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VOORBERICHT.
Na een ruim vierjarigen arbeid mag ik eindelijk het genoegen smaken, het Engelsch-Nederlandsch
gedeelte van dit Woordenboek voltooid te zien. In afwachting van de uitgave van het andere gedeelte wensch ik hier s1echt aan te stippen: 1 0 . dat de vijf punten op het titelblad omschreven,
met de meeste nauwkeurigheid door mij werden in acht genomen, zonder mij te laten afschrikken
door de groote inspanning welke die zorg eischte, inzonderheid wat de aanschouweljke voorstelling
der uitspraak en wat den klemtoon betreft; 21 . dat ik in de keus der voorbeelden zooveel mogelijk
verscheidenheid heb zoeken te brengen, oiri noodelooze herhalingen te vermijden en het werk niet
omvangrijker te maken dan. het nu reds geworden is; 3 1 . dat ik de meest gebruikelijke spreekwoorden
niet door omschrijving, maar door de equivalerende uitdrukking heb getracht weder te geven; 4 0 . dat,
behalve uit de bronnen welke mij ter dienste stonden, als daar zijn WEBSTER, FLbGEL, HAMILTON en
LEGIIAS, VA N HEE5 (voor zee- en oorlogstermen), veel uit eigen bodem moest worden geput, om aan
ons Nederlandsch taaleigen niet te kort te doen.
Voorloopig bepaal ik mij hierbij, en ik hoop dat de uitgever door , een ruim dehiet voor zijne
hoogst kostbare ondernething moge worden schadeloos gesteld, terwijl ik niet aarzel te verklaren, dat
dit Woordenboek zeer zeker het meest volledige is, dat wij tot nu voor de Engelsche taal bezitten,
en, bij de uitbreiding die het onderwijs dezer taal in de laatstverloopen tien jaren hier te lande heeft
gekregen, een onmisbare gids zal worden voor het studeervertrek, het kantoor, en zeer zeker voor
de hoogere burgerschool.
AMSTERDAM, September 1870. 1. M. CALISCH.

Sedert het verschijnen van den eersten druk van dit Woordenboek zijn vijftien jaar ') verloopen,
en gedurende dien tijd heeft de ondervinding uitspraak gedaan over het nut en de bruikbaarheid van
het werk, waaraan door den nu Overleden samensteller, toen reeds op vergevorderden leeftijd, veel
zorg en moeite waren besteed.
Hoe dit oordeel was blijkt uit de noodzakelijkheid van een tweeden druk. Heeft de bekwame
lexicograaph de voldoening mogen smaken, de degelijkheid van zijnen arbeid erkend te zien, het
herzien van zijn Woordenboek tot eene tweede uitgave werd hem door den dood belet. In de - zoo
als nu blijkt gegronde - veronderstelling evenwel dat de uitgevers tot een herdruk zouden overgaan,
had hij aanteekeningen gemaakt, verbeteringen en bijvoegingen aangebracht, kortom het een en ander
voorbereid wat daartoe noodig zou zijn, en als mede-arbeider in het bezit daarvan, ontving ik van de
heeren H. C. A. CAMPAGNE & ZooN de vereerende opdracht mij met het bezorgen van de tweede uitgave
te belasten.
De moeieljkheid aan het volbrengen van deze taak verbonden, ook al waren enkele gegevens
voorhanden, deed er mij niet voor terugdeinzen, te minder daar een piëteitsgevoel er mij toe noopte:
immers door het verschijnen van den tweeden druk van het Rngelsch-Neferlancfsch en NellerlancfschEngeisch Woordenboek van I. M. CALISCH zal de herinnering worden levendig gehouden aan den vervaardiger, wien, als taal- en letterkundige, eene eereplaats toekomt.
Het stelsel van bewerking, zooals het in de voorrede 2) is ontwikkeld, bleef onveranderd. Zeer groot
is het aantal woorden, spreekwijzen en spreekwoorden, die, voornamelijk wat het tweede deel betreft,
in dezen tweeden druk voorkomen en in den eersten gemist worden. Voorts is zooveel mogelijk
gezorgd, voor de takken van wetenschap en kunst, de omschrijving, waaronder zij werden aangeduid,
door de juiste technische uitdrukkingen te doen vervangen. In de alphabetische orde der Nederlandsche
woorden moest verandering gebracht worden tengevolge van het gebruik van de nieuwe spelling, dat
ten jare 1875 nog niet algemeen is geweest.
Overigens is niets verzuimd om aan dit werk hij voortduring een gunstig onthaal te verzekeren,
en daartoe hebben uitgevers en drukker voorzeker het hunne bijgedragen.
AMSTERDAM, November 1890.
1) Het tweeds deel zag in 1875 het licht.2) Voor het tweede deel.
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P B E F A C E.

After an assiduous labour of more than four years I have the satisfaction to see the English-Dutch
part of this Dictionary completed.
In the expectation of seeing also the second volume hi-ought to an end, I only beg to state for
the present:
1 ; that I have most scrupulously adhered to the points above-circumscribed on the title, without
being discouraged by the more than ordinary exertion they required, especially that, tending to
represent visibly the pronunciation and accentuation of the English words;
2 . that my chief aim has been to introduce as much variety as possible in the choice of expressions and sentences, in order to avoid superfluity and not to give to the work more extent than it
has already obtained;
3°. that the proverbs, most in use, have been collected from the best popular works and rendered
not by circumlocution, but by equivalents in the other language;
4 . that, besides the sources which I have consulted, as for instance WEBSTER, FLUGEL, HAMILTON
and LEciRAS, VAN REES (sea-terms) etc., I very often resorted to my own practice in order not to hurt
the Dutch idiom in its genuine forms.
This statement may suffice for the moment. Only I add to it my sincerest wish that the editor
may, by an abundant sale, be indemnified for his expensive undertaking, whereas I do not hesitate to
presume with confidence that this vocabulary will undoubtedly he found one of the most complete we
possess of this kind, and, as the study of the English language has got an immense extension in this
country since the last ten years, will become a sure guide in the House, the Office and, last not least,
in the School of superior tuition.
0
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AMSTERDAM,

September 1870. I. M. CALISOH.

The first edition of this Dictionary was published fifteen years ago, and, during that period, it
proved to be a work of great practical use, upon which the author had bestowed the greatest care
and attention.
The publishing of a Second edition is necessary. It is deeply to be regretteq that death has
prevented the eminent lexicographer to undertake the revision of his work for the purpose of issuing anew
edition. He had the satisfaction, however, of experiencing that his vocabulary was generally appreciated.
Anticipating the possibility that, sooner or later, a republication would prove necessary, he revised
the dictionary by making a large number of corrections, additions and improvements. The satisfactory
result is, that I received from the editors, Messrs H. C. A. CAMPAGNE & Zoox, the agreeable task to
supervise the publication of a second edition.
There were, certainly, difficulties in the way, which, however, the collaborator of the deceased
has endeavored tou overcome, strengthened by the desire to do justice to the memory of the author
of the English-Dutch and Dutch-English Dictionary, the philologist I. M. CALI5CH.
The method and the general ideas of the author, set forth in the first edition, ) have been strictly
carried out; but a large number of words and expressions, not appearing in the first edition, have
necessarily been added, particularly in the second volume.
As regards the branches of hcience and art, as far as possible, the periphrases have been
substituted by correct technical terms.
The alphabetical order of the Dutch words has necessitated the required alteration, consequent
upon the introduction of the new orthographical system.
In conclusion it may be stated that, with the cooperation of the publishers and the printer, no
pains have been spared to secure a continuance of the favorable reception which the first edition has
experienced.
N. S. CALISCH.
AMSTERDAM, November 1890.
1)

I) Vol. 11 in 1875.

5) Explained in the preface of the second volume.

LIST OF ABBaEVIATIONS. LIJST VAN VERKORTINGEN.
G.

A.
aanw. vnw. aanwijzend voorna-tmwoord.
aardk.
in de aardkunde, b cologie.
aardr.
in de aardrijkskunde.
Afrik.
Afrika, Afrikaansch.
alch.
in de alchymie.
alg.
in de algebra.
Amer.
Amerika, Amerikaansch.
ap., apoth. bij de apothekers.
article, lidwoord.
art.
assur.
in assurantiezaken.

B.
bank.
beeldh.
betr. vnw.
bez. vnw.
bierb.
Bijb.
hilj.
1 41 v., bv,
bijw.
bk.
buks.

blokm.
bu.
boekb.
boekdr.
l)oekh.
briefs.
brouw.

bw.

in het bankwezen.
in de beeldhouwkunst.
betrekkelijk voornaamwoord.
bezittelijk voornaamwoor (l .
bij den bierbrouwer.
in den Bijbel.
in het biljartspel.
bij voorbeeld.
bijwoord.
in de bouwkunst.
bij den blikslager.
bij den blokmaker.
bijvoeglijk naamwoord.
bij den boekbinder.
in de boekdrukkunst.
bij den boekhouder.
in den briefstijl.
bij brouwers.
bedrijvend (overgankelijk) werkwoord.

C.

geh.
gom.
gen.

in de gehoorleer.
gemeenza^ue, alledaagsche uitdrukking
in de geneeskunde.

geschiedenis.
gesch.
geschutg. bij den geschutgieter.
getalmerk.
get.
in de gezichtkunde.
gez.
gg., godg. godgeleerdheid.
glasbl.
bij den glasblazer.
geen meervoud.
gmv.
bij de goudmakers, alchimisten.
goudm.
bij den goudwerker.
goudw.
bij den graveerder.
gray.
Gr. gesch. geschiedenis van Griekenland.

H.
heelk. in de heelkunde.
hersenl. in de hersenleer.
lig.
in de handelsgeschiedenis.
hoed.
bij den hoedenmaker.
hoefsm. bij den hoefsmid.
hor.
bij den horlogemaker.
H. S.
in de Heilige Schrift.

I
i. a. b. in alle beteekenissen.
iem. iemand.
Ind.
Indië, Indisch, Indiaansch.

ins.
inz.
iron.
Isr.
Ital.

insect.

inzonderheid.
ironisch, spottend.
bij de Israelieten.
Italië, Italiaansch.

Christ. g. Christelijke godsdienst.

D.
dans.

def.
delfst.
dichtk.
dierk.
dipl.

in de danskunst.

defectief werkwoord.

in de delfstofkunde, mineralogie.
in de dichtkunde.
in de dierkunde, zoologie.
in de diplomatie.
dist.
bij den distilleerder.
dobb. in het dobbelspel.
bij den drogist.
drop.
drukk., bij drukkers, in de boekdrukkunst.
dw.
deelwoord.
E.
edelg.
oil.

11
jacht, jag. bij het jachtwezen, bij deli jagor.
bij den juwelier.
j uw.

edelgesteente.
eiland, eilanden.
Eng.
Engeland, Engelsch.
Eng. gesch. geschiedenis van Engeland.
enk.
enkelvoud.
ess.
bij den essayeur.

K.
k.
kaars.

kaartsp.
kal.

kapp.
k. g.
kh.
kleerm.
kolenm.
kookk.
kruidk.

in de kerk.
bij den kaarsenmaker.
in het kaartspel.
kalender.
bij den kapper.
in de kerkgeschiedenis.
koophandel.
bij den kleermaker.

in de kolenmijuen.
in de kookkunst.
in de kruidkunde, botanie.
bij den kuiper.

kuip.
kt., kunst. kunstterm.

L.

lakenw. bij den lakenwever.
landb. in den landbouw.
landra. bij den landmeter.
F.
in de Latijnsohe taal.
Lat.
leenr. bij liet leenrecht.
fab.
in de fabelleer, mythologie.
leenst. in bet leenstelsel.
familiair, gemeenzaam, in de volkstaal.
fam.
bij den leerlooier.
fin.
in liet financiewezen, bij den geld- en fondsen - leerl.
in de letterkunde.
lett.
fig.
(handel.
figuurlijk.
lidwoord.
lidw.
Fr.
Frankrijk, Fransch.
looi.
bij den looier.
Fr. gesch. geschiedenis van Frankrijk.

M.
gin.

mannelijk.
bij den manufacturier.
in de middeleeuwen.
in de meetkunde.
in de metaalbereiding.
bij metselaars.

nanuf.

mde.
meetk.
met.
mets.

Middell.
mijnw.
mil.
m.n.

Middellandsche zee.

in het mijnwezen.
bij militairen, in de krijgskunde.
mannennaam.
maal., molen. bij molenaars.
in het muntwezen.
muntw.
in de muziek.
iuuz.
meervoud.
mv.

N.
naamval.

Ii.

naaist.
bij de naaister.
nat. hist. natuurlijke historie.
Ned.
Nederland, Nederlandsch.
Ned. gesch. geschiedenis der Nederlanden.
U. W.
nieuw woord, néologisme.
N. Am.
Noord-Amerika.

M
g.
oude geschiedenis.
0. I.
Oostindisch.
omw.
omwenteling.
onb.
onbepaald.
ong.
ongeveer.
our.
onregelmatig.
onti.
ontleedkunde.
-onz.
onzijdig.
oogh.
in de oogheelkunde.
oorl.
in den oorlog.
oudh.
in de oudheid; inde archeologie, oudheidkunde.
oudt.
oudtijds.
overtr. tr. overtreffende trap.
ow.
onzijdig (onovergankelijk) werkwoord.
0.

p.
persoon.
p. vnw. persoonlijk voornaamwoord.
pers.

phys.
plant.
prs.
Port.

persoon, persoonlijk.

physiologie.
in de plantenkunde.

postes.

prosodie.

Portugal, Portugeesch.
in het postwezen.

R.
r., recht. in rechten.
red.

reden.

reed.
reg.

in de redekunst, rhetorica.
in de redeneerkunde, logica.
bij den reeder.

regelmatig.
rek.
in de rekenkunde.
rep.
republiek, republikeinsch.
Rom. g. in de Romeinsche geschiedenis
Roni. get. Romeinsch getalmerk.
r. k.
bij de Roomsch- Katholieken.
rijsch.
in de rijschool.
rijt.
bij den rijtuigmaker.

S.
S.

samenst.
sch.
Sch.

-

schaaks.
,scheepsti.

scheik.
scheldw.
scherm.
scherts.
schild.

substantif, zelfstandig naamwoord.
in samengestelde woorden.
bij den schoenmaker.
Schotland, Schotsch.
in het schaakspel.
in den scheepsbouw.
in de scheikunde.
scheldwoord.

in de schermkunst.
schertsenderwijs.

in de schilderkunst.
Shak., Shake. bij Shakspeare.
slag.
bij den slager.

smed.
Sp.
sp.
spieg.

bij den smid.
Spanje, Spaansch.
spelen.
bij den spiegelmaker.
spoores.
op spoorwegen.
spott.
spottenderwijze.
spr.
spreekwoord.
spraakk. in de spraakkunst.
staatk.
in de staatkunde.
sterr.
in de sterrenkunde.
sterrenw. in de sterrenwichelarij.
stoomv. in de stoomvaart.
stoomw. stoomwerktuig.
stud.
onder studenten.
sup.
superlatief, overtreffende trap.

Oil
t.
tijd.
taalk. taalkunde.
teek.
in de teekenkunst.
teg.
in den tegenwoordigen tijd (van werkwoorden).
tegenst. in tegenstelling van.
telw.
telwoord.
timm. bij den timmerman.
in de tijdrekenkunde.
tijdr.
toek. t. toekomende tijd.
toon.
op het tooneel.
tr.
trap.
tuinb. in den tuinbouw.
tusschenwerpsel.
tw. '

U.
uurw. in uurwerken.
vrouwelijk.
verleden deelwoord.
in de veeartsenijkunde.
verkorting.

V.

vdw.
veearts.

verk.
vergr tr. vergrootende trap.
veil. t. verleden tijd.
vissch. bij visschers, bij de vischvangst.
bij den vestingbouw.
vest.
vergelijk.
vg.
vleeschh. bij vleeschhouwers.
vn.

vnw.
voorw. t.
vr. vnw.
vroedk.
V. S.
vt.
vv.
Vw.

vz.

vrouwennaam.
voornaamwoord.
voorwaardelijke tijd.
vragend voornaamwoord.
in de vroedkunde, verloskunde.
Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
verleden tijd.
voorvoegsel.
voegwoord.
voorzetsel.

W.
W. I.

w. w.
wag.
wap.

Westindisch.
wederkeerig werkwoord.
bij den wagenmaker.

wapenkunde, heraldiek.
waterpi - . bij waterwerken.
werkt. werktuig, in de werktuigkunde.
wet.
wetenschappen.
wetg. in de wetgeving.
bij de wevers.
wev.
w. g. weinig gebruikelijk.
wijsb.
b. in de wijsbegeerte.
wisk. in de wiskunde.

Z.
z.

zie.
zad.
bij den zadelmaker.
zeev.
in de zeevaart, scheepvaart.
zeilm. bij den zeilmaker.
zek.
zekere.
Z. Am. Zuid - Amerika, Zuidamerikaansch.
zielk. zielkunde.

zood.

zoodanige.

A.
NB. As most of the English nouns-substantive are neuter, we subjoin the gender only to those which are masculine or feminine.
A, (ee), (de eerste letter van het alphabet en de eerste
zelfklinker) a, v.; two —s, double —, twee a's, dubbele
a.; a great —, a small —, een groote A, een kleine A;
he knows not an — from a b, (spr.) hij kent geen a voor
een b, hij is een weetniet ; A. A. (apoth.) gelijke hoeveelheid ; A. B., (zeev.) able bodied, zeewaardig ; (wet.)
artium baccalaureus, een student die den rang van meester
(doctor) heeft; A. B. P., archbishop, aartsbisschop; A. B.
C., alphabet; A. C., (kh.) account-current, rekeningcourant ; ace., accepted, geaccepteerd (op wissels); acct.,
account, rekening ; A. C., anno Christi, in het jaar na
Christus ; A. D., anno Domini, in het jaar des Heerent
adm., admiral, admiraal; A. M., ante meridian, voormid
artium magister, meester (doctor) in de vrije-dags;(wet.)
kunsten ; anno mandi, in het jaar der wereld ; A. R.,
anno regni, het jaar der regeering; awl., a-mount, berg-,
stroom-opwaarts ; a. s. (, and so forth, a. s. o., and so
on, enzoovoorts, (enz.). —, voorvoegsel bij veel woorden tot het geven van den bijwoordelijken vorm : ahunting, op de jacht ; a bed (beter in), te bed ; he burst
out a laughing, hij barstte in lachen uit. *—, lw. (an
voor een zelfklinker of stomme h) (1) een, eene: — man,
een man ; — woman, eerre vrouw ; twice — year, tweemaal in het (een) jaar ; such — one, zoo iemand.
Aak, (nok), S. aak, platboomd vaartuig.
Aam, (aom), S. aam (vochtmaat 1, o. (= 1.552 hectoliter).
Aaronie, (e-ron'-nik), bn., *— AL, (e-ron -nikl), bijw. als
-, van Aaron.
Abacca, (e-bek'-ke), (pl.) soort pisang (tropisch gewas).
Abacist, s. rekenaar.
Aback, (e-bek'), bijw. (zeev.) rugwaarts; to brace —, rugwaarts brassen (de zeilen) : to be taken —, teruggeslagen worden (door den wind); (fig.) bedremmeld raken.
Abaco, zie Abacus.
Abacot, (eb-be'-kot), s. hoofdtooi (wrong) der oude Engelsche koningen.
Abacted, (eb-bek'-ted), bn. teruggestooten ; (fig.) verstooten. *...ACTION, s. terug-, verstooting, v. *...ACTOR,
(eb-bek'-tur), m. veedief, wilddief, m.
Abacus, (eb'-be-kus), s. rekentafel, v.; (bk.) zuilplat, o.
Abaddon, (eb-bed'-dun), m. (Bijb.) verderver, satan, m.
Abaft, (eb-beft'), s. (zeev.) spiegel, achtersteven (van
een schip), m. *—, bijw. achteraan, achterwaarts.
Abaisance, (eb-bee'-zens), zie OBFISANCF.
Abalienate, (eb-bee'-ljen-neet), bw. 1. vervreemden,
verkoopen ; 2. (fig.) verduisteren. *— D, dw. en bn. vervreemd. *...NATING, (-nee-ting), dw. en bn. verereemdend. *...NATION, (nee-sjun), s. (recht.) vervreemding,
V. verkoop, m.
Abandon, (eb-ben'-dun), bw. verlaten, overlaten, overgeven ; (kh. en spel) opgeven ; — to despair, aan wanhoop prijsgeven; — one's self, ww. zich overgeven; he
abandons himself to all manner of vices, hij geeft zich
aan allerlei ondeugden over. *— FD, (eb-ben'-dund), bn.
eenzaam, verlaten ; verdorven ; an — young man. een
verdorven jongeling. *— FR, m. en v. die verlaat, overgeeft; (recht.) cedent. (eb-ben'-dun-ping), dw. en
bn. verlatend enz. —, s. het verlaten, het opgeven;
(recht.) afstand, m. cessie, v.
(1) De zelfklinkers verkrijgen soms in de uitspraak den klank
van medeklinkers, waardoor a onveranderd blijft; als: such a
one. a useful thing, een nuttige zaak.
(2) De verandering, welke de werkwoorden in de vervoeging
ondergaan, zullen wij alleen bij de onregelmatige opgeven.

Abandum, (eb-ben'-dum), s. (recht.) het verbeurd verklaarde, in beslag genomene (voorwerp).
Abannition, (eb-bee-ni'-sjun), s. eenjarige verbanning, v.
Abapiston, (eb-be-pis'tun), s. (ontl.) schedel-, hersenboor,
v. trepaan, m.
Abarnare, (eb-her-neer'), bw. (recht.) kennis geven (van
een plan).
Abare, (eb- beer'), bw. opendekken, ontblooten ; (fig.)
openleggen.
Abarticulation, (eb-ber-ti-kjoe-lee'-sjun), s. (ontl.) gewrichtsverbinding, diarthrose, v.
Abas', (eb-Bess'), S. zek. Perzisch diamantgewicht (_ t/8
karaat).
Abase, (eb-bees'), bw. doen zinken, verlagen ; (zeew.)
(de vlag) strijken; (fig.) ontmoedigen, terneerslaan, ver
D, (eb-bees'd), bn. vernederd ; (wap.) ge--druken.*—
doken ; verschoven. *- 51FNT, (eb-bees'-ment), s. vernev. ; (zeev.) het strijken (der vlag).
verlaging,
dering,
*...JNG, (eb-bee'-zing), dw. en bn. vernederend. — s.
vernedering,v. het verlagen; (zeev.)het strijken (dervlag).
Abash, (eb-besh'), bw. beschamen, bedremmeld maken;
to be abashed (at), beschaamd -, bedremmeld staan (over).
—rrENT, (eb-besh'-ment), s. beschaamdheid, verlegenheid, bedremmeldheid, v.
Abassi, *— Is (oh-bee -si, —is), s. Perzische zilveren munt
(= 60 cent ongeveer.)
Abatable, (eb-bee'-ti-bl), bn. (recht.) vernietigbaar;
wraakbaar.
j-Abat-chauvée,(e-bau-sjo'-vi), s. (kh.) uitschot (van wol).
Abate, (eb-beet'). bw. ow. neder-, omverwerpen, ternederslaan; verminderen; to — in flesh, mager worden;
(doen) bedaren; smoren (van damp); (kh.) afslaan (van
prijzen); korten, aftrekken; slechten, afbreken; the heat
has pinch abated, de warmte is zeer afgenomen; (recht.)
wraken ; nietig verklaren ; intrekken ; zich wederrechtelijk toeëigenen; (rijstli.) met de achterpooten uitslaan;
(fig.) to — one's pride, one's power, iemands trots -, iemands
macht fnuiken. *— D, (eb-bee'-ted), dw. bn. afgenomen;
verminderd: geslecht. °-siznr, (eb-beet'-ment), s. ver
bedaren; (kh.) korting; slechting; (recht.)-minderg:ht
wraking ; wederrechtelijke inbezitneming ; (wap.) ver
balken), v. (fig.) het fnuiken ; plea in —,-lagin(v
(recht.) eisch tot nietigverklaring, v. ; no —, (kooph.)
vaste prijs, m. *— R, (eb-bee-tur), s. afslag, m. rabat, o.
rafactie, v. —, m. en v. verlager ; afkorter; afbreker;
smoorder, -ster. *...ING, (eb-bee'-Ling), dw. brr. verminderend. —, s. het verminderen, korten enz.
1- Abatis, (eb-bee-tis'), s. gevelde boomen, m. mv.
Abator, (eb'-be-tur), m., *...TRIX (eb'be-trip), v. (mv. es)
onwettige bezitnemer,m. - bezitneemster,v. *...TUDE, (eb'bet joed), S. afslag, m. °... Tunes, (eb'bet joers), mv. (jag.)
platgetreden hout ; spoor (van een hert), o.
Abb (ebb), s. (wev.) schering, v. inslag, m. ketting, m.
Abba, (eb-be), m. vader, us.
Abbacy, (eb'-be-si), s. abdijschap, o. waardigheid van een
abt, - eener abdis, v. ; abbaces, rechten -, inkomsten
eener abdij, o. v. mv. *...TIAL, (eb-be'-sjel), 5 ...TICAL,
(eb-be'-ti-kel), bn. abts..., van -, tot een abt behoorend.
Abbay, (eb-bee'), bijw. weg, afwaarts.
Abbe, (eb'-bi), m. zie ABBOT. *...BESS, (eb'-hiss), —Es, v.
abdis. *...BEY, (eb-bi), m abdiaj, v. *- LUBBER, (lobber), s. smulpaap, In. *... BOT, (eb'-but), s. abt, m.; — in
cummendam, wereldlijk abt: — surgeon, lijfarts. *_SHIP,
(eb'-but-sjip), o. waardigheid van abt, - abdis, v.

ABB. - ABI.
t A.bbreuvoir,

(eb -bru-wor'), s. paardenwed, o. ; (bk.)

ABI. - ABO.
Abigail, (e'- bi-ghel), s. Abigail (v. n.); (fig.) 1. kamenier;

2. boos wijf.
Abbreviate, (eb -bri' -wi-eet), bw. verkorten, kort samen- Ability,(e-bil'i-tie), s., *...IEs, mv. bekwaamheid, v.; vermovatten; (rek.) verkleinen (een breuk). *...VIATION, (eb
gen,o.; kracht,geschiktheid (tot),v.;aanleg,m.;— topay,(kh.)
gegoedheid, soliditeit; (recht.) bevoegdheid; kiesbevoegd -.
wi-ees'jun), s. verkorting; (rek.) verkleining (eener-bri
breuk), v. *...vIATOR, (eb -bri- wi-ee-tur), m. verkorter, m.
heid, v.; — of estate, bezitting, v. vermogen, inkomen,
*...VIATOBY, (eb -bri- wi-ee-teu-ri), bn. verkortend, verkort,
o.; to the best of one's abilities, naar zijn beste vermogen.
bondig. t...VIATURE, (eb -bri'- wie -tjoer), s. verkorting, v.; -- Ab intestate, ( eb '-in-tes-teet),bijw.(recht.)zonder testament, ab intestato. *—, s. erfgenaam volgens de wet, m.
verkortings-, afkappingsteeken; kort begrip, uittreksel,o.
A. B. C., (ee- bi-si), S. het alphabet; het a-b-c, een abé-, Abject, (eb' -djekt), bn., *— LY, (-li), bijw. laag, verachspelboekje; an —scholar, een eerstbeginnende. *—, (Shak.)
telijk, vuig ; ellendig, verloren ; opgegeven. *—, m, en
de catechismus.
V. ellendeling, m, verloren schepsel, o. *- NESS, (- nes),
*— EDNESS, (ed' -nes), *—ION, (eb jek-sjiun), s. laagheid;
Abby, (eb'-bi), zie ABBEY.
Abderian, (eb -di'-ri-an), bn. Abderitisch. *...DERITE, (eb
ellende, v. ; diep verval, o. ; (godg.) verootmoediging,
verzuchting, v.
vrouw van het-di'rajt),menv.Ab -;a,
oude Abdera (spotnaam).
Abjudicate, (eb -djoe'-di- keet), bw. (recht.) gerechtelijk
Abdicant, (eb' -di- kent), bn. — of, afziend van. *—, m.
toewijzen (aan een derde). *...CATION, (-kee'-sjun), s.
en v. hij -, zij die afstand doet, - die afziet (van).
(recht.) toewijzing (aan een derde) ; niet- ontvankelijk*...CATE, (eb' -di- keet), bw. en ow. afstand doen (van) ;
verklaring, v.
verloochenen, onterven. —D, dw. bn. afgestaan. *...cA- Abjugate, (eb' -djoe-gheet), bw. van het juk bevrijden.
TION, (eb -di-kee'-sjun), s. afstand, m.; ontzegging (van); Abjure, (eb' -djoer), bw. afzweren, ontzeggen, opzeggen
onterving; verstooting, v. *.. CATIVE, (eb -di'ke-tiv), bn.
(de gehoorzaamheid). *...JURATION, (eb' -djoer-ee-sjun), s.
afstand doend, den afstand betreffend.
afzwering; opzegging, v.; oath of —, afzweringseed, m.
Abditory, (eb'-dit -tur -i), s. schuilhoek, m.
Ablactate, (e- blek' -teet), bw. spenen ; (tuinb.) in-, opAbdomen, (eb-dom' -en), s. onderbuik, m. ; achterlijf
enten. *...TATION, (-tee'-sjun), s. spening; openting, v.
(der insecten), o. *...DOMINAL, (eb -domm'-inel), bn. on- Ablaque, (eb'-lek), s. soort fijne zijde ; parelzijde, v.
derbuiks..., tot den onderbuik behoorend. —s, mv. de Ablaqueation, (e-blee'-kwie-ee-sjun), s. (tuinb.) openbuikvinnen van een visch. *...DOMINOUS, (eb -domm'-ilegging der wortels; verzakking, v.
nus), bn. Zie ABDOMINAL.
Ablation, (eb -lee'-sjun), s. (heelk. en gen.) wegruiming,
Abduce, (eb' -djoes), bw. (ontl.)aftrekken;afdrijven. *- NT,
zuivering; (rek.) aftrekking, v. *...LATIVE, (eb' -le-tiv), bn.
(eb-dj oe'- sent), bn. aftrekkend; — muscle, aftrekspier, v.
wegruimend ; (sprk.) nemer, ablativus, zesde naamval;
Abduction, (eb -duk'-sjun), s. afdrijving, weg -, aftrekthe — case, het derde geval.
king ; (heelk.) beenbreuk ; (recht.) ontvoering ; (wisk.) Ablaze, (e-blees'), bijw. vlammend, brandend.
abductie, v. *...DUCTOR, (eb -duk'-tur), m. ontvoerder, Able, (e'-bl), (— of, — to, — in) (- r, -st), bn. bekwaam,
schaker, m.; (ontl.) wegtrekkende spier, v.
in staat (tot, te) ; geschikt, knap ; an — man, een beAbecedarian, (ee- bi- si -dee'-ri-en), m. en v. hij -, zij die
kwaam man; — to pay, goed voor het geld, solied; —
het abé onderwijst; eerstbeginnende leerling, m, en v.;.
bodied, sterk, stevig, fiksch gebouwd; — bodied seamen,
bewaarschoolkind, o. *...DARY, (ee- bi - si' -de-rie), s. abébevaren matrozen. *—, (recht.) bevoegd, gerechtigd.
boekje, o. —, bn. tot het abé behoorend.
*_, bw. (Shak.) bevoegd maken, in staat stellen.
Abed,(e-bedd'), bijw. tebed;bedlegerig;indekraamliggend.
*—NESS, (- nes), s. bekwaamheid, bevoegdheid, geschiktAbel, m. (ee' -bel), s. Abel (m. n.).
heid, V.; Zie ABILITY.
Abele, (ee'- biel), s. abeel (boom), witte populier, m. Ablen, (eb' -blen), Ablet, (eb' -blet), s. witvisch, m.
*—MUSK, S. witte muskus (plant), m.
Ablegate, (eb' - li -gheet), s. buitengewoon gezant van den
Aberderine, (ee-bur'-de-rien)), s. sijsje, o.
paus, m. —, bw. afvaardigen. *...ATION, (-ee'-sjun), s.
Aberdeen, (ee'bur- dien), s. (aardr.) Aberdeen (in Schotafvaardiging, v.
land). *_FISH, S. labberdaan (visch), m. *- HOSE, (-hoes), Ablepsy, (eb - lep'-si), s. blindheid; (fig.) onbedachtzaam
S. gebreide sajetgoederen, o. mv. *_SNAKE, (-sneek), s.
-heid,v.
langstaartig; schutslang, v.
Abligate, (eb' - li -gheet), bw. los -, ontbinden. *...LIGATION,
Aberrance, (eb - er' - rees), *...ERRANCY, (eb - er' - ren-si), s.
( -li- ghee-sjun), s. los -, ontbinding, v.
het afwijken; (fig.) dwaling, v. *...ERRATION, (eb - er-ree- Abligurition, (eb - li -gjoe-ri'-sjun), s. verkwisting, ver
sjun), s. afwijking, (ook stern), v.; dwaalweg, m. dwa-brasing,
V.
ling, v. * ... ERRING, (eb - er' -ring), Zie ABERRANCE.
Ablocate, (eb -lo- keet), bw. verpachten, afhuren. *...CA-- Aberuncate, (eb-ie- run'- keet), bw. ontwortelen.
TION, (-kee-sjun), v. verpachting, afhuring, v.
Abet, (e-bett'), bw. opstoken, aanleiding geven tot; op- Abluent, (eb' -ljoe -ent), bn. reinigend, zuiverend; (gen.)
hitsen; ondersteunen, helpen. *_MENT, (e-bett'- ment), s.
afvoerend. t*— IA, (eb' - loe-en-sji-ee),mv. (gen.) afvoerende
opstoking, aanhitsing, v.; bijstand, m. hulp, v. *_TOR,
middelen, o. mv. *..LUIION, (eb -lj oe-sj un), s. wassching,
(e-bet'-tur), m. en v. opstoker; bewerker, -ster (van een
reiniging (ook r. k.); (scheik.) afwassching, v.
opstand enz.); medeplichtige ; helper, m. -ster, v.
Ably, (ee'-bli), bijw. bekwaam, op bekwame -, behendige
Abeyance, (e-bee'-ens), s. (recht.) onbeheerdheid, v.; in
wijze.
—, onbeheerd ; ter weeskamer.
Abnegate, (eb' - ni -gheet), bw. verloochenen. *...GATION,
Abhor, (eb'hor), bw. verafschuwen, verfoeien ; versma(-ghee-sjun), s. verloochening, v. *...GATOR, (-ghee-tur),
den ; (Shak.) zich verzetten (tegen). *— RED, bn. dw.
m,. en v. verloochenaar, m. -ster, v.
verfoeid, enz. *—BENCE, *—RENCY, (- rens, -rensie), v. Abnodate, (eb -'no-deet), bw. (tuinb.) snoeien, kappen.
— from, — of, afschuw, m. verfoeiing, v. gruwel, haat,
afhouwen (van kwasten); toppen. *...DATION, (-dee-sjun),
m. *— RENT, bn. verafschuwend; — to, strijdig, onvers. afhouwing, kapping (van kwasten), v.
eenigbaar (met). —LY, bijw. met afschuw, - afkeer (van).
Abnormal, (eb -nor'-mel), bn. afwijkend (van den regel).
*_RE E , m. en v. verafschuwer, verfoeier, -ster ; vijand,
*—ITY, (-it-ti), s. afwijking (van den regel), v.
-in; vijand (van). *- RING, dw. en bn. verafschuwend,
( -mus), bn. wanstaltig, wanvormig.
Zie ABHORRENCE.
Aboard, (e- boord'), bijw. (zeev.) aan boord; to go —, aan
Abib, (ee -bib), s. Ab, (maand van den Israelietischen
boord -, scheep gaan; to fall — of with a ship, tegen een
kalender).
ander schip stooten; to turn — of ship, een schip overzeiAbide, (ee-baj d'), ow. en onr. w. (vt abode, e- bood'),
len;to fall — pt', aanbrassen. *—! tw. scheep! aan boord!
blijven, verblijven, verwijlen; wonen; volharden; — by, Abode, (e- bood'), s. verblijf-, woonplaats, woning, v.;
zich houden (aan) ; steunen (op). *—, bw. verbeiden;
oponthoud, o. ; to make —, zich (ergens) metterwoon
lijden, ondergaan (een verlies). *...ING, (ee-baj'-ding), bn.
vestigen ; zich nederzetten ; heentrekkén ; zie ABIDE.
bijes., —LY, bijw. verblijvend; volhardend; voortdurend.
*—, bw. voorspellen. * -MENT, (e-bood'ment), s. voor
—, S. (het) verblijven ; duur, m. verblijf, o. ; -dace,
voorgevoel, o. *...ING,-speling,v.;ortk(Sha)
verblijf-, woonplaats, v. ; domicilie, o.
(e-boo'-ding), Zie ABODEMENT.
Abientienne, (e-bien'-tj en), bn. dennenhouten, van den- Abolish, (e-boll'ish), bw. afschaffen, buiten werking
nenhout.
stellen; opheffen; vernietigen. *_ABLE, (- i' -bl), bn. vatAbies, (ee'-bjes), s. soort denneboom, m. *...BITIC,
baar voor afschaffing. *_ER, (e-boll' -i- sjur), m. en v.
(e-bi'-tik), s. (scheik.) dennenharszuur, o.
afschaffer, m. -ster, v. * -MENT, (- ment), Zie ABOLITION.
kalkspleet,

V.

a

AIO. - ABR.
Abolition, (e-bo'- li -sjun), s. afschaffing, opheffing; kwijt
vergelijk, o. schikking; uitputting (van-schelding,v.;
krachten), v. *— IsM, (- ism), s. geest van -, m. zucht
- tot afschaffing (inz. der slavernij), v. *— IST, (- ist), M.
en v. afschaffer, -ster (der slavernij); voorstander van
de vrijveeklaring der negers, m.
A boma, (e-boo'-me), s. reuzenslang, v. *...MAsus, (-me'
zus), s. (dierk.) lebmaag, v.
.Abominable, (e- bom' - i- ne-bi), bn., *...BLY, ( - ie), bijw. ver
afschuwelijk; (H. S.) onrein; (gem.) overma --foeiljk,
tig ; ongemeen. *— NESS, ( - nes), s. afschuwelijkheid, v.;
gruwel, m. *...]ATE, ( -mi-neet), bw. verfoeien, verafschuwen. *...NATION, (-nee'-sjun), s. verafschuwing, diepe
verfoeiing, v. gruwel, m.; (H. S.) dief verval (in zonde),o.;
verzuchting, v.; to hold in —, een afschuw hebben van....
Aboriginal, (eb -or-ri' -dj i-nel), bn. oorspronkelijk ; eerst inwonend ; the —s, (the aborigines), de eerste -, vroegste
bewoners (van een land); do stamvolkeren.
Abort, (eb -urt'), ow. ontijdig bevallen ; (fig.) mislukken; stranden. *— ION, (-sjun), s. ontijdige bevalling,
miskraam, misgeboorte; (fig.) mislukking, v.
(-if), bn., -LY, bijw. ontijdig -, mis (geboren); (fig.)
mislukt, verijdeld ; my endeavours have proved —, het
bleek dat mijne pogingen vruchteloos zijn geweest;
an — flower, een bloem die Beene vrucht draagt ; — vellum, ongeboren schapen- of kalfsvel ; — pride, ijdele
hoogmoed; (Shak.) — gulf, afgrond waarin pogingen
schipbreuk lijden. —, s. ontij dig geborene, misgeboorte.
—s, (-tievs), (gen.) afdrijvende middelen (in zwanger
NESS, ( - nes), s. ontijdige bevalling,-schap),o.mv*—
miskraam; (fig.) ontijdigheid ; mislukking, v.
..Abound, (e-baaund'), ow. — in, -- with, overvloeien
(van); rijkelijk voorhanden zijn ; this country abounds
with fruits, dit land heeft overvloed van vruchten;
(fig.) he abounds in praises, hij vloeit over van loftuitingen.
About, (e-baut'), bijw. en vz. omstreeks; ongeveer; rondom; omtrent, dichtbij ; hier en daar, in, van, op; —
this time, omstreeks dien tijd ; to be —, op het punt
zijn; all —, overal ; round —, rondom ; — the house,
ergens in huis ; a round — way, een omweg ; eight
miles - •, acht mijlen in omtrek ; — and —, heen en
weêr, hier en ginds; she is — twenty, zij is bijna twintig
jaar ; have you get a watch. — you ? hebt gij een horloge bij u ? to be — something, iets in het schild voeren ; to be — to..., op het punt staan van ; to bring —,
in het werk stellen, volvoeren ; to come —, anders
worden ; gedaan zijn ; to go —, rondgaan ; voornemens
zijn ; to drink —, in het rond drinken ; to lie —, overal
verspreid liggen ; I sent him — his business, ik zeide
hem heen te gaan, - dat ik niets meer van hem wilde
weten ; be quick —, haast u wat ; a tree ten feet —,
een boom van tien voet in omvang, - dik; twenty leagues—,
twintig mijlen in het rond ; (zeev.) to put a vessel —,
een schip wenden; ready —! al klaar! (te wenden); —ship !
klaar ! (mil.) to the right —! rechtsom, keert ! left —,
right —, halve zwenking (links of rechts).
Above, (e-buv'), bijw. en vz. boven ; over; meer; — the
earth, over -, boven de aarde ; — the brims, boven den
rand ; — board, (fig.) met opengedekte kaart ; openlijk ; — ground, boven water ; (fig.) in het leven ; —
a . thousand pounds, meer dan duizend pond (sterling) ;
— alt, boven alles ; vooral ; I value honor — life, ik
stel de eer boven het leven ; he will get — them all,
hij zal hen allen overtreffen; — named,bovengemeld;voornoemd;I am — that,ik ben daarboven verheven;he is — asking afavor, hij acht zich te hoog om eene gunst te vragen.
Abrade, (eb -reed'), bw. afschaven ; afwrijven - (fig.)
ondermijnen ; (gen.) wegknapen. *...sION, (e-bree ; -sjun),
S. afschaving ; ondermijning, v.; afschaafsel, o.; (gen.)
het wegwrijven; verdrijving van het slijm (door scherpe
middelen), vi
Abraham, (e'- brem), s. Abraham (m. n.); (spr.) to sham
—, zich onnoozel of ziek houden; —s palm, kuischboom.
Abram, (eb-raam'), s. roode leem, v.; Engelsch rood (tot
kleuring van mahoniehout), o.; doortrapte schelm, m.
Abreast, (e-brest'), bijw. naast elkander, aaneen ; formed —, in frontlinie geschaard ; (zeev.) — of the cape,
ter zijde -, dwars ter hoogte van de kaap.
Abrick, s. (scheik.) zwavel, v.
Abridge, (e-bridj'), bw. verkorten ; kort samenvatten
(rek.) verkleinen (van breuken); (fig.) verminderen ; beperken ; to — sotie one of his rights, iem. in zijn recht

ABR.. - ABS.
bekorten, - besnoeien ; to — one's self of lnruries, zich
alle genot ontzeggen. *—, (Shak.) berooven; ontblooten van. *,..FR, (-djur'), m. en v. verkorter ; besnoeier ;
(ook fig.) *...MENT, (- ment), s. verkorting ; besnoeiing,
v. ; kort begrip, o.; beknopte schets, v.
Abroaeh, (e-brootsj'), bn. gereed tot aftappen; to set —,
opsteken (een vat bier). *—, (Shak.) storten (vocht).
Abroad, (e-braud') bijw. buiten, in den vreemde ; bui
naar buiten ; to go —, uit -, naar buiten-tenslad;
gaan ; he is —, hij is uitgegaan ; from —, van buiten;
uit den vreemde. *—, (fig.) verspreid; a strange report is—,
er loopt een vreemd gerucht; there is a wind—, het waait
hard; to b laze —, to set—the matter,de zaak ruchtbaar maken.
A.broah, (eb -ro'-ee), s. soort Oostindisch neteldoek.
Abrogate, (eb' -ro gheet), bw. afschaffen ; opheffen ; intrekken; an —d law, eene ingetrokken wet ; —d cuetows, afgeschafte gewoonten. *...GATION, (-ghee'sjun), e.
afschaffing ; intrekking ; opheffing, v.

t Abrotonum,(e-broo'-to-nom), s.(plant.) averoenkruid,o.
Abrood, (e- broed'), bn. broeiend.
Abrupt, (eb -rupt'), bn., *— LY, bijw. plotseling, op eens;
his — return, zijne plotselinge terugkomst ; an -- cry,
een onverwachte kreet ; he came —, hij kwam plotseling opdagen. *—, afgebroken ; — grounds, ongelijke
gronden ; an — rock, een steile rots • an — style, een
afgebroken stijl ; an — answer, een arsch antwoord.
*-ION, (-sjun), s. afbreking, v.*—Nrss,(- nes'),s.het plotse

Abrupts, (eb -rupts'), mv. korte -, snedige gezegden (voor
de vuist), o.mv.
Absalom, (eb' -se -lom), s. Absalom (m. n.).
Abseend, (eb -sind'), bw. (heelk.) uit -, afsnijden.
Abscess, (eb -'sess), s. (gen.) gezwel, o. zweer, v.
*...scISS, *...scISSA, ( - sis, -sissee), s. (wick.) snijlijn; dwars
*...SCISSION, (- sis' -sj un)s. (red.) afbreking; (heelk.)-sinu.
uit -, afsnijding; (recht.) opheffing, v.; het nietig maken.
Abscond, (eb -skond'), to —, ow. zich verwijderd hou
zich verbergen ; (recht.) niet verschijnen ; voort--den,
vluchtig zijn. *— Ex (-' ur), m. en v. voortvluchtige.
Absence, (eb' - sens), s. afwezigheid, v.; — from town
afwezigheid uit de stad, uitstedigheid; leave of—, verlof
(tot tijdelijke afwezigheid);(fig.)— of mind,verstrooidheid
van geest, - van gedachten; — of taste, gebrek aan smaak.
Absent, (-sent') bw. to — from, verwijderen afzonderen. *—, ww. to — one's self, zich verwijderen. !—,
dw. en bn. afwezig ; verwijderd ; (fig.) verstrooid (van
gedachten) ; to be — upon an expedition, voor eenen
tocht of eene onderneming afwezig zijn ; — from one
another, van elkander verwijderd. *—EE, ( - ie ), m. en
v. afwezige ; verlofganger ; Ier welke buitenslands
zijn inkomen verteert. *— ER, (- tur), m. en v. zie ABSENTEE ; die zich niet op zijn post bevindt ; niet -aanwezige. *—acENT, s. verwijdering ,v. *_EISM,(- ti'ism),s.lust
om in den vreemde te wonen, - naar buiten te reizen.
Absentaneous, (eb - sen -ten- i -'us), bn. een afwezige -,
de afwezigheid betreffend.
Absides, (eb -saj'-ds), s. mv. (ster..) afstandspunten, o.
mv. absiden.
Absinth, (eb-sint), s. alsem; absinth, m. *— IAN, (- i- en'),
bn. alsemachtig. *-IATED, (-th' -i-ee-ted), bn. met alsom -, met absinth vermengd. *—IUa, (- i - um), zieABSINT$.
Absist, (eb-sist'), ow. to — from, afzien (van) ; aflaten;
opgeven ; zich onthouden.
Absolute, (eb' -so-ljoet), bn., *— LY, bijw. volstrekt ; onbeperkt ; onbepaald ; eigenmachtig ; willekeurig, -li' k ;
(fig.) volkomen ; vol ; onvoorwaardelijk ; onveranderlijk ; op eigen gezag ; — acceptance, onvoorwaardelijke
aanneming, - acceptatie ; an — estate, (recht.) een onbezwaard goed ; (fig.) an — rogue, een aartsschelm
an — prince, een eigenmachtig vorst, autocraat; an —
promise, eene bepaalde belofte ; (nat.) — space, de onbegrensde ruimte ; absolutely yours, geheel de uwe (in
een brief). *--, (Shak.) zeker. 5 —NEss, (-nes'), s. onbeperkt gezag, o. ; eigenmachtigheid ; willekeur, v.; despotisme, o. ; volstrektheid ; onomstootbaarheid (eener
stelling), v. *...TION, (-'sjun), S. (recht.) vrijspraak,
kwijtschelding (van straf) ; (r. k.) aflaat, v. *...TISM, s.
volstrekte heerschappij, v.; stelsel der onbepaalde macht
o.; (godg.) noodwendigheid, v. *...TORY, (-tur-rie), bn.
vrijsprekend; — sentence, vonnis van vrijspraak.
Absolvatory, (eb - sol-we'-tur-ri), bn. zie ABSOLUTORY.
Absolve, (eb - sol'v), bw. to — of, from, vrijspreken
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(r. k.) aflaat geven (aan). *—R, (-vur), m. en v. vrijSpreker, v. -spreekster, m.
A.bsonant, (eb'-sun-ent), bn. en bijw. — to, strijdig
met. *—, ongerijmd ; afgezaagd. *...soNOUS, (eb'-sun-us),
bn. wanklinkend ; (muz.) valsch.
Absorb, (eb-surb'), bw. in-, opzuigen ; in-, verzwelgen;
opslurpen ; zich oplossen, verteren ; verdrogen ; (fig.)
wegslepen ; eist hen ; it —ed his whole fortune, het
sleepte zijn geheel vermogen, - al zijne bezittingen
mede ; he was —ed in thought, hij was in gedachten
verzonken. 5 --ABILITY, (-be-bi'-li-ti), s. inzuigings-, opslurpingsvermogen, 0. *— ABLE, ('-bee-bl), bn. opslurpbaar, vatbaar voor inzuiging, - voor opslurping. *—ENT,
bn. inzuigend, opslurpend. —s, s. mv. (ontl.) opslurpende vaten,slijmvaten; (gen.) opslurpende (kalksoortige)
middelen, o. mv. *... SORPTION, (-soorp'-sjun), s. inzuiging,
opslurping; verdroging, v.;verloop; (gen.) verhoogd verte
soaPTIYE, (-oor'-ptiv),bn .ZieABSORBENT-ringsvemo,. .
Abstain, (eb-steen'), ow. to — from, zich onthouden
(van) ; vermijden ; wijken (voor). *...sTEMIOUS, (eb-sti'
-mi-us), bn., —LY, bijw. zich onthoudend (van); mijdend ; matig, -lijk (inz. in het gebruik van wijn en
sterke dranken) ; the —, mv. de matigen, de afschaf
zie TEATOTALLER. -NESS, s. matigheid, onthou -fers-;
ding, v. *... STENTION, (-sten'-sjun), s. onthouding ; vermijding ; matigheid, v.; verbod, o.
Absterge, (eb -sturdj'), bw. afvegen, afdrogen, reini
; (heelk.) uitwasschen (wonden).*... STERGENT, ( - stur'--gen
djent), bn. op-, afdrogend ; zuiverend ; (gen.) afvoer end. —s, s. mv. afvoerende middelen. *... STER sioN, (-stur'-sjun), s. afwassching; (gen.) (darm)zuivering, V. *...STERSIVE, (-Stur'-siv'), Zie ABSTERGENT. -S,
Zie ABSTERGENTS. ..STINENCE, ('-sti-nens), S. - from,

onthouding, matigheid; (kerk.) vasten, v.; —cv, s. zie
ABSTINENCE. * ...STINEN T, bn .,_LY,bij w .onthoudend,matig .
Abstort,(eb-stoort'),bw.afpersen,ontrukken,ontweldigen.
Abstract, (eb'-strekt), bw. to —from, aftrekken; (wisk.)
afzonderen ; uittrekken ; afleiden ; een uittreksel maken (van boeken, rekeningen enz.); (scheik.) overhalen, distilleeren. *—, bn. --from, afgezonderd, uitgetrokken ; - (wij sb.) diepzinnig, afgetrokken ; — mathematics, de zuivere wiskunde ; an — quantity, eene afgezonderde grootheid ; the — sciences, de afgetrokkene
(positieve) wetenschappen. *--, s. het afgetrokkene,
zuiver begrip, uittreksel, kort begrip, o.; in the —,
in het afgetrokkene; (rek.) — numbers, onbenoemde getallen ; (boekh.) — statement, (account current), rekeningcourant ; proef-balans, v. *—ED, bn., -LY, bijw. afgezonderd, afzonderlijk ; afgetrokken ; gezuiverd, gelouterd ; verstandelijk (in tegenstelling van lichamelijk);
duister, verstrooid (van gedachten) ; zonder in aan
te nemen dat...; in het afgetrokkene; — love,-merking
gelouterde (platonische) liefde . * -EDNESS, (-nes), s.
afgetrokkenheid; verstrooidheid; verdieptheid (in...), v.;
het afgetrokkene . * -TION, (-sjun), s. afzondering; aftrekking (ook rek.) ; verstrooidheid ; (scheik.) overhaling, distillatie, v. * -ivE, (-'iv'), bn ., -LY, bijw. afzonderend, aftrekkend ; in het afgetrokkene . * -LY,
(-lie), Zie ABSTRACTIVELY. * -NESS, ( -nes), s . afgetrok ken -, zuiver begrip, o. *—s, s. mv. toonstaven (in een
orgel), v. mv.; abstracten.
Abstricted, (eb-strik'-ted), bn. los, losgemaakt.*.. STRINGE,
(eb-strindj'), bw. ontbinden ; oplossen. *...STRUSE, (ebstroez'), bn., — LY, bijw. diep verborgen, verholen;
(fig.) duister, onverstaanbaar, diepzinnig . -NESS, s.
diepzinnigheid ; duisterheid (van denkbeelden), v.

* ...STRUSITY, (-'Zi-ti), S. Zie ABSTRUSENES.

Absume, (eb-sjoem'), bw. langzaam verteren.
Absurd, (eb-surd'), bn., *—LY, bijw. ongerijmd, zot,
dwaas. *--NEss, *—ITY, (-'i-ti), v. ongerijmdheid, zot -,
dwaasheid, v.; onzin, m.
Abundance, (e-bun'-dens), s. -- of, overvloed, m. menigte, V. * ...DANT, (- dent), bn . — with, — in, — LY,
bijw. rijkelijk, overvloedig, -lijk ; in overvloed ; ten
volle ; — words, overvloedige -, nuttelooze woorden.
Abuse, (e-bjoez'), bw. misbruiken ; misbruik maken
van ; bedriegen, misleiden ; (gem.) foppen ; verleiden;
beleedigen, mishandelen ; beschimpen, uitschelden, belasteren ; verkeerd bezigen (een woord) ; after abusing j
each other by words they came to blows, na elkander met
woorden uitgescholden te hebben, raakten zij handgemeen. *—, s. misbruik ; verkeerd gebruik o.; mis-
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leiding, v. bedrog, o.; mishandeling, beschimping, v.
hoon, m. beleediging ; lastering, v.; onrechtvaardig
verwijt, o.; verleiding, v.; verkeerd gebruik (van een
woord), o.; woordverdraaiing, v. (-bjoe'-zur), m.
en v. misbruiker, -ster; beleediger, -ster; verleider, -ster.
*...IVE, ( - iv'), bn., -LY, bijw. misbruikend ; bedrieglijk ; schimpend, scheldend; — language, beleedigende
taal, scheldwoorden; — writings, smaad-, schotschrift.
—NESS,s. het bedrieglijke; het beleedigende;lasterzucht,v.
Abut, (e-butt'), ow. to — on, upon, grenzen, palen (aan).
*—MENT, s. grens, v. grenspaal, -steen, m.; (bk.) draag-,
steunbalken, m. mv. ; bruggehoofd, o. *—TALS, (ebut'-tels), S. mv. (recht.) grens-, landpalen, -steenes.
Aby, (e-bi), bw. en ow. verantwoordelijk zijn, boeten
(voor iets).
Abysm, (e bism'), zie ABYSS.

Abyss, (e-bis), S. afgrond, m.; (Bijb.) hel, v. vagevuur;
(wap.) hart van het schild, o. *... BYSMAL, (-bis'-mel),
bn. grondeloos, peilloos.
Abyssinia, (e-bis-si'-niee), s. Abessinië (in Afrika). —m,
(-en), bn. Abessinisch. —, s. m. en v. Abessiniër; Abes(-en),
sinische (vrouw). (vraat, m.
Aca-ca-lot, (e-kee'-ke-lot), s. Mexicaansche vogel; veelAcacia, (e-kee'-sji-e), s. (plant.) acacia v.; (gen.) acacia-sap,
o.; German —, (kruidk.) sleedoorn.
Academial , (ek-ke-di'-mi-el), *...MICAL, (-mi-kl),bn.,* —LY,
bijw. academisch; de hoogeschool betreffend, er toe behoorend; — figures, (teek.) academische voorbeelden,
modellen. *...MIAN, (-mi-en), s. student ; academie-burger; leerling (eener academie), m.*...MIc, (-mik), bn. academisch. -s, * ...MICIAN, (-mi-sj en) , * ...3MIST, Zie ACADEMIAN ;
volgeling der Platonische wijsbegeerte, academist, m.
*...MISM, S. academische -, schoolsche leerwijze, v.
s. academie, hoogeschool; leerschool, v.; genootschap van
geleerden; opvoedingsgesticht, o.; riding —, rij school; fe^nciny—, schermschool ; gaming—, speelhuis.
Acadia, (e-kee'-di-e), s. Acadië (Oud-Griekenland).
Acaid, (e-ceed'), s. (scheik.) azijn, in.
-- Acajou, (ek'-e-djoe), s. mahonie-boom, m.; -hout, o.;
—nuts, (drog.) cachou, -noten.

Acalat , S. Zie ACACALOT.

Acamacu, (ek-kem-me-kjoe'), s. platbek (vogel), m.
Acanaceous, (ek-ken'-nee-sjus), bn. (plant.) doornachtig, stekelig.
Acantha, (e-ken'-the), s. (plant. en dierk.) doorn,stekel,m.
&-BOLUS, ( bol-us),s. (heelk.) beentang,v.*.. TFIOPTERYGIOUS,
(-thop-ter'-ri-djus), bn. (dierk.) stekelvinnig. *... THU S, B.
(plant.) berenklauw; (bk.) lofwerk (aan het kapiteel).
*... TICONE, ('-ti-koon), s. soort van bergstof in Frankijk.
Acatalectic, (e-kee-te-lek'-tik), s. (pros.) volkomen -, voltallig vers, o. *... LEPSY, s . onvatbaarheid van begrip (soort
idiotisme), v. *... LEPTIC, bn. zonder begrip.
Acater, (e-ke-ter) s. proviandmeester, m.
Aeaulin, (e-koo'-lin),*..Lots ('-lus), bn. (plant.)stengelloos.
Accede, (ek-sied'), ow. to — to, toetreden (tot, bij); toegeven; toestemmen (in). *... CEDENCE, (-si-dens), s. toetreding, bewilliging, v.
Accelerate, (ek-sel'-le-reet), bw. be spoedigen,verhaasten.
*... RATION, (-ree-sjun),s. bespoediging, v. spoed,m.; — of the
moon, (stern) de verhaaste beweging der maan.*... RATIVE,
(-re-tiv), bn. bespoedigend. *... RATOR, (-ree'-tur), s. (ontl.)
drijfspier, v. *... RATORY, (-ree-to-ri), bn. bespoedigend.
Accendibility, (ek- sen-di-bi'-li-ti), s. (nat.) ontvlam-, ontbrandbaarheid, v. *.. DIBLE, ('-dibl),bn.ontvlam- ,ontbrandbaar. *...sloN, (-sjun), s. ontbranding, ontvlamming, v.
Aceent,(ek'-sent), s. toonval, klemtoon,m.; (sprk. en muz.)
toonteeken, accent, o.; uitspraak,v. tongval, m.; a vicious -,
een gebrekkige uitspraak; —s, tonen, woorden, spraak;
the musical — of birds, het welluidend gezang der vogelen;
(fig.) a desponding —, kleinmoedigheid, v. *—, bw. den
toon leggen (op), uitspreken ; van toonteekens voorzien. *—OR, (-ur), s. (muz.) eerste diskant. *—TUAL,
(-'tjoe-el). bn. den klemtoon betreffend; rhythmisch.
*-TITATE, ( - 'tjoe - eet, bw. den klemtoon geven (aan),
drukken (op). * --TUATION, (-'tjoe-ee-sjun), s. uitspraak,
v.; klemtoon naar den regel, m.; accentuatie, v.
Accept, (ek-sept'), bw. to — of, aannemen, aanvaarden;
treden (in); genoegen nemen (met); (kh.) to — a billof
exchange, een wissel accepteeren. * --ABLE, (-ee-bi), bn.,
*-ABLY ,bijw. l.aanneembaar, ontvangbaar;2.aangenaam,
welkom;3.innemend,bemind;op innemende wij ze.*—NEss,
* -ABILITY, (-bil-li-ti), s. aanneembaarheid; aangenaam»
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held, v. *- ANCE, (-tens), s. aanneming; (goede)ontvangst;
bewilliging, toestemming, goedkeuring, v. bijval, m. aan
aannemen; acceptatie (van een wis--varding,.;(kh)et
sel), v. accept, o.; protest for want of—, (kh.) protest wegens gebrek aan of weigering van acceptatie;(recht.)—for
part, voorwaardelijke -, gedeeltelijke aanneming; — upon
honor,—uponprotest,acceptatie ter eere van, - bij interventie; to find — with, aangenomen -, goedgekeurd worden
door; some men cannot be fools with so good — as others, sommigen kunnen hunne dwaasheden niet even goed doen
gelden als anderen. * -ATION, (-tee'-sjun), s. aanneming,
aanvaarding, v.; to be of great — with, zeer welgevallig -,
welkom zijn; to be in state of— with, aangenaam zijn aan;
(kh.) term of—, termijn van acceptatie, m. *— ER, *—oR,
m. en v. aannemer, -neemster; acceptant, m. en v. *-ILATION (-ti-lee'-sjun), s. (recht.) schijnquitantie, v.
Access, (ek-ses'), s. 1. toegang, m. toelating ; 2. vermeerdering, v.; 3. vleeschelijke omgang, m.; the — of
the town, de toegang tot de stad; to procure —, zich
toegang verschaffen ; gehoor verkrijgen ; I was denied
—, men weigerde mij den toegang ; to be not easy of
—,niet gemakkelijk te naderen zijn. *—, (gen.) aanval, m.
" *-ARILY, (-ek'-ses-se-rili), zie ACCESSORILY. * -ARY,
(-en), Zie ACCESSORY. * -IBILITY, (ek-ses- si-bil-i-ti), s.
toegankelijkheid, v. *— IBLE, (- 'i-bl), (- to), bn. toegankelijk, te naderen, genaakbaar. *— ION, (-ses-sjun), s.
vermeerdering, vergrooting, toetreding ; troonsbeklimming, v.; an — of territory, vermeerdering -, uitbreiding van grondgebied ; the king, eipon his —, de koning,
bij zijne komst tot den troon ; summer's —, het naderen van den zomer. —, (gen.) aanval (van koorts enz.).
*-IONAL, (- ses'-si-o-nel), bn. toegevoegd, bijkomend.
* -ORIAL, (- o'-ri-el), bn. toevoeglijk; medeplichtig.
*—ORILY, bijw. als nevenzaak, bovendien. *— ORY, (- ori), bn. bijkomend, toegevoegd ; medeplichtig ; — nerres, (ontl.) bij -, hulpspieren ; — parts, (schild.) bijwerk,
stoffeering ; — proof, (recht.) subsidiair bewijs ; to be —
to..., bijdragen -, medewerken tot...; medeplichtig zijn
aan. —, m. en V. deelnemer, -neemster medeplichtige,
m. en v.; aanhangsel ; bijvoegsel, o.; bijkomende omstandigheid, v.; (recht.) ap- en dependentiën ;fund and
its —, kapitaal en interest.
Accident, (ek'-si-dent), s. toeval ; ongeval ; ongeluk, o.;
by —, toevalligerwijze ; —maker, ongeluksbode, die ongelukken verdicht ; gehuurde opsmukker van ijselijkheden, m. *—, (wap.) merkteeken (op het blazoen) o.;
(kh.) ramp (in assurantie-zaken), v. *— AL, (-den'-tel),
bn., -LY, bijw. toevallig ; bij toeval ; toevalligerwijze;
— colors, pliysiologische kleuren, V. mv.; —point, ontmoetingspunt, o. *— AL, S. de toevalligheid ; nevenzaak;
bijkomende omstandigheid, v. *— ALNESS, (ek-si-den'-telnes), s. toevallige aard, m. natuur, v.
Accipient, (ek-si'-pjent), s. ontvanger ; (kh.) acceptant,
M. 5 ...PITER, (-pi'-tur), s. roofvogel, m. *...PITRINE, (- pi'trajn), bn. roovend, azend ; — order of fowls, de orde
der roofvogels.
Accite, (ek-sajs'), bw. dagvaarden, indagen.
Acclaim, (ek-kleem'), s. gejuich, o. toejuiching, acclamatie, v. *—, bw. toejuichen. 5 ...CLAMATION, (-kle-mee'sjun), s. toejuiching, v. *...CLAMATORY, (-kle'-me-to-ri),
bn. toejuichend. 5 ...CLIMATE, (-klaj'-meet), 5 ...CLIMATISE,
(kli'-me-tajz), bw. aan de lucht -, aan het land gewennen ; acclimatising-garden, acclimatatie-tuin. *...CLIMAted, (-klaj-mee'ted), dw. en bn. aan de vreemde luchttreek gewond ; geacclimateerd. 5 ...CLIMATION, (- klajmee'-sjun), v. het gewennen aan de lucht of aan de
landstreek, acclimatatie, v.
Acclive, (ek-klajv'), *...voos, (-vus), bn. steil, scherp,
glooiend. 5 ...CLIVITY, (-kli'-vi-tie), s. steilte, v. scherpe
kant (eener rots), m.
Accloy, (ek-kloj'), bw. volproppen, volstoppen.. *— ED,
dw. en bn. beslagen (van paarden).
Accoil, (ek-kojl), ow. doordringen ; schel klinken.
Accolade, (ek-ko-leed'), s. omarming, v.; ridderslag, m.;
(boekdr. enz.) verbindingsteeken (] }), o. *...COLLE, (ekkol-le), bn. (wap.) aangehecht.
Accommodable, (ek-kom'-mo-dee-bl), bn. — to, *...DABLY, bijw. bruikbaar ; gemakkelijk ;inschikkelijk, han
*...DATE, bes. to — to, inrichten, gemakkelijk-delbar.
maken, schikken; voorbereiden ; overbrengen ; — matters, de zaak bijleggen ; — with..., for..., overeenkomen
met..., over (tot)...; *verzorgen ; well accommodated, goed
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gehuisvest ; could you — me with this sum ? zoudt gij
mij met deze som kunnen helpen ? —, bn., —LY, bijw.
geschikt, behoorlijk, op behoorlijke -, passende wijze.
*...DATING, bn. verdraagzaam, inschikkelijk, voorkomend; on — terms, (kh.) op aannemelijke voorwaarden.
..DATION, (-dee'-sjun), s. inrichting ; vergemakkelijking; gepastheid, schikking, v. vergelijk, o.; be-, verzorging, hulp, v. steun m.; (kh.) —bill, schoorsteen
gefingeerde wissel, m. wisselruiterij, v.; —lad--wisel,
d,r, (zeew.) groote valreep, v.; —power, accommodatievermogen (van het oog), o. —s, mv. (scheeps)-inrichting;
gemakkelijkheid v.; geriefelijkheden, v. mv.; to find —,
een onderkomen -, logement vinden. *...DATOR, (- dee'tur), m. en v. schikker, -ster ; ver-, bezorger, -ster
scheidsman, bemiddelaar, -ster, m. v.
Accompanied, (ek-kum-pen'-ni-ed), dw. en bn. vergezeld, begeleid. 5 ...PANIER, (-'pen-ni-er), *...PANIST, (-pennist), m. en v. begeleider, -ster ; (muz.) accompagnateur.
5 ...PANIMENT, ('-pe-ni-ment), s. begeleiding, v. accompagnement, o. —s, mv. (schild.) bijwerk (wap.) *...PANY, (-pen'-ni), bw. vergezellen, begeleiden ; (muz.)
accompagneeren ; to — home, naar huis geleiden; to —
with, gezelschap maken met...; bijwonen (eene vrouw).
-ING, dw. en bn. verzellend ; (briefs.) bijgaand ; —
the present, nevensgaand.
Accomplice, (ek- kom'-plis), m. en v. medeplichtige,
m. en v.; — to a crime, - in eene misdaad. *...ITY, (4.
ti), s. medeplichtigheid, v.
Accomplish, (ek-kom'-plisj), bw. volbrengen, volvoeren;
vervullen; voldoen aan; (Shak.) I will — my fury upon
them, ik zal mijne woede aan hen koelen. *—, versieren,
volmaken (den geest). *— ABLE, (-eebl'), bn. itvoerbaar;
vatbaar voor volmaking. 5 —ED, dw. en bn. volvoerd;
vervuld ; beschaafd ; kundig, vol talenten; an — woman,
eene beschaafde -, talentvolle vrouw. *— ER, m. en v.
voleindiger, volvoerder, -ster ; hij -, zij die beschaaft.
*—MENT, s. voleindiging ; vol-, uitvoering; vervulling;
beschaving, v.; talent, o. bekwaamheid ; bekoorlijkheid;
vaardigheid, v. —s, mv. kundigheden, gaven van den
geest, goede opvoeding, begaafdheden.
Accord, (ek-kord'), s. 1. eendracht, goede verstandhouding ; overeenstemming, v.; of his own —, uit eigen
beweging; with one —, met algemeene toestemming;
2. (muz.) akkoord, o.; 3. schikking, v. akkoord, vergelijk, o.; 4. (kh.) to be of —, akkoord zijn. *—, bw, 1.
overeenbrengen, doen overeenstemmen ; 2. vereffenen;
3. verzoenen ; — difficulties, moeielijkheden uit den weg
ruimen. —, ow. — with, overeenstemmen, -komen (met).
*—ABLE, (-ee-bl), bn. overeenstemmend; vatbaar voor
vergelijk. * - ANCE, (-dens), s. overeenstemming, v.; to
be in — with, overeenstemmen met... 5 —ANT, bn., —LI,
— with, bijw. overeenstemmend, gelijkvormig; opgeruimd; (muz.) stemmend. *— ER, (- ur), m. en v. begunstiger, -ster ; steun, helper, -ster. *— ING, vz. — to,
overeenkomstig, naar, volgens ; — to reason, met de
rede overeenkomstig; volgens het gezond verstand; —
to you, als men u zou aanhooren. —LY, bijw. dienovereenkomstig ; ingevolge.
- Accorporate, bw. zie INCORPORATE.
Accost, (ek-kost'), bw. aan-, toespreken. 5 —ABLE, (-eebl),
bn. toegankelijk ; minzaam, vriendelijk, heusch. *— ED,
bn. (wap.) aan de zijden bezet (met).
1 Accoucheur, (ek-koo-sjur'), m. vroedmeester, verloskundige, m. 5 ...COtTCHMENT, (ek-koetsj'ment), s. bevalling, v.
Account, (ek-kaaunt'), s. 1. rekening, nota, berekening;
lijst van kosten (enz.), v.; for —, voor rekening ; on—,
op rekening ; on joint and equal —, voor halve -, voor
gemeenschappelijke rekening ; to briny in one's —, ie
rekening inleveren ; — of sale, verkoopreke--mands
ning ; — current, rekening-courant ; to carry —s of,
rekening houden van, boeken ; to came into the —, in
rekening -, op rekening komen van (ook fig.); to keep
—s, boek- en rekening houden ; to balance, to settle an
—, eene rekening regelen, - vereffenen ; to take into
the —, in de rekening opnemen ; — agreed upon, sluiting van rekening; —s, mv. (kh.) de boeken. *—, 2, be.
rekening, tijdrekening, v.; the Julian —, de Juliaansche tijdr. *—, 3. verhaal, o., vertelling, v.; verslag,
o.; by all —s, naar het algemeen gezegde ; in our author's —s, volgens onzen schrijver ; to give —, (- for, of), uitleggen, verklaren ; to take an —, verslag eischen,

ACC. - ACC.
- vragen; to give an — of one's self, zijnen naam, zijne
kwaliteit en zijn beroep opgeven. *—, 4. rekenschap;
to call to —, rekenschap vorderen; to give — how, beschrijven hoe; to take no — of, geen notitie nemen van.
* --, 5. on that —, uit dien hoofde ; on my —, ter oorzake van mij, wat mij betreft ; on a public —, in het
algemeene belang; on every —, upon all —s, in alle
opzichten ; on no — whatever, on any —, in geenerlei
opzicht -, upon what — ? uit welken hoofde. *—, 6. men
of —, lieden -, mannen van aanzien; of small —, van
weinig belang; to make — of, gewicht hechten aan. *—,
7. to turn to good —, rekening geven, voordeel afwerpen,
he made -- that, hij rekende -, maakte staat er op dat..
*_, bw. rekenen ; in rekening brengen ; houden voor;
we shall be —ed offenders, men zal ons voor lasteraars
houden ; — upon, — to, afstaan aan. f —, ow. rekenen,
tellen ; verzamelen ; to -- with, de rekening opmaken
met iem. (ook fig); to — for, rekenschap geven van;
verantwoordelijk zijn ; reden geven van. *—ABILITY,
(-bil'-i-ti), s. rekenplichtigheid, verantwoordelijkheid,
V. *-ABLE, (-ee-bi), bn. rekenplichtig ; — to, rekenschap schuldig aan. —NESS, s. (-es), verantwoordelijkheid, V. *-ANT, (-tent), 1. boekhouder, rentmeester, kashouder, m.; 2. rekenplichtige ; — general, eer
kashouder. * -ING, s. rekening, afrekening, veref--ste
fening, v.
Accouple, (ek-kup'-pl), bw. paren, koppelen. *_MENT,
(-ment), S. paring, koppeling, v.
Accoutre, (ek-koe'-tr), bw. 1. uitrusten ; 2. opschikken,
toetakelen (in kleeding). *—MENT, (-'ment), s. 1. uitrusting (inz. mil.) ; soldatenpak, o. plunje, v.; 2. opschik, m. toetakeling, vreemdsoortige dracht, v.
Accredit, (ek-krid'-it), bw. geloof -, vertrouwen doen
schenken (aan, in) ; als geloofwaardig aanbevelen ; accrediteeren (bij).
Aeereseent, (ek-kres'-cent), bn. aangroeiend, aanwassend. *...CRESS, -MENT, S. vermeerdering, toeneming,
V. aanwas, m.
Accretion, (ek-kri'-sjun), s. natuurlijke aanwas, m.;
(recht.) law of —, recht van aanwas, alluviaal recht.
*...CRETIVE, (-kri'-tiv), bn. zie ACCRESCENT ; the - motion of plants, de toenemende aanwas der planten.
Aceroach, (ek-krootsj'), bw. vasthaken. *—MENT, zie
ENCROACHMENT.

Accrue, (ek-kroe'), ow. 1. aangroeien, aanwassen ; 2. —
from, groeien, voortkomen uit ; (fig.) voortvloeien;
there —s a right to every one, voor ieder vloeit er een
recht uit voort ; it could not — to him, er kan hem
geen voordeel uit geworden.
Accubation, (ek-kjoe-bee'-sjun), s. aanligging (aan tafel), v. *...CUMBENT, (- kum'-bent), bn. half aanliggend.
...BENCY, S. (- ies), zie ACCUBATION.
Accumulate, (ek-kjoe'-mu-leet), bw. opstapelen, ophooen. f —, ow. zich ophoopen, toenemen, aangroeien,
fig.); - d . treason, opeenstapeling van verraad.
ok
o
(
...ATION, (- Ce -shun), s. opstapeling, ophooping; vermeerdering, v. aanwas, m. vergaring, v. (ook fig.). *...ATIV$,
bn., -LY, bijw. ophoopend; vermeerderend, bij stapels,
hoopsgewijze. *...ATOR, (ee'-tjur), m. en v. ophooper,
opstapelaar, vermeerderaar, m. -ster, v.
Accuracy, (ek'-kjoe-re-si), s. (-ies), s. nauwkeurigheid,
nauwgezetheid, v. *...RATE, (-reet), bn. —LY, bijw. nauw
nauwgezet, stipt ; stiptelijk, met nauwkeurig--keurig,
heid. *...RATENESS, (-reet-nes), S. Zie ACCURACY.
Accurse, (ek-kurs'), bw. vloeken, vervloeken. *— D, dw.
en bn. ver-, gevloekt ; in den ban gedaan ; — be the
day, gevloekt zij de dag.
Accusable, (ek-kjoe'-zi-bl), bn. — of, aan te klagen,
te beschuldigen; laakbaar. *...SATION, (-zee'-sjun), s. beschuldiging, aanklacht, v.; verwijt, o.; to bring forward
an —, eene ,beschuldiging -, klacht inbrengen, betichten ; self —, zelfverwijt, o. *...SATIVE, (- 'ze-tiv), bn. beschuldigend. —, S. — case, (sprk.) vierde naamval; voor
—LY, bijes. beschuldigend, aanklagend; (sprk.) in-werp.
den vierden naamval. *...SATORY, (- 'ze-tur-ri), bn. beschuldigend, aanklagend.
Adeuse, (ek-kjoez'), bw. — of, — for, bn. 1. beschuldigen, aanklagen; 2. laken, misprij zen. *—, s.. (Shak.),
beschuldiging, v. *— R, m. en v. beschuldiger, -ster.
aanklager, -klaagster.
Accustom, (ek-kus'-tum), bw. gewennen ; I got —eá
to it, ik werd er aan gewoon ; a well —ed shop, een
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goed beklante winkel. *—ABLE, (-eebl), bn., *— ABLY,
bijw. gewoon, -lijk ; doorgaans. *— ARY, (-e-ri), bn.,
*— ARILY, bijw. gewoon, -lijk, in den regel.
Ace, (ees), s. 1. aas, o. één, v. (in het spel); 2. grein,
o.; (fig.) he was not an — from his ruin, hij was geen
duim breed van zijnen ondergang verwijderd; he will
not abate an — of his demand, hij wil geen cent (geen
greintje) van zijne vordering verminderen of laten
vallen; within an —, op een haartje, aan den rand; -point, aaszijde (op den dobbelsteen).
fe-lus), bn. (ontl.) hoofdeloos.
A.cephalous, (ee-si'
B.eerb, (e-serb'), bn. scherp, bitter, wrang; (ook fig.) gestreng, straf, ruw, hard. *— ATE, (-beet), bw. scherp -,
bitter maken, aanzetten ; (ook fig.) verbitteren. *—ITY,
(-iti), s. (-ies), scherpte, wrangheid ; (fig.) bitterheid,
ruwheid, hardheid, v.
Acerie, (e-ser'-rik), bn. ahornen, tot den (ahorn)boom
behoorend ; — acid, (scheik.) ahornzuur.
Aeerous, (e'-se-rus), bn. (plant.) naaldvormig; — leoees,
naaldvormige bladeren.
Acervation, (e- ser-vee' -sjun), s. ophooping, v.
Acesceney, (e- ss'-sen-si), s. zuurheid ; verzuring;
scherpte ; geschiktheid tot verzuring, v. *...CENTS,
('-sents), mv. stoffen voor verzuring vatbaar, v. mv.
Acetabulum, (e -si-tee'-bjoe-lum), s. 1. (ontl.) pan, v.;
2. (plant.) soort bekervormig zwam, o.
Acetate, (e'-si-teet), s. (scheik.) azijnzuur zout, acetaat,
0. *—D, bn. (scheik.) zuur, zuurachtig, *...TIAM, (- sjiem), s. (recht.) toewijzing van schadevergoeding, v. ;
gijzelloon, o. *...TIC, ( - tik), bn. zuur-, azijnhoudend.
*...TOSE, (-tooz'), bn. zuur, zuurachtig; scherp. *...TOSITY,
s. zuurheid, wrangheid, v. *...TOUS, (- tus), bn. azijnzuur,
-achtig. *...TUM, ('-turn), s. wijnazijn, m.
Aehaia, (e-ke' j e), s. (aardr.) Achaje, o. * - AN, (e-kee'en), m. en v. Achajer, m. Achaïsche (vrouw).
Achates, (e-kee'-tiz), s. Achates (m. n.).
Ache, (eek), s. 1. pijn; 2. peterselie, v.; 3. (ontl.) —bone,
heupbeen, o. *—, ow. zeer-, pijn doen; my heart —s to sec
you thus, mijn hart zucht (lijdt)u in dien staat voor mij te
zien ; my head is still aching, ik heb nog pijn in het hoofd.
Achelous, (e-ki-loi'-us), s. Achelous (m. n.).
Acheron, (ek' -i-run), s. (fab.) Acheron (een der zeven
vloeden van de onderwereld); (fig.) de onderwereld.
Achievable, (et-sjiev'-ibl), bn. uitvoerbaar, doenlijk.
Achieve,(et-sjiev'), bw. volvoeren, volbrengen, voltooien;
(Shak.) verwerven ; the spoils by valiant kings —d, de
buit door dappere koningen veroverd ; the greater part
performed, — the rest, het grootste gedeelte is volbracht,
voltooi thans het overige; to — the victory, de overwinning behalen. *-MENT, (-ment), s. 1. voltooiing, vol
heldendaad (inz. mv.); 3. (wap.) tropee, v.;-brengi;2.
4. loon voor een moeielijk werk, o.;an— ofgenius,een werk
van het genie. *— R, (- or), m. en v. volbrenger, uit-,
volvoerder, -ster ; (Shak.) verwerver.
Achilles, (e-kill'-iz), s. Achilles (m. n.); — tendo, (out]..)
de achilles (hiel)pees.
Achlyss, (ek'-liess), s. (gen.) oogverduistering, v.
Achor,(ek'-kur),s.(gen.)scherpte in het bloed;huidziekte,v.
Achromatic, (e-kro-mee'-tik), bn. (gez.) kleurloos, acromatisch.
Acicular, (e-si-kjoe'-ler), bn. naaldvormig, spits, puntig. *—, bijw. als naalden.
Acid, (es'-sid), bn. en s. zuur, o. *— IFEROUS, (-dif'-fe-rus),
bn. zuurhoudend. *_IFIABLE, (-di-faj'-i-bl), bn. zuurmakend. * —IFICATION,(-di-fi-kee'-sjun),s.verzuring,zuurmaking, v. *- IFIER, (-di-faj'-ur), m. en v. verzuurden,
zuurmaker, -maakster. *-IFY, (-'di-faj), bw. verzuren,
zuur maken ; (scheik.) in zuur veranderen. *—IMETER,
(-di'-mie-tur), m. zuurmeter, m. *_ITY, (-'di-ti), *—NESS,
s. zuurheid, v. *-ULAE, (-'joe-lee), s. mv. zuurbronnen, v.
mv. *-ULATE (-joe-leet), bw. zuur maken. *—ULOVS,
(-'joe-lus), bn. zuurachtig.
Acinaceous, (e-si-nee'-sjus), bn. zie AciNous.
Acinaciform, (e-si-nee'-si-form), bn. (plant.) zwaard-,
sabelvormig. *...CINIFORM, (- si'-ni-form), bn. (ontl.) druifvormig;—tunic, druifvormige huid (van het oog), v. *...ciNOSE, (- si - nooz'), *., CINOUs, (- si-nus), bn. (mijnw.)korrelig.
*..cINUs, (e-si'-nus), s. (plant.) zwarte bezie, v.
Acknowledge, (ek-nol'-ledj), bw. 1. erkennen (een feit,
eene schuld, zijn onrecht); bekennen (eenen misslag);2.de
ontvangst berichten; I forgot to -- his last letter, ik vergat hem de ontvangst van zijnen laatsten brief te bench-
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ten; 3. als wettig erkennen (een kind, eenen vorst enz.);
gegoed, in het bezit van land. *-snoT, *-TAx,s. grond
I - him to be an honest man, ik erken hem als een eer-belasting,v.
lijk man; I - his services, ik erken -, ben gevoelig voor Acreme, (e-kriem'), s. (landm.) tien morgen -, tien akzijne diensten; 4. beantwoorden; we must - his politeness,
kers land (= 4 hectaren).
wij moeten zijne beleefdheid beantwoorden; 5. (recht.) Acrid, (e'-krid), bn. scherp, bijtend, wrang, (ook fig.)
geldig verklaren; to - a deed, eene akte laten bekrachti*-NF,ss, s. scherp te, wrangheid bitterheid, v.
gen. *_EDLY, (-'ed-lie),bijw.(recht.)zoo als erkend wordt; Acrimonious, (e-kri-mon'- ni-us) abn., *-LY, bijw. scherp,
in confesso. *... ING, dw. en bn. erkentelijk, dankbaar.
wrang, bitter, -lijk, (ook fig.) bits. *-NESS, s. bitter*...MENT,(' -ledj-ment), s. 1. erkenning;erkentenis,dankbeheid, v. *... CRIMONY, ('-kri-mu-ni), s. scherpte, wrangheid;
tuiging; (inz. mv.) make him my -s, betuig hem mijnen
(fig.) bitsheid, v. wrok, m. *...cITUDE, (-kri-tjoed),
dank; 2. bekentenis (van eenen misslag); 3.(recht.)schuld* ...CRITY, (-'kriti), %le ACRIMONY.
bekentenis; -money, (soort) provisie bij de overdracht Acroama,tic, (ek-ro-e-me' -tik), *-AL, (-el), bn ., *_CALLY,
of vernieuwing van een huurceêl (in Engeland), v.
bijw. (wijsb.) grondig, diep ingedrongen, diepzinnig, lijk.
Acme, (ek'-mi), s. 1. top, m. toppunt, o.; 2. (gen.) hoogste Acrobate, (ek'-ro-beet), m. en v. koordedanser, -es ; kun
punt, o. crisis (eereer ziekte), v. *...NE, (ek'-ne), s. (gen.)
maakster ? m.v.
-stenmakr,
uitslag (in het aangezicht), m.
Aeromion, (-e- kro' -ml-un), s. (ontl.) schoudertop, -hoek,
Acolothist, (ek-ko-lo-tist), s. *... COLYTE, (ek'-ko-lajt), s.
M. *...cRONIc, ( -kro'-nik), - AL , bn. (sterra acronisch.
(r. k.) 1. altaarknecht, misdienaar; 2. (fig.) handlanger, Acrospire, (ek'-kros-pajr), s. (plant.) kiem, v. ; spiertje,
blinde volgeling, m.
0. *-D, bn. ontkiemd, kiemend.
Aconite, (ek'-o-najt), (Shak. aconum), s. (plant.) wolfs- Across, (e-kross'), bijw. 1. dwars ; kruiselings ; 2. door,
wortel, -kruid (zek. vergif). *... CONTEIAS, (- kon' -thi-es),
doorheen, over; they swam - the river, zij zwommen
s. pijladder, v. (zek. dier).
de rivier over ; he stood with his arms -, hijstond met
Acorn, (e'-korn), s. 1. eikel; 2. (zeew.) windwijzerknop,
de armen over elkander geslagen ; we found him - our
m. *-xD, bn. (plant.) eikeldragend; (wap.) met eikels,
path, wij vonden hem midden op onzen weg ; it came
geëikeld. *...cORUS,^ (e'- kor-rus), s. 1. (plant.) kalmus,
- my mind, het schoot mij in de gedachte. *-, 3. (fig.)
(ook) galanga (wortel); 2. (nat.) blauwe koraalsteen, m.
tegen, ongelukkig ; that comes -, dat valt tegen.
Acotyledon, (e-ko- til'-i -dun), s. (plant.) zaadlooze (plant). Acrostic, (e-kros' -tik), s. naamdicht, o. *-, *-AL, bn.
*-ous, (-us), bn. (plant.) zaadloos.
en bijw. tot het naamdicht behoorend, er naar gelijAcoustic, (e-kaus' -tik), bn. tot de klank- of gehoorleer
kend, op de wijze van een naamdicht.
behoorend; - duct, (ontl.) de buitenste gehoorbuis, Acroteria, (e-kro-tee'-ri-e), s. mv. uiteinden, o. mv.
-gang; - instrument, oor - horen; spreek- trompet. *-s,
*... TERS, (-turs), s. mv. (bk.) dragers, m. mv., neuten, v. mv.

mv. 1. klank -, gehoorleer, v.; 2. (gen.) geneesmiddelen Act, (ekt), ow. 1. handelen, te werk gaan, werken, ver voor het gehoor, o. mv.
richten ; - upon certain principles, naar zekere beginAcquaint, (ek-kweent'), bw. to - with, -of, bekend
selen handelen ; to - up to an order, een order -, een
maken (aan, met) ; onderrichten (van) ; 1 shall - him
bevel volgen, - naleven ; he empowered me to - in his
with your setting out, ik zal hem van uw vertrek onname, hij machtigde mij in zijnen naam te handelen,
derrichten; to get -ed with one, met iem. kennis maken;
- op te treden ; the stomach -s upon the aliment, de-maag
they had been -ed long ago, zip kenden elkander sedert
werkt op het voedsel ; we -ed on his fears, wij werkten
lang; to - one's self with, zich bekend maken (met),
op hem door de vrees ; he -ed as my trustee, hij hanzich onderrichten (in). *_ANCE, (-ens), s. 1. bekendheid;
delde als mijn gevolmachtigde ; the engine -s well, de
2. kennismaking, v.; 3. bekende, m. en v.; friends and -s,
machine werkt goed ; 2. spelen (op het tooneel).-,
vrienden en bekenden. *-ED, dw. en bn. - with., - of,
bw. in beweging zetten, - brengen ; leiden ; werken
bekend (met), onderricht (van). -uEss, s. bekendheid, v.
(op) ; spelen ; veinzen ; with -ed fears, met geveinsden

angst ; most people are -ed by humor, de meeste menschen worden geleid door grillen ; to - apart, eene rol
spelen ; to - out of character, zijne rol vergeten (fig.).
s. 1. handeling, daad, v.; maatregel, ni. schrede,
poging ; streek ; wezenlijkheid ; 2. akte, v., exploit, o.;
lijk, verdraagzaam.
- of parliament, parlementsakte, wet ; (godg.) the acts of
Acquirable, (ek-kwaj'-ri-bl), bn. verkrijgbaar.
the Apostles, Handelingen der Apostelen ; in -, werkeAcquire, (ek-kwajr'), bw. verkrijgen, verwerven; bereilijk ; in the very -, op heeterdaad ; to put into -, ten
ken; aanleeren; bad habits are soon -ed, slechte gewoonuitvoer leggen ; - of faith, (r. k.) auto-da-fé ; -s of
ten leert men spoedig. * _MENT, (-ment), s. 1. verwerving,
penance, boetedoeningen ; (recht.) - of abandonment, akte
verkrijging, v.; 2. verworven talent, o. bekwaamheid,
van afstand, - van cessie ; - of caseation, vonnis van
handigheid, v.; these talents his -s by industry, deze talencassatie, - van te-niet -doening ; (kh.) - of honor, interten welke hij door zijne vlijt heeft verkregen. *...ER, (-ur),
ventie-exploit ; noodadres, o.; - of navigation, navigatie
m. en v. hij -, zij die verwerft, - bereikt ; .- aanleert.
(onder Cromwell tegen de Nederlanden) ; - of-akte
Acquisition, (ek-kwi-zi'-sjun), s. 1. verwerving, v.; 2.
oblivion, amnestie-akte ; - of settlement, akte der erfop.
verkregen -, verworven goed, o.; 3. koop, m.; 4. bezitvolging (op den troon) ; 3. thesis, stelling, v. *-iNG,
neming, verovering, v. *...siTlvE, (-zi-tiv), bn. verwors. 1. handeling, v.; (tooneel) spel. -, br.. handelend; the
ven, verkregen. -LY, bijes. (spek.) aanwijzend door
- burgomaster, de fungeerende burgemeester; (kh.) welke voorzetsels een werkwoord wordt gevolgd.
partner, werkelijke associé (vennoot die den handel drijft);
*... SITIVENESS, s. aanleeringsvermogon, o.
- adjutant, adjudant van dienst.
Acquit, (ek-kwit'), bw. 1. bevrijden, verlossen; 2. - of Actaeon, (ek-tie'un), m. Akteon (m. n.). *...TIAN ( - 'sji - en),
vrij spreken ; I was -ed of all evil intentions, ik werd
brr. van Actium. *...Tlt;w, (-sjum), s. Actium (bud-Grievan alle kwade bedoelingen vrijgesproken; 3. onthefkenland).
fen (van een schuldvordering); voldoen (eene rekening); Actinolite, (ek'-ti-no- liet), s. (delfst.) straalsteen, m.
quitantie geven; dechargeeren; paid and -ed, betaald
*...TIC, brr. straalsteenachtig.
en ontvangen; to - one self of..., zich kwijten van... Action, (ek'-sjun), s. 1. daad, handeling, v. bedrijf o.
-- MEi, T, (- 'ment), s. (kli.) quitantie, kwijting, v.; per-,
werking, v.; gebarenspel, o.; (kunst) houding, v. stand,
voldaan (op rekeningen). * --TAL, (- 'tel), s. vrijspraak, v.;
m. ; 2. geding, proces, o. actie, v.; civil -, civiel
ontslag van rechtsvervolging,o.*-TANCE, (-'tens),s.kwijtgeding; penal -, strafzaak ; to bring in an -for slander,
scheiding; ontheffing, v.; het vrijspreken ; (recht.) deeene klacht inleveren wegens laster ; to hold -s, procharge; - in full of all accounts, algemeene quitantie;
cedeeren ; - upon appeal, voorziening in appèl; -for
decharge (van alle schuldvorderingen), v. -, bw. (Shak.)
debt, dagvaarding voor schuld ; - on policy, assurantieontheffen, kwijtschelden.
zaak ; - for trespass, proces ten crimineele; 3. gevecht,
Acrasy, (ek'-re -si), s. (gen.) onvolkomene menging der
o. veldslag, m. treffen, o. 5- ABLE, (ee-bl), bn., *-ABLY,
sappen), v.
bijw. (recht.) vatbaar -, geschikt voor gerechtelijk onderAcre, (ek'-kur), s. 1 akker, morgen (4.84 vierk. yards
zoek ; in staat van wijzen . *-ARY, (-ee-ri), (-ies), 5 -IST,
= 0.405 hectare; - shot, - tax, grond -, akkerbelasting;
s. 1. aandeelhouder ; 2. handelaar in actiën, effecten2. an - of rupees, een lak (zak) ropijen (100,000); 3. -,
handelaar, m. ; meeting of actionaries, vergadering van
Saint Jean di/ere, Acre (stad in Klein-Azië). *-D, brr.
aandeelhouders. *-s, mv. 1. (nat.) werkingen (der lichaAcquest, (ek-kwest'), s. verworven -, aangekocht goed.
Acquiesce, (ek-kwi-es'), ow. to - in berusten (in),
zich tevreden stellen (met); zich nederleggen (bij); tevreden zijn, in-, bewilligen. *... cENCE, (-ens), s. berusting, inwilliging, toestemming, v. ...cznT, brr. toegeef-
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men), v. mv. ; 2. (kh.) aandeelen, actiën, o. v. mv. ; to
hold -, aandeelen hebben (in).
Active, (ek'-tiv), bn., *- LY, bij w.1. werkzaam, bedrijvig,
ijverig ; levendig ; behendig, -lijk ; 2. (sprk.) verb -, bedrijvend werkword ; 3. (kh.) - capital, -property, werkend kapitaal, bedrijfkapitaal, vermogen (dat in den
handel steekt) ; wat men aan comptanten, wissels, landerijen enz. bezit ; het actief ; - commerce, uitvoerhandel ; - debts, uitstaande schulden, inschulden ; - property of a bankrupt, failliete boedel, m. massa, v. *-NESS,
*...ITY (- i -ti), s. werkzaamheid, bedrijvigheid, v.; feats
of -, kunstwerken ; feat of -, behendige trek, zet;
sphere of -, werkkring, 9
Actor, (ek'-tor), m. 1. tooneelspeler ; 2. bewerker, deelgenoot, medehelper ; 3. zaakwaarnemer, m. ... TRESS,
(-es), v. 1. tooneelspeelster ; 2. bewerkster, v.
Actual, (ek'-tj oe-el), bn., *- LY, bij w.1. werkzaam, werkelijk werkdadig ; (kh.) - debts, invorderbare (liquide)
schulden ; - service, (mil.) werkelijke dienst ; - state of
matters, de tegenwoordige staat van zaken ; 2. tegen
thans, nu ; 3. (heelk.) werkzaam ; - cauteries,-wordig,
(heelk? wezenlijke brandmiddelen. *- ITY, (- i - ti), s. (-ies),
werkelijkheid, wezenlijkheid, v. *...TUAEY, (-'tjoe-e-ri),
m. (-les) 1. griffier, schrijver, secretaris, m.; 2. (kh.)
chief -, eerste boekhouder, bureau-chef, m.
Actuate, (ek'-tjoe-eet), bw. 1 in het werk stellen, bezigen, in werking brengen ; 2. aanzetten ; men are -d by
their passions, de menschen worden door hunne hartstochten gedreven. *...ATION, (-ee-sjun), s. werking, v.
drijvend vermogen, o. drijvende kracht, v.
Acuate, (ek'-joe-eet),bw.aanzetten,scherpen(van vochten).
Aculeate, (e-kjoe'-li-eet), *-D, ba. (plantk., dierk.) puntig, stekelig. *...LEI, (- li-i), S. mv. stekels, m. mv.
Acumen, (e-kjoe'-men), s. scherpe spits, punt ; (fig.)
scherpzinnigheid, v.
Acuminate, (e-kjoe'-mi-neet), bw. scherpen, wetten,
aanzetten, punten (ook fig.). *-, ow. zich kegelvormig
verheffen. -, *-D, dw. en bn. gescherpt, gepunt ; (ook
fig.) bits. *...ATION, (-'ee-sjun), s. het scherpen, wetten;
punting ; punt, spits, v. *•••IJS, (- us), bn. puntig,scherp.
Acus (e'-kus), s. (mv. aci) (ee-tsi) (dierk.) naald, v.
Acuste, (e-kjoet'), bn., *-- LY, bij w. scherp, puntig; (fig.)
doordringend, scherpzinnig, -lijk ; vinnig ; (sprk.) accent, scherp t oonteeken ; - angular, scherphoekig ; disease, hevige ziekte. *- NESS, s. 1. scherpheid, puntigheid, v.; - of the eye, - of the ear,seher pte van het gezicht, - van het gehoor ; (fig.) scherpzinnigheid, v.; fijn
vernuft, o.; 2. (gen.) hevigheid, crisis (eener ziekte), v.; 3.
(wijsb.) - of discovery, scherp onderscheidingsvermogen, o.
Actures, (ek'-tjoers), s. mv. (Shak.) daden, v. mv.
t Ad, (ed), (Latijnsch voorvoegsel), naar ; - libitum, naar
welgevallen ; (kh.) - valorem, naar de waarde ; - patres,
naar -, biij de vaderen (bij overlijden).
Adage, (e -didj), s. gezegde, spreekwoord, o. spreuk, v.
-- Adagio, (e-dee'-djio), s. (muz.) adagio, langzame maat,
V. *-, bij w. langzaam, sleepend.
Adam, (ed'-em), m. Adam (m. n.) ; -'s apple, (plant. en
ontl.) adamsappel ; -'s earth, adamsaarde, aarde van
Damascus ; -'s needle, adamsnaald; jucca (plant). *- ANT,
(-ent), s. diamant, m. en o. *-- ANTEAN, (-en'-ti-en), ba.
diamantaardig, hard als diamant. *-ANTINE, (-en'-taj -ne),
bn. diamanten ; (fig.) hecht, onverbreekbaar. -SPAR,
(delfst.) s. diamantspaath, v. * - Ic ( - ik), ba. van Adam,
Adams-; - earth, roodaarde.
Adansonia, (e-den-soe'- ni-e), s. (plant.) boabob-, apenbroodboom, m.
Adapt, (e-dept'), be. - to, aanpassen, aanwenden, geschikt maken ; toepassen (voor) ; he was very well -ed
to it, hij was er goed mede bekend, - vertrouwd ; to
become -ed to, zich wennen aan. *--ABILITY, (-ebi'-li-ti),
s. (les) bruikbaarheid ; geschiktheid (tot), v. 5 -ABLE,
(-ee-bl'), ba. aanwend-, bruikbaar. 5 -ATION, (-ee'sjun), S.
aanwending, v. gebruik, o. het bezigen ; ( fig.) toepassing, v. 5 -NESS, s. - to, behoorlijke bevlijtiging. *- ION,
S. Zie ADAPTATION.
Adatis, (ed'-e-tis), s. soort Oostindisch neteldoek.
Adays, (e-dez'), bijes. now -, tegenwoordig; in den tegenwoordigen tijd.
Adeorporate, (ed-kor-po-reet), bw. inlijven.
Add, (edd), bes. - to, 1. bijvoegen, bijdoen; insluiten;
voltallig snaken ; vermeerderen ; 2. - up, optellen, bijre-
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kenen. *-, ow. bijkomen, vermeerderen, vergrooten
this -s to his glory, dit vermeerdert zijnen roem; - to
this, voeg hierbij, hierbij komt. *_IBLE (-'ibl), ba ver
*_IBILITY, (- i-bi'-li-ti), s. ver -merdba,vgot.
-grotbaheid,
vatbaarheid voor vermeerdering, v.
Addeeimate, (ed-de-si'-meet), bw. (recht.) tienden heffen.
t Addendum, (ed-den' -duin), *-DA, (- dee), s. toe-, bij
-voegsl,.
bijlage, v.
Adder, (ed'-dur), s.adder,v.(slang). *-BOLT,( -boolt),*-raY,
(-flaj), s. korenbout (insect), v. *-- STUNG, (-stong) saddersteek, -beet, m. -, bn.gebeten door een adder.*_ s-mass,
-'s-wo$T, s. (plant.) adder-, slangenkruid, o. -wortel, m.
-'STONGUE, s. adder-, slangetong ; (fig.) lastertong, v.
Addice, Zie ADZE.
Addict, (ed-dikt'), bw. - to, toewijden, overgeven (aan);
- one's self, zich wijden, zich overgeven (aan) (meest
in nadeeligen zin) ; - to vice, drunkenness, game, zich overgeven aan de ondeugd, - aan dronkenschap, - aan het spel.
*-NESS, s. - to, geneigdheid tot..., verslingerdheid op, v.
*-ION, (-sjun), s. - to, toewijding, overgeving (aan), v.
hang (tot), m.; verslaafdheid, v.
Adding, dw. Zie ADD ; - charges, (kh.) met inbegrip van
kosten, de kosten er onder begrepen.
Addisson,(ed'-di-son), s. Addisson(Eng. dichter en schrijver 1672-1719).
Additament, (ed'-dit-e-ment), s. bij -, toevoegsel, o.
Addition, (ed-di'-sjun, s. 1. het bijvoegen ; toevoegsel, o.
bijlage, v. randschrift, o. glosse, v.; 2. toegevoegd sieraad;
in - to, behalve, tot vermeerdering van ; 3. (rek.) optelling ; 4. (muz.) punt (naast de noot, welke er in waarde
door vermeerderd wordt), v.; 5. (recht.) toegevoegde titel,
m.; 6. (wap.) bijteeken, bij merk, o.; 7. (kh.) suppletoire
balans, v. *- AL, (- el), ba. bij -, toegevoegd, vermeerderd,
verhoogd; - joy, vermeerdering van blijdschap, - van
vreugde ; (kh., recht.) - charges bijkomende onkosten; clause, toegevoegde clausule, - bepaling; - cents, opcenten
(bij de.belasting);-freight,extra- vracht; -payment,nabetaling. -LY, bij w. bij wijze van -, als toegeving, als toegift.
Additive, (ed-di-tiv'), bn. bij -, toevoegend. *...TOaY, (-to-ri),
bn. vermeerderend ; toevoegend.
Addle, (ed'dl), bw. bederven ; verduisteren. *-, s.
wijnmoêr, v. *-, ba. 1. ledig,onvrachtbaar; 2. vuil,bedorven (van eieren, noten); (fig.) -pated, ledig(van hersenen
enz.); pate, uilskuiken, domoor; -plot, spelbederver, m.
Addorsed, (ed-door'-sd), dw. en bn. (wap.) rug aan rug.
Address, (ed-dres'), s. (-es) 1. toespraak, v.; 2. verzoekschrift; adres, antwoord op een troonrede ; 3. adres, opschrift (op een brief), o.; pray to forward the enclosed
to its -, gelieve inliggenden (brief) aan zijn adres te
laten bezorgen ; 4. behendigheid, gauwheid, kunst, vaardigheid ; 5. houding, v. voorkomen, o. levenswijs, manier, v.; 6. (meest mv.) liefdebetuiging, -verklaring, po
om liefde te verwerven ; to pay his -es to, zich bij-gin
iem. zoeken in te dringen, -in te vleien ; (Shak.) gereed
maken ; to make -es to... about, zich wenden tot... over,
- ten aanzien van *-, bw. - to, 1. zich wenden, richten tot ; inleveren (een verzoekschrift) ; 2. aanspreken;
he way -ed by the name of..., hij werd aangesproken onder den naam van ; - the king, zich (schriftelijk) tot
den koning wenden ; - a lady, aan eene dame het hof
maken ; 3. zenden, adresseeren (een brief enz.) ; 4. papers, stukken overschrijven ; 5. an -ed bill, gedomiciliëerde wissel (van een nood-adres voorzien). *--ea, (-ar),
m. en v. 1. (recht.) vertooner, requestrant, requirant ; 2.
aanbieder, -ster ; 3. woordvoerder, -ster, m.v.
Addubbed, (ed-doebd), ba. gemaakt, vervaardigd.
Adduce, (ed-djoes'), bw. 1. (recht.) overleggen, bijbrengen
(bewijzen door getuigen); 2. aanhalen (schrijvers); 3. inroepen (een gezag). *-NT, ( -ent), be. (ontl.) aantrekkend;
- muscle, trekspier, v. *...IBLE, (-i'bl), bra. (recht.) vatbaar
voor inroeping ; - voor aanhaling.
Adduction, (ed-duk'-sjun), s. 1. ontl.) aantrekking ; 2.
(lett.) aanhaling, v. *...DUCTIVE, (-duk'-tiv). ba. aftrek
afvoerend. *...DUCTOR, (- duk'-ter), S. (ontl.) aan--kend,
trekspier, v.
Ad'eb, (-ed' -eb), s. Oostersch gewicht (iets minder dan
vijf decagram.
Adelantado, (e-de-lente'-do), s. stadhouder, gouverneur
(in Spanje), in.
Adelaide, (e-di-leed'), s. Adelaïde (v.n.). *...LINE, (-laj -ne),
s. Adeline (vn). *...LING, (e-de-ling), s. koningszoon (oud Saksische eeretitel).
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Ademption, (e-demp'sjun), s. (recht.) wegname, berooving ; onthouding (van een voorrecht), v.
Adenography, (e-di-no'-gre-fie), s. (ontl.) klierenbeschrij
ving, v. * ... NOID, ('- no-id), * ... NOSE(-n00Z), * ... NOUS,bn.(ontl.)
klierachtig, -vormig. *...NOLOGY,(- nu-lu-dji),s.klierenleer,
V. *...NOTOMY, (not'-o -mi), S. klierenontleding, v.
Adenos, (e'-di-nus), s. ginv. soort (Egyptische) katoen, v.
Adept, (e-dept'), s. 1. leerling, ingewijde (inz. in de alchymie) ; goudmaker ; 2. volgeling (in kunst of wijsbegeerte), m. *-, bn. deskundig, ervaren.
Adequate, (e'-di-kweet), bn., *-LY, bijw. - to, 1. galven
(aan) ; maathoudend (met); he received his -part,-redig
hij ontving zijn geëvenredigd (hem toekomend) deel ; 2.
toereikend, voldoend ; it is more than - to the purpose,
het is meer dan voldoend voor het doel ; he is not - to
the task, hij is voor do taak niet opgewassen; he is not an judye of such matters, hij is geen bevoegd rechter in zulke
zaken. *-NESS, (- nes), s. 1. geëvenredigdheid ; 2. gepast
juistheid, overeenkomstigheid; 3. geschiktheid, v.-heid,
Adfected, (ed-fek'-tid), dw. bn. samengesteld, bij eengevoegd.
Adfi]iate, Zie AFFILIATE.
Adhere, (ed-hier'), _ ow. - to, aankleven, aanhangen ;
zich houden aan ; - together, (nat.) te zamen kleven;
(fig.) te zamen houden ; - to religion, zich aan den godsdienst houden ; we shall - to your order, wij zullen uw
bevel opvolgen. * ... RENCE, (-reus), * ... RENCY, (-ren -Si),
s. 1. aankleving, vasthouding ; 2. (fig.) verkleefdheid;
getrouwheid (aan), v. *...RENT, (-rent), bn. - to, aan
aanhangend ; houdend. -, m. en v. aanhan--klevnd,
ger, -ster. -LY, bijw. met vastkloving; vasthoudend
(aan). *...SERER, (-hier'-ur), m. en v. aanhanger, -ster.
...HESION, (-hie'-ziun), s. 1. aankleving, vasthouding;
(nat.) law of -, wet der adhesie ; 2. (fig.) aankleving;
toetreding, goedkeuring, v. *... LI E SIVE, (-hi'-ziv), bn.,
-LY, bij w. aanklevend ; (fig.) toetredend. -plaster, hechtpleister, v. *...HEsIVEIIEOS, s. (nat.) eigenschap (Ier vastkleving, adhesie ; (fig.) aanhankelijkheid, v.
Adhortatory, (ed-hor'-te-to-ri), bn. vermanend.
Adiaphonous, (e-di-ef'-fu-nus), ba. (nat.) ondoorzichtig. *...DL APHOROUS, (-di-et'-fu-rus), bn. 1. onverschillig;
2. (scheik.) onzijdig, midden; - salt, middenzout. *...DIA
di-ef -fu-ri), 1. onverschilligheid, onvatbaar--PHORY,(
heid; 2. (scheik.) onzijdigheid, v. middenstaat, in.
Adieu, (e- dj oe), s. en bijw. vaarwel.
Adipoeirate, (e-dip'-o-ei-reet), bw. in vetwas veranderen. *...CIRATION, (-ee'-sjun), s. verandering in vetwal, v.
*...CIRE, (-di-po-sier'), s. vetwas.
Adipous, (e'-di-pus), bn. (ontl.) vet, dik ; - rnernbrane,
vetheid, v. ; - ducts, vetklieren, v. mv.
Adit, (ed'-itt), (mijnw. en mil.), toegang, m. mijnstelling ; afvoeringsgoot, v.
Adjacencies, (edj-ee' -sen-sis), s. mv. aanhoorigheden,
belendende plaatsen, v. mv. ; ornstroek, v. *...CENCY,
(-sen-si'), s. nabijheid, grens, omgeving, v. *...CENT,
(-sent), bn. - to, aangrenzend, belendend, omliggend.
Adject, (edj-ekt'), bw. bijvoegen. *- ION, (-sjun), s. bijvoeging, v. *- ITIOUS, (- i - si-us), bn. bijgevoegd. *- IVE,
(-iv), bn. (sprk.) -, noun -, bijvoeglijk naamwoord.
-LY, bijw. als bij voeglijk naamwoord.
Adjoin, (ed-j of n'), bw. - to, bijvoegen, toevoegen, tot
hulp geven (aan). -, ow. aangrenzen, nab liggen,
- zijn, belenden; -ing room, belendend vertrek. ...JOURN,
(ed-jurn'), bw. opschorten, verdagen (eene vergadering);
verschuiven. -, ow. op roses scheiden. -MENT, (-ment),
s. 1. verdaging, opschorting, v. ; reces (eener vergadering), o. ; 2. verschuiving, v. uitstel, o.
Adj ooroen-seed, (edj -o-wen'-sied),s. Bengaalsche aasij s,m.
Adjudge, (ed-judj'), bw. (recht.) 1. toewijzen; uitwijzen;
2. - to, verwijzen, veroordeelen (tot). *...SUDGMENT,
(judj'-ment), s. uitwijzing, v. vonnis, o. verwijzing, v.
Adjudicate, (ed-ju'-di-keet), bw. 1. (recht.) toewijzen
(een koop) ; aanbesteden (een werk) ; - upon, gerechtelijk erkennen. *...CATION, (-koe'-sjun), S. 1. (recht.)
toewijzing ; 2. uitspraak, v. gewijsde, o.
Ad j ugate,( edj'-u-ghoet),bw.aanspannen(ossenaan eerij uk).
Adjunct, (ed'-junkt), s. - to, 1. toevoegsel; 2. (wijsb.)
eigendommelijkheid, v.; 3. in. en v. helper, -ster; tweede
beambte, adjunct. *-, bn. toegevoegd, mede...; hulp ;
- secretary, tweede secretaris; an - professor. een tweede
hoogleeraar. *- Io- , (- sjun), s. bij -, toevoeging, v.
-IVE, (-'tiv), het toevoegende ; toegevoegde. -, bn.
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-LY, bijw. toe-, bij voegend, verbindend ; bij gevolg,

Adjuration, (edjoe-ree'-sjun), s.

1. - by, bezwering
dringende bede ; 2. beëediging ; oplegging -, afneming
van den eed, v. *...DURE, (joer'), bw. 1. - by, bezweren, dringend verzoeken, smeekera ; 2. een eed afnemen,
- opleggen, beledigen. *...JURER, (joe'-rur), m. en v.
1. bezweerder, -ster ; 2. belediger, -ster.
Adjust, (ed-just'), bw. - to, - with, 1. ordenen, regelen, doen overeenstemmen ; 2. passen, passend maken;
3. (muntw.) wichtig maken ; effenen ; 4. ijken ; -ed
weight, geijkt gewicht, o. ; -ing scale, justeer-, goudschaaltje, o.; -ing screws, viool-, snaarschroeven, v. mv.;
-ing weight, proefschaaltje, o.; 5. regelen; verevenen;
het saldo opmaken ; to - the average, de averij opmaken. *- ER, ('-ur), m. en v. 1. hij -, zij die regelt, ordent ; beredderaar, -ster ; 2. vereffenaar, bemiddelaar,
-ster; 3. ijker, -ster. *_MENT, s. ('-ment), 1. regeling,
verevening ; 2. inrichting (eereer machine), v. ; 3. het
ijken, ijking; 4. bepaling, schatting (van averij enz.);
5. proeviug (van gewicht), v.
Adjutant, (ed -joe-tent), m. 1. (mil.) adjudant; 2.
general, adjudant-generaal (der jezuïeten). *...TANCY,
(-cie), s. adjudantschap, o. *...TE, bw. helpen, bijstaan,
ondersteunen. *...TORY, (-tur-ri), bra. helpend, behulpzaam. *...TRIx, (-triks),v. helpster. *...VANT, (-vent), bn. behulpzaam, bevorderlijk. -, m. en v. behulp, helper,
-ster, m. v.; hulpmiddel, o. *...VATS, (-weet), bw. steunen,
helpen, bevorderlijk zijn (aan).
Admeasure, (ad-me'-zjoer), bw. 1. toe-, afmeten; ijken,
van den ijkslag voorzien; 2. (recht.) toekennen. *-MENT,
(-ment), s. 1. toe-, afmeting ; 2. maat, scheepsmaat, v.;
of the - of 100 tuns, metende 100 tonnenlast ; bill of
-, meetbrief, in.
Admensuration, (ed-men sjoe-ree'-sjun), s. toemeting,
toebedeeling, v.
Admetus, (ed-mie'-tus), m. Admetus (m. n.).
Adminieular, (ed-min-ni'-kjoe-ler), bn. (dicht.) hulprijk,
behulpzaam.
Administer, (ed-min'-is-tur), bw. 1. besturen, beheeren;
2. waarnemen (een ambt, eene bediening) ; 3. uit-, bedoelen ; 4. toedienen (artsenijen, het vormsel enz.); 5.
to - an oath, eenera eed opleggen ; 6. to - jealousy,
jaloezie -, ijverzucht verwekken. *-, ow. behulpzaam
zijn (tot). 5 ...MLNISTERIAL, (-tie'-ri-al), bra. tot het staats
administratie behoorend. *...MINISTRA--behr,tod
BLF, (- mi'-nis-tree-bl), bn. vatbaar om bestuurd te
worden, te besturen, behe.rbaar. *...MINISTRATE, ( - mi
Zie ADMINISTER. * ...MINISTRATION, (- mi-nistre),bw.
S. 1. beheer, bestuur, o. administratie;-nistre'ju),
2. regeering, v. ministerie ; 3. boedelbeheer, o.; 4. toedhening (van artsenijen, het vormsel, enz.); 5. toebeheeling, v.; - of ,justice, reehtsbedeeling; - of the public
revenue, beheer der openbare schatkist. *...MINISTRATIVE,
(-mi'-ni-stro-tiv'), bn., -LY, bijw. 1. besturend, beheerend, bij wijze van bestuur; 2. toebedeelend, toedienend;
3. bevorderlijk. *... ](IINISTR ATOR, (- mi - ni - stree-tur), m.
1. bestuurder, beheerder ; 2. (recht.) uitvoerder, executour (van een uitersten wil) ; 3. voogd, m. -SHIP,
(-sjip), s. bestuurdersambt, bestuur, executeurschap, o.
* ...MINISTRATRIX, ( - mi-nis-tre'-triks), v. bestuurderes,
bestuurster, beheerderes, voogdes, v.
Admirable, (ed'-mi-ree-bl), bn. *...RABLY, bijw. bewonderenswaard, -ig, -lijk ; voortreffelijk ; - pear, (soort)
peer. *...RABILITY, (-re- bil'-li-ti), *...RABLENESS, S. bewonderenswaardigheid, voortreffelijkheid, v.
Admiral, (ed -mi-rel), in. admiraal, vlootvoogd, m.; rear
-,schout-bij -nacht;lord high - groot- luitenant-admiraal.
*-, - ship, admiraal-, vlaggeschip, o. *-ITY, S. (-ie),
admiraliteit, v. marine-beheer, o. ; court of -, admiraliteitshof, o.; - messengers, admiraliteitsboden, -gezanten,
m. mv.; - office, admiraliteitskantoor, -bureel, o.; first
lord of the -, voorzitter der admiraliteit, m.
Admire, (ed-majr), bw. bewonderen ; aanbidden ; *-,
ow. to - at, zich verwonderen, verbaasd staan (over).
0 ... ATION, (-mi-ree' -sjun), s. 1. bewondering ; reasoning
to -, uitstekende bewijsvoering ; takes up with -, van
bewondering verrukt ; 2. verwondering, verbazing, v.;
3. note of -, verwonderings-, uitroepingsteeken, o. *-R,
(-ur), in. en v. bewonderaar, -ster; vereerder, -ster; aan
-ster, in. en v. °...INGLY, (-'ing-li), bijes. bewon--bider,
derend ; niet be-, niet verwondering ; he gazed at Mia -,
hij zag hein met verbazing aan.
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Admissibility, (ed- mis-si-bil' -li -ti), s. (-ies), aanneme- Adossed, (- dost'), bijw. rug aan rug ; - against, leulijkheid; geldigheid; gegrondheid, v. .MISSIBLE (-mis' nend (tegen).
si-bi), bn. *...MISSIBLY, bijw. aanneembaar, geldig ; op Adown, (e-daaun'), bijw. benedenwaarts, neder..., af....
geldige wijze.
*_, vz. beneden, onder.
Admission, (ed- mi' -sjun), s. - to, toelating (tot, bij) ; Adraganth, (e-dre'-ghent), s. adragant (soort gom), v.
vergunning ; opname, v.; to obtain - into, toegang ver Adrastus, (e-dres'-tus), m. Adrastus (m. n.).
to give -, toegang verieenen ; -money,-krijgento; Adrian, (ee'-dri-en), m. Adriaan, Adrianus (m. n.).
entréegeld; by your - of this argument, daar gij dit punt Adrianople, (e-dri-a-no' -pl), s. Adrianopel (in Eur.
(deze redeneering) aanneemt.
Turkije) ; -red, (soort) meekrap ; Turksch rood, o.
Admit, (ed-mit'), bw. - to, - into, 1. toelaten (tot); Adriatic, (e-dri-e' -tik), bn. (aardr.) Adriatisch. *-, s. de
2. den toegang verleenen; 3. toegeven, aannemen ; Adriatische Zee.
into an account, in de rekening opnemen; - of: these Adrift, (e-drift'), bn. bijw. vlot, wegdrijvend; aan de
words do not - of such a construction, deze woorden zijn
golven prijs gegeven, ten speelbal van de golven; (zeees.)
voor dergelijke uitlegging niet vatbaar ; faith -s o
to break -, vlot raken, in zee steken.
degrees, het geloof heeft graden. *--TABLE, (-tee'-bl) Adroit, (e-drojt'), bn., *- LY, bijw. 1. behendig, -lijk; 2.
bn. toegangbaar, genaakbaar, toegankelijk; zie ADMISflink, knap. *-NEss, s. 1. behendigheid; 2. knapheid, v.
SIDLE. *-TANCE, (-tens), s. toelating, vergunning; op- Adry, (e-draj'), bn. dorstig; verdroogd.
name, v.; no -, geen toegang; he is of great - there, Adseititious, (ed- si -ti'-sjus), bn. geleend, toegevoegd.
hij is daar zeer gezien. -, (Shak.) gunst. 4-TER, ('-tur), Adstriction, (ed- strik' -sjun), s. vernauwing, toeknijm. v. hij -, zij die toelaat, opneemt ; ontvanger, m.
ping, toeheling, V.
.Admix, (ed- niks'), bw. bijmengen. *- TION, ('-shun) S. Adulation, (e-djoe-lee'-sjun), s. 1. vleierij; 2. kruiperij, v.
bijmenging, v. *- TURE, ('-tjoer), s. bijmengsel; mengsel, o.
*...LATOR, (-lee'-tur), m. vleier, kruiper, m. *...LATORY,
Admonish, (ed-mon'-nisj), bw. - of, - against, ver(-lee'-tur-ri), bn. vleiend, kruipend. *...LATRESS, (-lee'manen ; waarschuwen. *-ER, (- ur), m. v. vermaner,
tres), v. vleister, krui p ster, v.
-maanster; waarschuwer, -ster, m. v.; (k.) boetpredi- Adult, (e-dult'), bn. volwassen; huwbaar. *-, s. de vol
kant, m. *_55ENT (- ment), * ... MONITION, (-non- ni' -sjun),
-wasen;
huwbare, m. en v.
S. 1. vermaning; waarschuwing, v.; 2. (k.) verwijt, Adulterate, (e-dul'-ti- reet), 1. bw. vervalschen, bederven;
o.; terechtwijzing ; boetpredikatie, v. *...MONITIVE,
-d wine, vervalschte wijn; -d money, valsch geld. *-,
(-mo'-ni -tiv), bn. vermanend, waarschuwend; bestraffend.
ow. echtbreken, overspel plegen. *-, bn., *- LY, bijw. 1.
* ..MONITOR, (-m0'-ni-tur), S. Zie ADMONISHER. -Y, (- t11roverspelig; 2. vervalscht, bedorven. *-NEss, s. verval
ri), bn. vermanend, waarschuwend, bestraffend.
*...RATOR, (- ree -tur), m. verval -sching,valed.
-,
bw. dichter naderbij brengen.
bederver, m. *...RATION, (-ree' -sjun), s. vervalsching.-scher,
Admortization, (ed- mor -ti-zee'-sjun), s. (recht.) ververV. *...RER, (- rur), m. 1. echtbreker, schender ; 2. (Bijb.)
ving van belastingvrije goederen, v.; zie AaoRTISATION.
afvallige, m. Baalskind, o. *...RESS, v. echtbreekster, v.
Adnaseent, (ed- nes'- sent), *...ATA, (-nee'-tee), s. mv.
*...RINS, (-rajn), bn. in overspel geteeld, onecht, onderge(plant.) aangroeisels, uitwassen, moederplanten, o. m.
schoven.-,s.kind uit overspel geboren;(gem.)buitenbeenv. mv. *...NATE, ('- neet), bn. (plant.) woekerend ; ge
tje, o. *...Roos, (- us), m. en v. 1. overspelige; 2. (fig.) - taste,
-groeid
aan.
valsche smaak, m. *..ay, s. gmv. 1. echtbreuk, v. overspel,
Adnoun, (ed-naun), S. bijvoeglijk naamwoord, o.
o.; 2. (fig.) vervalsching; 3. (Bijb.) afgoderij, v. afval (van
Ado, (e-doe'), s. 1. bedrijf, doen, o. verrichting, v.; 2. drukte,
den eenigen God, van het ware geloof), m.
V. gedruisch, leven, o.; much - about nothing, veel ge- Adultness, (e-dult' -nes), s.volwassenheid;huwbaarheid,v.
schreeuw en weinig wol (ook : titel van een van Shake- Adumbrate, (e-dum'-breet), bw. (teek.) flauw schaduspeare's stukken) ; 3. moeite, v. bezwaar, o.; after much
wen, schetsen, arceeren. *...BRANT, ( - 'brent), bn. (teek.)
-, na veel moeite, - tobben.
schaduwend; arceerend. *...BRATION,( -bree'-sjun), s. (teek.)
Adolescence, (ed-o -les'-sens), *...LESCENCY, S. gmv.
schaduwing, schets ; arceering, v.
j ongelingsehap, v. jeugdige jaren, o. mv. aankomende Aduncity, (e-dun'- si-ti), . s. kromte, v. hoek, haak, m.
ouderdom, m. jeugd, v. *...LESCENT, (- les'- sent), bn. aan*...cons, ( -kus), bn. krom, gebogen, hoekig.
komend, jeugdig, jong. -, s. jongeling, m.
Adure, (e-djoer'), bw. verteren, verbranden.
Adolphus, (e -dol' -fns), m. Adolf (m. n.).
Adust, (e-dust'), *- ED, 1. bn. verzengd, verbrand, ver
Adonie, (e-don' -nik), bn. (diehtk.) Adonisch ; - verse,
vurig, hevig; 3. (gen.) ontstoken. *IBLE,-schroeid;2.
vers uit spondeeën en dactylen samengesteld.
(-ibl), bn. brandbaar. *...ION, (-sjun), 1. s. verbranding,
Adonis, (ee-doo' -nis), s. 1. Adonis (m. n.); 2. (fig.) schoon
verzenging, verschroeiing ; 2. (gen.) ontsteking, v.
jongeling, - man; 3. beminde van een meisje, m.; -flower, Advance, (ed-vaans'), bw. 1. vooruitbrengen, vooraan
adonis-roosje, o. *...NIZE, (-do-najs), bw. (gem.) net opzetten; doen voortgaan; 2. (fig.) bevorderlijk zijn; ver
schikken; to - one 's self, zich opdirken (van mannen).
to - the nature of man, 's mensehen aard vol--hogen;
Adoors, (e-doors'), bijw. (gem.) buitensdeurs, op straat.
maken; to - the interests of agriculture, de belangen van
Adopt, (e- dopt'), bw. 1. aannemen ; an -ed child, een
den landbouw bevorderen; 3. bespoedigen; 4. beweren,
aangenomen kind; 2. goedkeuren; 3. zich aanmatigen;
aanvoeren ; I did not believe what he -d, ik geloofde niet
4. an -ed captain, een zetschipper. *- EDLY, ('-ed-li),
wat hij beweerde; 5. voorschieten (geld); he -d him a
bijw. aangenomen, bij wijze van aanneming. *- ER,
considerable sum, hij schoot hem eerre aanzienlijke som
('-ur), m. v. aannemer, - neemster; pleegvader, - moeder.
(geld) voor; 6. (kh.) opzetten, verhoogen (den marktprijs);
*-IoN, (-sjun), s. aanneming, v.; the - of bad habits,
7. (Shak.) verkiezen boven. *-, ow. voort -, voorwaarts -,
het aannemen van kwade gewoonten. *.iv, ('-iv), bn.
vooruitgaan; (ook fig.) vorderen (in ouderdom, in deugd,
1. aangenomen; an - child, een pleegkind; my - country,
in graad); (kh.) - in price, in prijs slijgen, rijzen; mijn aangenomen vaderland; 2. aannemend; an -father,
on the last bidder, tegen het laatste bod opbieden. *-,
een pleegvader ; 3. (fig.) vreemd, uitheemsch, geen inS. 1. vooruit -, voortgang, m.; het op-, aanrukken; trapsboorling zijnde.
wijze opklimming, v.; I am five leagues in -, ik ben vijf
Adore, (e-door'), bw. aanbidden; hoog vereeren. *...ABLE,
mijlen voor; 2. verbetering, veredeling; 3. bevordering
(- ce -Id), bn., *...ABLY, bijw. aanbiddelijk, aanbiddens(in graden), v.; 4. (kh.) hooger bod, o. opbieding, v.; an waard. 5 ...ABLENESS, s, aanbiddelijkheid, v. *...ATION,
in cash, - of money, comptante vergoeding; to be in -, in
(-ee'-sjun), S. gmv. aanbidding; vederknieling (voor den
voorschot zijn; to be on the -, in prijs stijgen, rijzen; Paus), v. *-MENT, (e- dor' - ment), S. zie ADORATION. *-R,
money, premie, pluk (bij verkoopirgen); (mil.) handgeld;
('-ur), m. v. aanbidder ; vereerder, -ster, m.v.
- guard, voorhoede; (fig.) to make -s to, den eersten
Adorn, (e-dorn'), bw. - with, 1. versieren, verfraaien;
stap -, voorstellen doen tot, - aan. *- D, - in, dw. en
2. verheerlijken ; 3. opschikken, tooien. *- ER (- ur),
bn. gevorderd (in ouderdom, in wetenschap ; (kh.) m. v. versierder, opschikker, -ster. *- ING, dw. en bn.
prices, hoogere prijzen ; (vest.) - works, geavanceerde
opsierend, verfraaiend. -, s. het versieren, verfraaien.
werken. *. MEnT, (- ment), s. 1. voort -, vooruitgang, m.;
* -DIENT, S. opschikking, versiering, verfraaiing, v.
vordering; 2. bevordering, v. avancement, o.; - to the
tooi, m. sieraad, o.
throne, troonsbeklimming, v.; 3. groei, m.; (Shak.) weduAdos, (e' -dus), s. (scheik.) koel -, bluschwater, o.
wengift, v. *- R (- ur), S. m. en v. bevorderaar; bescherAdosculation, (-kjoe-lee'-sjun), s. (plant.) 1. bevruchmer, -ster; -s, mv . (jag.) sprokkelingen, v. mv.
ting; 2. enting, v.
Advantage, (ed- ven' -teedj), Q. - of, -over, 1. voordeel
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(boven), o. winst, v . nut, o.; to have the - o f one, bij iemand
vooruit zijn, iets vooruit hebben boven iemand; to the
best -, op het voordeeligst, bestens; to sell to -, niet winst
verkoopes; to turn to -, winst opleveren, - afwerpen; to
take - of, zijn voordeel doen met; what - will that be to
thee ? welk voordeel kan u dit aanbrengen ? to set to -,
voordeelig doen uitkomen; dressed to -, net gekleed zijn.
*-, (Shak.) overwegende omstandigheid; -s, mv. woekerrente, v. *- bw. voordeelig zijn, winst geven; nuttig
zijn aan. *-D, dw. bn. bevoordeeld; bevoorrecht.
(-us), bn., -LY, bijw. - to, voordeelig, nuttig, -lijk.
*-NESS, s. (-es), voordeel, nut, o. (het) voordeelige.
Adventitious, (ed-wen-ti'-sjus), bn. uitheemsch, buiten
-landsch.
Advene, (ed-wien'), ow. gebeuren, bijkomen. *...VENIENT,
(-wi-ni-ent), bn. bijkomend, toevallig.
Advent, (ed'went), s. (r. k.) advent, m. (voorbereidingsdagen tot het Pinksterfeest). *_ITIOUS, (-i- sjus), bn., -LY,
bijw. bijkomend, toevallig, -lijk; vreemd, vreemdsoortig.
*-IYE, s. vreemdeling, nieuweling. -,bn.vreemd.*- uAL,
(-oe-al), bn. tot den advent behoorond, dien betreffend.
Adventure, (ed-ven' -tjoer), s. 1. lotgeval, avontuur,
waagstuk, toeval, o. gebeurtenis, v.; at all -s, op goed
geluk ; to go in search of -, zijn geluk zoeken ; 2.
(kh.) gewaagde onderneming, speculatie, v.; bill of -,
bodemerijbrief ; 3. (zeev.) toelast, m. scheepsgoed, o.
-plunje (der matrozen), v.; 4. (mijnw.) mijnhoek, m.;
5. krijgsgeluk, o.; they stood upon their -, zij waagden de
oorlogskans. *-, bw. wagen, op het spel zetten. f -,
ow. durven, zich verstouten ; wagen. *- ER, (- ur), m.
v. 1. waaghals, vrouwelijke waaghals ; durver, stoute
ondernemer, gelukzoeker, m:, -ster, v. ; 2. avonturier,
speculant ; 3. smokkelaar, m. *- SOME, (- soom), bn. gewaagd. *- NEss, s. stoutheid, v. (het) gewaagde, stout
bestaan, o. roekeloosheid, v. *••.TUROUS, (- tjoe-rus), bn.,
-LY, bijw. koen, stout, gewaagd, roekeloos. -NESS, s.
koenheid, stoutheid, gewaagdheid, roekeloosheid, v.
Adverb, (ed'-werb), s. (sprk.) bijwoord. *_IAL, ('-bi-el),
bn., -LY, bijes. bijwoordelijk, als bijwoord.
Adversary, (ed'-wur-se-ri), m. v. (-ies), 1. tegenstander,
-ster ; 2. (Bijb.) de Booze, duivel, *-, bn. vijandelijk
(tegen). *...VERSATIVE, (-wer'-se-tiv), bn. (spraakk.) tegenoverstellend. -s, s. mv. (spraakk.) tegenstellingen,
v. mv. tegenoverstellende voegwoorden, o. mv.
Adverse, (ed'-wurs), bn. - to, 5 --LY, bijw. tegen, strijdig (met) ; integendeel, anders ; - fortune, vijandige
fortuin, tegenspoed ; party, tegenpartij; - wind, tegen
5 -NESS, s. 1. tegenstelling, tegenkanting, v. ver--wind.
zet, o. ; 2. tegenspraak, strijdigheid, v. ; 3. tegenspoed,
m. mislukking, v. *...VERSITY, (-wur- si-ti), s. (-ies), tegenspoed, m. ongeluk, o. nood, m. ellende, v.
Advert, (ed-wurt'), bw. - to, de oplettendheid richten
(op), waarnemen. f-, ow. oplettend zijn op ; he never
-ed to this circumstance, hij sloeg nimmer acht op deze
omstandigheid. *- ENGE, (-tens), ...cv, s. gmv. oplettendheid, opmerkzaamheid, V. *-ENT, bn. oplettend, waakzaam, opmerkzaam.
Advertise, (ed'-wur-tajs), bw. berichten ; aankondigen;
bekend maken. *- MENT, (-tajs'-ment), s. 1. bericht, o.
aankondiging, kennisgeving, advertentie ; 2. waarschuwing, bekendmaking, v. plakkaat, o.; (Shak.) bestraffing,
v. -R, (-taj'-zur), m. v. 1. aankondiger, -ster, m.v.; 2.
advertentieblad, o.
Advesperate, (ed- wis-pe-reet), ow. donker -, avond -,
nacht worden.
Advice, (ed-vaj s'), s. 1. raad, m. raadgeving; beraadslaging, v.; 2. bericht, o.; to take -with, raad inwinnen
bij ; eonsuleeren; a piece of -, een raad; medical -,
geneeskundige raad; he always acts with good -, hij
handelt altijd na rijp overleg; (kh.) advies; protest
for want of -, protest uit gebrek aan advies; with or
without -, met of zonder advies ; letter of -, advies
-boat, adviesjacht, aviso. *...vISABLE,-brief;(zv.)
(-vaj'-si-bl'), bn. 1. raadzaam, voordeelig, nuttig; 2. voorzichtig, behoedzaam; 3. vatbaar voor raad; volgzaam.
-NESS, s. gmv. 1. het raadzame, raadzaamheid, v. nut,
o.; 2. lijdzaamheid, volgzaamheid, v. *...vISF, (-waajs'),
bw. 1. raadgeven, raden aan ; I - you on this snl ect,
ik raad u te dien opzichte: to - and assist one, iem.
met raad en daad bijstaan; 2. berichten, melden (aan);
(kh.) you -d me, gij inelddet mij. -, ow. - with, raad
te rade gaan bij ; bedenken, overleggen; --plegn,
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with your pillow, (spr.) eene zaak beslapen, er den nacht
over heen laten gaan. *...VISED (-vaajsd'), dw. en bn.,
-LY, bijw. I. behoedzaam, voorzichtig, -lijk; I thought
you were better -, ik hield u voor behoedzamer, - voor
beter ingelicht ; be - by me, laat u door mij raden;
2. (kh.) as-, als per advies ; 3. voorbedachtelijk. -NESS,
s. behoedzaamheid, omzichtigheid, v. *...vISEMENT,
(-wajs'-ment), s. beraad, gemeen overleg, o. voorzichtig
*...visER, (waaj'-zur), m. v. raadgever, -geefster.-heid,v.
*...VISING, (- waaj' -zing), dw. bn. raadgevend. -, s. raad,
m. het raadgeven ; zie ADVIM* ... viso, (-waaj-zo),s. raad,
m.gevoelen, o.*...visoRY, (-waj-zur-ri) bn. beraadslagend.
Advocacy, (ed'-wo-ke-si), s. 1. verdediging, optreding
(voor een ander), v.; in - of, pleitend voor; 2. verdedigingsschrift ; 3. rang van advocaat ; 4. het lichaam-,
de orde der advocaten. *...CATE, (-keet'), s. verdediger,
advocaat ; (recht.) pleitbezorger, raadsman, m.; Lord-,
advocaat-generaal. -, bw. verdedigen, voorstaan, bepleiten (eene zaak). *...CATION, (-kee-sjun), s. verdediging, bepleiting; optreding (voor), v. *...CATESHIP, (-keet
111. beroep van advocaat.
-sjip),.rang
Advolation, (ed-wo-lee'-sjun) , s. het aanvliegen op.
*...LUTION, (-ljoe'-sjun), s. aanwenteling. -rolling, v.
*...vowEE, (-waaw-ie'), m. kerkvoogd, m.: - paramount,
opperste kerkvoogd, kerkkoning. *...vow, (-waaw), zie
Avow. *...vowsoN, (-waaw -sun), o. (recht.) patronaat, patronaatrecht; toezicht, o.; - in gross, patroon over personen ; appendant -, patroon over zaken. -- collatierecht.
Adze,(edz),s. 1. (kuip.) dissel,m.; 2.(timm.)dril-,zwikboor,v.
Ae, (e), NB. de woorden, welke men niet onder AE vindt,
zoeke men onder E.
Aeacus, (i'-e-kus), m. Eakus (m. n.). 5 ...GEAN, (i -dji'-en),
bn. Egeïsch; the sea -, (aardr.) de Egeïsche zee. *...GEUS,
(i-dji'-us), s. m. Egeus (m. n.). *...GILOPS, (-e'-dji-lops),
s. (gen.) 1. traanzweer, v.; 2. hazepoot, m. *...GINA (i-djaj'ne), (aardr.) Egina. ...GIS (i'-djis), s. (fab.) schild (van
Minerva), o.; (fig.) bescherming,v. *...GisTnUS, (-djis'-tus),
m. Egisthus (m. n.). *...GYPTIACUM, (-djip-ti-ee'-kom), s.
(gen.) Turksche balsem, m. *...GLE, (-gli'), v. Eglea (v.n.).
*...LIAN, ('- li-en), bn. (aardr.) van Elis. -, m. en v. Eliër,
vrouw van Elis. *...NEAS, (i-ni'-es), m. Eneas (m. n.).
*...OLIAN, (- o-lj'-en), bn. Eolisch, van Eolus; - harp,
(fab.) Eolische harp, (waarvan de snaren door den wind
werden bewogen), v. *...OLOPAON, (- o'-lo-fun), s. (muz.)
Eeolophoon (soort nieuw muziekinstrument), v. *...OLUs
('- olus), m. Eolus : god van de winden, m.
Aerate, (e'-u-reet'), bw. luchten, uitluchten. *...RIAL, (-riel), bn. 1. de lucht betreffend, etherisch; - spirit, luchtgeest; an - voyage, een luchtreis ; - travelling, het lucht
2. - acid, (scheik.) luchtzuur. *...zIE, s. 1. roof--reizn;
vogelnest; 2. roofvogeljong, o. *...BIFICATION, (- ri-fikee'sjun), s. vulling met lucht ; 2. (nat.) verdamping, ver
*...RIFORM, (-ri-form),bn. lucht -, gasvormig.-vluchtign,.
*...RIFY, ('-ri-faj), bw. (nat.) met lucht verbinden, in
lucht -, in gas oplossen. ...RODYNAMICS, (-ro-di'ne-miks),
s. mv. (nat.) leer der luchtkrachten, v. *...ROGRAPHY,
(- ro'-gse-fi), s. luchtbeschrijving, v. *...ROLITE, ('-ro-laajt),
s. lucht- meteoorsteen, m. *...ROLOGICAL, (-ro-lo'-ghi-kel),
bn. (nat. de luchtkunde betreffend. *...ROLOGIST, (-re-lo'ghist), m. lucht-, gaskundige, m. *...ROLOGY, (-ro-lo-dji),
s. luchtkunde, leer der gassen, v. *...ROMANCM, ('-roo-mensi), s. luchtwaarzeggerïj, v. *...ROMETER, (- too'-mie-ta). s.
(nat.) luchtmeter (werktuig), m. *...RoMETRY, (-roo-mie'tri), s. luchtmeetkunde, n. 5 ...RONAUT, (-roo-naut), m. en
v. luchtschipper, -luchtreiziger, -ster, m. v. -IC, --CAL,
('-ikl), bn. tot de luchtvaart behoorend; - voyage, luchtreis. * ... RON AU TICS,S.n1V.de luchtvaartkunde, -wetenschap.
*....ROPHOBIA, (- roe fo'-bie-e), s. (gen.) luchtvrees, v.
scoPY, (-roo'-skop-pi), s. (nat.) luchtbezichtiging, lucht
onderzoek, o.
-warnemig,v.
Aerostat, (e'-ur-ros-tet). s. luchtbol, m. -schip, o.
5 -ICAL, ( - stee'-tik), bn. tot den luchtbol behoorend;
de luchtweegkunde betreffend; aerostatisch. *- ICs,
s. mv. (nat.) 1. luchtweegkunde; 2. wetenschap der
luchtvaart, v. °-ioN, 1- ee'-sjun), s. 1. luchtvaartkunde;
(nat.) 2. leer der luchtzwaarte, v.
Aeruginous, (e-rjoe'-dji-nus), bn. roestig, roestachtig.
*...RuGo, (-rjoe'-gho), s. roest, m.
Aery, (e'ur-ri), S. roofvogelnest, o.
Aeschines, (es'-ski-nis), s. Aeschines (m. n.), *...SCnYLUS,
('-skil' -lus), m. Aeschylus (m. n.). *...CULAPIUS, (-kjoe-leepjus), m. Aeskulapius (m. u).
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Aeson, m. (i-zun), Eson (m. n.). *...SOP, -us, (-sup), m.
zaak, - het feit. * -ABLE, (-ee'-bl), bn., *-ABLY, bijw. vatEzopus (m. n.).
baar voor bevestiging *-ANCE, (-mens), s. Zie AFFIRMATION. * -MANT, (' -ent), m. v. bevestiger, -ster; (recht.) getuige
Aestival, (es-ti -wi), bn. zomersch. * . ...VATS (- weet), ow.
den zomer doorbrengen.
(in Engeland) die slechts met ja zweert (als de kwakers).
Aestuary, (is-tjoe-ee-ri), s. 1. (aardr.) zeearm; 2. damp-,
*- TION, (-ee-sjun), s. bevestiging, bekrachtiging (onder
zweetbad, o.
eede); bewering, verklaring ; (recht.) bevestiging met ja
Aetna, (et' -ne), S. Etna (vuurspuwende berg).
(als van de kwakers), v. *--ATIVE, ('-me-tiv'), bn., -LY,
Afar, (e-faar'), bijw. ver, in de verte ; -- off, ver weg;
bijw. bevestigend (met ja); bewerend; (recht.) - property,
from -, van verre, in de verte ; to stand - off, zich
actief bezit ; (wisk.) - quantities, positieve grootheden.
verwijderd houden.
*- ATIVE, s . bevestiging, v.; in the -, bevestigend.
Afeard,(e-fierd'),bn.bevreesd; to be-of,bevreesd zijn voor.
(-ur), m. v. bevestiger, -ster; die beweert, aanvoert.
goudgewicht
(
30
grammen).
Affar, (of'-fe), S. Guineesch
Affix, (of-fiks'), bw. - to, 1. aan - , vasthechten; aanplakAffable, (ef'-fe-bl), bn., *..BLY, bijw. vriendelijk, minzaam.
ken, aflicheeren; aan-, vastbinden; the seal was -ed to it,
*-NESS, *... BILITY, (-fe -bili -ti), s. (ies), vriendelijkheid,
het zegel hing er aan vast, - stond er onder; 2. (fig.)
minzaamheid, v.
toepassen, toekennen. *-, s. 1. (spraakk.) voor-, toeAffabrous, (ef'- fe-brus), bn. kunstmatig, -vaardig.
voegsel ; 2. aanplakbiljet, o. affiche, v. *-E S, mv. (recht).
Affabulation, (ef- fe -bjoe-lee'-sjun), s. toepassing, zedenalles wat in een huis spijkervast is. *-ION, ('-sjun), s.
leer eener fabel, v.
(w. g.) vasthechting, aanplakking, v.
Affair, (ef-feer'), s. zaak; aangelegenheid, v. handel, m.; Afation, (ef-flee'-sjun), s. aanblazing ; aanademing; aan
as -s stand, zoo als de zaak nu staat ; - of honor, eereFLATUS, (-flee'-tus), s. 1. adem, m. 2.; god--waing,V.*
zaak, tweegevecht; -s, staatszaken; to be at the head of
delijke bezieling, v.
-s, aan het hoofd der regeering zij n.*-, treffen,gevecht,o. Afflict, (ef-flikt'), bw. 1. bedroeven ; krenken; angstigen;
Affect, (ef-fekt'), bw. 1. werken, invloed hebben op; cold
she was much -ed at the loss of her child, zij was zeer
-s the body, de koude doet het lichaam aan; that measure
bedroefd bij den dood van haar kind; 2. kwellen, ver
-s our interests, deze maatregel schaadt onze belangen;
he was -ed by a cruel disease, hij werd door-zwaken;
to be -ed with cold, door de koude lijden; 2. bewegen,
eene wreede piekte bezocht ; to be -ed witla melancholy,
aandoen (het gemoed); I am much -ed at, with, ik ben
met zwaarmoedigheid behept zijn. *-ED,dw.en bn.- with,
zeer gevoelig over, - voor; this -s the nervous system,
bedroefd, gekweld (door, met); the -, de bedroefden.
dit doet de zenuwen aan; 3. trachten naar; he -ed the
*--EDLY, bijw. pijnlijk, smartelijk . * -EDNESS, S . droefesupreme power, hij streefde naar de opperste macht;
nis, pijn, v. kommer, druk, m. * - ER, ( - or), m. en v. die - ,
4. beminnen, gehecht zijn aan; he -s her much, hij heeft
dat droefheid of pijn veroorzaakt.*-ING, dw. en bn., -LY,
haar zeer lief; 5. huichelen; nappen, zich aanstellen als;
bijw. bedroevend, pijnlijk, krenkend, kwellend. *-ION,
6. overtuigen (van een misdaad); 7. (fin.) aanwenden, be('-sjun), s. droefheid, droefenis, v. zielelijden, o.; bekom
steden, bestemmen (gelden). *-ATION (-ee-'sjun), s. 1. genood, m. ellende, v. tegenspoed, m. *-ivit,-mering,v.;
maaktheid, v.; 2. blinde hartstocht (tot, voor), m. *-ED,
bn ., -LY, bij w. bedroevend, krenkend, kwellend, smarbn. -to, -LY, bij w. dw. 1. geneigd; wel-, goed-, welgezind
telijk, pijnlijk, (ook fig.).
(voor); 2. bewogen; 3. - with, behept met; 4. gemaakt, ge- Affluence, (ef-floe'-ens), *... FLUENCY, S. 1. toevloed, M.
veinsd, gekunsteld; in schijn, gedwongen; 5. opzettelijk.
samenvloeiing, v.; 2. (fig.) rijkdom, m. welvaart, v. over-NESS, S.Zie AFFECTATION. * -ING, dw. en bn., -LY, bijw.
vloed, m.; he lives in great -, hij leeft op zeer rijken
1. treffend,gevoelig; 2. reikhalzend,vol verlangen.* -ION,
voet, hij heeft het zeer wel. *... FLUENT, ('-floe-ent), bn.,
(ef-fek'-sjun), s. 1. gemoedsbeweging, v. indruk op het
- LY, bijw. 1. toevloeiend; overvloedig; 2. (fig.) in overgemoed, m. gevoel, o.; 2. liefde, genegenheid, gunst;
vloed, rijk; the -, de rijken. *... FLUENTNESS, S. 1. toehartelijkheid, neiging, v.; he could not win her -, hij
vloed, m. toevloeing, v.; 2. zie AFFLUENCE .
kon hare liefde niet winnen (verwerven); 3. gemoedsge- Afux, (ef - fluks), *-ION, (-fluk'-sjun), s. toevloed, m.
steldheid; 4. ijver, m. gevoelen, o.; 5. ziekte, v.; a putsamenvloeiing, v. toeloop (van volk), in.
monary -, een longziekte ; - of the chest, borstlij den ; Afford, (ef-foord'), bw. 1. geven, leveren, opleveren; over6. (meetk.) -s of quantity, eigenschappen der uitgebreidhandigen, overreiken; uitreiken; he can - a sum yearly in,
heid, - der grootheden ; 7. (schild.) afbeelding naar de nahij kan jaarlijks Bene som besteden aan; 2. toekennen,
tuur, V.; Zie AFFECTATION. * -IONATE, ('-sjun-neet), bn.,
bewilligen; 3. veroorzaken; 4. opgewassen zijn (tegen);
-LY, bijw. 1. liefderijk, teeder, -lijk, hartelijk, genegen;
he does more thora he can -, hij doet meer dan zijne
2. vriendelijk . -NESS, S. Z1e AFFECTION, 1. * -IONED. bn.
krachten toelaten; he will - all )means, hij zal alle
genegen, toegenegen, teeder. *-IvE (-iv'), bn., -LY, bijw.
middelen in het werk stellen (om); you can - to buy
1. treffend, roerend; 2. smartelijk, pijnlijk. *-o R, (-ur),m.v.
it, gij zijt rijk genoeg om het te koopen.
die nabootst, zich gemaakt aanstelt; nasper, nakapster. Afforest, (of-for-rest), bw. (landb.) tot boschgrond maAffeer, (of-fier'), bw. (recht.) 1. bepalen (eene boete); beken, roet houtgewas beplanten. *-ATION, (-ee'-sjun), s.
boeten; 2. bekrachtigen. *--MENT, s. (recht.) bebooting,
herschepping in boschgrond, v.
v.*- oR, ('-ur),m. (recht.) gezworen schatter van boeten,m. Affranchise, (ef-fren'-chaj z), bw. vrijmaken, -geven, be- Affetuoso, (ef-fit-tjoe-o -'zo), bn. en bijw. (muz.) gevrijden. * -MENT, S. (w. g.) vrijmaking, v.
voelig, met gevoel, roerend; met warmte.
Affray, (of-free'), s. vechtpartij, v. oploop. m. gewoel, o.;
Aff-hands, (of-hoods), bijw. de handen weg, - thuis.
(recht.) casual -, toevallige doodslag (in zelfverdediAffiance, (e£ faj'-ens), s. 1. ondertrouw, m. verloving, v.;
ging), onwillige manslag. *-, bw. verschrikken, bang
- in, (godg.) vertrouwen op of in God. *-, bw. 1. ver
maken . * -IIENT, Zie AFFRAY.
vertrouwen (op, in). *-R, (-or), m. die trouwt,-loven;2. Affreight, (ef-freet'), bw. bevrachten, uitrusten (een
die de trouwplechtigheid verricht.
schip). *-FR, (-ur), in. bevrachter, M. *-BIENT, s. beAffidare, (ef-fi-dee-re), bw. trouw zweren.*...11 ATION, (-dee- ^ vrachting (van een schip door den huurder), v.
sjun), *...D ATURE, (-dee'-tsjur), s. 1. woderzijdsch verdrag, ! Affright, (ef-fraajt), bw. - at, schrik aanjagen. -,
* ...MENT, S. gmv.1. schrik, m. ontzetting, v.; 2. afschrik,
o.; 2. eed van .getrouwlieid, m. *... D: VIT, (-dee'-wit), s.
(recht.) beledigde verklaring, - bekentenis, v.; wettig
m. schrikbeeld, o. *-ED, bn., * .EDLY, bijw. (w.g.)schrikattest, o.; to make -, onder eede bekrachtigen.
verwekkend. *-ER, (-or), m. en v. die verschrikt, - vrees
Afiied, (ef-fajd'), dw. bn. (Shak.) verloofd.
aanjaagt.*_ruL(-ful),bn.(w.g.)verschrikkelijk,vreeselijk
Affiliate, (ef-fil' jeet), bw. 1. aannemen, wettigen (een Affront, (of-front'), bw. 1. beschimpen, hoorsen, beleedikind); 2. opnemen (in eene orde, in een genootschap).
gen; --ed at, beleedigd door (eene zaak); to offer an *...ATION, (-ee'-sjun), s. 1. aanneming; wettiging (van
to one, iemand Bene beleediging aandoen; 2. trotseeren,
een kind); 2. opname, toelating, verbinding (aan), v.
braveeren (het gevaar, den dood). *-EE, (-ie), m. be
Afnage,(ef'-fl-nedsj), s. loutering, fineering (der metalen,
leedigde, gehoonde. -, bn. (wap.) tegen elkander ge
v. * ...FINED, (-fajnd'), dw. on bn. (Shak.) vermaagschapt.
koord (van dierenkoppen). N - F$, ( - ur), m. en v. 1.
*... FINITY, (-fin'-ni-ti), s. (-es), 1. bloedverwantschap; ver
beleediger, -ster, uitdager. - daagster; 2. trotseerder, -ster.
2. - to, witli, overeenkomst(mot), gelijkslach--zwagerin;
* - ING, dw. en brr. 1. beleedigend, hoonend; 2. tartend,
tigheid, v.
trotseerend; the - of death, het trotseeren van den
Affirm, (ef-furm'), b. w. bevestigen; staande houden, bedood. *-IVE, (-iv'), bn. zie AFFRONTING .
weren ; goedkeuren. *-, ow. - to, (iets) gerechtelijk be- Affuse, (ef-fjoez'). bw. (scheik.) op-, begieten. *...ION,
krachtigen; witness -ed to the fact, getuige bevestigde de
(-zju;, s. (scheik.) op-, begieting, v.
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nasmaak, Iu. *—THOUGHTS, S. mv. nagedachten ; (fig.)
te laat overleg, o. *-TIME, S . toekomst, v. —s, mv. (het)
namaals. 5 -TOSSING, s. nastoot, terugstoot, m.; (zeew.)
branding, v. 5 -WISE, bn. bijw. te laat wijs. *—WIT, S. te
laat inzicht, o.; — is every man's wit, (spr.) als het kalf
verdronken is, dempt men den put. *—wRATH, s. haat
_WRIT ER, S. later schrijver, m.
-dragenhi,v.*
lijkvloers, gelijk met den grond. *...FLOAT, (e-floot'), bn. Aftermost, (aaf'-ter-moost), bijw. het verst achteraan,

Affy, (ef-faj'), s. (-ies), (kh.) volmacht, v. *—, bw. machtigen; vertrouwen (op) ; (Shak.) verloven.
Afghanistan, (ef-ghen- nis -ten'), s. (aarde.) Afghanistan
(Azië). *—, bn. Afghanistansch. -*...GRAN, (-ghen'), m. en
v. Afghaan, Afghaansche vrouw. —, bn. Afghaansch.
Afield, (e-field'), bijw. te velde, in het veld. ..FIRE, (-fajr'),
bijw. in vuur, brandend. *...FLAT, (e-flet'), bijw. plat, ge-

bijw. vlot, in gang, los; to set — a vessel, een schip vlot
achterst. *—, S. 1. (zeew.) achtersteven m. achterboord,
maken, - afbrengen; (fig.) in gang, op weg; verspreid (van
o. ; 2. benedenrand van het latijnzeil, m. *... WARDS,
een gerucht) ; a rumor is —, er loopt een gerucht.
(-u-aards'), bijw. naderhand ; daarna.
Afoot, (-foet'), bijw. te voet, op marsch ; (fig.) aan den 1 Aga, (e-gha), m. aga (Turksch bevelhebber), m.
gang ; to set —, instellen, beginnen.
Again, (e-ghen'), bijw. weder, opnieuw; nogmaals; boAfore, (e-foor'), bijw. 1. te voren, vroeger, eerder; 2. boven;
vendien, wijders; daarentegen; evenzoo; en dan; to and —,
3. (zeew.) voor, aan den boeg. —, vw. alvorens, voordat.
nu en dan ; as much—, eens zoo veel; — and—, herhaalde*— GOING, (-gho'-ing), dw. bn. voor-, voorafgaand, bolijk, meermalen. *—ST, (-ghenst'), vz. tegen, tegenover;
venstaand . * -HAND, ('-hend), bijw. vooraf, allereerst;
bij, aan ; tegen (zekeren tijd); (recht.) contra ; — my
(fig.) voorspoedig ; to be —, het goed hebben ; — with,
will, ondanks mijnen wil, ondanks mijnen wensch;
den loef afsteken aan . *_ nENTIONED, (men'-sjund),
— another day, tegen -, op een anderen dag ; — the
5 —NAMED, (-neemd), bn. bovengemeld, - genoemd; the —,
stream, tegen den stroom ; — theyrain, tegen den draad;
de bovengenoemde. *-TIME, ('-tajm), bijw. voormaals,
over —, (beter : opposite to), tegenover.
eertijds, voorheen. —, vz. voor.
Agalaxy, (e'gheleek -si), s. (gen.) gebrek aan zog, o.
Afoul, (e-foul), bn. niet vrij, niet los, verwikkeld.
Agallochum, (e-ghel'-lok-um), s. (plant.) aloëhout, o.
Afraid, (e-freed'), dw. bn. — of, bevreesd, bang (voor); Agamemnon, (e-ghe -mem'-nun), m. Agamemnon (m. n.).
Iwas not — at all, ik was volstrekt niet bang. 5 ...FRESH, Agape, (e'-ghep), S. (godg.) liefde-, broedermaal, o. *^-,
(-fresj), bijw. opnieuw, nogmaals weder.
(-gheep'), bijw. gapend ; he stood —, hij stond met den
Afrika, (ef'-ri-kee), s. Afrika (werelddeel), o. *—N, bn.
mond vol tanden.
Afrikaansch. —,m. en v. Afrikaan, Afrikaansche(vrouw). Agapet,(e'-ghe-pet),s.vrouwenslaaf, jager;wellusteling,m.
—, (plant.) fluweel -pioene, v.
Agarie, (e'-ghe -rik), S. (plant.) soort zwam, v.; female —,
Afront, (e-front'), bijw. 1. (mil.) in het front; 2. tegenvogelzwam; — coralline, spitskoraal; — mineral, bergstof.
over ; in het aangezicht (van) ; vóór.
Agast , zie AGHAST.
Aft, (aaft), bijw. 1. achter; 2. (zeew.) achtersteven ;fore Agate, (e-ghet'), s. agaat (edelg.); polijststeen, m.; —
and —, van voren en van achteren ; right—, vlak achter;
arrborescent, boomagaat. *..IZED, (-ai' jzd), bn. als agaat geto bring the wind —, voor den wind oploeven ; to haul
bloemd, geaderd; —wood, geagateerd hout. *...TY, bn.
— the sheets, de lijken (zeilen) inhalen, reven.
agaatachtig ; an — dint, een agaten vuursteen.
After, ('-ur), vr. na, naar, volgens, overeenkomstig; Ishall Agatha, (e'-ghe-te), v. Agatha (v. n).
come him —, ik zal na hem komen; — my opinion, naar Agathoeles, (e-ghet'-o-klis), m. Agathocles (m. n.).
mijne meening ; — this law, volgens deze wet ; — this Agave, (e-gheew'), s. (plant.) boom-aloë, v.
custom, overeenkomstig deze gewoonte; day — day, dag Agaze, (e-geez'), bw. verbazen; to be —d at, verwonderd
aan dag; one — another, de een na den ander; — that,
zijn over, - staan bij.
daarna, dan. *—, vw. nadat. *—, bijw. daarop, vervolgens, Age, (eed)'), s. leeftijd, ouderdom, m. jaren, o. mv.;
naderhand; — all, eindelijk, ten slotte, later; (ook) eigenof —, meerderjarig, mondig ; under —, minderjarig ; to
lijk, bij dat alles. *—, bn. (samenst.) achterna. *—ACCEPTcome to —, meerderjarig worden; old —, ouderdom,
ATION, S . (kh.) latere acceptatie, v. *—ACCOUNT, s. latere
grijsheid; what — are you ? hoe oud zijt gij ? worn out with
rekening, bijrekening, v. * -AGES, S . mv. latere eeuwen,
—, door ouderdom verzwakt ; his eyes are dim for —, zijne
toekomst,v . * -BIRTH, * -BURDEN,S . nageboorte,v. *—CAPoogen zijn verzwakt (verduisterd) door den ouderdom.
STAN, S . (zeew.) achter-kaapstander, m. kleine gangspil, v.
*—, geslacht, o.; —s to conic. yet unborn—s, de volgende ge*— CLAIM, S . (recht.) latere eisch, m. 5 —CLAP, s. (fig.) naslachten, de nakomelingen. °—, tij d, m. eeuw, v.; the —
klucht, v.; naschuitje, o. 5 —co35ER, m. V. navolger, -ster.
of Lewis XIV, de eeuw van Lodewijk XIV; the middle—,
*—cosT, s. latere kosten; (fig.) naweeën. *-COURSE, s.
dark—, de middeleeuwen. *—D, bn. oud, bejaard; the—,
latere loop (der gebeurtenissen), m. * _CROP, S . na-oogst,
de oude lieden. —LY, bijw. naar de wijze der oude lieden.
tweede pluk, m. *—DAYS, s.mv. latere dagen . *-DINNER, Agency, (ee'-djen-ei), s. (ies), werking, handeling, v.
s. namiddag, na den eten; —'s sleep, slumber, namiddag
(liet) handelen; (kh.) agentschap, o.; — business, — office,
slaapje, dutje, o. 5 —ENQUIRY, s. (-ies), later -, nader ondercommissiezaak, v. -kantoor, o.
zoek, o. *-EVENT, S. (het) later gebeurde. *—GAME, S. Agenda, (ee'-djin-de), s. (-as), 1. zak-, memorieboekje, o.
latere proef(om het verlorene te lierwinnen),v.; redmiddel;
agenda, m.; 2. zedenplichten, n3. mv.; 3. punten van be(fig.) noodschot, o.; to play an —, het nog eens probeeren,
schrijving, 0. mv.
wagen (in het spel). ° -GATHERING, S . napluk, m. *_GRASS, Agenor, (oe'-dji-nor), m. Agenor (m. n.).
s. nagras, etgroen, 0. * --GROWTH, s . na-oogst, m. 5 -GUARD, Agent, (ee'-dj ent), s. (kh.) 1. zaakgelastigde, agent, com S. (zeew. ) nachtmatroos (aan het roer), m. *—HATCHyAY, S.
missionnair, handelend persoon; 2. (zeev.) victualiemeester, m.; 3. (fig.) werktuig; 4. werkend beginsel, o.
(zeew.) achterluik, o. *-HELP, S latere hulp, v. *—HOLD,
s. (zeew.) achteronder, -ruim, o. 5 —HOPE, s. toekomstige Agesilaus, (ee-dji-zi-lee'-us), m. Agesilaus (m. n.).
hoop, v. 5 —HOUxs, s. mv. volgende uren, o. mv. *—LIFE, s. Aggeration, (egh-dje-ree-sjun), s. ophooping, v. stapel, m.
toekomstig leven, o. *—LIVER, m. v. na-neef, m. *—LI Agglomerate, (e-glom-mu-reet), bw. 1. opstapelen, -lioopen; 2. opwinden, -rollen. *—, ow. zich opstapelen,
toekomst, v. *—LOVE, s. latere -, tweede liefde, v.-vING,s.
*-MALICE, s. wrok, m. haatdragendheid, v . * -MATH, S .
-hoopen. *... RATION, (ree-sjun), v. ophooping, opstapenahooi ; nagras, etgroen, o. *—MILlcm G, s. namelking ;
ling, v. stapel, m.
tweede melk, v. *—NOON, s. namiddag, m. —ING, —S- Agglutinant, (e-gljoe'-ti-nent), bn. klevend, verbindend.
LUNCHEON, S . vier-uurtje, vesperbrood , 0. * -PAINS, S. mV.
s—s, s. my (gen.) lijmverbindingen, v. mv. *... TINATE,
('ti-neet), bw. samenlijmen, doen kleven; (gen.) binden.
naweeën, o. mv . *-PART, S . achterdeel, o.; (zeew.) achtersteven, m. *— PAYMENT, S . (kh.) nabetaling, v. 5 —PIECE, s.
*... TINATION, (-ti-nee'-sjun), s. samenkleving, -verbin1. (toon.) nastuk, o.; 2. achterzadel, m . * -PROCEEDINGS,
ding, v. *... TINATIVE, ('-ti-ne-tiv), bn. klevend, kleverig;
S. mv. na-procedures. C _PRooF , s. 1. nader bewijs ;
(gen.) heelend.
2. nader onderzoek,o.; 3. (drukk.) revisie, v . * -RECKONING, Aggoued-bund, (eg-go'-ed-bond), s. (kh.) Tibetaansche
S. 1. narekening, -cijfering; 2. latere vertering, v. *—REzijde, v.
PENTANCE, S. naberouw, o. * -REPORT, S. later bericht, o. Aggrandize, (eg'-gren-dajz), bw. vergrooten, uitbreiden,
verhoogen; (fig.) verheffen; opvijzelen. *—, ow. zich ver
QUOTATION, s. latere noteering : (ook) aanhaling, v.
uitbreiden. *—D, dw. bn. vergroot. *)MENT, S.-groten,
*— SAILS, S. mv. (zeev.) achter-, bijzeilen, o. mv. °— STATE,
vergrooting, uitbreiding, verhooging; (fig.) verheffing;
s. toekomstige staat, m. 5 —STIn G. s. napijn, schroeiing
(eener wond), v . *- STORMT, S . nastorm, m. onverwacht on- 1 opvijzeling,v. 5 —R, (-ur), s. men v. vergrooter,uitbreider,
weder, o. *—SUPPER. S. tijd na liet avondmaal : voornacht,
-ster. 5 ... GRAVATE, (-ghre-weet), bw. 1. verergeren, verm. *—SWAR]iTS, S. mv. nazwermen (van bijen). 0 —TASTE, S. ^
slimmeren ; erger maken, verbitteren, verzwaren; ver-
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grootera ; 2. overdrijven. *... GRAVATION, (-ghre- vee' -sjun), Agouty, (e-ghoe-ti), s. agouti (soort konijn).
S. verergering, verslimmering; verzwaring; 2. overdrijving, v. *... GREGATE, ('-ghri-gheet), bw. 1. bij elkaar
vergaren, tot eene massa vereenigen; 2. in eene
vereeniging opnemen, toelaten. -, bn. 1. (scheik. en
plant.) opgehoopt; 2. (recht.) verzameld; toegelaten; corporation,gild, o. -, s. hoop,m.; verzameling,v.-LY, bijw.
bij hoopen, tot één klomp verzameld. *.. GREGATION,
(-ghri-ghee'-sjun), s. 1. aan-, ophooping, verzameling, v.
hoop, m. menigte ; 2. (nat.) cohesie van gelijkslachtige
atomen; 3. toelating, opname, v. (van een lid in eene
vereeniging). ...GRFCs ^r()a, zci-g.1 -tar), in. en v.
verzamelaar, -ster. *... GREGATIVE, ('-ghri-ghee-tiv), bn.
(nat.) samenhangend ; (red.) te zamen, gezamenlijk.
Aggress, (e-ghress'), bw. aanvallen, aanranden. *-ION,
(-sjun), s. aanval, m.; aanranding; overvalling, v.
bn. aanvallend, aangrijpend; vijandelijk; (fig.) hooreend.
*-OR, (-ur), m. v. aanvaller, -ster; aantaster; vijand, -in.
.Aggrievanee, (eg-ghrie'-wens), s.grief, v. hinder, m. ;verdriet, hartzeer, o. *... GaIEVE, (-ghriew'), bw. bedroeven,
kwellen.
.Aggroup, (eg-ghroep') bw. te zamen brengen, groepeeren.
Aghast, (e-ghast'), bn. verschrikt, verbaasd, ontzet, getroffen; he stood -, hij stond als versteend van schrik.
Agile, (e'-djil), bn. en bijw. vlug, behendig, -lijk, licht.
*-NESS, * ...ITY, (-i-ti), s. vlugheid, behendigheid, lichtheid (te voet), v.
-t Agio, (e'-dji-oo), s. (fin.) opgeld, agio, o.
Agist, (e-ghist') bw. (recht.) laten weiden, mesten (vreemd
vee); bij de kudde laten rusten. *-MENT, S . 1. (recht.)
het laten weiden voor geld ; opname eener vreemde
kudde; melting; 2. bedijking, kisting, v. *-OR, (-ur), s.
(recht.) opzichter, weidebaas, m.
Agitable, (e'-dj i-tee-bl), bn. beweeglijk ; (fig.) onzeker,
problematisch. *... TATE, (-teet), bw. 1. schudden, rukken;
2. (fig.) bewegen, verontrusten; schokken; in opschudding brengen; 3. in behandeling brengen, behandelen.
*... TATION, (-tee-sjun), s. 1. ontroering, V. schok, m. gemoedsbeweging, 2. opschudding, gisting (onder het volk);
3. behandeling, beraadslaging, v.: a scheme is in -, er is
-een plan op 'touw gezet. *... TATIVE, (-tee'-tiv) ; bn. bewe:gend, schokkend; onrustig. j *...TAIO, (-tee -to), bijw.
,(muz.) levendig, agitato. *... TATOR, ('-tee-tur), m. 1. bewerker, bedrijver; 2. onruststoker, volksmenner, m.
*...To, s. (kh.) zek. gew chtje in Azië.
Aglaia, (e-glee' j e), v. Aglaja (v. n.)
Aglet, (egh'-let), s. 1. nestel, m.; 2. (plant.) kolfje (aan
de stofdraden), o. *... NAIL, (egh'neel), s. 1. (heelk.) dwangnagel, m. nagelzweer, v.; 2. (timen.) klinknagel,m.*...HATE,
(egh'-neet), bn. verwant, in den bloede bestaand
(van vaderszijde). -, m. v. verwant, m. v. familielid,
o. agnaat, m. v. *... NATIC, (-nee'-tik), bn. de verwant
betreffend. -, bijw. in den bloede. *... NATION,-schap
(-nee-sjun), s. 1. bloedverwantschap in de rechte lijn;
2. taalverwantschap, v.
Agnes, (egh-nis), v. Agnes (v. n.).
Agnition, (egh-ni'-sjun), s. erkenning, v.*...NIZE, ('-najz),
bw. (Shak.) erkennen.
-t Agnomen, (egh-noo'-men), s. bij -, toenaam, m. *...NOMINATION, (-no- mi -nee'-sjun), s. 1. bij -, toenaam, m.;

2. gelijkluidend woord, o.
Agnus, (egh'-nus), s. ( -i), (r. k.) (het) Lam (Christus).
*_ DEI, (-di-i), s. 1 gewijde waskoek (met het beeld van
het Lam), m.; 2. onderdeel der mis; agnus-dei, o.
*-CASTUS, S. (plant.) kuischplant, V. -boom, m.
Ago, (e-gho'), bijw. voorbij, voorheen, voor; long-, lang
geleden; how long-? sedert wanneer ?
Agog, (e-go, h'),bn.en bijw.begeerig,vurig, -lijk; to be -on,
about, reikhalzen naar; to set - on, belust maken op.
Agoing, (e-gho'ing), bij w. aan den gang; in beweging;
op het punt; to put -, aan den gang brengen, inzetten (bij Bene verkooping).
Agonism, (e-gho-nism),s. prijsgevecht,o. wedkamp- strijd,
In. * ...NIET, in. prijs-, kampvechter, m. *... NOTHETE,
(-no-tiet), s. prijs-, kamprechter, v.
Agonize, (egh'-o-najz), bw. martelen; folteren; doodsangst
aanjagen.*-, ow. op sterven liggen;zieltogen;doodsangst
uitstaan. *... NIZING, ('-naj'-zing), bn. en bijw. pijnlijk,
smartelijk, wanhopig, gefolterd. *...CONY. ('-ghonie), s.
doodstrijd, m. (het) zieltogen; (fig.) folterende angst;zieleangst, m. zielelijden, o.; an - of despair, uiterste wanhoop.
Agood, (e-ghoed'), bijw. ernstig, -lijk, in ernst.

Agrarian, (e-ghree'-ri-en), bn. de akkerwet betreffend.
- law, akkerwet.
Agrammatist, (e-grem'-me-tist), m. v. ongeleerde, onbevoegde (in de taal), m. v.
Agree, (e-ghri'), ow. - with on, upon, 1. overeenkomen,
-stemmen; het eens zijn, - worden; onderling -, gemeen
besluiten, afspreken ; toegeven, bewilligen -schapel;ijk
2. overeenkomen, bij elkander passen; to - in one tune,
(muz.) stemmen, harmonieeren ; 3. tot een vergelijk
komen ; voorwaarden aannemen ; (kh.) we - upon, wij
komen overeen (dat) ; bedingen ; to - to an offer, een
aanbod aannemen ; to - on a place of meeting, bij afspraak eene vergaderplaats bepalen ; we -d to set out, wij
kwamen overeen te vertrekken; the same food does not
- with every constitution, hetzelfde voedsel is niet voor
eders gestel geschikt. *-, bw. 1. overeenbrengen; 2. ver
-ABLE, ('-ee-bl), bn.,* -ABLY, bij W . 1. aangenaam,-zoen.*
behaaglijk; to make one's self-, zich aangenaam maken
zich indringen (bij); 2. - to, overeenkomend, -stemmenti
(met) ; volgens ; - to your order, volgens uwe order.
*- ABLENESS, S . 1. overeenstemming, gepastheid, gelijk
gelijkenis; 2. aangenaamheid, bevalligheid,-vormighed;
bekoorlijkheid, v. *-D, dw. en bn. 1. overeenkomend,
-stemmend; 2. overeengekomen, vereffend; 3. besloten,
vastgesteld; (recht.) as - upon, zooals overeengekomen
is. -! dw. goed zoo! afgesproken! dat blijft zoo! *-rNG,
s. overeenstemming, afspraak, v. -, dw. en bn. overeen-.
stemmend, gelijkvormig (met), passend, gelijk; not -,
oneenig; (muz.) niet stemmend, wanluidend. *. MENT ,
s. 1. overeenstemming, gelijkheid; 2. eenstemmigheid; 3.
eendrachtigheid, v.; 4. vergelijk, o. toestemming,v.; maker
of -,bemiddelaar, scheidsrechter,m. 5. verdrag, akkoord,
contract, verbond, o.; 6. (muz.) akkoord, o. harmonie, v.
Agrestie,(e-ghres'- tik),*-AL,bn. landelijk, boersch; -life,
landleven ; - nobility, - gentry, landadel, kleine adel.
Agricola, (e-ghri'-ko-le), m. Agricola (m. n.).
Agrieolation, (e-ghri-ko-lee'-sjun), s. landbouwbedrijf,
0. *...CULTOR, (- tul' -tur), s. landbouwer, econoom, m.
... CULTURAL, (- tul' -tj oe-rel), bn. den landbouw betreffend,
landhuishoudkundig, economisch. *...CULTURE,(-cut-tj oer),
s. landbouw, m. landhuishoudkunde, economie, v. CULTURIST, (- kul' -tjoe- rist), m. wetenschappelijkelandbouwer, landhuishoudkundige, econoom, boer, m.
Agrimony, (e'-ghri-mun -ni), s. (plant.) leverkruid, o.
Agriot, (e'-ghri•ot), s. morel, zure kers, v.
Agrippa, (e-ghrip-pe), m. Agrippa (m. n.) *...DINA (-paj'ne), v. Agrippina (v. n.)
Aground, (e-ghraaund'), bijw. (zeew.) aan den grond, op
het droge, gestrand; to run -, stoeten, aan den grond -,
op lager wal geraken ; to run a ship -, een schip op
de kust jagen, - in den grond boren : (fig.) to be -, aan
lager wal zijn, (gem.) op de flesch zijn.
Ague, (ee-ghjoe'), s. koude koorts, v. aanval van koorts,
m. rilling, v. ; the burning -, de heete koorts. *-, bw.
(w. .) koorts veroorzaken. *-FIT, s. aanval van koorts,
M. * -POWDER, (paau'-dur), s. koortspoeder, o. (kinine).
*-PROOF, (-proef), bijw. koortsvaat, bestand tegen de
koorts. *-SPELL, S. toovermiddel tegen de koorts, o.
*- STRUCK, ( - struk), bijw. door de koorts overvallen.
*-TREE, (-trie), s. (plant.) sassefrasstruik, m. *-D, bn.
koortsachtig, rillend van de koorts ; -fear, angstkoorts.,
doodelijke angst. *...ISH, (-isj), bn. koortsig, koortsachtig, rillend. -NESS, s. koortsachtigheid, v.
Agy, (ee-ghi), s . zie AGUE .
Ah! (aa), tw. ach, och, o.; - me! ongelukkige die ik ben!
- that we loved each other so for ever! o, mochten wij
elkander voor altoos zoo beminnen!
Aha ! (ee-ee), tw. och zoo ! ha zoo ! *-, s. (jag.) holla!
Ahasuerus, (e-e-shj oe'-i-rus), m. Ahasverus (m. n.).
Ahead, (e-hed'), bijw. (zeew.) verder op; voor, voorwaarts,
vooraan, vooruit, aan den boeg; hewillget-, hij zal ons
voorop zeilen, hij zal den loef winnen ; pull -! vooruit;
to run - of the reckoning, met het bestek achteruit zijn;
(fig.) hals over kop vooruitloopen.
Aheight, (e-heet), bijw. (Shak.) in den hoogen.
Ahem,(e-hem'),tw.hm!hm!(roep,00k aanwijzing van hoest).
Ahoy, (e-hoj ), tw. (zeew.) heiho ! all hands -! alle man
op dek ! - hier ! *...HULL, bij w. (zeew.) voor top en talie.
Ai, (e-ie), s. luiaard (Amerikaansch dier), m.
Aid, (eed), bw. helpen, bijstaan, ondersteunen; to - one
another, elkander helpen ; he -cd me in doing it, hij
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hielp mij daarin. *-, s. 1. hulp, v. onderstand, m.; in
- of, om te helpen, te bevorderen; by the - of, door
hulp van; to come to one's -, iemand te hulp komen;
to give -, hulp verleenen. *-, m. en v. 1. helper, -ster,
behulp; 2. belasting, subsidie, v.; royal -, koninklijke
lasten, tollen; 3. - consignee, (kh.) commissionnair, agent.
*-ED, dw. bn.geholpen. *_DE- CAMP,(ed-de-kang),m.(mil.)
aide-de-camp, adjudant. *-MAJOR, (-meedjur), m. regiments-, veld-adjudant. *- ER, ('-ur), s. helper, helpster.
* -ING, dw. bn. helpend. *-LEss, bn. hulpeloos, weerloos; verlaten. *- S, Inv. 1. tollen, accijnsen, m. mv. bui
inkomsten, v. mv.; 2. court of-, accijnskan--tengwo
toor; raad van belastingen; 3. kantoorbedienden.
Aigret, *-te, k e'-ghret), s. nestelbeslag, o. tressen, v. mv.
- Aigue-Marine, (e-ghjoe-me'-rien), s. (delfst.) beril
(steen).
Aigulet, (ee'-ghj oe-let), s. nestel, m. tres, v.
Aikrow, (ee'-kraauw), s. soort kruid.
Ail, (eel), bw. pijn veroorzaken. *-,ow.zeer doen,hinderen;
what ails iou ? wat scheelt -, deert u ? what ails you to
beat me ? waarom slaat ge mij ? what ails me that I cannot
sleep, ik weet niet wat mij hindert dat ik niet slapen
kan. *- ING, dw. en bn. lijdend, ziek, klagend; he is ever
-, hij klaagt altoos. *-DIENT, s.1.ongesteldheid,onpasselijkheid, ziekelijkheid; 2. onrust,v.kommer,m.hartzeer,o.
Ails, (eels), s. mv. (landb.) baard aan de korenaren, m.
Aim, (eem), ow. - at, streven (naar), doelen, mikken
(op); (ook fig.) vermoeden. *-, bw. richten; to - a blow
at, een slag voeren naar ; to - an arrow at, een pijl
afschieten (naar, op); (fig.) what do you - at ? wat is
uw doel ? wat voert gij in het schild ? (fig.) to - a
satire at, een hekelschrift of -dicht richten tegen. *-, s.
1. doel, doelwit, wit; (ook fig.) voornemen, o.; richting
(van schietgeweer), v.; 2. (wapen) knop (aan den boog),
m.; to take -, zijn wit kiezen; to give -, het doel wijzen,
het wit stellen; to miss -, het wit missen; to reach his
-, zijn doel bereiken; (ook fig.). *-, 3.(Shak.)vermoeden,
o. veronderstelling, v. *- ER, (- ur), - at, m. v. die doelt
(op), een wit beschiet. *-LESS, bn. doelloos.
Air, (eer), s. 1. lucht, v.; the morning -, de morgenlucht; to
put in the -, in de (open) lucht zetten, luchten; to take
the -, een luchtje scheppen; to let the - in, lucht binnen laten; to fire up in the -, in de lucht afschieten;
to build castles in the -, (spr.) kasteelen in de lucht
bouwen;2. luchtje, windje, o. zefier, v.; there is not a lireath
,of -, geen luchtje of windje gaat; to give - to one's grief,
aan iemands verdriet lucht geven; it has taken - that,
men zegt, het gerucht loopt dat; 3. (muz.) aria, v.; lied;
deuntje, o.; soft -s, zoete geluiden, zangen; 4. wijze, manier, v. aanzien, o.; a noble -, een edel voorkomen, een
fraaie houding en gebaren; - and mien, gestalte en hou
to take -s, pralen, pronken, den jonker -, de fijne-fding;
dame uithangen; a lofty -, een fiere houding; 5. (rijsch.)
gang van een schoolpaard. *-, bw. I.luchten,uitluchten;
to - a room, eene kamer laten luchten; 2. laten bekoelen
(een drank); 3. drogen, warmen (linnengoed); to - one's
self,frissche lucht scheppen;zich met een waaier afkoelen;
to -- a horse, een paard afrijden. *-B 5G, s. (plant.) helm,
m. kapje, o. (der bloem). *.BALLOON, S. luchtb sl,m. --IST,
m. luchtreiziger, m. *- BLODDER, S. 1. luchtbel, -blaas; 2.
zwemblaas (der visschen), v.*-BORN,bn.(fig.)uit de lucht
gegrepen. 5 --BRAVING,bn. (dicht.) den storm trotseerend.
*-BUBBLE, S. luchtblaas, V. j e, o. *-BUILT, bn.(fig.)in he
lucht (wolken) -, op een zandgrond gebouwd. 5 -^ANE, S.
luchtriet, o. *_CASTLES, S. mv. (fig.)luchtkasteelen,o.mv.
*-CURRENT, S. luchtstroom, m. 5-nUSHION, s.kussen met
lucht gevuld, o. *-DRAWN, bn. ijdel, nietig. 5- GRAss,
S. zie HAIRGRASS. * - GUN, s windroer, 0. *-- HOLDER, S.
.(nat.) luchtvat, o. *-HOLE, s. luchtgat, o. *-TACKET,
s. zwembuis, v. *_LAMP, s.gaslamp,v.*_LEVEL,S.(werkt.)
waterpas-schaal, v. *-LIGHT, S. (soort)kunstlicht(uit reu
vervaardigd), o. *--pIPE, s. luchtpijp, v. -van--kelosga
ger, m. (soort) ventilator (inz. op schepen). * -MATTRESS,
S. zie AIRCUSHION. *_PASSAGES, s. mv. luchtwegen,m.mv.
*_POISE, s. (nat.) luchtweger, m. *- PUMP, (nat.) s. luchtpomp, v. *-sAcs, s.mv.(dierk.) luchtbuizen(in de vogels),
in. *_SHAFT, S. (mijnw.) luchtgang, m. -buis, v. *_SPACE,
S. luchtruim, o. *-SPEAKER, m. (muz.) toon-roeper, m.
* --STIRRING,bn.luchtgevend,-bewegend,*-STONE,s.(delfst.) soort slijpsteen, m. *-STOVE,s.kachel-,oven met warme lucht, calorifére. *_THREADS, S. mv. zomerdraden, m.
mv. *_TIGHT, bn. luchtdicht. *-TRUNK, S. luchtvanger,
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-ververscher, ventilator,m.*-TUBE,s.luchtbuis,v.*-vFsSEL, s. 1. luchtvat, o.; 2. luchtbak (aan brandspuiten), m.
Airer, (ee'-rur), m. v. uitluchter, -ster, m.v..
Airily, (ee'-ri-li), bijw. luchtig; vroolijk, lustig. *...INESS,
5.1. luchtigheid; vroolijkheid y opgeruimdheid; 2.onbezonnenheid, v. *...ING, s. 1. uitluchting ; 2. het scheppen
van lucht ; wandeling, toertje in de open lucht; to give
an -- to one, (iem., iets) in de vrije lucht zetten, laten
bewegen. *...LESS, bn. dompig, van lucht beroofd. *...LING,
m. wildvang, spring-in-'t-veld, m.
Airy, (ee'-ri), bn. 1. hoog (in de lucht, in de wolken); tot de
lucht behoorend; - ghosts, luchtgeesten; - schemes, onbekookte plannen; -region, luchtlaag; 2. luchtig, dun,licht;
doorschijnend; 3. (fig.) los, dartel, lustig, vroolijk; an nothing, een vluchtig niets; 4. ijdel, ingebeeld. *-, s. roofvogelnest, o.
Aise, (eez'), s. (plant.) vlaskruid, o.
Aisle, (ajl), (bk.) vleugel, m.; koorzijde, gaanderij, v.
Alt, (e-it), s. eilandje, o.
Aix-la-Chapelle, (es'-la-sje-pel), s. Aken (stad), o.
t Aizoon, (e-zun'), s. (plant.) maagdepalm, m.
Ajaccio, (e j ek'sj io), S. Ajaccio (Corsica), o.
Ajar, (e-dj aar'), bijw. bij, half open, op een kier; the door
stood -, de deur stond bij.
Ajax, (ee jeks'), m. Ajax (m. n.).
Ajutage, (ee'-djoe-tidj), s. (waterw.) bovenpijp, -buis, v.
bovenwerk (van kunstbronnen), o.
Ake, (eek), ow. pijn -, zeer doen, smarten; (ook fig.); my
soul -s (with), ik ben in de ziel bedroefd (over).
Akenside, (eken-sajd'), m. naam van een geneesheer
en dichter (1721-1770).
Aker, zie ACRE. * -STAF, s. (landb.) ploegboom, m.
Akimbo, Zie KIMBO.
Akin, (e-kin'), bn. - to, vermaagschapt, verwant (met).
*_, bijw. in den bloede.
Aking, (ee'-king), s. pijn, v. duurzaam lijden, o.; (ook fig.)
*-, dw. zeer doend, pijnlijk; (ook fig.) - teeth, tandpijn.
Akorn, zie ACORN.
t Al,voorvoegsel,bij Italiaansche handelstermen; - marco,
naar den muntvoet; - corso, volgens koers, - marktprijs;
- pari, gelijk in waarde, 100 voor 100.
Alabaster, (el-e-baas'-tur), s. albast (delfstof), o. *-, bn.
van albast, albasten.
Alack ! (e-lek'), tw. helaas ! ach ! och ! - a day, o wee
Alacrity, (e-lek'-ri-ti), s.gmv.vroolijkheid,opgeruimdheid,
vroolijke luim, v.; - of spirit, vlugheid van geest, v.
Alamire, (e'-le-majr), s. (muz.) diepe zangtoon, m.
-- Alamode, (e-le-mood'), bijw. (gem.) naar de mode,
naar den smaak. *-, s. (kh.) soort zwarte taf, v.
Alamort, bn.(el-e-mort),(fig.)van zijn stuk, onderstboven,
bedroefd.
Alan, (e'-len), m. 1. Alanus (m. n.); 2. soort jachthond.
Aland, (e-lend'), bijw. (zeew.) aan land.
Alariek, (el'-le-rik), m. Alarik (m. n.).
Alarm, (e-laarm'), s. 1. geschreeuw, rumoer, o.; 2. wapen
(scherm.) appel; 4. (hor.) wekker, m.;-kret,m.alo;3
fare,
5. onrust, v. angst, m. verwarring, v. schrik, m.; - office,
brandgeroep; to sound -, alarm blazen; to give -, het
alarmgein geven; (fig.) de alarmklok luiden, in rep en
roer brengen; to spread -, onrust verspreiden; to take
-, ongerust worden. *-, bw. 1. alarm blazen, trommolen, te wapen roepen ; 2. beweging -, rumoer maken;
3. verontrusten; I was -cd at, ik was -, werd ongerust
(bij). 5-BELL, s. stormklok, v. *- DRUM, s. alarmtrom. v.
*-GUN, s. alarmkanon, noodschot, o. *- POST, S. (mil.)
loopplaats, v. *- R ATTI,E, s. alarmroffel,v.*- W ATCH,s.ochtendwake, reveille, v. *- TNG, dw. en bn. beangstigend,
verontrustend. -, s. gedruisch, rumoer, o. -r,Y, bij w.verontrustenderwijze. *_IST, men v.1.rumoermaker,onruststoker; 2. vreesaanj ager, bangmaker, m. -maakster, v.
Alarum, (e-lee'-rum), zie AL kRM.
Alas, (e- laas'), tw. helaas ! - , for shame, foei, foei ! - a
day ! ach, rampzalige dag!
Alate, (e-leet'), bijw. laatst. *--D, bn. (plant.) gevleugeld.
Alb, (elb), s. 1. zie ASPEK; 2. koorkleed, o. *-WEEK, s.
(r. k.) Paasch-, lijdensweek, v.
Alban, (el'-ben), m. Albanus (m. n.). *_ESE, (-iez), s. m.
en V. Albanees, Albaneesche (vrouw). *-IA, s. (aardr.)
Albanië. *-IAN, bn. Albanisch ; zie ALB ANESE.
Albany-beef, s. steur (visch).

Albatros, (el'-be- tros), s. (-es), stormvogel, m.

Albeet, (aol-bi'-it), vw. hoewel, ofschoon, zij het (dat).
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Albemarl, (el-be-marl'), s. (plant.)steenperzik,v. *...BERGE,
('-berdge), S. vroegperzik, V.
Alberick, (aol'-ber-rik), m. Alberik (m. n.).
Albernuo, (el-burn' j oe), . s. soort Levantsch kamelot, o.
Albert, (el-burt), m. Albrecht, Albertus (m. n.).
Albescent, (el-bes'-sent), bw. wit wordend, verbleekend,
witachtig. * ... BIFICATION, (-bi-fi-kee-sjun), s. (scheik.) witmaking, v.
Albin, (el'-bin), S. (delfst.) albinus (zek. zoolietsteen).
Albinos, (el-baj'-nos), s. Albino, witte neger, m.
Albion, (el'-bi-un), s. Albion, (Engeland), o. *— METAL,
s. (delfst.) lood met tin bekleed.
Albs, zie ALB-WEEK.
Albugineous, (el-bjoe-dji'-nus), bn. 1. eiwit; witachtig;
2. (heelk.) — humor,ziekelijk wit vocht in het oog. *...BUGO,
(-bjoe'-gho), s. 1. eiwit; 2. (heelk.) de grauwe staar, v.
Album, (el'-bum), s. stamboek, o. vriendenrol, v. album,o.;
— oculi, wit van het oog. *— EN, S. eiwit, Ö. *— INous, (-inus), bn. eiwitachtig; als eiwit; (nat.) slijmachtig, taai.
Album, (el'-burn), s. blei (visch), v. *—, *— uM, s. (plant.)
splint, v. *...BLS, s. witpenning (zilveren muntstukje), m.
Alcahest, zie ALK.
Alcaeus, (el- si'-us), s. Alceus (m. n., ook rivier). *C E S
TUS, (-ces' -tiz), m. Alcestes (m. n.).
Alcaïc, (el-ke' -ik), bn. (dichtk.) naar zek. versmaat. —,
s. alkaïsch vers, o.
Alcaid, (el-ked'), s. rechter, m. overheid, v. vrederechter;
cipier (in Spanje en Portugal) ; gezagvoerder (in Barbarij e), m.
Alcali, zie ALK.
Alcauna, (el-keu'-ne), s. (plant.) zek. Oostersch kruid;
dyer's—, zek. kleurstof; — oil, Cyprus-olie.
Aloe, zie ALICE.
Alcedo, (el- ei'-do), s. ijsvogel, Alcyon, m.
Alchymical, (el-ke'-mi-kl), bn., *—LY, bijw. goudmakend,
alchimistisch. *...MIST, M. goudmaker, alchimist, m.
*...MISTICAL, bn. de goudmakers -, de alchimie betreffend ; — superstition, alchimistisch bijgeloof. *...MIZE,
(-majz), bw. de goudmakerij -, alchimie uitoefenen. *...MY,
s. gmv. goudmakerij, alchimie, v.
Alcibiades, (el- -i-bj ee'-diz), m. Alcibiades (m. n.).
Alcides, (el-saj'-diz), m. Alcides, Herkules (m. n.).
Alcine, (el-sajn'), s. (plant.) muizenoor, V.
Alcmena, (elk-mi'-ne), v. Alemena (v. n.).
Alco, (el'-ko). s. Mexicaansche hond, alto.
Alcohol, (el'-ko -hul), s. (scheik.) 1. alcohol, wijngeest, m,;
2. soort vlugzout, o.; —lamp, spiritus-lamp, v. *— IC, bn.
alcoholhoudend. *_IZATION, (-i-zee'-sjun), s. overhaling
tot alcohol, alcoholisatie; rectificatie, v. *— IZE, (-ajz),bw.
tot alcohol overhalen,- vormen; alcoholiseeren. *—METER,
(-mie'-tur), s. (scheik.) alcoholmeter, m.
Alcor, (el'-kur), s. een der kleine gesternten van den
Grooten Beer.
Alcoran, zie KORAN
Alcove, (el'-koov'), s. 1. alkoof, v. bedkamertje, kameruitstek (over een bed) ; 2. priel, o.
Alcyon, (el'-si-un), s. ijsvogel, m. *— Ic, bn. tot de ijs
ITE, (-ajt'), s. (nat.) fossiel, zeege--vogelsbhrnd.*
was, o. *— iuM, S. (- ii), (nat. h.) soort zee-appel.
Aldebaran, (el-di-ba'-ren), s. Stierenoog, Aldebaran (een
der eerste sterren in den Stier).
Alder, (el'-dur), s. elzeboom, m. *_BED, *-PLOT, s. elzen
-bosch,.
Alder-lievest, bn. (Shak.) teedergeliefdste.
Alderman, (aol'- dur-man), m. (-men), wethouder, schepen, M. * -INITY, (- i-ni' -ti), s. schependom, wethouderschap, 0. *—LIKE, (-lajk), 5—LY, bijw. als een wethouder.
Aldern, (aol'-durn), bn. elzen, van elzenhout.
- Aldine, (aol'-dajn), bn. — editions, uitgaven van Aldinus
Manutius van Venetië (een beroemd drukker).
Alderney, (aol'- dar-ni), s. Aurigny (eiland).
Ale, (eel), s. (soort bier): (fig. gem.) bierpartij, v.; medicated
—, kruidenbier. *-BENCH, s. (-es), bier-, herbergbank, v.
*-BERRY, s. (-ies), warm bier, o. biersoep, v. *-BREWER, s. brouwer, m. *— CONNER, s. bierproever; bieropzichter, m. *—cosT, s. (plant.) rozemarijn, m. —DRAPE;
m. (gem.) kroeghouder, kastelein, M. 5—FED, bn. dik van
het bier. 5—HooF, (ce-boy'), s. (plant.) aardveil, v. —,
Amer. panharing. *—HousE, s. bierhuis, o. kroeg, v.;
_keeper,kroeghouder. *-KNIGHT, m.drinkebroêr,m. 5 —INSPIRED, bn. dronken van bier. 5—pos, s. meiboom (zin
SHOT, s. gmv. biergelag, o.-nebldvahtir),m.*—
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*-SILVER, s. bieraccijns, m. *- STAKE, s. uithangbord
voor een bierhuis, o. * -TASTER, S. bierproever, -keurder,
M. *-VAT, S. (w. g.) gistkuip, brouwkuip, v. *— wIFE, v.

(-yes), kasteleines -, waardin in een bierhuis.
Alectoromaehy, (e-lec-tu-ru'-me-sji), s. hanengevecht, o.
*...TRYOMANCY, S. gmv. (gesch.) haanwaarzeggerij, v.
Alee, (e-lie'), bijw. (zeees.) aan lij, lijwaarts; hard —'
bij den wind!
Alegar, (el'- eg-hur), s. bierazijn, m. zure ale, v.
t Alegge, (el'- eg-ghe), bn. vroolijk, opgeruimd.
Alembic, (el-lem' -bik), s. (scheik.) distilleerkolf, v.
Alepidote, (e-lep'-pi-dot), bn. (dierk.) zonder schubben.
*—, s. de schubbenlooze visch.
Alembdar, (e-lemb' -dur), s. Turksche standaarddrager,m.
Alembroth, (e-lem'bruth), s. (scheik.) zek. mengsel van
ammoniakzout met een zuur.
Alength, (e-length'), bijw. overlangs.
Alert, (el-lert'), bn. 1. waakzaam, vlijtig; to be upon the —,.
oog in 't zeil houden ; 2. vlug, bij de hand, geestig;
— looking, levendig -, geestig van uitzicht. *—NESS, s.
1. waakzaamheid, vlijt ; 2. vlugheid, levendigheid, v.
t Aleuromancy, (el j oe'-ro-men-si), s. waarzeggerij uit
meel, v.
Aleutian, (e-ljoe'-ti-en), bn. (aardr.) — isles, Atleutische
eilanden (in de Stille Zuidzee) *...TIc, bn. — sea, Kamschadaalsche zee.
Alexander, (el-iks-en'-dur), m. Alexander, (m. n).; -afoot,.
zek. plant. *...DRIA, (-dri-e), S. Alexandrië (in Egypte).
* ...DRIAN, bn. van Alexandrië; Alexandi-ijnsch. *...DRINK
(-drajn), (dichtk.) versmaat van 12 en 13 lettergrepen.
Alexipharmic, (e-li-ksi-pher'-mik), *— AL, *...TERIC, (-teerik), bn. (gen.) gifwerend; zweetverwekkend. —, s. tegengif, 0.
Alga, (el'-ghe), s. (-gae), (plant.) zeewier, o.
Algarot, (el'-ghe-rot), s. (gen.) zek. braakpoeder, o.
Algates, (aol-gheets), bijw. in alle geval.
Algazel, (el'-ghe-zell), s. gazelle (zek. dier), v.
Algebra, (el'-dji-bre), s. gm. algebra, stelkunst, v.
'—ICAL, bn.. -LY, bijw. algebraïsch, stelkunstig; —curve,
de algebr. kromme, (in tegenst. van de geometrische).
*—IST, m. algebraïst, stelkunstenaar, m. *— IzE, (- ajz),
bw. stelkunstig bewerken.
Algeneb, (el' -dj i'-neb), s. Algeneb (een ster van de tweede
grootte).
Algeria, (el-dji'-ri-e), s. Algerië (in Afrika). *...INE, (-rajn),
m. en v. Algerijn, Algerijnsche (vrouw). —, bn. van
Algiers, Algerijnsch.
Algiers, (el'-djirz). s. Algiers (stad in Algerië).
Algid, (el-ghid), zie ALCOR.
Algol, (el-ghol), S. een vaste ster in Perseus.
Algor,(el'-ghor), s.( gen.)ijskoude,hevigekouderillingen,v.
Algorithm, (el'-gho-ritm), s. (rek.) leer der getallen, v.
getallenstelsel, o.
Algous, (el'-ghus), bn. vol wier, tot de wieren behoorend.
Alguazil, s. (el'-gwe-zil), gerechtsdienaar (in Spanje), m.
t Alhenna, zie HENNA.
Alias, (ce-li-es), bijw. (recht.) anders genoemd, - gezegd:
Abraham — Joseph, Abraham anders genoemd (alias) Joseph (inz. van misdadigers); — copies, (recht.) herhaald
bevel van aanhouding.
Alibi,(ee'-li-baj),s.(recht.)tegenwoordigheid elders,v. alibi,
o.; to prove one's —, zijn alibi bewijzen (dat men op het
oogenblik der ten laste gelegde daad zich elders bevond).
Alible, (ee-laj'-ble), bn. voedzaam, voedend.
Alicant, (el'-li-kent), s. Alicante (in Spanje), o.
Alice, (el'-lis), v. Alice (v. n.).
Aliconde, (el'-i-kund), s. (plant.) Aleconda-boom (in Ethiopië).
Alidade, (e'-li-deed), s. (werkt.) wijzer (op den quadrant).
Alien, (eel' jen), bn. vreemd, buitenlandsch, uitheemsch;
— plant, vreemde plant; (fig.) ---from, vreemd aan. *—,
m.v. vreemdeling,m..v. buitenlander, m. uitheemsche,m.
v.; — bi ll,(Eng. recht) wet op de vreemdelingen,v.;— duty,
invoerrecht op vreemde producten, o. 5 -ABILITY, (-e-bili-ti), s. (recht.) vervreemdbaarheid, v. *— ABLE, (- ebl), bn.
vervreemdbaar. *- AGE, (-e-dj), s. vreemdelingschap, o.
toestand eens vreemdelings. m. 5 --ATE, ( - eet), bw. 1. ver
verkoopes: 2. (fig.) --from, to — one from the-vremdn:,
friends of his youth, iemand van de vrienden zijner jeugd
vel-vreemden ; this prince has —d his people's hearts from
him, deze vorst heeft de harten zijns volks van zich ver
misbruiken. *—, bn. —from, vervreemd, ver--vremd;3.
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(fig.)vervreemd van. — s. vreemde, vreemdeling,
v. buitenlander, m. * - D, Zie ALIENATE 5. * - ING, bn.
dw. vervreemdend, overdragend; (ook fig.). *— ATION,
(-ees' -jun), s. verkoop, m. vervreemding, (ook fig.); 2.
eigendomsoverdracht ; 3.zinneloosheid,krankzinnigheid,
ijlhoofdigheid, v. *- ATOR, (-ee-tur), m. vervreemder,
verkooper, m.
Aliene, (el' jien), bw. overdragen, vervreemden; (ook fig.);
zie ALIENATE. * ...NEE, (-nie'), m. V. rechtverkrijgende
(door overdracht). * ... NISM, S. zie ALIENAGE.
Alife, (e-lajf), bijw. (Shak.) bij mijn leven.
Aliferous, (ee- li'-fe-rus), bn. gevleugeld.
Aliform, (ee' -li- form), bn. vleugelvormig.
Aligerous, (ee -li-dj e' -rus), zie ALIFEROUS.
Alight, (e-lajt), ów. 1. zich nederlaten; 2. afstijgen; to —
from a horse, van een paard stappen ; to — on, neêrkomen op.
Align, (e-lajn), bw. richten (in ééne lijn); (mil.) linie
vormen. * -MENT, s. 1. rechte linie, v.; 2. het plaatsen in
linie; 3. rechte lijn; (bk.) richtingslijn, v.
Alike, (e-lajk'), bn. en bijw. gelijk, gelijkend; overeenkom
-stig,
-lijk; -- minded, één in denkwijze.
Aliment, (el' -i-ment), s. voedsel, o. voeding, v. onderhoud, o. * - AL, bn., —LY, bijw. voedend; tot voedsel
dienend. * - ARY, (-e-ri), bn. 1. tot de voeding -, tot het
onderhoud behoorend ; 2. voedend, voedzaam ; 3. tot
spijze bruikbaar ; eetbaar; — canal, darmkanaal; — duct,
spijskanaal. —, s. (-ies), 1. armhuis, gasthuis, o.; 2. verpleegde, m.; 3. die van een legaat leeft. *—ATION, (- ee'sjun),s.gmv.voeding,verpleging, v. *— IVENESS, (- iv-ness),
S. gmv. (hers.) voedingszin, m.
Alimonious, bn. voedend, voedzaam. *...MONY, (el' -i -muni),s.(recht.)onderhoud(eener wettig gescheiden vrouw,o.
Alioth, (e'- li-oth), s. eene ster in den Grooten Beer.
Aliped, (el'- i -ped), bn. vleugelvoetig (als de vledermuizen).
Aliquant, (e'- li -kwent), bn. (rek.) niet evenmatig (als 3
in 10, 4 in 13 enz.). *...QUOT, (-kwot), bn. evenmatig (als
3 in 9, 4 in 1F).
Alish, (ee'-lisj), bn. als ale(bier); an — taste, een ale- smaak.
Alison, (ee'- li -zun), s. Elsje, Betje (v. n.).
Alitrunk, (el'- i - tronk), s. vleugellid (van insecten), o.
Aliture, (el' -i -tj oer), s. voedsel, o. voeding, v.
Alive, (e-liv'), bn. bijw. 1. levend, in leven; no man —,
geen mensch ter wereld; 2. levendig, opgewekt; the matter is —, de zaak is aan den gang; 3. bedrijvig, werkz aam ; all —, vol leven en beweging; feelingly — for
(to), geheel -, vol gevoel (voor).
Alizarine, (el- li' - ze -rajn), s. meekrap-kleurstof, v.
Alk, (elk), s. papegaaiduiker (vogel), m.
Alkahest,( el'-ke-hest),s.(scheik.)oplossend middel, o.loog,
v. * —ic, ('-tic), bn. (scheik.) oplossend, loogachtig.*...LESCENCY, ( - les'-sen-si), o. (scheik.) oplossende eigenschap,v.
* ...LESCENT,(- les'- sent), bn. (scheik.) oplossend; alkalisch,
loogzoutig.
Alkali, (el'-ke -li), S. (- ies), (scheik.) loogzout, o. *— FY,
(-faj), bw. (scheik.) tot -, in loogzout vormen, alkalizeeren. —, ow.tot loogzout -, alkalisch worden. *—FIABLE,
bn. (-faj-ibl),bn.(scheik.)vatbaar voor alkalisatie.*— FIED,
bn. (scheik.) gealkaliseerd. *—GENOUS,(-'dji-nus),bn.loogzoutachtig. * -METER, ('- mie -tur), s. alkalimeter, m.
(werkt.). *_METRY, ('- mie-tri), s. kunst om de kracht der
loogzouten te meten ,v.*— NE,(- lajn),bn.alkalisch.*— NITY,
(-ni -ti),s.gmv.loogzoutachtigheid,eigenschap van hetloogzout, v. * -ous, (-us), bn. zie ALKALINE. * -ZATE, (-zeet),
bn. met loogzout doortrokken. —, bw. (iets) alkalisch
maken. * -ZATION, (-zee'-sjun), s. alkalisatie, v.
(-lajz), bw. tot loogzout vormen, alkalizeeren. *...LOID,
(- lo-id), s. stof met alkalische eigenschappen, v.
Alkaner, (el'-ke-nur), s. zie ISINGLASS.
Alkanet, (el' -ke-net), s. (plant.) zek. roode verfstof, v.
Alkekengy, (el-ki-ken'-dji), s. winterkers (vrucht), v.
Alkermes, (el-ker'-miz), s. 1. (apoth.) siroop van schar
scharlaken-eik, m. *...XER--lakenbzië,v.;2(pt)
VA, (el-kur'-ve), s. (plant.) wonderboom, m.
Alkoran, (el ko -ren), s. de Koran (het Boek -, de Heilige
Schrift der Mohamedanen), m. *— IsH, (- isj), bn. en bijw.
volgens -, naar den Koran. *— IST, s. m. en v. volger "-,
volgster van den Koran, m. v.
All, (aol), bn. bijw. al, geheel, gansch; for — the world,
voor de ganseho wereld; — the country, het geheele
land ; — the year, het geheele jaar ; — our families, al
M.
kocht;
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onze gezinnen ; with — speed, in allerijl ; — who know
him, allen die hem kennen ; — dinner-time, gedurende
den ganschen maaltijd; by — means, volstrekt, het koste
wat het wil ; once for —, ééns voor altoos ; — of a sudden, plotseling ; — over, geheel en al ; — overist, (gem.)
tamelijk ; to be — eyes, nauw toezien; for good and —,
gansch en al. *—, s. het geheel, alles ; for — we know,
voor zoover wij weten ; after —, eigenlijk, in den grond;
as —, overal, vooral; eindelijk, evenwel, nog bovendien;
not at —, in het geheel niet; it is — to one, het is eenerlei,
volkomen gelijk, het-, dezelfde; — the better for it, des te
beter; and — that, en zoo meer; he has lost his —, hij heeft
alles verloren; when — comes to —, wanneer het eindelijk
zoo gebeurt, als het op stuk van zaken komt; —fired, in
hooge mate ; — hands away ! ( zeev.) alle man op dek ! —s
well, (krijgsd. en zeev.) alles in orde; (ook) goed vriend,
(antwoord op de vraag: werda!); in — the month,gedurende
de maand; —'s one for that, het is mij hetzelfde, - om het
even; — in —, voetstoots; — covet — lose, die het onderste
uit de kan wil hebben dien valt het lid op den neus.
All, (voorvoegsel bij vele bijv. naamwoorden en deelwoorde n):1. oni den overtreffenden trap aan te duiden, als: aller
-, opper -, in het Nederlandsch; 2. als ondergeschikt aan
het bijgevoegde woord; 3. in de plaats van alles,zeer, enz.
* -ABANDONED, bn.doór ieder -,door allen verlaten. *—ABHORRED,bn.door allen veracht,diepveracht *—ABSORBING,
bn. alles verdringend, - verzwelgend. * -ACCOMPLISHED,
bn. vol talenten, vol begaafdheden. * -ADMIRING, bn.
(Shak.) alles bewonderend. * -ADVISED, bn. door allen
geraden, goedgeraden. * -APPROVED, bn. door ieder -, door
allen goedgekeurd. *-ATONING, bn. voor allen boetend.
* -BEARING, bn. alles -, veel voortbrengend, allesdragend.
* -BEAUTEOUS, bn. uiterst -, zeer schoon, hemelschoor.
* -BEHOLDING, bn. alles ziend, alziend. —, s. de Alziende.
*-BLASTING, bn. al overwinnend, verwoestend.*—BOUNTEOUS, 5 - BOUNTIFUL, bn. algoed. *-CHANGING,bn.(Shak.)
altijd veranderend, - verwisselend. * -CHEERING, bn. alles -, allen verblijdend, - verheugend. 5 - COMMANDING,
bn. albeheerschend. * -COMPLYING, bn. alverzoenend,
uiterst verdraagzaam. * -COMPOSING, bn. albevredigend.
* -COMPREHENSIVE, bn. uiterst -, zeer bevattelijk, alles
begrijpend. * -CONCEALING,bn. alles verbergend. *—coNQUERING, bn. alles overwinnend, veroverend. *—CONscIous, bn. van alles bewust. * -CONSTRAINING, bn. alles bedwingend. *-CONSUMING, bn. alles verbrandend, - verterend. * -CONTROLLING, bn. alles bewakend, - beoordeelend. * -DARING, bn. alles durvend, onversaagd. *—DESIGNING, bn. alles beramend. 5 - DESTROYING, * -DEVASTATING,bn.alles vernietigend,alverwoestend.*—DEVOURING, bn. alverslindend. 5 - DIMMING, bn. al-, alles verduisterend. * -DIRECTING, bn. albesturend,- regeerend. *—DISCERNING, bn. alles onderscheidend. * -DISCOVERING, bn.1.
alles ontdekkend; 2. alles openbarend. *—DISGRACED, bn.
volkomen geschandvlekt, vernederd. *—DISPENSING, bn.
1. albedeelend; 2.alles vergunnend ,-vrijlatend. *—DIVINE,
bn. opperst, eeuwig, hoogst goddelijk. *—DIVINING, bn.
alles voorspellend. * -DREADED, bn. alom -, door ieder
gevreesd. *-EFFICACIOUS, bn. allerwerkdadigst. *—EFFICIENT, bn. allerwezenlijkst. * -ELOQUENT, bn.hoogst welsprekend. *—EMBRACING, bn. alomvattend. * -ENDING,bn.
alles eindigend, alles voltooiend. * -ENLIGHTENING,
bn. alles verlichtend. 5 - ENRAGED, bn. hoogst verwoed,
uiterst woedend. * -ESSENTIAL, bn. allerwezenlijkst.
* -FLAMING, bn. overal (heen) vlammend. * _FOOLSDAY,
s. de eerste April, m. F— FORGIVING, bn. alvergevend(van
God) ; zeer vergevensgezind. *—FOURS, S. mv. zek.
kaartspel. —, bijw. op handen en voeten. *—GIVER, m.
Algever; opperste schenker, m. * -GLORIOUS, bn. eeuwig
roemrijk, - heerlijk. *—GOOD, bn. algoed. *-GRACIOUS,
bn. algenadig, allergenadigst. * -GUIDING, bn. albesturend. * -HAIL ! tw. heil ! zijt gegroet ! *—HALLOW, zeer
heilig ; all Hallows, Allerheiligendag. —tide, Allerheiligentij d, m. *— HAPPY, bn. gelukzalig. *— HEAL, B. (plant.)
geneeskruid, o. —ING, bn. alles genezend. *—HELPING, bn. alhelpend, - reddend. * -HIDING, bn. alles ver
alles verzwijgend. *— HOLY, bn. alheilig.-bergnd;(fi.)
*--HONORED, bn. zeer -, hoogst geëerd. *—HURTING, bn.
alles kwetsend, - hinderend. * -IDOLIZING, bn. alles aanbiddend. * -ILLUMINATING, bn. alles verlichtend. *— IMITATING, bn. alles nabootsend. *-IMPORTANT,bn.hoogst -,
zeer gewichtig. * -IMPRESSIVE, bn. zeer -, hoogst indruk
* -TNFORIIING, bn.alles onderzoeken1.*—i-NTE--weknd.
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bn. hoogst belangwekkend. * -INTERPRETING,
bn. alles vertolkend, - verklarend. * -JUDGING, bn. albe slissend. *- JUST, bn. alrechtvaardig. * -KIND,bn.algoed,
algoedertieren. * -KNOWING, bn. alwetend. *-LICENSED,
bn. tot alles gerechtigd. *-LOVES, S. mv. (Shak.) speak of
- in naam van alles wat heilig is, spreek! *-LOVING,
bn. eindeloos liefderijk. *-MAKING, bn. alscheppend.
*-MATURING, bn. alrijpend. * -MERCIFUL, bn. algenadig,
lankmoedig. * -MURDERING, bn. almoordend. * -OBEDIENT bn. allergehoorzaam'st. * -OBEYED, bn. door
allen gehoorzaamd. *-OBEYING, bn. aan alles gehoorzamend. * -OBLIVIOUS, bn. (Shak.) alles doende
vergeten. * -OBSCURING, bn. alverduisterend. * -PATIENT, bn. allergeduldigst. * -PENETRATING, bn. alles
doordringend (fig.) alles doorschouwend. *-PERFECT,
bn. allervolmaaktst. -NESS, s. hoogste volnaaktheid,
- volkomenheid, V. *- PIERCING,bn.aldoordringend. * - POTENT, * -POWERFUL, bn. almachtig. * -PRAISED,bn.(Shak.)
hooggeloofd. *-PRESENT, bn. alomtegenwoordig. * - PRoTECTING, * -RULING, bn. albesturend. * -SAGACIOUS,
bn. alwijs ; allerscherpzinnigst. *-SAINTS-DAY, S. Aller
eerste November. * -SAINTS-WORT, S.-heilgn(da),
(plant.) St.-Janskruid, 0. * - SANCTIFYING, bn. alles heiligend, - verheerlijkend. * -SAVING, bn. allerspaarzaamst.
*-SEARCHING, bn. alles doorzoekend, - doorsnuffelend.
*-SEEING, bn. alziend. * -SEER, m. Alziener (Opperwezen), m. *-SHAKING, bn. (Shak.) alles schokkend.
*-SHROUDING, bn. alles bedekkend. *-SIlUNNED, bn.
gevreesd -, gemeden door ieder. * -SOULS-DAY, s. Allerzielen(dag), de tweede November. * -SPICE, S. kruidnagel,m.
Spaansche peper, v. * -SUFFICIENCY, S. opperste machtsvolheid, v. *-SUFFICIENT, bn. vol -, oppermachtig. -, s.
gmv. machtsvolkomenheid ,v.(Opperwezen). *_suRRoUNDING, bn. alomvattend. * -SURVEYING, bn.alles overziend.
*-SUSTAINING, bn. alles onderhoudend. * -TELLING, bn.
alles navertellend, alom verkondigend. *-TRIUMPHING,
bn. aloverwinnend. * -wATCHED, bn. (Shak.) van alle
kanten bewaakt. *-wisE, bn. alwijs. * -WITTED, bn. allervernuftigst. * -WORSHIPED, bn. door -, van allen aan
*-WORTHY, bn. allerwaardigst.
-gebdn.
Allagite, (el'-le-ghajt), s. (delfst.) soort gemeenti mag
-nesia,v.
Allah, (al'-la!) m. Allah (naam van het Opperwezen bij
de Mohamedanen).
Allamort, Zie ALAMORT.
Allan, (el'-len), m. Alaan, Alanus, m. (m. n.).
Allanite, (el'-le-najt), s. (delfst.), allaniet (steen), m.
Allantoic, (el-len-tu' -ik), bn. (dierk.) het blaasvlies betreffend. *...TOID, S. (dierk.) blaasvlies, o.
-1 Allatrate, (el'-le-treet), ow. blaffen.
Allay, (el-lee'), bw. 1. verzachten, stillen; verzwakken;
2. verdunnen, aanmaken met vocht ; 3. to - metals,
metalen mengen, het gehalte er van verminderen. *-, s.
1. inmengsel, allooi, o. alliage, v.; 2. verdunning, v.; of colors, opheldering van donkerder tinten, v.;without-,
RESTING,

zonder (vreemd) allooi; to give -, matigen ; cool -, koude
drank, in.; (fig.) verkoeling, v.*- ER,(- ur),m.en v.verzachter, verdunner, -ster. *- ING, dw. bn. 1. verdunnend ;
matigend ; 2. verzachtend, bemoedigend. * -MENT, S.
verzachting ; geruststelling ; rust, verademing, v.
Alle, (el-'lj), s. duiker (zek. vogel).
- Alleet, (el- lekt'), bw. verlokken. * -ATION, (-ee'-sjun),
s. verlokking, v. * -ivE, (-iv'), bn. verlokkend.
Arledge, (el-lidj'), Zie ALLEGE.
Alleganean, (el- li -ghee'- ni -en), bn. (aardr.) - mountains,
het Alleganische gebergte (Noord - Amerika). * -GANY,
(el- li -ghe -ni), het Allegany- gebergte.
Allegation, (el -li- ghee'-sjun), s. 1. bevestiging; 2. bewering; 3. aanhaling (uit een werk); stelling; 4. verklaring;
5. verontschuldiging, v. voorwendsel, a.
Allege, (el-ledj'), bw. 1. bevestigen; 2. beweren; 3. - from,
aanhalen. *- ABLE, ('- i - bl), bn. 1. beweerbaar, te beweren; 2. aan te halen. *- D, dw. bn. aangehaald, beweerd, aangevoerd. *-R, (- ur), m. en v. beweerder, -ster,
M.V. * - MENT, S. Zie ALLEGATION.
Allegias, (el- li' -dji-es), s. zek. Indisch katoen, o.
Allegiance, (el- li -djens), s. trouw, getrouwheid (als leenman), v.; oath of -, leenmanseed, huldigingseed, m.; to do
-, huldt zweren; local -, (leenst.) plaatselijke huldigingseed. *...ANT, ( -ent), bn. (Shak.) trouw, loyaal.
Allegoric, (el-le-gho' -rik), *-AL, bn., *-ALLY, bijw. zin
allegorisch; op zinnebeeldige wijze *-ALNESS,-nebldig,

ALL.
het zinnebeeldige. *- IST, m. en v. die iets zinnebeeldigs voorstelt, allegorisch schrijver, m. *...IZE, (- ajz),
bw. 1. zinnebeeldig -, allegorisch voorstellen, schetsen;
2. zinnebeeldig opvatten. * ...IZER, zie ALLEGORIST. * ... Y, S.
(-ies),zinnebeeld,o.zinnebeeldige voorstelling,allegorie,v.
t Allegro, (el- li' -ghro), bn. bijw. (muz.) levendig, snel.
*...GRAMENTE, (-ghre- ment'), bijw. (muz.) levendig.
* ...GRETTO, (-ghret-to), bijw. (muz.) een weinig levendiger,
sneller. *...GRISSIMO, bijw. (muz.) zeer snel, zeer levendig.
Allejars, s. (el-le j ers), zek. Oostind. katoenen stof.
1- Alleluiah, (el -li -lj oe' j e), s. Halleluja, o. lof den Heer!
1 Allemande, (el -li-maand'), s. allemande (ouderwetsche
dans), v. *...MANNIC, (-men' -nik), bn. Allemannisch.
Allerion, (el -li' ri un), s. (wap.) arend zonder snavel, m.
t Alleveur, (el- li -wur'), s. Zweedsch muntstukje, o.
Alleviate, (el- li'-wi-eet), bw. verliclhten, verzachten, lenigen. *- D, dw. bn. verlicht, verzacht. *...ING, dw. bn.
verzachtend, verlichtend. *...IoN, (-ee-sjun), s. verlichting,
verzachting, leniging, v. * ... IVE, zie ALLEVIATING.
Alley, (el -li), s. 1. steeg, laan, v.; a turn-again -, a blind
-, eene blinde steeg, een keerweer ; 2. effectenbeurs
(te Londen), v. ;, 3. knikker, m.
Alliaceus, (el-li-ce-si -us), bn. knoflookachtig.
Alliance, (el-laj'-ens), s. 1. verbond, bondgenootschap, o.;
the holy -, (gesch.) het Heilige Verbond ; 2. verzwagering, verwantschap, v.; 3. de verwanten. *...LIANT, S.
bondgenoot, m.
Alliciency, (el-laj- si -en -si), s. (nat.) aantrekkingskracht,
v. *...CIENT, bn. (nat.) aantrekkend.
Allied, (el-laj d'), dw. bn. 1. verbonden; 2. vermaagschapt,
behuwd, aangehuwd ; zie ALLY.
Alligate, (el'- li -gheet), bw. samenbinden. *...GATING, dw.
bn. samenbindend. *...GATION, (-ghee'-sjun), 1. samen
(rek.) rule of -, kettingregel, m.
-bindg,v.;2
Alligator, (el- li-ghee'-tur), s. (nat. h.) kaaiman, ni.
*-PEAR, s. (soort) peer, v. 5 ...TURE, (-tjoer), s. 1. band,
m. ; 2. geleding, voeg, v.
Allio, (el'-ho), s. mengelmoes, o.
Allision, (el- li' -zjun), s. klop, m. botsing, v.
Alliteration, (el- li-te-ree' -sjun), s. (dicht.) letterrijm, o.
- speling, v. 5 ...RATIVE, ('-re-tiv) bn. (dicht.) letterspelend,
- rij mend.
Allocation, (el-lo-kee'-sjun), s. 1. toe-, bijvoeging; 2. assignatie,v. schatkistbiljet,o.; 3. inwilliging,toestemming;
4. schadevergoeding, teruggave, v. 5 ...CATUR, (-kee'-tur),
s. (recht.) bekrachtiging eener rekening, v.
Alloehroïte, (el'-lo- kro -ajt), s. (soort) Noorweegsche granaatsteen, m.
Allocution, (cl -lo-kjoe'-sjun), s. toespraak, redevoering, v.
Allodial, (el-loo-di-el), bn. leenvrij, niet leenroerig.
...LODIUDI, (- lo'-di -om), s. vrij leen, eigen erf, o. *...LODIFICATION, (- lo-di-fi-kee'-sjun), s. herschepping van leen
vrij goed, o.
-goedin
Allolida, (el-lo-laj'-de),s.(plant.) hazevoet (soort klaver),m.
Allonge, (el-lundj'), s. 1. (scherm.) uitval, steek; 2. (rijsch.)
leireep, v. ; 3. -wig, allonge- pruik, v.
Alloo, zie HALLOO.
Allopathic, (el-loo-pe'-thik), bn., * - ALLY, bijes. (gen.)
allopathisch, naar de gewone geneeswijze. *...PATHIST,
(-pe'-thist), m. allopaath, (geneesheer naar de gewone
Wijze), m. ; Zie HOMEOPATHIST.
Allophane, (el'- lu -feen), s. (delfst.) zek. zuurhoudende
aluin, m.
Alloquy, (el'-lo-kwi), s. toespraak, v.
Allot, (el-lot'), bw. 1. toewijzen, toekennen; 2. verloten, bij
loten indeelen *- MENT,s.1. toewijzing,toekenning;2.verloting, v.; 3. toegekend deel,o.; 4. (kh.) kaveling,v.* -TED,
dw. bn. 1. toegewezen, toegekend; 2. verloot; 3. in kavelingen verdeeld. * - TERY, S. (Shak.) Zie ALLOTMENT. * -TING,
dw. bn. 1. toewijzend ; 2. verlotend; 3. verkavelend.
Allotria, (el-lot'- tri -e), s. mv. 1. bijzaken, v. mv.; (gem.)
santenkraam, v. ; 2. bijwerk, o.
Allow, (el-laau'), bw. 1. toegeven, erkennen, aannemen;
I - that to be true, ik erken dit voor waar; 2. vergunnen; - me to observe, vergun mij op te merken; 3. toela ten, veroorloven; - of, goedkeuren; bewilligen; a pension
was -cd hint, hem werd een jaargeld toegelegd; 4. ver
how much is -ed kim for his food? hoeveel wordt-goedn;
hem voor zijne tafeltegoed gedaan? 5. plaatsen, vestigen;
6. wijden; 7. in aanmerking nemen; 8. mede -, afrekenen,
aftrekken; so cinch was -ed for leakage, zooveel werd
voor lekking afgetrokken. * -ABLE, ('- i -hi), bn., *-ABLY,
S.

ALL. - ALM.
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bijw. 1. aanneembaar toe te geven ; 2. oorbaar, geoor- t Almoxifargo, (el-mok-si-fer'-gho), s. (oudt.) uitvoerrecht in de Spaansch-Amerikaansche havens, o.
loofd * -ABLENESS, ( -ee-bl-nes), s. gmv. aanneembaar;

.

held, oorbaarheid, rechtmatigheid, v. *-ANCE, s.l.aanne- Alms, (aamz), s. pl. aalmoezen, v.mv.* -BASKET,s .aalmoesming, toelating, v.; 2. verlof, o. vergunning ; 3. volmacht,
korfje, o. *-Box, s. aalmoezen-, armenbus, v .* -CHEST, S.
machtiging, v.; without the - of, als men niet toelaat dat;
armenbus,v.* -DEED,s .gave,aalmoes,milde gave,v.*-FEE,
they give - to theirinclinations, zij geven aan hunne neis. (r. k.) Pieterspenning, m. 5 -FOLK, S. gmv. armen,
bedeelden, m. mv. *-GIVER, m. en v. aalmoezen-uitdeeler,
gingen toe; to give -s for, inschikkelijk zijn jegens, door
de vingers zien; 4. deel, o.portie,v.; toputupon-, (mil.) op
ster . * -GIVING, S. bedoeling, v. het uitdeelen van aalrantsoen stellen; 5. toelage,v.; a weekly - of,eene wekelijkmoezen. *-HOUSE, S. armhuis, (in Engeland), bedeelingssche toelage van ; 6. (kh.) korting, v. rabat, o.; 7. (Shak.)
huis, 0. * -MAN, S . bedeelde, M . * -MEN, * -PEOPLE, S.mv.
bedeelden, huiszittende armen, M. mv . * -WOMAN, S . be.approved -, goede naam. -, bw. 1. toekennen; 2. op rantsoen stellen. *-ED, dw. bn. 1. vergund, toegelaten, verdeelde, v.
-

oorloofd; _ 2. toegekend; 3. afgetrokken. *-ER, (-ur), m. v.
vergunner, -ster ; toekenner, -ster. *-ING, dw. bn. 1 vergunnend, toelatend, veroorlovend ; 2. toekennend.
Alloy, (el -lol'), 1. s. (scheik.) allooi, gehalte, o. alliage, v.;
no happiness without -, (spr.) geen goud zonder schuim;
geen volmaakt geluk hier beneden. °-, bw. 1. mengen
(van metalen); 2. veredelen. *-AGE, (-eedsj'), s. gmv. het
mengen, alloyeeren (van metalen). *-ED, dw. bn. 1. ver-,
gemengd, met alliage, vervalscht ; 2. veredeld. * -ING,
dw. bn. mengend. -, s. het mengen, alloyeering, v.
All -spice, (aol'-spaj s), s. kruidnagel,m.;Spaansehe peVer,v.
t- Allubeseency, (el -joe -hi -sen-si), s. 1. gewilligheid ; 2.
tevredenheid, v.
Allude, (el joed'), ow. - to, zinspelen (op) ; zich beroepen
(op) ; verwijzen (naar). *...ED, bn. gezinspeeld, gewezen
(op). *... ING, dw. zinspelend, wijzend (op).
Alluminate, (el-joe'-mi-neet), bw. kleuren, afzetten (platen). 5 ...NOR, (-nur), m. en v. (teek.) kleurder, afzetter,
-ster (van platen) ; zie LIMNER.
Allure, (eI joer'), bw. aanlokken; rewards - men, de belooningen lokken de menschen ; to - to good, tot liet
goede aansporen. * --MENT, S. aan -, verlokking, v. aanloksel, o. *-R, (-ur), m. en v. aan -, verlokker, ver
-ster. 0 ...ING, dw. bn., -LY, bijw. ver -, aanlokkend,-leidr,
verlokkelijk, verleidend, verleidelijk. -NESS, s. liet verlokkende, aanlokkelijkheid, v.
Allusion, (el- oe' -zjun), s. - to, zinspeling (op), v.
bn ., -LY, bijw. zinspelend. -NESS, het zinspe-

lende (op). *...soRY, (' zu ri), bn. zie ALLUSIVE .
-

-

Alluvial, (el- oe'-vi-el),bn.aangespoeld,aangeslibd.*...UVIA,
(-oe-vi-ee), S. mv. aanslibbingen, v. mv. *...vION,
*...vIUM, s. aanspoeling, aanslibbing, v. aangeslibd land,
0.

* ...VIOLS, Zie ALLUVIAL.

Ally, (el-laj'), 1. bw. verbinden, vereenigen ; 2. zich ver
allied by blood, elkander in den bloede-enig(mt);
bestaand. *-, s. (ies), bondgenoot ; verwant, m.
dw. bn. vereenigend, verbindend.
Almack, (el- mek'), s. (n. w.) bal bij inteekening, o.
Almacantar, (el-me-ken'-ter), s. (stern) hoogtekring, m.;
-'s staff, hoogtemeter, m.
Almade, Almady, (el'-me-di), s. kano van boomscliors,v.
Almagest, (el'-me-djist), s. verzameling van wiskunstige opgaven, v.
(m.
Almagra, (el- mee' -ghree), s. (delfst.) Spaansch rood,o.oker,
Almain, (el- meen'), 1. Germaan, m.; 2. allemande (dans), v.
Almanac(ch), (aol-me- nek'), s. almanak, kalender, m.
jaarboekje, o. * -MAKER, S. almanak-schrijver, m.
Alma -mater, (el-me-mee' -tur), v. Alma-Mater (naam door
den student aan zijne hoogeschool gegeven), v.
Almandine, (el-men-dajn'), s. (delfst.) soort robijn, m.
t- Alme, (el' -mi), s. ( -i), Egyptische danseres, v.
Almighty, (el-m ^j'-ti), s. gmv. Almacht, v. *-, bn., *-LY,
bijw. almachtig. *... TINESS, s. Almacht, v.
Almond, (a-mund'), s. 1. amandel ; 2. zek. oliemaat in
Portugal (= 20 liter), v.; 3. kristallen hangertje aan
luchters, o.; 4. (ontl.) amandel, halsklier, v. * -FLOWER, S .
amandelbloesem, m. 5 -F URNACE, S. affineer -oven, m.
*-MILK, S. amandelmelk, orgeade, v. *-OIL, S. amandelolie, v . * -PASTE, S . amandeldeeg, v. -koek, in. *-POWDER,
s. amandelpoeder, o. 5 -SHAPED, bn. amandelvormig.
*_soAP, s. amandelzeep, v. * -STONES, s. mv. amandelsteenen (in den vorm eener amandel), m. mv . * -TREE, S .
amandelboom, M. 5 - TUMBLER, S. hermelijn-duif, v.
5 -WILLOW, S. amandelwilg (soort boom), m.
Almoner, (el'-meun-nur), m. aalmoezenier, m. *-SHIP,
(-sjip), s. aalmoezenierschap, o.
Almonry, (el'-mun-ri), s. gmv. aalmoezeniershuis, -kantoor, o.
Almost, .(aol'-moost), bijw. bijna, schier; even -, tamelijk, vrij.

Almueantar, zie ALMACANTAR.
Almug, (el'-rough), s. (H. S.) sandelboom, m.
Alnage, (el'nidj), S. 1. ellemaat; 2. belasting op de, lakens, v. *-R, ('-djur), S. 1. uitmeter bij de el, kleinwinkelier ; 2. (oudt.) inner der lakenbelasting (in Eng.), m.
Alnight, (aol'-najt), S. soort waslicht, o.
Aloe, (el'o), S. (plant.) aloe, v. *-wooD, s. aloë -Bosch, o.
*-s, m. (gen.) alsem, m. - droppels, mv. * -TIC, * -TICAL,
bn. aloë-, alsemachtig ; pill, alsempil. * -DARIES,
(-dee' ris), zie ALOES.
Aloft, (e-loft'), bijw. hoog, in de hoogte, bovenop. *
vz. boven.
Alogians, (e- lu' -dji-ens), s. mv. (k.) soort ketters in de
eerste eeuwen van het christendom, in. mv.
t Alogotrophy, (el-o-gho'-tro-fi), S. gmv. (gen.) ongelijk
voeding, v. 5 ... LOGY, ('-lo-dji), s. (wijsb.) ongerijmd -matige
onredelijkheid, v.
-heid,
Alomancy, (el'-o-men-si), S. waarzeggerij uit zout, v.
Alone, (e-loon'), bn. bijw. 1. alleen; verlaten, eenzaam;
2. enkel ; let me -, laat mij, bemoei u niet met mij ; to
let -, onaangeroerd laten. *-LY, zie ALONE. *-NESS,
S. verlatenheid, v.; verlaten toestand, in.
Along, (e-long'), bij w. langs, overlangs; verder ; alt -,
steeds, bestendig; al door; as we went -, terwijl wij ver
gingen; Salomon all - in his Proverbs says, Salomon-der
zegt overal in zijne Spreuken; weeping all -, niet ophouden met schreien ; he carried me - with him, hij nam
mij niet zich (mede) ; let us walk -, laat ons verder gaan;
(zeev.) to lie -, bij -, van den wind afliggen ; to sail the coast, langs de kust houden ; -side (of), langs, ter
zijde (van); langs boord; - with, met, in gezelschap van.
* -SHORE-BOYS, M. pl. 1. kustvaarders ; 2. landbewoners
(in tegenstelling van zeelieden), m. mv . *-SHORE-OWNER,
S. reeder voor de kustvaart, in. *-ST, bijw. overlangs.
Aloof, (e-loef'), 1. bijw. op een afstand; 2. buiten; to keep
- from, zich verwijderd houden van ; to stand - from
street, zich van de straat houden ; 3. in volle zee.
*-NESS, s. verwijdering, afzondering, v.
Alopecy, (e-lup'- i-si), s. (gen.) het ziekelijk uitvallen der
haren ; (dierk.) ruiing ; schurft, v.
Alopeen, (e- lu -pien'), s. (kh.) soort smal bombazijn, o.
_Alone, (e-looz'), s. elft (visch), m.
Alouchi, (el- oe' -tji), s. soort hars, v.
Aloud, (e-laud'), bijw. overluid, luid; luidruchtig, -lijk.
Alow, (e-lau'), bijw. beneden ; zie BELOW .
Alp, (alp), s. 1. hooge berg; 2. berggeest, m.; 3. nachtmerrie
(benauwde droom), v.; 4. (nat. h.) bloedvink, m.; 5. (fig.)
uilskuiken, o. domkop, m. *-s, pl. (aardr.) de Alpen (ge
ni. env. * -HORN, S. alpenhoren (der jagers), m.-bergt),
Alpaca, (el- pek' -ke), Alpagna, (el-pegh' -ne), s. (dierk.) 1.
alpaca (Peruaansch schaap); 2. (kh.) stof van alpaca -wol.
Alpha, (el'-fee), s. alpha (de letter a), v.; - cockle, (nat. h.)
alpha- mossel, schelp, v.
Alphabet, s. 1. alphabet, a-b, o.; 2. inhoudsopgave, v.; 3.
zek. hoeveelheid gebezigde drukletters. *-, bw. in alphabetische orde rangschikken, alphabetiseeren. *-ARIAN,
(-ee'-ri-en), S. abc - leerling, eerste beginner, m. * -ie,
* -ICAL, bn., * -ICALLY, bw. alphabetiseh.
Alphenix, (el-fl' -niks), s. witte garstsuiker, v. *...PREST, s.
(nat. h.) eenvischje, o. *... PHITEDON, (-fi'-ti-dun),s. (heelk.)
volkomene beenbreuk, v. *... PHITOMANCY, (-fi'-to-men-si),
s. waarzeggerij uit gerstemeel, v. *... PHONSAN, (-fun'-sun),
s. - tables, (stern) Alfonsinische tafelen, v. mv. *...PHUS,
S. (gen.) soort melaatschheid ; (heelk.) kogeltang (naar
den uitvinder Alphonso), v.
Alpheus, (el-fl'-us), S. Alfeus (m. n.). *...PHONSd, (-fon'-so),
Alphonsus (m. n.).
Alpieu, (el-pjoo'), s. zeven slagen (in het farospel).
ene, (el'-pi-djien), bn. op hooge bergen groeiA pi
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ALT. - AMA.

ALP. - ALT.

.Alpine, (el'pajn), 1. bw. Alpijnsch, Alpisch ; 2. (fig.) hoog. Altogether, (aol-to-ghe-thur), bijw. geheel, te zamen,

*_, m. en v. Alpenbewoner, m. -bewoonster, v.
S. bergkraai, V. *—HASE, S. berghaas, m. *—MEADOWS,
s. mv alpweiden, V. mv.
Alpist, s. *...PIA, (plant.) kanariekruid, o.
Alquier, (el'-kwi-ur), s. zek. Portugeesche inhoudsmaat.
Alquifou, (el-kwi-fo), s. (delfst.) looderts, o.
Already, (aol-red'-di), bijw. reeds, bereids.
Alsace, (el'-ses), Alsatia, (el-seet-sjie), s. (aardr.) Elzas
(Duitschland), m.
Alsecon, (el'-si-bun), s. (scheik.) zeezout, o.
Also, (aol'-so), bijw. vw. ook, insgelijks, evenzoo.
Alt, (elt), Alto, bn. 1. (muz.) alt, alto, (hooge noot); 2.
(beeldh.) hoog verheven (relief). *- AIC, (-ee'-ik), * - AIAN,
(-ee' jen), bn. (aardr.) Altaïsch (gebergte), (Azië).
Altar, (aol'-ter), 1. s. altaar, (oudt.) outer ; 2. (dicht.) vers
in altaarvorm), 0. *-AGE, (-eedsj'), s. altaarinkomsten,
-rechten, -fooien, v. 0. v. mv. *— IST, *-THANE, m. altaaropziener, kapelaan, m. * -CLOTH, s. altaarkleed, o.
* -FIRE, s. altaarvuur, o. t *-PIECE, S. altaarstuk, o.
*-WISE, bijw. altaarvormig, als een altaar.
t Alta-viola, (el-te-vaj-oo'-le), s. (muz.) alt- viool, v.
Alter, (aol'-tur), bw. ow. veranderen, wijzigen, zich
wijzigen; to — one's life, — one's mind, van levenswijze =,
van denkwijze veranderen; age has —ed him, de jaren hebben hem doen veranderen ; to — from one's opinion, van
meening veranderen ; to — for the better, -for the worse,
ten goede -, ten kwade veranderen ; the weather —s, het
weer verandert ; to — one's condition, van staat veranderen ; (fig.) huwen. * - ABLE, (-ee'-bl), bn., * - ABLY, bijw.
veranderlijk. * -ABLENESS, S. veranderlijkheid, v *— ABILITY, s. (-ies), veranderlijkheid, v. t * - AGE, (-eedj'), S.
opvoeding, verzorging (van een kind), v. * - ANT, bn.
veranderend. * -ATION, (-ee'-sjun), s. verandering, wijziging, omwerking, herziening, v. * -ATIVE, (-e-tiv), bn.
veranderend ; —s, (gen.) wijzigende middelen, o. mv.
*-CATE, (-keet), ow. twisten, kijven, krakeelen. *— CATION, (-kee'-sjun), s. twist, m. krakeel, o. woordenwisseling, v. dispuut, o.
t Alter ego, (aol-tur-ie' gho), s. volmacht, v. *—, m. gevolmachtigde, plaatsbekleeder, m..
Alterer, (aol'-tur-ur), m. v. wij tiger, -ster, die verandert, m. v.
Altern, (el-tern'), bn. bijw. zie ALTERNATE. * -ACY,
(-'ee-si), s. beurtwisseling, v. * - AL, bn. beurtelingsch.
-LY, bijw. beurtelings. *— ANT, bn. (aardk.) afwisselend.
*—ATE, ( - eet), bw. bij afwisseling doen, - verrichten,beurten houden. —, bn. 1. afwisselend, beurtelingsch ; 2.
wederzij dsch; —ang les, (meetk.) wisselhoeken, m. mv. —,
s. beurt, afwisseling, v. -LY, bijw. beurt om beurt, bij
afwisseling, om den ander, tusschen beide. * -ATING,
(-ee'-ting), * - NESS, s. beurt, afwisseling, v. *- ATION,
(- ee'-sjun), S. 1. beurtwisseling, v.; 2. (r. k.) respons (bij
het gezang), o.; 3. (rek.) permutatie (der getallen), v.
*— ATIVE, (-'e-tiv), bn. afwisselend, beurtelingsch. —, s.
1. wisselkeus, v. alternatief, dilemma, o. (het) ja of
neen ; 2. onzekerheid, besluiteloosheid, v. —LY, bijw. zie
ALTERNATELY. -NESS, * -ITY, S. beurt, afwisseling, v.
Althea, (el-thi'-e), s. (plant.) zek. geneeskrachtig kruid, o.
Although, Altho, (aol'-tho), vw. ofschoon, hoewel, alhoewel.
t Altigrade, (el'-ti-ghreed), bn. oprijzend. *...LOQUENCE,
(- lo-kwens), s. gezwollene taal, v. bombast, m. *...METER, (-mie' -tr), s. (sterr.) hoogtemeter, m. *...METRY,
(-mi-tri), s. hoogtemeetkunst, -meting, v.
Altin, (el'-tin), s. 1. altin (gouden munt in Turkije
f 41/2 ongeveer, zilveren munt in Rusland = 6 cent); 2.
een meer en een berg in Siberië.
Altincar, (el-tin'kur), s. soort kunstzout, o.
Altisonant, (el-ti-su'-nent), *...soNous, (- so'-nus), bn.
(muz.) hooggestemd, -klinkend.
Altist, (el'tist), m. alt (altspeler), m. *—, v. altiste (zangeres), v.
Altith, (el'-tith), s. (plant). zek. kruid, o.
Altitude, (el'-ti-tjoed), s. (sterr.) hoogte, v.; the sun's
— of the meridian, zonne-, middagshoogte ; to take —,
(zeev.) de zon (zonshoogte) schieten ; 2. oogmeting, v.;
3. (fig.) verhevenheid, v. top, m.; 4. fierheid, v. *...VOLANT,
(-'vo-lent), bn. hoogvliegend.
1- Alto, (el'-to), bn. bijw. (muz.) hoog ; — octavo, een octaaf hooger ; (spr.) — and basso, warboêl, harrewarrerij.
*—KEY, s. altsleutel, m.

gezamenlijk.

Aludel, (el'-joe-dl), s. (scheik.) sublimeervat, o.
Alum, (ee'-lum), bw. (leêrl.) aluinen, in aluin doopen ;
—ed calves, gare kalfsvellen, o. mv.*—, s. (delfst.) aluin,v.
* -EARTH, s. aluinaarde, v. *— SALT, S. aluinzout, o.
* -SLATE, S. aluin-lei, v. * -STOLA F, S. (scheik.) gebrande
aluin, v. * -WATER, s. aluinwater, o. *— woRK, s. 2.
aluinmijn, -groef; 2. aluinziederij, v.
Alumine, (el-joe-mi-ne), s. (delfst.) aluminium, o....Ni
FEROUS, (-ni-fee'-rue), bn. aluinhoudend. * ... NIFORM,
(-ni-form), bn. aluminium-wormig. *...NITE, (-najt), s.
(scheik.) aluin-sulphaat, o.
Aluminous, (el-joe'-mi-nus), bn. aluinachtig. *...MINDM,
(-'mi-num), s. (scheik.) aluminium, o. *...ISH, bn. alumnachtig.
t Alumnus, (e-lum'-nus), m. (-ni), kweekeling, seminarist, m.
Aluta, (el-joe -to), s. looiersteen, m. *...TACEOUS, (-te'sins), bw. donkerbruin. *...TATION, (-tee'-sjun), s. (het)
leêrlooien, o.
Alveary, (el'-vi-ee-ri), S. 1. bijenkorf, m.; 2. (ontl.)oorholte,
V. gehoorgang, m. *...VEOLAR, (- vi-o-lar), —Y, bn. (ontl.))
met holten, uitgehold. '»... VEOLATE, (-vi-o-leet), bn.
diep ingegroefd, getand. *...VEOLE, (- vi-ooi), *...vEOLUs,
S. (- oh), (ontl.) celholte, tandkas, v.
Alveolite, (el'-vi-u-lajt), S. soort koraalgewassen, o. env.
Alvine, (el'-wajn), bn. (ontl.) den onderbuik of de darmen betreffend.
Alwargrim, (el-waor'-ghrim), s. gevlekte pluvier (vo
M.
-gel),
Always, (aol'-wees), bijw. altijd, altoos, steeds, immer.
Am, (em), 1 -, ik ben; zie TO BE.
Ama, (e'-mee), s. (r. k.) wijnschaal voor het heilig avondmaal, v.
Amability, (e-me-bi'-li-ti), s. (-les), beminnelijkheid,.
vriendelijkheid, v.
Amadot, (em'-e-dot), s. amadotte-peer, v.
1 Amadou, (em'-e-do), s. gmv. zwam, v.
Amain, (e-meen), bijw. hevig, sterk, met kracht en macht;
plotseling, op eens, over hals en kop. *—, tw. (zeeva aan
boord! haastje wat! letgo —! strijken! zeilen af! strike —!
strijk de vlag! (toeroep aan een vijandelijk schip).
Amaist. (e-meest), bijw. schier, bijna.
Amalekite, (e-me-li-kajt'), s. (Bijb.) Amalekiet (volk), m.
Amalgam, (e-mel'-ghem), s. mengsel, o. ; (scheik.)
kwik-, metaalmenging, v. (ook fig.). * - ATE, (- ghe-meet),
bw. mengen; (scheik.) kwik -, metalen mengen. —, ow.
zich vermengen. * - ATED, (-ee'-ted), dw. en bn. ver-,
gemengd. * -ATING, (-ee-ting), dw. mengend. * - ATION,.
(-ee'-sjun), s. menging, v. mengsel; (scheik.) kwikmengsel, o. * - ATOR, (ee'-tur), m. v. menger, -ster. *— Izx,.
(-ajz), zie AMALGAMATE.
Amalthea, (e-mal-thi'-e), v. Amalthea, v. (v. n.).
Aman, (em'-en), S. (kh.) blauw Levantsch katoen, o.
Amand, (e-mend'), bw. afvaardigen. *—, s. geldboete, v.
*-ATION, (-ee'-sjun), s. afvaardiging, zending, v.
Amandola, (e-men'-du-le), s. (soort) groen marmer, o.
Amanuensis, (e-men joe-en'-sis), s. (-si), schrijver,tweede
secretaris, m.
Amaranth, (em'-e-renth), s. (-us), 1. (plant.) duizendschoon, o.; 2. amarantkleur, v. purperrood, o.; 3. (fig.)
onverwelkbare bloem, (zinnabeeld der onsterfelijkheid),.
v. *- INE, (-tajn), bn. amaranten; (fig.) onverwelkbaar..
Amaritude, (e-me'-ri-tjoed), Amarulenee, (e-mer'joe-lens), s. gmv. bitterheid, v. lijden, o. tegenspoed,
M. *...ULENT, (-'joe-lent), bn. bitter (fig.).
Amaryllis, (e-me-ril'-lis), s. (-li), narcis-lelie, v.
Amass, (e-maas'), bw. ophoopen, opstapelen. *—, s. hoop,
stapel, m. * - MENT, s. ophooping, opstapeling, v. *- FD,
dw. en bn. opgehoopt, opgestapeld. * - ING, dw. en bn.
ophoopend, opstapelend.
t Amate, (e-meet ), bw. 1. verschrikken; teleurstellen;
2. verzellen.
Amateur, (em'-e-tjoer), m. v. liefhebber, m.-ster,v.dilettant,-e,m.v *..TIVENEss,( -tiv'-nes),s.verliefde aard, - zin,m.
t Amatorculist, (e-me-tur'-kjoe-list), s. onbeduidende
minnaar, nietige vrijer, m.
Amatorial, (e-me-too'-ri-el), bn., .TORIOUS, (-toor'-jus),
be., *...TORY, (-'tur-ri), bn. de liefde betreffend, - opwekkend; —muscle, (ontl.) liefdespier, v.; — potion,
liefdedrank, m. *...TORIALLY, (e-me-tu'-ri-el-li), bijw. op
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verliefde wijze. * ... TORIAN, (-too'-ri-en),bn.zie AMATORIAL;
- odes, oden aan de liefde gewijd, v. mv. erotische ge
-dichten,o.mv

Amaurosis, (em- maa -ro'-zis), s. (gen.) zwarte staar, oog
Amausite, (e- maa' -zajt), s. (delfst.) bergkiezel, o.
Amaze, (e-meez'), bw. verbazen, verwonderen; ontzet -

ten. *-, * - DNESS, S. zie AMAZEMENT; schrik, m. *- D,
dw. en bn. verbaasd, verwonderd; geschrikt. *-- DLY,
bijw. met verbazing, met verwondering. * -MENT, s. verbazing, verwondering, ontzetting, v. *...ING, dw. en bn.
verbazend, verwonderend, ontzettend. -, s. zie AMAZEMENT. -LY, bijw. zie AMAZEDLY.
Amazon, (em'-e-zun), v. 1. Amazone, krijgshaftige vrouw,
v.; 2. vrouwen - rijkleed, o.; 3. (fig.) honigbij;4.(aardr.)Amazonen- rivier (in Zuid- Amer., ook Maranhon genoemd), v.
*...IONIAN, (- zoo- ni' -en), bn. amazonenachtig, krijgshaftig
(van vrouwen); - habit, lange rijjas (der vrouwen), v.
Ambages, (em-bee'-djis), s. mv. omhaal, m. uitweiding,
v. *...Gious, ('-dji-us), bn. breed, wijdloopig.
.Amber, (em'-ber), s. goederen-magazijn (in Rusland), o.
- Ambassade, (em -bes- seed'), s. gezantschap, o. *...SADOR,
(-se -dur), m. afgezant, m. *...SADRESS, V. afgezantsvrouw;
(ook) vrouwelijke afgezant, v. *...SAGE, ('-seedj), *...SY,
s. gezantschap, o. zending v.
Ambe, (em' -bi), s. 1. rand, bovenrand, m.; 2. (heelk.) zek.
werktuig tot het herstellen van ontwrichtingen, o.; 3.
(plant.) mango-boom, m.
Amber, (em'-bur), bw. met amber berooken, ambreeren.
*_, s. amber, o.; yellow-, barnsteen, m.; liquid-, amberdroppels, m. mv.; oil of-, amberolie, v.; -smell, ambergeur, m. -beads, barnsteenkoralen, v. mv.; black -, vos senamber ; white -, vogelamber. *-, bn. amberen,
barnsteenen. *-COLORED, bn. amberkleurig. *-DRINK,
s. amberdrank, m. * -DROPPING, s. amber- distillatie, v.
*-GRIS, s. grijze amber, m. * - OYSTER, s. barnsteen mossel, - schelp, v. *- SEED, s. (plant.) amberzaad, o.
-korrels, v. mv. * - TREE, s. amberheester, m.
Ambia, (em'- bi -e), s. zek. Indische likeur, v.
Ambidexter, (em-bi-dek -stur), m. v. 1. die alles rechts
en links kan doen; 2. (fig.) die uit alle vaatjes kan
tappen, dubbelhartige ; (recht.) die van beide partijen
geld aanneemt; die op beide kanten houdt (in liet spel).
*_, bn. tspr.) van alle markten thuis. *- ITY, s. behendigheid rechts en links, v. *...DEXTROUS, (-deks'-trus),
bn. 1. behendig rechts en links; 2. (fig.) dubbelhartig.
-NESS, S.

Zie AMBIDEXTERITY.

Ambient, (em' -bi-ent), bn. omgevend, omringend; - air,

luchtsfeer, v. dampkring, m.
Ambigenal, (em -bi' -dje-nal), bn. dubbelslachtig; (meetk.)
- hyperbola, een hyperbool van de tweede orde.

Ambigu, (em -bi -ghjoe), s. koud en warm maal tevens,
poespas, pot-pourri, 0. * -ITY, s. dubbelzinnigheid, v.
-OUS, (- us), bn., -LY, bijw. dubbelzinnig; twifelachtig,
duister, raadselachtig. -NESS, s. dubbelzinnigheid, v.
Ambilevous, (em- bi' -le-vus), bn. 1. linksch; 2. tweezijdig.
Ambi ogy, (em- bi- lu' -dji), s. dubbele beteekenis, v.
...Loeuous, ( -lok'-kus), bn. dubbelzinnig sprekend.
...LOQUY, S. Zie AMBILOGY.
.Ambit, (em'-bit), s. omtrek, m.
Ambition, (em- bi' -sjun), s. 1. eerzucht; 2. heerschzucht;
3. praalzucht, v.; 4. wrok, m. *-, bw. bejagen. *- LESS,
bijw. zonder -, vrij van eerzucht. *...TIOUS, (- 'sji-us),
- of, bn., -LY, bijw. eerzuchtig, heerschzuchtig, -lijk;
eergierig, gevoelig voor eer. *- NESS, S. Zie AMBITION.
Ambitus, (em'-bi -tus), s. (-ti), 1. bovenrand, buitenste
omtrek, m.; 2. (fig.) kuiperij, v.
Amble, (em'-bl), bw. 1. (rij sch.) den telgang gaan; kort
draven; 2. stapvoets gaan (als een paard). *-, s. (rijsch.)
telgang, korte draf, m. *- R, (- ur), m. (rij seh.) telganger, m. *...ING, dw. bn. den telgang gaand; -nag, tel
(paard), m.; pace, tel -, pasgang, m. -LY, bijw.-ganer
den pas -, den telgang houdend.
Amblygon, (em'-bli-ghon), s. (meetk.) stomphoekige
driehoek, m. *- AL, bn. stomphoekig. *- ITE, (-ajt'), s.
zek. Saksische delfstof, v.
Amblyopy, (em'-bli-o-pi), s. (gen.) oogbeneveling, zwakte
van gezicht v.
Ambo, (em'-ho), s. ( -i), (k.) lezenaar, m.
Amboyna, (em'-boj -ne), s. (aardr.) Amboina (eiland in
Azië), o.
Ambreada, (em-bri-ee'-de), s. (soort) valsche barnsteen,

21

-acid, (scheik.) amberzuur,
s. (scheik.) amberbeginsel

(vocht), o.

Ambrose, (em'-brooz), m. 1. Ambrosius, (m. n.); 2. (plant.)

-verduistng,.

1

*...BREIc, (-bri -ik), bn.
0. *...BREINE, (-bri-ajn),

m.

ambrosia- struik, m. *...BROSIAN, bn. als -,naar Ambrosius;
- chant, (het) Ambrosius-gezang (zek. kerkgezang naar
St. Ambrosius genoemd). *...SIN, s. Milaneesche munt
met de beeltenis van St. Ambrosius, v.
Ambrosia, (em-bro'-zji-e), s. (plant.) ambrozijn, o.; (fab.)
godenspijs, V. *-L, *-N, bn. van -, als ambrozijn; (fig.)
geurig, smakelijk, heerlijk. *- LLY, bijw. op de wijze
van ambrozijn.
Ambry, (em'-bri), s. 1. armbus ; 2. provisie -, vliegenkast, v.
Ambsace, (em'-zees), s. (spel) dubbel aas, o.
Ambulant, (em'-bjoe-lent), bn. dolend, rondtrekkend;
- broker, beunhaas, onbeëedigd makelaar, m.; -players,
rondtrekkende tooneelspelers, in. mv. *...LANCE, S. veldhospitaal, o. ambulance, v. 5 ...LATE, (-legit), ow. rondtrekken, - dolen. *...LATION, (-lee'-sjun), s. het rondtrekken,
zwerven. f * ... LATIVE, bn. Zie AMBULANT. * ...LATORY,
('-le-tu-ri), bn. zwervend, dolend. -, s. (-ies), verwulfde
gang, wachtplaats, v.
Amburi, (em'-bj oe -ri), s. (veearts.) bloedvin, v. buil, m.
Ambuscade, (em'-bus-keed), S. (krijgsk.) 1. hinderlaag,
v.; 2. troep in hinderlaag liggend, m. *-, ow. in hinderlaag liggen. *- D, *...ING, dw. bn. in hinderlaag lig
-gend.
Ambush, (em'-busj), * -MENT, S. zie AMBUSCADE ; t0
draw into an -, in eene hinderlaag lokken; to lay an -for, strikken spannen voor.
t Ambust, (em'-bust), bn. (gen.) verbroeid, gezengd.
*-ION, ('sjun), s. 1. (gen.) verbroeiing, zenging ; 2.
brandvlek, v. -teeken, o.
Amel, (em'-el), S. Zie ENAMEL. *C OR N, S. (plant.) spelt, v.
Amedeus, (e- mi' -di-us), s. Amedeus (m. n.).
Amelia, (e mi' - li -e), s. Amalia (v. n.).
Ameliorate, (e-mel' j o- reet), bw. verbeteren. *-, ow.
zich verbeteren, beter worden. *...ABLE, (-ee'-bl), bn.
verbeterbaar. *...ATED, dw. en bn. verbeterd. *...ATINO,
dw. en bn. verbeterend. *... ATION, (-ee'-sjun), s. ver
-betring,v.
Amen, (ee'-men), bijw. Amen (liet zij zoo)! na een gebed.
-bl),
bn.
nee
to,
*...BLY,
bijw. lijdAmenable, (e -mizaam, gedwee; leerzaam; verantwoordelijk; every man is
- to the laws, ieder is verantwoordelijk voor de wet.
*...BILITY, s. lijdzaamheid, gedweeheid, leerzaamheid, v.
t Amenage, (e'-me-needj), zie MANAGE.
Amenance, (e'-me-nens), s. gmv. gedrag, o. handelwij ze,v.
Amend, (e-mend'), bw. verbeteren, in orde brengen;
amendeeren (een wetsvoorstel). *-, ow. zich beteren,
beter worden. *-, s. (recht.) boete, v. *-s, mv. schade
schadeloosstelling, genoegdoening, v.; to-vergodin,
make - for, iets verzoeken, (ook) openlijk om verschooning vragen. *_ABLE, (-ee'-bl), bn.1.verbeterbaar,vatbaar

voor verbetering; 2. waarop amendementen kunnen voor
worden. * -ATORY, (-e-tur-ri), bn. verbeterend.-gestéld
* -ED, bn. verbeterd, hersteld, gewij:.igd; (wetg.) vatbaar
voor amendementen. *- ER, (- ur), m. v. verbeteraar, -ster,
m. v.; corrector, M. *-FUL, bn. vol verbeteringen. * - ING,
dw. en bn. verbeterend. * -MENT, s. verbetering (in le-

venswijze enz.),v.;amendement(op eenewet),o.wijziging,v.

Amenity, (e- mi.' - ni -ti), s. gmv. vriendelijkheid, lieftal-

ligheid, v.

Amens, (ee'- mens), s. mv. (kh.) zek. zware wollen stof, v.
A mensa et toro, bijw. (recht.) van tafel en bed (ge-

scheiden).

Ament, (em' -ent), s. (plant.) katje, uitwas, o.
Amentaceous, (e-men'- te - si -us), bn. (plant.) gebaard,
met uitwassen voorzien.

t Amenty, (e-men'-ti), s. krankzinnigheid, v.
Amerse, (e-murs'), bw. beboeten, bestraffen. *- ABLE,

(-ee'-bl), bn. straf baar, beboetbaar. *-D,dw.en bn.beboet,
bestraft. * -MENT, s. beboeting, boete, bestraffing, v.
*-R, ( - sur), m. v. beboeter, bestraffer, -ster, m. v.
America, (e-mer'-ri-ke), s. Amerika (vierde werelddeel) o.;
Nieuwe Wereld, v. *-N,m.v.Amerikaan,m.-sche(vrouw),
v. -, bn. Amerikaansch. * - NISM, s. 1. (taalk.) Amerikaansche eigenaardige spreekwijze; 2. voorliefde tot -,
ingenomenheid met alles wat uit Amerika komt of er
toe behoort, v.; Amerikanisme, o. *- NIZE, (-najz), bw.
(n. w.) Amerikaansch maken.
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Americus Vespucius, (e-mer-i-kus ves-pjoe-sjus), s.
naam van den eersten bezoeker van het vasteland van
Amerika (1507), m.
Amet-a-bolia, (e-met-e-bo-li-e), s. mv. (dierk.) insecten
die Beene verandering ondergaan, o. mv.
.methodical, (em-mi-thod'-i-kl), bn. buiten de methode,
onregelmatig. *— LY, bn. onregelmatiglijk. *...DIST, M.
ketter in de i eetenschap, kwakzalver, m.
Amethyst, (em'-i-thist), s. 1. (delfst.) amethist (steen), m.;
2. (wap.) purper, o. *— INE, (- ajn), bn. amethisten, gelijkend naar amethist.
-• Ameuble, (em -joe'-ble), bw. (tuinb.) opsteken, los maken (de aarde).
Amia, (e'-mi-e), s. moddervisch (Amerika), m.
Amiable, (ee'-mi-ibl), bn., *...BLY, bijw. beminnelijk,
vriendelijk, minzaam. —NESS, s. beminnelijkheid, vriendelijkheid, minzaamheid, v. *...BILITY, (-bi-li-ti), s. beminnelijkheid, v.
Amianth, (em'- i-enth), *—us, s. gmv. (delfst.) steenvlas, amiant, asbest, o., *— IFORM, bn. amiantvormig.
* -INITE, (, i-najt), s. (delfst.) minder soort amiant, o.
*—oïD, (- o-id), s. (delfst.) straalsteen, byssoliet, m. —,
bn. amiant-, haarvormig.
Amicable, (e-mi'-kebl), bn., *...BLY, bijw. vriendelijk,
vriendschappelijk, goedaardig, voorkomend, welwillend,
in der minne ; — settlement, minnelijke schikking, v.
*-NESS, (- es), s. vriendelijkheid, vriendschappelijkheid,
welwillendheid, v.
Amical, (em'-i-kl), Zie AMICABLE.
Amice, (em'-is), Amict, (em'-ict), s. (r. k.) koor-, mishemd, o. *...MICIA, (-mi'-sji-e), s. (r. k.) monnikskap, v.
Amid, (e-mid'), *— sT, bijw. te midden van, middenin;
— ships, bijw. tusschendeks.
Amidine, (e'-mi-dajn), S. glansstijfsel, o.
Amiss, (e-mis'), bn. bijw. 1. mis, kwalijk, verkeerd, gebrekkig, ongepast; to take —, kwalijk nemen; to do
—, verkeerd handelen; 2. ongesteld, onpasselijk. *—, s.
(Shak.) schuld, misdaad, v. *— ION, (-sjun), S. verlies, o.
Amit, bw. verliezen, derven.
Amity, (em'-i-ti), s. (-ies), vriendschap, goede verstandhouding, v.
Amma, (em-me), v. 1. abdis, v.; 2. (heelk.) breukband, m.
Ammianus, (em-mi-ee'-nus), m. Ammianus (m. n.).
t Amman, (em-men), s. overheidspersoon (in Zwitserland
en Duitschland), rechter, m.

Ammid, (em'-mid), *- OGEN, (- 'o-djin), s. (scheik.) ver
-bindgva
waterstof en zuurstof, v.
Ammiseed, (em-mi-sled), s. (plant.) zek. geneeskruid, o.
Ammite, (em-nmajt), S. (aardk.) erwtensteen, m.
Ammochryse, (em'-mo-kries), s. (aardk.) kattengoud,
(zek. gele zachte steen), o. *...DYTES, (-di'-tes), o. zandaal (visch), m.
Ammonia, (em-moo'-ni-e), s. (scheik.) ammonium, (zek.
vlugzout), o. *...NIAC, s. (scheik.) ammoniak, o. *—, bn.
ammoniak-; salt —, ammoniakzout, o.; gum —, ammoniakgom, v. *...MONITE, (-mo-najt), s. (aardk.) versteende
ammonshoren, ammonietsteen, m.
Ammunition, (em-joe-ni'-sjun), s. kr jgsbehoeften, v.
mv. -voorraad, m. *- BREAD, s. kommiesbrood, o. *— Box,
s. (-es), munitiekist, kruitkist, v.; — carriage, — waggon,
munitiekar, v. legerwagen, m.; — shoes, — shirts, modelschoenen, - hemden, m. o. mv.
Amnesty, (em'-nes-ti), s. kwijtschelding (van straf), v.
Amnicolist, (em-ni'-ku-list), m. v. rivier-, oeverbewoner, -bewoonster, m. v. * ... NIGENous, ( - ni-dji-nus),s.rivieroever, m. *...NION, *...Nlos, s. (ontl.) baarmoeder
0. ...NIOTIC, ( - ni-o'-tik), bn. (ontl.) tot het baar -vlies,
-moedrvlisbhn.
t- Amobaean, (em-o-be'-en), bn. beurtelings antwoordend. *...BAEUM, (-bee'-um), s. (-i), beurtzang, m. -rij, v.
-- Amolition, (e- mol-li'-sjun), s. her-, vernieuwing, v.
Amomum, (e-meu'-mom), s. (plant.) kardamom, m.
Among, (e-mung'), vz. Amongst, bijw. onder, tusschen;
from — them, uit hun midden.
Amonian, - (e-mo-ni-en), bn. (fab.) tot Jupiter Ammon
(of zijnen tempel) behoorend.
Amorado, (e-meu-ree'-do), *...RET, (- ret), *...RIST, (-rist),
m. verliefde, minnaar, vrijer, m.
Amoreans, (e-meu-ri'-ens), m. mv. sekte van talmudische
geleerden.

t Amorette, (e-meu-rette'), s. 1. liefdehandel, m. vrijerij,
v.; 2. liefje, meisje, o. vrij ster, v.

AMO. - AMP.
Amornings, (e-mur'-nings), bijes. (gem.) des morgens.
Amoroso, (e-mu-ro' -zo), m. * ... MOROSA, v. verliefde, m.
en v. *...MoRous, (-mu-rus), bn., -LY, bijw. verliefd;
(Shak.) op de liefde betrekkelijk; vol liefde, teeder, -lijk.
-NESS, s. verliefdheid, verlieving, v.
Amorpha, (e-mor-fe), s. (plant.) bastaard-indigo van
Carolina, m.
Amorphous, (c-mur-fus), bn. vormloos, onregelmatig van
vorm. *...MORPHY, s. gmv. vormloosheid, misgeboorte, v.
Amort, (e-mort'), bijw. doodsch, stil, treurig, droevig,
verlaten.
Amortize, (e-mor' -tajz), bw. 1. delgen, schuld afdoen;
2. (recht.) leenvrij maken, verkoopes; overdragen inde
doode hand. * ... TIS(Z)ATION, (- ti-zee'-sjun) ) * ... TIZEMENT,
('-tajz-ment), s. 1. delging; — of debt, schulddelging,
amortisatie, v. ; 2. (recht.) gemeentelijk kooprecht;
3. leenversterf, o. overdracht in de doode hand. v.
Amotion, (e-mo'-sjun), s. af breking, amotie; (recht.) onteigening, v.
Amount, ow. — to, 1. bedragen, beloopen; 2. beteekenen; their testimony —s to little, hunne getuigenis be1 teekent weinig. *--, s. 1. bedrag, o. hoegrootheid, v.; to
the — of; ten bedrage `an; 2. beteekenis, strekking, v.;
(kh.) — of balance, saldo, o.
Amour, (ee'-moer), s. ongeoorloofde liefdebetrekking,
- minnarij, V.
Amove, (e-muv ), bw. af breken, amoveeren; (fig.) afzetten
(Van een post). * ... VAL, ( - wel), s. zie AMOTION. * ...VING,
bn. af brekend, wegruimend. —, s. het wegruimen.
Amouses, (e-mau'-zes), s. mv. valsch edelgesteente. o.
Ampelite, (em-pi-lajt), s. soort aarde tot dooding van
rupsen V.
Amphibian, (em-fib'-i-en), (-a), s. tweeslachtig dier (dat
in het water en op het land leeft), o. amphibie, v .
* ...BIOLOGICAL, (-bi-o-lo'-ghi-kel), bn. tot de tweeslachtigen behoorend. *...BIOLITE, (-bi-o-lajt'), s. fossile -,
versteende amphibie, v. *...BIOLOGY, (-bi-o'-lo-ghi), s. beschrijving -, geschiedenis der amphibiën, V. *...BIOLIS,
(-bi'-us), bn. tweeslachtig. —NEss, s. tweeslachtigheid, v.
*...BIDM, (-bi-um), s. (het) tweeslachtige. *...BOLE, (-bool),
*...BOLITE, S. (-bo-lajt), s. (delfst.) soort groensteen, m..
...BOLOID, ('-bo-lo-id), s. (delfst.) veldspaath, o.
Amphibological, (em-fi-bo-lo-dji--kel), bn., *— LY, bijes.
dubbelzinnig, -lijk, twijfel -, raadselachtig. *...LOGY,
('- lo-dji), s. (-les), dubbelzinnigheid, twijfel -, raadsel
V. *...BOLOUS, ('-bo-lus), bn. hortend en-achtiged,
stootend, botsend. *...BOLY, ('-bul-ly), s. dubbelzinnig
-heid,v.
Amphibrach, (em'-fi-brek), o. (dichtk.) drievoetig vers,
o. trippelmaat, v. *...BEXADRAL, (-hek-si -drel , s. dubbele teerling, m.
Amphicome, (em'-fl-koom), s. (delfst.) soort ronde
beeldsteen, m.
Amphictionic, (em-fik'-ti-o-nik), bn. (gesch.) Amphiktionisch. *...TIONS, ('-ti-uns), s. mv. (gesch.) Amphiktionen
(afgevaardigden der oude Grieksche staten), m. mv.
Amphid, (em'-fid), bn. (scheik.) samengesteld (met zuren). *...PHIGAMOUS, (-fi'-ghee-mus), bn. (plant.) tot de
laagste klassen behoorend. *...PHIGENE, (-fi'-djien), s.
(delfst.) soort vulkanische steen, m.
Amphipneust, (em-fip'- ni-ust), s. kruipend gedierte met
longen, o.
Amphipod, (em'-fi-pud), s. soort schelpdier, o.
PROSTYLE, (- fi-pro-stajl'), s. (bk.) gebouw met zuilen
voor en achter doch niet ter zijde, o. *...PHISBENA,
(-fis-bie'-ne), s. ringslang, v.
Amphiscii, (em-fis-sjii), Amphiscians, (em-fis-sji-ens),
s. mv. (aardr.) dubbelscbaduwigen, m. mv.
Amphitane, (em'-fl-teen), s. zek. dierversteening, v.
Amphitheater, (em-fi-thi'-ee-tur), s. 1. schouwtoneel
(der ouden), o.; 2. plaats met oploopende zitplaatsen in
den schouwburg, m. * ... THEATRAL, (-thi'-e-trel), bn. als
-, van een amphitheater, amphitheatraal. *...THEATRICAL I,
(-thi-e'-tri-kl), bn. tot een amphitheater behoorend.
Amphitrite, (em-fi-trajt), s. 1. (fab.) Amphitrite (v. n.);
zeegodin; 2. soort zeeschelp, v. *...PHODELITE, (-fo'-dilajt), s. (delfst.) zek. roodachtig Noorsch bergkristal, o.
Amphora, (em-fur-re), s. (oudh.) kan -, maat met twee
ooren, amphora, v. 5 — L,bn.twee-gorig (als eene amphora).
Amphitryon, (em-fi'-tri-un), m. Amphitryon (m. n.).
Ample, (em'-pl), bn., *...PLY, bijw. ruim, wijd, breed, in
het breeds; groot, onbeperkt, rijkelijk, ten volle, over-
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vloedig, -lijk; uitvoerig, -lijk, veelomvattend. *-NESS,

raad, o. -Ic, s. verheven beeldhouwwerk, o. *-, bn.
S. ruimte, breedte, wijdte; onbeperktheid, uitbreiding;
verheven gebeeldhouwd.
wijdloopigheid, v. x...PLIATE, (-pli' -eet), * ..PLIFICATE, Anaesthesia, (e- nes -thi'-zi-e), s. (gen.) gevoelloos
heid, v.
-(pli'f
keet), bw. Zie AMPLIFY. * ...PLIATION, (-pli-ee'-sj un),
S. uitbreiding, uitweiding, ampliatie, v.; (recht.) uitstel, Anagnorisis, (e- neg -no'-zi-zis), s. (toon.) ontknooping, v.
0. *...PLIFYER, (- pli-fajr), m. v. die uitbreidt, vergroot,
uitweidt, m. v. *..PLIFY, (-pli-faj'), bw. 1. uitbreiden; 2. Anagoge, (e- ne -gho' -dj ), s. (gen.) bloedspuwing ; 2.
geestverheffing, extase; 3. (Bijb.) toepassing van zinnevergrooten, (ook fig.) overdrijven; 3. - on, verfraaien,
opsieren. -, ow. uit we iden. *...PLIFIED, (-pli-fajd), dw.
beelden uit liet Oude op het Nieuwe Testament, v.
en bn. 1. uitgebreid, vergroot; 2. verfraaid. *..PI,IFYING,
*...ICAL, ('-ikl), bn., -LY, bijw. 1. geestverheffend; 2. ge(-pli-faj'-ing), dw. en bn. uitbreidend, vergrootend, over- ; heimzinnig, *...ICS, s. mv. (Bijb.) verborgenbepeinzingen,
drijvend.
v. mv.
Amplitude, (em-pli'-tjoed), s. 1. omvang, omtrek, m.; Anagram, (en'-e- grein), s. (dicht.) letterkeer, in. -ver
2. wijdte, breedte; 3. (fig.) grootte, v. glans, m. pracht, v.;
-platsing,v.*MATIC(-metc)L,bn.AY
bijw. letterverplaatsend, anagrammatisch. *-MATISM,
overvloed, m.; 4. (stern.) afstand, m.; verheid, v.; ('-me-tizm), s. het maken van anagrammen. °-MATIST,
compass, verheidsmeter, m.; 5. - of the range, dracht
('-me-tist), s. anagram- dichter, m. *-MATIZE, (-me-tajz'),
(van het kanon), v.
Amputate, (em'-pjoe-teet), bw. 1 (heelk.) afzetten, ambw. anagrammen maken.
puteeren; 2. (plant.) snoeien. *...TATION, (-tee-sjun), s. Anal, (e' -nel), bn. (ontl.) den aars betreffend. *- CIME,
(heelk.) afzetting, amputatie, v. ° - D, be. (heelk.) afgezet.
(-sajnl), S. soort zeesteen, m.
Amsterdam, (em'- ster-dein), s. Amsterdam (Neder- Analecta, (e -ne-lek-te), s. mv. bloemlezing (inz.) uit
land).
de klassieken. *...LE3IME, (-lem-me), s. 1. (meetk.) sferische teekening (op een vlak), v., 2. pijl op den zonneAmulet, (em' joe -let), s. toover-, draagpenning, (bescherwijzer, m. *...LJPSIS, ( -lep'-sis), s. (gen.) herstel, o. terug
ming tegen den booze), ni. amulet, o. talisman, m.
krachten, m.; (heelk.) het dragen in een slinger.-kerd
bn. beschermend (door een talisman).
*...LEPTIC, bn. (gen.) zenuw-versterkend. -,s. versterkend
Amurce, (e-murs'), Amurcosity, (e-mur-ko-zi-ti), s.
oliedroesem, m. -dik, o.
middel, o.
Amuse, (em joez'), bw. 1. vermaken, onderhouden, den Analogical, (e- ne -lo'-dji-kel), bn., 0 -LY, bijes. overeen
tijd verdrijven; 2. aanhouden; 3. (fig.) in slaap wiegen ; to
-lijk, *-NESS, S. gmv. zie ANALOGY. 0 ...GISM,-komstig,
be -d with trefes, zich met nietigheden bezig houden;
(-djism'), s. (red.) besluit uit oorzaak tot gevolg, o.
*...GIST, (djist'), S. die gaarne besluiten uit overeento - one's self, zich vermaken. * - MENT, S. vermaak, tijdverdrijf, o. *-R, (-ur), m. v. die vermaakt,
komstige eigenschappen trekt. analogist, m. *...GIZE,
den tijd kort, m. v. *..ING, dw. bn. vermakend. -, s. ver
(-djajz'), bw. uit overeenkomsten verklaren. *...Goi s,
(-ghus), bn., -LY, bijw. overeenkomstig, -lijk; gelijkvortijdkorting ,v.-LY,bijw.vermakelijk,tijdkortend,-mak,o.
mig. *...LOGUF., (-loogh), s. overeenkomstig woord, o. enz.
onderhoudend.* ...ivE, (-siv),bn.,-LY,bijw.onderhoudend.
* ...LOGY, (lo-dji), s. - between, overeenkomstigheid, geAmy, (ee' -mi), v. Aimée (v. n.).
lijkvormigheid, analogie (tusschen), v.
Amygdalate, (e-migh'-de-legit), s. amandelmelk,v.*-,bn.
uit -, van amandelen. °...DALINS, (-de-lajn), bn. aman- Analysis, (e- ne' - li -zis), s. 1. ontleding; 2. beredeneerde
delachtig; - acid, amandelzuur (uit bittere amandelen),
lijst, v. *...LYST, (-list), M. ontleder, m. *...LYTIC, ( -li' 0. *...DALAx, (-'de-lee), s. mv. (ontl.) amandelen (hals tik), *...LYTICAL, bn., -LY, bijw. ontledend,analytisch (in
klieren), v. mv. 0 ...DALOID, (-'de-lo-id), s. (delfst.) amantegenst. van synthetisch). *...LYTICS, s. mv. (red.) leer
delsteen, m. -AL, (-el), bn. amandelsteenachtig.
der ontleding, analyse, v. *...LYZABLE, (-laj'-zi-bl), bn.
ontleedbaar. -NEss, s. ontleedbaarheid, v. *....LYZE,
Amylaceous, (e -mi- lee'-ci-us), bn. stijfselachtig. *...MYLINE, (- 'mi -lajn), s. (scheik.) stijfselgom, v. *...MYLUM,
(-lajz'), bw. (red., taalk.) ontleden. -D, dw. en bn.
( -mi'-lom) : s. zetmeel, o.
ontleed. °...LYZER, (-laj-zur), m. v. ontleder, m. -leed ster, v. *...LYZING, (-laj'-zing), s. het ontleden. -, dw.
An, (en), lidw. een, Bene; (oudt.) (Shak.) als, indien.
Ana, (e' -ne), bijw. (gen.) 1. van ieder evenveel (op recepontledend.
ten); 2. als uitgang (...ana), eerre verzameling van be- Anamnesis, (en-em- ni -zis), s. (red.) herinneringswoord
roemde gezegden of woorden aanduidend; Shakespeari-teeken, o. 0...NESTIC, (- nes' -tic), bn. geheugenversterana, al de fraaie gezegden van Shakespeare.
kend.

Anabaptism, (en-e-bep'-tizm), s. leer der wederdoopers, v. *...TIST, m. wederdooper, m. *...TISTIC, -AL, bn.
van-, als wederdoopers. *...TISTRY, (-' tus -tri), s. sekte der
wederdoopers, v. *...TIZE, (-tajz'), bw. wederdoopen.
Anabatis, (e -ne- bee'-tis), s. (gen.) het toenemen der
ziekte. *...BROSIS, (-breu'-zis), s. (gen.) wegsterving,
uittering, v.
Anacamptie, (e -ne-kemp'-tik), *-AL, bn., -LY, bijes.
(gez. en geh.) weerkaatsend, - :schallend. *...CAMPTICS,
mv. (gez.) weêrkaatsing-leer, v.
Anacardium, (e- ne -ker'-di-um), s. (plant.) soort (wilde)
noot, V. * ... CATHARTIC, (-ke-tur'-tik), bn. 1. (gen.) zuiverend, loozend (door neus en mond); 2. zuivering,
loozing (door neus en mond), braking, v.
Anachoret, (e- nek' -o-ret), s. kluizenaar, ni.
* -ICAL, brr., -LY, bijes. van -, als een kluizenaar,
*...cBRONISM, ('-kro -niem), s. misslag -, m. dwaling in de
tijdrekenkunde, v. anachronisme, o. *...CI RONISTIC,
(-kru -nis-tik), brr. dwalend in tijdrekening.
Anaclastie, (e -ne' -kles -tik), brr. straalbrekend. *-s, s.
mv. (gez.) leer der straalbreking, dioptrica, v.
Anaccenosis, (en-e-:e-no'-zis), s. (red.) beroep op het
gevoelen eener tegenpartij, o. *...coLUTxoa (-c'o-ljoe'thun), s. (red.) valeche gevolgtrekking, v. ...COrDA.
(- kun' -de), s. soort boa, Ceylonsche slang, v.
Anacreon, (e- ne' -kri-un), s. Anakreon, (m. n.). * - TIC,
ho. (dicht.) anakreonti: ch. -, s. vers, o.
Anadem, (e- ne -dem), s. bloemen -, rozenkrans, m.
Anadiplosis, (e- ne -di- plo' -zis), s. (red.) woordherhaling,
- verdubbeling, v. *...DROM, (-drum), s. uit zee opzwemmende viech, m. *...DROMOUS, (-drum'-us),bn.opzwemmend
(uit see). *...GLYPH, (en'-c-ghlif), s. gebeeldhouwd sic-

Anamoiphosis, (e -ne-nior'-fo-zis), s. gmv. 1. gedaante-

verwisseling, v.; 2. gezichtsbedrog, o.

Ananas, (e-nee' -nes), s. ananas, koningsappel (geurige

tropische vrucht), m.
Anangular, (en-en'-ghjoe-ler), bn. zonder hoeken.
Anapest, (en'-e-pest), s. (dichtk.) drievoetige versmaat
(de eerste twee lettergrepen kort, de laatste lang), v.
* -Ic, bn. (dicht.) drievoetig.
Anaphora, (e- ne' -foo-re), s. 1. (red.) woordherhaling; 2.
(gen.) bloed -, etterontlasting, v. *...PLASIS, ('-ple-zis),
s. (heelk.) hechting, v. *...PLEROTIC, (- pli-roo' -tik), bn.
(heelk.) vleeschmakend. -, s. zood. middel, o.
Anaraud, (e- ne -raaud), m. Anaroldus (m. n.).
Anarch, (en-aark'), s. rustverstoorder, roervink, m.

* -Ic, *- IcAL, ('-kikl), *-IAL, ('-ki-el), bn. regeeringloos. *- IsM, *-Y, s. gmv. regeeringloosheid, v. *- IST,

s. anarchist ; zie ANARCH.
Anarhicbas, (e- naar' -hi-kes), s. (de) zeewolf, m.
Anarthrous, (e-aarth' -rus), bn. (taalk.) zonder lidwoord.
Anas, (ee' -nes), s. soort watervogel. m.
Anasarca, (e- ne -zer'-ke), s. (gen.) huidwaterzucht, v.
...coTE, (-koot'), s. (kh.) soort gebloemde wollen stof, v.
...coUs, ( -kus), bn. waterzuchtig. 0 ...STALTIC, (- staal' -tic),
bn. (gen.) samentrekkend. 5 ...STATIC, (- stee'-tik), bn.
afdrukkend (op metaal).
Anastasius, (ee- nes -tee'-zji-us), m. Anastasius (m. n.).
Anastomatie, (e- ne -sto- mee' -tic), bn. (gen.) buikzuiverend. *...szoMosE, (-stu-mooz), ow. (ontl.) onderling verbonden zijn (van vaten en aderen). *...sTOMosls, (-stoomoo'-zis), s. 1. (ontl.) ader- en vaatverbinding; 2. (plant.)
ineenvertakking van vaten, v. *...STROPHE, (- 'stroef),
s. (red.) woordverplaatsing, v.
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Anatase, (e'-ne-teez), s. (delfst.) soort titanium oxyd, o.
Anathema, (e-ne-thi'-me), s. (-ae), 1. banvloek, m. ; 2.
(oudh.) dankoffer, o. * -TICAL, (-'ti-kl), bn., -LY, bijw.
tot den banvloek behoorend. * - TISM, (-tizm), s. ver
banvloek, v. * -TIZATION, (- ti-zee'-sjun),-ordeling
s. het in den banvloek doen. * - TIZE, (-tajz), bw.
den banvloek uitspreken, in den ban doen, verdoemen,
vloeken. -D, dw. en bn. in den ban gedaan verdoemd.
* -TIZING, (- taj-zing), dw. en bn. in den ban doend,
verdoemend.
Anatiferous, (e- ne-tif'-fe-rus), bn. eendenbarend ; shell, eendenschelp, v.
Anatocism, (e-ne-to-sism), - s. (rek.) intrest op intrest.
Anatomical, (e- ne-to'-mi-kl), bn., * -LY, bw. ontleedkundig. * ...MIST, S. ontleder, m. * ...MIZATION, (-mi-Zee'sjun), s. ontleding, v. *...DAZE, (-majz), bw. ontleden.
=-D, dw. en bn. ontleed. *...MIZING, dw. en bn. ontledend. *...MY, (- mi), s. 1. ontleedkunde, v. ; 2. (w. g.)
geraamte, o.
Anatreptie, (e-ne-trep'-tik), bn. overwinnend, beheer schend.
Anathron, (e'-ne-trun), s. (delfst.) 1. soda, v.; 2. salpeter, m.; 3. glasschuim, o.
Anaxagoras, (e-nek-ze-gho'-res), m. Anaxagoras, m. n.).
Anbury, (en-bjoe-ri), s. (veearts.) bloedvin, v.
Ancestor, (en-ces-tur), m. 1. voor-, stamvader, m.; 2. voorganger, in. *-s, mv. voorvaderen, voorouders, mv. * T0
MAL, (-to-ri-el), *...TRAL, (-trel), bn. voorvaderlijk, voorouderlijk ; - estate, vaderlijk erfgoed ; - right, erfrecht
0. *...TRESS, v. stammoeder, v. *...TRY, S. gmv. voorgeslacht, o.; (fig.) geboorte, afkomst, v.
Anchilops, (en'-ki-lops), s. (gen.) oogzweer, v. traanzak,m.
Anchor, (eng'-kur), s. 1. anker o.; thank -, beam of the
-, ankerroede ; bow -, boeganker : sheet -, groot anker;
- ground, - hold, anker (goede) grond; (fig.) -, veilige
bodem ; - stocks, ankerstokken, -armen ; - watch, ankerwacht (op schip); to cast -, het anker uitwerpen; to
ride at -, op zijn anker rijden, driftig worden; to weigh
-, het anker lichten; the - drives, het anker drijft; to
shoe au -, een anker bewoelen ; 2. (fig.) anker (der
hoop) steun, m.; 3. (kh.) anker (vochtmaat = 1 I g okshoofd = 38.8 liter). *-, ow. ankeren, het anker
werpen ; voor anker liggen ; to - on, (fig.) (op iets) staan,
in iets berusten ; op iets bouwen. *-, bw. doen ankeren.
* -ABLE, bn. geschikt om er te ankeren. * -AGE, (-eng'
ankergrond, m.; 2. het ankeren, voor-kuredj),s.1
anker komen, o.; 3. ankervoorraad, in.; 4. -, duty of-,
havengeld, o. * -ED, dw. en bn. 1. geankerd ; 2. anker
* -ING, dw. en bn. ankerend. -, s. het ankeren;-vormig.
ankerplaats, v.
Anchoret,(en'-ko .ret),*...rite, (en-ko-rajt), Zie ANACHORET.
Anchovy, (en-tjo'-vi), s. anchovis (vischje), v. * -PEAR,
(-peer), s. anchovispeer, (Westind. vrucht), v.
Anchylosis, (en-ki-lo'-zis), (gen.) onbeweeglijkheid der
ledematen, v. *...LOSED, (-lost), bn. verstijfd, beroerd
(van leden). *...LOTIC, bn. (gen. tot de anchylosis behoorend.
Ancient, (en'-sjent), bn. oud, voorouderlijk, vroeger, *-,
S. 1. the -s, de ouden (van vroegere eeuwen); (lett.) de
klassieken (in tegenst. van the moderns, de nieuwere -, hedendaagsche schrijvers of kunstenaars) ; 2. wimpel,
m.; 3. vaandel, 0. -LY, bijw. oudtijds, eertijds, in den
ouden tijd, * -NESS, s. oudheid, v. voorvaderlijke tijd,
m. *- RY, s. ouderdom, m. oudheid, hooge afkomst of
geboorte, v. *- Y, s. (oudt.) oudheid, v. vroeger bestaan, o. ancienneteit, v.
Ancile, (en'-sajl), s. (gesch.) hemelsch schild van Mars, o.
Ancillary, (en'-sil-le-ri), bn. (recht.) dienstbaar, ondergeschikt. *...CIPITAL, (-si'-pi-tl), bn. 1. dubbelzinnig, twijfelachtig ; 2. (plant.) met dubbelen rand.
Ancome, (en'-koom), s. (heelk.) plotseling gezwel, o.
Ancon, (en'-kun), s. elleboog, m.
Ancone, (-en'-koon), s. (bk.) uitspringende hoek, m.
coNY, s. onafgewerkte ijzerstaaf, v.
And, (end), vw. 1. en ; to go - see, nazien, onderzoeken;
two - two, twee aan twee; without ofs or ands, zonder
maren en indiens, zonder uitvluchten ; a toast - wine,
gebraden brood met wijn ; I shall come - see you, ik zal
u komen bezoeken (zien); now - then, nu en dan; 2.
(oudt.) indien ; - please God, als God wil.
t Andabatism, (en'-de-be-tism), s. onzekerheid, v. twijfel, m.

AND. - ANG.
Andalusia, (en'-de-loe-zji-e), s. Andaluzië (Spanje). *- N,
bn. Andaluzisch. *-, m. v. Andaluziër, m. Andaluzische
(vrouw), v. *...LUSITE, (-ljoe'-zajt), s. (delfst.) soort bleekroode steen, Andaluzische steen, m.
Andante, (en-den'-ti), bijw. (muz.) langzaam. *-, s. gedeelte dat langzaam of kwijnend wordt voorgedragen,
andante, o.
Andarae, (en'-de-rek), s. (delfst.)rood operment;sandrak,o.
Andean, (en'-di-en), bn. tot de Andes (gebergte) behoorend, van de Andes.
Andes, (en'-diz), s. mv. Andes (bergen), v. mv.
Andira, (end-aj'-re), s. (plant.) soort Westindisch kool
-gewas,o.
Andiron, (end-aj-run), s. koordijzer, o.
Andranatomy, (en-dre- ne'-tum-mi), s. menschontleding
(inz. van eengin man), v. *..DREOLITE, ('-dri-o-lajt), s.
(delfst.) kruissteen, andreoliet, m.
Andrew, (en'-droe), m. Andries, Andreas (m. n).; merry -,
hansworst, m.
Androgynal, (en-dro'-dji -nel), * ...Nous, bn., -ALLY,
bijw. tweeslachtig (man en vrouw); Zie HERMAPHRODITIC. *...GYNUS, (-dji-nus), s. tweeslachtige, m. en v.
Android, (en'-dro-id), s. automaat ; (ook) hansworst,
m. draadpop, marionnette, v.
Andromache, (en-dro'-me-ki), v. Andromache (v. n.).
*...MEDA, ('-mi-de), s. v. 1. Andromeda (v. n.); 2. een
der noordelijke sterrebeelden, o.; 3. soort plant, v.
Andron, (en-drun), s. (bk.) mannenkamer (bij de ouden), v.
Andropetalous, (en-dro'-pi-te-lus), bn. (plant.) dubbelbloemig.
Androphagus, (en-dro'- fe-ghus), Zie ANTHROPOPHAGUS.
Androtomy, (en-dro'-to -mi), v. menschontleding, v.
Anear, (e-nier'), bijw. nabij.
Anecdote, (en'-ek-doot), s. vertelsel, o. anekdote, v.
bijzonder voorval uit het leven, o. *...DOTAL, (-dot-el),
* ...I)0TICAL, (-do'-ti-kl), bn., -LY, bijw. anekdotisch;
verhalenderwijze.
Anele, (e-niel') bw. (r. k.) bedienen, het vormsel -, het
laatste oliesel toedienen.
Anemius, (e-ni'-mi-us), s. (scheik.) soort smeltoven (door
wind), m.
Anemography, (e-ni-mo'-gre-fi), s. windbeschrijving, v.
*...MOI.OGY, (- lo-dji),

s. leer der winden, v. *...METER,

(-moo'-mie-tur), s. windmeter, m. 5 ..•MOSCOPE, (-'moskoop), s. windkijker, windtelegraaf, m.
Anemone, (e-nie'-moon), *...MONY, (-ies), s. (plant.)
anemoon, klaproos, v. *...MONUS, s. soort kunststeen
(uit anemonen), m.
Anend, (e'-nend), bijw. overeind; (zeev.) staand; the
main topmast is -, de groote mast staat. *...ENT, vz.
betreffende, tegenover.
Aneurism, (en' j oe-rizm), s. (gen.) slagadergezwel, o.
*- AL, bn. (gen.) den aneurismus betreffend, aneurismatisch.
Anew, (en-joe'), bijw. op nieuw, weder, herhaaldelijk.
Anfractuosity. (en-frek'-tjoe-o-zi-ti), s. bochtigheid,
kronkeling, v. *...TUOUS, ('-tjoe-us), bn. bochtig, kronkelend. -NESS, zie ANFRACTUOSITY 5 ...TURE, ('-tjoer), s.
kronkeling, v.
Angareation, (ee-ghe-ri-ee'-sjun), s. samenflansing, v.
Angel, (een'-djel), m. v. engel, m. engelin, v., (ook fig.); the
- of darkness, the evil -, de engel der duisternis, de gevallen engel, Lucifer; guardian-, beschermengel; she is
an-, zij is een engelin.5-, s. klipvisch, m. * -AGE,S.gmv.
engelenstaat, m. * -BED, S. ledikant, rustbed, o. * -FISH,
s. (-es), soort visch, m. * -LIKE, bijw. engelachtig.
*-SHOT, S. kettingkogel, m. 5 - WELCOME, s. engelengroet, m. * -PEOPLED, bn. met engelen bevolkt, vol engelen. * -WINGED, bn. en bijw. met -, op engelenvleugelen.
*-woRSHIP, s. gmv. engelendienst, In. -aanbidding, v.
Angelic, (en-djel'-ik), * -AL, bn., -LY, bijw. engelachtig, als een engel, als engelen. 5 - ALNESS, S. gmv. engelachtigheid, v. hemelsche eigenschappen, v. mv. *-A, v.
Angelica (v. n.). -, s. (plant.) engelwortel, m. angelica,
v.; -tree, angelicaboom, m. * -LIFY, (- 'li-faj), bw.
(dicht.) verengelen.
Angelina, (en-dji-lajn'), v. Angelina (v. n.).
Angelites, (en-dji-lajtz), m. mv. (k.) aanhangers van
Angelium, m.

Angelolatry, (en-dji-lo-le-tri),s.gmv.engelenvereering,v.
-dienst, m. *...LOGY, ('-lo-dji), s. gmv. leer der engelen, v.

ANG. - ANI.
Angelot, (en'-dji-lut), s. 1. (muz.) soort luit, guitar, v.;
2. oud-Engelsch muntje, o.; 3. soort Normandische kaas, v.
Angelus, (en'-dji-lus), s. (r. k) angelus, gelui voor het
Ave Maria, o.
Anger, (en'-ghur), s. gmv. 1. wrok, m. gramschap, v.
toorn, m. ; 2. hartzeer, o. -, bw. (Shak.) vertoornen,
boos maken. *- ED, dw. en bn. boos, vertoornd. *- LY,
bijw. Zie ANGRILY. *-NEss, S. gmv. hetbooszijn; kwade
luim, v. ; zie ANGER.
Angina, (en'-djaj -ne), s. gmv. (gen.) keelziekte, v. ; diphterica, kwaadaardige keelziekte, diphteritis, v.
Angiography, (en'-dji-o-ghre-fi), s. gmv. (ontl.) beschrijving der bloedvaten, v. *...LOGY, (- lo-dji), s. gmv. leer der
bloedaderen, v. *...SPERM, (-sperm), -ous, bn. (plant.)
éénkorrelig. *...TOMY, (-turn-mi), S. heelk.) bloedvatenontleding, v.
Angle, (eng' gl), s. 1. hoek; 2. hengel; 3. (timm.) scherpe
kant, m. ; (gez.) - of incidence, invalshoek ; (mil.) ofelevation, richtingshoek (voor geschut). *-, ow. -for,
hengelen, visschen, (ook fig.) trachten naar. *-, bw.
lokken. '+ -D, bn. hoekig. *- R, (- ur), in. v. hengelaar,
m. -ster, v. 0 -ROD, s. hengelroede, v.
Angles, (eng'-les), m. mv. Angelen (volk), in. mv.
Anglesite, (en'-ghli-sajt'), s. (scheik.) sulfaat van lood, o.
Anglie,(en'-ghlik), * -AN,bn. (k.) Anglicaansch (Engelsch);
the - church, de gevestigde (Engelsch-) Episcopaalsche
kerk. *-, s. m. v. Anglicaan, In. -sehe (vrouw), v. *...CISM,
s. (taalk.) Engelsche eigenaardige uitdrukking, V. Engelsche taalvorm, in. 0 ...CIZE, (-sajz'), bw. Engelsch
maken, angliseeren, een Engelschen vorm geven (aan).
*-D, dw. en bn. verengelscht.
Angling, (eng'-ling), dw. en bn. hengelend. *-, s. liet
hengelen, visschen met den hengel, o. *- LINE, S. hengelsnoer, 0. *-ROD, S. hengelroede, v.
1- Anglo, (eng' -lo), bn. Engelsch; in samenst. als: *-AMERICAN, bn. Engelsch-Ainerikaansch. *-DANISH, bn. Engelsch-Deensch. *-sAxoN, bn. Engelsch- Saksisch (Angelsaksisch) ; the -s, de Angelsaksen (aloude bevolkers
van Engeland). -, s. de Angelsaksische taal, v.
Angober, (en'-gho-bur), s. houtpeer, v.
Angor, den'-ghur), s. gmv. 1. pijn ; 2. verkoudheid, v.
Angora, (en-ghur'-re), bn. in samenst. als : *- GOAT, S.
kemelgeit, v. *-- ITAIR, s. kernel-geitenhaar, o. *- CAT, s.
angorakat, v. *- RABBIT, S. an.gorakonij n, o. *- YARN,
S. kemelsgaren, o.
Angred, (en-ghrid), Angry, (en-ghri), bn. 1. vertoornd,
boos, gramstorig; to be-at witli one, tegen iemand nijdig
zijn; 2. bits; 3. pijnlijk; aso - corn, een zeere likdoorn.
0 ,..GRILY, bijw. gramstoriglijk, op boosaardige wijze.
Ang-sana, (eng-se'-ne), S. (plant.) soort Oostind. roode
gom (als drakenbloed), v.
Angu, (en"-ghoe), s. brood van de cassavaplant, o.
Anguelles, (en'-ghwil -les), s. mv. draadwormen, m. mv.
Anguifer, (eng'-gwi-fur), s. (sterr.) Serpentarius (sterrenbeeld), o. *...GUINEAL, (-gwaj-ni-el), bn. slangvormig,
slangenachtig.
Anguilliform, (en-ghwil'-li-foorm), bn. aalvormig.
Anguish, (en'-gwisj), s. angst, kommer, m. *-, bw.
beangstigen, verdriet aanjagen, kwellen. *- ED, bn.
beangstigd ; gekweld.
Angular, (en'-ghjoe-ler), bn., 0 -LY, bijw. hoekig, met
hoeken ; the - point, liet hoekpunt. *- ITY, S. (- ies),
hoekigheid, v. liet hoekige. *- NEss, s. het hoekige.
*...LATER, (-leet'-ed), bn. met hoeken, hoekvormig.
* ...LOSITY (- loo-Zi-ti), Zie ANGULARITY. * ...LOUS, (-lus),
bn. hoekig ; gehoekt.
t Angust, (en-ghust), * - ATE, (- eet'), bn. nauw, eng.
* -ATION, (-ee-Sjun), S. vernauwing, v. * - ITY, * -NESS, S.
1. nauwe, o. engte, nauwte, beperktheid ; 2. bekrompenheid, v.
Angustielave, (-ti-kleev'),(Rom. gesch.) purperen tuniek
(der ridders), v.
Anhelation, (en-hi-lee'-sjun), s. kortademigheid, hijging,
V. * ...HELOSE, (-hi-looz'), bn. ademloos, hijgend.
Anhima, (en'-hie-me), s. Braziliaansche watervogel, m.
Anhydryte, (en-hi-drajt'), s. (delfst.) waterloos gips, o.
*...HYDROUS, (- drus), bn. (nat.) water-, vochtloos.
Anight, (e-najt), *-s, bijw. des nachts, nachtelijk.
Anil, (en'-nil), s. indigo, m. indigoplant, v.
Anile, (e-najl'), bn. kindsch (van ouderdom) ; suffencl.
* -NESS, * ...ITY, s. gmv. kindschheid (van ouderdom),
geestverzwakking (inz. van vrouwen), v.
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Animable, (en'ni-mee-bl), bn. bezielbaar, leefbaar.
Animadversal, zie ANIMADVERSIVE.
Animadversion, (en-i-med-wur -zjun), s. 1. waarneming,
be-, op-, aanmerking, v. ; 2. - on, - upon, verwijt, o.
berisping, bestraffing, v. *...VERSIVE, (-wur'-siv), bn. oplettend (van nature), nadenkend. -NESS, s. waarnemingsvermogen, overleg, nadenken, o. *...VERT, (-wurt),
bw. 1. waarnemen, opmerken; 2. verwijten, laken, berispen. -ER, (- ur), m. v. berisper, -ster, bestraffer,
ster, m. v. 5 ...vERTING, (-wur'-ting), dw. en bn. 1. opmerkend, nadenkend ; 2. bestraffend, berispend.
Animal, (en'- i-imel), s. 1. dier, beest, o.; 2. (fig.) domoor, lomperd, m. *-, bn. dierlijk, zinnelJ k ; - body,
dierlijk lichaam; - economy, de dierlijke bouw, - stof;
-flower, (plant.) zee-anemoon; - food, dierlijk voedsel
(vleesch); - functions, dierlijke -, lichamelijke verrichtingen (inwendig); - A-iogdosn, - system, het dierenrijk;
- spirits, levensgeesten, m. mv. * -CULAR, ('-kjoe-ler),
0 -CULINE, (-kjoe-lajn'), bn. tot dierstofjes behoorend.
*-CULE, ('-kjoel), s. dierstofje, animalkuul, 0.*-CULIST,
('-kjoe-list), s. kenner der dierstofjes, m. *- IsH, bn.
dierlijk. -isa, s dierlijkheid, v. *- ITY, s. dierlijk
bestaan, - leven, o. 0 -IZATION, (-i-zee'-sjun), s. vorming
tot dier, verdierlijking, v. (ook fig.). 5 -IZE, (-ajz'), bw.
tot dier vormen; verdierlijken, (ook fig.). *- IZED, dw.
on bn. dierlijk levend. *- NESS, s. gmv. dierlijk leven, o.
Animate, (en -ni-must), bw. verlevendigen, bezielen,
leven schenken aan. *-, bn. *- D, dw. en bn. 1. levend,
bezield; 2. levendig. « -DNESS, S. liet in leven -, bezield
zijn. 0 ...ING, dw. en bn. leven -, bezieling gevend; verlevendigend. -LY, bijw. met levendigheid, met bezieling. *...IoN, ('- sjun), verlevendiging, bezieling, v.
leven, o. levendigheid, opwekking, v. *...IVE, bn. zie
ANIMATING. * ...OR, ('-ur), n1. v. 1. bezieler, -ster, in. v.;
2. levensbeginsel, o.
Animo, (en'-naj nm), bn. (wap.) afstekend. *-, s. soort
hars, v.
Animetta, (e-nim- ot'-te), s. (r. k.) kelkbedekking, v.
5 ...MISM, ('- mizln), s. (gen.) animisme, o. de ziel, v.
beginsel van alles, o. *...MIST, m. aanhanger van liet
animisme, m.
Animose, (en-ni-mooz'), bn. hevig, driftig, bits, vinnig.
NESS, * ...ITY, s. drift, v. vuur, o. verbittering, v.
wrok, in. °...o, bijw. (muz.) met levendigheid, met vuur.
Aninga, (e-nin'-ghe), s. aninga ; (plant der Antillen tot
suikerbereiding), V.
Anion, (e' -ni-uil), s. (nat.) negatief-electrisch bestand
-del,o.
Anise, (e-nis'), s. (plant.) anijs, o. ...SEED, (-sied), s.
anijszaad, o. 5 -TTE, (-zet'), s. anisette (likeur), v.
Anker, (en'-knr), oudt. Hollandsche vochtmaat, o. *- ITE,
(-'ajt), s. (delfst.) soort ijzererts, o.
Ankle, (en' -kl), s. (ontl.) enkel, m. *- BONE, (-boon), s.
enkelbeen, o. *- D, bn. op de enkels betrekkelijk.
*-JOINT, (- djo -int), S. (ontl.) enkel-, voetgewricht, o.
Anlace, (en' -les), s. soort ponjaard, m.
Ann, Anna, (enn), s. Anna, Hanna (v. n.).
Annat, (en'-not), s. (recht.) toelage aan executeuren van
een laatsten wil, V. *...NAL, (- nel), s. (r. k.) zielmis, v.
Annabasses, (en -ne-bes'-sis), s. mv. (kli.) soort grove
wollen stof, v.
Annalist, (en'-ne-list), nl. v. jaarboeken-, geschiedschrijver, in. -schrijfster, v. 5 ...NALIZE, (- 'lajz), bw. jaarboeken
schrijven, in jaarboeken opnemen. *...NALS, ('-nels), s.
inv. jaarboeken, o. inv.
Annatto, (en-net' -te), S. Zie ANOTTA.
Anneal, (en-viel'), bw. 1. gloeien, harden (glastegels) ;
2. inbranden (kleuren); 3. afkoelen (in glasblazerijen);
4. oliën. 5 -ED, dw. en bn. gegloeid, gehard, gebrand.
* -ING, dw. en bn. gloeiend, hardend. *-, s. gloeien,
harden, o.
Anneetant, (en-nek' -tent), bn. aanhechtend
Annelid, (en'-ne -lid), bn. geringd. *- Es, ('-lieds), s.
mv. geringde -, gekorven diertjes, o. mv.
Annellata, (en- nel-lee' -te), S. mv. Zie ANNELIDES.
Annex, (en-neks'), bw. - to, 1. aan-, vasthechten, samenvoegen; 2. insluiten (een brief). *-, ow. vastkleven,
vastzitten aan. *-, S. (- es), * - ARY, S. (-les), aan-, vastgehechte; bijgevoegde, o. ingesloten brief, m. toevoegsel,
0. * -ATION, (ee-sjuu), s. aan-, vasthechting; bijvoeging,
v.; thirst of-, zucht naar vergrooting (van grondgebied).
5 -ED, dw. en bn. aan-, vastgehecht; bijgevoegd. *- ING,
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dw. en bn. aan- vasthechtend; Zie ANNEXATION. * -ION,

(-'sjun) , * -MENT, S. aan-, vasthechting, v.; (Shak.) het
bijgevoegde, aangehechte.
Annihilate, (en-naj'-hi-leet), bw. 1. vernietigen, te
niet doen; 2. opheffen, voor nul en van geene waarde
verklaren; 3. (kh.) herroepen (orders); 4. uitputten. *-,
bn. vernietigd, nul, nietig, uitgeput. *... LABLE, (-lee-Til),
bn. vernietigbaar ; herroepbaar. *... LATER, dw. bn. vernietigd; herroepen; uitgeput. *...L ATING , dw. bn. vernietigend; (kh.) herroepend. *... LATION, ' (-lee'-sjun), s.
1. vernietiging, te-niet-doening; 2. (kh.) herroeping;
3. uitputting, v.
Anniversarily, (en-ni-wur'-se-ri -li), bijw. jaarlijks.
*... VERSARY, (-ies), s. 1. verjaardag, m. jaarfeest, o.; 2.
(r. k.) jaarlijksehe zielmis, v. -, bn. jaarlijksch; -feast,
jaarfeest, o. verjaardag, m. *...vaasE, zie AlNnIYERSARY .
- Anno, (en'-no), in het jaar, ten jare.
Annolis, (en'nu -lis), s. Amer. pad; mopspad, v.
Anoïsance, (en-noj'-sens), s. hinder, m.; beschadiging, v.
Annomination, (en-nu -mi-nee'-sjun), v. (taalk.) gelijkluidendheid, v. homoniem, nl.
Annona, (en-noo' -ne), s. (-ae), 1. opbrengst -, v. oogst van
één jaar, m. ; 2. belasting in koren, v.
Annotate, (en'-no-teet), bw. 1. van kantteekeningenvoorzien, annotatiën maken; 2. aan -, opteekenen. *-D, dw.
bn . Zie ANNOTATE. * ...TATION, (-tee-sjun) , s. 1 . kantteekening; 2. aan -, opteekening, v. *... TATOR, (-tee-tur), m. v.
kantteekenaar, -ster ; aan-, opteekenaar, -ster, nI. v. -Y,
bn. van kantteekeningen voorzien.
Announce, (en naauns') bw. aankondigen, bekend maken, mededeelen, berichten. *-D, dw. bn. aangekondigd,
enz . * -MENT, s. aankondiging, bekendmaking, mededeeling, v. bericht, o. *-R, m v. aan -, verkondiger, -ster;
bekendmaker, -maakster, m. v. *...ING, dw. bn. aan-,
verkondigend. -, S. het aankondigen.
Annoy, (en-noj'), bw. verontrusten, kwellen, plagen,
hinderen, storen. - s. verontrusting, kwelling, plagerij , v. *-ANCE, (-ens), s. zie ANNOY; -jury, speciale
rechtbank tot onderzoek van onlusten, - van rustverstoringen . * -ED, dw. en bn. geplaagd, gehinderd,
gekweld. *-ER, (-ur), m. v. kweller, plager, rustverstoorder, ster, m. v. *-FUL, *-1NG, *-ous, dw. en bn.
kwellend, hinderend.
Annual, (en'-joe-el), bn. 1. jaarlijkech; 2. (plant.) eenjarig; 3. - account, (kh.) jaarrekening; - assembly, meeting, jaarlijksche vergadering; - balance, slotbalans.
*-, s. jaarboek, o. prachtalmanak, m. *-LY, bijes.
jaarlijks, om het jaar, jaar om jaar. *...ARY, (-e-ri), s.
(-ies), jaarboekje, o.
Annuitant, (enjoe'-i-tent), m. v. lijfrentenier, heifer -,
-ster van jaarlijksche renten, annuïteitbezitter, -ster,
m. v. *... NUITY, (-joe-i-ti), s. (-ies), 1. lijfrente, tontine;
2. jaarrente, annuïteit (obligatie) ; jaarlijksche losrente;
3. jaarlijksche toelage, v.
Annul, (en-nul'), bw. 1. vernietigen, te niet doen; opheffen, afschaffen; 2. (kh.) to - orders, orders intrekken;
to - a sale, eene veiling niet laten doorgaan. *-LED,
dw. en bn. vernietigd, te niet gedaan. 5 -LING, dw. en
bn. vernietigend; te niet doende. *-mzaT, a. vernietiging, tenietdoening, v.
Annular, (en'-joe-ler), *-Y, bn. ringvormig; - eclipse,
ringvormige (N olkomene) verduistering (der zon of maan).
*... LATE, (-leet), -D, bn. geringd, vol ringen; van ringen voorzien. *...L ATION, (lee-sjun), s. ringvormig; ringvormige gedaante, v. *...LOSE, (-loon'), bn. met ringen
bezet ; (dierk.) uit ringen (kringen) bestaand.
- Annulus, (en'-nu -lus), s. - piscatorius, (r. k.) de viescherring (pauselijk zegel).
t Annum, (en'-num), -per -,bijw. jaar per j aar, j aarlijks.
Annumerate, (en joe' -mur- reet), bw. l ijtellen, bijbetalen.
*... RATION, (-ree'-shun), s. bijtelling, bijbetaling, v.
Annunciate, (en-nun'-sji -eet) , bw. zie AnseocaCE. *CF
ATION, (-ci-ee'-sjun) , S. zie ANNOUNCEMENT; (r. k.) - day,
Maria-boodschap. *... CIATOR, (-sji-ee'-tur), s. verkondiger, bekendmaker, m.
Anode, (en'- nood), s. (scheik.) weg van den electriechen
stroom, m.
Anodyne, (en'-o-dajn), bn. pijnstillend. *-, s. (gen.) pijnstillend middel, o. *... DYNOUS, (-daj-nus), bn. Zie ANODYNE.
Anoint, (e-nojnt'), bw. 1. zalven, wijden (tot koning);
2. insmeren . * -ED, bn. gezalfd; the lord's -, de ge- ^
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zalfde des Heeren. * -ING, dw. en bn. zalvend ; -- oil,
zalvende olie, v. *-ER, (-ur), m. v. zalver, smeerder,
-ster, m. v. * -MENT, S. zalving, smering, v.

Anomalism, (en-no-me' lizm), Zie ANOMALY. *...LISTIC,

-AL, bn . onregelmatig, afwijkend van het gewone, abnormaal. *...Loos, ( -lus), bn ., *-LY, bijes. onregelmatig,

-lijk. *... LOUSNESS, S. (-es), onregelmatigheid, afwijking,
v. *...LY, S. (-ies), 1. afwijking, onregelmatigheid, tegen strijdigheid met de natuur; 2. (muz.) valsche toonladder, v. .
Anon, (e-non'), bijw. 1. dadelijk, onmiddellijk, spoedig;
2. van tijd tot tijd, nu en dan; ever and -, telkenmale;
3. -? wat is er? hoe meent gij dat?
Anomia, (e-no'-mi-e), s. boor-, bastaardmossel, v. *...MITE,
(-majt), s. rood versteende schelp, v.
Anomoeans, (e-noe-me-ens), s. mv. (k. g.) naam der
zuivere Arianen, m.
Anomy, (en'-no-mi), s. wetverkrachting, v.
Anonymal, (c-no'-ni-mel), *...MOL^s, (-mus), bn., -ex,
bijw. naamloos, ongenoemd; (kh.) - society, naamboze vennootschap, v. *-NEss, s. naamloosheid, v.
Anoplotherium, (en-no- plo-thi'-ri -om), s. soort vóórwereldlijk dier, o.
Anopsy, (en-nop'-si), s. (gen.) gezichtszwakte, v.
Anorex, (en'-noo-reks), bn. zonder eetlust. *-Y, s. gebrek aan eetlust, o.
Anormal, (e'-nor-mel), zie ANOMALOUS.
Anorthite, (e-nor-tajt'), s. (delfst.) soort veldspaath, o.
Another, (en-uth'-ur). onb. vnw. een ander, iets anders;
de volgende, nog een; one -, elkander, wederzijds; one
after -, de een na den ander; franc -, van elkander
(gescheiden); one einlong -, ondereen, - elkander; one
uitla -, met elkander, beiden,tezamen; ondereen, door
de bank; are gen of - eii;nd ' zijt gij van meening ver
szcch --, ecodanig een; give me - yet, geef mij-ander?
nog zoo een; (Bijb.) closi't take what is -, gij zult eens
anderen goed niet begeeren, - nemen; lore one -, hebt
elkander lief; they were taken one for -. de een werd
'voor den ander gehouden; - gaines, - gates, - guise,
van andere .port.
Anotta, (e-not'te), s. soort tropische l ocm. orlesan. m.; fraai
rood daaruit verkregen, o.
Anough, zie E NOIGH.
Ansated , (en-see'-tid), ha. met handvatseis, geoord, geb hengeld.
lenser, (en' -sur), s. gans, v. *-Irv. (-ajn), bn. oneffen;
als -, van Bene gans. *-Es, s. mv. derde klasse dervogelen.
t Anslaight, (en'-sleet). s. aanval, m.
Anspesade, (en-spi-seed'), s. (mii.) gepasporteerde, m.
Anselm, (en'-helm), in. Anselm, -us (m. n.).
Answer, (aan'-sur), bw. 1. antwoorden, beantwoorden;
nobody -cd him., niemand antwoordde hem; I can not
- you alltogether, ik kan u niet allen te gelijk antwcorden; this letter will be -ed, deze brief zal beantwoord worden; 2. gevolg geven aan, voldoen, bevredigen;
he -ed my orders, hij volgde mijnebevelen op; 1. to - a
debt, eene schuld betalen; to - a summons, aan Bene
oproeping (dagvaarding) gehoor (gevolg) geven; his life
shall -it, hij zal er met lijn leven voor boeten; (kh.)
to - a bill, een wissel dekken; it -s no purposes, het
dient tot niets; money -s all things, (spr.) geld maakt
alles goed; to - one's strength, aan iemands kracht

(vermogen) geëvenredigd zijn. *-, ow. - to, beantwoorden (aan ); 2. -for, zich verantwoorden; rekenschap geven
van; 3. inetaan; he mz {st - jor it, hij moet er voor instaan, - er borg voor blijven ; you will - to God . for this
deed, gij zult aan God rekenschap van deze daad
moeten geven; let his neck - for it, moge zijn hals (zijn

leven) er voor boeten; 4. voor de rechtbank iem. vervangen; 5. passen, goed zijn voor (iets); 6. gelukken, slagen. *-, s. 1. antwoord, o.; he gave me no -, hij gaf mij
geen antwoord; 2. rekenschap, v.; he will call you to
an - for it, hij zal er u rekenschap van vragen; 3. (recht.)
repliek, dupliek, v.; 4. (dipl.) adres in (van) antwoord (op
eene troonrede); 5. tegensaluut (op zee), o. *-ABLE,
(-ee'-bl), bn., *- ABLY, bijw. 1. vatbaar voor beantwoording; 2. verantwoordelijk; 3. gepast, overeenkomstig,
-lijk; gelijk, gelijkend . ABLENESS, s. 1. vatbaarhei d
voor beantwoording; 2. verantwoording; 3. gepastheid;
gelijkenis, v. 5 -ER, (-ur), m. v. 1. beantwoorder, -ster;
2. (k.) replicant, tweede zanger, -es. in. v.: 3. borg, in.
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middelen tegen de vallende ziekte, o. mv . * -PORT, S . (bk.)
voorpoort, v. *... POSITION, s. (taalk.) vooropgesteld woord,

bn. zonder antwoord.
0. * ...PREDrCAMENT, S. (red.) voorafgaand gezegde, o.
An't, (en-t), ow. 1. (gem.) voor an it, zie AN; 2. voor am
not, are not, is not, ben niet, zijn niet, is niet ; 3. - it? Anterior, (en-ti'-ri-ur), bn. - to, vroeger, voorafgaand;
onder . * -ITY, (-o'-ri-ti), s. gmv. 1. vroeger bestaan, niet waar? niet?
aanwezen, 0.; 2. voorrang, m.
Ant, (ent), s . mier, v. * -BEAR, * -EATER, S. mieren eter (insect), in . * -EGGS, s. mv. miereneitjes, o. mv. Anteroom, s. voorkamer, zijkamer, v. *... STATURE , s.
* -HILL, s. mierenhoop, m. * -LION, S. mierenleeuw
(vest.) voorwerk, 0. *... STOMACH, s. (dierk.) voormaag, v.
(insect), m.

Antacid, (en-tee'-sid) , Zie ANTIACID.
Antaeus, (en-ti'-us), s. Anteus (m. n.).
Antagonism, (en- te' -gho-nizm), s. gmv. vijandigheid,
tegenstreving, tegenwerking, v. *...NisT, M. v. 1. tegenstrever, - streefster, m. v. tegenpartij, v.; 2. (kunst.) tegenstuk, pendant, o.; 3. (ontl.) tegenspier, v. -Ic,
(- nis'-tik), bn. tegenstrevend, vijandig. *... GONIZE.

(-'gho-najz), bw. tegenstreven, zich verzetten tegen; te-

genwerken. *... GONY, (-ghun -ni), s . Zie ANTAGONISM .
Antalgic, (en- tel' -djik), bn. pijnstillend, - werend.
Antanaelasis, (en- te - ne -kle'-zis), s. (red.) woordverandering met dezelfde beteekenis, v.
Antaphroditie, (en- te -fro-di' -tik), bn. (gen.) tegen -,
anti- venerisch.

* ...APOPLECTIC, (-e -po-plek '-tik), bn. (gen.)

tegen de beroerte, anti- apoplectisch.
Antarchism, (en-ter'- kiem), s. verzet tegen alle oppermacht bij de wet, o. *... CHIST, S. oproerling tegen
alle gezag, m.
Antarctic, (ent -aark' -tik), bn. (aardr.) aan de zuidpool
(liggend) ; the - pole, de zuidpool ; the - ocean, de
zuidelijkste ijszee; the - regions, de zuidpoollanden,
- streken.
Antares, (en-taa' -ris), s. eene ster der eer ste grootte, v.
Antarthritie, (ent-aar -thri' -tik), bn. jichtheelend, tegen
de jicht. *... ASTHMATIC, (- aast -me' -tik), bn. tegen de kort

krop, m. *.. TEMPLE, S . voortempel, voorhof, m .
Antevert, bw. beletten.
Anthelion, (en-thi'- li -un), s. (sterr.) bijzon, v.
Anthelmintic, (en-thel-min -tik), bn. (gen.) wormwerend.
*_, S. zoodanig middel, o.
Anthem, (en'-them), s. (r. k.) beurt -, lofzang, m. *-wisr,
bijw. als een lofzang.
Anthenus, (en'-thi-nus), s. (plant.) roomsche kamille, v.
Anther, (en.'-thur), s. (plant.) zaadbuidel, m . * -AL, bn.
tot den zaadbuidel behoorend. * -DUST, s. (plant.) zaad
-stof, v. bevruchtend zaad, o.
-buidel
Anthesterion, (en-this-ti'-ri-un), s. zesde maand van
den oud -Griekschen kalender, v.
Anthobian, (en-thu- bi -en), s. dier van bloemen levend, o.
*...DIUat, S. (plant.) bloem met gemeene kelk, v.
Anthology, (en-thol'-u-dji), (-ies), s. 1. bloemlezing, (ook
fig.) keur; 2. verhandeling over bloemen, v. *... GICAL ,
bn. als -, van eene bloemlezing.
Anthony, (en-thun -ni), m. Antonius (m. n.); St.-'sfire,
(gen.) roode loop, m.
Anthos, (en'-thos), v. (plant.) 1. bloesem, m.; 2. rozemarijn; 3. goud -elixir; 4. parelwater, o.
Anthracite, (en'-thre-sajt), s. (delfst.) koolglans, m. an-

thraciet, o. 0 ... COMETER, (-ko- mie -tr), s. (scheik.) kool
-zurmet,.
-ademigh. Antrax, (en'-tlireks), s. (gen.) karbonkel, m. pestbuil, v.
Anta, (en' -te), s. (wap.) 1. ineenvoeging naar orde, v.; Antropognosy, (en-thro-pogh'-no-zi), s. menschenkennis , V. *... POGONY, (- po' -gun -ni), s. leer der menschen2. pilaar, m.
-- Ante, (en'-ti), vv. vóór, vroeger.
voortplanting, v. *... POGRAPHY, (- po -gre-fi), s. natuurkunde van den mensch, v. *... POPHAGUS, (-po-fe' -ghus),
(NB. Bij de vele met ante samengestelde woorden laten
wij de aanduiding der uitspraak achterwege, als zijnde
m. (-gi), menscheneter, kannibaal, m. *... POPHAGOUS,
die bij de oorspronkelijke woorden te vinden).
bn. menschenetend, kannibaalsch. *... POPIIAGY, S. gmv.
Anteact, s. vroegere handeling, v.; -s, gedane zaken.
het menscheneten. *...POSCOPY, (- po -sko-pi), s. menAnteal, bn. in front, aan de voorzijde.
schenbeschouwing, v.
Ante bollam, (recht.) bijw. vóór den oorlog.
Anti, (en-ti), bijw. tegen.
Antecede, ow. voorafgaan. *... CEDANEOUS, (-ee-den'-nus), (NB. Waar de u:tspraak der volgende met anti samengebn. voorafgaand. *... CEDENCE, ...CY, e. liet voorafgaan,
stelde woorden niet aangeduid is, sla men het hoofd
het vroeger gebeurde. *...CEDENT, - t0, bn., -LY,
-word
na).
bijw. voorafgaand, vroeger, vóór...; -, ^ spr.) het voor Antiabolitionist, m. 1. bestrijder der afschaffing van
woord (-vóór een betr. vnw.); (wick.) vooraf-afgnde
de slavernij ; 2. vijand van alle nieuwe instell'ngen, In.
-sur), m. v. 1. voorganger,-gandetrm.*cEsoR,(-'
*...ACID, S. (gen.) tegenzuur, o. *... AMERICAN, bn. tegen
-ster; 2. (fig.) aanvoerder, -ster, m. v. *... CHASIBFR, s.
APOSTLE, s. tegen-apostel, m.*...APO--Amerikansch,*.
voorkamer, -zaal, antichambre, v. *... CHAPEL, s. voorka
, v . - tempel, m. * ...CIJRISTIAN, bn. -vóórchristelijk-pel .

*... CIANS, (-'eji-ens), m. v. (aardr.) tegenwoners (op den-

S. mv. (gen.) middelen tegen de beroerte,
(gen) jichtwerend middel, o.
*
bn.
de kortademigheid. * ...ATTRITION,
S. wagensmeer, o. 0 ...BACCHIUS, s. (soort) Grieksche versma at , v. *... BASILICAN, (-be-zi'-liken), bn. vorstelijke
PLECTICA,

*

0. mv. ...ARTHRITIC, S.
...ASTHMATIC,
tegen

zelfden meridiaan, doch tegenovergestelde paralel wonend), m. mv. *...euReoR, (-kur'-zur), s. voorlooper, m.
*... COLUMBIAN, be. vóór Columbus ( óór de ontdekking
praal bestrijdend. *... BILIOu s, be. galwerend. *...BRAvan Amerika).
CHIAL , be. (ontl.) tot den voorarm behoorend.
Antedate, s. 1. vroegere dagteekening; 2. voorproef, v. Antic, (en' -tik), bn., * -LY, bijes. 1. koddig; kluchtig; 2.
*-,bw. 1. vroeger dagteekenen,- dateeren; 2. voorproeven,
zonderling; vreemd. *- m.1. grappenmaker; hansworst,
vóórontwaren; an -d old age, een vroege ouderdom.
m.; 2. klucht, v.; 3. kabouter, m.; spook, o.; zie verder
*... DILUVIAL, ...AN, bn. den zondvloed voorafgaand,
ANTIQUE. *-, bw. 1. voor den gek houden; 2. bespotten; 3.

vóórzondvloedelijk. *... DILIyIOUs, S. mv. die vóór Noach
(boekti.) antiek binden (met beeldjes op snede; antileefden, m. mv.
queeren.
Antelope, (en'-ti-loop), s. antilope (Amerik. gazel), v.
Anticachectic, bn. (gen.) gebreken van het gestel be-Ijce'-ken),
bn.
van
vóór
den
dageraad.
Antelucan, (en- te
strijdend. *... CALVINIST, ni. tegenstander van Calvinus,
* ...MERIDIAN, bn . vóór den middag .
m. *... CHAMBER, s. voor -, zijkamer; voorzaal (bij een
Antemetie, bn. de braking tegengaand. *-, s. middel
vorst), v. *... CHRIST, S. gmv. tegenchristus; antechrist.
tegen de braking, o.
* ...CATARRHAL, be . verkoudheid -, zinkingwerend * ...CHROAntemosaïc, bn. van vóór Mozes tijd. *...MUNDANE, be.
NICAL, bn. tegen de tijdorde, - de tijdrekening.
vóórwereldlijk.
Anticipant, (en-ti'- si -pent), bn. (gen.) vroeger terug -ni),
s.
mv.
(dierk.)
voelhorens,
m.mv.
Antennae, (en-ten'
keerend (dan den gewonen tijd, inz. van koortsen).
*... NAL, bn. tot de voelhorens behoorend. *... NIFEROUS,
*... PATE, (- peet), bw. 1. voorafgaan; vroeger in bezit
nemen; 2. vooruit opnemen(geld enz.); -d appeal, (recht.)
be. niet voelhorens. *... NIFERus, bn. als een voelhoorn
gemaakt.

Antenumber, s. voorgetal, o. het voorafgaande getal
of cijfer. *... NUPTIAL, bn. can voor de bruiloft.
*... PASCHAL , (-pask-el), be. van vóór Paschen. *... PAST ,
S. 1. voormaal, twaalfuurtje, o.; 2. (fig.) voorproef, v.
- smaak, m. *... PENAL, s. (sprk.) voorafgaande (lettergreep), v. *... PENULTIMATE, bn. voorvoorafgaand. *...PILEPTIC, -AL, bn. (gen.) tegen de vallende ziekte. -s, mv.

voorafgaande dagvaarding; -d old age, vroege ouderdom;
3. vooraf gevoelen; ontwaren; I - the pleasure I shall
have in your company, ik smaak reeds vooraf het genoegen
dat ik mij van uw gezelschap voorstel; 4. veronderstellen.
-D, dw. en be. voorafgaand; vooraf gevoeld. *... PATION,

(pee'-sjun), s. vooruitneming, - opname; vooruitbetaling; voorafgaande daad, - handeling, v.; by -, bij voor
vooruit; (kh.) op rekening, *... P ATOR, (-pee-tur),-bat;
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hoorend. *-s, *... PODES, (-poads), s. mv. (aardr.) tegen
In.v. 1. voorlooper, -ster, opnemer -, opneemster van
geld, m. v.; 2. (kh.) opkooper, m. *... PATORY, bn. vooruit
tegengif, o. *...POPE, m.-voetrs,m.*POISN
(k.g.) tegenpaus, m. *... PRELATIC, -AL, bn. vijandig
nemend, - handelend.
aan de bisschoppelijke kerk. *... PRIEST, S. priestervijAnticlimax, s. gmv. (dicht.) afnemende volgorde, dalende
and, m . -CRAFT, s. vijanden der priesters, - der pausen,
climax, v. *... CLINAL, (-claj' -nel), bn. (aardk.) in tegen m. Inv. *... PRINCIPLE, S. tegenbeginsel, o. *... PROPHET,
overgestelde lijnen gericht . * ...CONSTITUTIONAL, bn. ons. profeten-bestrijder, m.
grondwettig; tegen de grondwet ; anticonstitutionneel.
-1ST, S. bestrijder der grondwet, - der constitutie, m . Antiptosis, (en-tip-too'-zis), s. (taalk.) naamvalsverwisseling, v.
*... CONTAGIONIST, m. bestrijder van de leer der besmet ting, M. *... CONVULSIVE, bn. stuipenwerend, goed tegen Antipuritan, m. (Eng. gesch.) vijand der puriteinen,
antipuritein, (aanhanger van Jakob I en Karel II), m.
zenuwtoevallen.
Antiqua, (enti'-kwe), s. mv. cursief- drukletters, v. mv.
Antitor, (en'-ti-kur), s. keelziekte (der paarden), v.
*-RIAN, (ri -en), bn. 1. oud, ouderwetsch; 2. de ouden -,de
Anti-cosmetic, bn. schoonheid bedervend. *-s, s. mv.
antieken (betreffend . -, s. zie ANTIQUARY. * -RIANISM, S.
schoonheid bedervende middelen. *... COURTIER, S. vijand
liefde -, liefhebberij -, (ook) dwaze zucht -, manie voor
van het hof, m.
oudheden, v. *-RY, s. 1. oudheidkenner, -minnaar;
Anticous, (en-ti' -kus), bn. (plant.) binnenwaarts gearcheoloog; 2. opkooper van oudheden; 3. - van oude
keerd.
boeken, m. *-TE, (-kweet), bw. opheffen, afschaffen,
Anticreator, S. godsverachter, -belager, in. *...DEMOvoor verouderd verkiaren. -D, dw. bn. verouderd.
CRATIC, -AL, bn . tegen de volksheerschappij. *...DOTAL,
-DN ESS, s. veroudering, v.; het verouderd zijn. *-TION,
*... ROTARY, bn. (gen.) 1. als tegengif dienend; 2. over
(- kwee' -sjun), s. gmv. 1. opheffing, afschaffing, v.; 2.
de tegengiften handelend. *...DOTE, s. tegengif, o. -,
onbruik, o.
bn. tegengif toedienen . *...EPILEPTICAL, bn . tegen de
vallende ziekte. *... EVANGELICAL, bn. tegen de leer der Antique, (en- tik'), 1. bn. oud, aloud; 2. ouderwetsch;
3. zeldzaam, koddig, grotesk. *-, s. 1. de oudheid, v.; 2.
evangelisten, - der rechtzinnigen.
grappenmaker, hansworst, m. *-oIL, S. soort haarolie,
Antiface, S. tegenzijde; ommezijde, v. *...FANATIC, s. vijand
v. 5 -WORKS, s. mv. antiquiteiten, werken der oude
der dweperij, m. *... FEBRILE, bn. koortswerend. *...FEBRILS. S. mv . koortsmiddelen, o.mv.*...FEDERALIST,s.vijand
kunst, v.0. mv . * -NESS, S . 1. ouderwetschheid; 2. oudheid
(van een kunstwerk), v.
van provinciale verbonden; - der unie, m. *... GALACTIC,
bn. (gen.) zogwerend, -belettend. *... GRAPH, (-gref'), s. af- Antiquity, (en-ti'-kwi-ti), s. gmv. 1 oudheid, v. vroegere
eeuwen, v. mv. ; 2. oude volken, o. mv.; 3. -(es, oude
schrift, o. *... GUGLER, S. kromme hevel; mijnhevel, m.
kunstwerken, antiquiteiten, o. v. mv.
Antihypnotic, (en-ti-hip-no' -tik), bn. slaapwerend. *-s,
S. mv. slaapwerende middelen, o. mv. *... HYPOCHONDRIAC, Antireformist, s. bestrijder van het nieuwe kiesstelsel
(inzonderheid in Engeland), m.
bn.goed tegen de zwaarmoedigheid .*... HYPOPHORA,S . (red.)
tegenbewijsvoering, v. *... HYSTERIC , bn. (gen.) goed tegen Antirevolution, s. tegenomwenteling, v. * -ARY, bn.
tegenomwentelingsgezind. *-IST, m. v. tegenomwende moederkwaal. -s, s. mv. middelen tegen de moeder
telingsgezinde, m. v.
*...LI THIC, bn. (gen.) steen -, graveelwerend.-kwal,o.mv
-s, o. mv. middelen tegen het graveel, o. mv. *...LOGA- Antirheumatic, bn. (gen.) anti-rhumatisch.
RITHM, S. (rek.) komplement van een logarithme, o.
Antisabbatarian, m. v. sabbathvijand, in, in. v.
*...SAC ERDOTAL, bn. den priesters vijandig.
* ...LOIMIC, bn. pestwerend.
Antilogy, (en-ti'-lud ji), s. het voor en tegen (eenar Antiscians, (en-ti'-sjiens), Antiscii, s. mv. (aardr.)
tegenschaduwigen, m. mv. stelling). *...LOON, (-loon'), s. fijne breede omslagdoek,
nl. *...LOPE, (-loop), s. antilo p e; gazel, v. *...LOQUIST, Antiscorbutie, * -AL, bn. (gen.) scheurbuikwerend.
*...SCRIPT, s. tegenschrift, bezwaarschrift, o. -URAL, bn.
(-'lo-kwist), s. tegenspreker, bestrijder, m. *... MINISTEtegen de H. S. ...SCRIPTURISM, S. bestrijding der H. S.,
ItIAL, bn. vijandig aan het ministerie; anti-ministeriëel.
bijbelloochening, v. *... SEPTIC, bn. (gen.) verrottingwe*... MONARCHICAL, bn. vijandig aan den monarch, - aan
rend. -s, s. mv. (gen.) middelen tegen de verrotting,
de eenhoofdige regeering. *... MONARCHIST, S. vijand der
eenhoofdige regeering, m.
0. mv. *... SLAVERY, s. gmv. verzet tegen de slavernij
(inzonderheid der negers), o. *...SOCIAL, bn. 1. ongeAntimonial, (en-ti-mo'-ni-el), bn. (scheik.) tot het spiesglans behoorend, daaruit bereid. *... MONIATE, (-mun'zellig; 2. onmaatschappelijk, strijdig met de aangenomen
jeet), *...^zoNY, s. spiesglans, zout -oxyd, antimonium,
zeden; 3. tegen het volkenrecht. ...sPASIs, (en-ti'-spe-zis),
s. (gen.) sappen-afleiding, v. *... SPASMODIC, bn. (gen.)
0. *... MONIATED, bn . spiesglanshoudend. *...MONIOus, bn.
spiesglansachtig.
krampstillend. -, s. krampmiddel, o. *... SPASTIC, bn.
Antimoralist, s. vijand der zedelijkheid, m. *...Musl(gen.) afleidend, -afvoerend. *... SPLENETIC, bn. (gen.) galCAL, bn. niet-muzikaal, afkeerig van muziek.
afleidend, goed tegen de miltzucht.
Antinomian, (en-ti-non -mi-en), bn. (k.) tegen de wet. Antisthenes, (en-tis'-thi-niz), m. Antisthenes (m.n.).
*_, *... 31IST, s. (k.) wettelooze, verkrachter der kerkelijke Antistes, (en-tis'-tis), s. opperpriester; bestuurder, m.
instellingen, m. *...MY, s. gmv. (k.) loochening van wet Antistrophe, s. (dichtk.) tegenstelling, v. tegenzang, m.
en recht, v.
*... STROPHAN, S. (red.) tegenstelling, v. antwoord, o.
Antinous, (en'-ti-nus), s. Antinous (m.n.).
* ...STRUMATIC, (en-ti-stru-mee'-tic), bn. klierwerend. -, s.
Antiochus, (en'-ti'-okus), s. Anthiochus (m.n.). *...ocHIA,
kliermiddel, o.
(-o'-ki-e), s. (aardr.) Antiochië (Azië).
Antithesis, s. (red.) 1. tegenstelling, v.; 2. verschil van
Antipapal, (en-ti-pee' -pel) , * ...PAPISTIC, -AL, bn . tegen
meening, 0. *... TRETARIUS, (en-thi-tee'-ri-us), s. tegen
den paus gezind; den paus vijandig; antipaapsch.
(wegens dezelfde misdaad), v. *...THRTIC (-thi 7 -anklcht
Antiparalytic, *-AL, bn. beroerte -, verstijving werend.
tegenstellend; tegenovergesteld.-tik),ALbn.(red
-s. S. mv. zoodanige middelen, o. mv. *... PARALLEL,
* ...THETON, (-thi'-tun) , zie ANTITHESIS. *...TRINITERIAN,
bn. (wisk.) van de evenwijdigheid afwijkend, tegenover
m. v. (k.) bestrijder -, bestrij dster van het drieëenigheidsaan de evenwijdigheid. *... PATHETIC, bn . (dichtk.)-gestld
stelsel, M. v. *... TYPE, S . (drukk.) 1. afdruk, m.; 2. tegen
niet verheven, niet hoogdravend, onpathetisch.
0. * ...TYPICAL, bn. als tegenbeeld . * ...VENEREAL,-beld,
Antipathie, (en'-ti-pe-thik), bn. (wijsb.) strijdig met,
bn. (gen.) goed tegen de venusziekte. *... ZEALOT, s.
tegenovergesteld aan (in gewaarwording). *...PATHY, S.
bestrijder van overdreven (godsdienst) ijver, m.
gemoedsafkeer, m. natuurlijke vijandigheid zonder be- Antler, (ent'-lur), S. (dierk.) uiteinde der (herts) horens,
paalde oorzaak, antipathie, strijdigheid (i. a. b.), v.
o.; brow -s, oogtakken; bear -s. boveneinde (der horens).
Antipatriotic, bn. onvaderlandsch. *... PENDIUM, (-pen'*-ED, bn. gehorend, met gewei voorzien.
di-an), s. (k.) voorhang van het altaar, m. *...PESTI- Antoecii, (-en-to-i'-ci) s. mv. (aardr.) tegenwoners,m.mv.
LENTIAL, bn. pestwerend . *.. PHLOGISTIC, bn. 1. onont- Anto$es, (en'-tuf-fels), s. specerijbloesem, m.
brandbaar; 2. (gen.) niet vatbaar voor ontsteking. -s, Antonia, (en - to' - ni - e), v. Antonia (v. n.). *... TONINUS,
s. mv. ontstekingwerende middelen, o. mv.
(en-to-naj'-nus), m. Antoninus (m. n.).
Antiphon, (en'-ti-fen), s. (muz.) beurtzang, m. rei, v. Antonomasia, (en-to-no-me'-sji-e), s. (red.) naamsver*-AL, *-Ic, bn.. -LY, bijes. in beurtgezang zingend,
wisseling, v.
bij wijze van beurtgezang. *-ARY, s. (r. k.) koorboek, o. Antie, (en'-tr), s. hol, o. spelonk, v.
*... PHRASE, S. (taalk.) tegenvolzin, m. tegenvoorstel, o. Antwerp, (ent'-oeërp), s. Antwerpen (België), v.
Antipodal, (en-ti-poo'-del), bn. tot de tegenvoeters be- Anus, (ee'-nus), s. (ontl.) aars, m.
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Anvil, (en'-wil), s. aanbeeld, o.; rising-, dubbelhoornig t Apheta, (e-fi'-te), s. (sterrenw.) geboortester, v. *...ICAL,
aanbeeld.

*_ED,

bn. op het aanbeeld gesmeed.

bn. de geboortester betreffend.

Anxiety, (enk-saj'-e-ti), (-ies), 1. angst, m. vrees; 2. Aphilanthropy, (e-fi-len'-thrup-pi), s. gmv. onmenschzorg, bezorgdheid, v.; - to please, ijver-, m. zucht om te
behagen; 3. (gen.) beklemming, v. *•••)JUS, (- sjus'),
bn., -LY, bijw. 1. angstig, bang, bekommerd; onrustig
ilk; 2. zorgvuldig, reikhalzend, ijverig. -NESS, S. 1.
eangstheid, vrees, bezorgdheid; 2. nauwgezetheid, v.
Any, (en'-i), bn. 1. eenig, eenige, iets, een weinig, niet
dan; have you - books ? hebt gij boeken? 2. een, iemand
niemand; 3. ieder, elk, elke; in - place, op iedere
plaats; - one, body, iedereen, wie ook; not -, not
- one, geen, niemand; niet één, niemand; - thing, wat
ook, iets hoegenaamd; wat het ook zij. *-, bijw. but..., ieder behalve..., allen behalve...; - further, iets
verder; - how, hoe ook, wat ook; hoe het zij; althans;
- longer, iets langer, - iets verder; - more, iets-, een
weinig meer; nog iets; - w/iere, waar ook; overal; at
- time, te allen tijde; as well as -, zoo goed als ieder; in
- way, in - wise, op alle wijzen; -within, waarheen ook.
Aonian, (ee-o'-ni-en) bn. éonisch (tot de zanggodinnen
behoorend), Beotisch; - songs, oud-Grieksche gezangen.
Aorist, (e'-o-rist), s. (taalk.) onbepaald verledene tijd, m.
*...ORTA, (-or-te), s. (ontl.) groote slagader, v. -L,
*...ORTIC, bn. (ontl.) tot de groote slagader behoorend.
Aouta, (e-oe'-te), s. moerbeLieboom, m.
Apace, (e-pees'), bijw. snel, gezwind, ijlings, hevig, hard;
it rains -, het stortregent.
Apagogy, (e'-pe-gho-dji), s.l.(reden.)bewijsvoering uit den
middenterm eener sluitrede; 2. (recht.) betrapping op hee
(reden.) middellijk, apagogisch.-terda,v.*ICALbn
Apaid, (e-peed), bn. vergenoegd, tevreden.
Apanthropy, (ep'-en-thro-pi), s. (gen.) menschenschuwheid, v.
Apalachian, (e-pe-let'-tji-en), bn. Apalachisch (van een
gebergte in Azië).
Aparine, (e'-pe-rajn), s. (plant.) kleefkruid, o.
Aparithmesis, (e-pe-rit'-mi -zis), s. (red.) opsomming, v.
Apart, (e-paart'), bijw. 1. ter zijde, op zijde; 2. afgezonderd, afzonderlijk; - from, afgezien van, gezwegen van.
Apartment, (e-paart'-ment), s. vertrek, o. kamer, v.
Apathetic, (e-pet-te'-tik), bn. gevoelloos, ongevoelig
(voor); neerslachtig. *...THIST, m. V. 1. gevoellooze, ongevoelige; 2. hartstochtelooze, onverschillige,m.s-.*..ICAL,
be. ongevoelig, onverschillig, hartstochteloos. *..THY, S.
1. gevoelloosheid, ongevoeligheid; 2. hartstochteloosheid;
onverschilligheid; 3. neerslachtigheid; 4.werkeloosheid,v.
Apathite, (ep-e-thajt'), s. (scheik.) kalkzuur, o.
Apaume, (e-paaum'), s. (wap.) vlakke hand, v.
Ape, (eep), s. Y . aap; (fig.) nasper; 3. sul, onnoozele bloed,
m.; - leader, - bearer, - carrier, ronddolende reiziger
met geleerde apen; to be one's -, iem. naapen; to lead -s to
hell, als oude vrijster sterven. -, bw. naápen.
Apeak, (e-piek'), bijw. steil, loodrecht; to run -, (zeev.)
op zijn anker rijden.
Apelles, (e-pel'-liz), m. Apelles (schilder).
Apennine, (ep-en-najn'), bn. Apennijnsch; the --hills, de
Apennijnsche heuvels. *-s, s. mv. Apennijnen (gebergte
in Italië).
Apepsy, (e-pip'-si), s. slechte spijsvertering, v.
Aper, (ee-pur), m. V. 1. nagaper, m. nabapster, v.; 2.'everzwijn, o. *- Y, s, na3,perij, v.
Aperient, (e-pi'-ri-ent), Aperitive, (e-pi'-ri-tiv), bn.
(gen.) drijvend, buikopenend. *-, s. mv. (gen.) drijvende
middelen, o. mv.
Apertion, (e-pur'-sjun), s. opening, gaping, v. doorloop,
m. 5 ...PERTOR,(-pur'-tur), s. (ontl.) oogtrekspier, v. 5 ...PERTLY, (-puit' -ly), bijw. openbaar, duidelijk. * ...PERTNESS, S.
openbaarheid, duidelijkheid, v. 5 ...PERTURE, (pur'-tjoer), s.
1. opening; 2. opheldering, toelichting; 3. (gez.) wijdte
(van een verrekijker enz.), v.
Apetalous, (e-pi'-te-lus), bn. bladerloos (van bloemen).
*-NEss, s. bladerloosheid, v.
Apex, (ee'peks), s. 1. top, m. kruin,v.; 2. omgebogen toonteeken (i); 3. (plant.) zaadhelmpje, o.;4. (dierk.) (vogel)kuif,v.
Aphaeresis, (e-fer'-ri-zis), s. (taalk.) weglating; (gen.)
wegruiming, V. *...PHANESITE, (-fe-ni-sajt'), s. (delfst.)
soort kopererts, o. 5 ...PHANISTIC, ( - fe-nis'-tik), bn. (delfst.)
onduidelijk. *...PHANITE, (- fe-najt'), s. (delfst.) zek. donkere rotssteen, m.
Aphelion, (e-phi'-li-un), s. (sterr.) verste afstand (van
de zon, ene.), v.; zie PERIHELION.

b

lievendheid, v.

Aphis, (ee'-fis), s. bladluis, v.
Aphlogistie, (e-flo-djis'-tik), bn. vlamloos ; the - lamp,
het gloeilampje.

Aphony, (ee-fo' -ni), s. gmv. spraakverlamming, v. verlies
der stem, o. *...PHORISM, (-foo'-rizm,) s. (red.) gedenk
stelling, v. -FR, *...PHORIST, s. (red.) schrijver-spreuk,
van gedenkspreuken, - van korte stellingen, m. *...PHORISTICAL, (-foo-ris' -ti-kl), bn., -LY, bijw. in -, van -, naar
gedenkspreuken; kort samengevat; aphoristisch.
Aphrodisiac, (e-fro-di-zi' ek), *-AL, bn. (gen.) de geslachtsdrift opwekkend. *-s, s. mv. (gen.) middelen ter
opwekking van de geslachtsdrift, o. mv. *...PHRODITE,
(-fro-dajt), s. 1. (fab.) Aphrodite, Venus; 2. (dierk.)
zeerups, V. *...PHRONITRE, (-fro-ni' -tr), s. (scheik.) salpeterschuim, muurzout, o.
Aphthae, (ef'-thee), s. mv. (gen.) spruw (mondziekte der
kinderen), v. *...TxoNG, (-thung), s. (taalk.) stomme
letter, v. (als : de k on gh in knight, najt). *...TOUS, (- tus),
bn. (gen.) spuwachtig.
Aphylous, (e'-fi-lus), bn. (plant.) bladerloos.
Apiary, (ee'-pi-e-ry), s. (-ies), bijenstal, m. *...ASTER,
(es-tur), s. bijeneter (insect), m. 5 ...CULATED, (-kjoe-lee'ted), bn. spits, spichtig.
Apiece, (e-pies'), bijw. het -, per stuk. *-s, bijw. in
stukken gebroken.
Apis, (ee'pis), s. 1. (fab.) Apis (os, afgod der Egyptenaren),
in.; 2. honigbij, V.
Apish, (ee'-pisj), bn., 5 -LY, bijw. 1. aapachtig, -lijk;
2. naapend. 5 -NESS, s. aperij, aapachtigheid, naáperij, v.
Apitpat, (e-pita'-pet), bn. en bijw. (gen.) kloppend (van
het hart), tik-tik.
Aplanatic, (e-ple-nee'tik), bn. (gez.) onafwijkend (van
lichtstralen). *...PLASTIC, bn. onplastisch, niet beeldend
(van kunst).
Aplustre, (e-'plus-tr), s. (zeev. oudt.) windhuisje (aan
den achtersteven), o.
Apocalypse, (e-pok' -ke-lips), s. 1. Openbaring van Johannes; 2. (fig.) duistere uitdrukking, v. *...LYPTIC,
-AL, bn., -ALLY, bijw. 1. openbarend, apokaliptisch;
2. geheimzinnig, duister, droomend. 5 ...COPATE, (-ko- peet),
*...coPE, bw. (sprk.) afkappen (eindletters).
Apoerustic, (e-po-knus'-tik), bn. (gen.) afdrijvend. *-s,
s. mv. (gen.) afdrijvende middelen, o. mv.
Apocrypha, (e-pok' -kri-fe), s. mv. (godg.) ongewijde -, apocriefe schriften, 0. mv. *-L, bn. *-LLY, bijw. ongewijd;
2. ongeloofwaard; twijfelachtig, -lijk; ondergeschoven;
apokrief. 5 - LNESS, s. 1. het ongewijde; 2. twijfelachtig
-heid;
ongeloofwaardigheid, v.
Apodal, (ep'-o-del), bn. 1. voetloos; kortvoetig; 2. vinloos (van visschen). *...PODES, (-poods'), s. mv. 1. voetboze diertjes, o. mv.; 2. vinloozen (visschen).
Apodictieal, (e-pod-dik'-ti-kl), bn., * -LY, bijes. (reden.)
zeker; gewis, ontegenzeggelijk; apodiktisch. *...DIxIS,
(-dik'-sis), s. (dixes) (red.) onwederlegbaar bewijs, o.
*...DOSIS, (- do'-vis), s. (red.) aanhangsel, nazindeel, o.
Apogaeun, (e-po-ghee'-un), Apogee, (e'-poo-dji), s.
(sterr.) verst verwijderd punt van de aarde (in de maan),
V. 5 ...GAN, (-gun), s. soort visch (Middelt zee), haringkoning, m. *...GRAPH, (-ghref), s. afschrift; exemplaar,
0. -AL, bn. af-, uitgeschreven.
Apollo, (e-pol'-lo), s. (fab.) Apollo (god . der kunst), m.
* -DORUS, ( do'-rus), s. Apollodorus, (m. n.). *...LONJA,
(-lo-ni-e), Apollonia, (v. n.) 5 ...i.YON, (-li-un), s. 1. Apollion, (m. n.); (fig.) vernieler; verderver, m.
Apologetic, (e-po-lod-dje' -tik), * -AL, bn., *-ALLY,bijw.
verdedigend; verwerend. *-s, s. mv. (godg.) verweerders
der heiligheid van den Bijbel,m.mv.; zie APOLOGY.*...GIST,
(-djizt), m. verdediger; verontschuldiger, m.
(-djajz), ow. -, for, verontschuldigen verdedigen;
- to..., for..., zich verontschuldigen (bij..., wegens...).
-R, m. v. verdediger; verweerder; verontschuldiger,
ster, m. V. ...LOGLTF.. (-logh), s. fabel, v. *...GY, (-dji),
S. verontschuldiging, v.; verweerschrift, o.; apologie, v.;
to make an - om vergiffenis -, excuus vragen.
Apomecometry, (e-po-mi-cum'-e -tri), s. (meetk.) vertemeting, v. 5 ...NE5JROSIS, (- ni-oe-ro'-zis), s. (ontl.) spiernitwas, 0. *.••PEMPTrc, (-pemp' -tik), s. afscheidszang
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(bij de ouden), m. *...PHAsIS, (-fee'zis), s. (red.) ironische
verzwijging, v. * ... PHLEGMATIC, (-flegh'-me -tik), -AL, bn.
(gen.) slijmoplossend, -afvoerend. -s, s. mv. (gen.) zoodanige middelen, o. mv. *...PHLEGMATISM, S. (gen.) slijm
uitdrijving, v.
.PHLEGMATIZANT, (-mee-ti'--oplsing,
zent), s. (gen.) slijmafdrijvend middel, o.
Apophthegm, (ep'-o-them), s. (red.) denkspreuk, v.
*-ATIC, * -ATICAL, bn. als -, van eene denkspreuk.
Apophysis, (e-pof'-i-zis), s. (ontl.) beenuitwas, o.
Apoplectic, (e-po-plek'-tik), bn. *- AL, bn. (gen.) de beroerte betreffend; an - fit, een aanval van beroerte.
-, S. iemand door beroerte getroffen. *...PLEXED,
(-plekst), bn. door beroerte getroffen. *...PLEXY, (-plek-si),
S. (-les), beroerte, v.; to fall into an -, door eene beroerte
getroffen worden; --of drunkenness,het smoordronken zijn,
jeneverberoerte, v.
(benauwdheid, v.
Aporia, (e-poo'-ri-e), Apory, (e'-po-ri), s. (gen.) koortsApostasy, (e-pos'-te-zi), *...TACY, (-te-ei), s. gmv. 1. afval
(van het geloof, m.; 2. afscheiding, v. *...TATS, ('-teet,
m. v. afvallige, m. v. -, bn. afvallig; (fig.) verraderlijk.
* ...TATICAL, (-tee'-ti-kl),bn. afvallig. * ... TATIZE, (-tee--tajz),
ow. afvallen (van het geloof).
Apostemate, (e-pos'-ti-meet), ow. (gen.) zweren. *...MATION, (-mee-sjun), S. (gen.) zweren; etteren, o. ettering,
v. *...MATOUS, (-mee'-tus), bn. (gen.) zwerend.
Aposteme, (e-pos-tiem'), s. (gen.) zweer, v.; gezwel, o.;
etterbuil, v.
Apostil, (e-pos'-til), s. kantteekening, v. naschrift, o.;
kantbeschikking, v.
Apostle, (e-pos'-sl), S. (Bijb.) apostel, m. *- sHIP, (- sup), s.
1. apostelschap, o.; 2. (oudt.) bisschoppelijke waardigheid, v.; 3. (fig.) zendelingschap, o.; roeping,v. *...POSTOLIC,
(e-pos-to'-lik), -AL, bn., -ALLY, bij w. apostolisch. -NESS,
S. apostolisch gezag; - aanzien, o. *...POSTOLIES, S. mv.
(k.) apostelvrienden, m. mv.
Apostrophe, (e-pos'-tro-fi), s. 1. (red.) toespraak, v.; 2.
(sprk.) afkappingsteeken ('), o. *...TROPHIZE, (-tro-fajz),
bw. 1. toespreken ; (gen.) den mantel vegen; kapittelen;
2. (sprk.) een apostrophe plaatsen.
Apostume, zie APOSTEME.
Apothecary, (e-po -thi'-ke-ri), m. artsenijmenger, apotheker, m.; -'s bill, apothekersrekening; (fig.) te hooge
rekening; -'s hall, stads laboratorium te Londen.
Apotegm, (e'-po-them), Zie APOPHTHEGM. * -ATIC, * -ATICAL, bn. kernspreukig. * -ATIST, m. verzamelaar van
kernspreuken, m. * - ATIZE, (e-tajz), ow. kernspreuken
maken, - bezigen.
Apotheosis, (e-po-thi'-o-zis), s. vergoding, v. *...THESIS,
{ -'thi-zis), s. (heelk.) zetting (van een gebroken lid), v.
*...TOME, (-toom), *...TOMY, S. (wisk.) verschil tusschen
twee onmeetbare grootheden, o. *...TREPSIS, s. (heelk.)
oplossing van een ettergezwel, v. *...TROPEA, (-tru-pi'-e),
S. zoenhymne (bij de ouden), v.
Apozem, (ee'-po-zim), s. (gen.) afkooksel, o. *- ICAL,
(-i- kl), bn. als afkooksel.
Appair, Zie IMPAIR.
Appal, Appall, (ep'-paol), bw. doen schrikken, - ver
ijzen; (fig.) to - the thirst, den dorst lesschen.-blekn,
a -ED, dw. bn. verschrikt; ontsteld. *- ING, dw. bn.
-LY, bijw. verschrikkelijk; schrikwekkend. *-MMENT, s.
schrik, m.; ontsteltenis, v. het verbleeken.
Appanage, (ep'-pe-needj), s. 1. ouderlijk erfgoed (inz.
van vorsten aan hunne jongere kinderen); 2. deel, aanhangsel (van iets); 3. toebehooren, o.
Apparatus, (ep-per-re'-tus), s. (-ti), 1. toebereidsel, o.
toestel, m. ; al wat noodig is tot uitoefening eener kunst
of wetenschap; gereedschap; krijgstuig, o.; toerusting,
v.; 2. opschik, praal, m.
Apparel, (ep-perl'), s. 1. kleeding, dracht, v.; gewaad, o.;
opschik, m.; 2. scheepstuig; 3. (heelk.) verband, o.
*_, bw. kleeden; bekleeden; opschikken; gereedmaken.
* -ED. dw. en bn. 1. gekleed; toegerust; 2. (heelk.) verbonden. * - ING, dw. kleedend; toerustend; verbindend.
Apparenee, (ep-pee-rens), s. schijn, m.- voorkomen, o.
*...RENT, bn., -LY, bijw. 1. blijkbaar; duidelijk; zichtbaar,
-lijk; heir- of the throne, vermoedelijke erfgenaam van den
troon ; 2. schijnbaar; the - diameter of the sun, de schijnbare middellijn der zon. *...RENTNESS, S. gmv. duidelijk
-heid;
zichtbaarheid, v.
Apparition, (ep-pe-ri'-sjun), s. 1. verschijning, v.; 2.
spook, o.; geest, m.: 3. zinsbedrog, o.; 4. (stern.) lichtperinde (der ulaan), v. * - IST, s. geestenziener, in.

Apparitor, (ep-pe-ri'-tur), m. (recht) gerechtsdienaar,
-bode, m.

Appeach, zie IMPEACH.
Appeal, (ep-piel'), ow. 1. - to, (recht.) in hooger beroep

komen; to be - ed to, gedagvaard worden; 2. zich (op
iem.) beroepen. *-, bw. dagvaarden, aanklagen. *-,
S. 1. hooger beroep; appèl, o.; 2. oproeping, klacht, dag
to make an - to arms, te wapen roepen;-varding,.;
3. toevlucht, v. *- ABLE, (-ee'-bl), bn. 1. (recht.) vatbaar
voor hooger beroep ; 2. ter rolle ingeschreven. *- ANT,
(-ent), (Shale.), *- ER, (- ur), m. v. (recht.) appellant,
eischer, -es in hooger beroep. *-ING, dw. bn. (recht.) in
hooger beroep gaand -, zijnd; - to, zich beroepend op.
Appear, (ep-pier'), ow. 1, verschijnen (i. a. b.), te voorschijn komen; 2. schijneu;'3. blijken; as -s out of -, zoo
als blijkt uit; to make - doen blijken (van); to - against,
optreden (in rechten) tegen. *- ANCE, s.1. verschijning; 2.
intrede; 3. tegenwoordigheid,v.; 4.voorkomen,o.; at/irst -,
op den eersten aanblik; 5. (kh.) oog (eereer koopwaar), o.;
for - sake, om den schijn te redden; be not deceived by -,
laat u door den schijn niet bedriegen; 6. waarschijnlijk
uitzicht, gestalte; 8. spook,o. geest,m.;-heid,v.scjnm;7
9. great - atcourt, grootgala (partij) aan liet hof; agreatof people, een groote toeloop van menschen;10. (recht.)
termijn; day of -, terechtzitting; by defaultof -, bij verstek; to enter into hond for -, zich verbinden te verschijnen
(voor de rechtbank). *- ANT, m. v. (recht.) gedaagde;
comparant (voor een notaris), m. v. *- ER, (ur), m. v.
die verschijnt. * - ING, dw. bn. verschijnend, schijnend.
*-, s. het verschijnen, schijn, m.
Appea oable,(ep- pie'-zi-bl),bn. bevredigbaar,verzo erebaar,
*-NESS, S. gmv. bevredig-, verzoenbaarheid, v. *...PEASE,
bw. bevredigen, verzoenen, geruststellen, verzachten,
(i. a. b.). -MENT, s. bevrediging, verzachting, gerust
*...PEASER, (-pie'-zur), m. v. bevrediger,-steling,v.
verzoener, verzachter, m. -ster, v. *...PEASIVE, (-pie'-ziv)
bn. bevredigend, verzachtend.
hooger
1- Appellancy, (ep-pel' -len-si), s. (-ies), (recht.)
beroep; appèl, o. *...LANT, m. v. (recht.) appellant,
eischer,-es in appèl, -in hooger beroep;uitdrager;(k.)tegenstander der bul unigenitus, In. -, bn. (recht.) in hooger
beroep zijnd, appolleerend. *...LATE, (-1eet'), zie APPELLEE;
- judge, rechter in appèl. *...LATION, (-lee'-sjun), S.
naam; toenaam, m. benaming, v.; (recht.) appèl, o. *...L ATIVE, (-le'-tiv), bn. in het algemeen genoemd, tot allen
behoorend ; gewoon ; gebruikelijk. -, s. (taalk.) gemeen
zelfstandig naamwoord, o.; toenaam, titel, m. -LY,
bijw. dus genoemd, bij naam. *...LATORY, (le'-tu-ri), bn.
waarvan-appèl, - hooger beroep; - libel, dagvaarding van
appèl. *...LEE, (lie), m. v. 1. (recht.) gedaagde, verweerder -, verweerster in appèl, - in hooger-beroep, m. v.
*...LOR, (- lur), m. v. 1. (recht.) eischer -, eischeres in appèl;
2. uitdager; uitdaagster; 3. verklikker, -ster, m. v.
Append, (op-pond'), bw. - to, 1. aan iets hangen, aan
(ook fig.); 2. bijvoegen; bijdoen. *- AGE, (-didj'),-hange,
s. gevolg; uitvloeisel; aanhangsel, o. nasleep; (gein.)
-staart. M. * -ANT, (-dent), bn. aanhangend, vereenigd
(met). - s. aanhangsel, toebehooren, o. 5 -ICES, (- is'seS), %ie APPENDIX. * -ICLE, (i'kl), s. aanhangsel, o.
* .ICULATE, (- i-kjoe'leet), bn. (plant.) met uitspruitsels.
*-ING, dw. aanhangend, bijgevoegd. *- Ix, (- iks),
s. 1. bijlage, v.; aanhangsel; slot, o.; slotbepaling, v.;
naschrift, o.; 2. bijkomende bijzonderheid, v.
Apperception, (ep-pur-sep'-shun), s. waarneming. v.;
het ontwaren (van), o. voorstelling, v. zelfbewustzijn, o.
i Apperil, (-e-per' -ril), s. (Slik.) gevaar, o.
Appertain, (ep-por-toen'), ow. behooren (i. a. b.) ; passen. * - ED, dw. bn. behoDrd. * - ING, dw. bn. behoorend; passend. * - MENT, S. toebehooren, voorrecht;
(recht.) wettig deel, erfgoed, o. *...TENANCE, (-te-neus),
Zie APPURTENANCE; ap- en dependentiën; -s of a lamb,
ingewanden van een lam, o. mv.
Appetent, (op' -ps- tent;, bn. belust (op); begeerig naar.
*...TENCE, (tens), *...TENCY, S. (- les), 1. begeerte, v. lust, m.;
2. wensch, m. ; streven; 3. instinct, o.; 4. gevoelig
vatbaarheid; 5. (nat.) aantrekking, attractie, v.-heid;
*...TIBILITY, (-tib-i'-li-ti), s. aantrekkelijkheid, v.; zinnelij ke lust, m. *...TIBLE, (-ti'-bl), bn. aantrekkelijk
verlokkelijk. -NESS, Zle APPETIBILITY.
Appetite, (ep'-pe-tajt), s. begeerte, v. lust, m. verlangen, o. dierlijke lust; eetlust, honger, m. wraakzucht, v.; to be given to -, gulzig zijn; to have an -,
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honger hebben ; an - for honors, begeerlijkheid slaar
bn. vast te stellen, te bepalen, benoeinbaar. *-En,
rang en titels. *...TITION, (-ti'-sj-un), s. (w. g.) begeerlijkdw. bn. bepaald, enz.; Zie APPOINT, bW. * -EE, s. aangeheid, v. *....TITiOUS, (-ti- saus), bn. smakelijk, verlokkestelde, benoemde, m. * -ER, (-ur), s. die vaststelt, belijk ; snoeperig. *...TITIVE, (-ti-tiv), bn. begeerlijk, belust ;
noemt. *-ING, dw. bn. bepalend, enz. -, s. (liet be- faculty, begeervermogen, o. *...TIZE, (-tajz'), bw. den
palen, onz.; Zie APPOINT. *-MENT, S. 1. bepaling, vasteetlust prikkelen, sausen. *...TIZING, (-taj'-zing), bn.
stelling; 2. - to, benoeming, v.; to obtain an -,
eetlust opwekkend, prikkelend.
eene aanstelling bekomen; 3. afspraak, vaststelling, v.;
Appian, (ep'-pi-en), bn. (Rom. gesch.) van Appius; the they made an - to meet at three o'clock, zij spraken te
way, de Appiselie weg.
zamen af ten drie ure elkander te ontmoeten; to keep
Applaud, (ep-plaud'), bw. toejuichen, in de handen
to ao -, zich stiptelijk ter plaatse bevinden; 4. bevel,
klappen, loven, prijzen; - your self for having succeeded, gij
o. verordening, regeling, v.; to come by -, op bevel komoogt n verheugen geslaagd te zijn; zie APPLAUSE. *-EV,
men; the divine -s, Gods raadsbesluiten; 5. (Shak.)
dw. bis. toegejuicht, geprezen. *-ER, (-ur), m. v. toescheepsuitrusting ; 6. jaarwedde, v. salaris; 7. (recht.)
juicher, -ster; lofredenaar, -ster, in. v. 0 ...PLAUSE,
legaat, o.
(-plaos), s. toejuiching, v. haedgeklap, o. lof, bijval, m. Apportion, (op por' -sjun), bw. evenredig verdeelen, ...ING,
ciw. bii., 0 ...PLAUSIVE, (-plao -ziv), bn. toejuiindeelen. *-ER, (-ur), in. v. verdeeler, -ster, ni.V.
chend, lovend, prijzend; on - song, lofgezang.
I 0 -ATENESS, (- eet' -ness), s. gelijkmatige indeeling, v.
Apple, (ep' -pl), s. appel, m.; bitter-, (plant.) kolokwint;
gelijkmatig deel, o.- biENl', (- inent), s. ver -, indeeling;
crab -, wilde appel; dried -, gedroogde appel ; love -,
gelijkmatige in-, verdeeling, v.
gulden -, liefde-appel; oak -, galnoot, (ook) eikel; Apposite, (ep' -po -zit), bn., 0 -LY, bijes. gepast, -behoorof t1i( eye, oogappel. *-BUTTER, s. appelpeet, -moes,
lijk, welvoeglijk; dienstig; gemakkelijk. 5 -NEss, s. gem. *-CART, s. appelenwagen, in. *-CARE, S. klokhuis,
pastheid; dienstigheid, v. *...SITION, (-zI'-sjun), s. 1. toe0. 5- DUMPLING, S. gekonfijte appel. * -GRAFT, S. appel voeging, v. bijvoegsel; 2. (taalk.) toevoegsel, 0. appositie,
tinting, V. *-HARVEST, s. appelpluk, m. 0-JOHN', s.
V. 0...SITIVE, (-zi-tiv), bn. bijgevoegd.
1. St. Jansappel, ni.; 2. (zek.) appeltaart, v. 7C -LOFT, Appraisal, (ep- pree' -zl), s. schatting, taxatie, v. *...PRAISE,
S. fruit-, ooftkelder, nl. *-aiONGER, In.
appel -,
(-preen'), bw. schatten, waardearen, taxeeren, (ook fig.).
fruitverkooper, -ster, In. V. * -PARI\GS, S. mv. appel - IEN'1', zieAPPRAISAL. á...1'R AISEP,., (-preeZUr), In. V.
SCliil, V.
-PIN, S. appeltaart, v.
-QUINCE, S. I
schatter, -ster; verweerder, - ster, 111. v.
appelkompot, - konfijt, o. 0- ROASTER, s. appelrooster, Apprecation, (ep-pri-kee'-sjun), S. innig gebed, o.
m. *-ROSE , s. groote hageroos, v. 0 -SAUCE, S. appelvurige wensen, in. *...0 &TORY, (-kee'-tur-ri), bn. smeesaus, v. * -TART, S. appeltaart, V. 0-•THORN, S. doorn -,
kend, vurig wenschend.
steekappel, In. *-TREE, S. appelboom, nl. *-woaiAN, S. Appreciable, (ep-pri'-sji-ibl), bn. schatbaar (ook fig.),
appelvrouw, fruitvrouw, v. 0-YARD, S. appelboomgaard,
waardeerbaar. 0...CI ATE, (-'sji -eet), bw. hoogschatten,
ootttuin, in.
'
loven, schatten, achten. -, ow. (kll.) rijzen (in prijs).
Apple, (ep' -pl), bpi'. appelvorinig fatsoeneeren.
*...CA AT1oN, ( -si -ee'-sjuii), s. 1. waardeering, schatting
Appliable, (ep-plaj'- i -bl), bn. - to, aanwendbaar, toe- i (ook fig.); 2. waarde, v. prijs, in.; 3. (kli.) stijging, rij passelijk. *... ANCE, (-ens), s. aanwending, toepassing, v. zing (vals prijs), v.
middel, o.
Apprehend, (ep-pri-bend'), bw. 1. vatten, grijpen, aan Applicability, (ep-pli-ke- bi' - li -ti), s. (-ice') aanwendhouden, gevangen nemen; 2. vatten, begrijpen, inzien;
baarheid, toepassolijkheid, v. ...CAIILF., (-ki-bl), bn. - to, ; 3. gelooven, meeeen; 4. vreezen, duchten; we - this is
...ELY, bijw.toepasselijk (op). -NEss, s. toepasselijk - j
,got to the purpose, wij vreezen dat dit niet aan het doel
lleid, v. °,..CANT, (- kent), nl. v. 1. verzoeker, -ster, m. v. i beantwoorden zal. 0 }D, dw. bn. 1. gevat, gegrepen,
(recht.) requestrant, suppliant, m.-e,v.;2.vlijtige leerling;
gevangen genomen; 2. begrepen; 3. geloofd, vermoed.
(gem.) blokker, in. 5'...CATE, (- keet'), s. (meetk.) ordinaat,o.
*-ER, (-or), m. v. aanhouder, vatter, gevangennemer,
...0 ATION, (-sjun),
s. 1. (gen.) aanwending (van een j
kee'-neemster,ns v.;2.begrijper,vermoeder;3. die vreest,ducht.
middel) ; 2. (heelk.) oplegging, v. het leggen (van een ver - !
* -ING, dw. bn. vattend, enz.; zie APPREHEND.
band); 3. liet bezigen; gebruik, o. aanwending, v.; -E. for, Apprehensible, (ep-pri-lien'- si -hl), bn. begrijpelijk, verhulpmiddel ; 5. - to one, verzoekschrift ; request, o.;
moedelijk. *...sioN, (-sjnn), s. 1. gevangenneming, aan 4i. vlijt, studie; inspanning, v.; (gem.) liet blokhouding, v.; 2. begrip, o.; a rnan of Ball -, een man
ken; to vice - to, ziel, (op iets) toeleggen. R...CAinocielijk van bevatting; 3. gevoelen, o. lneening, v.; ie
TIVE (-ke-tiv), bii. aanwendend; uitoefenend; werkdadig. Tray -, naar mijn gevoelen; to make an - of, zich een
° ...CATORY, (-ke-tur-ri), bn. aanwendbaar; bruikbaar. -,
denkbeeld vormen van; 4. vrees, bezorgdheid, v. ver s. brnikbaarlleid, v.; liet bruikbare.
"
moeden, o.; to be under great -s, in groote vrees ver Applied, (ep-plajd'), des. bn. opgelegd, enz.; zie APPLY.
keeren. 0...51\E, (-siv'), bn., - cv,bijw. 1. vatbaar,
-ly, (ep-plajd' -li), bijw. werkdadiglijk.
...PLIER,
levendig van begrip; an - scholar, een vlugge scholier;
(-plajr*), m. v. 1. Zie APPLICANT; 2. gebruiker, -ster, m. v. !' an - conscience, een teeder geweten; 2. bevreesd, beApply, (ep-plaj'), bw. - eo, 1. opleggen, aanwenden. !
zorgd; to be - of, vreezen voor, (ook) bemerken, ontaanbrengen; 2. gebruiken, bezigen; to - colors, kienwaren. ° -NESS, S. 1. bevattelijkheid, scherpzinnigheid;
ren -, verven aanbrengen; - a thing (to), zich van eene
2. vrees, bezorgdheid; versaagdheid, v.
zaak bedienen (tot) ; 3. -about, richten (naar); that which Apprentice, (ep-pren'-tis), m. v. 1. leerling, leerjongen,
his i,Lind is applied oboist, (lat waarop zijn geest zich
m. kweekeling, m. v.; to biral - to als leerling besteden
vestigt; coays applied to God, wenschen tot God opgebij; 2. klerk, in. *-, ba. in de leer geven, besteden;
zonden; 4. - one's self (to), zich toeleggen (op), iets
to be -d to, als leerjongen staan bij. * -i-soon, (Shak.)
beoefenen, uitoefenen. *-, ow. 1. passen, schikken ; that
*-SHIP, s. 1. leerjaren, o. mv. leertijd, m.; to serve out
does not -, dat behoort niet ter zake, is vreemd aan
one's -, Zij neii leertijd doorstaan, - uithouden; 2. sla de quaestie; 2. zich wenden tot, verzoeken; to - to a mivernij (in Engelsch West- Indië), v. *-FEE, S. leeruister,for ec charge, eenera minister om een ambt verzoeken;
geld, loon eens meesters voor een leerjongen, o.
3. zijne toevlucht nemen. * -ING, dw. bn.1. aanwendend,
*...TIS AGE, (- ti-seedj), s. leertijd, m. leerjaren, o. mv.
bezigend; 2. zich richtend to`; Zie APPLY, bw.
Apprest, (ep- prest'), ho. (plant.) opgedrongen, gedrukt.
- Appogiatura, (ep- po -dji-e-tjoe'-re), s. (111uz.) lange Apprise, (ep-prajz'), bw. bericht geven (aan), melden;
voorslag, in.
to be -d of, verwittigd zijn van; Lie APPRAISE. * -MENT,
Appoint, (ep-pojint'), bw. 1. bepalen, vaststellen; to Zie APPRIISEMENT. * ...SER, Zie APPRAISER. * ...ZING, dw.
a place, eerie plaats afspreken, - aanwijzen; to - the firnschattend, waardeerend.
dations, de grondslagen leggen ; 2. uitzetten (een kapi- Approach, (ep-prootj'), bw. 1. doen naderen, naderbij
taal); 3. bestellen, bescheiden ; 4. benoemen (tot); he was
brengen; nader komen bij; 2. (plant.) enten. *-, ow.
-ed co,ninander of the curly, hij werd tot bevelhebber
1. nader komen; he -ed to the table, hij naderde de tafel;
over liet leger benoemd; to - a trustee, een gevolmach2. gelijken naar; the cat -es the tiger, de kat gelijkt den
tigde benoemen ; 5. aanwijzen, verordenen, besluiten,
tijger. *-, S. (-es), nadering, aannadering, komst, V.
-, s. 1. (kil.) wissel, in. assignatie, appointe, v.; 2.
toeloop, aanval, m. poging, v. liet aanrukken (van eenes
pasgeld, het pay ecoent (om eene som vol te maken), o.;
vijand), o.; the -es, (oor,.) de loopgraven. *- -ABl,E,
3. payment per -, aanzuivering, bijpassing van saldo, v.;
y(-'e-hi), bn. genaakbaar, toegankelijk. *-ER, ( -oor) m. v.
to draw per -, voor liet saldo trekken. *-ABED,, (-'ibl),
die nadert, naderende. *-LESS, bra. ontoegankelijk,
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ongenaakbaar. *- ING, dw. bn. naderend, komend.
*-ING, S. nadering, komst, v. * -MENT, s. (w. g.) aannadering, V.
Approbate, (ep'-pro-beet), bw. goedkeuren. *..RATION,
(-bee'-sjun), s. 1. goedkeuring, v. bijval, m.; 2. behagen,
0. *...BATIVE, (-be-tiv), *...BATORY, (-be-tur-ri), bn.
goedkeurend. *...BATOR, (-be-tur), m. v. goedkeurder,
-ster, m. V.
Approof, (ep-proef'), s. (Shak.) 1. goedkeuring; 2. zekerheid, gewisheid, V.
Appropriable, (ep-pro'-pri-ibl), bn. toerekenbaar, toeeigenbaar.
Appropriate, (ep-pro'-pri-eet), bw. 1. - to, toeëigenen,
toekennen, opdragen; 2. besteden; 3. zich toeëigenen;
4. verbinden met (een begrip); 5. (recht.) een (kerkelijk)
ambt vermaken; 6. onteigenen. -, bn. - to, toegeeigend; eigen (aan); eigenaardig, dienstig; geschikt
voor. *-, s. eigenaardigheid, eigendommelijkheid, V.
*-D, dw. bn. toegeëigend, geschikt gemaakt, enz.; zie
APPROPRIATE, but. * - LY, bijw. 1. behoorlijk; 2. eigen
eigenaardige wijze. *-NEss, s. 1 gepast--ardigljk,op
heid; 2. eigenaardigheid, eigendommelijkheid, v. *...TION,
(-pri-ee'-sjun), s. 1. toeëigening, aanwending; 2. besteding, schikking, plaatsing; 3. toepassing; 4. (recht.)
overdracht; 5. onteigening (ten algemeenen nutte), v.;
6. beheer der (openbare) geldmiddelen, o. *...TOR,
(-pri-ee-tur), m. v. 1. die toeëigent, besteedt; 2. legataris.
Approprietary, (ep-pro'-pri-e-te-ri), s. (-ies), wereldlijk
bezitter van een kerkelijk goed, m.
Approvable, (ep-proe'-vi-bl), bn. prijzenswaard. *...AL,
* ...ANCE, zie APPROBATION.
Approve, (ep-proev'), bw. 1. goedkeuren, billijken; er
beproeven; 3. bewijzen, staven; 4. (landb.)-ken;2.
verbeteren (den grond); 5. (fig.) to - one's self, zich
loffelijk gedragen. *-, ow. - of, goedkeuren; to one's self to God, (Shak.) zich voor God aangenaam
maken; I cannot - of your conduct, ik kan uw gedrag
niet billijken; you will - of the book, gij zult tevreden
met het werk zijn; an -d writer, een geacht schrijver.
* -MENT, s. 1. goedkeuring, v.; bijval, m.; 2. (landb.)
verbetering (van eenen akker);3.(recht.)vrijwillige bekentenis, v. * - ER, (- ur), m. V. 1. goedkeurder, -ster; bewilliger, -ster; 2. (recht.) bekennende misdadiger, -dadigster,
m. v.; 3. (landb.) verbeteraar (van gronden), m.; the king's
-s, (oudt.) kroonpachters. *...ING, dw. bn., -LY, bijes.
goedkeurend; verbeterend. -, s. (het) goedkeuren.
Approximate, (ep-prok'- si-meet), bw. naderbij brengen.
*_, ow. naderen. *-, bn. nader, dicht bij. *...MANT,(- ment),
bn. naderend; benaderend. *...MATION, (-mee-sjun), s. 1.
berekening; 2. (wink.) benadering; 3. (gen.) besmetting
door aanraking, v. *...MATIVE, bn. benaderend.
Appulse, (ep-puls'), s. 1. botsing, v. stoot, m.; 2. landing,
v.; 3. (sterr.) (het) samentreffen (van twee hemellichamen). *...sION, (-sjun), s. botsing, v. *...IVE (-' iv), bn.,
-LY, bijw. botsend, stootend.
Appurtenance, (ep-pur'-te-nens).s.(recht.) toebehooren,o.
*-s, mv. ap- en dependentiën; bijlagen. *-, bw, (recht.)
wettig bezitten. ..NALAT, bn. behoorend; bijbehoorend;
common -, (recht.) gemeentegrond, m.
Aprieate, (ep'-pri-keet), ow. (w. g.) zich in de zon warmen, koesteren. *...CITY, (- si -ti), S. zonneschijn, m.
Apricot, (ee'-pri-kot), s. abrikoos, v. 5 -TREF., s. abri
-kozebm,.
April, (ee'-pril), s. April (vierde maand), v. *-FOOL, m. v.
Aprilgek. *-snowER, s. Aprilbui, (ook) Maartsche bui, v.
t A priori, (e-pri'-o-ri). bijw. te voren, vooraf.
Apron, (ee'-purn), s. 1. voorschoot, o.; boezelaar, m.;
schootsvel, o.; 2. (zeev.) binnenvoorsteven, m.; 3. (sluis)
bekleeding bij de vloeddeuren, v.; 4. - of a gun, pandeksel, o.; - of a goose, buikhuid eenex gans, v.; - man,
werk-, ambachtsman. * -STRING, s. schootsvelriem, o.
-HOLD, s. (leenst.) vrouwenleen, v. *- ED, bn. met een
voorschoot voor.
t A propos, (ep-pro-po'), bijw. ten geschikten tijde, van
pas. *--, tw. zeg ereas! juist nu denk ik er aan.
Apsis, (ep'-sis), s. 1. (sterr.) uiterst afstandspunt; 2.
(bouwk.) gewelf; verwulfsel, o.; 3. (wag.) wielrand,
-krans, m.
Apt, (ept), bn. 1. geschikt, bekwaam; an - wit, een
vlug vernuft; 2. genegen, geneigd; 3. levendig, vaardig;
4. to be - (to), geneigd zijn (te); - to break, breekbaar,
broos; - to take fire, licht ontvlambaar; - to take of-

fence, licht driftig wordend, lichtgeraakt ; - to leara,
bevattelijk. *-, bw. geschikt -, bekwaam maken ; voorbereiden. *-LY, bijw. 1. bekwaam, op bekwame wijze;
2. behoorlijk; 3. vlug. * - ABLE, (ep-ti-bl), bn. vatbaar
voor. * - ATE, (- eet), bw. geschikt maken.
Apter, (ep'tur), s. vleugelloos insect, o. * - AL, bn. vleugelloos.
Aptitude, (ep'-ti-tjoed), s. 1. geschiktheid, bekwaamheid,
v.; - of iron to rust, geschiktheid -, vatbaarheid van het
ijzer om te roesten; 2. deugdelijkheid, gepastheid'; 3.
neiging, v.; lust, m.
Aptness, (ept'-ness), s. Zie APTITUDE.
Aptote, (op-toot), s. (taalk.) onverbuigbaar woord, o.
Apyrexy, (e'-pi-rek-si), s. (gen.) vrije tusschenpoos der
koorts, v. *...ROUS, (...rus), bn. onbrandbaar.
Apuleus, (e-pjoe li'us), ni. Apulejus (m. n.). *...PULIA,
(-pjoe'-li-e), s. Apulië (Italië), o.
t Aqua, (ee'-koe-e), s. (scheik.) water, o.; - fortis, sterk
water; - marina, 1. (delfst.) beril (steen); 2. (schild.)
fraaist blauw, (verf); - ,nlirabilis, (scheik.) wonderwater;
- regia, - regalis, (scheik.) koningswater; - secunda,
verdund sterk water; - tinta, (gray.) etswater, -vocht;
- vitae, brandewijn.
Aquarian, (e-kwee'-ri-en), s. (r. k.) volgeling van hen
die water in plaats van wijn bij de mis gebruiken, ni.
*...RIUM, s. plantenvijver, m. *...RIUS, S. gmv. (stern.)
Waterman, m. *...TIC, -AL, 5 ...TILE, bn. in het water levend; - fowl, watervogel, m. -s, s. mv. 1. waterdieren;
2. - gewassen, -planten, o. v. mv.
Aqueduct, (e'-kwi-dukt), s. waterleiding, v. 5 ...ITY, ... Us
NESS, S. het waterachtige, waterigheid, v. *...osE, bn..
waterig. *...ous, (e'-kwus), bn. waterig, waterachtig; hurors, (gen.) waterachtige vochten.
Aquiform, (e'-kwi-form), bn. watervormig.
t Aquila, (e'-kwi-le), s. arend, adelaar, m.
Aquiline, (e-kwi-lin), bn. arends...; gekromd ; - nose,
arendsneus. 5 ...LON, (-han), s. noordenwind, m.
Aquinus, (e-kwaj'-nes), m. Aquinus (Thomas), (Neder
-landsch
geleerde in de 15e eeuw).
Aquitain,(e kwi-teen'),Aquitania,Aquitanië,s.(tegenw.
Midden-Frankrijk), o.
Arabella, (e-re-bel'-le), s. Arabella (v. n.).
Arab, (e'-reb), m. v. Arabier, Arabische (vrouw). 5 -ESQ,UE, (er'-e-beak), s. (kt.) arabeske, 0. * - ESQUED, bn.
als arabesk, arabeskisch; - foliage, arabesk loofwerk;
- ornaments, arabeskische sieraden. 5 -IA, *-Y, s..
Arabië (Azië), o. *- IAN, bn. Arabisch; -figures, Arabische cijfers; (ook) arabesken; - troches, Arabische gom.
* -ICAL, (-'ikl), -LY,bijw. Arabisch, op Arabische wijs.
*-ISM, s. Arabisch taaleigen, o. Arabische vorm, m.
*-IST, m. kenner -, beoefenaar der Arabische taal, o.
Arable, (er'-ibl), bn. bebouwbaar; - land, bouwland, o.
Arach, (e'rek), S. Zie ORRACH. * - NOID, (- no-id), s. bn.
1. tot de spinnen behoorende ; - tunic, (ontl.) hersenweefsel, o.; 2. (ook) spinnewebhuid, v.; 3. (delfst.) spinsteen, m. *-NOLOGY, (- ne'-lo-dji), s. kennis der spinnen
en andere arachnida, v. ...GIST, s. spinnenkenner. m.
Arack, (e rek), s. (plant.) meede, v.
Aragon, (er'-e-gun), s. Arragon (Spanje), o.
Araneous, (e-ree'ni-us), bn. spinnewebachtig.
Aramaic, (e-ree-mee'-ik), bn. Arameïsch (van Syriê en
Chaldea). *...MEANISSI, (- mi'-e-niszm), s. Arameïsch taaleigen, o.
Araignee, (er-ren-nie'), s. (vest.) mijngalerij, tegenmijn. v.
Araise, (Shak.) Zie RAISE.
Aras, (ee'-res), s. roode raaf (van Indië), v.
Aration, (e-ree' sjun), s. akkerbouw, m. het ploegen,
*...TORY, (-tur-ri), bn. den akkerbouw betreffend ; - instruments, landbouw-gereedschap, o.
Araucanian, (e-rao-ke'-ni-en), bn. Araucanisch (uit
Chili).
Arbaces, (er-be'-siz), s. Arbaces (m. n.).
Arbalist, (er'-be-list), s. kruisboog, m. *- ER, s. kruis boogschutter m.
Arbiter, (aar ;-bi-tur), s. 1. scheidsman, -rechter; 2. opperheer, m.; sovereign -, hemelheer. *...TRABLE, (- tri-bi),
bn. 1. willekeurig; 2. scheidsrechterlijk....BLY, Zie ARBRITARILY. * ...TRAGE, (-treedj'), Zie ARBITRATION. * ...TRA
-MENT,('tre
ment), s. vrije. wil, m. willekeur, v.
RILY, (-tre'-ril-li), bijw. willekeurig, -lijk; onbeperkt,
despotisch. *...TRARINESS, S. willekeurigheid, onbeperkte
macht, dwingelandij, v.*...TRARY,(tree'-ri),bn.willekeurig,,
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eigenmachtig; despotisch. *...TRATE, (-treet'), hw. scheidsrechterlijk beslissen. -, ow. (kh.) arbitreeren. *...TRATION,
(-tree'-sjun), S. (recht.) 1. scheidsrechterlijke beslissing, v.
scheidsrechterlijk vonnis; 2. vergelijk, compromis, o.; 3.
(kh.) arbitrage (berekening der voordeeligste wisselkoersen), v.; - bond, (kh.) akkoord, vergelijk, o. *...TRATOR,
(-tree-tur), m. 1. (recht.) scheidsrechter, arbiter ; 2. stad
voorzitter; 3. onbeperkt gebieder, despoot, m.;-houder,
- of averages, waterschout. *...TRATRIX, * ...TRESS, V.
scheidsvrouw, v. *...TREMEN'T, S. (recht.) Zie ARBITRA-

- MINISTER, S. eerste I111n1steT, m. A-MocK, s. (Shak.)
eerste (hof)nar, 111. - PASTOR, s. aartsherder, - priester, m.
* --PILLAR, S. hoofd -, grondzuil, v. *-PHILOSOPHER, S.
hoofd der wijsgeeren, o. *-POLITICIAN, S. eerste -, uit
staatsman, m. *- PONTIFF, *-PRELATE, S. aarts-,-steknd
opperpriester; eerste kardinaal, m. * -PRESBYTER, s. des
bisschops plaatsvervanger, m. -Y, s. algemeen priesterbestuur, o. *-PRIEST, S. (r. k.) aartspriester, m. -I{oov,s.
aartspriesterschap, o. 5 - PRIMATE, s. aartsprimaat (alge
kerkvoogd), m. 5 - REBEL,S. aartsoproerling, - muiter,-men
-rebel, m. 5 - ROGUE, s. aartsschelm, m. *-TEMPTER, s.
aartsverzoeker, Satan, Belial, m. A- TREASURER, S. Op-

T'ION, 1.
Arbor, (aar'bur), s. 1. (plant.) heester, m.; - genealogica,
stamboom,m.; 2. priëel, bosschage, o.; - vine, slingerplant,
v. wingerd, m.; -vitae, Amer. witte cederboom; 3.(werkt.)
boom, dissel, m. as, v.; -stands, draaiboomstoelen ; -s
to turn screw points, sehroefboomen; balance -s, (hor.)
onruststiften; brass screw nose -s, schroeftangen, v. mv.
* -ARY, *-Eous, bn. boomachtig, als -, van boomera ;
-plants, boom-, heestergewassen,o. mv.*-ATOR, (-ee'-tur),
m. 1. boomgaardenier, boomkweeker; 2. boomkenner, m.
*- ESCENCE, (- es- sens'), s. 1. boom-, heesterwording, V.
boomengroei, m.; 2. (delfst.) heesterachtige kristallisatie, v. *-ESCENT, bn. 1. heester -, boomachtig; 2. hout wordend; 3. - star-fish, medusenhoofd. *-ET, s. heester,
struik, m. *-ICAL, (- i'-kl), bn. de boorhen betreffend.
*-ICULTURE, (- i - kul' -tjur), s. boomkweeking, heester cultuur, v. *- IST, Zie ARBORATOR. *-IZATZON, (-i-Zee'sjun), s. heester -, plantteekening (in steenen), v.
(-ajz), bw. (delfst.) plantteekeningen vormen. *-ous,
Zie ARBORARY.
Arbour, S. heester, m.
Arbuscle, (-buss'l), s. struikje, boompje, o. *...CULAR,
(- su-lur), bn. struik -, heesterachtig. *...TIVE, bn. boschachtig, begroeid. *...TUM, (- tom), s. bosschage, o.
Arbute, (aar' -bjoet), s. 1. aardbezie-boom; 2. haagappelboom; -berry, haagappel, m. *...BUTEAU, (-bjoe'-tieu), bn.
haagappelachtig.
Arc, (erk), s. boog, halve cirkel, m.; (wisk.) segment, o.
Arcade, (er -keed'), S. booggewelf, o. arcade, boog
-galerij,v.
Arcadia, (aar -kee'-die), s. (oude aardr.) Arcadia (Griekenland); (dicht.) luilekkerland, o. *- N, bn. 1. Arcadisch;
2. landelijk, rustig; 3. (fig.) onschuldig.
Arcadius, (er-kee'-di-us), s. Arcadius (Rolra. keizer), m.
Arcanum, (er -kee'num), s. (...cana), geheim, o. ; (gen.)
geheim -, algemeen werkend middel, o.
Arch, (aartsj'), s. (-es), 1. (bk.) boog, m. gewelf, o.; 2. hemelboog, m.; triumphal -, zegeboog, ln. eerepoort, v.; -roof,
verwulfd dak, o.; -stone, sluit -, hoeksteen, in. ; -way,
boog -, kruisgang, v.; court of-es, (oudt. in Eng.) opperste
geestelijk . gerechtshof. i -, bw. welven, overwelven;
the river is -ed over with a stone bridge, over de rivier
ligt eene steenen brug ; to - water, het water boogsgewijze doen opspringen; the horses -ed their necks, de
paarden bogen hunne halzen. *-, ow. zich tot een ver-

wulf vormen; zich welven; her lips -ed into a smile,
hare lippen trokken tot een lachje samen. *-, bn.
snaaksch, schalksch. *-, *-LY, bijw. snaaks, schalks;
aarts... (in vele samenstellingen, als :) *-APOSTLE, S.
eerste apostel, heilige Petrus, m. *-ARCHITECT, S. Opperste bouwmeester (God),m.*_BEACON,s. sterrentoren,m.
*-BISHOP, s. aartsbisschop, m. -STAMPER, S. (nat. h.)
aartsbisschops- schelp, v. *-BISHOPRIC, s. aartsbisdom, o.
*-BUTLER, S. opperschenker, m. *-CHAMBERLAIN, S.
aarts-, opperkamerheer, m. *-CHANCELLOR, S. aartskan -

selier, m. *--CHANTER, S. oppervoorzanger, m. *-COUNT,
S. eerste (rijks)graaf, m. *-CRITIC, S. aartscriticus, aartsbediller, m. *-DAPIFER, s. oppervoorsnijder, in.
CON, *_DEAN, S. aartsdeken, ln. -RY, -sHIY, s. 1. aartsdekensehap, o.; 2. zetel des aartsdekens, m.-DIVINE,
S. uitstekend predikant, - godgeleerde, an. *-DUCAL, bn.
aartshertogelijk. *-DUCIIESS, S. aartshertogin, groot
DUCHY, S. aartshertogdom, o. *--I)UKE, s.-vorstin,.*
aartsllertog, grootvorst; (fig.) aartsschelm, nI.
s. aartshertogdom, o. 5 - ENEMY, s. aartsvijand,
now 5.
Satan, Booze, m. *-FELON, s. aartsgauwdief, -verrader,
na. *-FIEND, *- FOE, S. aartsvijand, m. k-FOUNDER, S.
hoofdstichter, grondlegger, na. *-GOVERNOR, S. voor
stadhouder, nl. *-rrERESY, s. aartsketterij, v.-namste
*---HERETIC, s. aartsketter, na. -, bn. aartsketterscli.
*-HYPOCRITE, S. aartshuichelaar, ]n. 5 -MAGICIAN, S.
oppertoovenaar, au. 5 -II A RSII AL, S. opperniaa rsclialk, nl.
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perschatmeester, m. -SHIP, s. opperschatmeesterschap,
0. 5 - VILLAIN, Zie ARCHROGUE. -Y, s. aartsschelmerij, v.
-WAG, s. aartsschalk, - grappenmaker, m. *-wIFE, s.
(spott.) vrouw van do hoogste klasse, - van den bon ton, v.
Archaic, (aar -kee -'ik), bn. verouderd, oud.
Archaiologic, (aar -kee-o'-lo-djik), *-AL, bn. oudheidkundig, archeologisch. 5 ...OLOGY, (- o'-lo-dji), s. oudheid
archeologie, v.
-kunde,
Archaism, (aar' -kee-ism), s. verouderde uitdrukking, v.
Archangel, (aark-en' -dj el), s. 1. aartsengel, m.; 2. (plant.)
white -, soort netel, v.; 3. (aardr.) Archangel (llusland).
Y-IC, bn. tot -, van de aartsengelen.
Arched, (aar' -tjed), bn. geboogd, gewelfd; - legs, (rij sch. )
kromme knieën (gebrek), v. mv. ; - shot, boogschot, o.
5 ...CHEIt, (- kur), m. boogschieter, - schutter, m. *...CIIEREss, v. (vrouw) die den boog weet te llanteeren. *...c5j55Y,
(-ke-ri), S. het schieten met den boog, o. vogeljacht (met
den boog), v.; - - oom, schuttershuis, o. - doelen, m.
Arches-court, (aart'-tjes -koort), s. gmv. opperconsistorie
(in Engeland), o.
-j- Archet, (aar -sje'), s. strijkstok, In.
Archetype, (er -ki-tajp'), s. oorspronkelijk -, eerst model,
o. eerste vorm, modeldruk, m.; (muntw.) modelgewicht,
0. *...PAL, bn. oorspronkelijk, van den eersten vorm.
Archeus, (aar -ki'-us), s. oorspronkelijke stof, v. levens
albezielende kracht, v.
-gest,m.
Archiater, (aar' -ki-ee-tr), s. lijfarts, an. *...CAL, ( -'kl), bra.
opperst, hoogst. *...DIACONAL, bn. van een aartsdeken,
den aartsdeken betreffend. *...EPISCOPAL, (-kjee-pis'-kopol), bn. aartsbisschoppelijk. *..EPISCOPACY, s. aartsbisdom, o. waardigheid van aartsbisschop, v.
Archiery, (aar' -ki-ri), s. opperste geestelijke (in Rus
-land),m.
Archill, (aar'- kill), s. (zek.) roode verfstof, v. lakmoes, o.
Archilute, (- aar' -ki-ljoet), s. zek. speeltuig, theorbe, v.
...MANDRITE, (-men-drajt'), s. opperkloostervoogd (Griek
kerk), archimandriet, m. *...MAGUS, S. opperpriester,-sche
eerste magus (Perzië), m. *...MEDIAN, (-ml'-djin), bra. screw, Archimedische schroef, v.
Arching, (aar' -tjing), dw. bn. zich welvend. *-, s. het
overwelven, 0. boogswijze vorming, v.
Archipel, (aar' -ki -pol), *-AGO, (aar -ki-pe-le'-gho), s.
(aards.) archipel, in. eilandzee, v.
Architect, ( aar ' -ki-tekt),s.bouwmeester,(ookfig.)architeet,
m. ; - like, als -, van een bouwmeester; naar de kunst.
F-I5 II, (-iv), bn. naar de kunst; tot de (bouw)kunst belloorend ; - materials, bouwmaterialen. *-ONIC, *-oNICAL, ho., -LY, bra. naar de regels der bouwkunst,
architectonisch. 5 - ONICS, s. mv. leer -, V. regels der
bouwkunst, ni. mv. 5-RESS, s. bouwkunstenares, v.
5-URAL, ('-tjoe -rel), bijw. bouwkunstig, de bouwkunst
betreffend. * -URE, (-tjoer), s. bouwkunst v.
Architrave, (aar' -ki-treev), s. (bk.) lloofdbalk, schoor
architraaf, v. *...VAL, (-ki -vel), bra. do-stenrad,m.
archieven bet r effend. "...VOLT, *... you [. T , (-'ki-voolt'),
(bk.) booggeraamte.
Archives, (aar' -kajvz), s. oude oorkonden, archieven, v.
mv. (het) archief, o. Y`...VIST, (-ki- vist), s. archivarius,
archivaris, m.
Archlike, (aartj'-lajk), bijw. boog -, gewelfswijze.
Archly, (aartj'-lie), bijw. schalksch, spottenderwijs.
*...NESS, s. schalkschheid, snakerij, sluwheid, v.
Archon, (er'-kon), s. archont (rechter), ne. *-sxlp, s.
archontsehap, o. waardigheid van archont, v. *-TICS,
s. mv. (k. g.) aanhangers van de leer dat de wereld
door de engelen werd geschapen.
Archwise, (aark'-wajz), bijw. boogwijze, boogsgewijs.
Archy, (aar' -ki), bra. boogvormig.
Archway, (nark'-wee), s. verwulfde doorgang, m. - poort,
V. gewelf, o. -- El), bn. niet verwulfdeil doorgang.
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Areograph, (aar' -ko-graf), s. boogbeschrijver (werkt.), m. Argosy, (aar' -go -si), s. (Shak.) groot koopvaardijschip, o.
Aretation, (aark'-tee-sjun), S. 1. samendrukking; 2. (gen.) Argue, (aar-gjoe), ow. (reden.) besluiten, sluiten, argumenteeren, redekavolen. *-, bw. overreden, staven, afverstopping (door ingewandsontsteking), v.
leiden, gevolg trekken (uit); grondig onderzoeken; (gem.)
Arctic, (aark'-tik), bn. (aard.) noord ... , noordelijk;
- circle, noordpoolcirkel, m.; -pole, noordpool, v. ; uitpluizen; to - sagacity, scherpzinnigheid aan den dag
ocean, Noordelijke IJszee, v. *... TITUDE, (-'ti-tjoed), s. zie
leggen ; to - for, voor (iemand) pleiten ; -ing against
ARCTATION.

Arcuate, (aar'-kjoe-eet), bw. boogswijze vormen, krommen, buigen. *-, (-kjoe-et), *... CUATILE, ( - kjoe - e - til), bn.

boogvormig. *... CUATION, (-kjoe-ee'-sjun), s. kromming,
buiging (tot een boog), v.
Arcubalist, (aar -kjoe-be'-list), s. kruisboog, slinger, m.
-ER, m. (kruis)boogschutter, m.
Ardasses, (ar- des'-ses), s. mv. soort Indische zijde, v.;
ardassine-silk, parelzijde (de fijnste soort).
Ardeb, (ar' -deb), s. (zek.) Turksche maat (- 2.5 hee
-tolier),v.
Ardency, (aar'- den -si) , zie ARDOUR. * ...DENT, bn ., -LY,
bijw. vurig, -lijk, ijverig; hevig, hartstochtelijk. *...DOUR,
(-dur), s. vuur, o. drift, v. ijver, m. hevigheid,
v. -S, ARDERS, s. mv. braakland, o.
Arduous, (aar' -djoe-us), bn., * --LY, bijes. 1. steil, hoog;
2. (fig.) moeielijk, bewerkzaam. *-NESS, s. 1. steilte,
hobbeligheid (van den weg); 2. (fig.) móeielijkheid,
zwarigheid, v.

Are, (aar), (1e, 2e, 3e p. mv. van den teg. tijd van het
ww to be) ( w ij) zijn, (gij) zijt, (zij) zijn. *-, s. zek.
vlaktemaat (= 1 are). *-, bw. as you -! (mil.) richt
u !-, ploegen, akkeren.
Area, (ee' -rie), s. 1. vlakke ruimte, v.; - of a building,
erf -, o. grondvlakte van een gebouw, v.; 2. steiger aan
het water voor een huis, m. ; - steps, - gate, trap -,
deur aan zood. steiger; 3. kale -, haarlooze plek (op
het hoofd), v.; 4. (delfst.) mijnveld, o.; 5. (fig.) - sneak,
insluipende dief, m.
Areca, (e-ri'kee), s. (soort) palmboom, m.
Areek, (e-riek), bijw. rookend, heet.
Arefaction, (e-ri-fek'-tsjun), s. het drogen, o. droging, v.
*... FIFO, dw. bn. gedroogd. *...FY, ( - faj), bw. drogen, la ten drogen.
Arena, (e-rie-ne), s. 1. worstelperk, o. loopplaats, v.;
2. zand, o. ; 3. (gen.) blaassteentjes, o. mv. *-cEous,
(-nee'-sjus), bn. zandig; korrelig. *-TION, (-'sjun), s.
(gen.) zandbad, o.
Arenous, (e'-rie-nus), bn. vol zand, zandig.
Arenose, (ee-ri-nooz'), *...NULOUS, (ee-rin -joe-lus), bn.
zanddeeltjes bevattend.
Areola, (e-ri-o-le), s. (ontl.) ontstoken rand (van zweren),
M. *...Tic, bn. verdunnend. -, s. zweetmiddel, o.
Areometer, (ee-ri-o'-mie-ti?), s. (nat.) luchtmeter, m.
.M ETRIC4L, bn. luchtmetend. *... D^IETRY, s. luchtmeetkunde, v.

Areopagite,(ee - ri- o' -pe - djajt), s. lid van den Areopagus, o.
*.. PAGUS, (-pee-ghus), s. Areopagus (rechtbank in het
oudeAthene), m.
Arethusa, (e-ri-tjoe'-ze),s. (oude aardr.) Arethusa(rivier),v.
Argal, (aar'-ghel), Argaile, (aar'-gheel), s. wijnstok, m.
Argand, (ar'-ghend), - lamp, (nat.) argant- (cylinder-)
lamp, v.
Argent, (aar'-dj ent), bn. 1. zilverwit, -kleurig, -glanzig;
2. (wap.) wit. * - AL, bn. 1. zilveren; 2. met zilver gemengd. *-ATE, S. (scheik.) zilveroxydzout, o. *-AN, S.
Duitsch -, Russisch zilver, o. *- ATION (ee'-sjun), s.
verzilvering, v. * -IFEROUS, (-i'-fe-rus), brr. zilverhoudend, -dragend. * -INE, (-tajn), bn. 1. zilverkleurig;
2. rein, zilverklinkend. -, s. 1. (delfst.) zilverspaath;
2. (plant.) zilverkruid, -blad; 3. , zilvervischj e, o.; 4. republic, (aardt.) Argentijnsche Republiek, Argentinië
(Zuid-Amerika). *-$Y, s. gmv. zilverwerk, o.
Argil, (aar' -djil), s. 1. klei, v. ; leem, o. ; potaarde, v.;
2. reuzen - kraanvogel, m. *-LACEOUS, (-lee'-ci-us),* _LIFE-Rous, (- li'-fe-rus), bn. klei -, leemachtig, leemen. * -LITE,
(-lajt), s. (delfst.) potaarde, v. *- LITIC, (-li'-tik), bn.
potaardachtig, potaarden. *-LOUS, ( -lus) , zie ARGILLA CE O US.

Argive, (aar -gajv), bn. Argivisch, van Argos.
Argo, (ar'-gho), s. (fab.) Argo (schip), m. ; - navis, het
schip Argo. * -EN, bn. tot het schip Argo behoorend.
*-NAUT, (-nout), s. (fab.) Argonaut, (metgezel van Jason).
-A l mv. soort schelpdieren. * -NAUTIC, (-nou'-tik), bn.
Argonautisch. -, s. Argonautisch gedicht, o.

Argol , Zit' A RG AL.

his own sense, tegen zijn eigen gevoelen pleiten; she is
found of arguing, zij houdt veel van redetwisten; to from, afleiden uit; to - a divine cause, aantoonen dat er
eene hemelsche oorzaak van alles is ; they argued him
into a different opinion, zij brachten hem tot eene andere
zienswijze; to - an expression of obscenity, eene uitdrukking voor onzedelijk houden.
Arguer, (aar'-ghjoe-ur), m. v. redetwister, bewijsvoerder,
-ster, m. v. *... ING, dw. bn. redetwistend. -, s. redetwist,
m. redekaveling, v.; all this -, al dat redetwisten, - kibbelen ; public -, polemiek (in de dagbladen), v.
Argument, (aar-ghjoe- ment), s. 1. bewijsgrond, m. bewijs, besluit, o.; 2. twistvraag, v.; to hold an -, dlscuteeron; 3. stof, v. onderwerp, o.; - ad hominem, bewijs
op den man af; 4. inhoud, m. korte opgave, v. °-, ow.
redekavelen. * -ABLE, (-ible'), bn. betwistbaar. *-AL, bn.
bewijsvoerend, stavend, afdoend. *-AT ION, (-ee'-sjun),
s. bewijsvoering, redekaveling, v. 5 -ATIVE, (-to'-tiv), bn.,
-LY, bijw. 1. bewijzend, bewijskrachtig, betoogend,
bondig; 2. kibbelend, twistziek. -NEss, s. bondigheid,
grondigheid, v.
Argus, (aar' -ghus), m. 1. (fab.) Argus (m. n.) ; 2. (fig.)
strenge bewaker; - eyes, Argus-oogera ; 3. Chineeselie
fazant, m. ; - butterfly, groote vlinder, m. ; - shell,
naam van verscheidene schelpdieren.
Argute, (aar-ghj oet), bn. schrander, spitsvondig. *...ATION,
(-ee'-sjun), s. redetwist, m. betoog, o. kibbelarij, v.
*-N Ess, s. schranderheid, spitsvondigheid, v.
Argyle, (aar'-dj aj l), s. filtreerkan, v.
Aria, (ee -ri-e), s. (muz.) aria, v.; zang, m.; zangwijze, v.;
deun, m.
Arian, (ee'-ri-en), bn. (k. g.) Ariaansch; (fig.) kettersch.
*_, S. Ariaan, aanhanger van Arius, m. 5 -Isae, s. arianisme o.; (fig.) ketterij, v . * -IZE, (-najz'), bw. tot liet
arianisme bekeeren.
Aricina, (ee-ri'-si-ne), s. (scheik.) zek. alkalische plant, v.
Arid, (er'rid), bn. droog, dor, koud. 5 -ITY, 5 - NESS, s.
1. gmv. dorheid, onvruchtbaarheid; 2. (godg.) ongevoeligheid (des gemoeds) ; 3. (gen.) aftering, v.
Aridas, (e'-ri-des), s. (kh.) - of herbs, graszijde, v.
Aries, (ee'-ri-esp, s. (sterr.) Ram (een der twaalf hemel
-tekns),m.
Arietate, (e'-ri-i-teet), bw. stooten (als een ram). *...TATION, (-tee'-sjun), s. het rammeien ; stoot, m.
Arietta, (ee-ri-et'-te), s. (muz.) ariëtte, v. liedje, deuntje, o.
Aright, (e-rajt), bijw. terecht, wel. *-s, bijw. rechtop,
overeind.
Aril, (e' -ril), * -LUS, S. (plant.) zaaddeksel, o. - LA T EI),
(-lee'-ted), dw. bn. met een zaaddeksel.
Ariman, (er'-i -men), s. (fab.) Ariman (booze geest der
Perzen).
Ariolation, (e-ri-o-lee'-sjun), s. voorspelling, v.
t Arioso, (e ri-o' -zo), s. zangerige wijs, v. *-, bn. zangerig.
Arise, (e-rajz'), ow. onr. (vt. arose, vdw . arisen), - from,
1. oprij zen, opstijgen, zich verheffen, opgaan; 2. opstaan
(uit het bed) ; to - upon, to - against, opstaan, zich verzetten tegen...; his wrath shall -, zijn wrok zal ontvlammen.
Arisen, (e-rajzn'), Zie ARISE .
Arista, (e-ris'-te), s. (plant.) bladvezel, v.
Aristaeus, (e - ris - ti' - us), s. Aristeus, (m. n.). * - TARCHUS,
(-tar'-kus), s. Aristarchus, (m. n.); (fig.) bitse beoordeelaar, criticus, m. 5 ...TARCHY, S. gmv. regeering der goeden, v. *... TIDES, (-taj' -dis), s. Aristides, (m, n.). * ..T IPPU Ss
(-tip-pus), s. Aristippus, (m. n.). m...TOBULUS, (-to'-bj oe-lus),
s. Aristobulus, (m. n.)
Aristocracy, (e- ris -to'-kre -si), s. adelregeering, -heer
aristocratie, v.; (fig.) de rijken, de adellijken,-schapij,
ni. mv. *... CRATE, (e-ris' -to -krat) s. 1. adellijke, voorname,
aanzienlijke ; 2. (fig.) trotschaard, aristocraat, m.
* ...CRATIC, -AL, bn ., -LY, bijw. aristocratisch . -ALN ESS,
s. het aristocratische; liefde tot de oud-adellijken, V.
adelgeest, m.
Aristodemus, (e- ris-to-di'-mus), s. Aristodeuaus, (m. n.).
*... PHANES, (-fee' -nis), s. Aristophanes, (ni. n.). 1 ...Pli ANIC, (-fee'-nik), n. naar -, als van Aristophanes, satiriek.
Aristolochia, (e-ris to-lok'-i-e), s. (plant.) vezelig gewas, o.
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Aristotelian, (e - ris -to-ti'- li -en), s. leerling -, volgeling
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, -Y, (aar'-mur-ri), s. 1. wapenkamer, verzameling van

van Aristoteles, m. -, bn. Aristotelisch. -IsM, s.
wapenen; 2. wapenrusting, v.; 3. wapen, -schild o.; 4.
leer van Aristoteles, Aristotelische wijsbegeerte, v.
wapenkunde, heraldiek, v.; book of -, wapenboek.
...TOT ELIC, bn. Aristotelisch....TO'rLE, (e'- ris -totl), s. Armour, Zie ARMOR.
Aristoteles, (m. n.).
Arms, (aarms), s. nay. 1. wapenen, o. mv.; wapenrus
Arithmancy,(e-rith'-men-si),s. waarzeggerij uit getallen,
v.; coat of -, wapenrok, maliënkolder; 2. (fig.)-ting,
cijfer-waarzegkunst; kabbalistiek, v.
oorlog, krijg, m.; stand of-, krijgswezen, o.; cessation of-,
suspension of -, wapenschorsing, v.; to - ! in 't geweer!
Arithmetic, (e- rit' -me-tie), s. reken -, cijferkunst, v.
*-AL, bn ., LY, bijw. rekenkunstig, arithmetisch; te wapen ! 3. pooten, klauwen (van een roofvogel); 4.
-

precision, wiskunstige zekerheid, hoogste nauwkeurigheid, v. *- IAN, (-ti'-sj en), m. v. rekenaar, -ster, arithmeticus.
Ark, (aark), s. 1. schip, (ook) platboomd vaartuig, o.;
(Bijti.) arke (Noachs); 2. - of covenant, Arke des Ver bonds, bondskist (der Israelieten), v.; 3. (nat.) - shell,
Noachs- schelp, v.
Arles, (eels), s. - penny, godspenning, m. handgeld, o.
Arlet, (aar' -lit), s. (plant.) Indische komijn, m.
Arm, (aarm), s. 1. arm, zee-arm, tak, m.; - in -, arm
in arm, gearmd ; with open -s, met opene armen;
he is my right -, (fig.) hij is mijn rechterhand, - mijn
alter ego; with -s across, folded -s, met over elkander
geslagen armen; -'s end, -'s length, armlengte, behoorlij ke lengte; -'s reach, onder bereik van den arm ; chair, armstoel, m.; - fel, armvol, m.; - hole, armholte,
v.; mouwgat, o.; - pit, schouderholte, v.; oksel, m.;
2. (Shak.) boomtak, m.; 3. (zeev.) rust (van de riemen),
v.; 4. (werkt.) boom (van den kaapstander), m. ; 5.
wapen, o.; zie ARMS . *-, bw. 1. wapenen, uit -, toerusten; 2. beslaan (met); -ed heels, beslagen hoeven; to a gun, den haan van een geweer overhalen ; to - one's
self against, zich wapenen tegen. *-, ow. zich ten oorlog (toe)rusten.
Armada, (aar-mee'-de), s. (gesch.) Armada, Spaansche
onoverwinnelijke vloot (1588), v. *... DILLOS, ( -dil'-los), s.
panter -, gordeldier, o.
Armament, (aar' -me- ment), s. 1. wapening, krijgstoerusting, v.; 2. krijgstuig, o.; 3. krijgs- zeemacht, vloot, v.;
4. belegeringsgeschut, o. *...MATURE, (aar' -me-tjoer), s.
1. wapenen, o.mv. wapenrusting, v.; 2. sporen (der hanen

bij het vechten), v. mv.; 3. (plant.) dorens, distels, m.mv.
Arman,(er'-men),s.(veearts.) maagmiddel (voor paarden), o.
Armed, (aar'-med), dw. bn. gewapend; -chair, armstoel;

an - loadstone, een opgestelde magneet; an - ship, een
tot den krijg toegerust (koopvaardij)schip.
Armenia, (aar - mie - ni -e), s. (aardt.) Armenië (Azië). *-N,
bn. Armenisch; - bole, (delfst.) Armenische aarde; stone, bergblauw (verf). -, m.v. Armeniër, m.; Arme
-nische
(vrouw).
Armental, (aar' -men - tel), *... INE, (-tajn), bn. tot eene
kudde behoorend. *...TOSE, tin. rijk in vee.
Armgaunt, (aarm'-gaaunt), bn. (Shak.) dun als een aren.
Armiger, (aar-mi-djur), s. wapendrager, schildknaap, m.
*_ous, (-us), bn. gewapend; wapendragend.
Armillary, (aar'-mi-le-ri), bn. geringd, (als een armband); - sphere, (sterr.) ringvormige sfeer, - hemelbol; - trigonometer, ringvormige driehoekmeter (werkt.).
*... ATED, (e-ted), brr. met armbanden -, met ringen
voorzien.
Arming, (aarmig), dw. bn. wapenend, uit-, toerustend,
*-s, s. mv. (zeev.) schansbekleeding, v.
Arminian, (aar-min'-i-an), s. (k. g.) Arminiaan (aan
eeuw). *-, bn. Ar--hangerdlvAmius16e
miniaansch. *_IsM, (-izm), s. Arminianisme, o. leer van
Arminius, v.
Armipotenee, (er-mi' -pot-ens), s. wapenkracht, -macht,
V. * ...POTENT, bn. machtig in den krijg. *...soNous, (-'sonus), brr. wapenkletterend.
Armistice, (aar'- mis -tis),s.wapenstilstand,m. - schorsing, v.

(plant.) dorens, distelen, m. mv.
Army, (aar-mi), s. leger, heer, heir, o.;, flying -, vliegend
leger; - agent, leverancier voor liet leger; land-,
landmacht; to enter the -, in krijgsdienst treden; an-of locusts, een heirleger van sprinkhanen; (Shak.) an of good words, een vloed van vriendelijke woorden.
Arnold, (aar' -nold), Arnold, Aarnout, (m. n.). *-IST, S.
aanhanger van Arnold (van Brescia).

Arnud, (aar' - nut), s. aardnoot, v.

Aroma, (er' -o-me), s. geur, m. *_TIC, bn. geurig. -Ai.,
gekruid, geurig. *-TICS, S. mv. geurige kruiden, specerijen, o. v. mv. 5 -T IZATION, (-ti-zee'-sjun), s. liet geurig
maken. 5 -TIZE, tin. 1. geurig maken, niet geuren -, met
specerijen doormengen; 2. kruiden. *-TIZEB, (-taj-zur),
s. geurigmakend kruid, o. 5 -TOUS, (-tus), bn. geurig,

gekruid.

Aron, (e-run), S. (plant.) koortskruid, o.
Aroph, (ee-ruf), s. saffraan, o.

Arose, zie ARISE.

Aroughcain, (ar' -ro -kan), s. Virginisch eekhorentje, o.
Around, (e-raaund'), vz. om, rondom. *-, bijw. in het
rond, in een kring; all -, in den ganschen omtrek.
Arouse, (e-rouz'), bw. opwekken; aanhitsen; to - front,
sleep, uit den slaap doen ontwaken; to - into action,
tot handelen aansporen, aan den gang helpen. *-D,
dw. bn. opgewekt, aangespoord. *...ING, dw. opwekkend,

aanhitsend.

Arow, (e-roo'), bijw. in een rei; achtervolgend.
Aroynt, (e-roojnt'), bijes. (Shak.) ga, ga heen.
-- Arpeggio,(aar-pe- dji-o), s. (muz.) tokkeling, v.; - pizzicato, liet aanslaan der noten met de vingers op een
snaar, (als op een harp).
1- Arpent, (aar' -pent), s. morgen (landmaat), ui.
(aar -kwi'-bu-zeed), s. 1. snaphaanvuur,
Arquebusade,
1o.; 2. (heelk.) - water, wondwater, arquebusade. *...HU SE, (-buz), s. geweer, o. snaphaan, lu. buks, v. ... 1^USIER,
(-buz-zi -er'), m. schutter, kolvenier, m.
Arquifoux, (ar -ke-foe'), s. pottenbakkers - vernis, o.
Arr, (ar), s. (heelk.) litteeken, o.
Arra, (er' -re), s. pand, handgeld, o.

Arrack, (er -rek'), s. i. arak (plant); 2. arak (eels sterke

drank), v.
Arragon, (er' -re-goon), s. (aardr.) Arragon (Spanje).
5 - ESE, ( - iez), m. v. Arragoniër, Arragonischo (vrouw).
* -ITE, s. (delfst.) soort van kalkchloor, v.
Arraign, (er-reen'), bw. - for, 1. beschuldigen, aanklagen; he was -ed for high treason, hij stond wegens
hoogverraad te recht; 2. ordenen, instellen; 3. houden
(voor); to - for want of knowledge, (iem.) voor onwetend
(van eene zaak) houden. 5 -Ell, (-rend'), dw. en bn. aangeklaagd; beschuldigd. *_IRG, dw. on bn. aanklagend,
beschuldigend. 5 -ER, m. v. aanklager, beschuldiger,
-ster, m. v. *- MENT, s. aanklacht, beschuldiging, v.; gerechtelijk verhoor, o.

Arraiments, (er-ree'-ments), s. mv . zie
Arrand , Zie ERRAND.

RAIMENT.

Arrange, (er -reendj'), bw. schikken, regelen, inrichten,
in orde brengen, - stellen; to - one's self with, zich met
(iem.) verstaan; to - an account, eene rekening vereffenen. *_MENT , S. 1. schikking,inrichting,v.;het ordenen;
2. overeenkomst, vereffening; to come to au -, eene
Armless, (aarm'-less), bn. ongewapend; weerloos.
schikking treffen. *-D, dw. bn. geschikt; vereffend.
Armlet, (aarm'-let), s. 1. armpje, o.; 2. kleine (zee)arm.
*-R, (-ur), m. v. schikker, vereffenaar, -ster, nI. v.
v.; 3. armstuk (der ridders), o.; 4. armring, m.
'...ING, dw. bn. schikkend; vereffenend.
Armoniae, (er -mo'ni-ek), s. abrikoos, v. ; Zie AMMONIAC,
Armor, (aar'-meur), s. wapenrusting, v.; - bearer , wa- Arrant, (er'-rent), bn. 1. snood, eerloos; 2. doortrapt;
erg, hevig; an -- coward, een aartslafaard; an -fool, een
pendrager, schildknaap, m.; top -, (zeev.) mastkorf, m.
aartsgek. *-LY, bijw. op snoode -, doortrapte wijze.
*-ER,S .wapensmid,zwaardveger,m . * -IAL , (er-mo'-ri-el),
bn. tot het (familie) wapen behoorend. -, s. wapen- Arras, (er'-res), s. 1. (aardr.) Atrecht (Frankrijk); 2.
(soort) tapijtwerk, o.
boek, o.; - bearings, - ensigns, - insignia, geslachtswapen. *-IC, *- ICAN, bn. Bretonsch, Armoricaanseh Arraught, (er-raaut'), bn. overweldigd.
Array,
(er-ree'), s. 1. rij, v. gelid, o. slagorde, v.; 2.
Bretagne
of
Armorica).
*-,s.1.Bretonsche
(naar liet oude
opschik, m.; rijke kleedneg; 3. (recht.) naamlijst der
taal, v.; 2. Bretanjer, Bretonselie (vrouw); Armoricaan,
ezworenen, v. -, bw. 1. ordeneb, schikken, in slagorde
-selie (vrouw). *-ISM' ni. wapenkinidige, heraldicus, in.
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scharen; 2. opschikken, net uitdossen; hullen (in); 3. de Artemisia, (er - te - mi' -zjie), s. 1. Artemisia (v.n.); 2. (plant.)
soort wortel, m.
(naam)lij st der gezworenen opmaken.
Arrear,( er-rier'),s.(mil.)achterhoede,v . * -, * -AGE, ( - ecdj'), Arterial, (er -ti'-ri-e1), bn. slagader....; - blood, slagader
(gen.) slagaderlijk maken.-bloed.*IZF,(ajz')w
S. achterstallige schulden, v. mY.; to remain in -, schuldig
- ...oLOGY, (-o-lo-dji), s. (ontl.) leer der slagaderen. , v.
blijven (per saldo); one in -, debiteur, achterstallige
-mi),
*...oTOMY,
(-o
-to
s.
(heelk.)
slagaderopening; ader schuldenaar.
lating, v. *...IOUs, ('- i -us), bn. vol (van den pols).
Arrect, (er - rekt'), bn. oprichten. * -ARY, (-e-ri), s. (timm.)
Artery, (aar' - te -ri), s. slag-, polsader, v.
post, pilaster, m.
Arrentation, (er - ren -tee'-sjun), s. (recht.) afperkings- Artesian, (er -ti'-zi-en), bn. Artesisch, (uit Artois); - welts,
Artesische put, m.
recht, o.
Arreptitious, (er-rep-ti'-sjus), bn. 1. sluipend, steelsch; Artful, (aart -fool), bn., 5 -LY, bijw. 1. kunstig, -lijk; met
kunst;
naar de kunst; 2. listig, sluw; spitsvondig. *-NEss,
2. ontrukt, afgeperst.
s. 1. kunstigheid, behendigheid; 2. list, sluwheid, v.
Arrest, (er -rest'), bw. 1. in hechtenis -, gevangen nemen,
aanhouden ; 2. tegen -, vasthouden, stuiten ; 3. (recht.) Arthritic, (er -thrit' -ik), *-AL, bn., -LV, bijw. (gen.) 1.
jichtig; 2. tot de gewrichten behoorend. ...TIS, S. (gen.)
beslag leggen (op). *-, s. 1. gevangenneming, hechtenis,
(gen.) jichtziekte, - kwaal, v.
gijzeling; (mil.) provoost, v.; under-, in arrest; 2. beslag;
3. beletsel, o.; verhindering; stremming, v.; 4. vonnis, Arthrodia, (er -thro'-di-e), s. 1. (ontl.) soort gewricht;
2. (soort) kristal, o. *...DIC, bn. gewrichts...
arrest, gewijsde, o.; to plead in - of judgment, de
schorsing van een vonnis vragen; 5. (vest.) kroonwerk, o. Artichoke, (er' -ti-sjook), s. artisjok, v.; wild -, wilde
artisjok; mariën- distel.
* -ATION, (ee'-sjun), S . aanhouding, v .; zie ARREST. * -ER,
*-oR, (-or), s. die in hechtenis neemt, enz. *-ING, bn. Article, (aar' -ti -kl), s. 1. artikel, o.; afdeeling v.; punt,
o.;
zinsnede; 2. (fig.) zaak; 3. (boekh.) post, v.; 4. (spraakk.)
aanhoudend, gevangennemend . *-MENT , s. voorloo- ,
lidwoord ; 5. (kh.) artikel, o. koopwaar; v.; 6. leading -,
pige gevangenhouding, preventieve hechtenis, v.
hoofdartikel, inleidende (staatkundige) beschouwing (iii
Arret, zie ARREST. *-TED, (-tid), bn . (recht.) gedagvaard .
een dagblad); 7. (ontl.) bestanddeel, o.; in an - of time,
Arrian, (er'-ri-en), s. Arrianus (m. n.).
in een punt des tijds; 8. (plant.) lid, o. *-, bw. 1. artikelsArriate, (er-ri- eet'), bw. uitlachen.
gewijs indeelen, - opstellen; 2. notariëel maken; 3. to Arriere, (er-vier'), s. achterhoede, v.; - ban, landstorm,
an apprentice to, iem. in de leer besteden bij. *-D, dw.
derde ban, m.; fee, -,ref, (leeps.) achterleen, o.; -vasal,
bn. artikelsgewijs ingedeeld; notariëel gemaakt.
onderleenman, m.
Arrision, (er-rie'-zjun), s. glimlachje, o. liet toelachen. Articular, (er-ti'-kjoe-lar), bn. (ontl.) de gewrichten betreffend. *... LAT E, (-eet), bn., -LY, bw. 1. duidelijk,
Arrival, (er-raj'-vl), s. 1. aankomst; komst, v.; 2. (zeev.)
bij lettergrepen uitgesproken;2.artikelsgewijs ingedeeld;
het binnenloopen ; the -s, de aangekomen schepen,
3. (ontl.) met gewrichten, geleed, (ook plant.). -, bw.
ladingen ; - train, aankomende trein; 2. het bereiken
duidelijk uitspreken, uiteenzetten, omschrijven; (ontl.)
eener bedoeling.*-,ow.l.aankomen;(zeev.)binnenloopen,
in
geledingen brengen, voegen. -, ow. duidelijk spreken.
2. to - at, - to, geraken tot, bereiken; 3. geschieden; zie
* ...LATENESS, * ...LATION, (-lee'-sjun), s. 1 . (ontl .) geleding,
HAPPEN. * ...ANCF., (- ens), s . (Shak.) bezoekers, m .mv .gezelv.; gewricht, o.; 2. (plant.) knoop, m.; 3. (spraakk.) duischap, o. *... VING, dw. bn. aankomend; (fig.) bereikend.
delij ke uitspraak, v.; 4. medeklinker, m.
Arrode, (er-rood'), bw. knagen, knabbelen.
Arrogance, (er' -ro-gens), s. gmv. onbeschaamdheid, stout- Artifice, (aar'-ti-fis), s. 1. bekwaamheid, kunstmatigheid;
duidelijkheid; 2. list, arglist, kunstenarij, v.; 3. kunst
heid, laatdunkendheid, v. *... GAKT, bn., -LY, bijw. laat
(aar-ti'-fi-sur), m. v. 1. handwerks--groep,m.*R
overmoedig. *... GATE, (-gheet), ow. 1. weder--dunke,
man, o. -werkster,v.; werkmeester, m.; 2. vuurwerkmaker,
rechtelijk zich toeëigenen; 2. zich aanmatigen; uit de
-maakster, m. v.; 3. bewerker, smeder (van kwaad), m.
hoogte spreken. *... GATION, (- ghee'-sjun), s. aanmatigingi
0 ... FICIAL, ( - fi' - shel), - LY, bijw. 1. kunstig, kunstmatig,
v. *... GATIVE, (-ghe-tiv), bn. aanmatigend.
-lijk; - fountain, kunstfontein; 2. nagebootst, gemaakt;
Arrondis(se)ment, (er-ron'-diss-mang), s. arrondisse(sterr.) - day, etmaal (24 uren); (wick.) - lines, construement, o.; tribunal of -, arrondissements-rechtbank, v.
tie-lijnen; - numbers, logarithmen; 3. (fig.) gehuicheld,
Arrosion, (er-roo'-zjun), s. knaging, knabbeling, v.
gekunsteld, listig, slim; - persons, geveinsde lieden; 4.
Arrow, (er'-ro), s. pijl, m.; schicht v.; to shoot with an -,
uitheemsch. *...F ICIALITY, (-fis-je'-li-ti), s. (-ies) 1. kunst
met een pijl doorboren; to shoot an -, een pijl afschiesluwheid, v. *...F ICIALS, (-fi'-sj els), s.-matighed;2.ls,
ten, (ook fig.); the -sof slander, de pijlen van denlaster.
kunstmatige voortbrengselen, o. mv. *...FICIOus,(-fi'-sjus),
*-,werpspies,v . * -GRASS, S . (plant.) pijlgras,o. 5 -HEAD,S .
bn. kunstmatig nagebootst.
1. punt van een pijl; 2. spichtig gras; - headed characters,
(drukk.) wigletters, spijkerschrift. *-ROOT, S. pijlwortel; Artilize, (aar'-ti-lajz), bw. schijnbaar volgens de kunst
maken.
arrowroot (soort meel) *-STONES, s.mv. pijl-, belemnietsteenen . * -SHAPED,n1 . pijlvormig. *-Y, be. uit pijlen be- Artillery, (er-til'-le-ri), s. 1. geschut, o. kanonnen, o.
mv.; 2. (het wapen der) artillerie . * MEAN, *...IST, in.
staand, spits, puntig.
kanoiinier, artillerist, m.
Arse, (aart) s. achterdeel, o. aars, m.; -foot, duikeend, v.
to hang an -, achterblijven, talmen. *-GUT, s. (ontl.) Artisan, (aar'-ti-zen), s. handwerksman, ambachtsman,
m. *... TIST, m. V. kunstenaar, m. kunstenares, V. - LY,
endeldarm, m.; -smart, (plant.) vlookruid, o.
bijw. kunstiglijk.
Arsenal, (aar'-snel), s. tuighuis, arsenaal, o.; (fig.) voorArtless, (aart'les), bn., 5 -LY, bijw. 1. kunsteloos, ongeraadkamer, v.
kunsteld, natuurlijk; 2. zonder kunst, smakeloos, plat,
Arseniate, (er - si'-ni-eet), s. (scheik.) arsenikzout, o.; ondichterlijk. * --NESS, S. ongekunsteldheid; (ook lig.),
of lead, arsenik- loodzuur; - of potash, arsenikzure kali.
eenvoudigheid, v.
*... BENIG, (- snik), s. arsenicum, rottekruit, o.; native -,
operment; crystalline -, gifmeel. - AL, bn. arsenik- Arundelian, (e-run-di'- li -en), bu. van -, door Arundel
(ontdekt); the - marbles, marmeren beeldhouwwerk door
achtig ; - acid, (scheik.) arsenik-zuur. *... SENICAT E,
Arundel in 1624 uit Griekenland naar Engeland over(- si-ni-keet), bw. met arsenik verbinden. *...sENious,
gebracht. *...O1L, S. olie der Moluksche eilanden, v.
(- si' - ni -us) , bn. arsenikachtig . * ...SENITE, ('-Snit), S.
(e-run - di - nee' - sjus) , bn. riet-, bies
Arundinaceous,
(scheik.) arsenik-zout, o.
DINEOL^s, (-di'- ni -us), bn. met riet of biezen-achtig.*
Arsis, (er'-sis), s. (muz.) toonverheffing, v.
begroeid.
Arson, (er'-sun), s. moedwillige brandstichting, v.
Arispice, (e- rus' -piss), s. wichelaar (in liet oude Rome), ni.
Arsure, (er'-sjoer), s. vuurproef (van munten), v.
Arseverse, (er'-si-wer' -si), bijw. (gein.) averechts, ver Arvel, (er'-vil), s. begrafenis, v.
-kerd, Arzel, (er' -zil), s. (rijsch.) paard aan den rechter- achteronderst boven.
poot wit gevlekt, o.
Art, (aart), thou -, gij zijt. f-, s. kunst, bekwaamheid,
geschiktheid, v.; the liberal -s, do vrije kunsten; the As, (es), bijw. en vw. 1. als, gelijk, zoo, evenals, ovenzoo, in zoover ; - yet, vooralsnog ; - what .„ welnu ?
fine -s, de fraaie kunsten; the mechanic -s, de werk
- bid again, nog eens zoo dik ; - well -, zoo goed als;
kunsten; a master of -s, meester in de vrije-tuigeljk
- great -, zoo groot als; not so handsome -, niet
kunsten (verk. M. A.); - union, kunstvereeniging; the
zoo schoon als ; - far, voor zoo verre ; - for, - to
black -, de zwarte kunst; the - of pleasing, de kunst
wat betreft, met betrekking tot ; so moved - to weep,
van te behagen; the - of government, de kunst van te
tot tranen toe bewogen; - if, - th.oscylr., alsof; regeergin. *-, zie ART IFICE.

A.S. --- ASH.

ASH. -- ASP.

37

it toere, als ware het; 2. als, toen, gedurende; terwijl; Ash-balls, (esj'- llaols), s. nsv. waschballen, in. mv.
- such. as regards, wat aangaat dezulken; - you were,
LOR, s. aschgrauw, o. -- ED, bn. aschgrauw. *...DRAWE R ,
(mil.) houd aan! richt u! - [hope, zoo waar als ik hoop;
s. (delfst.) tormalijn (steen), in. *... FIRE, s. ( scheik.)
uo such thing -, niet zoo goed als; - you love your
gloed, m. asc.11-, zandbad, 0. k...FLY, s. eschluis, -vloo,
life, indien (wanneer) gij uw leven lief hebt; - slce
V. *...IIoLE, *...1 , 15, s. aschgat, o. -kuil, m. *...KEYS, s.
opened the door, terwijl zij de deur opende.
nlv. essellenrij s, o. - lootjes, 0. mv. k... PAN, S. doofpot, in.
As, (es), s. Romeinseh gewicht (_ 45 decagraminon); 2.
5 ...TREE, S. esseheb00n1, 111. * ... WEDNESDAY, S. (r. k.)
Rom. muntstukje, o.; 3. (fig.) een geheel.
Asch-(Woes s)dag, 111. 5 ... \v E E i), S. (plant.) geitenblad, o.
Asa, (ee' -ze), s. (soort) balsem, m. *- DULCIS, s. (apoth.)
*...TI,B, S. asclitobbe, V.
benzoïngom, S. *-F0ETII)A, -FETIDA, s. (apoth.) dui- •t Ashelf, (e-sj elf'), bijw. op een zandbank (vastzittend).
velsdrek, m. *- RABACCA, s. (plant.) hazelwortel, m.
Ashen, es'-sjen), bn. van esschenhout.
Asarin, (- e'-rin), s. (soort) gekristalliseerde stof, v. Ashery, (e'-sje-ri), s. 1. potasehfabriek, v.; 2. asehhok, o.
...ARUM, (e'- ze -rin), s. (plant.) wilde nardus, in.
Ashes, (e-sjus), s. mv. ascll, v.; pearl -, parelasch ;
pot -, potascll; rolra,cic -, lava; nood -, houtasch ;
Asbestiform, (es- bes -ti-foornl'), bn. amiantvormig.
*...TINE, (-tajn), bn. amiantachtig. ...rrnrrH:, (-ti-najt'), s.
to burr, to -, tot ascll verbranden; to lay ira -, in de
(delfst.) straalsteen, Ui.
asch -, aan kolen leggen. *-, (fig.) asch, v. stoffelijk overAsbestus, (es- bes' -tus), ASBEST, S. (delfst.) asbest, amiant,
schot, o.; pease he with. leis -, vrede zij zijner assche.
m. steenvlas, o.
Ashlar, (esj'-ler), S. hardsteen, m. ...T.EIe, ( -'lu ), s. (bk.)
Asbolin, (es'-bo-lin), s. roet, wagensmeer, o.
rollaag, v. 5 ...LE RING, (esjl'-ring), s. (bk.) het metselen
Ascaris, (es-kee' -ris), s. mv. darmwormen, trichinen, niv.
van rollagen; liet leggen van plinten.
Ascalonia, zie SCULLION.
Ashore, (e-sjoor'), bijw. aan land, aan wal; to get -,
Ascend, (es-send'), ow. opstijgen, opvaren, rijzen; - to
den wal bereiken, landen; to run -, op het strand
loopera, stranden; to run a ship---, een schip op het droge
bestijgen, beklimmen; an -ing >>lane, (werkt.) stijgend-,
zetten; cc sliip -, een gestrand vaartuig.
klimmend vlak; - my vessels, (ontl.) opklimmende vaten;
an -ing note, (muz.) zwellende noot. *-, bw. beklim - Ashy, (e'-sji), bn. aschachtig, - kleurig; - Dale, aschuien. 5-ABLE, (-'ibl), bn. beklimbaar. 5 -ANT, dw. bn.
bleek; (Shak.) (fig.) doodsbleek.
1. stijgend, klimmend; 2. overwegend, heersrhend. -, Asia, (ee'-zjie), S. A.ziii (werelddeel), o.; Lesser-, Kleins. overmacht, v. heerschande invloed, m.; to /et in - over,
Aziï. *-N, bw. Aziatisch. *-Trc', ho. Aziatisch. -, s.
gezag verkrijgen over (op); (sterrenw.) liet opgaande punt
m. v. Aziaat, Aziatische (vrouw), 111. v. *-TICIsM,
(-ee-zji-ee'-ti-sism), s. nabootsing der Aziatische zeden,
dor ster (bij de geboorte van iem.). *-, (recht.) bloed
V. Aziaticisme, o.
opgaande lijn; ascendent, m. *- ED, dw.-verwantid
bn. opgestegen, verrezen. *- EN CY, s. (-ies), - over, macht, Asiarch, (e'-zji-ark), nl. (Rom. g.) proconsul in Azië, ni.
Aside, (e-sajd'), bijw. 1. ter zijde; afgezonderd; to la ,q -,
v. gezag, o. overwegende invloed, m. overwicht, o.
to set -, ter zijde zetten, op zijde schuiven, (ook fig.);
Ascension, (es- sen' -sjun), s. opstijging, opklimming, v.;
- dais, Hemelvaartsdag, m. *- AL, bn. - to, opstijgend,
(recht.) vernietigen; 2. (toon.) an -, wat de tooneelspeler ter zijde zegt ; een a parte.
opklimmend; - difference, (sterr.) verschil tusschen de
loodrechte en de schuinsche opstijging. *...SIVE, (- siv'), -- Asinego, (e- zin -i' -gho), s. 1. ezeldrijver; 2. dwaas, m.
bn. 1. opstijgend; 2. opstuwend.
ezeltje, o. *...NTNG, (-najn), bn. ezelsch, (ook fig.).
Ascent, (es-sent'), s. 1. opstijging, opklimming, opvaart, Ask, (aask), s. 1. esch, esscheboom, m.; 2. waterpadde, v.
-, bw. vragen, verzoeken; eischen, verlangen; zie Ban;]
v.; 2. heuvel, m. hoogte; 3. (fig.) verheffing, v.
- you pardon, ik vraag u excuus, - vergiffenis; to Ascertain, (es- sur -teen'), bw. verzekeren, tot zeker
leave, verlof vragen; to - too much for, overvragen;
brengen, bepalen, vaststellen; 2. overtuigen; 3.-heid
to - questions, vragen doen; this thing -s too 1cite/L
beweren, staven, doen blijken, bewijzen; 4. (kh.) to a balance, een saldo vereffenen; 5. to - one's self of,
time, deze zaak vereischt te veel tijd ; to - out in
chore/i, de geboden (aan huwenden) in do kerk aflezich vergewissen van. *-ABLE, (- ihl), bn. bewijsbaar.
zen; to - one to dinner, iem. ten eten vragen; to * -ER, (ur), m. V. beweerder, bewijsvoerder, -ster, m.
back, terugvragen; to - in, binnenroepen. *-, ow. to
V. *-ED, dw. bn. verzekerd, beweerd, vastgesteld.
- for a thing, om iets vragen; to - after one, naar
*-ING, dw. bn. verzekerend, bewerend, vaststellend.
iemand vragen; to - one's health, iemand naar zijne
*-MENT, s. verzekering, vaststelling, v.; for want of gezondheid vragen.
bij gebrek. aan een vasten regel, - aan een leiddraad.
Ascetic, (es-set' -tik), bn. (godg.) aanschouwend, boete - Askante, (es- kaant'), Askance, Askaunt,Askant,bn.
schuins, dwars.
doend, van de wereld afgekeerd; - books, stichtelijke
boeken. traktaatjes. *-, S. kluizenaar, vrome van de we- Asker, (aas' -kur), m. v. vrager, m. vraagster, v.
reid afgekeerd, m. *- ISM, S. aanschouwend leven, o. Askew, (es-kjoe'), bijw. schuins; zijwaarts, van ter zijde.
Asking, (aas'- king), dw. bn. vragend ; verzoekend.
afzondering als boetedoening, v.
Ascians, (es' -si -ens), s. mv. (aardr.) schaduwloozen (onder ' Aslake, (e-sleek'), bw. verslappen; laten verflauwen.
Aslaut, (e-slaaut'), bijw. schuins.
cie evennachtslijn), m. mv.
Astitans, (es' -si- tens), s. mv. (k. g.) zek. christ. sekte Asleep, (e- sliep'), bijw. in slaap; to be -, to lie -, in slaap
zijn; to be fast -, vast slapen; to fall -, in slaap val
uit de tweede eeuw.
-len;
my foot is -, mijn voet slaapt.
Assites, (es'-saj-tiz), s. (gen.) waterzucht, v. *...Ic, *...ICAL,
Aslope, (e-sloop'), bn. en bijw. hellend, schuin, scheef.
(-ikl'), bn. waterzuchtig.
dommelijk.
Ascititious, (es- si -ti'-sjus), bn. toegevoegd; an - name, Aslug, (e-slugh'), bijw. (w. g.) dom.
Asmodeus, (es-mo'-di-us), s. Asmodeus (helsche geest), m.
een toegevoegde -, aangenomen naam.
m.*..MODEAN, (-mo-'di-en), bn.van Asmodeus;Asmodeïsell.
Aselepiad, (es-kli'-pi-ed) s. (dicht.) zek, voetmaat der
Asometous,
(e- zo' - mi -tus), bn. onlichamelijk.
oude Grieken.
Ascribe, (es-krajb), bw. - to, toeschrijven, toe-, aan Asp, (esp), *...Ic, s. 1. adder, vergiftige slang, v.; 2.
espeboom, in.
wijten. *..ABLE, (- bi' -bl), bn. toerekenbaar, (ook-rekn,
recht.). *...ED, dw. bn. toegeschreven, toegerekend, gewe- Aspalathum, (es- pel' -le-thum), s. (plant.) rozenhout, o.
ten. *...ING, dw. bn. toeschrijvend, toerekenend, Asparagin, (es-per-re-djin), s. aspergesteen, m. *-ous,
bn. (plant.) asperge -achtig. *...PARAGUS, (-per'-re-ghus),
wijtend.
s. (plant.) asperge, V. *...PARTATE, (-per'-teet), s. (sclleik.)
Ascription, (es- krip' -sjun), s. toeschrijving, toerekening,
soort zuur, o.
v. *...TITIOUS, (-ti'sjius), bn. toegeschreven.
Aspect, (es- pekt'), S. 1. aanblik, nl. voorkomen; 2. aan
t- Asexual, (e-sek'-sjuel), bn. geslachtloos.
wezen, o. blik, m.; 3. richting, zij de;4.betrekking,-gezicht,
Ash, (esj), s. (plant.) 1. osch, esscheboom, m.; 2. esV. toestand, in.; 5. (sterr.) -s, schijnsels; the northern
schenhout, o.; 3. blooming -, de bloeiende esch; m000n- of the moon, de noordschijn der haan; (schild.)
tain -,bergesch; prickl q -, tandpijnboom.*-,bra. esschen,
,tootle -, dubbel gezi('11tspunt. *-ABLE, bra. beschouw van esschenhout.
baar. *-ED, bil. een voorkomen bezittend. 5 -IoN,
Ash, (esj), bw. met asdl bestrooien.
(-sjun), s. beschouwing, v.
Ashamed, (e-sjeomd'), bn., *- LY, bijw. beschaamd, ver
Aspen, (es'-pn), s. esp, espeboom, witte populier m.
are you not- ? schaamt gij u niet ? to be - of,-legn;
espenhouten; - leaves, espenloof, o.
beschaamd zijn over, - om; slee was - to move, zij was
Asper, (es-pur), s. 1. asper (Tuiksch Muntje = 1 1 1 2 cent).
te beschroomd om zich te verroeren.
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*_,bn. (taalk.) scherp, hoorbaar; spiritus -, hoorbaar toon
ATE, (- ret), bw. scherp -, oneffen-tekn(Grisch).*
maken. *-ATION, (-ee-sjun), s. scherping, v. het ruw
maken. *-IFOLIATE, (- i -fo' -li-eet), bn. (plant.) scherp bladerig. *-- ITY, (-'ri-ti), S. (- ies), 1. ruwheid, scherpte,
V. scherpe kant, in.; 2. rauwheid (der stem); 3. wrangheid , v. *-NATION, (-nee'-sjun), s. achteruitzetting,
minachting, v. *-ous, (-us), bn. scherp, ruw, oneffen.
Aspergillus, (es-per-djil' -lus), s. (r. k.) wijwaterkwast,
M. *...GOIR, (-gwor), s. wijwaterbak, m.
Aspermous, (e- sper'-mus), bn. zaadloos.
Asperse, (es-pun'), bw. 1. besprenkelen; 2. (fig.) belasteren, bekladden. *- R, (- sur), m. v. lasteraar, -ster,
In. v. *...SJON, (-'sjiin), s. 1. besprenkeling (inz. bij r.
k.); 2. lastering, kwaadsprekerij, v. *...ORY, (- 'u-ri), bn.

ASS.
droge proef ; mark of -, essaai-merk, keur; -balance,
-scale, goudschaaltje, o. -master, essayeur, (ook) munt
*-WEIGAT, s. essaai -, goudgewicht, o.; (fig.) be--mestr.
proeving,v. *-, bw. 1. beproeven; 2. proeven, essayeeren,
(edele metalen); to - by coppelliny, afdrijven (goud en
zilver). *-- F.D, dw. bn. beproefd. *- FR, (- ur), m. goud
essayeur, in. *--ING, dw. bn. beproevend, enz.-proev,
-, S. 1. poging; 2. goudproef, v. essaai; 3. (muz.)
voorspel, o. prelude, v.
t Assectation, (es-sek-tee-sjun), s. kruiperij, gedien-

stigheid, v.
Asseele, (es-se' -kl), s. volger, dienaar, m.
Assecurance, (es -si -kjoe' rens), s. verzekering, v.
Asseeution, (es -si -kj oe' -sjun), s. verkrijging, v.
Assemble, (es-sem'-bl), bw. verzamelen, bijeenroepen.
*_, ow. vergaderen, zich verzamelen, samenkomen.
lasterlijk.
C ...AGE, (-idj'), s. vergadering, samenkomst, v. *...ANCF,
Asphalt, (es-felt'), *- UM, s. gmv. jodenlijm, o. aardpek,
(-ens), s. vergadering, v. groot bezoek, o. *- D, dw.
V. asphalt, m. *- IC, *-ITE, (-tajt), bn. asphaltachtig; bn. vergaderd. *- R, (- ur), m. v. bijeenroeper, verzamelake, (aardr.) de Doode zee.
laar, in. -ster, v. *...ING, dw. bn. vergaderend, bijeenAsphodel, (es'fo-del), s. (plant.) affodil (bloem), v.
komend. -, s. het verzamelen, bijeenroeping, v.
Asphureletes, (es-fjoe'-ri- li -tis), s. mv. (delfst.) halfmeAssembly, (es-sem'.bli), s. 1. vergadering, v.; 2. gezel
talen, o. mv.
Asphyxy, (es- fik'-si), s. 1. smoring (doorkolendamp),
bezoek; gehoor, o.; -room, vergaderkamer,-schap;3.
-zaal; riotous -, oproerige samenscholing•, 4. horse of-,
stikking, v.; 2. schijndood, m.
congres (der Vereenigde Staten van Noord-Amerika);
Aspic, (es -pik), s. adder, v.; -oil, lavendelolie, v. *-,
5. hoog-gerechtshof van Schotland.
twaalfponder (geschut), m.
Assent, (es-sent'), s. toestemming, bewilliging, v.
Aspin, zie ASPEN.
Aspirant, (es'-pi-rent), m. v. die (naar iets) dingt, aan
- to, toestemmen, toetreden; in -, bewilligen;
goedkeuren. *-ATION, (-ee'sjun), s. toestemming, begegadigde. *..PIRATE,( -pi-ret),bw.(taalk.)-sprakmt(o),
willigi n g , v. *- ED, dw. bn. toegestemd, bewilligd,
uitblazen, hoorbaar maken. -, ow. hoorbaar zij n. -D, bn.
goedgekeurd. *- ER, (- ur), m. v. toestemmer, bewilliger,
aangeblazen, hoorbaar. *...PIRATION, (- pi- ree' -sjun), s.
volger, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. toestemmend, be1. aan -, uitblazing, v.; teeken van aanblazing (spiritus
willigend; goedkeurend. -, s.toestemming,bewilliging,v.
asper); 2. (fig.) vurig verlangen, o. *...PIRATORY, (- pi-LY, bijut. op goedkeurende wijze. * - MENT, Zie ASSENT.
re-tur-ri), bn. uitblazend, galmend.
Aspire, (es-pajr'), bw. aan -, uitblazen, galmen. *-, Assert, (es-sort'), bw. 1. beweren; 2. bevestigen, bestreven,
trachten
(naar),
verlangen;
krachtigen; 3. aanspraak maken (op). *- ED, dw. bn.
1.
at,
after,
ow.
najagen; bejagen; 2. oprijzen. *- R, (- ur), m. v. bejager,
beweerd; bevestigd; ingeroepen. * - ING, dw. bn. bewerend, bevestigend. *- ION, (-sjun), s. 1. bewering;
bejaagster, die (naar iets) tracht of streeft, m. v. *...ING,
2. bevestiging, bekrachtiging; 3. verklaring (van getuidw. bn., -LY, bij w. 1. trachtend, strevend; 2. opgeblazen, hoogmoedig, verwaten; eerzuchtig; 3. (werkt.) gen), v.; 4. hot aanspraak maken (op). 4 ..Iv.E, bn.
1. bepaald, zeker; 2. leerstellig. -LY, bijw. bepaaldelijk,
pump, perspomp. -, s. eerzucht, v. trots, m. verwatenzekerlijk. *- oR, (- ur), m. v. beweerder, -ster, m. v.
heid, v. *...INGNESS, * -MENT, S. het streven, jagen
-Y, Zie ASSERTING.
naar, o. bejaging, v.
Asportation, (es-poor-tee'-sjun), s. wegdraging, v. roof, t Asserve, (es-surv'), bw. dienen.
ni wegmoffeling, v.
Assess, (es-ses'), bw. 1. bepalen, vaststellen; 2. belasAsquint, (es- kwint'), bijw. scheef, schuins; to look -,
ten, belasting opleggen; 3. schatten, taxeeren. *- ABLE,
scheel zien.
(-ee'-bl), bn. belastbaar. *- ABLY, (-ee-bli), bijw. bij wijze
van belasting. *- ED, dw. bn. belast, geschat.
Ass, (aas), s. ezel; (fig.) domkop, m.; she -, ezelin;
- locks, (soort) breidel;. -es colt, ezelveulen; to ride
dw. bn. belastend, schattend. * -MENT, S. schatting, v.
an -, op een ezel rijden.
aanslag, m.
t Assa, (es-'se), s. - foetida, duivelsdrek, m.
Assession, (es-ses'-sjun), s. bijzitting, bijwoning, v.
*-ARY, (-e-ri), bn. van den assessor, tot den assessor
-- Assal, (as- saai'), bijw. (muz.) zeer, sterk.
Assail, (es- ceel'), bw. 1. aanvallen, aantasten; to - with
behoorend.
stones, met steenen werpen; to - with abuse, met scheld- Assessor, (es-ses' -sur), s. (recht.) bijzitter, assessor; wetwoorden overladen; 2. (oorl.) berennen (eene vesting).
houder, schepen, m.; - to the throne, naaste aan den troon.
*-ABLE, (-'e-bij, bn. aantastbaar. *- ANT, ( - ent), *-ING,
* -IAL, bn. assessoraal; wethouderlijk.
bn. aantastend, aanvallend. -,
M. v. aanvaller,
Assets, (es-sets), s. mv. 1. sterfboedel, m. nalatenschap;
-ster, in. v. *- ED, dw. bn. aangevallen, aangetast.
2. (kh.) insolvente massa, v.; - and debts, in- en uit*-MENT, S. aanval, m. aanranding, v.
schulden.
Assapanic, (es-se-pee' -nik), s. vliegend eekhorentje, o. Assever, (es-se-vur), *- ATE, (- eet), bw. plechtig verzeAssaron, (es'-se-run), s. (Bijb.) zek. vochtmaat(= 5 pinten).
keren; volhouden, verklaren. *- ATED, (-ee'-ted), dw.
Assart, (es-saart'), s. 1. (recht.) onwettige omhakking (van
bn. plechtig verzekerd. * -ATING, (-ee-ting), dw. bn. verboomen), v.; 2. ontwortelde boom, m.; 3. braakland, o.
zekerend. * -ATION, (-ee'-sjun), S. plechtige verzekeis-, bw. onwettig omhakken (boomen.).
ring, v.
Assassin, (es-ses'-sin), m. v. sluipmoordenaar, -ster, m. v. Assident, (es' -si- dent), bn. (gen.) ziekte - aanduidend.
*_, bw. (w. g.) vermoorden. *_ATE, (-neet). bw. ver- Assiduate, (es -si' -djoe -eet), bn. dagelijksch. *...DUITY,
moorden. *-ATION, (-ee-sjun), s. vermoording, v. sluip ( -dj oe' - i -ti), s. vlijt, v. ijver, leerlust, m.; (gom.) het
moord, m. *- -ATOR, (-ee'-tur), m. moordenaar, m. *-o us,
blokken. ...TES, mv. aanhoudende beleefdheden (jegens
bn. sluipmoordend.
een meisje enz.); gedienstigheden, v. mv. *...DUOLIS,
Assassins, (es-ses'-sins), m. v. Assassijnen (Syrische
(-djoe-us), bn., -LY, bijw. vlijtig, ijverig; naarstig; onvolksstam), m. mv.
verdroten. -NESS, S. Zie ASSIDUITY.
Assation, (es-see'-sjun), s. brading, roosting, v.
1' Assiento, (es- si -en'-to), s. verdrag tot levering van
Assault, (es-soolt'), s. 1. aanval, m. bestorming; 2. beslaven aan de Spaansche koloniën, o.; -company, sla dreiging door brandbrieven, v.; to go -, loopsch zijn
venhandelmaatschappij, v. *...TIST, m. lid dezer maat
(van eene teef). *-, bw. aanvallen, bestormen. *- ABLE,
-schapij,o.
bn. aantastbaar, geschikt om bestormd te worden. *- FR, Assign, (es-sajn), bw. 1. toewijzen; 2. aanstellen, benoo(-ur), m. v. aanvaller; beleediger, -ster, m. v. * - ING,
men; 3. overdragen; 4. bepalen, bestemmen. *-, s. zie Asdw. bn. aanvallend, bestormend.
SIGNEE. *-ABLE, bn. toekenbaar. overdraagbaar.
Assay, (es-see), s. 1. poging, proef, v.; to take - there - Assignat, (es'-sigh-net), s. (geld) assignaat (muntbiljet
o f, de proef er van nemen; we found many a hard -,
in Frankrijk 1791), v. *- ION,S `(-nee-sjun), s. 1. afwij moesten menige harde beproeving doorstaan; S: proef,
spraak, rendez-vous; 2. bepaling, verklaring; 3. (kh.)
essaai (van edele metalen); cupel -, smeltproef; dry -,
assignatie, v.

ASS. - AST,

ASS.

39

veronderstellen ; 3. aanmatigen, zich aanmatigen ; 4.
Assignee, (es'-.sin nie), s. ; gevolmachtigde, procureur;
op zich toepassen. *-. ow. 1. zich verwaand aanstellen;
boedelredderaar, executeur; 2. curator (in een faillie2. (recht.) zich verbinden. *-MENT, s. toe-, bijvoegsel,
ten boedel), nl.; official ----, recllter-conl ►rlissaris ; 1»•oc^isio. -a, S. die zich aanmatit ; die zich inbeeldt.
mal -, voorloopige syndicus, curator.
Assigner, (es saj '-nur), *...GNOri, nl . v. (recllt.) die afstand Assumpsit, ( es-slilli'-slt) , s. recht.) vrijwillige verbin-tcuis, v. ; finetioa of --, actie uit zoodanige verbintenis
doet, cedent, committent, in. *...GNMENT, (-Sajn'111en1t),
voortvloeiend. O... u^Ir croN (es-sum'-sjun), s. 1. aan
S. 1, toewijzing, bepaling; 2. overdracht, v. afstand,
veronderstelling, v.;-matign;2.opzclre3
In.; 3. (kh.) getrokken wissel, in. tratta, v.
•t. (red.) minor (eener sluitrede), In.; - of the bobt
Assimilable, (es- si' - mi -li -bl), - to, bn. vergelijkbaar,
l'irgin,
(r.
k.)
Maria-helllelvaart
;
the - of our flesh, de
vereenigbaar (met). *...LATE, (-leet), bw. - to, 1. ver
inenscllwording van Christus. ...sus, PTIVE, (es-SUm'-tiV),
vergelijken, overeenbrengen (niet); i. (gen.)-cenig,
bn., -r,Y, bijes. 1. aangenomen, verondersteld; 2. - naris,
de voedingsstof verwerken. -, ow. 1. zich vereenigen
(wap.) care-, wapenschild, o.
(met), gelijk worden (aan) ; 2. (gen.) tot voedend sap
worden. »...LAT ED , (-lee-ted), bn. gelijk gemaakt (aan). Assure, (es-sjoer'), bw. - of, verzekeren, zekerheid
geven; beloven; to - olie 's self, verzekerd -, overtuigd
0 ... LATENESS, (-leet'-nes), s. overeenkomst, gelijkenis, v.
zijn. 5 ... ANCE, (-ens), s. 1. zekerheid, gewisheid, v.;
x ...LAT ING, des. bn. doende overeenkomen, gelijkmakend..
vertrouwen, o.; overtu' ging ; 2. stoutheid, koenheid; 3.
... LATION, (-lee'-sjun), S. 1. liet doen overeenkomen,
verzekering, assurantie, v.; zie INSURANCE ; 4. koop
gelijkmaking ; 2. (gen.) voedselwording, assimilatie, v.
landerijen), in. -s, mv. verzekeringen, be--brief(van
...r,AT IVF., (-le'-tiv), bn, overeenkomend, gelijkend.
-

...LATORY, (-le'-tur-ri), Zie ASSIMILATIVE.

Assinego, (es- 'si-ni-gllo), s. ezeltje, o.
Assist, (es-sist'), bw. helpen, bijstaan. k-, ow. - at,
bijwonen, tegenwoordig zijn (bij). *-ANCE, (-ens'), s.
1. hulp, v. bijstand, m. ondersteuning, v.; 2. bijzijn,
o. tegenwoordigheid, v. het bijwonen. *-ANT, (ent'),
m. v. helper, -ster, behulp, bediende ; 2. aanwezige;
3. ambtgenoot, m. V. -, bn. hulprijk, behulpzaam
hulp...; als : - engineer, hulp -machinist; - surgeon, assistent-wondheeler ; -alderman, bijzittend burgemeester,
wethouder. *-ED, dw. bn. 1. geholpen, gesteund; 2.
bijgewoond . * -ER, (-ur), m. v. Zie ASSISTANT. *-LESS,
be. zonder hulp, hulpeloos. 5-ING, dw. bn. 1. helpend;
steunend ; 2. bijwonend, aanwezig.
Assize, Assizes, (es-sajz'), s. 1. lijfstraffelijke rechtbank,
V. gerechtshof, o. assises,v.mv.rechtbank der gezworonen,
v.; 2. aanslag (in de belastingen), m.; rents of-. (recht.)
vaste landpacht. *-, bw. vaststellen, bepalen (de belastingen, den marktprijs enz.). *-D, dw. bn. vastgesteld,
geschat. *-R, (-ur), m. 1. marktmeester ; 2. schatter,
m. 5 ... ZING, dw. bn. vaststellend. -, s. (liet) vaststellen,
enz. zie ASSIZE, bes. *...zon, (-zur), in. (recht.) gezworene,
in. lid van do jury, o.
Asslike, (es-lajk), bn. ezelachtig.
Associable, (es-so'shi-bl), bn. 1. vereenigbaar, gezellig;
- with, (gen.) vatbaar, ontvankelijk (voor). *-NESS,
5'... ABILITY , (-e- bi - 'li -ti), s. gmv. 1. vereenigbaarheid; 2.
gezelligheid, v.
Associate, (es-so'-sjeet), bw. - to, 1. vereenigen, ver
opnemen als associé of compa--binde(mt);kh.
gnon ; paren (aan) ; 2. begeleiden, gezelschap houden;
3. onthalen, vriendelijk ontvangen ; to - friends in
woe, aan vrienden in het ongeluk getrouw blijven.
-, ow. - with, zich vereenigen (met), zich paren
(aan). *-, v. 1. gezel, -lin, deelgenoot, medehelper,
-ster, ambtgenoot ; (kh.) compagnon, associé ; 2. mede
3. royal -s, die uit een koningsbeurs-plichtge,m.v;
studeeren. *-, bn. vereenigd, verbonden, gepaard ; cowers, de verbondene mogendheden. *-sjiii^, s. deel
ce' -sjun), s. 1. vereeniging;-genotschap,.*ATION(2. deelneming ; 3. (kh.) compagnieschap, vennootschap,
maatschappij, v.; 4. genootschap, o.; 5. (wijsb.) - of
ideas, gedachtenverbinding, v. *...STING, (-ee'-ting), dw.
bn. vereenigend, verbindend. *...ATIONAL, (ee-'sjo -nl),
bn. tot een geestelijk genotschap behoorend. *...ATIVF, (-sji-tiv), bn. licht vereenigbaar. *...ATOR, (-ee'tur), in. medestander ; (fig.) broeder, m.
Assoil, (es-sojl'), bw. verlossen, vrijspreken. * -MENT, S.
vrijspraak, v.
Assonance, (es'-son- ens), s. gelijkluidendheid, v. *... ANT,
bn. gelijkluidend. *...ATE, ( -eet), ow. luiden, galmen.
Assort, (es- soort'), bw. indeelen, uitzoeken, bij soorten
leggen. * -MENT, S. 1. indeeling, uitzoeking, v.; het
sorteeren ; 2. (kh.) assortiment, o.
Assuage, (es-sw-eedj'), bw. lenigen, verzachten, stillen.
*-, ow. verminderen, zachter worden -, the waters
-d, (bijb.) de wateren daalden. * -MENT, s. vermindering. leniging, afneming, v. *-ii, (-djur), nl v. ver
leniger, - ster, in. v. 5 ...srvE, (es-swee'-ziv),-mindera,
bn. lenigend, verzachtend.
Assuetude, (es-s'-ioe-tjoed), s. gewoonte, v.
TION, (-fek-sjun), s. aangenomen gewoonte, v.
Assume, (es-sjoem'), bw. 1. aannemen, overnemen; 2.

loften, v. Inv. °...iao, dw. bn. verzekerend. -LY,
bijw. verzekerenderwij s. *-D, dw. bn., -I,Y, bijw. 1.
verzekerd, zeker, gewis, -selijk ; 2. stout, brutaal, onbescheiden. 5 -uNESS, s. zekerheid, gewisheid, v. *_R, (-nr)'
In. v. olie verzekert, verzekeraar, -ster, m. v. zie INSUusRAssurgent, (es- sur'-dj ent), bn. (plant.) bochtig opwaarts
schietend.
A-ssy, (es - si), s. Alice (verkorte v. n.).
Assyria, (es- si' -ri-e), s. Assyrië (Azië), o. *_N, bn.
Assyrisch ; plum, soort pruim. -, s. Assyriër, m. Assyr i sche (vrouw), v.
Asteism, (es'-ti-ism), s. (red.) fijne scherts, v.
Aster, (es'-tur), s. 1. blauwe sterrebloem ; 2. zeester, v.; 3.
(delfst.) soort leem, o. *-IAS, (es-tie'-ri-es), s. zeester
(visch), v . * -IATED, ('-ee-ted), bn. stervormig, gestarnd.
Asterisk, (es'-ti-risk), (boekdr.) sterretje, (*), o.
Asterism, (os'-ti-rizm), s. sterrenbeeld ; gesternte, o.
*... RITE, (-rajt), s. (delfst.) sterrensteen, in.
Astern, (e-sturn'), bijw. (zeev.) aan het achterschip

achter het schip.
Asteroids, (es'-ti-re-ids), s. mv. asteroïden (sterren tusschon Mars en Jupiter), v. mv. *... ROIDAL, (ro'- i -dl), bn.
tot de asteroïden behoorend.
Asthenie, bn. (gen.) zwak, krachteloos. *...NOI,OGY,
(-no'-lo-dji), s. (gen.) zwakteleer, v.
Asthma, (est'-me), s. kortademigheid, aamborstigheid,
v. *_TIC, (-tic), -AL, bn. kortademig, aamborstig. *-TIC,
m. v. aamborstige, m. v.
Astonish, (es-ton'.isj), bw. verwonderen, verbazen,
doen verbaasd staan. 5 -FD, dw." bn. - pct, verwon
verbaasd. * -ING, dw. bn., -LY, bijw. verbazend,-der,
verwonderlijk. °-INGNFSS, S. (het) wonderlijke, verba zende . * -MENT, s. verwondering, verbazing, v.
Astound, (es-taaund'), bw. doen schrikken ; zie AsTO iISII. *-, ow. verbaasd zijn. 5 -ED, dw. bn. ver
ontzet. *-ING, dw. bn. zie ASTONISIIIN(I. *M E NT,-schrikt,
s. hoogste verbazing, v.
Astracan, (es-tre-kaan'), s. 1. (aardr.) Astrakan (Rus
stof, v.; -fur, -lambskins, Astrakan-wol.-land),o.;2zek
Astraddle, (es-tred -di), bijw. schrijlings, met gekruiste
beengin.
Astraea, (es tri' c), s. 1. Astrea (godin der rechtvaardigheid in de gouden eeuw), v.; 2. een asteroïde, v.; 3.
zek. schelpdier, o.
Astragal, (es'-tre-ghel), s. 1. (bk.) zuilring ; 2. kanonring, m.; 3. (plant.) dragant, v.; 4. (ontl.) springbeen, o.
Astral, (es'-trel), bn. de sterren betreffend, met sterren.
Astray, (e-stree'), bijw. van den rechten weg af, verdwaald, dolend ; to lead -, op een dwaalweg bren-

gen (ook fig.).

Astrea, zie ASTVA IA..

Astriet, (e- strikt'), bw. nauw toehalen. *-ION, (-sjun),
S- 1. toepaling, vastbinding ; 2. (gen.) darmverstopping ; 3. (heelk.) verbinding, dichthaling, v.
(-iv'), 5 -oeY, (- 'lu-ri), bn. (gen.) samentrekkend; bloedstillend.
Astride, (es-traj d'), bij iv. schrijlings.
Astringe, (e-strin -dj'), bw. samentickkon, -persen.
0 ...c,HNCY, (-'djin -si), s. samentrekkend vermogen, o.
5 ...G ENT, (-'dj ent), bn. (gen.) samentrekkend ; scherp,
zuur. -s, s. mv. samentrekkende middelen, o. mv.
Astrognosy, (estrug'-no-zi), s. (stcrr.) leer der sterren-
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beelden, V. *...GRAPHY, (-'ghre-fi), s. sterrenbeschrijving,
sterrenkunde, V.
Astroit, *— E, (- et), s. 1. sterkoraal, v.; 2. (delfst.) sterresteon, M.
Astrolabe, (es -tm -bob), s. 1. (meetk.) hoekmeter ; 2.
(sterr.) zonne-, hoogtemeter, m. astrolabium, o. *L 0
GER, ('-ludj -er), m. sterrenkijker, -ziener, wichelaar, m.
* ...LOGICAL, (-ludj'- i-kl), bn., -LY, bijw. astrologisch,
over-, volgens de sterrenwichelarij. *...LOGIzE, (-' udjajz), ow. de sterren duiden, sterrenwichelarij beoefenen.
*...LOGY, (- 'lu-dji), s. sterrenwichelarij, v.
Astronomer, (es-tro'-no-mur), s. sterrenkundige, m.
*...ICAL, (- i-kl), bn., —LY, bijw. sterrenkundig, astronomisch ; the — year, het zonnejaar (in tegenst. van het
maanjaar). *...Y, s. gmv. sterrenkunde, v. *...IZE, (- ajz),
ow. de sterrenkunde beoefenen, zich er mede onledig
houden.
Astroscope, (es'-tro-skoop), s. sterrenkijker (werkt.),
M. *...coPY, (-'kop-pi), s. sterrenbeschouwing, -waarneming, v.
Astrose, (es-trooz'), bn. onder een ongelukkig gestarnto
geboren.
Astro-, (es-tro), — theology, leer der sterrenwichelarij,
sterren-godgeleerdheid, v.
Astrut, (es-trutt') bn. trotsch, opgeblazen.
Astucious, (es-tu'-sji-us), bn. arglistig, sluw.
Astun, (es-tun'), bw. bedwelmen, verdooven.
Astute, (es-tjoet'), bn., *— LY, bijes. 1. listig, sluw ; 2.
scherpzinnig. *— NESS, S. si wheid, listigheid, v.
Asunder, (e-sun' -dur), bijw. 1. vaneen, uiteen, uit elkander ; 2. gescheiden, afzonderlijk ; to be —, gescheiden
zijn ; four feet —, met vier voet tusschenruimte; borne
far —, ver heen gevoerd ; to go —, van elkander gaan,
scheiden.
Aswoon, (e-swoen'), bijw. in onmacht.
Asylum, (e-sy' -lom), s. schuilplaats, v.; toevluchtsoord,
godshuis, o.; lunatic —, krankzinnigengesticht, o.
Asymmetry, (e- sim'-me-tri), s. 1. onevenmatigheid ; 2.
onmeetbaarheid; 3. (fig.) oneenigheid, v. *...ICAL, bn.
onevenmatig.
Asymptote, (e'- simp-tott), s. (meetk.) hypothetische lijn
(welke, hoe ook verlengd, nimmer eerre kromme raakt),
V. * ...TOTICAL, (-to'-ti-kl), bn. asymptotisch.
Asyndeton, (e-sin'-di-tun), s. (red.) uitlatende figuur,
v.; kort en zinrijk gezegde, o.
At, (et), vz. aan, te, tot, bij, op, in, om, naar, met,
over, tegen, voor, van, uit ; — home, te huis ; —
the Hague, in den Haag, — sea, ter zee ; — hand, bij de
hand, ophanden ; — large, 1. in het breede ; 2. in
de open zee, in het vrije ; — a minute, op de minuut,
onmiddellijk; — length, eindelijk ; — last, ten laatste;
— all, in het geheel ; zelfs ; hoegenaamd ; not — all, in
het geheel -niet ; — his request, op zijn verzoek ; — the
sides, ter zijde, aan weerszijden ; — this sight, bij dit
gezicht ; he smiled — these words, hij glimlachte bij deze
woorden ; — a word, met één woord ; the favors I receired — your hands, de gunsten welke ik uit uwe handen
ontving ; — second hand, uit de tweede hand; — least,
ten minste; they are — odds, zij zijn oneenig; to be —
liberty to, de vrijheid hebben om te...; — best, hoogstens;
to be — the charge of, de kosten dragen van ; — shake,
op het spel ; — your pleasure, naar uw welbehagen ; to
be — law, in proces zijn ; to play — cards, -- chess,
kaart-, schaakspelen ; have — you ! pas op ! — one shilling
an ell, tegen -, voor een schelling de el; — half, ten halve;
— a small expense, voor weinig kosten; — S. E. (southeast), ten zuidoosten ; — a fountain, dicht bij een bron;
his talent — fencing, zijne behendigheid in het schermen ; his sorrow — being disappointed in, zijn verdriet
bij de teleurstelling in ; — a bound, met één sprong;
to be — a nonplus, niet meer weten waarheen; to throw
sarcasm — a person, iem. met spotternijen overladen;
to be — a loss, niet weten hoe, in verlegenheid zijn; men
— arms, gewapende lieden; sergeant — arms, stafdrager,
hellebardier; sergeant — law, deurwaarder; doctor —
law, meester in de rechten ; barrister — law, pleitbezorger ; king — arms, wapenkoning, heraut ; to be — eertainties, zeker gaan ; — my command, op mijn bevel;
to be — ease, gerust zijn ; he is skilled — husbandry,
hij is bedreven in den landbouw ; — his full length,
in zijne volle lengte ; — a time, tegelijk; they are — it,
zij zijn er aan; zij hebben het (geraden); what he

ATA. -- ATO.
would be —, waarop hij het toelegde; to aiiit —, er op
doelen.
Atabal, (et'-te-bel), s. keteltrom der Arabieren, v.
Ataghan, (et'- te-ghen), s. dolk, ponjaard (der Turken),m.
Atalantes, (ot-te-len'-tis), s. (fab.) the isle of —, lui lekkerland.
Ataraxy, (et'-c-rek-si), s. genioeds-, zielerust, v.
Ataman, (et'-te-man), s. hetman, aanvoerder der Ko
-zaken,m.
Atamasco, (et -te-mes'-ko), s. soort lelie, v.
Ataxy, s. (-ies), (gen.) onregelmatig (ziekte-) verloop, o.
Atehe, (et'-ki), s. klein Turksch zilvermuntje, o.
Ate, (eet), vt van to eat.
Ate, (ee'-ti), s. (fab.) godin van liet kwaad. v.
Atelene, (e'-ti-lien), bn. (delfst.) onvolkomen.
Atempo, (e-tem'-po), bijw. (muz.) in de maat ; (kh.) op
tijd ; — account, rekening op tijd, rekening-courant.
Athanasian, (e-th.e-ne'-zjin), s. (k. g.) Athanaziër, volgeling van Athanazius, m. *—, bn. Athanazisch.
Athanor, (ath'-e-nor), s. (scheik.) windoven, m.
Atheism, (ee'-thi-izm), s. godloochening, v. *...isT, m. V.
godloochonaar, m. -ster, v. —, bn. godloochenend, verzakend. *...ISTIC, -AL, bn., -ALLY, bijw. godloochenend, atheïstisch. *— NESS, s. het godverzaken. *...IZE,
(-ajz'), bw. tot godloochening overhalen.
Athel, (ee'-dl), bn. adellijk.
Athenian, (ee-thi'- ni-en), bn. Atheensch. *—, s. m. v.
Athener, m. Atheensche (vrouw), v. *...NEUM, (-ni-um),
s. - plaats 'van bijeenkomst der geleerden, hooge leerschool, v.
-Athens, (ee'-thenz), s. Athene, (Griekenland), o.
Atheologian, (e-thi-o-lo'-dji-en), s. anti-, niet-godgeleerde, m. *...LOGY, (- lo-dji), s. godverzaking.
Atheous, (oe'-thi-us), bn. godverzakend.
Atheruma, (ee-thi-roe'-me), s. (heelk.) ettergezwel, o.
*—TOus, bn. (heelk.) als -, van een ettergezwel.
Athirst, (e-thirst'), bij w. dorstig, veel dorst ; — for,
dorstig -, begeerig naar.
Athlete, (eth'-liet), s. kampvechter ; (fig.) gespierd man,
m. *...TIC, (eth-le' -tik), bn. sterk, gespierd, krachtig;
forsch ; — games, kampgevechten, o. mv. —ALLY, bijw.
als een kampvechter. *— TISM, (- li-tizm), s. het kampvechten ; (fig.) spierkracht, v.
Athwart, (e-thwaort), bij w. overdwars ; (zeev.) — hawse,
dwars voor den boeg ; — ships, dwars tusschenboords;
to ride —, op zijn anker rijden. *—, averechts, verkeerd.
Atibar, (e'-ti-bar), s. stofgoud, o.
Atilt, (e-tilt') bij w. 1. voorover buigend ; 2. met gevelde
lans ; 3. afloopend, hellend.
Atimy, (et'-i'mi), s. uitsluiting van alle openbare bedieningen, v.
Atlantean, (et-len'-ti-eii), bn. tot de Atlantis behoorend;
2. van den Atlas (gebergte); 3. (fab.) als Atlas (de reus).
*...TES, S. mv. (bk.) steun -, draagpijlers, m. mv. *...Tic,
bn. the — Ocean, de Atlantische Oceaan; the — cable, de atlantische (telegraaf) kabel. *...TIDEs,('tajds), s. mv. zekere
sterrenbeelden ; atlantiden, pleiaden, v. mv. *...TICA,
Atlantica (het onbekende westen der ouden). *...TIS,
s. naam van een denkbeeldig gemeenebest.
Atlas, (et' -les), s. 1. (fab.) Atlas (reus); 2. Atlas (berg
in Afrika); 3. landkaartenboek, o. atlas, m. ; 4. (boekb.)
groot folio formaat ; 5. soort zijde, satijn, 6. soort
velijn papier ; 7. (ont.) draagbeen, nek-wervelbeen, o.
Atmometer, (et-mo-mie'-tur), s. (nat.) verdampingsmeter, in.
Atmosphere, (et'-mos-fier), s. dampkring, m. atmosfeer;
(fig.) omgeving, v. *...SPHERIC, (et- mos-fer' -ik), *— AL,
bn. atmosferisch ; tot den dampkring behoorend ; —
railway, atmosferische spoorweg, (waar de drukking
der lucht de beweegkracht is), m.
Atoll, (e-tol'), s. (aardr.) koraalrif, o.
Atom, (c-turn), s. stofdeeltje, ondeelbaar stofje, atoom,
0. *—IC, *—ICAT, (- ikl), bn. (nat.) de atomen betreffend,
atomisch; uit atomen bestaande ;°— philosophy, atomische
wijsbegeerte. *—Ism, s. atomenleer, v. *— IST, nl. v. aan
aanhangster van de atomenleer. *—IZE, (-ajz'),-hanger,
bw. tot atomen brengen, - herleiden. *— LIKE, bn.
gelijk aan atomen. *-OLOGY, (- ol-'o-dji), s. atomenleer, v. *—Y, (- ies), s. zie ATOM; (Shak.) ze ANATOMY.
Atone, (et-oean'), bijw. te zamen.
Atone, (e toon'), ow. — for, boeten; boete doen (voor),
de schade lijden (van) ; (gem.) opdraaien ; blood —d
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for blood, bloed moest voor bloed betalen; virtue -s
bijw. op matige -, geschikte wijze. 5 -.MENT, s. behoorfor bodily defects, deugd vergoedt alle lichamelijke
lijke maat, evenredigheid, v.
gebreken. *-, bw. - with, boeten, vergoeden, verzoenen. Attempt, (et-tempt'), bw. 1. beproeven, wagen; 2. aan
*-D, dw. bn. 1. geboet; 2. bevredigd, verzoend. *-MENT,
zich vergrijpen (aan). *-, ow. - upon, trachten,-valen,
S. 1. boete, v.; to make -for, boete doen voor; 2. genoeg
pogen, aanleggen; to - upon one's life, iemand naar

schadeloosstelling, v.; 3. zoenoffer, o. *- R,-doenig,
het leven staan. *-, s. -poging, v.: waagstuk, o. onderneming, v.; aanslag. nI. *-ABLE, (- i-bl), bn. 1. beproef(-ur), m V. boetedoener, m. -ster, v. *...ING, dw. bn.
haar. te wagen; 2. blootgesteld, in gevaar. *- ED, dw.
boetend, verzoenend.
Atonic, (e-too'-nikl, bn. (gen.) ontzenuwd, verzwakt;
bn. beproefd, aangevallen. *- FR, (- ur), in. v. onder(sprk.) toonloos. *.,.NY, s. gmv. verzwakking, uitputneuter, aanvaller, ni. -ster, v. *- INn,, dw. bn. beproevend, pogend, aanvallend. -, s. zie ATTEMPT.
ting, slapheid der spieren, v.
Attend, (et-tend'), bw. 1. vergezellen, volgen; to be -ed
Atop, (e-topp'), bijw. bovenaan; bovenop, ten top.
with, vergezeld gaan van: to - the court, het hof
Atrabilarian, (e-tre-bi-lee'-ri-en), *...ous, (-us), bn.
volgen: 2. oppassen: verplegen; 3. (Shak.) opwachten.
zwartgallig; (fig.) zwaarmoedig, hypochondrisch. -NESS,
s. gmv. zwartgalligheid; (fig.) zwaarmoedigheid, neêrverbeiden. *-, ow. 1. to - upon. acht geven (op): you did
slachtigheid, V. *...BILIOVS, *...BILIARY, ( bil' je'ri), zie
not - npoo his commands, gij volgdet zijne bevelen niet
ATRABILARIAN.
op; - to one's devotions. zijnen godsdienst verrichten; the
concert was well -ed, het concert was goed bezocht;
Atrabilis. (e-tre-bi'-lis), s. gmv. (gen.) zwarte gal, v.
2. tegenwoordig zijn (bij); 3. verzorgen; waken (bij); 4.
Atramentaceous, (e-tre-men-tee'-si-us), *...TAL, *...TOYS,
vergezeld zijn. * - ANCF, (- 'ens), s. t. dienstverrichting;
(-tusl, bn. zwart als inkt. *...TARTOUS, (-tee'-ri-us), bn.
geschikt om inkt te maken.
2. oplettendheid, v. het opmerken, o.; 3. oppassing,
bediening; 4. begeleiding. v.: geleide. gevolg, o.; 5.
Atred, (ee'-trid), bn. zwart geverfd.
Atreus, (ee-tri'-us). s. (fab.l Atreus, (m. n.).
tegenwoordigheid, v.; the o ficerin -, de officier van dienst;
to ,give -, 1. zijne opwachting maken; 2. bedienen: to
Atrip, (e-trip'), bijw. bn. (zeev.) gelicht, zichtbaar; the
anchor is -, liet anker dregt door; top-tail - ! marsdance -, te vergeefs (op iem.) wachten.*- aNT, (-'dent), ho.
1. verzellend. volgend, ondergeschikt ; 2. tegenwoordig;
zeilen in top !
Atrocious, (e-tro'-sjus), bn. *- LY, bijw. afschuwelijk,
3. (recht.) afhankelijk (van). -, m. v. wachter, -ster,
wreed, wreedaardig, -lijk. *- NFSC, S. gmv., *...CITY, S.
oppasser, -passter, bediende, begeleider; helper, -ster, m.
(-ies), afschuweliikheid, wreedheid, wreedaardigheid, v.
V. *_ED, dw. bn. begeleid. gevolgd: Zie ATTEND. *-ER,
Atrophy, (e'-tro-fie), s. gmv. (gen.) uittering, v. verval
(-ur), S. Zie ATTENDANT. * -TNG, dw. bn. vertellend,
van krachten, o.
dienend: zie ATTEND. -LY, bijw. met oplettendheid.
Afropina, (e-tro-pai'-ne), *...PIA, S. (scheik.) aftreksel van Attent, (et-tent'), * - LY, Zie ATTENTIVE, ATTENTION.
bella-donna. (vergif), o.
Attentates, (et-ten'-teets), s. mv. (recht.) voortgang, m.
Attach, (et-tetsj'), bw. 1. aanhouden, in hechtenis nemen, Attention, (et-ten'-sjun), s. oplettendheid, aandacht,
beslag leggen (op); 2. vastmaken, -hechten. -binV.; to pay -, acht geven; to show -s to, oplettendheden
den; -3. (fig.) aan zich hechten, verbinden, zich tot
bewijzen aan: to be all - to. vol beleefdheden zijn
vriend maken, de genegenheid winnen (van). *- ABLE,
jegens. - ! tw. (mil.) geef acht ! *... TIVE, ('tivl, bn.
(- 'i-bl), bn. aanhoudbaar. *- FD, dw. bn. 1. aangehou-LY, bijw. - to, oplettend, aandachtig, -lijk; behoed den, gegrepen. gevat: 2. vastgehecht, verbonden; 3. genezaam. --NESS, s. oplettendheid, aandacht, v.
gen, bevriend (metl. *-ING, dw. bn. 1. aanhoudend, Attenuant, (et-ten'-joe-ent), bn. verdunnend. f-, s.
vattend: 2. vasthechtend; 3. (fig.) boeiend. het harte
(gen.) verdunnend -. oplossend middel, o. *...AT%, (- eet),
bw. 1. verdunnen; 2. verbrijzelen, vermalen; 3. mager
winnend. *-MENT, s. 1. aanhouding, inbeslagneming,
v.: roert 0/' -, rechtbank voor wilddieverij; 2. genegenmaken: 4. (fig.) verzachten. -, bn. verdund; vermagerd;
vermalen. *...ATED, dw. bn. verdund; vermagerd. *...ATING,
heid, vriendschap, v.: 3. ontzag, vertrouwen; 4. toe(-ee'-ting), dw. bn. verdunnend; vermagerend; vervoegsel, verlengstuk; 5. (muz.) klankbord, o.
brij zelend. *... ATION, (-ee'-sj un), s. verdunning; vermaAttack, (et-tek'), bw. aanvallen, aangrijpen, aanranden.
*-, s. aanval, m, aanranding, v.; -- on, upon, aanval
ling; verkleining; verweering (van steenen), v.; in - of
his quilt, ter verzachting van zijne schuld.
tegen, - op. *-s, mv. (vest.) loopgraven, v. mv. werken,
0. mv. 4--ABLE, (- i'-bl), bn. vatbaar -, geschikt voor den Atter, (et'-tur), s. etter, m. geronnen bloed, o. *... K TF,
aanval. *- ED, dw. bn. aangevallen. *--FR, (- ur), s.
(-'eet). bw. verslijten, afdragen. -, ow. aanspoelen,
m. v. aanvaller, m. -ster, v. *- ING, dw. bn. aanvallend,
droogloopen (van grond). *- ED, dw. bn. aangespoeld.
* -ATION, (-ee'-sjun), s. aanspoeling, v. aangespoeld
aangrijpend, aanrandend.
land. o.
Attacvhan, Zie ATAGHAN.
Attain, (et-teen'), hw. bereiken, krijgen, inhalen, geraken Attest, (et-test'), bw. 1. betuigen, verklaren, staven;
getuigenis afleggen; 2. inroepen, zich beroepen op.
(totl, (ook fig.). *-, nw. - at. - to, komen. geraken
-ATION, (-ee'-stun), s. getuigenis, verklaring, v.; at(tot). *- ABLE, (at-ten-'i-bl), bn. bereikbaar. verkrijgbaar.
-NESS, *-ABTLITY, s. gmv. bereikbaarheid, v.
test. getuigschrift, o. *- ED, dw. bn. verklaard, gestaafd,
(-'dur), s. 1. bederf, verderf, o.; 2. (recht.) burgerlijke
geattesteerd. *- INn, dw. bn. verklarend, getuigend,
dood, m. ontzetting van alle burgerrechten, v. onteerend
stavend. *- oR. (- ur), m. V. getuige. m. V.
vonnis, o.; bill o f -, vonnis van rechtsingang, bevel van Attic, (et'-tik), bn. Attisch (van Attika of Athene); (fig.)
smaakvol: - salt, Attisch zout (fijne scherts): - faith,
aanhouding. * -MENT, S. 1. verkrijging. v.; 2. het ver
Atheensche trouw; -dialect. Atheensche tongval; - story,
-kregn,
verworvene, o.; 3. gave. v. talent. o.
Attaint, (et-teent'l. bw. 1. - of. (recht l overtuigen (van); 2.
(ook attics), vliering. v. dakkamertje, o. *-. s. boek van
Pausanias over Attika handelend. *- AL, bn. Attisch.
bezoedelen,bevlekken ,onteeren;3.omkoopen.*-, s. 1.vlek,
schandvlek, v. schimp. hoon, m.; 2. (veearts.) verwonding Atticism, (et'-ti-sizm), s. 1. zuiver Atheensche vorm,
- stijl, m. rein Grieksch, o.; 2. Grieksche geest. m.
(aan den poot), v.: 3. (recht.) bevel tot onderzoek naar de
*...cizE, (-sajz'), bw. ow. den Griekschen (Attischen)
echtheid eener uitspraak van gezworenen, o. *-, dw.
vorm geven, - aannemen, - volgen.
overtuigd. *- ED, dw. bn. 1. bevlekt. onteerd; 2. omgekocht, 3. onterfd. *_TNG, dw. bn. bevlekkend,onteerend. Attinge, (et-tin'-dj), bw. aanroeren.
*-MENT, * -URE, (-tjoer). s. 1. overtuiging. v.; 2. blaam, Attire, (et-tajr'), bw. kleeden, opschikken; tooien.
1. tooi, m. versiersel, kapsel; 2. gewei (van een hert),
hoon, m.; onteering, v.: (gen.) verdorven bloed, o.
o.: 3. (plant.) zaadbolletjes, o. mv. *- D, dw. bn. net geAttalus, (et'-te-lus), s. Attalus, (m. n.).
kleed,
getooid. opgeschikt. *- R, (- ur), m. v. die kleedt,
omkoopen.
bederven,
Attaminate, (et-te'-mi-neet), bw.
- tooit. opschikker, versierder, -ster, m. v. *...ING, dw.
Attar. (et'-ter), s. rozengeur, m.; rozenolie, v.
bn. kleedend, tooiend, versierend. -s, mv. schoone
Attask, (et-taask'), bw. (Shak.) schatten.
kleedij, v. hoofdversiersel, o.
Attaste, (et-teest'), zie TAST.
Attemrmr, (et-tem'-pur), bw. 1. (scheik.) verdunnen; Attitle, (et-taj'-tl), bw. benoemen.
2. matigen, verminderen. mengen; 3. behoorlijk inrichten. Attitude, (et'-ti-tj oed), s. gmv. houding, v. voorkomen,
0. *...DINAL, (- di -nel), bn. (schild.) tot de houding be*-ANCE, (- ens), s. matiginer, maticheid, v. *_ATE, (-reet),
hoorende.
hn. 1. gematigd; 2. (scheik.) verdund. -, zie ATTEMPER.
*-jn, dw. bn. gematigd: goed ingericht; verdund. *-ING, Attollent, (et-tul'-lent), bn. trekkend, heffend; - muscle,
(ontl.) hefspier, v.
dw. bn. matigend; goed inrichtend; verdunnend. --LY,
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Attone, zie ATONE.
Attorn, (ot-turn'), bw. (lee.nst.) verhoergowaden, overdragen.
Attorney, (et-tlir'-ni), in. gemaclitigde, procuratiehouder,
zaakgelastigde, procureur, advocaat, m.; -- general,
staatssecretaris, advocaat-fiscaal; - at laa;• je, advocaat
bij alle gerechtshoven; power of-, volmacht, procuratie.
-, bw. bij volmacht handelen. *-strip, s. procureur
secretariaat, o.
-schap;
Attorning, (et-tur'-ning), dw. bn. (leenst.) overdragend,
als leenheer erkennend. 5 ...ME:^ T, s. verheergewading,
erkenning als leenheer, v.
Attract, (et-trekt'), bw. aantrekken; lokken; zie ATTRACTION. *-ABILITY, (-e-bi'- li -ti), S . aantrekkelijkheid,
verlokkelijkheid, v. 5 - ABLE, (-'i-hi), bn. aantrekkelijk,
verlokkelijk. *-ED, dw. bn. aangetrokken; aangelokt.
*-IC, *-ICAL, *-ILE, (-ajl), bn. *-ING, dw. bn. aantrekkend,verlokkend *-IN GLY, bijw.op aantrekkelijke wijze.
Attraction, (et-trek'-sjun), s. 1. (nat.) aantrekkingskracht; (scheik.) elective -, keurverwantschap; 2. aan
bekoorlijkheid, v. 5 ...TIVE, (-'tiv), bn.-treklijhd,
-LY, bijw. aantrekkend, aantrekkelijk, boeiend, bekoorlijk; - power, aantrekkingskracht, v. *...NESS, s. aan
aantrekkelijke, het bekoor--trekingsvmo,.ht
lij ke. *...TOR, (-'tur), m. v. die of dat aantrekt.
Attrahent, (et-tre'-bent), bn. zie ATTRACT IVE. t-, s.
1. aantrekkend middel; (fig.) boeiend voorwerp, o.
Attrap, (et-trap'), bw. 1. kleeden; 2. betrappen, vangen.
Attreetation, (et-trek-tee'-sjun), s. bevoeling, betasting, v.
Attribute, (et-tri'-bjoet),bw.toeschrijven,toe- ,aanrekenen.
*_, s. 1. teeken, merk; 2. zinnebeeld, attribuut, o. eigenschap, v.; 3. goede naam. *... TABLE, (-'ti-bi), bn. toereken
toegeschreven, aan-, toegerekend.-bar.D,dwn
*... TING, dw . bn. toeschrijvend, aan-, toerekenend. *...TION,
(-jun), s. 1. toeschrijving; toe-, aanrekening; 2. aan
5 ... TIVE , (-tiv), bn. toeschrijvend. -, s. 1.-prijzng,v.
toevoegsel; 2. (sprk.) gezegde, o.
Attrite, (et-trajt'), bn. 1. versleten; 2. (godg.) verootmoedigd. *-NFss, s. 1. versletenheid; 2. (godg.) verootmoediging, v. *... TION, (-'tri-sjun), s.1. wrijving, verslij
verootmoediging, v. berouw (uit vrees-ting;2.(od)
voor straf), o.
Attune, (et-tj oen'), bw. 1. (muz.) stemmen, welluidend
maken; 2. doen overeenstemmen. *-D, dw. en bn.
gestemd. *...ING, dw. bn. stemmend; overeenbrengend.
Atwain, (e-tween'), bijw. (Shak.) gescheiden, in tweeën.
Atween, (e-twien'). 5 ... TWIXT, (-twikst'), bijw. tusschen.
Atwo, (e-too'), in tweeën.
1- Aubade, (o-beed'), s. ochtendmuziek, (begroeting), v.
Aubaine, (oo-been'), s. (recht.) versterfrecht (oudt. in
Frankrijk), o.
Aubin, (o'-bin), s. (rijsch.) valsche telgang, m.
Auburn, (a'-burn), bn. kastanje-, donkerbruin.
Auction, (auk'-sjun). s. verkooping, veiling, v.; Dutch -,
veiling bij afslag; English -, verkooping bij opbod; to
put up for -, aan de meestbiedenden verkoopen; duti, tafelgeld - - room, - house, venduzaal, -huis,
verkoopplaats. *-, bw. verkoopen, veilen. *-ARY, bn.
de veiling betreffend. *-EER, (-ier), m. vendumeester,
m. -, bw. veilen, bij opbod verkoopen.
Auctive, (aok'-tiv), bn. vermeerderend.
Aucupation, (ao-kioe-pee'-sjun), s. vogelvangst, -jacht, v.
Audacious, (au-de'-sjus), bn., *-LY, biiw. stoutmoedig,
-lijk, vermetel, onbeschaamd, koen. *-NESS, *...CITY,
( -'si -ti), s. stoutmoedigheid, vermetelheid, onbeschaamdheid, v.
Audeanism, (au-di'-e-nism), s. (godg.) geloof aan God
in den mensch (naar Audeanas), o.
Audible, (ao'-di-bl), bn., * -LY , bijw. hoorbaar, overluid.
*-NESS, s. hoorbaarheid, duidelijkheid, v.
Audience, (ao'-di-ens), s. 1. het hooren; 2. gehoor, o.;
ontvangst, toelating, audientie; 3. vergadering, v.;
gehoor, o.; 4. zek. gerechtshof (oudt. in Spanje), o.; 5.
geestelijke rechtbank (in Engeland), v. 5 -CHAMBER,
audientie-zaal. v. *-COURT, zie AUDIENCE, 4, 5.
Audient, (ao'-djent), m. v. hoorder, m. hoorderes, v.
Audit, (ao'-dit), s. 1. (recht.) verhoor; 2. proces-verbaal,
verslag, o.; - house, sacristij, rechtszaal (voor het getuigenverhoor), v. *-, bw. 1. verhooren, regelen; 2. verslag geven, opsommen . ^-ION, (-di'-sjun), s. verhoor
(van getuigen), o. *-IvE, (-'iv), bn. af hoorend. *-oR,(-ur),

AUF. - AUR.
m. v. 1. hoorder, in. hoorderes, v.; 2. (recht.) auditeur,
controleur, in . * -ORSF[IP, (-'sjip), s. (recht.) auditeursehap,
-ambt, o. --oRY, (-'ur-ri), bn. hoorend, het gehoor
betreffend; - nerves, gehoorzenuwen; - or110n, zin
liet gehoor. -, s. 1. toehoorders, mv., go--tnigva
hoor, auditorium, o.; 2. gehoorzaal, audientiokamer;
3. balie, v. *-REss, s. toehoorderes, v.
Auf, (aof), in. uilskuiken, o. nar, in.
Auirean, (au-dji'-en), bn. van Augias; the - stables,
(tab.) de stallen van Augias.
Auger, (au'-ghur) , s. (timen.) boor, v. avegaar, m.; slaa,ak
of the -, boorstang; throng/i of the -, handvatsel van
de boor. *-BIT, s. boorlepel, m.; screw -, schroef boor,
V. 1 -BORE, * -HOLE, S. boorgat, 0.
Augias, (ao-dji-es), S. Augias, (m. n.).
Auget, (ao-gliet'), s. (vest.) mijngoot, v.
Augh bauRh ! (ao'-bao), tw. och ! koen, kom, gekheid !
Aught, (aot), vnw. iets. wat ook, hoegenaamd; for -- I
knoi'^, voor zoo verre ik weet; for - I care, wat gaat
liet snij aan; see if - be wanting, zie of er iets ontbreekt;
avIlve's - it ? aan wien behoort het ?
Au ite, (ao'-djajt), s. (delfst.) olijfsteen, ni. *...G ► TIc,
(-'dji-tik), bn. (delfst.) olijfsteenachtig.
Augment, (aogh-ment'), bw. en ow. vermeerderen, vergrooten, aangroeien, opzwellen. *-, S. zie AtUGMENT.(TIO8. *-ABLE, (- 'i-bl), ho. vermeerderbaar. »-n.'rioN,
(-ee'-sjun), s. 1. vermeerdering, aangroeiing, toeneming,
v.; toevoegsel, o.; 2. (kh.) stijging, rij zing (der koopprij
zen) ; 3. (muz.) zwelling (der tonen), v. *-n TIVE,
(-'e-tiv), bn. vermeerderend, vergrootend. *-FR, (-'sir),
m. v. vermeerderaar, m. -ster, v. 5 -ING, dw. bn. vermeerderend, vergrootend.
rugre, zie AUGER.
Augsburg, (aoghs'-burgh), s. Augsburg (Beieren).
^-ugur, (ao'-ghur), ow. 1. opmaken, vermoeden (uit zekere
teekonen); 2. voorspellen. f-, s. m. waarzegger, wichelaar, m. *-AL, (ao'-ghjoe-rel), bn. waarzeggend, de
waarzeggerij of wichelarij betreffend; - staff, wichelaarsstaf, M. * -ATE, (- 'eet), ow. (uit voorteekenen) voorspellen, waarzeggen. *-ATION , (-ee'-sjun), s. waarzeg
wichelarij, voorspelling, profetie, v. 5 -ER,(-ur),bw.-gerij,
zie AUGUR. -, S . voorteeken, 0. * -IAL, (- i-el), 5 -ous,
(-us), zie AUGURAL . * -ING, dw. bn. voorspellend, waarzeggend. 5 -Y, s. (-ies), 1. waarzoggerij, voorspelling, v.;
2. voorteeken, o. *-iz , (-ajz), bw. den huichelaar
spelen; zie AUGUR, bw. 5 -SHIP, s. waarzeggersambt, o.;
wichelarij, V.
August, (ao-ghust), s. 1. Augustus, (m. n.); 2. Augustus,
(gste maand), Oogstmaand. *-, bn. verheven, achtenswaard. doorluchtig. plechtig. 5-AN, (-en), bn. 1. Augustus (den keizer) betreffend; the -age, de eeuw van
Augustus; 2. Augsburgsch; als: the - confession, de Augsburgsche belijdenis. *-IN, (-un), s. Augustinus, (m. n.);
- friars, - nuns, Augustijner monniken -, nonnen.
*- INIANS, (-i'-ni-ens), m. mv. (k. g.) volgelingen van
Sint- Augustinus. *-INS m. mv. Augustijnen (monniken-orde). m. mv. *-NESS, s. gmv. verhevenheid, doorluchtigheid, v. 5 -us, zie AUGUST.
Auk, (aok), s. pluvier, (vogel), m.
Aularian, (ao-lee'-ri-en), bn. tot de aula (de hoogeschool,
inz. van Oxford) behoorend.
Auld, (Shak.) zie or.D.
Auletie, (ao-let' -tik), bn. buis -, pijpvormig.
Aulie, (ao'-lik), hoofsch; the - council, rijks(hof)raad.
Auln, (aon'), s. oude Fransche el, v. (aune).

Aum, (aom), s. (plant.) olm (boom), m.

Aumail, (ao'- meel), bw. brandschilderen, emailleeren.
Aume. (aom), s. aam (= 1.455 hectoliter).
Aumelet, (aom'-let), s. eierkoek, m.; struif, omelet, v.
Aune, (oon), zie AULN.
Aunt, (aant'), s. tante, moei, v. *-ER, (-ur), voorval, o.
*-Y, s. tantetje, o.

Aura, (ao'-re), s. damp, wasem, m.; electric -, eloetrisclie stroom, m.
Aurate, (ao'-ret), s. 1. koningspeer, v.; 2. (scheik.)
goudzout, auraat, 0. *-D, bn. goudachtig.
Aureate, (ao'-ri-et), bn. verguld, gulden.
Aurelia, (ao-ri'-li-e), s. 1. Aurelia, (v. n.); 2. (nat. h.)
pop, chrysalide, V. *-N, s. Aurelius, (m. n.) ; insectenlief hebber, m.
Aureola, (ao-ri'-o-le), s. stralenkrans, m.
Aurie, (ao'-rik), bn. - acid, (scheik.) goudzuur, o.

AUR. - AUT.
Auricle, (ao'-ri -kl), s. (ontl.) 1. buitenste oor : 2. hartoor,
o. -n, bn. geoord, met oores.
Aurieula, (ao-ri'kjoe-le), s. (plant.) herenoor, o. *---x,
bn. 1. (ontl.) tot het oor -, tot het gehoor behooren cl,
hoorbaar; 2. in liet oor gefluisterd; 3. door het oor opgevangen ; mondeling gezegd; - confession, oorbiecht
- tube, oorhorentje (voor dooven). *_RLY, bijes. zie
AUR[CL'LAR. * -TE, (-let), bn.

geoord.

Auriferous, (ao'ri'-fi -rus), bn. goudrijk, goudvoerend.
Auriform, (an'-ri-form), bn. oorvormig.
Auriga, (ao'-ri-ghe), s. 1. (stern.) de Wagenmenner, m.; 2.
(ontl.) vierde leverkwab, v.; 3. (heelk.) soort verband.
*_ TION, S. (-ghee'-sjun), s. voermansbedrijf, het mennen,
0. * -GRAPnY, (ghre'-fi). S. het schrijven met goudinkt.
Auripigmentum, (ao-ri-pigh-men'-tum) , S. Zie ORPIMENT.
Auriscalp, (ao'-ri-skelp), s. oorlepel, m.
Aurist, (^o'- rist), S. oorarts, m.
Aurited, (ao'-ri-ted), bn. (dierk.) geoord, met oorgin.
Aurocks, (aor'-oks), s. ploegos, m.
Aurora, (ao-ro'-re), v. 1. (fab.) Aurora (v. n.); (fig.) dage
- borealis, noorderlicht, o. *-, (plant.) ranon--rad,m.;
kel, v. *-L, bn. vroeg, met den dageraad.
Aurum, (ao'-rum), s. goud, o.; - fuclminans, knalgoud; musivum, mozaiek (inleg) goud.
Auscultation, (aos -kul- tee'-sjiln), s. (gen.) het kunst matig luisteren naar (hartklopping, bloedsomloop enz.).
Auspicate, (ao'-spi-ket), bw. 1. begunstigen ; 2. voor spellen ; 3. aanvangen (eene zaak).
Auspice, (ao'-spis), s. 1. vogelwichelarij, v.; 2. voorteeken, o.; 3. (fig.) (meest mv.) begunstiging, bescherming,
v.; under -, by Your Lordships -s, onder bescherming van
11w Hoogwelgeboren. *...CIAL, (-sjel), bn. 1. voorbeduilend; 2. (fig.) beschermend, veelvermogend. *...crors,
(-sjus), bn., -LY, bijw. geluk voorspellend, voorspoedig,
-lijk . -NESS, s. voorspoed, m.; welvaart, v.; geluk o.
Auster, (ao'-stur), s. zuidenwind, m.
Austere, (ao'- stier'), be. *-LY, bijw. 1. gestreng; 2.
stuursch, onvriendelijk; 3. wrang (van vruchten, wijn,
enz.). 4--NESS, * ...TERITY, S. 1. gestrengheid, v. ; oof manners, gestrengheid van zeden ; boetedoening, zelfkastijding, tucht; 2. stuurschheid; 3. wrangheid, v.
Austin. (so'- stip) , s. zie AUGUSTIN.
Austral, (ao'strel), bn. zuidelijk; - signs zuidelijke
(hemel) teekens; - isles, zuidelijke eilanden (in de Zuidpoolzee). e-ASIA, s . (aardr.)Australië. -N,bn. Australisch.
Australia, (ao-stree'-lie), s. (aardr.) Australië, (5e wereld
Australisch. -, m.v. Australiër, Austra--del).*N,bn
lische (vrouw). *...L IZE, (-ajz'), ow. zuidwaarts (in de
richting der zuidpool) reizen.
Austria. (ao'-stri-e), s. (aardr.) Oostenrijk, o. *-N, bn.
Oostenrijksch; - rose, de ronde en gele roos ; - sneeze-

AUT. -- AVA.

43

m. kracht, v.; the - oft/u- doll, Seripi ores, het gezag (lor

Heilige Schrift; thy' -- ofezample, (Shak.) de kracht van
liet voorbeeld , 3. volmacht. v.; verlof, o.; 4. getuigenis;
5. bron, v.; t;. geloofwaardigheid, v.; 7. (meest niv.)
overheidspersonen, autoriteiten, magistraat; local --,
plaatselijk bestuur; 8. arrtorities, (recht.) vonnissen in
honger beroep. *...rizATrnN, (ri-zee'-s,jlin), s. machtiging,
volmacht, bekrachtiging, v. *...Iti/E, (-rajz'), bw. 1. machtigen, volmacht geven (aan) ; 2. goedkeuren, bewilligen,
bekrachtigen. -ii, des. hn. gemachtigd; bekrachtigd.
...r,IzINO, dw. bn. machtigend; bekrachtigend.
Authorless, (ao'-thnr-less), bn. 1. zonder schrijver; 2.
zonder bewerker. *...srrip, s. auteurschap, o.
Autobiography, (ao-to -bi -o'-ghre-fi), s. eigen -levensbeschrjjving, v. * ...PFTirAL, (' -fi -kl), bn., --Tx, bijw. eigen geschreven (van levensberichten), autobiographisch.
Autochton, (ao- tuk' -tun), m.v. inboorling (inz. der oliela
Grieken), m. v. * -Te, bn. ingeboren, oorspronkelijk.
Autocracy, (ao-to'-kre -si), s. gmv. zelflieerschappij, v.
...rR NT. s. zelfbeheerscher, m. *_i R ATTC, (-kre -tik), -A r,,
bn. zelfheerschend. *...c'R:1TRIX, (kre-triks), s. zelfheer.
scheres, v.

1 Auto - da - fe, (ao-to-de-fee'), s. (r. k.) 1. ketterver .
br anding , v.; auto- da-fe, o.; 2. zitting van de inquisitie -

,

rechtbank, v.
Autogenial, (an-to-fji'- ni-el), bn. zelfbevrucht, - ontstaan.
5 ...GENOUs, (-dji-sus), bn. zich zelf voortplantend.
Autoeraph, (ao'-ot-gref), *-Y, s. (-ies), eigen geschreven
(stuk, werk, enz.). *-1L, *-IC, *-ICAI,, bn. eigen geschreven. *-Y, s. kunstmatige overbrenging van papier
op steen, v.
Autology, (ao-to'-lu-dji), s. (-ies), zelfgesprek, o.; alleen
-sprak,v.
Automatal, (ao-to'-me-tel), *...TIC, 5 ...TICAL, bn., --1.Y.
bijw. zelfbewegend, we rktuiglijk.
Automath, (ao-to-math), s. zelfgeleerde, auto-didacticus, m.
Automaton, (ao-to'-me-tun), s. zelfbewegeud werk-,
speeltuig, o.; pop, v.; automaat ; (fig.) werktuiglijk,
hersenloos mensch, m. *...TOUS, (-tus), bn. zelfbewegond;
werktuiglijk.
Automolite, (an-to-mo lajt), s. (delfst.) soort donkergroene ijzersteen, m.
Autonomasy, (ao-to-nu'-me-zi), s. (-ies), (red.) algemeen
woord, o. het algemeene voor het bijzondere.
Autonomy, (ao-to'-num-mi), s. gmv. ^zelfregeering, zelf
autonomie, v.*... MINIAN , ('-min j en),*...MOus,-standighe.
(-mus), bn. zelfregeerend, eigenmachtig.
Autopisty, (ao'-to-pis-ti), s. geloofswaardij, v.
Autopsy, (ao'-top -si), s. 1. beschouwing met eigen ooggin ;
v.; 2. lijkschouwing ; lijkopening, v. *...TICAL, (-'ti -kl),

bn., -iv, bijw. uit eigen ooggin gezien, bezien; - exwort, nierwortel, m.; immortelle, v. -, m.v. Oostenrijker,
amination, (gen.) onderzoek aan het ziekbed, o.
Oostenrijksche (vrouw).
Authoteist, (ao-to-thi'-ist), m. die God uit zich zelven
Austrine, (ao'-strien), bn. zuidelijk.
erkent, zelfdeïst, m.
Austro, (ao- stro), bn. (in samenstellingen) Oostenrijksch,
Austro; - Russian, Oostenrijksch- Russisch. *-, s. zuid; Autumn, (ao'-tum), s. herfst, m. najaar, o. *-AL, (aotum' -nel), bn. herfstachtig ; - season, herfstseizoen, o.
- Egyptian, Zuid - Egyptenaar. *-iiANcY, (-men -si), waar
-, s. herfstplant, v. - ITT . (-iti), s. herfstachtigheid, v.
-zegrij
uit de richting van den wind. v.
Auxesis, (ao'-xi-zis), s. (red.) uitbreiding, overdrijving,
Austureus, (ao-stur' -kus), s. duivenvalk. in.
v. * ...ETIC, ( -i -tic), bn. (red.) overdrijvend, -uitbreidend.
Autarchy, (ao-ter'-ki), s. zelfgenoegzaamheid; zelftevre .
A.uxiliar, (aogh'-zil j er), *-Y, bn. hulp..., helpend; - verbs,
denheid, v.
hulpwerkwoorden. -, s. (-les), helper, m.; hulp, v.;
Authentic, (ao'-then' -tik), *-AL, bn., *-ALLY, bij w.
medestander, m. -, mv. hulptroepen, -benden, m. v. mv.
echt, gerechtelijk; gewaarmerkt; officiëel. -NESS, s. zie
*... IATION , (jee'-sjun), s. hulp, v.; hulpbetoon, o.; bij
A UTHENTICTY. * -ATE, (-eet), bn. waarmerken, legaliI ATORY, (-.ie' -tur-ri), bw. helpend. steunend.-stand,m.*
seeren. bekrachtigen. -D, dw. bn. gewaarmerkt, gelega,liseerd. *_ATING, (ee'-ting), dw. bn. waarmerkend, Auxometer, (aogh -zo'-mie -tr), s. vergrootingsmeter,
(werkt.),
m.
waarmerking,
bekrachtigend. * -&TION, (-ee-sjun), s.
bekrachtiging; legalisatie, v. *-ITY, (-ti -si ti), s. (-ier), Avail, (e- weel'), bw. baten, nuttig zijn aan ; bevorderen ; to - one 's self (of), te baat nemen, zich bedienen
echtheid, rechtsgeldigheid, v. *-I,Y, bij w. op echte -,
van ; to nutte maken. *-, ow. nuttig zijn, baten ; of
officiëe'e wijze. *-N^;sfi, S. echtheid, v.
i,,hst will that -? waartoe zal dat dienen ? it -s,
Author, (ao'-thur), m.. 1. bewerker, voortbrenger,
of nothing, het helpt niets, dient tot niets. '-, s. nut,
per; if a man were - of himself. indien iemand zich
voordeel, o.; it is of little -, het is van weinig nut;
zelven voortbracht; Thou mid -! (Shak.) gij, mijn schep
. for thine -, (Shak.) tot uw nut ; -s, mv. opbrengst, v.;
schrijver (van een boek), m.; female -, schrijfster;-per;2.
voordeelen, 0. mv. *_ABLE, (e-we'- li-bl), bn., ...BI,Y, bijw.
3. oorzaak, beweegreden, v. 5 -ESS, v. bewerkster,
1. dienstig, nuttig, voordeelig; 2. (recht.) tijdig, -lijk.
schrijfster, v. *- TAL , (' -iel), bn. naar -, van een schrijver.
*-&Br,I;NESS, S. 1. nuttigheid, dienstigheid; 2. (recht.)
Authoritative, (ao-thu'-ri- te -tiv), bn., *-LY, bijva. gegeldigheid, tijdigheid, v . *- ED, dw, bn. gebaat, enz.
zagoefenend, -hebbend , op -, roet gezag, gebiedend.
zie AvAlr,. *- ING, dw. bn. nuttig -, dienstig zijnde.
-NESS, S. 1. macht, v.; gezag, o.; 2. gebiedende toon, ni
5 -MENT, s. nut, voordeel, o.
macht,
gezag,
o.;
v.
Authority, (ao-thu'-ri-ti), s. (-ins), 1.
from good -, op goed gezag; uit goede bron ; of a sus- Avalanche, Avalange, (cv -'e-lentj), ij. sneeuwval; (fig.)
stortvloed, m.
pccted-, niet vertrouwbaar, niet geloofwaard; 2. invloed,
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Avale, (e- wel'), bw. nederlaten ; verlagen. *-, ow.
zakken.
Avant, (e-wang'), S. zie vs N. k-, tw. voorwaarts. *-co uRIER, S. voor-, renbode, m. *- GUARD, S. voorhoede, v.
-MAIN, S. (rijsch.) Voorpoot, m. *_ MURE, S. (Vest.)
voormuur, m. - YRACFI, s. vroegperzik, v.
Avarice, (e'-ve-ris), s. gmv. gierigheid, hebzucht, v.
*...czous, (-sjus), bn., -LY, bijes. gierig, karig, -lijk.
-NESS, Zie AVARICE.
Avast, (e-vaast'), tw. (zeev.) hand aan ! genoeg!
Avatar, (e-ve-tar'), s. vleeschwording (bij de Hindoes), v.
Avaunt, (e-waont'), tw. voort ! pak je biezen ! *-, bw.
roemen, opvijzelen. *-, ow. te voorschijn komen, naderen.-, s. pralerij, v.
Ave-Mary, (ee'-we-mee' -ri), s. (r. k.) Ave-Maria (gebed), o.
Avenaceous, (e-vi-ne'-si-us), bn. haverachtig.
Avenage. (e'-vi-needj). s. haverbelasting (soort tiend), v.
Avener, (e-vi-nur), s. haverbezorger, m.
Avenge, (e-wendj'), bw. 1. wreken ; to - one's self of,
zich wreken op ; 2. straffen, verhalen. f-, S. wraak
V. *- ANCE, ('dj ens), s. straf, kastij ding, v.-nemig,
*-D, des. bn. gewroken; geboet. * - MENT, s. wraak
kastijding. v. *- R. ('djur), M. wreker, straffer, m.-nemig,
*-RESS V. wreekster, strafster, v. *...ING, des. bn.
wrekend, straffend.
Avens, (e'-vins), s. (plant.) benedictijnerkruid, o.
Aventaile, (e'-vin-teel). s. helmvizier, o.
Aventine, (e'ven-tin), bn. mount -, Aventijnsche berg.
Aventure, (e-wen'-tjoer), s. (recht.) manslag uit onvoorzichtigheid, m.
Aventurine, (e-wen'-tjoe-rin), s. (delfst.) soort kwarts.
Avenue, (e-vin joe), s. 1. toegang, m.; 2. oprij-laan (voor
een kasteel), v.; 3. (vest.) pas, m.
Aver, (e-wur'), bn. staven, bekrachtigen.
Average. (e'-wu-ridj), s. (kh.) averij-kosten, m.mv.; witla prima 1e and - accustomed, tegen de gewone premie en averlj small -, kleine -. gewone averij ; general -, averijgrosse;
free , from -, vrij van averij ; adjustment of -s. averij (zeescbade-) berekening; - account, averijberekening*-, middengetal, doorsnede; upon an -, gemiddeld, in
doorsnede, door de bank; - amount, gemiddeld be drag; - date. gemiddelde tijd (van vervaltermijnen);
- tare, gemiddelde tarra; - price, middenprijs. *- i
- (of corn frelds), nalezing, V. naoogst, m. *-.bw.gemiddeld
berekenen; dooreengooien. f -, ow. gemiddeld opleveren.
*-D, dw. bn. gemiddeld -, in doorsnede berekend.
*-ING. dw. bn. in doorsnede berekenend, - opleverend.
Averaging, (e'-wi-reedjing), s. ert: beproeving, v.
Averment, (e-wur'-mentl, s. (recht.) 1. getuigenis, bekrachtiging, v.; 2. aanbod van den verweerder tot tegenbewijs, 0.
Avernat, (e-wur'-net). s. soort (Fransche) druif, v.
Avernus, (e-wur'-nus), s. (fib.) Avernusl, (zwavelmeer,
ingang tot de onderwereld). *...NIAN, bn. (fab.) Avernisch.
van den Avernus.
Avernenny, (e-wur-pen-ni), s. (oudt.) zekere paardentol
(in Engeland), m.
Averred, (e-wurd'l, dw. bn. bewezen, gestaafd. *...ING,
dw. bn. bewijzend, stavend.
Averroïst, (e-war'-ro-ist), s. volgeling van Averroës, in.
Avérruncate. (e-wer-run'-ket), bw. uitroeien, wieden.
S" *...CATION, (kee'-sjun), s. uitroeiing, v. het wieden,
* ...CATOR, (rkee-tur), m. 1. wieder, uitroeier, m.; 2. soort
snoeimes, o.
Aversation, (e-wur-zee'-sjun), s. zie AVERSION.
Averse, (e-wurs'), bn. - to, - ,from, -LY, bijes. afkeerig, met tegenzin, tegen, ongaarne ; he was -,from all obedience. hij was afkeerig van alle gehoorzaamheid. *_NESS,
S. afkeerigheid, v. *- sioN, (sjun), s. 1. afkeer, tegenzin, m.: 2. voorwerp van afkeer, o.; labor is their -.
zij schuwen het werk.
Avert, (e-wurt'), bw. - ,from, afkomen, afwenden; afkeer
verwekken. *-. ow. zich afwenden. *- ED, dw. bn, afgekeerd, afgewend. *- ER; (- ur). m. V. afwender ,afrader;
-raadster, m. v. *- ING, dw. bn. afwendend, afradend.
Averti, (e-wur' -til, s. (rijsch.) schoolgang, m.
Aviary, (e'-vi-e-ri). s. vogelkooi, v. -huis, o.
Avidious. (e-vi'-djus), bn.. *- LY, bijw. gretig, begeerig,
gulzig. -lijk. * .. DITY. (-di-ti), s. gmv. gretigheid, bogeerigheid, gulzigheid, v.
Avile, (e-wsjl'), bw. verlagen, vernederen. *- D, dw. bn.
verlaagd. *...vILINo, dw. bn. verlagend.

*

AVI. - AWA.
Avise, (-wajz), bn. bedenken.
t Aviso, (e-waj-'so), s. bericht, o.; zie .k ov icir.
Avicado. (e-wi-kee'-do), Avigato, (o- wi-ghee'to), s.
soort Westindische vrucht, v. - boom, avigato, nI.
Avoeate, (ev'-o-kegt), bw. af-, wegroepen. *...CATION, (- keesjun), s. 1. af-, wegroeping, v.; - of business, afroeping
van den arbeid, v.; 2. beletsel, o. *...0 ATIVE, ('-ke-tiv), bn.
af-, wegroepend. -, S. zie AVOCATION.
Avocet, Zie AVOSET.
Avoid, (e-vojd'), bw. 1. vermijden, mijden ; 2. ontkomen
aan, zich onttrekken aan ; he cannot - paying, hij kan
zich aan de betaling niet onttrekken; 3. verlaten,
begeven; - the house, (Shak.) verlaat het huis; 4. hinderen, verijdelen; 5. opwerpen; 6. opheffen, vernietigen.
*-, ow. 1. heengaan ; 2. openvallen (van een kerkelijk
ambt). *- ABLE, (- 'i-hi), bn. vermij delijk, vermijdbaar.
*-ANCE, (- ens), s. 1. vermijding; openvalling, vacature; 3. vernietiging; 4. beeindiging; 5. (gen.) uitdrijving (van vochten), v. *- ED, dw. bn. vermeden, enz.;
zie AVOID. *-ER, (-mar), in. v. vermijder, m., -ster,
v. -ING, des, bn. vermijdend, vernietigend. -Lees,
bn. onvermijdelijk.
Avoir-du-pois, (e-ver-dj oe -po -is'), bn. wichtig (pond),
handelsgewicht, (1• = 16 Eng. ons. = 0.494 kilo).
Avoke, (o-woak'), bw. terugroepen.
Avolate, (e'-vo-let), ow. wegvliegen. *...ANION, (-lee'sjun), s. (het) wegvliegen, vlucht, v.
Avoset, (e'-vu-set), s. watervogel, m.
Avouch, (e-wotsj), 1. bw. verzekeren, verklaren, bevestigen; 2. voortbrengen, inleveren; (Shak.) 3. volhouden.
*_, s. getuigenis, verklaring, v. *- ABLE, (-e'bl), bn.
verzekerbaar. *- ED, dw. bn. bevestigd; zie Avovcx.
*-ER, (- ur), m. v. bevestiger, -ster; getuige, m. v.
*-ING, dw. bn. verzekerend; bevestigend, verklarend.
*-MENT, S. verklaring, v.
Avow, (e-waow), 1. bw. bekennen, beweren; 2. erkennen.
*_, s. gelofte, v. voornemen, o. *--ABLE, (-i'bl), bn.
*-ABLY, bijw. be-, erkenbaar, eerlijk; that is not -, zoo
iets kan niet bekend worden; no -means, geen eerlijke
middelen; no - conduct, geen fatsoenlijk gedrag. *- AL, S.
bekentenis, rondborstige verklaring,v.* -ANT, m. (recht.)
verweerder in confesso. *- ED, dw. bn. bekend hebbend,
erkend. *- EDLY, bijw. bekennend, rondborstiglijk, openlijk. *- EE, (- ie), s. kerkelijke ambtgever, m. *- ER,
(-ur), m. bekenner, beweerder, m. AS-ING, dw. bn. hokennend, verklarend. *- RY, s. (recht.) conclusie van
den verweerder wegens wegname van goed, v. *-SAL,
(-sol), s. bekentenis, v. pleitschrift, o.
j- Avoyer, (e-voj -'ur), s. (oudt.) baljuw (in Zwitserland), m.
Avulted, (e-wul'-tid), bn. af-, weggerukt, -gescheurd.
*...VULSION, (- wul'-sjun), s. af-, ' -✓ egrukking, -scheuring, V.
Awaft, (- e-weft'), bn. (zeev.) gereefd, opgerold.
Await, (e-oe-eet') bw. waakten ; afwachten; he -s your
pleasure, hij wacht uw bevel, (te vernemen) wat u behagen zal. *-, s. hinderlaag, v. *- ING, dw. bn. wachtend.
Awake, (e-oueek'), bw. en onr. (awoke), 1. bw. wekken;
to - out of sleep, uit den slaap wekken; - from the
dead, uit den dood doen verrijzen; 2. weder bezielen, moed
inblazen. *-, ow. ontwaken; the mind -s from its stupidity, de geest ontwaakt uit zijne sluimering; I -d up,
ik ontwaakte. *-, bn. wakker, slapeloos ; to keep -,
wakker houden; to lie -, wakker liggen. *- EN, bn.
Zie AWAKE, bW. * - NED, dw. bn. ontwaakt. * -NER,
(-nur), m. v. wekker, -ster, m. v. * - NING, dw. bn. wekkend, wakker makend. -LY, bijw. op wekkende wijze.
Award, (e-ouard'), bw. (recht.) toewijzen, toekennen. -,
ow. (recht.) vonnis vellen. *-, S. 1. vonnis, gewijsde,
o.; 2. (fig.) uitspraak, beslissing, v. *- ED, dw. bn.
toegewezen, beslist. *- ER, (- ur), m. rechter, scheidsman,
m. *- ING, des. bn. toewijzend, beslissend.
Aware, (e'weer'), bijw. bn. - of, gewaar, ontwaar, bekend met; I am - of it, ik weet het ; are you - what
man you spoke to ? vermoedt gij tot ween gij spraakt ?
*-, vz. (mil.) -! geeft acht! *-, ow. op zijne hoede
zijn, zich in acht nemen.
Awarn, (c-waarn'), bw. waarschuwen.
Away, (e-wee'), bijw. weg, afwezig; to be - from home,
van huis zijn; to come -, heen-, medegaan; to drink -;
(fig.) in den drank wegspoelen; to get-, zich wegmaken;
to gossip - the evening, den avond wegbabbelen ; to
idle -, to saunter -, verluieren; to run -, wegvluchten;
to make one's self -, zich uit de voeten maken; far -!
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verre weg -- ! - for shame 1 foei, schaam u ! laugh -!
lach maar toe ! fire - ! schiet er maar op los ! vuur ! with you ! pak jo weg ! - witli fear ! weg mot alle vrees!
to stake -- wit/c one, iemand uit den weg ruimen, dooden;
they cannot - with hint, 1. zij kunnen met hem niet overweg; 2. zij kunnen niet van hem scheiden. *-WARD,
(-ward), bijw . zie AWAY.
Awe, (aow'), s. 1. vrees, v. ontzag, o.; to stand in -,
met vrees bezield zijn ; 2. afschuw, m. *-, bw. eerbied -, ontzag inboezemen ; in ontzag houden, vrees
aanjagen ; to - in silence, tot zwijgen brengen ; -com7nanding, -inspiring, ontzagwekkend ; -struck, door vrees
getroffen.
Aweary, (e-ouee'-ri), bn. vermoeid, afgemat.
Aweatlier, (e-ouee'-ther), bijw. (zeev.) loefwaarts, te loef.
Aweband, (aow' -bond), s. schok, stoot, m.
Awed, (aow-ed), dw. bn. bevreesd, beangstigd.
Aweigh, (e-ouee'), bijw. (zeev.) gelicht, hangend van liet
anker).
Awful, (ao'-foel), bn., *-LY, bijw. 1. eerbiedwekkend;
2. vreesverwekkend ; 3. eerbiedig, -lijk ; - eyed, met
ontzagwekkeiiden blik. *-NFss, s. 1. ontzagwekkend
voorkomen, o.; 2. eerbied, m. ontzag, o. deftigheid, v.
Awhape, (e-oueep'), bw. treffen, beschamen.
Awheels, (e-ouiels'), bijw. op wielen, op raderen.
Awhile, (e-ouajl), bijw. onderwijl, gedurende een poos,
terwij 1.
Awhit,(e-ouït),bij ween zier; nota -, geen zier,niet-met-al.
Awk, (aok), bn. 1. mal, zonderling ; 2. lomp, onhandig.
*-WARD, (-ouard), bn., - LY, bijw. 1. onhandig, linksch,
dom, lomp ; 2. onmanierlijk, onbeleefd, zot ; 3. weder
koppig ; - situated, in verlegenheid. -NEss,-spanig,
s. onhandigheid, linksshheid, v.
Awl, (aol), s. 1. (schoenm.) els, priem; 2. (timm.) puntboor,
v.; broad-, spitsboor; 3. (plant.) -shaped, priemvormig;
-wort, waterpriemkruid, o.
Awless, (ao'-less), bn. oneerbiedig ; (Shak.) - insolence,

stoute schaamteloosheid.

Awme, zie AUME.
Awn, (oan), s. (plant.) halmbaard, m. *-ED, *-Y, bn.
(plant.) van baarden voorzien. *-LESS, bn. (plant.) zon
-der
baard.
Awning, (ao'-ning), s. zonneteut, v. afdak, o.
Awoke, (e-week') , zie AWAKE .
Awork, (e-wurk), * _ING, bijw. aan liet werk, aan den
slag ; to set -, aan het werk zetten.
Awry, (aa -ri'), bn. en bijw. averechtsch, averechts, ver
-kerd,
ongelijk ; (fig.) ongerijmd.
Ax, Axe, (eks), s. bijl, aks, v. houweel, o.; broad -,
breede bijl ; cross-, steekbeitel ; felling-, groote boombijl ; junk-, hakbijl ; battle-, strijdaks ; boarding-, enterbijl ; -formed, bijlvormig ; -head, bijirug ; -heave,
bijlgreep ; - stone, (dolfst.) bijlsteen ; -vetch, -wort,
bijlwortel, -kruid.

Axial, (ek'- si -el), bn. tot een as behoorend. *...IFEROUS,
( if te-rus), bn. van een as voorzien. *... IFORM, ('-i-foorm),
bn. asvormig. *...ILi.A, s. (ontl.) okselholte, v. --R, bn.
-iffy, bn. J. (ontl.) tot de oksels behoorond, oksel...;
--- artery, oksolslagader; 2. (plant.) bladhoekig.j
Axinite, (ek' -si-nit), s. (delfst.) soort aluinsteen, m. j
Axinomancy, ('-nu-men-si), s. bijlwaarzeggerij, v.j
Axiom, (ek•'-sjum), s. (-ata), stelling die geen bewijs
behoeft, v. axioma, 0. *- ATIC, -AI., bn., -ALLY, bijw.
axiomatisch; onwedersprekelijk, vanzelf sprekend.
Axiopisty, (ek' -si-o-pis-ti), s. geloofwaardigheid, v.
Axis, (ek' -sis), s. 1. as, spil; 2. (ontl.) tweede ruggewervel, v.; 3. Indisch hert, o.
Axle, (ek'-sl), * -TREE, S. dissel, disselboom, m. wagenas,
V. * -ARM, S. lamoen, 0. * -BEARING, s. disselkap, v.
*-BED, S. wagensmeer, 0. *-Box, s. asmoêr, v. *-Hoop,
s. naaf beugel, -band, m. *-NUT, s. asschroef, neut, v.
*_ PIN, s. disselpen, v.
Axoloti, (egh'-so-lut-ti), s. Mexicaansche hagedis, v.
Axotomous, (egh-so'-to -mus), bn. (delfst.) gekliefd.
Axtone, (eks'-stone), s. (delfst.) bijlsteen, in.
Axunge, (egh'-sundj), s. zwijnenvet, o.
Ay, Aye, (ee), bijw. 1. ja, zeker, wis; 2. (dicht.) altoos, steeds.

Aygreen, (ee'-ghrien), s. (plant.) huislook, o.
Ayle, (eel'), s. (recht.) grootvader, m.
Azarole, (e'- ze -rool), s. soort distel, m.
Azimuth, (e'-zi-mutt), s. (sterr.) 1. topboog, - kring, m.
azimuth; 2. werktuig om liet azimuth te meten, o.
K -AL, bn. - compass, halfcirkel, azimuth-passer; - dial,
azimuth-zonnewijzer.
Azoie, (e-so'-iek), bn. (gen.) van organisch leven ontbloot.
Azote, (e-zoot'), s. stikstof, v. koolstofgas, o. stiklucht,
v. *...TIc, bn. stikstofhoudend, azotisch. *...TITS, (-tajt'),
s. (scheik.) salpeterzuur zout, o. 5 ...TIZE, (-talz), bw.
met stikstof doorwerken. *... TIZED, (-tajzd'), bn. met
stikstof verzadigd. *... ING, dw. bn. met stikstof verzadigend.
Azoth, (e-zuth), s. 1. metaalkwik; - vocht; 2. (fig.) algemeen geneesmiddel, o.
Azure, (ee'-zjoer), bn. hemelsblauw, azuur; -stone,
azuursteen; lapis lazuli; - tinted, blauw getint. *-,
s. 1. azuurverf, v.; 2. (scheik.) email, donkerblauw, o.; 3.
(dicht.) onbewolkte hemel, m.; 4. (wap.) blauw veld, o.;
5. -copper, (delfst.) koperszuur. *-, bw. blauw verven.
*_D, dw. bn. hemelblauw geverfd. *...ITE, (-ajt),
5 -STONE, S. lazuursteen; blauwe malakiet, m.
Azurn, (ee- zure), s. licht -, hemelsblauw, o.
Azygos, (e'-zi-ghus), s. (ontl.) ongepaard.
Azyme, (ee'-zajm), s. ongezuurd brood (der Israelieten op
het Paaschfeest), o. *...ITE, (-ajt), s. (godg.) onwel van
ongezuurd deeg, ni. *...otis, bn. ongezuurd.

B.
B, (bie), s. B (medoklinker), v.; (muz.) 7e toon der
ladder, si (naturel); fat, b-mol; B., B. C., (basso continnous) bas ; (zeev.) - of the bowsprit, vioolzijde van den
boegspriet ; B. A., bachelor of arts, meester -, doctor in de
vrije kunsten (philosophie);B.C.,before Christ,v0órChristus,
B. D., bachelor of (in) Divinity, doctor in de godgeleerdheid;
B. L., bachelor of laws, meester in de rechten; B. M.,
bachelor of medecine, doctor in de medicijnen (genees
Bot., bought, gekocht (boekh.); Bar., Bart., Bt.,-kunde);
baron, baronet, baron, vrijheer ; Bp., bishop, bisschop; Bs.
(zeev.) -s of the bowsprit, zware schildpadden op den boeg
blessed Virgin, gebenedijde Maagd; bd., bound,-spriet;B.V,
gebonden (van boeken);bds.,boards,gebrocheerd,ingenaaid.
Baa, (bae'), s. geblaat (van schapen), o. *-, ow. blaten.
Baal, (bee'-el), s. (fab.) afgod (dor Chaldeeuwen), m.
Baarge, (bee-ardj'), s. zeug, v.
(gewichtje, o.
Baat, (be-et), s. 1. Siameesch zilvermuntje ; 2. Chineesch

Babble, (bob' -bl), ow. 1. stamelen; babbelen, snateren:

2. keffen, grommen (van honden). *-, s. gebabbel, gesnap, gesnater, 0. * -MEN'.I', zie BABBLE.. * -R, (-ur),

m. babbelaar, zwetser, prater, ni.; she -, babbelaar
keffers, m. mv. *-ING, dw.-ster,v.*m(jag)
bn. 1. babbelend, snaterend ; the - echo, de praatzieke
echo; the - stream, de murmelende beek; 2. (jag.) kef
gebabbel, gesnater, . o. laffe praat, m.
-fend.*,s
Babe, (beeb') zie BABY.
Babel, (bee'- abel), s. 1. Babel, Babylonië (Azië), o.; the
modern -, stad der verdorvenheid (inz. Parijs); 2. (fig.)
verwarring, wanorde, v.; toren van Babel, m.
Babery, (bee'-bur-i), s. (-les), kinderspeelgoed, o.
Babiroussa, (ba-bi-rus' -se), s. Indisch varken, o.
Babish, (bee'-bisj), bn., *-LY, bijw. kinderachtig, -lijk;
als een klein kindje. *-NESS, s. kinderachtigheid, v.
Bablah, (beb'-lao), s. (scheik.) soort verfbast, m.
Baboon, (be-boon'), s. 1. baviaan, groote aap; 2. (fig.)
leelijkerd, m.
Baby, (bee'-bi), s. 1. kindje, jongste kind, o.; 2. pop, v.;
- things, kinderspeelgoed, o.; to look babies in the eyes, ver
toelonken. *-, bw. als een jong kindje behandelen.-liefd
--riool, (-hoed), s. vroegste kindschheid, v. *--Irous^.,
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poppenhuis, o. *- ISH, bn. kinderachtig. -Isi, s.
staat der kindschheid, m.
Babylon, (be'-bi-lun), s. Babylonië (Azië), o. *-IAN,
bn. Babylonisch. *-, m. v. Babyloniër, Babylonische
(vrouw), m. V. *-ISH, * -IC, *_ ICAL, bn. Zie BABYLONIAN.
*-Ics, s. mv. Babylonische schriften, - fragmenten, o.mv.
Bak, (bek), s. (zeev.) 1. praam, veerschuit, v.; 2. koelbak,
m.; 3. destilleerkuip, v.
Bacca, (bek'-ke), s. (plant.) bezie, v.
Baccalaureate, (bek-ke-laa'-ri-eet), s. meesterschap, o.
doctorstitel, m.
Bacchanal, (bek-ke'-nel), bn. zwelgend, bacchantisch.
*-, s. zwelger, drinkebroêr, m. *...NALIAN, (-nee-li'-en),
S. en bw. Zie BACCHANAL. * ...NALS, (-nelS), S. mV.
1. (oudh.) Bacchusfeesten, o. mv. bacchanaliën; 2. zwelgerijen, drinkgelagen, v. o. mv. losbandig getier, o.
Bacchantes, (bek-ken'-tis), v. mv. (oudh.) bacchanten,
dronken priesters, m. mv. priesteressen van Bacchus;
(fig.) dronken vrouwen, v. mv.
Baccharis, (bek'-ke-ris), s. (plant.) soort wortel, m.
Bacchie, (bek'-kik), *-AL, bn. bacchantisch, bacchus....,
dol van den wijn; a - song, een wijn-, dronkemanslied.
Bacchius, (bek'-kjus), s. (dicht.) zek. voetmaat, v.
Bacchus, (bek-kus), s. (fab.) Bacchus, god van den wijn, m.
Bacciferous, (bek-si'-fe-rus), bn. (plant.) beziëndragend.
*...voRous, (-'vu-rus), bn. beziënetend, zich met beziën
voedend.
Bachelor, (bet'-sj e-lur), s. 1. jonggezel, jonkman ; 2.
ongehuwd jonkman; 3. meester, doctor, baccalaureus,
m.; 4. (plant.) -s buttons, woudlelie, v. madeliefje, o.;
korenbloem, v. * -SHIP, S. 1. ongehuwde staat, m.; 2.
meesterschap, o. titel, m.
Back, (bek), s. kuip, beer-, bierkuip, v.; brewing -,
brouwketel, m.
Back, s. 1. rug, m.; at the -, ruggelings, op den rug; there
is a crowd at our -s, daar is een menigte op onze
hielen; he broke his -, hij brak zijne lendenen; saddle
-, hooge rug; 2. kruis (van een paard of ezel), o.; 3.
kam met eene rij tanden, m.; -- of the stern post, (zeov.)
buitensteven, m.; - of the rudder, roerverdubbeling, v.; of a coin, kruis van een muntstuk; a - and breast, vol
kuras, harnas; - and collar, stalen keurslijf (voor
kromgerugden). *-BAND, s. draagbeugel, M. *-BASKET,
s. draagkorf, m. *-BLOw, S. 1. slag op den rug; 2. slag
met den rug van de hand, M. *-BOARD, 9. (zeev.) bankrug (in een boot), m. *-BONE, s. 1. ruggebeen, o.; 2.
ruggest uk, o.; -s, mv. kleine walvischbaarden, m. mv.
*-CLOUTS, s. luren, v. mv. *-DOOR, s. achterdeur; (ook)
(fig.) uitvlucht, v. *-FREIGHT,S.retourvracht,v *-FRIEND,
S. valsche vriend, Judas, m. *-GAMMON, (-ghem-mun), s.
triktrak (spel), o. *-GROuND, s. achtergrond, m. *-HANDED, bijw. met omgekeerde hand. *-HEAVE, s. terugslag,
-stoot, m. *-HEAVER, s. hefmachine, v. *-HOVSE, S.
achterhuis, o. *-LIGHT, s. achtervenstertje, o. 5 -PAINTING, s. soort glasschilderij, v. *-PART, s. achterdeel,
0. 5 - PLACE, s. achterplaats, v. * -PIECE, s. achter-,
ruggestuk, o. *-RAH, s. achterra, v. *-RooM, s. ach
5 -sHoP, s. achterwinkel. M. * - SIDE, S.-terkam,v.
1. achterdeel, o. -zijde, v.; 2. achterhof, m. plaats, v.;
3. achterdeel (van een dier), o. *-SLIDER, s. afvallige, M. *-STAFF, s. zonnehoogtemeter (werkt.), in.
-STAIRS, s.. 1. achtertrap; 2. heimelijke trap; 3.
(fig.) uitvlucht, v. 5 - STAYS, s. mv. (zeev.) pardoens, o.
Inv.; after-, achter-pardoens;breast-,zijpardoens;standing
-, staande pardoens; travelling -, stengpardoons.*_STEP,
S. 1. terugtred, m.; 2. (mil.) achterwaartsche beweging,
v. *- STITCH, S. (naais.) achtersteek, in. *-STRAP, S.
achterstreng (aan een koets), v. *-SWAYED, bn. (veearts.) nierenlijdend. 5-SWEEP, s. (zeev.) terugslag (der
baren), m. *-swoRD, 1. houwer, m. zwaard, o.; 2.
degenrotting, M. 5- SWORDMAN, S. (fig.) voorvechter,
vechter op den degen, m. *-TOOLS, s. mv. (boekb.) rugstempels, m. mv. *-WATER, s. vloedwater, o.; to -,
(zeew.) achteruit roeien. *-WOODS, s. mv. oorspronke211eke
wouden in Noord-Amerika (ten westen van het
ghany-gebergte), o. mv. S -woRM, s. draadworm (ziekte),
v. 5 -YARD, s. achterplaats, v.
Back, bijw. achter-, rugwaarts; - again, nogmaals; a
few years -, eenige jaren geleden.
Back, bw. 1. bestijgen (een paard), opzitten; 2. africhten;
3. ondersteunen, bijstaan, helpen, verdedigen; 4. tegen
doen stilstaan; 5. to - a letter, het adres schrij--kante,
S.
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von (op een brief) ; to a -- wárrant, (recht.) een bevel
van gevangenneming bekrachtigen, - viseeren ; to - in,
rugwaarts binnen leiden, - duwen ; to - an anchor, een
anker katten; to - a-stern, - the oars, de riemen strijken, rugwaarts roeien ; -all a-stern ! strijkt allen ! to the sails, de zeilen reven. *-, ow. teruggaan, -treden.
Backbite, (-bajt), bw. lasteren, kwaadspreken van. *- R,
(-lir), m. v. lasteraar, -ster ; kwaadspreker, -spreekster,
ni. v. *...BITINGLY, (baj-ting-li), bn. lasterend. *...BITTEN,
dw. bn. gelasterd.
Backed, (bek'-ked), bn„ gerugd ; broadly -, met broeden
rug ; broken -, met gebroken lenden ; hump -, gebocheld.
Backs, (beks), s. mv. 1. zoolleder, o.; 2. best gelooide
huiden, v. mv.
Backset, (bek'-set), dw. en bn. in den•rug aangevallen,
achterjaagd. 5 ...SLIDE, (-slajd), ow., teruggaan, -wijken,
ontwijken ; (fig.) uitvluchten zoeken ; 2. afvallig worden.
-R, (- ur), s., vluchteling, m.; 2. die uitvluchten zoekt;
3. afvallige, m. 5 ...WARD, (-oeaard), bn., -LY, bijw. 1.
onwillig, ongenegen ; 2. langzaam, slepend, loom ; 3.
bloohartig, beschroomd; 5. laat ; vertraagd, te laat, ach terlijk; to think - of, (Shak.) een bedroefd denkbeeld
hebben van. -NESS, s. 1. tegenzin, m. onwilligheid; 2.
langzaamheid, traagheid, loomheid, achterlijkheid, v.
*...WARDS, bijw. ruggelings, rugwaarts ; (fig.) van ach
verkeerd; - and forwards, achter-, en voorwaarts;-tern;
to be driven -, teruggedreven worden ; to lean -, achterwaarts leunen ; to fall -, achterover vallen ; to read
-, achterst voor lezen ; to look -, achteruit zien, terug
zien (op); she would spell him -, zij schepte er behagen
in hem te bespotten ; this child is -, dit kind is acliterlijk. 5 ...TRAIN, s. retourtrein, m. 5 ...woUND, bw. 1.
ruggelings wonden, -treffen ; 2. (fig.) lasteren.
Bacon, (bee'-kn), s. spek, o.; a finch of -, een zijde
spek; a gameaon of -, een ham; - hog, vet -, gemest
varken.
Bactria, (bek' -tri-e), s. (aardr.) Bactrië (Azië), o. *-N,
bn. Bactrisch. *-, m.v. Bactriër, Bactrische (vrouw),
Bacule, (be'kjoel), s. staf, m. meetroede, v. 5 ...LOMETRY,
(-lu-mi'-tri), s. (meetk.) landmeting, landmeetkunde (met
de roede), v.
Bad, (beeld'), bn. (worse, the worst), *- LY, bijes. 1. kwaad.
slecht, erg; he was badly of, hij was er slecht aan (toe); 2.
ongezond, schadelijk ; 3. ziek ; - bargain, slechte koop,
m.; - debts, kwade schulden, v. mv.; -growth, misgewas,
o. -news slechte tijdingen; papers, (kh.) insoliede
wissels, m. mv.; -paymaster, slechte betaler, in.; -work,
(drukk.) misdruk, o. fautieve vorm, m. 5 -NESS, s. 1.
slechtheid, kwaadheid; 2. boosheid, v.
Bade, zie BEED; (verl. tijd), beval, gebood; zie BID.
Badge, (bedj'), s. 1. teeken, ken-, merkteeken; 2. (wap.)
ordeteeken, o.; 3. (scheepsb.) boze galerij, v. *-, bw.
1. merken, kenteekenen; 2. brandmerken. *-R, (-ur), s.
1. die merkt, kenteekent ; 2. (nat. hilt.) das, in.; legged, met dassenbeenen; - gin, dassenval; 3. gepatenteerde uitventer, beunhaas, m.
Badiane, (be'-djen), s. (plant.) steranijs, m.
Badinage, (be'-di-needj), s. scherts, kortswijl, v.
Balletas, (bef'-tes), s. mv. (kh.) baftas (soort Indisch
katoen), o.
Baffle, (be'fl), bw. 1. teleurstellen; (gem.) foppen; 2. eerij delen ; beschamen. *-, ow. bedrog plegen, in het schild
voeren. *-, s. teleurstelling; verijdeling, v.; bedrog, o.
fopperij, v. *-R, (-ur), m. v. fopper misleider, m. -ster, v.
Bag, (begh), s. 1. zak, buidel, m. baal, v.; a - of wool,
een baal wol (240 pd.); 2. haarzak, m.; 3. (veearts.)
kruidenzakje (op de maag), o.; 4. uier, in ; 5. cloak -,
valies, o.; mantelzak, m.; hawking -, weitasch, v.; reiszak
m.; - and baygage, zaken pak; to give the - to, 1. (iein). bedriegen; 2. (iem.) verlaten. - fox, (jag.) jaagvos (op de
jacht afgericht); screw -, barrel-, lock -, schroefslot; puzzle - lock, kunstslot ; - net, totebel (visehnet), v.
5 -PIPE, s. doedelzak, nl.; to -, the wizen, (zeew.) liet
bezaan:.eil sjorren. 5-PUDDING, s. koekin den ketel (soort
pudding). *-REEF, S. (zeev.) het vierde reefzeil. 5 -Truss,
s. (heelk.) navelband; suspensoir, in.
Bag, (begh), bw. 1. in eon zak doen, zakken ; 2. opladen.
*-, ow. zwellen.
Bagatelle, (ba-ghe-tel'), s. kleinigheid, nietigheid,
prul, v.
Bagauze, (begh-ooz'), Bagasse, (begli'-ess), s. (kh.) gemaleii suikerriet, o.

BAG. BAL
Baget, (begh'-it), s. hoogstammige tulp, v.
Baggage, (begh'-ghidj), s. 1. bagage, v. legertros, in.;
2. (fig.) rommel; 3. liclitekooi, v.;
n.ousE, s. bagagekamer, v.

ZiO LUGGAGE. *-W A.1tE-

Baggie, (beg-ghi), S. buik, nl.
Bagging, (begh'-ieng), s. paklinnen, o.
Bagnio, (ban' jio), s. 1. badhuis, o. -plaats, v.; 2. bordeel,
o.; 3. slavenkerker (in Turkije), M. * -KEEPER, s.badmeester, m. *- PANDER, S. bordeelhouder, lioerenwaard, m.

Baguette, Baguet, . ( ba-ghet'), s. 1. (mil.) spitsroede,
v.; 2. laadstok, m.; 3. raket, v.; 4. (bk.) zuilstaafje, o.

Bail, (beel), bw. 1. (recht.) borg staan voor; 2. vrijlaten
(onder borgtocht); to - one iem. als borg aannemen;
iem. als borg stellen; 3. ledigen (met emmers); to out a boat, een boot leeghoozen; Zie BALE. *-, 1. S.
(recht.) borgtocht, m. borgstelling, cautie, v.; 2. borg (persoon), m. v.; to stand -, borg blijven ; 3. hengsel, handvat, o.; 4. grens, v. boschrand, m. *- BOND, s. akte van
borgtocht, v. *- PIECE, s. geleibrief, in. -ceêl, v.
Bailable, (beel'-i-bl), bn. vatbaar voor -, onderworpen
aan borgstelling.
Bailee, (bee-lie'), m. v. (recht.) depositaris, bewaarder,
-ster, m. v. *...ER, (- ur), m. deposant, bewaargever, m.
Bailiff, (bee'-liff), s. 1. baljuw, schout; 2. gerechtsdienaar; 3. beheerder, rentmeester, m.; high-, hoofdschout;
- of a port, waterschout, havenmeester.
Bailiwick, (bee'-li-ouik), s. baljuwschap, rechtsgebied
van den schout, o.
Bailment, (beel-ment), s. (recht.) 1. bewaring, v. dépót, o.;
2. teruggave van vertrouwd goed, v.; 3.vertrouwd goede.
Bailor, Zie BAILEE.
Baily, (bee'-li), s. beulsknecht, m.
Bails, (beels), s. mv. balm, v. mv. tentbogen, m. mv.
Bairam, (bee'-rem), s. (het) Bairamfeest (der Mahomedanen), o.
Bait, (beet), s. 1. lokaas (ook fig.), o.; 2. verversching
op reis, v. *-, bw. (vissch.) 1. lokaas aansteken; 2. ver
reis); 3. aanvallen, neerschieten (op een-verschn(op
prooi; to - at, stooten tegen; 4. honden aanhitsen; 5.
(fig.) tergen. *-, ow. 1. kleppen (met de vleugels), fladderen; 2. pleisteren; zich ververschen (op reis). *- ED,
dw. bn. van lokaas voorzien; ververscht. *- ING, dw.
bn. lokaas aanstekend. -, s. lokaas, o.; place, pleisterplaats, herberg; verzamelplaats der (jacht-)honden,
v.; bull-, stierengevecht, o. het aanhitsen der stieren.
Baize, (beez), S. (kh.) sergie, v.
Bake, (beek), bw. reg. en onr. bakken; branden. -,
ow. 1. bakken, gebakken worden; 2. drogen. *- D, dw.
bn. gebakken. *-nousE, s. bakkerij, v. *-MEATS, S.
mv. gebakken spijzen, v. mv. *- R, (- ar), m. v. bakker,
bakster, m.v.;-'sforeman, bakkers-meesterknecht. *- RY,
S. (-les), 1. bakkerij, v.; 2. bakkersberoep, o. °.. ING,
dw. bn. bakkend. -, s. 1. het bakken; het branden;
2. baksel, o.; one -, een ovenvol, een baksel; a - of
clay pipes, een baksel Goudsche pijpen; -dish, bakschotel, m.; -pan, braad-, taartepan, v.
Balance, (be'-lens), s. 1. weegschaal, v.; 2. overwicht,
overschot, o.; 3. (boekh.) balans, v. staat, m. rekeningcourant, v.; - of account, saldo van rekening; amount
of -, saldobedrag; a - in one's favor, een batig-, gunstig
saldo, een debet saldo; to leave a -, saldo credit
laten; to strike a -, een saldo vereffenen; -account,
saldo-rekening; -bill, saldo-wissel, appointe; -book, rekening-eourantbook; -sheet, proefbalans; 4. onzekerheid,
weifeling, onpartijdigheid, v.; 5. evenwicht,o.;- of power,
politiek evenwicht (van macht); tegenwicht, (ook fig.), o.;
0. (sterr.) weegschaal, v.; 7. (dans.) het balanceoren;
flikker, nl.; -beam, balanceerstok (van koordedansers),in.;
8. (uurw.) onrust, v. *- FISH, s. soort haai, m. 0 -FLY, S.
watervlieg, mug, v. *- MAKER, s. weegschaalinaker, m.
-POISE, S. wip , V. * - FRAS1E,s.evenwichtspunt,o. * - KNIFE,
S. tafelmes, 0. * -REEF, S. (zeov.) balansrif, o. 5 -TACKLE,S.
balanstakel, 111. °-TOOL, s. draaisteel, nl. *-wa.ns, s. nlv.
(uures.) onrustvijlen, v. mv. 5 -WHEEL, s. kamrad, o.
Balance, (be'-ions), bw. 1. wegen; 2. (fig.) overwegen; 3.
balanceeren, in evenwicht brengen, -.houden;4.(fig.)opwegen; 5. (zeev.) reven, opbinden; 6. (boekte.) liet saldo opmakon, vereffenen; to - an account, een rekening sluiten;
reseontreeren; voor het saldo trekken; to - the ledger,
liet grootboek afsluiten; -d in account, per saldo is
sluitend met. *-, ow. 1. opwegen, opgaan; 2. weifelou, aarzelen. *- D, dw. bn. gewogen, voreft'eiid. "--it,
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(-ur), in. v. weger, wcegster ; waagmeester, -es, m. v.
*...CIEII, (- si-er'), s. (werkt.) evenwichtliamer, m.; 2. balanceerpers (in do munt), v. *...ING, dw. be. wegend ;
opwegend ; -pole, balanceerstok.
Balanite, (bel' -le-najt), s. balaniet, o. eikelsteen, m.
Balass, (bel'-less), bn. roodachtig; -ruby, s. soort robijn
(edelgesteente), o.
Balazees, (bel-le-zies'), s. (kh.) soort Surate-katoen, o.
Balbucinate, (bel-bu' -si-neet), Balbutiate, (bel-bu'-si.
eet), ow. stamelen, stotteren.
Balcher, (bel'-tsjer), s. jonge zalm, m.
Balcony, (bel'-kun-ni), s. 1. balkon, o.; 2. (zeev.) achter
kasteel, o. °- Box, s. (toon.) de middelste loge.-galerij,v.
Bald, (baald'), bn. 1. kaal, bloot, naakt ; Cliarles the -,
Karel (V) de kale (koning van Frankrijk); 2. (fig.) glad,
zonder sieraad, onopgesmukt. 0 -BUZZARD, S. zeearend, m.
0 -EAGLE, S. vischarend, m. 0 -KITE, S. muizenvalk, m.
* -PATE, S. 1. kaalkop, m.; 2. soort duif, v. *- PATED, bn.
kaalhoofdig. *- RIB, s. varkensrib, v.
Bald, (baald), bw. kaal maken; verslijten, afdragen. *- Fn,
dw. bn. versleten, afgedragen. 5 -ING, dw. bn. verslijtend,
afdragend.
Baldachin, (bel'-de-kin), s. (bk.) troonhemel, m.
Balderdash, (bowl'-dur-desj), s. 1. zouteloos gesnap, ge zeur, o. wartaal, v.; 2. vervalschte wijn, bocht, m. *-,
law. 1. wartaal spreken, zeuren; 2. vervalschen (wijn enz.).
Baldly, (boald'-ly), bijw. kaal, op kale wijze ; (fig.) onopgesmukt, eenvoudig, -lijk.
Baldmony, (boald-'mo -ni), s. (plant.) gentiaan, v.
Baldness, (boald'-ness), s. 1. kaalheid, v. ; kaallloofd, o.
2. (fig.) geestelooze -, laffe stijl, m.
Baldrick, (boald'-drik), s. degenriem, -gordel, m.
Baldwin, (Boald-'win), s. Boudewijn, (m. n.).
Bale, (boel), s. 1. baal, v. pak, o.; - goods, goederen in
balen; to sell under the -, bij balen verkoopen; 2. hengsel, o.; 3. (aardr.) Bazel (Zwitserland); 4. (fig.) ongeluk,
o. *-, ow. inpakken; to - up goods, goederen in balen
pakken ; Zie BAIL.
Balearic, (be-li-e'rik), bn. (aardr.) -isles, BALEARS,.(-'1i -ers),
S. mv. de Balearische eilanden.
Balefire, (beel'•fajr), s. bakenvuur, signaalvuur, o. *...FEL,
(-'feel), bn., -LY, bijw. 1. ellendig, treurig, droevig,
-lijk; 2. verderfelijk, doodelijk, hatelijk. -NESS, s. ver
-derflijkh,v.
Balister, (be-lis'-tur), s. handboog, m.
Balize, (be-lajz'), s. ton, baken, v.
Balk, (baok), 1. balk, m.; 2. dwarsstreep, v.; 3. (landb.)
braakland, o. ; 4. (fig.) fout, v. bok ; 5. scllimp, smaad,
hoon, m.; schade, v.; 6. (kh.) - book, staalboek, o. "-,
1. bw. (landb.) braak laten liggen ; 2. opstapelen, ophoopen; 3. doen afdwalen, misleiden, foppen, benadeelen;
to - a shop, de klandizie onderkruipen ; 4. verzwijgen,
verbergen ; 5. weigeren, afslaan. °- ED, dw. bn. 1. bij
reepen geploegd (als in Amerika); 2. teleurgesteld, misleid. *- ER, (- ur), m. v. misleider, fopper, m. -ster, v.
zie BALK. -s, haringverklikker, (boot), m. *- ING, bijw.
bn., *- LY, bijes. 1. bij reepen ploegend; 2. misleidend.
Ball, (baol), S. 1. bal, bol, kogel; 2. oogappel, m.; 3. pop
(van de zijderups) ; 4. zool (van den voet) ; 5. druk
slinger, m.; 7. glasschijf; 3. (jag.)-kersol,v.;6(uw)
vossenspoor, o.; 9. - of the knee, knieschijf; a sweet -,
musk -, reuk-, muskusbal ; fire-, (mil.) vuur-,
brandkogel, m. ; - of spun-yarn, (zeilra.) kluw schiemansgaren; wash.-, soap-, wasch-, zeepbal; -s, nov.
(ijzerg.) klompen; cricket -, kolfbal; - cabbage lettuce,
eicrensalade ; cartridge -, kogelpatroon, v. ir-cox, s.
verlaat (in een regenbak), o. "-Pisoor, bn. kogel-,
bomvrij. *-STOCK, S. (drukk.) rolstok, in. *-yr.1N, s.
soort ijzersteen, m.
Ball, (baol), s. bal, o. danspartij, v.
Ball, (baol), ow. balvormig worden.
Ballad, (bel'-led), s. (dicht.) ballade, v. gezang, o.
*- MAKER, 0 -WRITER, S. liedjesmaker, -dichter, -maakster.
ss -MONGER, S. liederenverkooper, -ster. K-SINGER, s. liedjeszanger, -ster. "-, ow. liedjes dichten, zingen (Steak.).
-ER, (- Ur), Zie BALLADMAKER. * -RY, (- ri), S. het liederendichten ; onderwerp eener ballade, - van een lied, o.
5 -STYLE, K-TUNE, s. zangwijs (van een lied), deun, in.
Ballarag, (bel.-le-regls), bw. beknorren, grommen tegen.
Ballast, (bel'-lest), s. 1. ballast, in. ; 2. tegenwicht, o.
pea -, zand, o.; stone -, steenballast; to go on. -, to sail
• bes.
ivv -- ( zeev.) in •, suet ballast zeilsn, - vare». "--,
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(zeev.) ballasten, ballast inladen. *_LIGHTER, S. 1. ballastlichter (schuit) ; 2. opzichter bij de ballast-lossing, m.
* -PORT, S. ballastpoort (op een schip), v. *- SHOT, bn.
scheef geballast, niet in evenwicht gehouden. *- AGE,
(-eedj), s. (zeev.) ballastrecht, o. -tol, m. *- ED,. dw. bw. 1.
geballast, vol ballast ; 2. in evenwicht gehouden.
(LW. bn. ballastend ; zie BALLAST, 1 en 3.
Ballated, (bel'-le-ted), bn. in een lied bezongen.
Ballatoon, (bel-le-toen), s. transport-, vrachtboot, v.
(in de Kaspische zee).
Ballatry, (bel'-le-tri), s. liedjes-, dansmuziek, v.
Ballet, (bel'-let), s. 1. (toon.) ballet, dansspel ; 2. melodrama, o.
Balliage, (bel'-jeedj), s. (oudh.) zeker uitvoerrecht door
(meestal vreemde) kooplieden te Londen betaald.
Ballista, (bel-lis'-te), s. baliste, (zek. werptuig der ouden),
v. steenwerper, m. *...TIC, s. tot de batiste behoorend;
- pendulum, drachtmeter (voor vuurwapenen), m.; -s,
mv. leer -, kunst der werptuigen, v.
Balloon, (bel-ben), s. 1. groote bal, m. ; 2. zeepbel, v.;
3. balspel, o.; 4. luchtbol, m.; to make an ascent in a -,
Bene luchtreis ondernemen; 5. (scheik.) distilleerkolf,
v. ; 6. (bk.) torenbal, -knop ; 7. vuurbol, m. ; 8. groote
roeischuit, v. * - IST, m. 1. luchtreiziger ; 2. maker van
luchtbollen, m.
Ballot, (bel- lut), s. 1. stemballetje (bij ballottage) ;
2. stembriefje, o. ; 3. ballottage, stemming, v. *-, bw.
ballotteeren, stemmen (door balletjes of briefjes).
*-ADE, (- eed), s. (rijsch.) zek. kunstsprong in den galop.
5-ATION, (-ee-sjun), s. ballottage, stemming (bij balietjes of briefjes), v. *- Box, S. stembus, v. *- ED, dw.
bn. geballotteerd. *-ING, dw. bn. ballotteerend. -, S.
het eallotteeren.
Balm, (baam), s. 1. balsem, m.; 2. welriekende zalf, - plant,
v. ; 3. (ook fig.) pijnstillend middel, o. ; - of &ilead,
Arabische balsem. *-, bw. 1. balsemen ; 2. (ook fig.)
verzachten, lenigen, stillen. *- IFY, bw. tot balsem
maken, met balsem insmeren; berooken. *-APPLE, s. bal
CRICKET, s. boomkrekel, m. * -GENTLE,-semapl,.*
*-mus, s. melisse, v. *- TREE, S. balsemboom, m. *- ILY,
bij w. balsemend, lenigend. *-Y, bn. balsemachtig, geurig;
a - air, een balsemtucht ; (fig.) lenigend, stillend.
Balneal, (baol-'ni-el). bn. tot het baden behoorend.
*...NEARY, (-ni-e-ri), s. badkamer, v. * ... NEATION, (-niee'sjun), s. het baden. *...NEATURY, ('ni-e-tur-ri), s. tot
een bad behoorend, bad... *...NEuM, (- ni-um), s. (scheik.)
zweetbad, o.
Balotade, Zie BALLOTADE.
balsam, (baol'-Sem), s. 1. Zie BALDI; 2. zie BALSAMINE;
Hungarian -, houtolie, v. *-, bw. Zie BALM. * -ATION,
(-ee-sjun), s. balseming, v. het welriekend maken.
*-Ic, brr. * - ICAL, (-lid), bn. balsamiek; Zie BALMY.
*-ic, s. (gen.) verzachtend middel, o. * - ICALLY, (- 'i-kel-li),
bijw. op verzachtende -, lenigende wijze. *-IFERous,
(-i-fe-rus), bn. balsemdragend. *- INE, (- ajn), s. (plant.)
balsamijn, m. *-INT, S. (plant.) mousse, v. 5 - SHRUB, S.
balsemstruik, m. * - TREE, S. balsemboom;terpentijnboom,
m. *-SWEATING, bn. balsemgevend.
Baltazar, (bel'-te-zer), s. (plant) duizendschoon, o.
Balthazar, (bel'-the-zar), s. Balthazar, (in. n.).
Baltic, (bQ1-'tik), s. (aardr.) Oostzee, (Noord-Europa), v.
*_, bn. Baltisch, (de Oostzee en bijliggende landen
betreffend).
Baltimore, (bel'-ti-moor), s. (aarde.) Baltimore, (NoordAmerika). * - BIRD, S. geelboete lijster, v.
Baluster, (bel-'us-tur), s. 1. (bk.) zuiltje, o. pilaster, m.;
2. trapleuning, v.; 3. (plant.) granaatboom, m. *-, bw.
met een hek omringen. *-ED, dw. bn. met een hek
afgesloten. *...LUSTRADE, (-' lus-treed), s. open hekwerk,
o. balustrade, v.
Bam, (barn), s. (gem.) fopperij, logen, v. bedrog, o. boze
kneep, v.*-,bw. foppen, bedriegen, voor den gek houden.
Bamboo, (bem'-boe),s. (plant.) bamboes,v. bamboesrotting,
M. * -HABIT, s. zwemkleed van bamboesriet, o.
(-zl), bw. (gem.) zie BAM. *-ZLER, (-'zlur), M. fopper,
bedrieger, schalk, m.
Ban, (ben), s. 1. openlijke bekendmaking, uitroeping;
2. ondertrouw, v. aanteekening, v. ; 3. ban, m. vogelvrijverklaring, v. vloek, m. verbod, o. kerkban, m.; the of the empire, de rijksban ; 4. ban, m. lichting (van de
burgersoldaten), v. ; the after -, de derde ban, landstorm ; 5. (kh.) soort Indisch neteldoek, o. *- DOG, s.

BAN.
kettinghond, bandrekel, m. *-,bw.in den ban doen;vloeken; vogelvrij verklaren.
Banana, (be-nee'-ne), s. (plant.) banaan, pisang (boom
en vrucht). 5 -BIRD, s. pisangvogel, m. lijster, V. -TREE,
s. banaan boons, m.
Banco, (bang-'ko), s. 1. bankgeld, banco, o. ; 2. bank; 3.
(recht.) vierschaar, v. *- MARK, S. markbanco, (Hamb.wisselmunt - f 0.87 ongeveer). *-REGEs, Zie KING'S-BENCu.
Band, (bend), s. 1. band, m. lint, snoer, o.; 2. ring,
ketting; 3. omslag, band van een boek), m.; sheep
-s, kalfslederen banden; 4. bef, v. kraag, m.; - a.
bende, v.; gezelschap, o.; 6. zek. goudgewicht (= 2 ons
ironisch); 7. (bk.) plint, v. dekstuk, o.; 8. boei, keten;
9. (zeev.) zeilvoering, gording, lederen reep, v. ; 10.
(rijsch.) saddle -s, buikriemen; swathing-, luier, luur;
-s of foot, voetvolk. *- Box, s. dames lintendoosj e, o.
*-DOG, s. bandrekel, m. * - ROL, S. monsterrol, v.
*-STBING, s. kraagband, m.
Band, (bend), bw. 1. binden, verbinden; his eyes were
hij was geblinddoekt; 2. vereenigen, samenbinden. -,
ow. zich vereenigen; they -ed themselves for the king, zij
zwoeren allen den koning trouw.
Bandage, (ben-didj), s. (heelk.) verband,windsel,o.doek,m.
bandana, (ben'-de-ne), Bandannoes, (ben-den'-noes,
s. 1. soort Oostindische i,ijden zakdoeken, bandanoezeii;
2. soort gedrukt katoen.
Banded, (ben-dod), dw. bn. ge-, verbonden, vereenigd.
*...ER, (- ur), m. v. die bindt, verbinder, vereeniger, in.
vereenigster, v. *...ING, dw. bn. bindend, verbindend,
vereenigend.
Bandeleti, (ben'-de-lit), Bandlet, (bend'-lit), s. (bk.)
lijstje, kraagje; (zeev.) wimpeltje, o.
Bandied, (bon'-di-ed), dw. gekolfd, heen en weder geslagen, verbonden, geschud; Lie BANDY.
Bandit, (ben'-d.it), *- To, S. (mv. banditti) roovor, bandiet, m.
Bandle, (ben'-dl), s. lersche maat (= 2 Eng. voet).
bandoleer, (ben-do-lier'), s. 1. bandelier, geweerriem,
m.; 2. patroontasch, v.
Bandon, (ben-dun), s. 1. beschikking, v.; 2. privilege, o.
:tiandore, (ben'-door), s. (muz.) luit, v. (ouds.) pandore.
:Handrol, (bend'-rul), s. wimpel, m. vaan, v. vaantje, o.
Bandster, (bend'-stur), s. senoovenbinder, m.
handy, (ben'-di), s. 1. raket, o.; 2. kolfstok, m.; 3.
kolfspel, o. .-, bn. krom, gebogen; - legged, krombeenig. *-, ow. 1. raketten, kolven; 2. (fig.) twisten,

kibbelen; 3. zich vereenigen, verbinden; samenscholen;
elkander helpen; to i- a business, eerre zaak brouwen.
* -ING, dw. bn. kolvend, heen en weer slaand; kibbelend; zich vereenigend; zie BANDY. *-LEG, m. V.
krombeen, m. v.
Bane, (been), s. 1. vergif, o.; 2. (veearts.) rotziekte (der
schapen),. v.; 3. (fig.) verderf, o. schandvlek; pest, v.
ondergang, m.; 4. (plant.) 5 -BERRY, s. wilde bezie, v.; St.
Christoilelkruid, o. ^- WORT, s. wilde kers,nachtschade,v.
Bane, (been), bw. 1. (Shak.) vergiftigen; 2. (fig.) verbitteren; 3. baden. *- FUL, (-foel), bn., -LY, bij w. 1. ver
vergiftigend; 2. verderfelijk, doodelijk. *- FUL--giftd,
NESS, s. vergiftigde hoedanigheid, verderfelijkheid, V.
Bang, (beng), bw. slaan, smijten, gooien; afrossen, ruw
behandelen; to - a door, Bene deur dichtsmijten. *-,
S. 1. slag, Stoot, m.; 2. Zie BANGUE. -ED, dw. brr.
dichtgesmeten, enz. zie BANG. * -ING, dw. bn. slaand;
zie BANG. *-, bn. groot, ruim.
Bangle, (ben'-gl), bw. 1. langzaam verslijten; 2. zorgeloos doorbrengen; he has -d all his money, (gem.) nij
heeft al zijn geld er doorgelapt. k -, s. arm-, voetring
(der Indianen in Westindié), m. *- EARED, met hangende
ooren. *- D, dw. bn. versleten, enz. zie BANGLE, bw.
*...ING, dw. bn. verslijtend, enz. Zie BANGLE, bw.
Bangster, (beng-stur), m. bullebak, woestaard, ni.
Bangue, (bong-we'), s. soort Indische slaapbol, m.
Banian, (bee-ni-en), s. 1. (plant.) - tree, geheiligde (vijge-)
boom in Azië, m.; - days, (zeev.) hongerdagen, (waarop
de matrozen geen vleesch krijgen); 2. ochtendgewaad,o.;
3. the -s, handeldrijvende kaste der Hindoes.
Banish, (be'-nisj), bw. bannen, verbannen, verjagen; 1
- ed him from my eyes, ik verbande hem uit mijne
tegenwoordigheid; to - one's self, zich vrijwillig in
ballingschap begeven. *- ABLE, (-'ebl), bn. verdrijf-,
verjaagbaar; rijp voor verbanning. *- ED, dw. bn. ver
verdreven. *- ER, (- ur), ni. V. verbanner, ver--bane,

BAN.
drijver, verdrijfster, M. v. *
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Bany, (bee' -ni), bn. beenig.
Banyan, (ben'- i -en), s. (plant.) Indische vijgeboom, in.
Baobab, (bee'-o-beb), s. (plant.) baobab, apenbroodboom,
(de grootste boomsoort der aarde), m.
Baptism, (bep'-tizm), s. 1. doop, m.; 2. (godg.) het lij
Christus; 3. Evangelie van Johannes, o.; 4.-denva
hypothetical -, twijfelachtige doop (aan iemand van
wren het niet bekend is of hij reeds gedoopt is); 5.
(zeev.) Neptunus-doop (bij het passeeren van de linie), m.
5 -AL, (-'mel), bn. tot den doop behoorend; - vow,
doopverbond, o. -gelofte, v.
Baptist, s. 1. dooper, m.; John the -, Johannes do dooper;
2. Zie ANABAPTIST. 5 -ERY, (-e-ri), s. (-ies), 1. doopkamer; 2. doopvont, v. *- IC, * -ICAL, bn. den doop betreffend. *-ICALLY, bijw. naar de wijze van den doop.
Baptize, (bep-tajz'), bw. 1. doopen; 2. vervalschen, water
bijdoen. *- D, dw. bn. 1. gedoopt; 2. vervalscht. *- R,
(-ur), s. dooper, m. *...ING, dw. bn. doopend; verval schend. -, s. het doopen.
Bar, (baar), s. 1. stang, v. bout, richel, m.; dwarshout,
o.; staaf (van metaal), v.; 2. beugel; 3. boom, balk,
slagboom; 4. hand-, hefboom, m.; 5. zandbank, plaat, rots;
6. reede, v.; 7. hek, traliehek, o.; 8. balie, rechtbank,
v.; 9. (fig.) het rechtswezen, advocaten en rechters; 10.
exceptie van niet - ontvankelijkheid, v.; 11. hinderpaal, m.;
verzet, o.; 12. dwarsstreep; 13. (muz.) maatlijn, v. notenbalk; 14. (wap.) balk; 15. schoennaad, m.; 16. (kh.)
prijscourant (in den Kaapschen handel); 17. persbeugel;
18. bloemnaad (aan kanten), m.; 19. toonbank, v. buffet,
o.; 20. mosquito -, net tegen den steek der moskieten (in
Indië); 21. cookroom -, roosterijzer in de kombuis, o.; 22.
hatchway -, luikbeugel; - of a port, legger (voor een geschutpoort); shoal - across, verstopte -, verzande haven.
*-FEE, S. gijzelloon, o. (aan den cipier). *- IRON, S. staafijzer, 0. *-KEEPER, m.v. kastelein, -es, waard, -in, m. v.
*-MAID, s. dienstmeisje in eene herberg, o. *- MAN, S. Oppasser, m.; Zie BARKEEPER. * -MASTER, s. mijnopzichter, ni.
*-PUMP, S. (zeev.) hand-, kokspomp, v. *-Roots, s. g elagkamer, v. *- SHOT, s. boutkogels, m. mv. * - STEEL, s. gewoon staal, o. *-wAls, bijw. met -, door hekken; met
dwarsstrepen of lijnen. *- WOOD, s. sandelhout, o.
Bars, mv. 1. staven; 2. (muz.) maatstrepen, v. mv.; of rest, pauseering- strepen; 3. (zeev.) - of the capstan,
windboomon van den kaapstander; 4. (rijsch.) - of a
horse, stal-, latierboomen.
Bar, (baar), bw. 1. grendelen, afsluiten; versperren; 2.
met hekken omzetten; 3. door strepen afscheiden; ver
beletten, stremmen, verhinderen; 5.-delon;4.(fig)
to -from, uitsluiten; 6. verbieden; 7. (recht.) Bene exceptie
opwerpen; 8. (spel) afstraffen, hooger roemen; 9. (vee
onderbinden (eerre ader).
-arts.)
Barb, kbaarb), s. 1. baard, m.; 2. (plant.) ruigte, v.; 3. Barrechtsgebied eener gemeente, o.
barijsch paard, o.; 4. Numidische duif, v.; 5. Berber,
Banner, (ben'-nur), s. 1. banier, v. vaandel; o. standaard,
inboorling van Barbarij e; 6. weerhaak, m.; 7. soort paar
m.; 2. vaantje, o. (ook plant.). *- ED, dw. bn. gevlagd,
scheren (den baard); 2. van weer--dentuig,o.*bw1
met vlaggen en wimpels voorzien. *- ET, s. (oudt.) j onkhaken (of baarden) voorzien; 3. optuigen (een paard);
heer, baanderheer, in.
4. to - a lobster, een kreeft dooden.
Bannerol, zie BANDROL.
Barbacan, (baar' -be-ken), s. 1. (vest.) buitenwerk, o.;
Bannition, (ben' -ni- sjun), s. uitzetting, v.
schans, v.; bruggehoofd, o.; 2. kijktoren, m.; 3. schietBannian, zie BANIAN.
gat, o.; 4. afloopgoot (in een muur), v. *- AGE, (-idj),
Bannock, (ben' -nok), s. soort grove gerstekoek, m.
s. bruggehoofd -geld, o.
Banns, zie BAN, mv.
Banoy, (ben'-noj), s. reiger der Philippijnsche eilanden, m. Barbadoes, (her-bee -dus), s. (aardr.) Barbados (Westind. eiland). * - ALOE, s. leder-aloë, v. *- CHERRY, s. WestBannut, (ben'-nut), s. walnoot, v.
indische kers, V. * -FLOWER-FENCE, *-PRIDE, s. pauBanquet, (ben-- koe -et), s. 1. gastmaal, feest; nagerecht;
westaart, (bloem), m. *- LEG, s. (gen.) soort schurft, o.
2. onthaal, o. *-, bw. feestelijk onthalen. *-, ow. feest
elephantiasis. *- NUT, s. West-id. purgeernoot, v.* -TAR,
S.
houden, een gastmaal aanrichten, - geven; banketeeren.
bergteer, v. *...BADIAN, (-bee-di-en), m. v. inboorling
gebanketeerd.
**--ED, dw. bn. onthaald;
ER, (- ur),
van Barbados, m. v. Barbadiër, Barbadische (vrouw).
m. feesthouder, banketeerder, doorbrenger, m. * - ING,
dw. bn. 1. feest houdend, banketeerend; 2. zie BAN- Barbara, (her-be-re), v. Barbara, (v. n.).
QUET, s.; - House, -room, -hall, -tent, huis -, kamer -, .Barbarian, (ber-bee-ri-en), bn. (aardr.) Barbarijsch; (fig.)
barbaarsch, wreed, ruw, onmenschelijk. *-, in. v.
tent waar men een feestmaal houdt of banketeert.
Barbarijer, Berber; Barbarijsche (vrouw); (fig.) barbaar,
i Banquette, (ben'-ket), s. (vest.) banket, o. borstwering, v.
wreedaard; (fig.) vreemdeling, ni.
Banshee, (ben'-sjie), Benshi, s. tooverheks(in Ierland),v.
Barbaric, (jeer-be -rik), zie BARBARIAN. * ...RISM, S. 1.
Banstiekle, (ben'-sti -kl), s. stekelbaars, m.
taalfout; inbreuk op het taaleigen; 2. onwetendheid,
Bantam, (ben' -tem), s. 1. krielhen, v.; 2. nagemaakt Jaruwe domheid; 3. onbeschaafdheid, barbaarschheid, wildpansch snijwerk, o. 5 ...TAN, (- ten), s. kabouter, m.
heid, v. * ... RITY, S. zie BARBARISM, 3. * ... RIZE, (-rajz),
Banter, (ben'-tur), bw. bespotten, gekscheren -, boer
bw. ruw -, barbaarsch maken, verdierlijken. -, ow.
spotternij, boert, kortswijl, v. *- ED,-tenm.*,s
taalzonden begaan. *...KOUS, be., -UT, bijw. 1. bardw. bn. bespot, voor den gek gehouden. *- ER, (-ur),
baarsch, onwetend, onbeschaafd; 2. onmenschelijk, wreed;
m. v. spotter, gekscheerder, -ster, in. v. * - ING, dw. bra.
3. strijdig met de taal, - met den smaak, enz. -NEss,
bespottend, gekscherend. -, s. het gekscheren.
S. 1. barbaarschheid, onwetendheid, onbeschaafdheid;
Bantling, (bont'- ling), s. jong kindje, o.
dw. bn. verbannend,
verdrijvend. -JENT, S. 1. verbanning; 2. verbannings-plaats, v. -oord, o.; ballingschap, v.; - abjuration, ver
(vrijwillige ballingschap), m.
-banigsed,
Banister, (be- nis -tur), zie BALUSTER.
Bank, (benk), s. 1. oever, rand; 2. heuvel, dijk, wal, m.;
zandbank; 3. bank, zitbank, v. zetel, m.; 4. (zeev.) of oars, roeibank; 5. (kh.) bank, wisselbank, v.; 6.
bankiershuis, o.; - of loans, bank van leening; - for
savings, spaarbank; - for circulation, girobank; - of
discount and deposito, disconto- en deposito -bank; - of
issue, bank welke het recht heeft bankbiljetten uit te
geven. *-ACCOUNT, s. bankrekening, v. *_BILL, *-NOTE,
s. bankbriefje, o. banknoot, v. bankbiljet,o.; forged -note,
valsche banknoot; zie BANCO. *-BooK, s. bankiersgrootboek, o. 5-BILL, s. wet op het bankwezen, v. *- BROKERAGE, s. wisselcourtage, v. *- MONEY, s. bankgeld, o.
*-POST-BILL, S. (Engelsche) postwissel (van de bank), m.
*-POST-PAPER, S. soort dun papier. *-STOCK, s. bankactiën, V. mv. * -TRANSACTIONS, s. mV. bankierszaken,
v. mv. *-, 7 dijk; 8. (drukk.) vormbank, v. - stoel;
9. (beeldh.) boetseerstoel, m.; 10. (plant.) *- CRESSES, s.
maagdepalm, v. *- MARTIN, * -SWALLOW, s. landzwaluw,
V. *- Hoox, s. groote haak, m.
Bank, (beck), bw. 1. eenera dijk maken, indijken; zie
EMBANK; 2. (kh.) beleggen (geld); bankzaken doen; - up,
opstapelen, ophoopen. *- ABLE, (- 'i -bl), bn. gangbaar
(van papier van waarde). *-ED, dw. bra. ingedijkt; van
banken voorzien; double -, met dubbele banken; double
- oars, (sloep) met dubbele roeiriemen. *- ER., (- ur),
m. 1. (kh.) bankier, bankhouder, m.; 2. kabeljauw
buis, v. -haalder, m. *- ING, dw. bn. indijkend; 2.
bankhoudend. -, s. 1. bankiersbedrijf; 2. bankwezen, o.
geld- en wisselhandel, m.; -account, bankrekening; -business, bankierszaken; -house, bankiershuis, o. wis
-selbank,v.
Bankrupt,(benk'-rupt),bra.bankroet,bankbreukig,failliet;
to turn a -, bankroet maken. *-, s. bankroetier; m.; a-s
estate, gefailleerde boedel, - massa; -law, wet op de bankroeten; - commission, curatoren in een failliet; office, rechtbank voor bankroetzaken, (oudt.) desolate
boedelkamer; - system, rechtsstelsel (jurisprudentie) in
faillietzaken. *-, bw. 1. bankroet maken; 2. - doen gaan;
3. arm maken. *-, ow. bankroet gaan. *-cy, (-nip -si),
s. bankroet, failliet, o.; court of -, rechtbank voor
bankroetzaken, (oudt.) desolate boedelkamer; declaration
of -, statute of -, faillietverklaring. 5 -ED, dw. bra.
failliet -, insolvent verklaard.
t3anksman, (beaks'-men), s. opzichter over eene kolenmijn, M.
Banlieue, (ben'- li-oe), s. stadsgebied (buiten de poort),
-
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2. onmenschelijkheid, wreedheid; 3. kwetsing van het
taaleigen, - van den smaak, v.
Barbarossa, (baar-be-ros'-se), s. Barbarossa (Roodbaard.
bijnaam van Frederik I, keizer van Duitschland, 1152),
Barbary, (baar'-be-ri), s. (aardr.) Barbarije (Afrika), o. -, s,
Barbarijsch paard, o.; - falcon, Barbarijsche valk, m.
Barbastel, (baar'-bes -tl), s. soort vleêrmuis, v.
Barbate, (baar'-beet), bn. gebaard; van kaken voorzien.
Barbated, (baar'-bee-ted), bn. -flowers, gebaarde bloemen,
lipbloemen, v. mv.
Barbe, (baar'-be), s. lederen harnas (voor paarden), o.;
(mil.) to fire in -, over de borstwering schieten; feathers, keelveeren van den havik. 5 -euE, (-kjoe), s.
een in zijn geheel gebraden varken of os. -, bw. een
dier in zijn geheel braden.
Barbed, (baar'-bed), dw. bn. 1. gebaard; (ook plant.); 2.
geschoren; 3. met weerhaken voorzien.
Barbel, (baar'-bl), s. 1. barbeel (visel), in.; 2. (veearts.)
uitwas in den bek der paarden, o.
Barber, (baar'-bur), m. barbier, scheerder, m.; -'s chafer,
barbiers-warmflesch, v.; --'s pole, -'s sign, barbiers uit
- chirurgeon, (surgeon), baardschraper-hangbord,.;
en chirurgijn tevens; - monger, (Snak.) lediglooper, m.
leeghoofd, o.; - 's vices, kiestangen, v. mv. *- ED, bn.
geschoren (door een barbier). *- ESS, v. barbierster, v.
Barberry, (baar'-ber-ri), s. (plant.) berberis, v.
Barbet, (baar'-bet), s. 1. soort worm; 2. soort tropische
vogel- 3. poedel-, krulhond, in.
Barbudo, (baar'-bjoe-lo), s. baardje, o. *...BOTrN E, (baar'
-bjoetan),s.
wormzaad, o.
Barearelle, (baar'-ke-rell), s. gondellied (in Venetië), o.
Bard, (baard); s. 1. bard (dichter), m.; 2. paardenharnas,
0. *-IC, *-ISH, bn. van -, als een bard. *-ism, S. bardenschool; wetenschap -, v. dienst der barden, m.
Bardash, (baar-desj'), s. knaap voor onnatuurlijke oogmerken bestemd, m.
Barded, (baar'-did), bn. (wap.) geharnast.
Bardous, (baar'-dus), bn. dom, log, loom, traag.
Bardulph, (baar'-dulf), s. Bardop (m. n.).
Bardwool, (baard'-woel), s. toebereide wol, fijnste wol, v.
Bare, (beer), bn., *- LY, bijw. 1. naakt, bloot (ook fig.);
ongedekt, glad; 2. ledig, ontbloot, arm, behoeftig; 3.
eenvoudig, onopgesmukt; 4. open; 5. versleten, afgedragen; thread -, kaal; 6. enkel, bloot; - foot, barrevoets;
ground, naakte bodem, - grond; -headed, blootshoofds,
ongedekt; - legged, met bloote voeten, - beenen; (zeev.)
a ship under poles, een schip niet alle zeilen gereefd;
-scudd under poles, voor top en takel loopgin. 5 -uuar,
s. kokspomp, v. 5 -NECKED, bn. met blooteu hals.
* -PICKED, bn. tot op het been geprikt. *-RIBBED, bn.
mager; dor, beenig. *- NEss, s. 1. naaktheid, blootheid,
(ook fig.); 2. magerheid; 3. behoeftigheid, armoede, v.
Barebone, (beer-'boon), m. v. mager mensch; (gene.) schar
D, bn. met magere ribben.
-minkel,.v*
Bare, (beer), bw. ontblooten, naakt maken; (fig.) van
alles berooven; zie BORE. *-, s. naakte plek (grond),
v. *- D, bn. ontbloot, naakt gemaakt. 5 -FACED, (-feesd),
bn., -LY, bijes. 1. met open gelaat, zonder masker; 2.
(fig.) onverholen, vrij, openlijk; 3. onbeschaamd. -Nzss,
s. stoutheid, driestheid, v.
Baret, (be-rett'), s. 1. kapje, o. kardinaalsmuts, v.; 2.
twist, m. krakeel, o.
Barful, (baar'-foel), bn. (Shak.) vol hinderpalen.
Bargain, (baar'-ghin), s. 1. (kh.) koop, m. koopvel drag, o.;
goedkoope inkoop, ni.; I have made a - of it, daar
heb ik een koopje aan; 2. verhandeld goed, o.; 3. winst, v.
profijt, o.; it is a -, top, het zij zoo ! a losing -, een
koop waarbij men verliest; into the -, op den koop
toe; to make a -, een koop sluiten; to sell one a good
-, iem. iets goedkoop afstaan; to sell one -, iem. bedotten; I had but a dull- of it, ik kwam er slecht af; marriage is a - for life, het huwelijk is een verbintenis voor
het leven; a good - is a pick purse, goedkoop is duurkoop; a - is a -, gekocht blijft gekocht; to make the
best of a bad -, zich zoo goed mogelijk uit een kwaden
pas redden; a dead -, een spotprijs; by -, als afgesproken; zoo als (bij contract) was bepaald; - and
tale, verkoopcontract buiten levering; to tell -s, uien
verkoopen, grappen uithalen. *_MAKER, s. makelaar, m.
Bargain, (baar'-ghin), bw. 1. verkoopen; 2. afdingen,
bedingen. *---, ow. overeenkomen (omtrent een koop);
-- for, dingen (over). *- -an, dw. bn. verkocht, voihan-

BAR.
hold, enz. iS_EE, ( - ie), m. v. kooper, -ster; m. V.
(-ur), m. V. verkooper, verkoopster, m. v.
Barge, (baardj'), s. 1. trekschuit, barge; 2. boot, bark,
v.; 3. lichter, m. vrachtschip, o. *-BOARD, S. vooruitstekende dakpan, - vorst, v. *_coupLES,mv. vooruitstekende
daksparren, v. mv. *-couRsE, s. vooruitstekend deel
van een pannendak, o. *_MAN, s. 1. schipper -, knecht
(op een barge); 2. schuitenvoerder, ni. *- ER, (- ur),
*-MASTER, S. 1. kapitein, schipper eener barge; 2.
sehuitenvoerder; 3. verhuurder van schuiten, m.
Bariga, (baar'-i-ghe), s. (kh.) soort Oostindische zijde, v.
Barilla, (be-ril' -le), s. (plant.) 1. Spaansche soda, v.;
- sweet, fijne soda van Alicante; 2. alkali-plant, v.
Bar iron, (baar'-aj-run), s. staafijzer, o.
Baritone, (be'-ri-toon), bijw. (muz.) diep van toon (bij mannen). 5 ...TONIST, (-'too-nist), m. bariton (zanger;, m. ...TONo, (-too-no), s. 1. bariton (zanger), m.; 2. hooge basstem,v.
Bariom, (bee'-ri-um), s. (delfst.) metaalbasis van baryta,v.
Bark, (baark), s. 1. schors, run, v. boombast, m. schil;
2. schuit, boot; 3. bark, (2 1 ,.,-master); 4. stof van kemelsgaren en zijde, v.; armed -, (zeev.) brander, m.; Peruvian -,Jesuit -, kinabast,m.;Indian -, incense-,wierookbast; -bared, -stripped, afgeschild, ontbolsterd. *-BED, S.
(looi.) runbed, o. 5 - BOUND, bn. dikbastig. *--GALLED, bll.
verrot -, beschadigd aan den bast. *- PIT, s. looikuip, v.
runvat, 0. *_STOVE, s. broeikast met run bestrooid, v.
Bark, (baark), bw. 1. schillen, van den bast -, van de schors
ontdoen; 2. met schors bedekken, - bestrooien. *-, ow.
- at, 1. blaffen, bassen, keffen; 2. smalen, lasteren. *-, s.
geblaf, o. *-ED, dw. bn. van de schors ontdaan, afgeschild. *-ER, (-ur), s. 1. blaffer; schreeuwer; 2. afschil
schors; 3. looier, m. *- ERY, (-e-ri), s. looierij,-lervan
V. runpakhuis, o. *--ING, dw. bn. 1. afschillend, ontbolsterend; 2. met run of bast bedekkend; 3. blaffend,
bassend, keffend. *_IRONS, mv. schilmessen (voor dc
schors), o. mv.
Barky, (baar-ki), bn. schors-, bastachtig; schorsig.
Barley, (baar'-li), s. (plant.) garst, gerst, v.; pearl-,
parelgerst; French -, peeled -, gepelde garst, grutte;
winter-, big-, grove gerst; spring-, sprat-, ..omergerst; battle-door-, fulhant patheg-, rijstgrutte; Siberian
-, Siberische naakte garst. 5 -BIRD, s. nachtegaal, ni.
5 - BRAKE, s. oogstdans; soort wedstrijd in hard loopes,
m. 5 -BRES, * -BROTH, S. gerstebrij, V. 5- BREAD, S.
gerstebrood, o.*- coRN ,s.l.gerstekorrel,v.;2.eershalve duim
(lengte). *- MOW, s. gerstebed, o. gersteschuur, v. *- MUN G,
s.gerstemeel metwater of melk. * -SLEEDBIRD,s.geol kwik
(vogel), o. *..SUGAR, S. gerstesuiker, v. borstklon--starje,
tjes met oranjeschillen, o. mv. *-WATER, s.gerstewater,o.
Barm, (baarm), s. 1. gist, v.; 2. droesem, m. *_y, bn.
gistachtig.
Barm-cloth, (baarm'-cloth), s. voorschoot, o. boezelaar,
in. *...SKIN, s. schootsvel, o.
Barn, (baarn), s. schuur, v. veestal, in.; (fig.) tl,e is full, zij is zwanger. *-, bw. (Shak.) in een schuur
opslaan. * -BURNERS, s. mv. schuurverbranders (scheldnaam van de volksmenners in Noord-Amerika). 5 -FL0OR,
s. dorschvloer, m. *-MousE, s. 1. vledermuis, v.; 2.
groote karper, in. *-OWL, s. soort nachtuil, v. * -sw Ai,
Luw, S. soort zwaluw, v.
3arnaele, (baar'-ni-kl), s. eendmossel, v. *-, *-aIRD,
*_GOOSE, s. boomgans, v. *-s, mv. (rij sch.)neuspranger,no.
3arolite, (be'-ro-lajt), s. (scheik.) spaath- koolstof, v.
3arometer, (be'-ro-mi-tur), s. weerglas, o. barometer,
in. * ...METRIC, (mi'-tric), -AL, bn., -ALLY, bijw. barometrisch, tot den barometer behoorend.
:'anon, (be'-run), s. vrijheer, baron, m.; - of the excliequer, lord chief -, lid -, voorzitter van den raad van
financiën; curs-itor -, jongste bijzitter bij dien raad;
- and feme, man en vrouw, echte lieden; a - of
beef, de twee onverdeelde lendenstukken van een os;
- of the cinque ports, vertegenwoordiger der vijf havens (bij Dover) in het Lagerhuis. 5 -AGE, (-idj), s. 1.
vrijheerschap, o. titel -, m. waardigheid -, v'. staat van
baron, m.; 2. het gansche lichaam der baronnen te zamen;
3. land dat den barontitel geeft, o. *-ESS, v. barones,
pairsvrouw, v. * -ET, s. baronet, (een graad minder dan
baron, hooger dan ridder, behalve dien van den Kouseband), m.; knight -, ridder-baronet. *_cY, s. baronschap, o. kleine adel, M. 5 -TAL, bn. tot den barooi
behoorend. *-y, s. baroliie, v. grondgebied -, recht van

den baron, o.
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BAR.
-j- Baroque, (be- rok'), bn. bijw. 1. scheef, scheefrond (van
parelen); 2. belachelijk, verkeerd, vreemd; 3. onregelmatig, triviaal, niet tot elkander behoorend.
Baroscope, (be'-ru-skoop), s. luchtzwaartemeter(door den
barometer vervangen), m.
Barouche, (be-roe-sji'), s. vierwielig rijtuig, o. barouchet te , v.
Barposts, (baar' -poosts), s. uiv. (bk.) liggers, dwarsbalken, in. mv.
t Barra,(ber'-re),s.zek.lengtemaat inSpanj e enPortugal, v.
Barracada, (ber-re-kee'-de), s. zek. visch, m.
Barracan, (ber-'re-ken), s. (kh.) barkan (wollen stof), o.
-MAKEa, s. barkanwever, m,
Barrack, (ber' -rek), s. (mil.) veldkat, v.; -s, mv. kazerne,
barak, v. 5 -BED, s. veldbed, o. 5 -MASTER, s. veldmaj oor,
m.; -yeneral kwartiermeester - generaal.
Barracoon, (ber'-re- koon), s. Afrikaansche vesting, v.
Barracuda, (ber-re-kjoe'-de), s. mv. soort snoek, m.
Barrage, (ber'-reedj), s. 1. (kh.) barrege(soort wollen stof);
2. afdamming, v.
Barras, (ber' res), s. (scheik.) dennehars, v.
Barrator, (ber'-re-tur), s. m. 1. twiststoker, ruziezoeker;
2. (zeev.) oneerlijke gezagvoerder, in. *...TROUS, (-trus),
bn., - LY, bijw. 1. twistzoekend, onverdraagzaam; 2. (zeev.)
oneerlijk in zijn bedrijf, op oneerlijke wijze (in zeeza ken). 5 ...TRy, s. 1. twistmakerij, aanhitsing tot proces
oneerlijkheid in zeezaken, ba--sen,chia;2.(zv)
raterie, verduistering van scheepsloonen, v.
Barrecoes, (ber'-re- koos), s. niv. (zeev.) kleine waterton lien, V. mv.

Barred, (baar' -red), dw. bn. 1. afgesloten, (met een boom,
enz.), belet; 2. doorstreept, door strepen gescheiden; zie
BAR.

Barrel, (ber' -ril), s. 1. vat, o. ton, V. tonnetje, o.;
2. (uurw.) trommel; 3. trommelkast, v.; 4. (geweer) loop,
in. ziel (van een kanon); 5. (werkt.) rol, v. cylinder,
nI. laars, v.; - of a jack, spatrol; 6. (ontl.) trommel van
liet oor, v.; 7. (zeev.) - of the capstan, koning van den
kaapstander; - of the wheel, trommel van liet stuurrad.
* -CHAIN, S . ketting, m. *-MAKER, s. kuiper, m. *-ORGAN,
S. draai - orgel, o.; to surgeround the -s,het touw van de spil
laten loopera . 5-BELLIED, bra. dikbuikig. 0 -FEVER, S.
(fig.) drink-, jeneverkoorts, v. *-s, s. mv. (kh.) 1. fust,
v. vaatwerk, o.; 2. (mil.) fire -, vuur -, kruidvaten; thunderiuy -, dondervaten (op branders); - of earth, aardvaten (tot borstwering).
Barrel, (ber'ril), bw. - up, inkuipen, in een vat doen,
tonnen. - sep sleep, recht lekker slapen; een fermen dut
doen. 5 -ED, dw. bn. 1. van een trommel enz. voorzien;
tootle - fusil, geweer niet dubbelen loop; 2. - up, ingekuipt, getond. 5 -ING, dw. bn. inkuipend, tonnend.
Barren, (ber'-in), bn., *-LY, bijw. 1. onvruchtbaar, dor,
droog, schraal; 2. arm, behoeftig, hulpbehoevend; 3. afgezaagd, versleten, laf, zouteloos; 4. -money, dood -, ren
kapitaal; -privet, (plant) huislook; -spirited,gees--telos
teloos; - wort, bisschopskruid. *-NEss, s. 1. onvruchtbaarheid, dorheid, schraalheid; 2. onbeduidendheid, nietigheid; 3. geesteloosheid, v.
Barrful, zie BARF, TL.
Barricade, (ber-ri-keed'), s. 1. versperring, v.; - of trees,
boomverhakking; 2. verschansing, afsluiting, v.; 3. slagboom, m.; 4. (zeev.) schanskleed, o.; 5. (fig.) hinderpaal,
nl. *--, bw. versperren, verschansen, stremmen; (zeev.)
to - ac ship, een schip niet schanskleeden en vinkenetten
omhangen; (fig.) verhinderen.
Barrier, (ber'-ri-ur), s. 1. slag-, sluitboom, in.; 2. (vest.) ver
voormuur, ul.; grens,v.grenspaal,m.*-TOWN,-schanig,v.
S. grensvesting, barrière-stad, V.
Barring, (baar' -ring), dw. bn. 1. afsluitend, versperrend;
2. (kh.) - accidents, behoudens onvoorziene gebeurtenissen; - mistakes, dwalingen uitgezonderd; zie BAR, bw.
-- S. het afsluiten, versperren, zie BAR, S.; - out, uit
wering, v.
-sluitng,
Barrister, (ber'-ris -tur), s. pleitbezorger, rechtsgeleerde,m.
Barrow, (ber'-ro), s. kruiwagen, m.; hand-, berrie, draag
wheel-, kruiwagen. *-, s. 1. gelubd varken,-bar,v.;
zwijn, o.; 2. grafterp, v.; 3. bosschage, o. -s, mv. broodsuikervormige zoutkorven, ni. mv . 5 -GREASE, S . varkensv e t , o. 5 -H0G, S. gelubde ever, In.*-TRAMS, s. mv. booroen
van Bene handkar, m. mv.
Barse, (bars'), s. baars (visch), in.
Barshoe, (baar-sjoe), S. paarden -, hoefsc hoen, ni.
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Bart., zie BARONET .
Barter, (baar' -tur), ow. 1. (kh.) ruilen, ruilhandel drijven; 2. verwisselen (kaarten); to - away, verkwisten,
zoek maken, doorbrengen. *-, s. ruil, ruilhandel, m.,
ruiling, v. *-ED, dw. bn. 1. geruild; 2. doorgebracht,
verkwist. *-ER, (-ur), m. v. ruiler, -ster, in. v. * -ING;
dw. bn. ruilend; verkwistend. *-Y, s. het ruilen; zie
BARTER.

Barth, (baarth), s. (landb.) verwarmde veestal, m.
Bartholomew, (ber-tho'-lo-mj oe), s. Bartholomeus, (m.n.);
- tide, (Shak.) ver j aardalt van den St. Bartholomeusnacht
(24 Augustus 1572).
Bartizan, (baar' -ti-zn), s. (vest.) kijktorentje, o.
Bartle, (ber'-tl), s. Bart, (In. n.).
Barton, (ber'-tun), s. 1. riddergoed, domein; 2. kasteel, o.;
3. vogelhof, m.
Bartram, (baar' - trem), s. (plant.) muurkruid, o.
Barways, (baar' - wees), zie op BAR.
Barwig, (baar' -wig), s. krulparuik, v.
Barwood, (baar' - woed), s. soort rood verfhout, o.
Baryta, (bee-ri -te), *...TES, (-tis), s. (delfst .) zware aar de,
(grondlaag van het vloeispaath), baryta, v. 5 ...TIC, bn. tot
de baryta behoorend.
Barytone, zie BARITONE.
Basal, (bee'-z1), bn. (scheik.) tot den grondslag -, tot do
basis behoorend, grond...
Basalt, (be-saolt'), s. bazalt, zuilsteon, m. * -ic, bn.
bazaltisch. 5 -IroRM, ('- i -form), bn. bazaltvormig. 11 -In E,
(-tajn), s. 1. bazaltzuil; 2. (aardk.) soort horonblende, ba
-zaltine,v.
Basanite, (be'- ze -najt), s. zwarte jaspis, proefsteen, ni.
t Bas-bleu, (ba -bloc'), s. (fig.) geleerde vrouw, v.
Base, (beez), bn., *-LY, bijw. 1. laag; 2. (fig.) schaiidelij k, gemeen, verachtelijk; 3. onecht, valsch; - coin,
valsche munt; - ^itetals, onedele metalen; 4. (muz.)
diep (van toon); the - part, bas- partij. *-BORN, bis.
onecht geboren; (fig.) laag geboren. *-BROOM, s. schil
Vogelhof, o. (basse-cour); lagere-derkwast,in.*COURT
rechtbank, v. *-ESTATE, S. boerderij; (fig.) lage afkomst,
V. * -KNOT, * -GRASS, s. platgetreden gras, o.*-MINDED.
bn ., -LY, bijw., 5 -IIEARTED, bn. laaghartig, -lijk,
* -RING, S. achterdeel (van een kanon), o . 5-ROCKET ,
s. (plant.) wilde gele reseda, v . * -TENURE, s. onadellijk
leen, o. landhoeve, v. *-soN, S. onechte zoon, bastaard,
M. 5 -SOULED, 5 -SPIRIT ED, bn. laaghartig. *-TREE, s.
(plant.) geitenblad, o . *-v'IOL, S. bas (instrument), v.
Base, (beez), s. 1. grond, grondslag; 2. bodem; 3. voet,
In.; voetstuk, o.; 4. zuilvoet, ui.; 5. kanon van licht ka
-liber,o.;6(schknmt)bai;7.(uzs,v
counter -, contra-bas; thorough -, doorgaande bas; 3.
baars (viseb), m.; 9. punt van uitgang (bij wedloopen),
0. 5 -STRING, S. bassnaar, v.
Base, (beet), bw. grondvesten; zie EMBASE. *- D, dw.
bn. gegrond, gevestigd. *-LESS, bn. zonder grondslag,
(ook fig.). * -MENT, s. (bk.) grondslag, ni.; fun dament, 0. 5 -NESS, s. 1. laagheid, nederigheid (van beroep, geboorte of stand); 2. onwettige geboorte; 3. laaghartigheid, gemeenheid, v.; 4. slecht gehalte (van suetalen), o.; 5. (muz.) laagte, diepte (van toon), v.

Basenet, zie BASSINET .

Bashaw, (be-shao'), m. 1. bassa, pacha (in Turkije); 2.
(fig.) dwingeland, m.
Bash, (besj), ow. beschaamd -, verlegen zijn.
(-fool), bra ., -LY, bijes. 1. beschroomd, zedig, bedeesd;
2. beschaamd, verlegen, bloo. -NESS, s. 1. beschroonidheld , bedeesdheid; 2. schaamte, verlegenheid, v. *--LESS,
bn. schaamteloos, driest.
Bashy, (be'-sji), bra. vet, opgezwollen.
Basic, (bee'-zik), bn. tot een basis behoorend.
Basifier, (bee'-zi-faj-ur), s. (scheik.) wat een basis maakt.
*...FY, (-faj), bw. (scheik.) tot een basis maken, con
basis geven (aan). *... GINIUM, (-dji'- ni -um), S. (plant.)
meelzaadbasis, v.
Basil, (bee -zal), s. aardr.) Bazel (Zwitserland), o.; 2.
Basilius, (m. n.); 3. gelooid schapenvel, o.; 4. schraag,
v.; 5. schuine kant, m.; bies, v.; 6. liniaal, v. waterpas,
o.; 7. scherpe hoek (van een beitel enz.), m.; 3 . sweet -,
(plant.) basilicum (kruid); ,field -, maanzaad; stone --,
thijm; - weed, wilde basilicum.
Basil, (bee'-zil), bw. hoekig -, kantig maken, aanslijpen.
Basilic, s. (oudt.) rechtszaal; groote kerk, kathedraal, v.
Basilica, (be-zi'-li -ke), s. (ontl.) hoofd-, middenader (van.
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den arm), v. *-L, bn. (ontl.) tot de middenader behoorend. ..coN, (-kun), s. (heelk.) koningszalf, v.
Basilisk, (be'-zi-lisk), s. 1. (fab.) draak, venijnige slang;
2. Oostindische koningspad; 3. 48-ponder (geschut), m..
*-, bn. venijnig, slangachtig; - glance, basiliskus- (ve•
nijnige) blik, m.
Basin, (bee -zn), s. 1. bekken. o.; kom, schaal; 2. weegschaal, v. ; 3. slijpbol (voor den glasslijp er); 4. (hoed.)
viltvorm, m.; 5. kalkgroef, v.; 6. bed, o. bedding (eener
rivier, bron enz.), v.; - of a dock, kom (bassin) van
een dok of haven; 7. bocht; 8. - of the kidney, (ontl.) nierbekken; 9. sale by the -, verkoc:p bij bekkenslag (oudt.
in Nederland). -ED, bn. in een bekken besloten 5- STAND,
s. waschtafel, v. -tje, o. *-SHAPED, bn. bekkenvormig.
Basing, dw. bn. grondend, enz.; zie BASE bw.
Basis, (bee'-zis), s. (mv. bases), grondslag, m. basis, v.;
voetstuk, 0.; Zie BASE. *-, bw. gronden (op).
Basist, s. bas(:,anger), m.
Bask, (baask), bw. koesteren (in de zon). *-, ow. zich
koesteren, zich warmen. * - ED, dw. bn. gekoesterd, gewarmd (in de zon).
Basket, (baas' -kit), s. 1. mand, ben, v.; korf, m., je, o.;
2. mandvol,v.; 3. (vest.) schanskorf, m. * -HILT, s.omwoeld
gevest, o. omwoelde beugel, m.-FISH, s. medusenhoofd
(zeeinsect), o. * -MAKER, s. mandenmaker, m.; -'s loose
work, opengewerkt mandewerk, (a jour). *-DZAN, s. pakkendrager, m.; mandjeskoop. *--SALT, s. tafel- (fijn) zout,
0. *-SHARK, S. reuzenhaai, m. 5 -WOMAN, s. mandenverkoopster, korfdraagster, v. *-woRK, S. mandewerk, o.
Basket, (baas'-kit), bn. in eene mand doen, - stoppen.
Basle, (beel), s. (aardr.) Bazel (Zwitserland), o.
Bason, Zie BASIN.
Basque, (besk), m. v. Biskajer, Biskaaische (vrouw).
*...QUISH, (-kisj), bn. Baskisch, Biskaaisch.
Bas-relief, zie op BASS.
Bass, (bees), s. (-es), 1. algemeene benaming van den
baars; 2. lindeboom, m. ; 3. boomschors, v. ; 4. (muz.) bas;
- of an organ, orgel-brompijp, v. *-, bn. diep, *-MAT,
S. biezenmat, v. * -R.ELIEF,S. (beeldh.) halfverheven werk,
0. -ROPE, s, (zeev.) riet-, biezenzeil, 0. -y IOL, s.
basviool, alt, v. *-wooD, S. lindenhout, o.
Bass, (bees), bw. (muz.) den bastoon geven (aan). f -,
ow. diep toonera, galmen, brommen; als bas zingen.
Bassa, (bes-se), zie BASHAW.
Basset, (bes'-sit), s. soort kaartspel. *-, ow. (kolenm.)
opdoemen, opwerken. *- HORN, s. (soort) klarinet, v.
*-ING, dw. bn. opwerkend. -, s. (kolenm.) opwerking,
bovenwaartsche richting (eener ader), v.
Basseto, S. (muz.) kleine alt (viool), v.
Bassinet, (bes-si-net), s. kleine -, lichte helm (zonder
vizier), m.
Bassoek, (bes'-sok), s. zie BASSMAT.
Bassoon, (bes-soen'), s. (muz.) bassop, m. fagot, hobo,
V. * -IST, m. fagotblazer, fagotist, hoboïst, m.
Bassorine, (bes'-so-rajn), s. (plant.) zelfstandigheid in
sommige gomsoorten gevonden.
Bast, (best), s. 1. binnenbast, m. schors, v.; zie BASSOCK;
2. kleine mat, V.
t Basta, (bes-'te), s. (kaartspel) klaveren aas, o. *-, bn.
genoeg!
Bastard, (baas'-turd), m. v. bastaard, m. v. onecht kind,
o. natuurlijke -, onechte zoon of dochter. *-, s. 1.
(zeev.) galei breed van kasteel, v.; 2. groot-, marszeil
eener galei, o.; 3. (Shak.) soort zoete wijn; 4. -s, mv.
(Fr. gesch.) opstandelingen in Guienne in de 14e eeuw.
*-, bn., * - LY, bijes. 1. buiten echt geboren, onecht,
bastaard; 2. (fig.) valsch; 3. (geschutg.) van buitengewoon
kaliber. * -DITTANY, s. (plant.) wilde polei, V. *-HELLE
S. naakt nieskruid, o. *- OATS, s. mv. wilde haver,v.-BORE,
PARSLY, s. wilde kervel, v. *-SAFFRON, s. saffloers, o.
SENNA,s.wilde lins, v. -55BS s. mv. (ontl.) valsche ribben. 5 -STUCCO, s. (mets.) mortel.*-TITLE, s. (drukk.)Fransche titel, m. 5 -WING, s. middenpennen (van vleugels).
Bastard, (baas'-turd), bw. tot bastaard maken ; iem.
voor bastaard uitschelden. *_ISM, s. 1. bastaardschap, o.;
2. bastaardij, v. * - IZE, ( ajz), bw. 1. Zie BASTARD; 2. van
bastaardij overtuigen; 3. een bastaardkind ter wereld
brengen; 4. (fig.) vervalschen. 5 -Y, s. bastaardij, onwettige geboorte, V.
Bastarnie, (baas'-ter-nik), bn. (aardr.) - 4lps; Karpathisch gebergte, o.
Bastas, (bes' -tis), zie BAFFETAS.
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BAS. -- BAT
Bastat, (bes'-tet, s. vleermuis, v.
Baste, (beest), 1. bw. afrossen, uitkloppen ; 2. (kookk.)
niet vet begieten. *-, ow. rijgen (met lange steken).
*-, s. zie BAST; touw, o. reep, m. *- ED, dw. bn. afgerost; bedropen (met vet); geregen. -N, bn. van bast,
van schors; zie BASTED. *- R, (ur), s. 1. slag, stoot;
potlepel, m.
tBastille, (bes'-til), s. Bastille, v. (staatsgevangenis
te Parijs tot 1789).
Bastiment, (bes'-ti-ment), *-o, s. (vest.) bolwerk, o.
wal, m. borstwering, v.
Bastinade, (bes'-ti-need), Do, s. 1. stok, knuppel, m.;
2. stokslagen-straf, bastinade, v. *-, bw. afrossen (met
een stok), de bastinade geven.
Basting, (bees 'ting), dw. bn. afrossend; (met vet) bedruipend. *-, s. het afrossen enz.; zie BASTE, bw.
5 -- LADLE S. potlepel, in.
Bastion, (bes'-tjun), s. (vest.) bolwerk, bastion, o.
Basto, (bes' -to), S. (kaart. p.) klaveren-aas, v. basta, o.
Baston, (bes'-tun), *...TOON, S. 1. knuppel; 2. (bk.) rust-,
draagsteen, m.
Basyle, (bee-'zijl), s. wortelkiem, v.
Bat, (bet), ow. kolven.
Bat,(bet),s. 1. vleermuis;2.batzen(Duitsche munt _7 cent);
3. knots, v. kolf, m. roede; 4. raket, v.;5.zwavelachtig leem,
o.; 6. Bartholomeus (m. n.); 7. opvulsel van watten, o.;
brick -, tichelscherf. 5 - FOWLING, s.vogelj acht bij fakkellicht, v. *-HAUNTED, bn. door vleermuizen bezocht.
* -FUL,bn. rijk,vruchtbaar. *-LOUSE,s. vleermuisvlieg,v.
5 - HORSES, s. mv. artillerie-paarden *-MEN,m.mv.kanonniers.E -WIN Gs,s.my.(ontl.)debreedebaarmoederstren gen.
Batable, (bet'-i-bl), bn. strijdig, betwistbaar.
Batates, (be'-tee-tis), s. 1. (plant.) zoete aardappel; 2.
kaasworm, m. 5 ...TOE, (-t0), Zie POTATOE.
Batavia, (be-tee'-vi-e), s. 1. (aardr.) Batavia (Java); 2.
(kh.) halfzijden -, halfwollen stof, v. *- N, bn. Batavisch,
Bataviaasch. -, s. 1. Batavier, Bataaf, m. ; 2. Bataviër.
Batch, (betsj), s. baksel, gebak, o. ovenvol, m.; they are
all of the same -, zij zijn allen over één kam geschoren.
Bate, (beet'), s. 1. splint (van hout), o. ; 2. twist, m. gekijf, krakeel, o.; a make -, een twistzoeker, Zie BAT 2.
-, bw. 1. af breken, verkleinen; -from, verminderen
met ; 2. weg-, afnemen, afsnijden. *-, ow. 1. afnemen,
krimpen; 2. stooten, neêrschieten (op); zie ABATE.
*-BREEDING, bn. twistvoedend, - zoekend. 4-FUL, bn.
twistend, krakeelend. *-LESS, bn. ongehoorzaam, onbe-

dwingbaar. *-MENT, S. aftrekking, korting, v. wat gekort
wordt ; snoeisel, 0. ; Zie ABATEMENT.
Bath, (baath), s. 1. (aardr.) Bath (Engeland); 2. bad, o.
badplaats, -kuip, v.; the -s, de baden (gezondheidsbaden); vapor -, dampbad; dry-, sand-, zandbad; hot-,
warm bad; foot-, voetbad; badkuip in den vorm van
een schoen; shower-, stortbad. *-BASK, s. driebloemigo
kinaboom, m. *-BRICK, S. slijpsteen, m. *-BRUSSELS, S.
Engelsche kanten. * -COATING, S. soort Engelsche duffel.
*-FLY, S. Spaansche vlieg, v. *-KEEPER, s. badmeester,
M. * -METAL, s. spinsbek, o.
Bath, (boath), s. Bathorde, (ridderorde in Engeland, aan
als volgt : G. B. C. ( knight grand cross), ridder-gedui
groot-kruis ; K. B. C. ( knight commander), commandeur,
en K. B. (knight brother), broeder).
Bathe, (beeth), bw. 1. baden, wasschen, indompelen; 2.
betten, netten. *-, ow. to - one's self, zich baden, een
bad nemen; to - in tears, (fig.) in tranen baden. *-, s.
bad, o. *-D, dw. bn. gebaad, gewasschen; bevochtigd.
-R, (-ur), m. v. bader, baadster, badgast, m. v. *...ING,
dw. bn. badend, bevochtigend. -, s. het baden. *-GOWN,
s. badmantel, m. * -LODGE, S. badhuis, o. * -PLACE, S.
badplaats, V. *-sooM, * -CLOSET, S. badkamer, v.
5 -SEASON, s. badseizoen, o. *-TLTB, s. badkuip, v.
Bathorse, (batt'-hoors), s. (mil.) kokspaard, o.
Bathos, (bee'-thus), s. 1. (dichtk.) diepte, v.; 2. gemeene
schrijftrant, m.; zie PATHOS.
Bating, (bee'-ting), dw. bn. verminderend ; kortend;
het verminderen ; zie ABATING. *-, vz. behoudens,
behalve.
Batis, (bee'-tis'), s. (plant.) soort venkel (kruid), o.
Batist, (be-tist'), s. batist (lijnwaad), o.
Batlet, (bet'-lit), s. klopper, waschkluppel, m.
Batman, (bet'-men), s. (kh.) Levantsch gewicht (= 8
kilogr. ongeveer).
Batoon, .be-toen'), Baton, (be-ton), s. 1. (wap.) bevel-

BAT.

BAT. -__ BAY.
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kanteeling, v. -ED, bn. van walmuren voorzien. *-R.
hebbersstaf, m. ; teeken van onwettige geboorte, o.
2. stok, knup l, m.; 3. voetstuk, o.
(-ur) 2 s. strijder, vechter, m. ; Zie BATTELER.
Batrachite, (t'-re-sjajt),
re
s. (delfst.) paddesteen, m. Battling, (bet'-tling), s. treffen, o. slag, m.
... CHIA, (-ki-e), mv. kikvorschsoorten. -N, bn. tot de ba- Battologist, (bet-to -lu'- djist), s. vervelende herhaler,
zaniker, m. *... LOGIZE, (-lu -djajz), ow. herhalen, zaniken.
trachia behoorend. *... CHOID, (koid), bn. kikvorschvormig.

* ...CHOM.YOMACHY, (-ko-mi-o-me ki), s. (oude dicht.) muzen-

en kikvorschenkrij g(gedicht aanHomerus toegeschreven),
M. *...cxoPHAGOVS, (-ko'- fe-ghus), bn. kikvorschetend.
Batracian, (be-tre'-sjien), bn. tot de kikkers behoorend.
*-s, mv. kikkers, kikvorschen, m. mv.
Batsman, (bets= men), m. kolver, (wiens beurt het is te
slaan), m.
Batta, (bet'-te), s. buitengewone toelage aan de Engelsche
troepen in Oostindië, v.; dry-, rantsoengeld; extraveldsoldij; full-, volle soldij (in Oostindié); - half,
halve soldij, half traktement; wet-, soldij in klinkende
munt.
Battable, (bet-tee'-bl), bn. bebouw-, ploegbaar.
t Battaillant, (bet'-tee-lent), m. strijder, m. *...LOUS, bn.
(-lus), oorlogs-, strij dzuchtig.
Battalia, (bet-teel'-je), s. 1. slagorde, v. ; 2. slag, veldslag, m. treffen, o. *... TALION, (-tel'-jun), s. bataljon, o.
- ED, bn. in bataljons ingedeeld.
Battel, (bet'-tl), s. 1 . Zie BATTLE ; 2. (recht.) wager of -,
verhoor tot minnelijke schikking; tweegevecht om een
twist te beslechten, o.; 3. studenten-rekening (te Oxford), v. *-, ow. 1. dik en vet worden; 2. in het krijt
staan (aan de Oxfordsche universiteit). *-, bn. vruchtbaar. *-ER, (-ur), m. 1. student die geld schuldig is
aan zijnen hospes; 2. inwonend student der academie,
kostganger, m.
1- Battement , (bet'-ement), s. treffen, o. slag, m.
Batten, (bet'-ten), s. 1. (timm..) strooklat, dunne lat,
dwarslijst; 2. (wev.) bank, v. *-DOOR, s. lijstdeur, v.
*-ENDS, mv. dennen latten van 8 voet lengte, v. mv. *-s,
mv. (zeev.) presennings; cutting-, rijklampen; tricing-,
kooilatten ; - of the hatches, poort-, luiklatten.
Batten, (bet-ten), bw. 1. (timm.) met strooklatten beslaan; baklampen; 2. mesten (het land). *-, ow. 1. zich
mesten; vetter worden; op zijn verhaal komen; 2. zich
in overwentelen (als een varken in het slijk); 3. (fig.) ^n
daad leven, brassen. *-ED, dw. bn. met strooklatten
-ING,
dw.
BATTEN,
bw.
*
beslagen; vet geworden; zie
bn. met strooklatten beslaand ; vet wordend ; zie

*... LOGY, (-lu' -dji), s. woordenkramerij, v. gezeur, o.
Batton, Zie BATOON.
Battory, (bet'-to-ri), s. (kh.) factorij, v.
Battue, (bet'-tjoe), S. 1. (jacht.) opjaging van wild, klop
-j
acht, v. ; 2. opgejaagd wild, o.
Battulate, (be'-tj oe-leet), bw. (kh.) den handel verbieden.
*... LATION , (-lee'-sjun), s. handelsverbod, o.
Battuta, (bet-tjoe-'te), s. (muz.) het maatslaan.
Batty, (bet'-ti), bn. (Shak.) tot een vleermuis behoorend.
vleermuis..,
Batz, (bats), s. Zwitsersche munt (= 7 cent ongeveer).
Baubee, (baa-bie), s. een halve stuiver (beter : halfpenny,
2'/ cent).
Bauble, zie BAWBLE.

Baubul, (bao-'bul), s. gotta-, guttegom, v.
Bauge, (bao'dje), s. (kh.) soort grove wollen stof, v.
Baugh, (baow), bw. (iem.) aanblaffen.

Baulk, zie BALK. * -s, mv. (zeev.) ra-stengen, spieren,v. mv.

Baulter, (baol'-tur), ow. krullen, opkrullen (van haren).

Bausin, zie BAWSIN.
Baun, (baon), s. bende, v.

Bavarey, (be'-we-raj), S. kraagmantel, m.
Bavaria, (be-wee' rie), s. (aardr.) Beieren (Duitsehland),
0. *-N, bn. Beiersch. -, m. v. Beier, Beiersche (vrouw),
m. v. .. ROY, s. overjas, v. mantel, m.
Bavin, (be-vin), s. 1. takkenbos, m. stuk hout, o.; 2. fakkel
(voor branders), v.
Bavon, (be'-vun), s. kwijldoekje, o.
Baw, (baauw' ), * -HORSES, zie BATHORSES. * -BLE, (-'bl'),
s. speelgoed, o. kleinigheid, nietigheid, beuzeling, v.;
a fool's -, narren-, zotskap . * -BLING, bn . beuzelachtig;
nietig. *-cocx, s. (Shak.) pronker, snoeshaan, m.
Bawd, (baaud), ow. 1. koppelen, den koppelaar spelen;
2. bemorsen. *_, s. m. v. 1. koppelaar, -ster, hoeren-

waard, -in, m. v.; 2. buitenste huid eener noot, v. *- ! tw.
(uitroep als de haas opspringt). *-BORN, s. hoeren
vuil. *-INESS,-wardskin,o.*ILYbtuchigljk,
s. ontucht, wulpschheid, v. *-KIN, s. dragon, stof met
goud en zilver doorweven. C -RICK, s. 1. Zie BALDRICK;

2. klokkestreng, v. *--RY, s. 1. koppelarij, v. hoeren
BATTEN, bw.
beroep, o. ; 2. ontucht, wulpsehheid, geilheid, v.-wards
Batter, (bet'-tur), s. 1. deeg, beslag, o. geslagen eieren, o.
*-Y, bn. ontuchtig, vuil, wulpsch. *-xousE, s. hoemv.; 2. (drukk.) misdruk, o. *-, bw. 1. slaan, kloppen,
renhuis, bordeel, o.
stampen, heien, verpletteren, stukslaan; 2. met builen
kloppen; to - one's face, iemands aangezicht vol builen Bawk, (bank), s. knoop in liet vischsnoer, m.
slaan; 2. (oorl.) rammeien, bombardeeron. *-, ow. (mets.) Bawl, baol), ow. schreeuwen, balken, tieren, janken,
krijten. *-, bw. uitroerpen, uitgalmen. 5 --ED, dw. bn.
overhellen, -hangen. *-ED, dw. bn. geslagen, gebuild,
geschreeuwd, getierd. -ER, (-ur), m. v. schreeuwer,
gestampt, geheid, verpletterd. *-ER, (-ur), s. klopper,
balker, -ster, m. v. * _ING, dw. bn. schreeuwend, balkend.
rammeler, m. * -ING, dw. bn. kloppend, rammeiend;
--, S. liet schreeuwen. balken.
-artillery, pieces, belegeringsgeschut, o.; -train, artilx3awn, (boan), bw. versieren, tooien.
leriepark, o. ; -ram, stormram, m.
Battery, (bet'-te-ri), s. 1. kloppartij, v. gevecht, o.; 2. Bawrel, (bao' -ril), s. fazanthavik m.
bombardement, o. bestorming, v.; 3. belegeringsgeschut, Bawsin, (bao'-sin), s. das, m. ^...soN, (-sun), m. dikke
lompe kerel, m. ; zie BADGER.
o. ; 4. batterij, v. ; to raise a -, een batterij opwerpen;
floating-, drijvende batterij ; to silence a -, een batterij Bay, (bee), s. 1. baai, inham; 2. schutsluis, v. sluisdam, m.
waterkeering, v. ; 3. (zeev.) water-, pisbak, m. ; bergtot zwijgen brengen; to plant in -, in batterij stellen;
hok, o. ; 4. gaping, halfgeopende (deur, sluis, enz.), v.
(nat.) electric -, galvanic -, eleetrisehe -, galvanische
open vak; 5. schietgat, o. ; 6. laurierboom, -krans, m.
batterij ; 5. (recht.) feitelijke aanranding; 6. (hoed.) kaaren
blik-bosch,
o.; 7. tinkers -, zak eens ketellappers, m.; 8.
derswerkplaats, v.; 7. keukengereedschap (koperkastanjebruin paard, bruintje, o. ; 9. paal, staak ; 10.
werk), o.
knaap, m. ; 11. eekliorennest, o. ; 12. (fig.) berooidheid, v.
Batting, (bet'-ting), S. 1. het kloppen (van waschgoed),
angst, kommer, m.; to stand at -, de s p its bieden; zich
zie BAT; 2. vel watten, o.; -machine, klopmachine (voor
uit wanhoop verzetten; to keep at -, in bedwang houden;
wol of watten).
to bring to -, tot liet uiterste brengen ; (jag.) afjagen.
Battish, (bet'-tisj), bn. vleermuisachtig.
* -BERRIES, S. mv. laurieren, m. mv. * -COLORED, bn.
Battle, (bet'-tl), s. 1. veldslag, m. ; to offer -, den slag
bruin(kleurig)
. * -FEVER, S . geveinsde koorts (kunstgreep
to
join
in
the
-,
leveren;
aanbieden; to give -, slag
der veroordeelden om de verbanning naar Botanybay
zich in den strij d mengen, er aan deelnemen ; a drawn -,
te ontgaan). *-ICE, s. jong -, nieuw ij S, o. *-LEAF, S.
een onbesliste slag. * -ARRAY, S. slagorde, v. *-AxE, s.
laurierblad, o. 5 -OIL, s. laurierolie, v. -PIECE-GOODS, S.
strijdaks, -bijl,v . * -DOOR, * -DORE S . raket; schietschijf;
mv. stukgoederen (uit do golf van Bengalen), o. niv.
p alet (van schilders), v. -SHAPED, abn. paletvormig; a-b* -SALT, S . zeezout, 0 . * -STATE, S . de staat Massachusetts
bordje . * -FIELD, S. slagveld , o. * -HOLDERS, S. mv. secon(Noord-Amerika) . * -TREE, s. laurierboom, m. *-wAx, s.
danten bij een vuistgevecht (box-partij). *-ROYAL, S.
groen - , entwas, o. * - WINnoW, S. boogvenster, o . * -YARN,
algemeene kloppartij, v. hoofdtreffen; algemeen lianens. wollen garen, o.
gevecht, o. *-, legerafdeeling, v.
Battle, (bet'-tl), ow. slag leveren, vechten; (fig.) strij- Bay, (beo), bn. bruin, rood-, kastanjebruin ; -horse, kastanjebruin paard, o. - , ow. 1. blaffen, koffen, blaten;
den, twisten ; to - it out, liet uitvechten. * -D, dw.
2. aan alle kanten omringd of bestookt zijn *-, bw.1. n a
bn. bevestigd, versterkt ; - wall, vestingmuur, m.
vervolgen, jagen ; 2. insluiten, benauwen,
-zetn,
* -MENT, S . vestingmuur; walmuur (met schietgaten), m.;
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BAY - BE.

Bayard, (bee jaard), s. Bayard (Fransch ridder van
Frans I), m.

Bayard, (bee'-urd), s 1. bruin paard, o.; 2. domoor, gaper,

m.; to ride - of ten toes, te voet gaan. *- LY, bijw. dom,
verlegen.

Bayed, bee'-id), bn. met inhammen; (bk.) met schuine
hoeken, - kastramen.

Bayl, Zie BAIL.
Bayonet, (bee'-un-net), s. bajonet (wapen), v. *-, bw
aan eene bajonet rijgen, met eene bajonet doorsteken,
- vervolgen.
Bayou, (bee'-joe), s. kreek, beek. v.
Bays, (bees), s. mv. 1. (dichtk.) lauweren, m. mv. ; 2. zie
BAIZE.

Bazar, (be- zaar'), s. bazaar (marktplaats met banken (in
het Oosten); verkoopplaats, v.

Bazot, (bee'-zut), s. (kh.) soort Oostersch katoen, o.
Bdellium, (bdel'-li-um), s. bdellion (soort welriekende
gom of hars), m.
Be, (bi), bw. ow. onr. (vt, was, wert, was, were, vdw. been),
zijn, worden, bestaan; she was surprised. zij was verwonderd ; he has been wounded, hij is gewond geworden ; is he
noti is hij niet? I do not think he is here, ik geloof niet
dat hij hier is; though he - rich, ofschoon hij rijk is (zij);
- all this at it may, laat het zijn zooals het wil; to his reproach - it said,tot zijn verwijt moet gezegd worden;you
and he are, gij en hij Lijt; is your hook lost? is uw boek
verloren, - weg? is she his aunt? no, she is not, is zij zijne
tante? neen, zij is het niet; is your father at home? no, but
my mother is, is uw vader te huis? neen, maar mijne moe
(te huis); are those our horses ? yes, they are, zijn dit-deris
onze paarden? ja, zij zijn het; he is not dead, is he? hij
is niet dood, niet waar? he is dead, is he not? hij is dood,
is het niet zoo ? who is this man ? he is. the captain, wie is
deze man? het is de kapitein; it is they who, zij zijn het
die; it was the French who, het waren de Fransehen die;
to - good is to - happy, goed zijn is gelukkig zijn;
deugd is geluk; that is not it, dat is het niet; so it is,
het is zoo; let it - so, het zij (geschiede) aldus; it may
-, het kan zijn; he is twenty years old, hij is twintig
jaar oud; she is not yet fifteen, zij is nog geen vijftien
(jaar oud); it is warm, - rainy, - foggy, het is warm, regenaehtig, - mistig; is has not heen fine, het was geen
mooi weder; how is the table wide? hoe breed is de tafel?
the statue is seven feet high, het standbeeld is zeven voet
hoog; to - four feet in compass, vier voet omtrek hebben;
how heartly they are laughing, hoe hartelijk lachen zij;
they were dividing the spoil, zij waren bezig den buit
onder elkander te deelen; while dinner was preparing,
terwijl het middageten gereed (klaar) gemaakt werd;
I am forbidden to drink wine, het is mij verboden wijn
te drinken; he has been ofered a reward, hem is een
geschenk aangeboden ; it is not to - imagined, men kan
het zich niet voorstellen, - niet verbeelden; to - for, er
voor zijn; to - off, bevrijd -, los zijn (van); to - off with
one, met iemand oneenig -, gebrouilleerd zijn; to - up,
er boven zijn, gewonnen spel hebben; your aunt that is
to -, uwe aanstaande tante; the judge to -, de toekomstige rechter (die op de nominatie staat) : what are they
at? wat willen zij? wat voeren zij in het schild? let it
-, laat het daarbij berusten ; it is reported, men zegt;
that castle is said..., men zegt dat dit kasteel...; they are
to depart, zij staan op het punt te vertrekken ; the day
was to come, de dag naderde; how is this to he explained?
hoe moet dat verklaard worden ? how am I to do ? wat
moet ik doen ? hoe moet ik dat aanleggen ? he is only
to say, hij behoeft slechts te zeggen; how was she to be
rescued ? hoe kon zij gered worden ? he was been offered a
reward, eene belooning is hem aangeboden geworden;
they were only to say, zij behoefden slechts te zeggen;
was not the government to be supported? behoorde men de
regeering niet te ondersteunen ? they are not to meet with
in any other country, men zal ze in geen ander land vinden (ontmoeten) ; I am to play, ik moet spelen (het is
mijne beurt); I know of a house to be sold, ik weet dat een
huis moet verkocht worden; the chair had to be new-bottomcd, het was noodig den stoel opnieuw te matten; were
he to die, al moest hij sterven; if it were not for nip reputation, indien mijn (goede) naam er niet mede gemoeid
was as it were, als ware het; even though I were to
see it, al moest (zou) ik het zelfs zien; we have now
heen living ten years abroad, wij hebben nu tien jaren

in den vreemde (in het buitenland) doorgebracht; here is,
there is, ziehier, ziedaar; there is no knowing, men weet
niet; there is no such thing, niets beter dan ; it is for
then to obey, zij moeten gehoorzamen ; glory is not Lid
never failing, de roem bestaat niet in nimmer te bezwijken; what is it to you? wat hindert het u? wat gaat
het u aan? he is to be excused, hij moet verontschuldigd
worden; this book is my brother's, dit boek behoort mijnen
broeder; all was his, alles behoorde hem ; he it, het zij;
he is so far from being poor that...., hij is zoo weinig arm,
dat.... ; I should have heen to see you, ik zou u hebben
bezocht; what would they - at, wat zouden zij willen
doen? to - had at, verkrijgbaar bij ; they are at it, zij
zijn aan den gang, zij zijn handgemeen ; he is in for it,
hij is binnen (betrapt.)
Beach, (bietsj), s. strand, o. oever, m.; oeverzand, o.
*-ED, bn. aan de baren blootgesteld, door de zee
bespoeld; (Schak.) gestrand. *-Y, brr. niet vlakken oever.
Beacon, (bie'-kn), s. 1. baak, v. lichttoren, m.; 2. (ook
fig.) baken ; 3. ankerboei, v. ; 4. wachtvuur, o. *-, bw.
1. van bakens voorzien, boeien ; 2. een baak oprichten;
3. wachtvuren aansteken. *- AGE, (- idj), s. tonne-, baken
ED, dw. bn. 1. van een haak voorzien ; 2. ge--geld,o.*
bakend ; 3. lichtend, bestraald.
Bead, (bied), s. 1. knopje, balletje, o. ; 2. droppel, m.;
3. pareltje, o. ; 4. rozenkrans, ni. ; to tell -s, to day over
ore's -s, den rozenkrans afbidden; 5. schuimblaasje, o.
waterbel,
5 - CUFFS, S. mv. lubben -, manchetten met
kralen. * -PROOF, S. parelproef (bij sterke dranken), v.
* -ROLL, s. naamlijst, (ook van afgestorvenen voor welke
zielmissen worden gelezen), v. * -TREE, S. (plant.) paternosterboom, m. *-s, mv. 1. pareltjes, kralen, o. v. mv.;
2. (bk.) kraalwerk, o. ; 3. schuimblaasjes, o. mv. , - of
sweat, zweetdroppels. * -MAKER, s. paternostermaker,
* _MAN, S. 1. bidder; 2. babbelaar, zwetser, m. *-woMAN, s. kwezel, vrome zus; kloostervoogdes, v.
Beaded, (bie'-did), dw. bn. gepareld, met glaskoralen.
*...ING, dw. bn. van pareltjes voorziend. -, s. (bk.) lijst
-werk,o.alv
Beadle, (bie-'dl), s. bode, pedel, koster, oppasser, gerechtsdienaar, m. ; under-, politiedienaar, rakker, m.
* -SHIP, s. bode-ambt, o.
Beagle, (bie-'gl), s. 1. (jag.) hazewind, brak, m. (hond);
2. (fig.) een lief brokje.
Beak, (biek), s. 1. bek, snavel, m.; 2. gasbek, m.; 3. (dist.)
kolfbui s ; 4. tuit, V.; 5. hangijzer, 0.; 6. (zeev.) sneb, v.
neus, m. * - HEAD, S. luizeplecht, v.; - of the bulkhead,
schot van de luizeplecht. * - IRON, S. smidshaak, m. *-,
bw. met den . snavel vasthouden. * - ED . dw. bn. gebekt,
gesnaveld. *- ER, (- ur), s. beker, m. *- ING, dw. bn.
vasthoudend met den snavel.
Beal, (biel), s. buil, zweer, bloedvin, v. *-, ow. zweren,
etteren, zwellen.
Beam, (biem), s. 1. (timm.) balk, drempel, boom, m.; drawwind -, windas; - of a bell, klokkentang; 2. (fig.) weegschaal, v. ; 3. disselboom; 4. (jag.) horenwortel, m. ; 5.
(zeer.) ankerschacht, v.; -s. mv. dekbalken; right on
the -, ter rechterzijde, rechts af: the ship is on her ends, het schip ligt geheel op zijde; arm -s, liggende
houten ; - of the poop's side, balk van de kampanje;
abaft the -, achter den langbalk; arm-, liggende houten knie; before the -, in het voorschip ; breast -, lijstbalk; cat -, 'katboom, zwaarste balk; collar-, schietbalk;
midship's-, groote spantbalk; deck-sided -,dek (verdek)balk; orlop -, balk van de koebrug; - of the cable stage,
rib onder de kabelstelling; flat -, lichtere balk; palleting
-s, balken (ribben) van de bergplaatsen ; to shift the -,
de plaats der balken bepalen ; sea on the -, dwarszee;
6. straal, lichstraal, m. vuurkolom, v.; sun -, zonnestraal;
-sof a comet, staart van een komeet. m. ; 7. vlerk, wiek
(van een windmolen), v. *-BOARD, S. houten weegschaal,
v. * -COMPASSES, s. mv. kruishoutpasser, m. * - FEATHERS,
s. mv. slagpennen, v. mv. *- TREE, s. meelboom, m.
Beam, (biem), bw. - forth, bestralen. *-, ow. stralen
werpen op; stralen. *- ED, dw. bn. 1. bestraald; 2. van
balken voorzien; (jacht.) van gewei voorzien. * - ING, dw.
bn. stralend. -, s. 1. (jacht.) het stralen; 2. (wijsb.)
voorwetenschap, v. *- LEss, bn. dof, stralenloos. *- Y,
bn. 1. stralenrijk, stralend; 2. balkachtig; 3. zwaar, log;
4. met gewei, gehorend.
Bean, (bien), s. 1. boon. v.; French. -s, roomscho -, tuin
; kidney -s, witte boonen ; snijboonen ; every --bone

v.

m.

BEA.

THEA.
has its black, (spr.) ieder gek heeft zijn gebrek. *-CAPER,
S. (plant.) huls, boonschil, v.: boonkapper. nI. *- coD, S. 1.
boonschil; 2. loodsboot (in Portugal), v. FED, bn. met
boonen gevoed. * - FLY, S. soort vlieg, v. *--FLAT, s. boonenveld, o. - akker, m. *- coosE, S. boongans, v. * MousE, S.
veldmuis, v. *- SHOT, S. kleine hagel, nl.; draadkoper, o.
* -TREFOIL, S. soort heester, m. *- STACK, S. boonenstaak,
In. *-TREE, S. boonboom, heester, rn. * - TRESSEL, S. boononkruid, o.
Bear, (beer), bw. onr. (vt. bare of bore, vdw. borne of born),
dragen, verdragen, dulden, ondergaan ; baren, ter wereld
brengen ; to - in mind, onthouden, zich herinneren; welcome in your eyes, dat de vriendelijkheid uit uwe oogen
strale; to - a good character. een goeden naam hebben;
to - company to, gezelschap houden aan; that paper -s
no ink, dat papier vloeit ; to - a part in conversation, deel
aan het gesprek nemen: to - a price, kosten, gelden; goed
zijn; to - a proportion to, geévenredigd zijn aan; to --kop
reseonhlance to, gelijken naar ; to - swap, den schepter
voeren; to -- testiwony, getuigenis afleggen;.1 cannot the sea, ik kan n iet tegen de zee ; he can -strong food, hij
kan zware spijs verdragen; she cannot - him, zij kan hem
niet dulden; he cannot - to bedisturbed, hij kan niet dulden
dat men hem stoort: the law of God will not - it, de godz
delij ke wet verbiedt het; het is strijdig met Gods geboden;
(tin I to - the expenses? moet ik de kosten dragen ? that
will - your expenses, dat zal dienen om uwe kosten te
bestrijden ; these words cannot - that explanation, deze
woorden zijn niet vatbaar voor deze uitlegging; to - the
blame of, den blaam dragen van; the love he bore,for his
country, de liefde die hij voor zijn vaderland voedde; she
-s hiss an invincible hatred, zij voedt een onoverwinnelijken
haat tegen hem; let me but - cour love, laat ik slechts uwe
liefde verwerven: she bore hiss three children, zij schonk
(baarde) hem drie kinderen to - hard gainst„wrok voeden
tegen; to - it, de bovenhand hebben; to - in hand, zich den
schijn geven; to - body, (schild en wap.) uitkomen; to a hand, een handje helpen; to - away off, wegdragen, behalen (een prijs); afweren; (zeev.) in -, van den wal stooten;
to - hack, terugbrengen, werpen (op den oever); to - down,
omverwerpen; (zeev.) in den grond boren: verpletteren;
verijdelen, te niet doen, smoren (do waarheid); to - oss,
opstoken, aanvuren; aanzetten; to - out, - through, - ?op,
steunen. handhaven, volhouden, doorhelpen; to - up, opwerpen,doen boven drijven
fupon, zich verhoovaardigen
op. *-, ow. to bring matters to -, de zaken tot een goed
einde brengen; to - on. upon, dragen, steunen (op); to false, missen, niet treffen; (zeev.) bij dood tij zeilen;
to - west ,ten westen liggen, - zeilen; to - aganistt, leunen
tegen, nederstorten op, raken: to - away, vluchten, zich
wegmaken; to - hack, achteruitdeinzen; to - do,nri, neerkomen op; to - Aard upon, van nabij bestoken; to - in,
toesnellen naar; to - off, (zeev.) zich verdedigen tegen ; to - off the land, (zeev.) liet ruime sop
kiezen;to - onward,voorwaarts snellen; to - thronnr/h,gaan -,
dringen door; to - i€p, weerstand bieden, zich goed hou
aanlanden; to - up round, te loef aanhouden;-den;(zv.)
to - sepon, betrekking hebben op; neerstorten op, aanvall e n ; to - with, verdragen, zich onderwerpen aan, zich
schikken naar; to - in with the horbonr, (Ie haven inzeilen; - up the helm! bij den wind aanhouden!
Bear, (beer), s. 1. beer, ni.; she -, berin, v.; -'s cub, whelp, berenjong, -welp; grizzly -, Ametikaansche beer;
polar -, sea -, witte ijsbeer; ITnsgjarian -, Hongaarsche
beer; sloth -, luie beer; the greater -, the lesser-, (story,)
de 0-roots -, de Kleine Beer ; 2. soort Barst; 3. (kh.) contramineur, speculant op daling; to sell a -, in alen wind
verkoopgin; he goes like a , to the stake, hij doet het zoo

graag als hij muizen eet. *-BArcrNG, s. berenjacht,
V. * -BARLEY, S. wintergerst, V. ° -BvRRY, 5. berberis
(bezie), v. *- BIND, s. (plant.) beerwinde, V. handrotting, m.

* -CLOTsr,s. doopjurk, v.

-'S BR•s;ECrr, 5 -'S FOAL,

s. (plant.)

herenklauw; stinkende gouw, v. *-' S Doc, s. bullebijter,
dog, m. *-'s EAR, s. (plant.) berenoor. * -' S EAR SANTCLE,
s. wondkruid, 0. C-FLY, S. beermot, v. *-'s GARLIC, S.
herenlook, v. -' S GRN:ASIs;, S. berenvet, o.
WARD, s, berenleider, m. -sk I N, S. berenhuid, o.
0 -WORM, s. boonrups, v. *----s \verc,r. s. berenwortel, in.
- kruid, o.
Bearable, (bee•r' -fbi), bn., 5 ...BrY, bij w. draagbaar; draaglik: (fig.) te dulden.
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Bearance, (heer' -ens), s. (werkt.) steun -, draagpunt, o.
Beard, (bierd), s. 1. baard, nl.; 2. (plant.) bladkroon, v.;
vezelen, v. nlv.; 3. kuif (aan den staart), v.; 4. weêrhaak;
5. staart (eener komeet), m.; 6. to one's -, in iemands
aangezicht, ten spijt van iemand; a gray -, een grijze
baard ; (fig.) grijsaard; - of a horse, paardebek, m. -onderkaak, v.; the old 'a,an's -, wilde kers, v. *- GRASS, s. baard gras, a. *- MANICA, s. langstaartige mees, v. *-TREE,
s. (plan t.) hazelaar, m. * - SPLITTER, S. zwierbol, sjouwer,m.
Beard, (bierd). bw. 1. bij -, aan den baard trekken; 2.
scheren; 3. (tincm.) afdunnen (hout); 4. to - cloth, laken
scheren; to - wool, de kopwol afknippen; to - of
metals, metalen afbaarden; to - one. iemand trotseeren,
tergen. *-, ow. een baard krijgen. *-ED, dw. bn. 1. ge
een baard voorzien ; 2. met weêrhaken,-bard;vn
stekelig ; a - arrow, een pijl met weêrhaken ; - away,
(ti rnm.) dun behouwen ; - grain, borstelig koren ; -wheat, spelt: - loath, grondel (visch). *- LESS, bn. baar
(ook fig.) zeer jeugdig. -NESS, s. baardeloosheid;-delos,
(fig.) prille jeugd. v. °-TNG, dw. bn. bij den baard trekkende; scherend ; zie BEARD; - piece of the rudder,
(zeev.) roerpost. stuurbank, v.
Bearer, (beer'-ur), s. 1. drager, lijkbezorger; 2. (bk.) draag
onderlaag, v. paard (in eene bed--balk,pister.m;3
stede), o.; 4. (wap.) schildhouder, drager; 5. (tuinb.)vruchtgevende boom, m.; raw -, boom met vroeg ooft beladen;
-s, draagtakken ; 6. (kh.) houder, toonder (van een wissel of bankbriefje enz.); 7. 1 renger, brengster (van een
brief), m. v.; the -. brenger dezes.
Bearing, (beer'-ing), dw. bn. dragend, zie BEAR, bw. *-,
s het dragen ; stelling, v. toestand, staat, m. *-, gang,
ni. houding, v. voorkomen, gelaat. o.-, (wap.) beeld,
o. figuur, v.; beyond -, onverdraaglijk. -, (bk.) ruimte
tusschen de steunpunten, v.; the - out, voorsprong, m. het
vooruitspringende gedeelte; dracht (van een kanon), v.;
- at length, ruimte overlangs; a tree, a woman past
- , een boom -, eene vrouw die uitgedragen heeft,die geen
vruchten -, geen kinderen meer kriigt; to examine a thing
in all its -s. eene zaak van alle zijden beschouwen; see
how the -s core, (zeev.) zie waar wij zijn, maak het bestek; - of the land, ligging -, hoogte van het land; date
-, (kh.) gedagteekend den...; - theweiyht, wichtig zijnd,
het vol gewicht hebbend. *-BLOCK, s. draagbok, -hout,
0. *-BUTS, S. pl. (tuinb.) draagknoppen, m.mv. *-CLAWS,
s. Inv. voorsporen (van een haan), o. nlv. *-CI,OTH, s. doop
-kled,o.
-jurk, v. *-wALL, s. draag -, steunmuur, m.
Bearish, (beer. -isj), Bearlike, (beer-lajk), bn. beerachtig; ruw; (fig.) lomp.
Beare, (be-ern ) s. (aardr.) Beare (Zuid-Frankrijk), o. -,
(born), s. (Shak.) kind, wicht, o.
Beasom. (bie' -zuin), s. zie BESOM.
Beast, (biest), s. 1. beest, dier, o.; 2. (fig.) domoor,
lomperd, m.; 3. - of horden, lastbeest ; - of chase,
(jacht.) wild ; -s of the , forest, wouddieren; -s and fowls
of the warren, dieren on vogels uit den hof; 4. (kaart.)
beest, o. premie, v.; soort kaartspel. *-, ow. (kaart.)
beest worden. *-TAL, (-tj-el), *-ISH, (-isj), *-LIKE,
(-Lijk), bn., -i,Y, bijtiw. beestachtig, -lijk; dierlijk,
vuil ; (fig.) dom, lomp; onverstandig, -lijk. *-I.INEss, s.
beestachtigheid, dierlijkheid; (fig.) dom -, lompheid, v.
a -LY, bn. bijes. zie BEASTTAL, LY.
Beat, (biet), bw. onr. (vt. beat, vdw. beat, beaten), 1.
slaan, kloppen, treffen: he - his breast, hij sloeg zich
op de borst ; to - plat,t, plat slaan, - kloppen ; to - to
death, doodslaan ; to - one black and blue, iem. bont
en blauw slaan ; - with perpetual, storms, door gedurige stormen gezweept (van do baren); to - the drum,
de trommel slaan ; to - the charge, den aanval trom
to - the Wings, met do vleugels kleppen ; to --meln;
the Bali»., het graan dorsehen; he -s his brains with,
(fig.) hij breekt zijn hoofd (zijne hersens) met ; he his head against the wall, }lij sloeg zijn (zich liet) hoofd
tegen den muur stuk; to - to pieces, stuk slaan; he
-s his 001/, hij baant zich een weg, (ook fig.); to - the
iron while it is hot, (spr.) liet ijzer smeden terwijl het
}reet is; to - the hoof, (fig.) te voet gaan ; to - pepper,
peper stampe il (in een vijfel); to - leather, leder kloppen; 2. begaan, heloopeii, krotreden; a -en track, een
betreden -, beloopen weg of pad; 3. slaan, verslaan; the
(11(0/ has been --eo, do vijand is g: slagen; to - sets,
partijen winnen ; he - hem ten games, hij won zes partijen van bent; to - a ship, een schip bereiken; to -
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away, wegslaan; to - down, nederslaan, (ook fig.), omverhalen, omrukken; krielen (een naad), plat slaan;
doen dalen, drukken (de prijzen), minder bieden; zijne
eischen minder hoog stellen; to - from, - out,
jagen -, kloppen uit; to - out, uitkloppen (blik enz.); to
- in, inslaan, inheien; to - into the head, inscherpen;
to - of, afweren, afslaan; to - up, opkloppen; onverwachts overvallen; uitbijten. *-, ow. slaan;
kloppen ; the pulse -s hard, de pols slaat driftig;
to - at a door, aan eene deur kloppen ; to about, overal zoeken, snuffelen; ronddolen ; to against the wind, (zeev.) den wind knijpen; laveeren ; to
- at arms, de roffel slaan; to up for soldiers, soldaten werven; to - upon, kloppen op; aanvallen; steeds
op hetzelfde terugkomen, op hetzelfde aanbeeld slaan.
Beat, (biet), s. 1. slag, m. geklop, o. het kloppen (van
den pols enz.); het slaan; 2. (jag.) het opjagen, klop
acht ; 3. roffel (van de trom), taptoe, v. ; het tikken-j
(van een horloge); 4. begane weg, m. pad, o.; 5. ver
-zamelpts,
gewone plaats van bijeenkomst, v.
Beat, (biet), *- EN, bn. vt. vdw. geslagen, geklopt, betreden, enz. Zie BEAT, bw. *-, versleten, uitgeleefd. *_ER,
(-ur), m. v. 1. klopper, -ster, m. v.; 2. (jag.) drijver; 3.
looper, renner ; omdoler; 4. (deur)klopper; stamper,
m. ; 5. heiblok, o. juffer; 6. kruk, v. ; 7. (kalk-, leem-)
kloet ; 8. (drukk.) bal, m. ; 9. likhout ; 10. (spieg.) foeliehamertj e, o. ; 11. - up, (jag.) wildopjager.
Beath, zie BATH.
Beatific, (bi-e-ti-fik), *- AL, bn., *- ALLY, bijes. zegenrijk, zaligend, zaligmakend; - vision, hemelsch visioen,o.
*-ATION, S. (-ee-sjun), s. zaligmaking, v. *...TIFY, (- tifaj), bw. zalig spreken, heilig verklaren.
Beating, (bie'-ting), dw. bn. slaand, kloppend enz.
zie BEAT, bes. *-, s. 1. het slaan, kloppen, enz.;
heart-, hartklopping ; 2. het (hennep) breken ; 3. (schild.)
het opbrengen van schaduw; 4. (jag.) het schreeuwen van
hazen of konijnen; 5. getrommel, o. *- HoRsE, s. ezel,
m. schraag (waarop tapijten worden uitgeklopt), v.
*-MILL, S. soort mangel, v.; bleekers waschklopper, m.
Beatitude, (bi-e'-ti-tjoed), s. 1. gelukzaligheid ; 2. zalig
-making,sprev.
Ideatty, (bit ti), s. Engelsch dichter (1735-1803).
*...TRIX,
S.
Beatrice
(v.
n.).
(bi-e-tritsj'),
Beatrice,
• Beau, (bo), S. 1. pronker, poppegek, fat, m.; 2. - ideal,
het ideaal der schoonheid; - monde, de modewereld,
de fijne klasse. *-FET, (bo-fet), s. buffet, o. schenktafel,
v. *-IS}, (- isj), bn. fatterig, popachtig.
Beauteous, (bjoe'-ti-us), bn., *- LY, bijw. schoon, prachtig, -lijk. *-NESS, s. schoonheid, pracht, v. *...TIFIED,
(bu'-ti-faj-ed), dw. bn. versierd, getooid, opgesmukt
(ook fig.). *...TIPIER, (-ti-faj-ur), m. v. versierder, tooier,
opsmukker, m. -ster, v. ..TIFUL, (-ti-foel), bn., -LT,
bijw. schoon, fraai, verrukkelijk. -NESS, S. Zie BEAUTY.
*...TIFY, (.ti-faj), bw. versieren, verfraaien, opschikken;
(fig.) opsmukken. -, ow. fraaier worden; zich verfraaien. *...TILESS, bn. onfraai; niet schoon, leelijk.
Beauty, (bjoe-ti), S. (-ies), schoonheid, v. (het) schoone.
* -SPOT, S. moesje, schoonheidsvlekje, 0. * -WANING,
(-weening), bn. (Shak.) verminderend in schoonheid.
*-WASH, S. schoonheidswater, o.
Beaver, (bie'-wur), s. 1. bever; 2. kastoren hoed ; 3. stormhoed, m.; 4. vizier; 5. vesperbrood, vieruurtje, 0.*_COATING, S. bever tot overjassen, 0. *-'S CODS, s. bevergeil, o. *- EATERS, s. veelvraat-huiden, v. mv. 5 -SKINS,
s. bevervellen, 0. mv. *- TREE, s. (plant.) beverboom, m.
*-ED, bn. met een vizier -, net een kastoren hoed op.
*-TEEN, S. bever, soort grof laken, bevertien, o.
Beavis, (bi-e'-wis), s. Bellovesus (m. n.).
Beavy, (bie-wi), Zie BEVY.
Beazel, (bie'-zil), Zie BEZZLE.
Beazil, (biezl), Zie BEZEL.
Bebleed, (bi-blied'), Beblood, (bi-blud), *- Y, bw. met
bloed bevlekken.
Beblot, (bi-blot'), bw. bevlekken, besmetten.
Beblubbered, (bi-blob-'bi-rid), bn. betraand, opgezwollen van het huilen.
1- Bec-a -fieo, (bekka-fi'ko), s. vijgenster (vogel), m.
Becabungo, (bi-ke-bon'-ghe), s. waterkers, becabunga, v.
Becalm, (bie-kaam), bw. stillen, verzachten, bevredigen;
to - a ship, een schip onder de luwte brengen. *- ED,
dw. bn. gestild, bedaard ; to be -, (zeev.) door windstilte overvallen zijn; the wind has -, de wind is gaan
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liggen. *- ING, dw. bn. stillend, enz. -, s. het stillen
verzachten; (zeev.) windstilte, v.
Became, (bi-kem'), vt. vdw. 1. (ik, gij, hij, men) werd;
(wij, zij) werden; 2. geworden; zie BECOME.
Because, (bi-kaoz'), vw. omdat, dewijl; - of, vz. wegens,
uithoofde.
Bechamel, (bi'-kem-mil), s. roomsaus, v.
Bechance, (bi'tsjaans'), ow. (Shak.) gebeuren; overkomen.
Beeharm, (bi-tsjaarm), bw. betooveren, boeien.
Bechie, (bi-tsjik'), s. (gen.) middel tegen den hoest, borstmiddel, o..
1- Beck, (bek), s. 1. wenk, m. hoofdknikken, o. zie
BRCKY; he is a t your -s, hij vliegt op uwe wenken; 2.
beek, v. *-, bw. ow. bevelen (door een wenk); wenken.
* -ED, dw. bn. gewenkt, gewezen naar. *-ING, dw. bn.
wenkend, gebiedend (met het hoofd). -, s. wenk,
knik, m.
Becket, (bek'-ket), s. 1. voetbeugel, m. keten, v.; 2. (zeev.)
strop, m.; - of a block, handvat van een blok ; to but the
sheets in the -, de schoten knevelen.
Beckon, (bek'-kn), bw. ow. zie BECK. f -, s. teeken, o.
wenk, m. 5-ED, dw. bn. gewenkt ; he was - back, hij
kreeg een wenk terug te keeren ; he - him . near, hij
wenkte hem te naderen. * -ING, dw. bn. wenkend.
Beclip, (be-klip'), bw. omvatten, omhelzen.
Becky, (bek'-ki), s. Rebekka, Rebecca (v. n.).
Becloud, (be-kloud'), bw. omwolken, benevelen, verduisteren, (ook fig.). *- ED, dw. bn. omwolkt, beneveld.
*-ING, dw. bn. omwolkend, benevelend.
Become, (be-kum'), ow. onr. (vt. vdw. became), 1. worden; to - afraid, angstig worden; what will - of us?
wat zal er van ons worden ? 2. passen; staan ; it -s you
ill to speak thus, het past u kwalijk aldus te spreken. *-,
dw. zie BECAME. ...ING, dw. bn. wordend; passend,
(wel)staand, (ook bijw.). -, s. het welstaan, het passende,
het worden. *- NESS, S. gepastheid, welvoeglijkheid, v.
Beeripple, (be-krip'-pl), bw. (w.g.) verlammen, kreupel
maken.
Becurl, (be-koerl'), bw. 1. doen krullen ; met krullen bezetten; 2. buigen.
Bed, (bed), s. 1. bed, o.; feather-, veêrenbed; straw-,
stroobed, matras; - and bedding, rustbed en toebehooren; folding-, rustbed van touw of singel; hanging-,
hangmat; down-, donzenbed; trackle-, rolbed; press-,
settle-, slaapbank; angel-, canopy- ledikant; - of
ease, rustbed; - o f state, praal-, pronkbed; to be in-, to
lie in -, te bed liggen; to get into -, to go to -, to
take to -, naar bed gaan, bedlegerig worden, zich te
bed leggen; to make the -, het bed schudden, - opmaken;
to put to -, te bed leggen; (fig.) verlossen (eene vrouw); to
be brought to -, verlossen, bevallen (van een kind); 2.
(fig.) huwelijk, o. echt, m.; children of the second -,
kinderen uit den tweeden echt ; separation from - and
board, (recht.) scheiding van tafel en bed; to go up a
ladder to -, gehangen worden ; early to - and early to
rise, makes a man healthy,wealthy and wise, (spr.) vroeg uit
bed en vroeg te rust, geeft tot werken kracht en lust;
de morgenstond heeft goud in den mond; 3. bed, o. bedding
(eener rivier), v. stroombed; 4. tuinbed, o.; 5. (mijnw.) laag,
v.; 6. (plant.) zaadkopje, o.; 7. rust (van eenkanon), affuitbank, v. stelhout, mortierblok, o.; 8. riding - of a
coach, wagenspoor; 9. (zeev.) - of the bowsprit, boeg
kop van den voorsteven; 10. - of stone-sprietu,
steenbedding; - of the rails, spoorbed; - of 'snakes,
slangennest; to lay herrings in -s, haringen opstapelen,
- bedden. *-BUG, s. wandluis, v. * - CASTORS, S. mv.
bedrollen, v. mv. 5 - CHAIR, s. ziekenstoel, m. *- cxAMBER, S. slaapkamer, v. *- CLOTHES, S. mv., *- LINEN, s. bedlinnen (lakens, sloopen enz.), o. * -CURTAIN, s. bedgordijn, v. *-'s FEET S. voeteneinde, o. *-'s HEAD
S. hoofdeneinde, 0. *_FELLOW, * -MATE, S. bedgenoot,
slaapkameraad; (fig.) hartevriend, -in, m.v. * -HANGINGS,
s. mv. bed-, ledikantbehangsel, o. *- HOOKS, s. mv. horlogehanger, m. * -MAKER, s. beddenschudster (in Engelsche
kostscholen), v. * -MOULDING, s. (bk.) kornis, v. *- PAN, S.
bedpan, v. bedwarmer, m. warmfiesch, -kruik, v. * - PLATE, S. stuwhout, 0. * -POST, S. bedstijl, m. * - PRESSER,
s. luiaard, langslaper, - slaapster, m. v. * - RITE, S. (Shak.)
recht van den echtgenoot, o. * - RID, 5 -RIDDEN, bn.
bedlegerig. * -OUILT, s. beddesprei, V. * -ROLL, Zie
BEADROLL. i -ROOM, S. slaapkamer, v. * - SCREW COVERS,
*-cOrs, s. mv. bedmoeren, v. mv. * - SIDE, s. bedgang, m.

BED.

BED. -- BEF.

57

bedzijde, v.; at the -, langs -, bij het bed, aan den
ken, bemorsen. *...DUST, (-dust'), bw. 1. bestuiven, stof
beddekant. * -STAFF, S. bedpost, - stijl, m. *- STEAD, S.
-figInake;2.()
afrossen, afranselen.
bedstede, V. *-STRAW, s. beddestroo, o. (ook) matras, Bedward, (bed'- waard), bijw. 1. beddewaarts, naar het
v.; (plant.) our Lady's -, onze Lieve Vrouwe bedbed; 2. slaperig.
stroo. * -STUDS, S. mv. beddespijkers, - nagels, m. mv. Bedwarf, (be-dwaarf'), bw. 1. klein maken, verkleinen,
*-SWERVER, s. echtbreker, - breekster, overspelige, m. v.
doen inkrimpen ; 2. (plant.) laag houden.
* -TABLE, S. bedtafeltje (van zieken), O. * -TICK, s. bedde- Bedye, (be-daj), bw. 1. beschilderen; 2. bevlekken. *- D,
tijk, v. * - TIME, s. tijd van te bed gaan, m. * - WORK,
dw. bn. beschilderd ; bevlekt. *...ING, dw. bn. beschils. (fig.) lichte arbeid, m. * -WREACH, S. ledikantschroef, v.
derend; bevlekkend.
Bed, (bed), bw. 1. te bed leggen; bedden; 2. beslapen, Bee, (bie), s. 1. bij, honigbij, v.; 2. (fig.) vlijtig mensch, In.;
bijwonen; 3. (jag.) bedden; 4. (plant.) poten; poten (visch);
3. helpers bij den bouw van een huis of anderzins, m.mv.;
planten, eggen; 5. bij lagen leggen, schikken; 6. neder 4. vereeniging tot inzameling van liefdegaven; swarm of
slaan; the corn was bedded by the storm, het koren werd
--s, zwerm bijen; hive -s, werkbijen; gad -, paardenvlieg,
door den wind neergeslagen; 7. (drukk.) opzwaren (de
v.; honey -s, honigbijen; loonble -s, Bommels. *-BLOCK,
afgedrukte bladen). *-, ow. - with, slapen bij (iem.),
s. (zeev.) schildpad, v.; -s of the bowsprit, wangen -, viobeslapen.
len van den boegspriet. *- -, s. minnelied, o. * -BREAD,
Bedabble, (be-deb'--bl), bw. 1. besproeien; 2. bemorsen.
s. bijenkoek, m. * -EATER, S.bijeneter (vogel),m *-FLOW*-D, dw. bn. 1. besproeid, besprenkeld; 2. bemorst.
ER, s. standelkruid, o. * -GARDEN, s. bijentuin, m.
*...ING, dw. bn. besproeiend, bemorsend.
* -GLUE, s. maagdenwas, o. * - HIVE, s. bijenkorf, m.
Bedaff, (be-doff'), bw. voor den gek houden.
* -LARK-SPUR, S. (plant.) ridderspoor, m. * -LINE, S.
Bedagat, (bed'-e-ghet), s. naam van de heilige boeken der
kortste -, rechte weg, m. *-MOTH, s. soort mot, v.
Buddhisten, m.
*-NUT, s. beukennoot, v. * - MASTER, s. bijenhouder,
Bedaggle, (be-degh'-gl), bw. door den modder sleuren
imker, m. 5 -TIGER, s. doodenkop (insect), m. *- wAx, s.
(de kleêren enz.). *- D, dw. bn. bemorst.
bijenwas, o.
Bedare, zie DARE.
Beech, (bietsj), s. beuk, beukeboom, m. *-- EN, bn. beu
Bedark, * - EN, Zie DARKEN.
beukenhout. * - COAL, s. beuken -kenhout,va
Bedash, (be'-Bess'), bw. bespatten, besproeien. * - ED, dw.
V. * -MAST, S. beukenvrucht (noot), v.-(houts)kl,
bn. bespat. *- ING, dw. bn. bespattend.
* -NUT, s. beukeneikel, m. -noot, V. *-OIL, s. beuken Bedaub, (be-daob'), bw. besmeren. 5 -ED, dw. bn. beOlie, V. * -TREE, S. beukeboom, m.
smeerd. * - ING, dw. bn. besmerend.
Beedy, (bie -di), zie BUDDY ; -' s eyes, (plant.) het stiefBedazzle, (be-dezl'), bw. verblinden, blinddoeken. *- D,
moedertje, de drieëenheidsbloem.
dw. bn. geblinddoekt. *...ING, dw. bn. verblindend, Beef, (bief), s. gmv. rund -, ossenvleesch, o.; a piece of -,
blinddoekend. -LY, bijw. op verblindende wijze.
een stuk ossenvleesch; boiled -, gekookt ossenvleesch,
Bedded, (bed'-did), dw. bn. 1. gebed, in -, te fed gelegd;
bouilli; roast -, gebraden ossenvleesch; salt -, salted,
2. tot een bed gemaakt, van een bed of bedding voor
gezouten ossenvleesch ; to be in one 's -, iemand in
*...DER, (- dur), m. v. die te bed legt. *...DETER,-zien.
het vleesch steken, wonden ; to cry -, (gem.) alarm
(-du'-tur), s. molensteen, m. *...DING, dw. bn. beddend,
slaan. f -, bn. van ossen- of rundvleesch. * -EATER, S.
te bed leggend, een bed makend.
1. vleeschvraat (vogel); 2. kfig.) dikkerd, dikke vent; 3. sol
Bedead, (be-ded'), bw. verdooven; ontzenuwen.
koninklijke lijfwacht in Engeland. * -- FORK, S.-dater
Bedeck, (be- dek'), bw. opsmukken, tooien. *- ED, dw. bn.
vleesch-, trancheervork, v. * -GRAVY, s. vleeschkraeht, v.
opgesmukt, versierd. * - ING, dw. bn. opsmukkend,
-nat, o. * -KNIFE, s. vleesch-, trancheermes, keukenmis,
tooiend.
0. * -STEAK, S. runderlapje, biefstuk, 0. * -WITTED, bn.
Bedeguar, (bied' -ghar), s. (plant.) wrat, v. uitwas, o.
dom, plomp, verstandig als een os. *- WOOD, s. rund Bedehouse, (bied -hauz), s. bedehuis, godshuis; armhuis, o.
veehout (uit Oostindié), o.
Bedel, (be' -dil), s. pedel, bode, m. *-in', s. (-ies), bode- Beeld, (hield), s. bescherming; wijk -, schuilplaats, v.
ambt , . o.
Beele, (biel), s. bijl, houtaks, v. * -MEN, S. pl. bijlmannen,
Bedevil, (be-devl'), bw. beduivelen, verbijsteren. *- ED,
houthakkers, m.
dw. bn. beduiveld, verbijsterd.
Beelzebub, (biel' -zi-bob), s. Belzebub (m. n.).
Bedew, (be-djoe'), bw. bedauwen, besprenkelen, vochten. Beemewood, (biem'woed), s. (plant.) soort Oostindisch
* -ED, dw. bn. bedauwd, besprenkeld; - with tears, met
rozenhout, sapanhout, o.
tranen besproeid. *- ER, (- ur), m. v. 1. die bedauwt, Beemol, (bid- mol'), zie BEMOL.
besproeier; 2. gieter, gietster, m. v. * - ING, dw. bn. be- Been, (bin), vdw. geweest, geworden; Zie BF. *-, s. soort
dauwend, besp roeiend, begietend. -, s. het besproeien
guitar (in Indië), v.
enz. -Y, bn. bedauwd, vochtig.
Beer, (bier), s. 1. bier, o.; 2. burrie, v. zie BIER; small -,
Bedight, (be-daft'), bw. (Shak.) tooien, opsmukken. *- ED,
dun bier; table --, tafelbier; strong, stout -, zwaar bier;
dw. bn. getooid. * - ING, dw. bn. tooiend,
stale -, oud -, belegen bier; new -, jong bier. *- BACK,
Bedim, (be-dim'), bw. benevelen, verduisteren. * - MED,
S. bierkuip, V. * -BARLEY, S. zie Op BARLEY. * -BARREL,
bn. beneveld. * - MING, dw. bn. benevelend.
s. bierton, v. *-cocx, s. bierkraan, v. *- HOUSE, s. bierBedismal, (be- dis' -mel), bw. wanhopig -, verlegen mahuis, 0. B -MONEY, S. drinkgeld, 0. fooi, V. * -VAULT, S. bierken, bedremmelen.
kelder, m. *-s, mv. bierglazen, o. mv. *- Y, bn.
Bedizen, (be-dizn'), bw. versieren, tooien. * - ED, dw. bn.
dronken.
versierd, getooid. * -ING, dw. bn. versierend, tooiend.
Beesom, (bie' -zum), zie BESOM.
Bedlam, (bed'-lem), s. krankzinnigengesticht (inz. te Beest, (bi' -est), 2e p. bijv. w. that thou -, dat gij zijt,
Londen), dolhuis, o. (ook fig.). *-, krankzinnige, m.
- wordet; zie BE.
*-, bn. krankzinnig, waanzinnig; - begqar, (Shak.) be- Beestings, (bies' -tings), S. Zie BIESTINGS.
rooide bedelaar. * - ITE, (- ajt), bn. krankzinnig. -, m. Beet, (biet), s. -rave, -radish, red --, ( plant.) beetworv. krankzinnige, m. v.; dolleman, m. razende, m. v.
tel, m. biet, kroot, v. * -SUGAR, S. beetwortelsuiker, v.
Bedouins, (be-dwins'), m. mv. Bedouienen (Afrikaansche Bootel, (bie'-tel), Beetle, (bie' -tl), Zie BEETLE.
volksstam), m. mv.
Beetle, (bie' -tl), s. 1. moker; 2. waschklopper; hennep Bedote, (be-Boot'), bw. doen insluimeren, slaperig maken.
kloppor, m.; 3. heiblok, o.; 4. stamper, m.; paving-,
Bedraggle, (be-dreghl'), bw. bemodderen, door het slijk
straatstamper ; vloerhamer, m.; reeminq -, kalefaathamer;
nasloepen. *_D, dw. bn. bemodderd, beslijkt. *...ING,
-stock, hamersteel, m.; 5. tor, v. kever, m.; as blind
dw. bn. bemodderend, beslijkend.
as a -, blind als een mol; horn -, stag -, vlieger,
Bedrench, (be-drentsj'), bw. drenken, besproeien, bem. *-, ow: overhangen, vooruitsteken. *-BROWED, bn.
vochtigen, vochten. *- ED, dw. bn. gedrenkt, bevochtigd.
met vooruitstekende wenkbrauwen; (fig.) norsch -, donker
* -ING, dw. bn. drenkend, bevochtigend.
uitziend. *- HEAD, s. domkop, m.
Bedrop, (be- drup'), bw. 1. bedruipen; 2. bevlekken, Beetlet, bn. dom, log van geest.
besmullen. * - PED, dw. bn. bedropen; besmuld. * - PING, Beetling-mill, (bie' -tling-mil)), Zie BEATING-MILL. dw. bn. bedruipend; besmullend.
Beeves, (bievs), s. mv. rand-, hoornveo, o.
Beduck, (bo-duk'),jbw. indompelen, onder water stoppen Befall, (bi -faol'), ow. onr. (vt. befell, vdw. befallen), over(het hoofd).
komen, wedervaren; the worst' that may -, het ergste
Bedung, (be-dung'), bw. 1. (landb.) besmetten; 2. bevlekwat gebeuren kan ; what has -en of them? (Shak.) wat
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is van hen geworden ? fair — ?Ion, God zegere u, wel
hekome het u. *— EN, *—N, dw. bn. overkomen, gebeurd.
* -FELL, Vt. Zie BEFALL. * -ING, dw. bn. overkomend,
gebeurend. —, s. (het) gebeurde, gebeurtenis, v.
Befight, (bi-fajt'), bw. bevechten; Zie FIGHT.
Befit, (bi-fit), bw. passen, voegen, betamen: it —s you,
het betaamt U. *—TING, dw. bn. passend, betamend.
Beflatter, (bi-flet'-tur), bn. laf vleien, flikflooien, krui
pen voor. *...FOAíaI, (-foom), bw. met schuim bedekken.
- bespatten. *...FOGGED, bn. be-, omneveld, in mist ge•
huld. *...FOOL, (-fool), bw. voor den gek houden, bedotten; misleiden, foppen; to — one's s °l f, ww zich
misleiden; zich bedriegen. —ED, dw. bn. bedot. —ING,
dw. bn. bedottend; foppend.
Before, (bi-foor'), v.. voor. *—, bijw. alvorens, vroeger, te
voren, eer ; — one's fine, iemand in het aangezicht ; —
the ,fire, over -, voor het vuur; — now, 1. reeds, bereids;
2. eertijds; I love you — me, ik min u meer dan mij
zelven; to yet —, 1. voorkomen, geraken voor; 2. de
bovenhand hebben over; it will not be long —, het zal niet
lang duren of...; to bear — the wind, (zeev.) vóór den
wind houden; to run — the wind, voor den wind lenzen;
the day —, den vorigen dag; fend of —! houdt af voor!
— the widships, voor het groot spant. * -CITED, -MENTIONED, bn bovengenoemd, voorzegd. *—EIAND, bijw.vooruit, te voren, voorshands; voorloopig, aanvankelijk; such as
had — resisted, zij die te voren wederstand hadden gebodeh; to be — in the world, 1. bemiddeld zijn, vermogen bezitten; 2. goede vooruitzichten hebben. *—TIME, (-tajm),
bijw. eertijds.
Befortune, (bi-for'-tjoen), ow. gebeuren, wedervaren.
Befoul, (bi-faul'), bw. bevuilen, bemorsen.
Befriend, (bi-freed'), bw. tot vriend maken, (iem.) vriendelijk bejegenen, begunstigen; to — one's self, voor zich
zelven het eerst zorgen; to — one's sel f with, zich bevrien.den met... F-ED, dw. bn. begunstigend. *— ING, dw. bn.
begunstigend, zich aangenaam makend (bij).
Befringe, (bi-frindj'), bw. met franje versieren, - bezetten.
*—D, dw. bn. met franje bezet.
Befurred, (bi-fur'-red), bw. met bont bezet, - gevoerd, in
het bont.
Beg, (begh), Bey, (bee), s. stadhouder, gouverneur in
Turkije), bey, m.
Beg, (begh), bw. ow. — for, 1. nederig verzoeken, vragen,
bidden; I — your pardon, ik vraag u om vergiffenis,
- excuus ; 2. bedelen ; he —ged his bread, hij bedelde
zijn brood; to — a principle, een beginsel voorop zet
to — a question, datgene veronderstellen waarover-ten;
gehandeld wordt; may I— of you, mag ik u vragen;
I — to state, ik veroorloof mij (ik neem de vrijheid) te
kennen te geven ; 4 —s to inform B, that, A neemt de
vrijheid. aan B te berichten dat...
Began, (bi-gheun'). vt. begon; zie BEGIN.
Beroem, (bi-ghem'), bw. met edelgesteenten bezetten, - versieren.
Beget, (bi-ghet'), bw. onr. (vt begat, begot, vdw. begotten),
baren, telen, voortbrengen, verwekken; (Bijb.) gewinnen,
(ook fig.). *- TER. (- tur), m. voortbrenger, vader, m.
Beggable, (be-ghi'-bl), bn. vatbaar voor verzoek, gevraagd
kunnende worden.
Beggar, (begh'-gher), m. v. bedelaar, m., -ster, v.; crew
of —s, bedelaarstroep ; a — must not he chuser, een
arm man mag niet keurig zijn ; set a — on horseback
and he will ride to the devil, als niet komt tot iet,
is het allemans verdriet ; — of principles, die een
onbewezen daadzaak als bewezen stelt ; —'s hush, —'s
inn, bedelaars-herberg ; —'s lace, katoenen kant ; —'s
lyre, draaiorgel ; —'s velvet, katoenen fluweel, pluche.
*—, bw. tot den bedelstaf brengen, berooveii, ontblooten, uitputten ; description would but he —, alle beschrijving zou hier falen. *— ED, dw. bn. tot den 1 edelstaf
gebracht; — of, beroofd van. * -LINF.SC, (-lines), s. armoede,
nooddruft, v. *— LY, bn. bijw. bedelend, arm, armoedig,
-lijk.armzalig;—clothes,lompen,armoedige plunje;—doings,
laagheden. * -MAID, s. bedelend meisje, o. *—MAKER, m.
gemeene kroeghouder, m.; —'s bullets, (fig.) stcenen; the —
began to fly, men begon met steepen te werpen ; —'s lice,
(plant.) soort klis. *—MAN, m. 4—WOMAN, v. zie BEGGA1I.
*—Y, s. gmv. grootste armoede, v. bedelstaf, m.
Begged, (begh-cd), dw. gevraagd, gebedeld, Zie BEG, bw.
*-ING, dw. bn. vragend, bedelend; -friar, bedelmonnik.
—, s. 1. bede, smeeking, bedelarij, v.; it is a —, het is voor

niets; to go a —, bedelen ; (fig.) niet geacht worden'
Begilt, (bi-ghilt'). bn. verguld.
Begin, (bi-ghin'), bw. onr. (vt. began, vdw. begun), beginnen, aanvangen ; to — the world, (fig.) voor 't eerst
in de wereld verschijnen, zich vestigen ; to — a new
set of hooks, nieuwe (handels)boeken aanleggen ; to —
the world again, (kh.) opnieuw zaken beginnen te doen (na
een bankroet). *—, ow. beginnen, ontstaan; I— with you,
ik vang met u aan; I— at, ik begin met. *— NER, (- nur),
m. v. beginner, aanvanger, m. -ster, v. leerling, m. v.
*—NING, dw. bn. beginnend. Zie BEGIN. f —, s. begin,o.aanvang, m.; in the —, in het begin, in den beginne; the first
—s, de eerste beginselen. F—LESS, bn. zonder begin.
Begird, (bi-ghurd'). bw. onr. (vt. hegirt, hegirded, vdw. hhergirt),
— -i( -ith, 1. omgorden; 2. omgeven, insluiten, blokkeeren;
closely begirt, nauw ingesloten. *— ED, *...GIRT, Vt. dw.
omgord; zie BEGIRD. * -ING, dw. bn. omgordend; zie
BEGIRD. —, S. het omgorden.
Begler-beg, (bi-'ghlur-begh). m. begler-beg (onderstadhouder eener provincie in Turkije), m.
Begloom, (bi-ghloem'), bw. verduisteren, donker maken.
* -FD, des. bn. verduisterd. *_ING, dw. bn. verduisterend.
Begnaw, (bi-nao'), bw. beknabbelen. F—ED, dw. bn.
beknabbeld. *— ING, dw. bn. beknabbelend.
Begod, (bi -ghod'), bw. vergoden.
Begone, (bi-ghon'), tw. ga ! ga heen ! weg van mij! f —,
bn. versleten, verwelkt. uitgeleefd.
Begored, (bi-ghoord'), bn. bebloed, met bloed besmet.
Begot. (bi-ghot'), *— TEN. vdw. verwekt ; Gods only —ten
Son, Gods eengeboren Zoon (Jezus) ; the first —ten, de
eerstgeborene : zie BEGET.
Begrave, (bi-ghreev'), bw. 1. begraven ; 2. graveeren.
Begrease, (bi -ghriez'), bw. met vet -, met olie insmeren.
Begrime, (bi-grajm' 5 , bw. bemorsen, bezoedelen (met
slijk, roet, enz.). *— D, dw. bn. bemorst. *— R, (- u ),
m. v. bemorser, m. -ster, v.
Begrudge, (bi-ghrudj'), bw. 1. benijden, misgunnen; 2.
beklagen; he will — himsel f a beefsteak, hij gunt zich geen
stukje vleeesch. *— D, dw. bn. benijd. *...ING, dw. hn.
benijdend, misgunnend.
Begue, (bi -gbjoe'). s. (veeart.) tandwortel, m.
Beguile, (bi-ghaj'l). bw. ow. 1. misleiden, bedriegen, teleurstellen, verleiden; 2. afschepen (met schoone woorden) ; 3. ontsnappen, ontkomen; to —one's time, zich den
tijd verdrijven. *— D, dw. bn. misleid, verschalkt ; zie
BEGUILE. * ...ING, dw. bn., -LY, bijw. misleidend, ver
*...ING, * —MENT, S. misleiding, verschal--schalkend.
king, v.; zie BEGUILE. * -R, (- ur), m. v. misleider, ver
-ster, v.
-schalker,m.
Beguine, (be-ghien'), s. begijn (non), v.
Begum, (bi-ghom'), s. Indische prinses, adellijke -dame, v.
Begun, (bi -ghun'), vt. begon. *—,vdw.begonnen;zie BEGIN.
Behalf, (bi-haaf'), s. gunst, v. voordeel, o.; to speak in
— of, ter gunste spreken van; to appear in — of, (recht.)
optreden -, verschijnen ., compareeren voor ; my heart
world bleed in his —, ik zou mijn bloed voor hem storten,
Behappen, (bi -hep'pn), ow. overkomen, gebeuren aan.
Behave, (be-heev'), ow. ww. to — one 's self, 1. zich
gedragen ; 2. (Shak.) zich bedwingen. *— D, dw. gedragen ; he — very ill. hij gedroeg zich zeer slecht; ill —,
van bedorven zeden ; well —, zedelijk, deugdzaam.
* ..ING, dw. hn. zich gedragend.
Behaviour, (bi -heey'-jur), s. gedrag, o. handelwijze, v.;
manieren, v. mv. levenswijs, v.; good —, goed gedrag;
jracefni —, aanvallige manieren ; to be bound —, to be
put or!pon one's ,good —. verplicht zijn rekening en verantwoording van zijne daden te geven; (fig.) een ambt van
vertrouwen bckleeden.
Behead, (bi -bed'), bw. onthoofden ; het hoofd afslaan;
guillotineeren. *— ED, des. bn. onthoofd. 5 —ING, dw.
bn. onthoofdend. —, s. onthoofding, v.
Behel, (bi -hel'), hw. martelen, folteren.
Beheld, (hi-held'), vt. vdw. Zie BEHOLD.
Behemoth, (bi' - hi-muth), s. (Bijti.) behemoth (monsterdier), m.
Behen, (bi'-hen), Ben, (bin), Beken, (bi'-ken), s.
(plant.) lavendelkruid, o.; reil, —, zeelavendel, v.
Behest, (bi-hest'), s. bevel, o. order, opdracht, zending, v.
Behight, (bi-hajt'), bw.:onr. (vt. hehot), 1. beloven; 2.
vertrouwen ; 3. benoemen ; 4. bevelen ; 5. toewijzen ; 6.
melden ; 7. rekenen op.
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Behind, (bi - hajnd '), vz. 1. achter; to ride - it horseiiutnn.
achter op het paard eens ruiters rijden;; 2. na; i,r. ha t did
lie leave -? wat liet hij na? those - ion, die na u komen
(zullen); (fig.) uwe nakomelingen; he is - zone of them,
hij staat bij niemand hunner ten achteren; lie is - his
time, hij komt te laat; to come -, achterlijk zijn (bij), te
kort schieten; they cast thy laws - their backs, zij veraeilten uwe wetten; - iii j back, achter mijnen rug, in mijne
afwezigheid. *-, bijw. van achteren; to liet op -, achter
opstijgen; to leave -, achterlaten; Ice is - in his payments,
hij is achterlijk in het betalen; a saus -, een achterstallige
schuld; to be - in arrears, nog geld schuldig zijn; there is
,ouch business -, er is nog veel te doen over . 5 -Tr AND,
bijw. 1. achter, van achteren ; terug ; rugwaarts, ruggelings ; 2. te laat; 3. achterstallig; ten achteren.
Behold, (bi -hoold'), bw. onr. (vt. beheld, vdw. beholden),
zien, aanzien, beschouwen: - this poor fellow, zie dien
armen man. *-, ow. uitkijken, zien naar; I behPld and
admired, ik zag en bewonderde. *- ! tw. zie !
bn. verplicht, dankbaar; I am - to hiyn for, ik ben hem
dankba ar voor; which you are - to him for, datgene
wat gij aan hem te danken hebt. -, dw. zie BEHOLD.
*_ ER, (-ur), m. v. 1. aan-, be-. toeschouwer, m. -ster, v.;
2. getuige, aanwezige, m. v. * -ING, dw. toeziend, enz.;
zie BEHOLD. -, S. aanschouwing, v . --NESS, s. verplichting, v. dankbaar gevoel, o. erkentelijkheid, v.
Behoney, (bi -ho' -ni), bw. met honig begieten, - bevochtigen, - zoeten.
Behoof, (bi-hoef'), s. 1. voordeel, gerief, nut. o. winst, v.
zie BEHALF : it would be of no -, het zou tot niets
baten; 2. behoefte, v.
Behoove, (bi-hoev'), ow. noodig -, noodzakelijk zijn (aan),
voegen ; it -s him, het voegt -, past hem. *... ABLE,
*- FUL , bn ., - LY, bijes. 1. nuttig, voordeelig; 2. passend,
voegzaam.
Behot, (bi-hut'), vt. zie BEHIGHT .
Behove, zie BEHoovE .
Behowl, (bi -houl'), bw. tegenhuilen, -janken.
Beige-serge, (bi-idj'-surdj), s. grove sergie, v.
Being, (bi'-ing), dw. zijnd; zie BE ; he was near - killed,
hij was op het punt gedood te worden; for the time -,
voor het oogenblik; - that, dewijl , daar ; any - here,
mijn hier zijn, mijne tegenwoordigheid ; your - attached
to him, uwe gehechtheid aan hem. *-, s. wezen, bestaan,
schepsel, o.; to be in -, in wezen zijn, leven; (fig.) van
kracht zijn; future -, het toekomstige leven; as God is
in - ! zoo waar God leeft ! the Supreme -, liet Opperwezen, God; -- formed to cheat, schepsel voor bedrog
geboren. *-, verblijf, o. ; -place, (fig.) bestaan, o. ; verblij fplaats, v.
Be it so, (bi-it-so), vw. verondersteld, gesteld dat.
Bejade, (bi-djeed'), bw. vermoeien, afmatten.
Bejape, (bi-dj eep'), bw. uitlachen, foppen.
Bejesuit, (bi-dje'zwit), bw. tot jezuïet maken.
Bekiss, (bi-kis'), bw. kusjes toewerpen, kussen, toelonken.
Beknave, (bi-neev'), bw. schurk noemen, voor schelle
uitschelden.
Beknow, (bi-noo'), bw. onr. bekennen, erkennen; zie xNow.
Belabor, (bi-lee'-bur), bw. afrossen, afranselen. *...LACE,
(-lees), bw. 1. omwinden, bevestigen, vastmaken; 2. (gem.)
afrossen ; 3. met kant -, met galon bezetten, omboorden.
-D, bn. 1. vastgehecht; 2. met kanten bezet, - versierd.
*... LAM, (-lem), bw. zie BELABOR.
- Belamour, (-bel'-a-mur), s. vrijer, linker, m. *... A íl'f Y,
(-e-mi), s. boezemvriend, m.
Belate, (bi leet'), bw. ophouden, vertragen. *-D, dw. ho.
vertraagd; tot laat uitgebleven; te laat; (fig.) met de
nachtschuit. *-NESS, s. vertraging, te late tehuiskomst,
v. *...LAVE, (-boy'). bw. bewasschen, uitwasschen. * T A W
GIVE, bw. wetten geven aan. 5 ...LAY, (-lee), bes. 1. bezetten, op-, afsluiten, blokkeeren ; to - a man's may, iemand
op zijnen weg afwachten; 2. in hinderlaag leggen; 3. beleggen met; 4. (zeev.) to - a rope, een touw vastsjorren,
splitsen. - ED, dw. bra. bezet, belegd; vastgesjord; zie
BE LAY . *...L AYING, dw. bra. bezettend, blokkeerend; vastsjorrend ; Zie BELAY; - pins, Sj0r11011ten; --- cleats, Sj orklampen.
Belch, (beltj'), bw. ow. opgeven, boeren, oprispingen heb
to -forth caries, vloeken uitbraken. *-, s. I. opris--ben;
ping, v. boor, m.; 3. (gem.) bier, o. hopdrank, m.
dw. bn. opgerispt, geboerd . * -TNG , dw. bra. opr ispen( .
boerend; Zie REr.Cfr, -, slet oprispen, liet boeren.
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Beldam, (bel' -dem). s. 1. oude dame, v. grootje, o. bes;
2. heks, v. oud wijf, o.
Beleaguer, (be-lie'-ghu ), bw. belegeren. omsingelen, bezetten, blokkeeren. *-FD, bn. belegerd. *--ER, (-sir) , s.
belegeraar, m. 5 -rNG, dw. bn. belegerend. -, s. het
belegeren.
Beleave, (bi -lieu), bw. verlaten, begeven.
Belectured , (bi-lek'-tjurd), bn. vermaand, gestreng horispt; (gem.) gekapitteld ; he has been -, men heeft Item
den tekst gelezen.
Belee, (be-lie'), bw. (zeev.) te lijwaart houden, - zetten,

beschutten.
Belemnite, (bi-lom' -nit), s. (aardk.) pijlsteen,belemniet, in.
Beleper, (bi-lie'-pur) , bw. melaatsch maken.
1- Bel-Esprit, (bel' -es-pri), m. (Inv . beaux - esprits), (beusispri), fraai vernuft, o. geestig mensch, m.
Belfry, (bel-fri'), s. 1. klokketoren; klokkestoel; 2. wacht
blokhuis, o.; bergtoren; 3. (zeev.) klokkegang,-toren,i.;

In.; 4. loods, schuur, v.
Belgard, (bel-gherd'), s. vriendelijke blik, lonk, m.
Belgian, (bel-dji-en). bn. Belgisch. *-, m. v. Belg, ln.;
Belgische (vrouw). *...cie, (-djik), bn. Belgisch. 5 ...GTCrsM,
(-dji-sism), s. Vlaamsche -, Nederduitsche spraakwending,
V. 5 ... GTUM , ('-dji-um), s. (aarde.) België, Brabant, o.
Belial, (bi'-li-el), s. 1. verdorvenheid; nutte'_oosheid, v.;
2. Belial. helsche geest, m.
Belibel, (bi-lib' -bel), bw. belasteren, zwart maken.
Belie, (bi-laj'), bn. 1. loochenen. logenstraffen; I should sip thoughts it', ik zou aan mijn eigen geweten te kort
doen, indien...; 2. namaken, nabootsen; 3. beliegen, holasteren; kwaadspreken van. *-D, dw. bn. belogen.
Belief, (be-lief), s. gniv. 1. geloof; vertrouwen, o.; i,a God, geloof in (sod : to continure -, to persevere in
the - that, volharden in het geloof dat ; to the best of
my -, naar mijne beste -, innige overtuiging ; hard of
-, weinig geloovig ; light, ready o, f -, lichtgeloovig;
it is past all -, liet is ongeloofelijk; the christian -, liet
christelijk geloof; 2. geloofsbelijdenis, v.; godsdienst,
in. geloof, o.
Believe, (be-lieu'), bw. ow. - in, - on, 1. gelooven,
vertrouwen; overtuigd zijn; geloof slaan (aan) ; I him to he honest, ik houd hem voor eerlijk, - fatsoenlijk;
I - it to he nn fit to, ik houd dit voor ongeschikt, - ongepast ; I -- he is gone, ik geloof (vermoed) dat hij ver
to - in God, - in dreams, aan God -, aan-trokenis;
droomera geldoven; I - not, ik geloof neen; T - yes, ik
geloof ja; I - so, ik geloof (vermoed) het. *... ABL E,
(i'bl-), ho. geloofbaar, geloofelijk, geloofwaard. *-Tt,
(-ur), in. v. geloovige, die gelooft; he is a ready - in
,,,iracles, hij gelooft sterk aan wonderen; she is a - in
predictions, zij gelooft aan voorspellingen, - aan waarzeg
trice --, rechtzinnige, ijveraar, -ster. *-D, dw. bra.-gerij;
geloofd , vertrouwd. m... ING, dw. bn ., -LY, bijes. geloovend, vertrouwend ; zie BELIEVE.
Belilce, (bi -lajk'), 5 -r.Y, bijw. vermoedelijk, waarschijnlijk,
*_, tw. mogelijk, misschien ! ei ! ei!
Belime, (bi -la,jm'), bw. met kalk bestrijken.
Belittle, (bi-lit'-tl), bw. verkleinen, besnoeien, (ook fig.).
Belive, (bi-liv'), bij«. spoedig, vaardig, -lijk.
Belisarius, (be-li-zee-ri-u), in. Belisarius (m. n.).
Bell, (bel), s. 1. bel, schel, klok, v. ; rinq of -s, klokken gelui, o. ; the passing -, bet doodgelui (bij eerre begrafenis);
to set the -s agoiog, de klokken doen luiden; to toll, the
-, de klok Iuiden , to rio,q the -, aan de schel trekken,
schellen ; the - rings, men schelt ; 2. bloomkelk, v.;
knol), in. ; 3. (bk.) zuilkap ; 4. stulp, v. trechter (eener
bazuin, enz.), in. ; I. to hear the -, to carry awa!1 the -,
de belhamel zijn, zich aan liet hoofd zetten -, de spits
afbijten ; den. prijs behalen ; C. (plant.) klokhuis, a.;
7. (zeev.) de halfwacht; S. a ehi,,,P of-s, een klokkenspel;
han/es -s, (jacht) sell elletj es -, kl okj os aan de ponten der
valken; bell- and ha nnaer-ganie, schimmel -, klok - en hamer
klokgebit, o. 5 --OLAPPEi,-spel.*,inc(rjh)
s. klopel, m. 5 -(. RA N x.C, s. klokkenkruk, v. winkelhaak,
trekker, in. 5 -FN n, s. treclltorvormnig uiteinde, o.
5 -F ASI11ONED, bn. klokvormig. 5 -FLOWER, S. (plant.)
klokbloem, v. *-l^OUNI)I„11, s. klokkengi ot er, In. -GLASS,
s. klokstulp, V. - r.H,nv H:x, S. trekker (eenar staande
klok) , 111 . 5 -LET-rr:xs, S. (w. g.) fraaie letteren, v. nlv,
5 -r1AN, s. klokluider, m . * -MF 'rar., s. klokspijs, v.

* -ainsT'rFr, s. geluidtrechter, en. spi oektrolllpet, v. --MUSK.
S. Zie ABBF,T.]5IVSK. 5 -i EAR, S. klokkepeer , v.
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soort peper, v. *—RINGF.R, S. porder (aan de hoogescholen
in Engeland), M. *_SCALE, s. klokmeter (ter bepaling
van het gewicht eener klok), m. *-SHAPED, bn. klokvormig. *-SPRING, s. klokkebeugel, m. *- PULL, * -STRING,
S. klokketouw, schelkoord, o. *— TENT, S. (mil.) tent voor
12 man, v. *— TOWER, s. klokketoren, m. *-WEIGHTS, S.
klokvormig gewicht, o *— wETHER, S. hamel, m. schaap
dat de bel draagt, o.; (fig.) belhamel, aanvoerder, m.
*-WORT, S. (plant.) soort wortel, M. .
Bell, (bel), ow. 1. in knop schieten, uitbotten; 2. (jag.)
schreeuwen (van herten in den bronsttijd) ; 3. to — the
cat, der kat de bel aanbinden.
Bell, (bel), s. Arabella (verkorte v. n.).
Bella-donna, (bel-le-don' -ne), s. nachtschade (vergiftige

noga. (amandelgebak), v. *-- PINCHED, bn. uitgehongerd.
--PLEA, s. (regt.) exceptie wegens zwangerschap (om
uitstel te erlangen), v. *-ROLL, s. egrol, v. rolhout, o.
* -SLAVE, Zie BELLY-GOD. * -TIMBER, S. stevige kost, m.
*-WORM, s. darmworm; m. trichine, v.
Belly, bw. ow, (vt vdw. bellied), vullen, zwellen, doen
opzwellen, volstoppen; the wall bellies, de muur zet uit,
- hangt over. 5 —ING, dw. bn. opzwellend; vullend; —
sails, zwellende zeilen. —, s. het opzwellen, opstoppen.
Beloek, (bi -lok'), bn. sluiten, opsluiten. *...LOKE, (-look),
bn. gesloten, vastgemaakt.
Belomancy, (bel' -o-men -si), s. pijlenwichelarij, v.
Belone, (bi-loon'), s. langbek naaldvisch, m.
Belong, (bi -long'), ow. toebehooren, toekomen; that
house —s to him, dit huis behoort hem ; it —s to you
to prove your title, het komt u toe uw regt te bewijzen;
this garden —s to the house, deze tuin behoort bij dit
huis ; to whom — they ? tot wien behooren zij ? wie zijn
hunne ouders ? where does he — ? waar woont hij ? waar
behoort hij te huis? *—, bw. betreffen, betrekking
hebben (op). * -ING, dw. bn. behoorend; zie BELONG.
—, (Shak.) hoedanigheid, v.
Belove, (be-luv'), bw. beminnen, *— D, dw. bn. bemind, geliefd; my — ! mijne geliefde ! mijne geliefden ! - dierbaren!
Below, (bi -lo'), vz. onder. *—, bij w. 1. beneden, op den
grond ; (fig.) hier beneden ; onder de dooden ; (kh.) as
quoted —, als aan den voet (dezes) genoteerd; — par,
beneden pari; — stairs, beneden, de trap af; he stands —,
hij is beneden; here —, hier beneden, op aarde ; the realms
—, het onderaardsche rijk; that is — your dignity, dat is beneden uwe waardigheid;2.(recht.)bij een lagere rechtbank.
Belowt, (bi -laot'), bw. smadelijk bejegenen, uitschelden.
Belswagger, (bel -sweg'-ghur), s. (gem.) 1. zwierbol; 2.
snoever, m.
Belt, (belt), s. 1. gordel, riem, m. ; cross—, shoulder—,
draagband, degenkoppel, schouderriem, m.; waist—, buikriem; 2. (heelk.) verband, o. zwachtel, m.; 3. (veeart.)
wormziekte (der schapen), v.; 4. (bk.) krans, m. guirlande,
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plant), v.
Bellarmin, (bel-er' -min), s. groot wijnglas, o. berkemeijer,
m. bokaal. v.
Bellatrix, (bel -le'-triks), s. (sterr.) Bellatrice, (ster der
tweede grootte), v.
-Belle, (bel' -le), s. schoone (vrouw); dartel schoon meisje;
minnares, vrijster, v.
Belled, (bel' -lid), bn. van schelletjes -, van een klok
voorzien; met schelletjes omhangen.
Bellerophon, (bel -li' -ro-fun), s. (fab.) Bellerophon (m. n.).
Belles-lettres, (bel-let'-tr), s. mv. fraaie letteren, v. mv.
Belletrist, (bel'-li- trist), m. v. beoefenaar-, -ster der fraaie
letteren, m. v. man van letteren, m. *— IC, —AL, bn. tot
dt, fraaie letteren behoorend.
fBellibone, (bel'-li -bon), s. schoone en goede vrouw.

mooie vrijster,

v.

Bellicose, (bel li- kooz'), bn. oorlogszuchtig.
Bellied, (bel -'lid), dw. bn. gevuld, enz.; zie BELLY, bw.
*—, bn. buikig, gebuikt, gezwollen, opgezet; a — glass,

een distilleerkolf.

Belliferous, (bel -li'-fe-rus), bn. krijgademend. *...GERATE,
(-'dju- reet), ow. krijg -, oorlog voeren. *...GERENT, (- djurent), bn. krijg -, oorlogvoerend; the —powers, de oorlog
mogendheden. *...GEROUS, (-' dju-rus), on. krijgs-,-voernd

v.; 5. (sterr.) ring (van Jupiter), m.; 6. (aardr.) Belt
oorlogszuchtig.
(doorvaart), the Great —, the Lesser —, de Groote -, de
Belling, (bel'-ling), s. 1. uitbotting, v.; het in knop
Kleine Belt (Denemarken); 7. bijl, v.
schieten; 2. (jag.) geschreeuw der ritsige herten, o.
Belt,
(belt), bw. 1. omgorden, omringen, opsluiten ; 2. omBell>ipotent, (bel-li'-pot -int), bn. machtig -, geducht in
hangen (den hals). *— ED, dw. bn. omgord, Zie BELT, bw.
den krijg.
*-ING, dw. bn. omgordend. —, s. gordel, het omgor+Bellitude, (bel'-li- tjoed), s. schoonheid, v.
den. *-COURSE, s. (mets.) rollaag (van hardsteen), m.
Bellique, (bel -liek'), bn. krijgszuchtig.
Beltane,
(bel'-teen), Beltin, (bel' -tin), s. Meidag, m.
of
klok.
zonder
schel
-less),
bn.
Bellless, (bel'
Meifeest (in Schotland), o.
Bellon, (bel' -lun), s. (gen.) loodziekte, V.
Beluga,
(bel
-u'-ghe), s. soort walvisch, m.
Bellona, (bel -loo' -ne), s. (fab.) Bellona, krijgsgodin, v.
-Belvedere, (bel' -ve-der), s. belvedere, (koepel op een
Bellovesus, (bel -lo -wi'-zus), s. Bellovesus (m. n.)
hoogte, vanwaar men een fraai uitzicht heeft), m. —viBellow, (bel' -lo), ow. — at, loeien, bulken ; (fig.) the
DERE, ('vi-deer), s. plant.) ganzepoot (bloem), v.
wind --s, de wind loeit, - huilt; to — out, (Shak.) uitBelye, zie BELIE.
schreeuwen. "e—, s. schreeuw, kreet, m. geloei, o.
dw. bn. geloeid; gebruld (ook fig.). *— ER, m. v. 1. Bema, (bie'-mee), s. (Gr. gesch.) spreekgestoelte, soort
kansel, m.
schreeuwer, huiler, m. -ster, v. ; 2. omroeper, m. *- ING,
dw. bn. loeiend, huilend; zie BELLOW. —, liet loei- Bemad, (bi-med'), bw. (Shak.) dol maken.
Bemangle, (be-men'-gl), bw. vaneenscheuren, havenen,
en, brullen ; gehuil, o.
verminken.
Bellows, (bel'-loos), s. mv. a pair of —, blaasbalg, v.;
hessian —, luchtververscher, ventilator (in mijnen); valve Bemask, (bimaask'), bw. bedekken, verbergen, maskeeren.
of a —, klep eener blaasbalg. *-BLOWER, m. blaas Bemaze, (bi -meez'), bw.(w.g.)verwilderen,verlegen maken.
smederijen), m. *_FISH, S. trompetter-balgtrpe(in Bemete (bi -meet'), bw. meten.
(soort visch), m. *-MENDER, s. blaasbalgmaker, m.
Bemingle (bi - min' - li), bw. mengen, vermengen.
Bemire, (bi-majr'), bw. bemodderen, beslijken.
Belluine, (bell'-wien), bn. beestachtig, dierlijk.
Belly, (bel-li), (mv. bellies) s. buik, m. lijf, o. pens (van Bemist (bi-mist), bw. benevelen, in een mist hullen.
he
got
the
—
full
onderbuik;
v.;
the
lower
—,
dieren),
de
Bemoan, (bi -moan'), bw. beklagen, betreuren ; to — one's
self, ww, zich beklagen. *— ABLE, ('i -bl), bn. beklaag of it, hij heeft er den buik vol van ; a hungry — has no
baar, betreurenswaard. *— ED, dw. bn. beklaagd, beears, (spr.) honger is een scherp zwaard; his eyes are
dan
zijn
greater than his —, zijne oogen zijn grooter
trourQ. *— ER m. v. beklager, m. beklaagster v. * — ING,
luik, hij is een veelvraat; a woman witli a great —, een
dw. bn. beklagend, betreurend.
zwangere vrouw; she had ten great bellies, (gem.) zij Bemoek, (bi- m ock'), bw. (w. g.) bespotten, uitlachen.
heeft tien kinderen gehad, was tienmaal zwanger ; 2. Bemoil (bi -moil ), bw. zie BEMIRE.
(zeev.) holle zijde der spanten, - van het kromhout; 3. Bemoisten, (bi -moj s-'tn), bw. bevochtigen.
(werkt.) kast, v. buik, m.: the — of a harp, de buik eener Bemoll, (ho -mol')' s. (muz.) B -mol (een halve toon lager
harp. *— ACHE, S. buikpijn, v.; dry —, loodkoliek.
dan B- naturel).
,
*-ACHEBUSH, s. woede (plant) ; soort purgeernoot, v. Bemonster, (bi -mun - ster), bw. monsterachtig maken.
buikpijnkruid, o. *-BAND, s. buikgordel, -riem, m.; Bemourn, (bi-mourn'), bw. rouwen (over), beweenen.
(heelk.) buikcompres, v. * -BOUND, bn. hardlijvig, ver• Bemused, (bi -mj o ezd ), bn. in nadenken verloren ; (gem.)
stopt. *-CHEAT, s. voorschoot, o. *— CIrFFR, s. goede
niet thuis.
(van vogels).
sier, v. lekker eten, o. 5 --FLAUGHT, bijes. haastig, -lijk. Bemute, (bi-moet')' bw.
(ruien
g
).
-FULL, S. buikvol, m. *-FRETTING, S. (ri)SCh.) het Ben, s. 1. zie BEREN; 2. dwaas; 3. (vork.) Benjamin,
(m. n.); 4. to brinq for —, (iem.) deftig onthalen.
wondschaven door den buikriem; (veearts.) windkoliek,
V. * -FRIEND, s. buik -, tafelvriend; tafelschuimer, m. Ben, Benut, (bin'-nut) s. lavendelnoot, v.; oil of —,
*---G00, s, buikdienaar, gulzigaard, M. *—GUTS, s. 1 lavendelolie, v.
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Bench, (bentsj'), s. (-es), 1. bank, v.; front both -es, van
beide zijden, van alle kanten; 2. rechtbank, v.; (fig.) de
rechters, het gerecht; Queen's -, king's -, gijzeling (te
Londen); hooggerechtshof; the treasury -es, do ministeriëele banken (in het Lagerhuis); 3. (timm.) schaafbank,
v.; 4. (waterb.) berm, m. "-, bw. van banken voorzien,
op banken zetten. *--, ow.zitting houden;vaceeren *- -coAL,
S. bovenlaag (eener kolenmijn), v. *- ER, (- ur), s. 1. deken
der orde van advocaten; 2. oud - rechter; 3. kroeglooper,
m. *-WARRANT, S. (recht.) bevel van aanhouding, o.
Bend, (bend), bw. onr. (vt. tended, vdw. bent), 1. buigen,
doen buigen, vouwen; to - planks, (zeev.) planken krom
branden; to - the head, het hoofd buigen; to - the
brow, de wenkbrauw fronsen; slee bent him to her will,
zij deed hem naar haren wil buigen, zette hem naar
hare hand; 2. spannen (een boog); richten; to - one's
steps; - one's way to, zijne schreden richten naar; why
dost thou - thy eyes upon the cart/i? waarom vestigt
(slaat) gij uwe oogen op den grond ? to - the fist,
een vuist maken; he bent a terrific frown upon him, hij
wierp hem een woedeeden blik toe; to - one's nziysd,
one's thoughts to, zijne gedachten vestigen op; to be
bent again, zich verzetten tegen; to - one's spite against,
wrok voeden tegen; bent to meditation, (Shak.) in overpeinzingen verzonken; to be bent on, upon, besloten heb
(zijn) tot; bent on mischief, op kwaad bedacht, in-ben
kwaaddoes verzonken; to be bent against one's self; tegen
zich zelven zijn, zijn eigen vijand zijn; 3. (zeev.) sjor ren, vastmeren; 4. to - up, (Shak.) voorbereiden. *-,
ow. buigen, zich buigen, (ook fig.) zich onderwerpen; een
bocht maken, uitsteken; to - back, achteruit deinzen;
to - down, zich nederbuigen, overhellen; to - forward,
voorover buigen; to - over, overhellen.
Bend, (bend), s. 1. buiging, kromming, kromte, bocht, v.;
2. (wap.) balk, m.; 3. (zeev.) spant, o. ankersteek,
knoop, m. barghout, o.; bends, nov. barghouten; carrick -, platte knoop; common -, sheet -, sehoutsteek;
fisherman ---, visschersknoop, m.; granny -, oudewijvenknoop; hawser -, Turksche knoop, hielingsteek; flat -,
midship -, groot spant; - of moulds, stel mallen; - of
a cable clinch, ankerbindsel; 4. (sehoenm.) zoolleder, o.;
5. bende, v.; 6. drank, slok, M. -ABLE, (- 'i -bl), bn. buigbaar, buigzaam. 5 -ED, (bent), dw. bn. gebogen; zie BEND.
*-ER, (- ur) m. v. 1. buiger, m. -ster, v.; (ook werktuig);
2. grapje, 0. *-HIDES, mv. huiden tot zoolleder, v. mv.
*-ING, dw. bn. buigend, krommend; a - cliff, een
overhangende rots; - muscles, (ontl.) heupbeenspieren.
-, s. buiging, kromte, bocht, v. boog, m.; liet buigen,
zie BEND; the - of a vault, bocht van een gewelf. *- WITH,
S. wilde wijnrank, m.
Bendlet, (bend-lit), s. (wap.) balkje, o.
Bendy, (ben-di), bn. (wap.) schuin, gebalkt.
Bene, (bee' -ni), s. (plant.) vlasdotter, m.; -, placito, (muz.)
bijw. naar welgevallen; - placiture, (muz.) welgevallen;

wil.
Beneaped, (bi -niept'), bn. (zeev.) op lagerwal verzeild;

beklemd.
Beneath, (bi -nieth'), vz. onder, beneden, (ook fig.); he is
- your notice, hij is uwe oplettendheid niet waard;
he will do not/dog - his high station, hij zal niets doen
beneden zijnen hoogen rang. f -, bijw. beneden; in the
earth -, hier beneden, op aarde ; the abyss --, de hel poel, m.
Benedict, (be' -ni-dikt), s. 1. Benedictus (m. n.); 2. (fig.)
jonggehuwd man, m. *-, -bn. 1. milddadig, gevoelig;
2. heilzaam. 5 -INE (- ajn), m. v. Benedictijner monnik,
m. - non, V. - bn. tot de orde der Benedictijnen
behoorend, Benedictijner, - tijnsch. *-- ION, (-sjun), s.lr
zegen, m. zegening; 2. inzegening; 3. dankzegging, v.
dankgebed; (r. k.) benedicité, o. *-I'VE, (- iv), bn. zegenend.
Benefaction, (be- ni -fek'-sjun), s. 1. beweldadiging; 2.
weldaad, v. *...FACTOR, (fok' -tur), m. weldoener, m.
* ...FAcT'Rzss, v. weldoenster, v.
Benefice, (be' -ni-fis), s. 1. kerkelijk ambt ; 2. voorrecht,
gunstbewijs, 0. 5 -D, bn. met een kerkelijk ambt begiftigd. *- LEss, bn. ambteloos, zonder (kerkelijke)
bediening. *...FICENCE, ('- fis - sens), s. weldadigheid, mildheld, v. *...EICENT, ('- fis -sent), bn., -LY, bijw. weldadig, mild, mildelijk; goedhartiglijk, -lijk. *...FICIAL,
-fi'-sjel), s. zie BENEFICE. -, bn., -LY, bijw. 1. voor
nuttig; 3. dienstig, heilzaam, weldadig. 5 -NESS,-delig,
a. 1. nut, voordeel, o. nuttigheid; 2. heilzaamheid, wel-
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dadigheid, v. * ... FICIARY, (- fi'-sj e-ri), bn. 1. begiftigd,
begunstigd; 2. een (kerkelijk) ambt bezittend. -, s.
1. begunstigde, beweldadigde, m. v.; 2. kerkelijk ambtenaar; 3. aalmoezenier, m. *...FICIENCY, (fi'-sjen -si), s.
goedheid des harten, menschlievendheid, weldadigheid,
v. * ... FICIENT, (-fi'sjent), bn. menschlievend, weldadig.
Benefit, (be'-ni'fit), s. 1. -weldaad, v.; 2. voordeel, nut, o.;
he gave me the - of his advice, hij hielp mij met zijnen
raad; it will be of great - to him, dit zal hem zeer
nuttig zijn; for the - of, ten voordeele van; to derive
- from, voordeel -, nut trekken uit; he found - by this
remedy, dit geneesmiddel deed hem goed; 3. (toon.) benefiet, o. voorstelling ten voordeele eens kunstenaars, v.;
4. (refit.) voorrecht, privilege, o. *-, bw. goed doen,
nuttig zijn aan ; to - trade, den handel bevorderen,
- aanmoedigen; trade -s a nation, de handel bevordert
den bloei van een volk; exercice -s kealth, lichaamsbeweging bevordert de gezondheid. «-, ow. voordeel
trekken uit; to - by good advice, nut trekken uit goeden raad. °- ED, dw. bn. bei oordeeld; bevorderd; beweldadigd; a - ticket, een gelukkig briefje, - lot (in
de loterij). 5 -ING, dw. bn. bevoordeelend; bevorderend;

zie

BENEFIT.

Benegro, (bi -nie'-ghro), bw. zeer donker -, zwart maken.
Beneme, (bi -niem'), bw. 1. benoemen, noemen ; 2. beloven.
*...NEMPNE, (-nim'-pn), bw. noemen.
Benet, (bi -net'), bw. 1. in een net vangen; 2. met een net

omhangen.
Benevento, (bi-ne-ven' -to), s. (aardr.) Benevento (Italië),o.
Benevolence, (bi - ne'-vo- lens), s. 1. welwillendheid, goedheid des harten; 2. wel -, liefdadigheid, (christelijke)
liefde; 3. weldaad, gave, aalmoes; 4. (oudt.)willekeurige
belasting, v.; 5. (fig.) due - huwelijksplichten van den
man. *...VOLENT, (' -vo- lent), bn., -LY, bijes. 1. welwillend;
2. wel -, liefdadig, mild, goedhartig, -lijk; fund, liefdadige stichting. -Ness, s. liefdadigheidszin, m.; zie BENE
* ... voLous, ('-vo-lus), zie BENEVOLENT.
-VOLENC.
Bengal, (ben-ghal'), s. 1. (aardr.) Bengalen (Azië), o.; 2.
(kh.) bengaalsch (zek. zijden stof). *-, bn. *- CANE,
Spaansch riet. 5 -EE, (- ie), bn. Bengaalsch, van Bengalen.
-, s. (het) Bengaalsch (de taal van Bengalen). *-ESE,
('-iez), s. Bengaal, m. Bengaalsche vrouw, v. 5--LIGKT, s.
Bengaalsch vuur. *-STRIPES, s. (kh.) bengaal- streep, (zek.
katoenen stof), gingam, m.
Benight, (bi -najt), bw. 1. verduisteren, verdonkeren, in
nacht hullen, (ook fig.) ; 2. benevelen (het verstand, de
rede). * - ED, dw. bn. verduisterd; verdonkerd; (fig.) beneveld; - nations, onbeschaafde -, onwetende volkeren;
to be -, door den nacht overvallen worden (op den weg,
enz.); in onwetendheid verkeeren. * -ING, dw. bn. ver-

duisterend; Zie BENIGHT.
Benign, (bi -najn'), bn., *- LY bijes. 1. goed, goedaardig,
- lijk, (ook van ziekten) ; zacht, liefelijk; 2. heilzaam, gunstig, weldadig. 5 -ANT, (bi- nigh'-nent), bn., -LY, bijw.
weldadig; zie BENIGN. 5 -ESS, (bi -nigh-ness), *- ITY, s. 1.
goedheid, goedaardigheid, mildheid; 2. heilzaamheid, v.
weldadige invloed, m.
Benison, (be'- ni -zun), s. (w. g.) zegen, m.
Benjamin, (ben'-dje-min), s. 1. Benjamin, (m. n.); 2.
(plant.) benzoin, balsemboom, m.
Benjultram, (ben'-djul- trem), s. brood in melk geweekt,
o. brij, v.
Bennet, (ben'-net), s. (plant.) nagelkruid, o. *- FIsg, s.
1. zek. visch (in Afrika); 2. Benedictus (m. n.), Bene dicta, (v. n.).
Benorth, (bi- north'), bijw. benoorden, ten noorden.
Bense, (ben -si'), s. koestal, m.
Bensil, (ben'-sil), bw. (landb.) dorschen.
Bent, (bent), vt dw. bn. gebogen; zie BEND. *--=, S.
1. kromte, bocht, v.; hold your rod at a -, houd uwenrotting -, uwen stok gebogen; to hold the -, de plooi behouden, (ook fig.); to take a bad -, een verkeerde
vouw -, plooi nemen; (fig.) slechte gewoonten aannemen;
he has got the - of your bow, hij heeft uw doel geraden; -- s and turns of a thing, verschillende gezichtspunten
eener zaak; to take the -, in het vrije komen, ontsnappen; het hazenpad kiezen; 2. richting, neiging, v. (ook fig.)
trek, m.; luim, stemming, v.; we give up ourselves in the full
-, wij onderwerpen ons in allen ootmoed; my reason took
the - of thy command, mijne rede onderwerp zich aan
uwen wil; to the - of the king's look, (Shak.) naar het
gelaat dat de koning toont. -, s. *- GRASS, bandriet, o.

BEN. - BEK

BEK - BES.

Bent, (bent), werk. be not, wees niet, woest niet.
Benting, (ben'-ting), bn. 1. rietachtig; 2. (fig.) arm, kom-

opzichter, -schout, m. *...MOTE, (-moot), s. (mijnes.) mijn
rechtbank v.
-gercht,o.
Berhyme, (bi-rajm'), iw. berijmen, in slechte verzen
brengen.
Berlin, (bur-'lire), s. 1. (aarde.) Berlijn (Pruisen), o.;
2. (her-lien'), berline (rijtuig), v.; 3. - bleu, Berlijnsch
blauw (verfstof ).
Berluccio, (bur-luk-'sji-o), s. soort geelvink, m.
Berme, (beurm'), s. (vest.) berm, walgang, m. *- BANS,
s. voetpad, o.
Bermudas, (bur-mjoe-des), s. mv. (aarde.) Bermudische
eilanden, o. mv.
Bern, (beur), s. (aards.) Bern (Zwitserland), o.
Bernacle, Zie BARNACLE.
Bernard, (beur'-nurd), s. Bernard, Bernardus, (m. n.);
- the herruit, soort krab of kreeft. * - IN, * -INE, bn. tot de
Bernardijnen behoorend. 5 -INES, (-dajns), s. mv. Bernardijner monniken, - nonnen.
Bernet, (beur-'nit), s. (recht.) brandstichting, v.
Berob, (bi-rob'), bw. (gem.) berooven, bestelen.
Beroe, (bi-'roe), s. soort zeeschelp, meduse, v.
Berried, (ber-'ri-ed), bn. (plant.) beziën- dragend, bezie
-achtig.
Berry, (ber-'ri) s. bezie, bes, v.; bay -, laurier-bezie;
juniper -, jenever-bes; bearing -, Zie BERRIED; - forwed,
bes-, bezievormig; galls -, galnoot-bes, v. *-, ow. bezien
dragen, in bes schieten. *-, bw. 1. dors'chen; 2. zie BURY.
Berstan, (her-sten), s. zie BESISTAN.
Bert, (beet), s. zie BRIGHT.
Berth, zie BIRTH. *-, ow. zweetera, uitwasemen.
Bertha, (bur'-the), v. n. Bertha (v. n.).
Bertram, (bur-'trem), 1. m. n. Bertrand (in. n.); 2.
(plant.) muurkruid, o.
Beryl, (ber' -ril) s. (delfst.) berilsteen, in. aqua-marina.
0 -LINE, (-lajn'), s. (delfst.) berilachtig, lichtgroen.
Besaint, (bi-seent'), bw. heilig maken, - verklaren.
Besayle, (be-zeel'), m. overgrootvader, m.
Bescatter, (bi-sket'-tur), bw. verspreiden (over), ver
-stroien.
Bescurn, (bi-skurn'), bw. verachten, vernederen, met
smaad bejegenen.
Bescratch, (bi-skretsj'), bw. bekrabben, krabbend ver
-scheurn.
Bescrawl, (bi-skraol'), bw. bekrabbelen, (met een puntig
voorwerp) bekrassen.
Bescreen, (bi-skrien'), bw. bezetten, dekken (met een
scherm). *- ED, dw. bn. bezet, bedekt (met een scherm).
Beseribble, (bi-skri-'bl), bw. bekrabbelen (niet de pen,
enz.), bekladden, (ook fig.).
Bescumber, (bi -skum'-bur), bw. belemmeren, hinderen.
Besee, (bi-sie'), bw. bekijken, bezien, (ook fig.).
Beseech, (bi- sietsj'), bw. reg. onr. kvt. en vdw. besouyht),
bw. dringend verzoeken, smeekgin. *-, s. verzoek, aanzoek, o. dringende bede, v. *-ER, (- ur), ni. v. vrager
verzoeker, smeekeling, m. V. li-ING, dw. bra., -LY, bij w.
verzoekend, vragend.
Beseek, (hi-sick'), bw. zie BESEECH.
Beseem, (bi-siem'), ow. betamen, passen (aan); it -s
hiiii not to sap, het past hem niet te zeggen. *- ING, dw.
bn., -LY, bij w. betamend, passend, op gepaste -, behoorlijke wijze. -NESS, s. gepastheid, gevoeglijkheid, v.
*-LY, bn. gepast, aardig.
Beseen, (bi-sien'), bn. passend -, geschikt gemaakt.
Beset, (bi-set'), bw. onr. (vt vdw. beset), 1. bezetten,
garneeren, omringen, omsingelen, insluiten; - on all
sides witli enemies, aan alle zijden door vijanden omringd;
2. (fig.) dringen, verontrusten; - with cares, aan zorgen
ter prooi; whatever evil -s, welke ramp (hem, haar) ook
kwelle. *-, bn. verlegen; Zie BESET. *-TING, dw. bra.
1. garneerend, benaaiend (met); 2. (fig.) bezettend,
omsluitend; zie BESET. *-, s. 1. garneersel, o. ; 2. omsluiting, benauwing, v.
Beshine, (bi-sjajn'), bw. beschijnen.
Beshite, (bi-sjajt), bw. onr. (vt. beshitten, vdw. beshit),
(gem.) bevuilen, beschijten; (fig.) to - one's self, zich
in liet nauw brengen.
Beshrew, (bi-sjroe'), bw. 1. verwenschen, vervloeken;
- thee! wee u! - your heart! de duivel hale u! 2.
kwaad wenschen (aan); 3, leed berokkenen.
Beshrowded, (bi-sjrou'-did), bra. met struiken beplant.
Beshut, (bi-sjut'), bw. op-, insluiten.
Beside, (bi-wijd'), Besides, vz. 1. naast bij, dicht bij;
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mv. (zeev.)kruiszwichtings,v. mv.
honger-, grastijd (der duiven enz.) alvorens
de booreen rijp zijn; (fig.) slechte tijd.
Bentham, (bent'-hem), m. Bentham (Engelsch rechtsgeleerde en wijsgeer, 1747-1832).
Bentley, (bent'-li), m. Bentley (Engelsch geleerde,
1661-1742).
Benty, (ben'-ti), bn. heide-, rietachtig.
Benumb, (bi-num'), bw. doen verstijven (van koude), verkleumen. * - ED, dw. bn. verstijfd verkleumd; - with
cold, van koude verstijfd,door koude bevangen. * -EDNESS,
*-MENT, s. gevoelloosheid, verstijving (van koude), v.
'* -ING, dw. bn. verstijvend (van koude).
Benvenue, (ben-wen-joe'), s. (drukk.) welkomst, v. traktement dat een nieuw aangekomen zetter moet betalen, o.
Benzoate, (ben'-zo-eet), s. (scheik.) benzoë-zuurzout, o.
*...zolc, (-zo-ik), bn. (scheik.) benzoïn-achtig ; - acid,
benzoë-zuur.
Benzoin, (ben-zo-in), s. (plant.) welriekende Indische
gom, v. *- TREE, s. benzoë -boom, m.
Benzule, (ben-zj oel'), s. (scheik.) mengsel van kool-, water- en zuurstof, o.; benzoë-zuur basis, v.
Beotia, (bi-o'-sji-e), s. (aarde. Beotië (Oud- Griekenland).
*-N-, *...TIC, bn. Beotisch ; (fig.) dom, stomp. -, s.
Beotiër, Beotische (vrouw), m. v.
Bepaint, (bi-peent'), bw. beschilderen, verven.
Bepale, (bi-peel'), bw. doen verbleeken; bleek maken.
Bepinch, (bi pintsj'), bw. (teek.) beknijpen, met knepen
toekenen. *- ED, *-T, dw. bn. beknepen.
Beplaited, (bi-plee' -ted), bn. gevouwen, geplooid.
Beplume, (bi-ploem'), bw. bevederen, suet vederen of
pennen voorzien.
Bepowder, (bi-pau'-dur), bw. bepoedeien, bestrooien.
Bepraise, (be-preez'), bw. prijzen, loven, verheffen, met
loftuitingen overladen, vergoden.
Bepuckered, (bi-puk' -ke-rid), bn. gekreukt, met kreuken
bedekt.
Bepuffed, (bi-puf' -fed), bn. bluffend aanbevolen, met bluf
overladen.
Bepurple, (be-pur' -pl), bw. in purper verven; met purper omhangen.
Bequeath, (be-kwieth'), bw. vermaken, legateeren (bij
testament), nalaten aan, (ook fig.). *- ED, dw. bn. vermaakt, gelegateerd. * - ING, dw. bn. vermakend, legateerend. -, * -MENT, S. vermaking, erfstelling, V.
Bequest, (bi-kwest'), s. legaat, erfdeel, o.
Bequote, (bi-kwoot'), bw. vaak -, veelvuldig aanhalen.
Berain, (bi -reen'), bw. beregenen.
Berate, (bi-reet'), bw. uitschelden (voor); bekijvon, doorhalen.
Berattle, (bi-ret-'tl), bw. over -, om iets heen rammelen,
- ratelen.
Beray, (bi-ree') bra. bevuilen, besmetten.
Berbengine, (beer-bin'-djajn), s. liefdeappel (door de
Arabische geneesheeren dus genoemd), in.
Berberin, (ber'-bi-rin), s. (scheik.) berberis-zuur, o.
* ...BERRY, (;'bur-ri), s. zie BARBERRY.
Berceau, (ber-so'), s. 1. (bk.) tonverwulfs l; 2. priëel, o,.
Bere, (bier), s. Schotsche garst,v.; 2. geraas, o. *-, ow. 1. geraas maken; 2. aanwrijven (eene misdaad;.
Bereave, (be-riev'), bw. reg. en onr. (vt. -d, vt. en
vdw. bereft), berooven, ontnemen. *- D, (bereft), vt dw.
bn. beroofd; arm; we were - of all hope, alle hoop was
ons ontnomen; he was left in a - state, hij werd arm
achtergelaten. *- MENT, s. berooving, v. groot verlies, o.
*-R, (- ur), m. v. ont-, beroover, -roofster, m. v.
dw. bn. beroovend; zie BEREAVE.
Berengarians, (ber-in-gheer' -jens), s. mv. (k. g.) Berin
(naar Beringarius, scheurmaker uit de 11de eeuw).-gariës
Berenice, (be-ri-najs'), s. Berenice (v. n.).
Bergh, (bergh), zie BOROUGH.
Bergamo, (ber'-ghe-mo), s. 1. (aarde.) Bergamo (Italië),
o. ; 2. (kh.) soort tapijten (van zijde, wol, katoen enz.).
Bergamot, (ber'-ghe-mot), s. 1. bergamot (soort peer,
ook citroen) ; 2. bergamot-, citroen-olie; 3. snuif, v.; 4.
(kh.) soort grof tapijt, 0.; 4. - essence, bergamot-, citroen
olie.
Bergander, (berg'h-en-dur), s. vosgans, v.
Bergeret, (ber-dje-rit), s. herderszang, m.
Bergmaster, (bergli'-maas'-tur, bee-iiia.s'-tur), ni. mijnmerlijk.

*-slROUns, S.

*-TIME, S.
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BES.

they stood — each other, zij stonden naast elkander; 2.
buiten, behalve; he had none — them, hij had niemand
behalve hen; — that, behalve dat; — the purpose, buiten
liet doel, ondoeltreffend; some things are — nature, som mige dingen zijn boven de natuur; it is — my present
scope, dat ligt niet in mijn plan; (fig.) to be — one's
sell, — one's senses, buiten zich zelven zijn; razend -,
krankzinnig zijn, razen, tieren; enough to put him — his
patience, genoeg om hein zijn geduld te doen verliezen;
he is — his way, hij is van den (rechten) weg afgedwaald.
*—, bijw. bovendien, buitendien, ook; I have none —,
ik heb niemand (niets) anders; all —, all the world —,
alle overigen, iedereen daar buiten.
Besidery, (bi-saj'-de-ri), s. soort peer, v.
Besiege, (be-siedj'), bw. belegeren, insluiten, berennen.
*—D, dw. bn. belegerd; the —, de belegerden. 5 aizar,
s. beleg, o. belegering, insluiting, v. —lt, (-ur), s. belegeraar, ni. *... IN G, dw. bn., —ii, bijw. belegerend.
...IIv G, s. het belegeren, beleg, o.
Besistan, (bi - sis -ten), s. overdekte bazaar, - markt
Oosten), v.
-plats(inhe
Besit, (bi- sit'), bw. passen, voegen.
Beslave, (bi -sleev'), bw. verslaven, onder liet juk brengen.
Beslaver, (bi - slee' -wur), bw. bokwijlen, bespuwen .
dw. bn. bekwijld, bespogen. *ING, dw. bn. bekwijlend,
bespuwend. —, s. liet bokwijlen, bekwijling, v.
Beslime, (bi-slajni'), bw. bemodderen, bekladden, bemorsen.
Beslobber, (bi -slub-bur), 0...SLUBBE1t, bw. Zie BESLAVER.
Besmear, (bi -smi -er'), bw. 1. be-, insmeren; 2. bemorsen,
bezoedelen. *—ED, dw. bas. besmeerd , bemorst. *—zuu,
dw. bas. besmerend, bemorsend.
Besmirch, (bi-smurtsj), bw. 1. bemorsen, bezoedelen;
2. ontkleuren.
Besmoke, (bi-smook'), bw. berooken, rooken. 5 —D, dw.
bas. berookt, gerookt. °...Ilv G, dw. bas. berookend.
Besmut, (bi-smut'), bw. met roet bemorsen, in roet wentelen. *—rED, dw. bn. niet roet bemorst.

Bespread, (bi -spred'), bw. ons. (vt. vdw. bespread),
strooiend bedekken. —rnc, dw. bn. bestrooiend.
Besprinkle, (bi-sprin'-kl), bw. besprenkelen; bestrooien;

Besnow, (bi - moe'), bw. (w. g.) besneeuwen. _ au , dw.

to — with dust, met stof bedekken, bestuiven. *—D,
dw. bn. besprenkeld. *—u, (-ur), m. v. die besprenkelt,
In. V. 5 ...ING, dw. bn. besprenkelend. —s, Inv. besprenkelingen, besproeiingen, v. mv.
Bespritter, (bi-sprit'-tur), bw. bespuwen, spuwen over.
Bess, (boss), v. (verk. van) Elizabeth (v. n.).
Bessarabia, (bess -sa-ree-bi-e), s. (aards.) Bessarabiï (Turkije), o.
Best, (best), bn. (overtr. tr. v. good), best, (de -, liet) beste;
the — of then, de beste onder lien; the — bed I had, het beste
bed dat ik had; to be — at, uitmunten in; let each malt
do his —, dat ieder zijn bost doe; he does that at the —
of Isis power, hij doet dit naar zijn beste vermogen; to the
— of my reineinbrance, voor zoo ver ik mij herinner; at
the —, op zijn best, ten hoogste; life is at — very
shout, zelfs liet langste leven is kort; he has the — of
it, hij heeft de bovenhand, hij trekt er al het voordeel
van; they carry their commodities where they make the —
of them, zij brengen hunne waren daar waar zij er het
meeste voordeel van kunnen trekken; to make the — of
an ill fortune, zich zoo goed mogelijk uit een gevaar
(uit een ongeval) redden; he etude the — of his way to,
hij begaf zich zoo spoedig mogelijk op reis naar; to have
the —, overwinnaar zijn. *—, bij w. ten beste, liefst; 1
liie this —, dit (dezen) heb ik het liefst; one had —
leaviny, liet best ware het te laten; by means — knows.
to hiun self, door middelen het best aan leem zelven bekend; what had I — do % wat blijft mij liet best te doen ?
— arranyed, op do beste wijze gerangschikt; — beloved, incest bemind, - geliefd; —bidder, meestbiedende;
the —bower, (zeev.) daganker; the —bower cable, dagankertouw; — concerted, op de beste wijze overlegd; —
yoeerned, op de beste wijze geregeerd, - bestuurd; —na lured, —teen eyed, (de, het) goedaardigste. °—, s. liet
beste, uiterste, o.; — spoken, liet best gesproken, - geuit;
— trained, op de beste wijze geleid; - opgevoed; — written, op de beste wijze geschreven uitstekend beschreven.
Bestain, (bi-steen), bw. (Steak.) jevlekken.
Bestead, (hi-itch), bw. our. (vt vdw. bestead), 1. dienen,
nuttig zijn tot, bevoordeelen; how little you — the hind
hoe weinig (zelden) gebruikt gij uw verstand; hardly —,
hard bejegend; 2. onthalen, vermaken.
Bestial, (bes' -ti-el), bas . 0 -LY, bijw. beestachtig, -lijk,
dierlijk; — yocls, dier-goden, dieren als goden vereerd.
n-ITY, (-les), s. beestachtigheid, dierlijkheid, geilheid, v.
°- -izE, (-lajz'), bw. verdierlijken. 0 ...•r 1AT E, bw. tot eon
dier verlagen.
Bestick, (bi - stick'), bw. oor. (vt vdw. bestuck), (naais.)
stikken; (fig.) doorboren; to — with slanderous slaris,
niet de pijlen van den laster doorboren.
Bestink, (bi-stink'), bw. our. (zie svinh); niet stank vervullen.
Bestir, (bi - stuc'), bw. beroeren, bewegen; to — one's self,
zich moeite geven, handelen . * -RED, dw. bu. in beweging gebracht ; you lieve — your valor, gij hebt gal
uwen moed, al uwe dapperheid ten toon gespreid. *—uin c.,
dw. bn. beroerend; ten toon spreidend.
Bestman, (best'-men), s. (-men), smidsjóngen, ni.
Bestness, (best' -nes), s. bestheid, v.
Bestorm, (bi-steurm), ow. stormen, woeden, (ook fig.).
Bestow, (bi-sto'), bw. — on, — to, — upon, 1. geven, aan
uitreiken, schenken, verleenen, toestaan; 2. aan -biedn,
besteden (geld aan); 3. leggen, stellen, bewaren;-wend,
to — a daughter, eerie dochter uithuwelijken; to — one's
self, zich zetten (aan); zich bezighouden (met).
-AL, (-el), s. 1. schenking, gave; 2. uithuwelijking, v.
—ED, dw. bn. gegeven; besteed; zie BESïow.
(-ur), zn. V. gever, schenker, -ster; die uithuwelijkt, ni. v.
—I, G, dw. bn. gevend, schenkend ; uithuwelijkend ;
.NT S. Zie BESTOWAL.
zie BESTOW. * _ME
Bestraddle, (bi -stred'-dl), bw. zie BES TRIDE ell S rx,ADDLE.
Bestraught, (bi -straaut'), bn. (Shak.) zinneloos, krank-

bn. besneeuwd.
Besnuff, (bi-snuf'), bw. niet snuif (tabak) bemorsen, - bestrooien. *—ED, dw. bas. met snuif bemorst.
Besom, (bi'-zum), s. bezem, m. *—, bw. vegen, uitvegen.
*_Ex, (-ur), m. V. uitveger, in. uitveegster, v.
Besort, (bi-soort'), bw. (Steak.) passen, voegen. f—, s.
gezelschap, gevolg, o.
Besot, (bi-sot'), bw. — with, verdomnlelijkon (inz. door
sterken drank), versuffen. *—lED, ('-tid), dw. bn., —ex,
bijw. verdommelijkt, versuft. —nESS, s. verdonlmelijking
sufheid, v. *—TiaG, dw. bu., —LY, bijw. verdommelijkend, versuffend.
Besought, (bi-soat'), vt vdw. zie BESEECII; gesmeekt,
nederig verzocht.
Bespake, (bi-speek'), vt. zie BES CEAI.
Bespangle, (bi-spen'-gl), bw. belooveren, met loovertjes
bezetten. *—D, dw. ho. belooverd. 0 ...iii G, dw. bu. met
loovertj es bezettende, - versierend.
Bespatter, (bi-spet'-tur), bw. bespatten, besproeien; bekladden, (ook fig.) belasteren. 5 —ED, dw. bn. bespat;
(fig.) belasterd. *—Il. G, dw. bas. bespattend ; (fig.) bekladdend.
Bespawl, (bi-spaaul'), bw. bespuwen, bekwijlen; (fig.)
bezwadderen.
Bespeak, (bi-spiek'), bw. onr. (vt. bespoke, bespoke, vdw.
bespoke, bespoken), 1. bestellen (een kleed enz.), (ook
fig.) let one — your attention, ik verzoek om uwe oplettendheid; 2. bestellen, bespreken (een plaats); 3. ophouden, beletten- sty lady is bespoke, mijne meesteres (mevrouw) heeftbelet; 4. aanspreken, liet woord richten tot;
he thus bespake the queen, hij sprak de koningin aldus
aan; 5. aankondigen; his manners — Isis,. a gentleman, zijne
manieren verkondigen den edelman. *—Ex, (-sir), in. v.
besteller, -ster; bespreker, bespreekster, ene .; zie BESPEAK .
*—IaG, dw. ho. bestellend, besprekend; zie BESPEAK.
Bespeckle, (bi-spe'-kl), bw. bespikkelen, besprenkelen.
Bespice, (bi-spajs'), bw. kruiden, sausen.
zinnig.
Bespirt, (bi-spurt'), bw. besproeien.
Bestrew, (bi -stroe'), bw. reg. en onr. (vdw. bestrowut),
Bespit, (bi-spit'), bw. (vt. bespil, vdw. bespit, bespi tteui),
1. bestrooien, bezaaien; 2. besprenkelen. *—ED, dw. be.
— on, bespuwen; besproeien.
bestrooid, besprenkeld.
Bespoke, (be-spook'), vt. dw. zie BESPEAK .
Bestride, (bi -strajd'), bw. onr. (vt. bestrid, bestrode, vdw.
Bespot, (bi -spot'), bw. bevlekken. *--•rflD, dw. bas. bebestridden), 1. overstappen, overschrijden; 2. rijden, bevlekt. «—•clan,, dw. bis. bevle lkkeud .
rijde^n; %e rluth <<10cs.t) — the -world, (fig.) hij houdt de
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wereld onder zich; he —s the clouds, hij rijdt -, treedt
op de wolken; 3. besteden aan; bezigen; to — the necessary pains, zich alle vereischte moeite geven; 4. wegbergen, wegsluiten. * - ING, dw. bn. overschrijdend, enz.
Zie BESTRIDE. * ...STRODE, Vt. Zie BESTRIDE.
Bestrown, (be-stroon'), vdw. bestrooid; besprenkeld;
Zie BESTREW.
Bestuck, (bi-stuk'), vdw. gestikt, benaaid; Zie BESTICK.
Bestud, (bi- stud'), bw. 1. beslaan, bezetten (met knoppen);
2. bezaaien, (ook fig.). *- DED, (- did), dw. bn. beslagen;
bezaaid. *- DING, dw. bn. beslaand; bezaaiend.
Bestunk, (bi -stunk'), vt. vdw. zie BESTINK.
Besure, (bi -sjoer'), bijw. zekerlijk.
Beswieke, (bi -swik'), bw. aanlokken.
Beswift, (bi- swift'), bw. bespoedigen.
Bet, (bet), s. weddenschap, v. pari, o.; to lay a —, eene
weddenschap aangaan, wedden ; to hold —, to take up
a —, een pari houden; zie BETTY. *—, bw. ow. wedden, pariëeren; to — a hundred to one, honderd tegen
een wedden, - zetten; he —s on me, hij wedt (pariëert)
voor mij. *—, vdw. Zie BEAT.
Betake, (bi- teek'), bw. onr. (vt. betook, vdw. betaken),
to — one's self, — to, zich wenden, keuren tot,
schrijden; zijne toevlucht nemen (tot); he betook himself
to study, hij legde zich op de studie -, op de wetenschappen toe; he had betaken himself to drinking, hij had
zich aan den drank overgegeven; when we betook to action,
toen wij tot handelen schreden; they betook themselves
several ways, zij begaven zich naar verschillende zijden;
to — to one's heels, het hazenpad kiezen, aan den haal
gaan. *— N, vt. Zie BETAKE. * ...ING, dw. bn. zich wendend
tot; Zie BETAKE.
Betalk, (bi - taak'), bw. vertellen.
Betattered, (bi -tet' -te -rid). bn. in lompen gehuld.
Betaught, (bi-taaut'), vt. zie BETAKE.
Bete, (biet), s. toevlucht, v. *—, ow. op en neêr loopen.
Beteem, (bi - tiem'), bw. 1. geven, voortbrengen; 2. fokken,
koesteren.
Betel, (bi-tel'), Betle, (be 'tl), s. (plant.) betel (soort
peper), v. *— NUT, s. betelnoot, v.
Bethink, (bi- think'), ow. onr. (vt. vdw. betought), bedenken; to — one's self, zich bedenken; to — of,
zich herinneren; I have bethought myself of another fault,
ik herinner mij nog een anderen misslag; to — one's self
better, tot andere gedachten komen.
Bethlehem, (beth' -li -hem), s. 1. (aardr.) Bethlehem (Palestina), o.; 2. zie BEDLAM. *—ITE, (- ajt), s. 1. Bethlehemmer; 2. naam van zek. monnikenorde; 3. (fig.)
krankzinnige, m. v.
Bethought, (bi -thout'), vt. vdw. Zie BETHINK.
Bethrall, (bi -threll'), bw. onderwerpen, tot slavernij
brengen. *- ED, dw. bn. onderworpen, tot slavernij gebracht. *—ING, dw. bn. onderwerpend.
Bethump, (bi- thump'), bw. afranselen, afrossen.
Betide, (bi -tajd'), ow. onr. (vt. vdw. betid), geschieden,
voorvallen, overkomen; what would — of thee ? wat moet
er van u worden ? woe — thee ! wee u!
Betilles, (bi-til-lis'), s. mv. (kh.) betilles (wit gestreepte
katoenen stof in Oostindil).
Betime, (be-tajm'), *—s, (-s'), bijw. bij tijds, tijdig; spoedig, vroegtijdig; he tires —, that spurs too fast, (spr.) hoe
meer haast, hoe minder spoed.
Betoken, (be-too'kn), bw. 1. beteekenen, aanduiden; 2.
aanduiden, voorzeggen. *—ED, dw. bn. beteekend; voor
- ING, dw. bn. beteekenend ; voorspellend ; zie-speld.*
BETOKEN.

(be-'tun), s. beton (metselspecie), m.
Betony, (be'-ton -ni), s. (plant.) betonie, v.
Beton,

Betook, (bi -toek'), vt. zie BETAKE.
Betorn, (bi-turn'), bn. verscheurd.
Betoss, (bi toss'), bw. (Shak.) schudden, zwaaien, schom-

molen. *- ED, dw. bn. geschud, geschommeld.

Betrap, (bi-trep'), bw. betrappen, vangen.

Betray, (bi- tree'), bw. 1. bedriegen, verraden; the Son of
man shall be =—cd into the hands of men, de Zoon des

menschen zal in de hand der menschen vallen; great
confidence —s a man into errors, een te groot vertrouwen doet den mensch in dwaling vervallen; be cautious,
lest you — your ignorance, neem u in acht, anders
verraadt gij uwe onwetendheid; he —s the blackest
heart, hij verraadt het zwartste gemoed. *— AL, s. verraad, o. *— ED, dw. bn. verraden, bedrogen, misleid,
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gevoerd (in). *— ER, (-ur), m.f v. verrader, m.; bedrieger,
-ster, m. v.; a — of his country, een verrader des vaderlands;
zie TRAITOR; fear is a — of the understanding, de vrees
verlamt het verstand, - de rede. 5 —ING, dw. bn. ver
bedriegend, misleidend ; zie BETRAY. —, s.-raden,
verraad, o. * -MENT, s. verraad, o. verraderij, v.
Betrim, (bi- trim'), bw. opsieren, opsmukken, tooien;
(gein.) opdirken. *— MED, dw. bn. opgesierd. *— MING,
dw. bn. opsierend, tooiend.
Betroth, (bi- troth'), bw. 1. ondertrouwen, verloven; 2.
(r. k.) tot bisschop aanstellen, - wijden. *— ED, dw.
bn. 1. verloofd; onuertrouwd; 2. gewijd. * — ING, dw. bn.
1. verlovend ; 2. wijdend. * -DIENT, S. ondertrouw, m.;
verloving v.
Betrust, (bi-trust'), bw. — to, toevertrouwen ; to — one
with, iemand iets toevertrouwen. 5—ED, dw. bn. toevertrouwd. *-ING, dw. bn. toevertrouwend. *—MENT, s.
toevertrouwen, o.
Betsey, (bet' -si), v. Elizabeth (verk. v. n.).
Betso, (bet'-so), s. Venetiaansch muntstukje, o.
Betted, (bet'-tid), dw. bn. gewed; zie BET, bw.
Better, (bet'-tur), bn. (vergr. tr. v. good), beter; this pen
is — than mine, deze pen is beter aan de mijne; she is
—, zij is beter (hersteld); to grow —, beter worden; zich
verbeteren; to change for the —, in zijn voordeel ver
he was not the — for it, hij was (werd) er niet-ander;
beter om; he was — off, hij verbeterue er door, hij. kwam
er beter af; to get tue — of..., de bovenhand hebben -,
houden over...; herstellen (van een ziekte); to make
—, verbeteren; for — for worse, hoe hij (zij, het) is;
(gem.) hoe hij reilt en zeilt; (fig.) het ga hoe het wil;
nip — half, mijne wederhelft; this room is 20 feet long
and —, deze kamer is 20 voet lang en meer; it is —
than ten o'clock, het is over tienen. x—, bijw. — and —,
al beter en beter; so much the —, the — for it, des te
beter; it is —, het is beter (te...); it was — than two
pounds, het kostte meer dan twee pond (sterling); the —
to understand his words, tot beter verstand zijner woorden; I thought — of it, ik heb mij bedacht. *—, s. voorrecht, voordeel, o. bovenhand, v.; your —s, uwe meerderen; their —s would be hardly found, men zou bezwaarlijk
betere menschen kunnen vinden dan zij zijn. *—, s. (spel)
pointeur, m. *—, bw. 1. verbeteren, volmaken; 2. overtreffen; 3. bevorderen, steunen, begunstigen; to —
one's self; zich (bij een koop) bevoordeelen. *— ED,
dw. bn. verbeterd. * - ING, dw. bn. verbeterend enz.;
zie BETTER; -house, verbeterhuis. —, s. verbetering,
0. * —MENT, S. verbetering, veredeling, verhooging, bevordering; —s, mv. aanplantingen, landontginningen, v.
mv. 5—NESS, s. voortretfelijkheid, v. het uitstekende.
Betting, (bet-ting), dw. bn. weddend. —, s. het wedden;
weddenschap, v.
Bettor, (bet-tur), m. v. wedder, -ster, m. v.
Betty, (bet-ti), s. ( -les). 1. breekijzer, o. keizer (dieven-

sleutel), m.; 2. Betje, Betty, (verk.) Elizabeth (v. n.).

Betumbled, (bi -tum'-beld), dw. bn. wanordelijk, ver
dooreen.

-ward,

Betutored, (bi -tjoe'-tur-ret), dw. bn. 1. onder voogdij -,
onder curateele staand; 2. onderwezen, onderricht.
Betwattled, (bi-twet'-tled), bn. bedremmeld, verlegen,
verstomd, sprakeloos.

Between, (bi - twien'), vz. tusschen, onder; — this and
to morrow, tusschen nu en morgen; — this and then,
van nu tot dan; things go well — the parties, de zaken
tusschen partijen staan goed; they have but one soul —
them, zij zijn te zamen één ziel; — whiles, bij tussehenpoozen; to distinguish — right and wrong, recht van onrecht
onderscheiden; — ourselves, onder ons, onder vier Hogen.
—, bijw. the space —, de ruimte daartusschen. *—, s.
there is nothing in the —, er is geen middenweg; —
decks, (zeev.) tusschendeks; height of—, hoogte tusschendeks; — the ports, gangen van de buitenhuid, breegang.
3etwixt, (bi -twikst'), vz. zie BETWEEN.
3evel, (be' -vil), S. 1. (meetk.) hoekmeter, winkelhaak, m.;
2. schuinte, v. scherpe hoek, m. zwei, v.; stock of the
—, zweihout, o. *—, bn. scheef, schuin, krom; — angle,
schuine hoek; — gear, schuine radertanden. *—, bw. ow.
schuin -, scherphoekig maken, - zijn. *— ED, dw. bn.
scherphoekig gewerkt, - gesmeed; — wheel, kegelrad,
diagonaal rad. * - ING, dw. bn. scherp -, schuinhoekig
makend, - loopend. —, s. schuin -, scherphoek, m.;
square—, winkelzwei; standing —, stompe zwei; under—,
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scherpe zwei ; - board, (timm.) zweiiordje; - edge, zweihoek ; heel-, (zeev.) hielzwei. *- MENT, S. (delfst.) gelijkmaking (der kristalhoeken of kanten), v. het klooven.
Bever, zie BEAVER. -, s. vier-uurtje, tusschenmaal, o.
-, ow. een tusschenmaal houden.
Beverage, (be'-ve-reedsj ), s. 1. drank, dronk ; 2. ververschende drank, m. limonade, (wijn met water); 3. verversching, collation ; 4. welkomst, v. traktement; 5. intreêgeld; 6. (spel) pand, o.
Bevile, (bi'-wil), s. (wap.) boek, m.; zie BEVEL.
Bevy, (bi'-wi), s. 1. zwerm (vogels), m.; a - of partridges, een vlucht patrijzen; 2. menigte, v.; 3. dameskransje,
gezelschap, o. * -GREASE, S. hertenvet, o.
Bewail, (bi-weel'), bw. beweenen, betreuren, beklagen.
*_, ow. treuren om, weeklagen. *- ABLE, (- i'-bl), bn. beklagenswaard. *_ED, dw. bn, beweend, beklaagd. *- ER,
(-ur), m. V. die beklaagt, beweener, -ster, m. v.
dw. bn. beweenend, betreurend ; zie BEWAIL. -, S.
beklag, o. het beweenen. -LY, bijw. op klaaglijke wijze.
*-MENT, S. klachte, v. klaaglied; beklag, o. het beweenen.
Bewake, .(bi -week'), bw. wakker houden..
Beware, (bi-weer ), ow. - of, zich in acht nemen -,
zich hoeden -, zich wachten voor ; mijden ; - of drwakenness, wacht u voor dronkenschap ; - of men, neem
u voor de menschen in acht; - of chat you say, pas wel
op hetgeen gij zegt.
Beweep, (be-wiep'), bw. ow. onr. beweenen ; weenen
over; klagen. *...WEPT, bn. vt. dw. beweend ; met tranen
bevochtigd.
Bewet, (bi-wet'), bw. bevochtigen, nat maken.
Bewhore, (bi-hoor'), bw. (gem.) 1. onteeren; 2. (Shak.)
voor hoer schelden.
Bewield, (be-wield'), bw. hanteeren, besturen.
Bewilder, (be-wil'-dur), bw. 1. verwarren, verbijsteren;
3. pal zetten, verlegen maken. *- ED, dw. bn. verward,
verbijsterd ; to get -, in de war raken. -NESS, S. ver
- ING, dw. bn. verwarrend, verbijste--wardhei,v.*
rend. -LY, bijes. op verwarrende wijze, verwarrend.
*-MENT, s. verwarring, verbijstering, v.
Bewinter, (bi-win'-tur), bw. winterachtig maken.
Bewitch, (bi-witsj'), bw. 1. betooveren, beheksen ; 2.
(fig.) omstrikken. *- FD, dw. bn. betooverd, behekst.
f--NEss, S. betoovering, beheksing, v. *- Ex, (- ur), m.
V. betooveraar, -ster, m. v. tooverheks, v.
*- ASENT, s. betoovering, hekserij, v. *- FUL, (-foei),
*-ING, bn. betooverend; lokkend. *- ING, dw. bn., -LY,
bijw. 1. betooverend; 2. omstrikkend. *- NESS, *-31FNT,
S. betoovering, hekserij, v.
Bewits, (bi'-wits), s. mv. (jag.) schel-, belriemen, m. mv.
Bewondered, (bi-won'-de-rid), bn. verbaasd, verwonderd.
Bewrap, (bi-rep'), bw. omwikkelen, omwoelen, oprollen.
Bewray, (bi-ree'), bw. verraden, toonen. 5 -ED, dw. bn.
verraden, getoond. *- FR, (- ur), m. V. verrader, openbaarder, -ster (van geheimen), m. v. *- ING, dw. ba., -LY,
bijw. verradend, toonend. *-MENT, S. het verraden.
Bewreek, (bi-rek'), bw. vernielen, verwoesten.
Bewrought, (bi-raot'), bn. bewerkt.
Bey, (bee), s. bey, landvoogd (in Turkije), m.
Beyond, (bi-joond'), vz. over, voorbij ; boven ; - the
Alps, aan gene zijde der Alpen ; a little - his house, een
weinig voorbij zijn huis ; -- measure, overmatig ; - belief,
ongelooflijk; - memory, boven menschengeheugen ; recovery, reddeloos ; that is -- his power, dat is boven -,
buiten zijne macht ; that is - coati/arehension, dat gaat alle
begrip te boven;thy yoodness- thouylct,uwe goedheid waar
zich geen denkbeeld kan vormen; - dispute, on--vanme
betwistbaar; his expenses are - lila income, zijne verteringen zijn grooter dan zijne inkomsten; one thing is to me
- all wonder, iets schijnt mij liet wonderlijkst toe;
his poems are - Virgil, zijne gedichten overtreffen die
van Virgilius ; to be - retreat, niet meer terug kunnen;
to eat - digestion, meer eten dan de maag verteren kan ;
to go -, verder -, voorbij gaan ; to go - o,ce's depth, tot
over het hoofd in het water zakken ; grond missen ; (fig.)
niet meer weten wat te doen-, he went - her, hij bedroog,
misleidde haar ; to stay - one's tinre, langer blijven -,
verwijlen dan noodig is. *-, bijw. ginds, aan gene zijde,
in de verte.
Bezan, (be'-zen), s. Bengaalsch (katoen en gestreepte
stof van Bengalen), o.
Bezant, (be-tent'), s. gouden munt (van Byzantium), v.

Bezantler, (bi - zent'-lur), s. 1. gevorkte hertshoorn; 2.
ijskegel, m.

Bezel, (bi -zil), s. kast (van een ring), ringkast, v.
Bezoar, (bi-zoar), s. (delfst.) bezoar(steen), m.;.German-,

gemzensteen ; ox-, ingewandssteen (in de galblaas der
runderen) ; - antilope, (dierk.) gazelle, v.; - goat, bezoargeit, v.; - mineral, (scheik.) delfstoffelijke bezoar (soort
spiesglans). *- DIC, bn. bezoarvormig, - aardig. -s, s.
mv. (gen.) bezoar-houdende geneesmiddelen, o. mv.
-DICAL, bn. als bezoar ; de eigenschap van tegengif
bezittend.
Bezola, (bi-zo'le), S. (nat. gesch.) moeraal (visch), m.
Bezonian, (bi-zo'-ni-en), s. (Shak.) arm kerel, schooi
-er,m.
Bezzle, (bez'-zl), bw. verkwisten, geld doorbrengen,
zwieren.
Bhowanee, (boo-wee-nie'), s. (fab.) godin der vernieling (bij de Indiërs), v.
Bhuehampae, (boe-tjem'-pec), s. Indische sierplant, v.
Bhung, (bung), zie BANG.
Bia, (baj'-e), s. (kh.) Indisch schelpmuntje, mosselgeld,
o.; zie cowleY.
Biangulate, (baj-en-'ghjoe-leet), *- D, *...LOLS, bn. tweehoekig.
Biarmian, (baj-er'-mi-en), bn. bijnaam der Finnen.
Biarticulate, (baj-er-ti'-kjoe-leet), bn. twee-, dubbel
-voegi.
Bias, (baj'-es), s. 1. schuinsche helling, neiging; schuinte,
v.; - of a ball, dracht eens kogels, - van een bal, v.; 2.
(kh.) uitslag, m. overwicht, o.; (fig.) overmacht, v.; 4.
richting, neiging, aandrift, v.; hang, m. overhelling (tot),
v.; trek, m. bedoeling, v.; morality gives a - to men 's
actions, de zedelijkheid is het richtsnoer van 's menschen
daden ; 5. zin, m. beteekenis, v.; to put one out of his
-, iem. verlegen maken. *-, bn. scheef, schuin ; to
cut -, dwars snijden; (fig.) verkeerd uitleggen ; to go a
-, scheef -, dwars loopen; - drawing, (Shak.) partijdig
eenzijdigheid, v. *--, bw. naar ééne zijde buigen,-heid,
doen overhellen; (fig.) aan zich trekken, tot zijne partij
overhalen. *- ED, dw. bn. 1. schuin -, scheef gemaakt,
- getrokken; 2. eenzijdig, bevooroordeeld. *- ING, dw. bn.
schuin -, scheef trekkend, - buigend; naar de ééne
zijde afwijkend. *-nEss, s. (-es), schuinte, helling; (fig.)
eenzijdigheid, v. zin, m. beteekenis, v.
Biauriculate, (bi-au-ri'-kjoe-leet), bn. (ontl.) dubbellobbig (in het hart).
Biaxal, (bi-ex' se), bn. twee assen hebbend.
e; 2. soort vischje, o.
Bib, (bib), S. 1. slabbetje, kwijldoekje;
*-, ow. slurpen, drinken, bekeren. *-ACEOUS, (-e'-sjus),
bn. 1. aan den drank verslaafd; 2. licht doordringbaar
door vocht, poreus. 5 -ACITY, (-be-'si-ti), s. verslaafdheid
aan den drank, v. * - BER, (- bur), s. dronkaard, drinkebroêr, m. *- BING, dw. bn. drinkend. -, s. het drinken, - bekeren.
Bibble-Babble, (bibbel-Lebbel), s. gebabbel, gesnap, o.
Bibio, (baj-'bi-o), S. soort platluis, v.
Bible, (baj-'bl), S. bijbel, m. heilige schrift, v.; 2.
(zeev.) groote bijl, v. * - OATH, S. eed op den bijbel,
m. * -SOCIETY, S. bijbelgenootschap, o.
Biblical, (bi-'bli-kel), bn. bijbelsch. *_LY, bijes. over
eenkomstig den bijbel.
Biblicist, (bi-bli-sist), s. bijbelkenner, schriftgeleerde, m.
Bibliognosy, (bi-bli-ogh-no-zi), s. 1. boekenkennis, boe
handleiding, v. *...GRAPHER, (-'ghree--kenglrdhi;2.
fur), s. boekenkenner, boekenschrijver ; geleerde, m.
*...GRAPHIC, (-' ghre-fik), -AL, bn. boekengeleerd, bibliographisch. te...GRAPHY, S. boekenbeschrijving, bibliographie, geschiedenis der letterkunde, v. *...LATRY, (-' le-tri),
S. boekenaanbidding, v. 5 ...LITE, (-lajt), s. biblioliet,
(soort steen), m. *...MANGY, (-men-si), s. bijbelwaarzeggerij, (soort kabbala), v. *...MANIA, (-mee-ni-e), s. boeken-, (ook bijbel-) manie, overdreven liefde tot boeken,
V. * ...MANIAC, (-me -ni-ok), s. boekengek, m. -AL, bn.
boekendwaas. *...PEGIC, (-ped'-jik), bn. op boekbinderij
betrekkelijk. *...POLIST, (- po-list). *...POLE, S. boekver*...THECAL, (-'thi-kel), bn. op een boekerij
kooper,
betrekkelijk. 5 ...THECARY, (-thi-ke-ri), s. (-ies), bibliothecans, opzichter eener boekerij, m. *...THEKE, (-'thick),
S. boekerij, bibliotheek, v.
Biblist, (hi-bust), s. 1. bijbelman (toenaam door de
katholieken aan bijbellezers gegeven); 2. bijbelkenn er, m.
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BIB. - BIF.

Bibracteate, (bi- brek'-ti -eet), bn. (plant.) met dubbel gespleten bladeren.
Bibulous, (bi -bu-lus), bn. sponsachtig ; - paper, vloei

BIF. - BIL.
uitschietend. *...FEROUS, ( -'fe-rus), bn. (plant.) tweemaal

's jaars (vrucht)dragend.
Bifin, (bif'-fin), s. gebakken -, gebraden appel, m.
-paier,o. Bifid, (bi -fid), bn. (plant.) dubbel -, tweespletig.
Bicalearate, (bi -kel'-ke- reet), bn. dubbelsporig (van die- Biflorous, (bi -fio' -rus), bn. dubbel -, tweebloemig, dubren), getakt. *... CAPSULAR, (-kep'-sjoe-ler), bn. (plant.)
belbloeiend. *... FOLD, (-foold), bn. dubbel, tweevoudig.
met twee kapsels ; met een dubbel zaadhuisje. *...CAR. FOIL, (-fojl), s. (plant.) tweeblad, o. *... POLI A TE,
BONATF., (-ker'-bo- neet), bn. (nat.) dubdelkoolig. -, s.
(baj-fo -li-eet), bn. tweebladerig. *... FORATE, (-fo- reet),
overkoolzuur, bicarbonaat, o.
bn. (plant.) tweegatig, met dubbele opening. *...FORIN,
Bice, (baj s), s. (schild.) bleekblauw ; green -, groene
(-fur-rin), bn. (plant.) met dubbele zakjes.
verf, bleekgroen.
Biform, (baj'-foorm), _i1 -ED, bn. twee-, dubbelvormig.
Bicipital, (bi - si' -pi -tel), *... PHF.LOUS, (bi - si' -fu -lus), *..PI
*-ITY, (- i -ti), s. dubbel -, tweevormigheid. V. *...r•RnnTED,
TOUS, (pi-tus), bn. tweehoofdig, - koppig.
(-frun'-tid), bn. (bk.) met dubbele voorzijde. 0 ...I i?RBicker, (bik' -kur), ow. 1. schermutselen, (ook fig.) twisCATE, (-fur- keet), -D, (-id), bn. gevorkt, tweetandig,
ten, haspelen; 2. vlammen, gloren; 3. zich heen en weder
getakt. *... FURCATION, (-fur-kee-sjun), s. tweetandigllcid,
bewegen. * -ER, (-ur), m.schermutselaar;kijver,twister,m.
vertakking, dubbelgetaktheid, v. *...FURCOUS, (-fur -kus),
*- ING, dw. bn. 1. schermutselend; 2. vlammend, glubn. getakt, dubbelvorkig.
rend ; 3. twistend. -, * -ME NT, s. 1. schermutseling; Big, (bigh), bn. (-ger, -gest), 1. dik, groot, vol, zwaar; to
2. het vlammen ; 3. twist, m. gekijf, o.
grow -, dik worden ; soy heart is - with, mijn hart (ge Biekurn, (hik' -kurn), s. 1. ijzeren punt, -spits, v.; 2.
moed) is vol van ; have 1 not a heart as - as thine ? (Sliak.)
is mijn hart niet even moedig als hot uwe ? 2. zwanger;
(smed.) dubbelhoornig aanbeold ; bikij zer, o.
to be - of with (child), s wanger zijn ; a cozy - with
Bieolligàte, (bi -col' -li- gheet), bn. aaneenhangend (van
de voorste toenen).
young, een drachtige koe (ook fig.); the great dap -with
Bicolor, (bi -ko'-lur), bn. tweekleurig. *... CONJUGATE.,
the fate of Cato and of Rome, de groote dag die over
( -kon' joe -gheet), bn. bij paren, paarsgewijs. *...coRN,
liet lot van Cato en Rome zal moeten beslissen ; 3.
(' -kun), *...coRNous, ('-kor•nus), bn. tweehoornig.
trotscli, hooghartig, ingebeeld, verwaand; moedig; to
*... CORPORAL, (-kor'-pu-rel), bn. met twee lichamen,
look -, er trotsch uitzien ; - looks, verwaand voorkodubbel-lichamelijk. ... CRURA L, (-kroo' -rel), bn. tweemen ; to talk -, uit de hoogte spreken ; - words, groote
beenig. *...CLSPID, (- kus -pid), bn. dubbel-, tweepuntig.
woorden, snorkerij. *-, s. soort garst, v. -, bw. houBicycle, (baj-siki.), v. tweewieler, m.
won. * -BELLIED, bn . dikbuikig. *--BODIED, bn. lijvig.
Bid, (bid), bw. onr. (vt. bid, bade ; vd. bid, bidden), 1.
*-BONED, bn. forsch, gespierd, geschonkt. *-cox^vED,
- to, uitnoodigen, verzoeken ; he bade me to stay, hij
*- GROISED, bn. zwaar gekorreld, korrelig. *-s, IIEsu,
verzocht mij te blijven; to - a boon, om Bene gunst
bn. smoordronken. * -NAMED, bn. befaamd; opgevijzeld.
verzoeken ; 2. bevelen, gebieden ; do as you are -, doe
* -NAPPED, bn . grofdradig, vol noppen. *-sOLSI)ING,
zoo als u bevolen (geboden) is ; when they are -den, als
bn. schel -, hoogklinkend. * SWOLN, ho. dikgezwollen.
het hun bevolen is ; 3. bieden, aanbieden (een prijs); to
*- UDDEREI), bn. met zware -, volle uiers.
- the fairest, liet hoogste bod doen ; to - up, hooger Bigamist, (bi'g11e-mist), m. v. dubbel gehuwde (man of
bieden ; to - fair, (fig.) zich goed voordoen ; voordee l bevrouw), bigamist, m, v. *...MY, (-mi), S. bigamie, v. (misloven ; to - battle, den slag aanbieden ; to - defiance
daad van) dubbel huwelijk, o.
to, uitdagen, tarten, trotseeren ; to - farewell, vaarwel Bigeminate, (bi-dji'-mi-neet), bn. tweetandig, gevorkt.
zeggen aan, afscheid nemen van; nether - him God speed, Biggin, (bi -ghin), s. 1. muts, v. begijnenkapje, o.; nachtzeg hem evenmin : God behoede u ; to - war to all,
muts (Shale.), v.; 2. (w. g.) gebouw, o.
allen het hoofd bieden, alles trotseeren; to - welcome, Bight, (bajt), s. 1. kreek, bocht, baai ; 2. rol, kromte
verwelkomen, begroeten ; to - bans, de afkondigingen
in opgerold touw ; 3. (dierk.) binnenwaartsche kromming
laten doen (van een huwelijk), ondertrouwen; to - beads,
der knie. v.
zijnen rozenkrans aflezen. *-, *-DEN, dw. uitgenoodigd; Biglandular, (bi -ghlen'-djoe-ler), bn. (plant.) dubbel
aangeboden, enz. *-, s. bod, o. aanbieding, v.; the liiyhest,
klierig.
-eiklg,
the f airest -, het hoogste bod.
Bigly, (bigh -li), bijw. gezwollen ; hoogdravend.
Bidale, (bid'-eel), s. uitnoodiging door een behoeftige Bigness, (bigh-ness), s. gmv. dikte, breedte, zwaarte, v.
gedaan om in zijne woning te komen, ten einde hem te
omvang, m.
ondersteunen, v.; huisbezoek bij een arme, o.
Bigot, (hi-glint), m. v. schijnheilige, m. v. kwezel, v.
Bidder, (bid-dur), m. v. bieder, opbieder, -ster ; noodifemelaar dweper, ijveraar, m. *-ED, (-id), hn., 0 -ELLY,
ger, ' -ster, m. v.
(-id-li), iijw. schijnheilig, -lijk; bijgeloovig, dwepend.
* -ISs1, *-RY, s. schijnheiligheid, dweperij, femelarij.
1- t3iddery-ware, (bid-de-ri-weer'), s. soort Oostindische
compositie-waren, (naar de stad Bidfl( , ry aldus genoemd).
v. overdreven godsdienstijver, m. onverdraagzaaiuheid, v.
Bidding, (bid'-ding), 1. dw. bn. biedend; verzoekend, t Bijou, (bi'-djoe), s. kleinood, juweel, o. *-TRY, ( -tri),
enz.; zie BID ; 2. bod ; 3. verzonk ; 4. bevel, o. afkondis. kleinoodiën, o. mv.; handel in kleinoodiën, in.; juweelging, kennisgeving, v.; to take -, naar raad luisteren.
bewerking, v.
Biddy, (bid-di), s. kieken, kippetje, o.; (gem.) hoer, v.; Bijugate, (baj-djoe-gheet), *...GOUs, (-ghus), bn. (plant.)
Zie BRIGIT.
tweeparig gebladerd.
Bide, (bajd), bw. volharden; verbeiden, geduldig afwach- Bilabiate, (baj-le -'bi-eet), bn. (plant.) twee-, dubbellippig.
ten ; op een rendez-vous verschijnen. *-, ow. Zie ABIDE.
* ...LAMELLATE, (-lem-'el-leet), bn. (plant.) twee-, dubbel Bidens, (bi-dens), s. gaffelkruid, o. *...DENTAL, (-den -tel),
plattig, uit twee platte doelen bestaand.
* ..DENTATE, (-den-teet), bn. twee , dubbeltandig, - getand. Bilander, (baj-'len -dur), s. (zeev.) bijlander (vaartuig),
(bi
Bidet,
-det'), s. 1. paardje, hitje, veulen, o. klepper,
riviervaarder, m.
m.; 2. waschbankje ; 3. stilletje, o.
Bilateral, (baj-le -'te-rel), bn. 1. twee-, dubbelzijdig; 2.
Biding, (baj'-ding), dw. bn. wachtend, enz.; zie BIDE.
(recht.) wederzijdsch.
*-, s. afwachting, v.; -place, woonplaats, v.; zie ABODE. Bilberry, (bil -ber'-ri), s. (plant.) blauwe bezie, v.
Bidon, (bi' -dun), s. (zeev.) vochtmaat (. = 5 Eng. quar- Bilbo, (bil' -boo), s. rapier, lang zwaard, o.
ter = 56 liter).
Bilboes, (-boos), s. mv. (zeev.) voetbeugels (voor de gevanBiel, (baj'-il), s. opening, v. verlaat, o.
genen aan boord), m. mv.
Bield, (hield), s. luifel, hut, v. 'i-, bw. een luifel .Bilboquet, (bil' -bo-ket), s. vangballetje (kinderspel), o.
maken. *_z, bn. warm, lekker. koesterend.
t Bile, (baji), s. 1. gal, v.; to stir up the -, de gal doen
Bien, (bajn), bn. volop, overvloedig, ruim.
koken (vertoornen); 2. zweer, v. *-DUCT. s. (onti.) galBiennial, (baj-in' -ni -el), bn., *-LY, bijw. tweejarig, tweebuis, v. - kanaal, o. 5 -sTOaz, s. (gen.) galsteen, m.
jaars...
Bilge, (bil' -dje), S. 1. (zeev.) ruim, o. buik, m.; casks Bier, (bier), s. lijkbaar ; (fig.) doodkist, v. graf, o.
free, vaten die staande zijn gestuwd; 2. buik(van een ton),
-BALK, (baak'), s. kerkhofpad, o.
m. *-PuMMP, s. bodemslagpomp, V. * _WATER, s. kimwaBiestings, (bies'-tings), s. mv. biest, eerste melk (zog), v.
ter; stinkend water onder de buikdenning, o.
Bifacial, (bi-fee'-sjel), bn. met twee aangezichten, met
s. mv. slagbedden. o. mv.
twee gelijke buitenzijden. ...FARIolTs, (-feer jus), bn., Bilge, (bil'dje), ow. (zeev.) lek worden, op een rots stoo-LY, bijes. tweevoudig, -lijk; (plant.) naar twee zijden
ten. *-D, (-djid), dw. bn. lek, lek geworden, gestooten.

BIL.
:Biliary, (bil-jee' -ri), bn. galachtig, tot de gal behoorend.
Bilingual, (baj-lin-'ghjoe-el). *...GUAR, (.ar), bn.dubbe: talig,

tweesprakig. *...GODS, (-lin'ghus), ho. 1. dubbel -, tweetongig; * 2. twee talen sprekend; - jury. (recht.) gemengde jury (in Engeland, bestaande de helft uit inboor
helft uit vreemdelingen, tot den landaard-linged
van den beschuldigde behoorend).
Bilious, (bil jus), bn. zie BILIARY.
Bilateral, (baj -li-te-rel), bn. tweoletterig.
.Bilk, (bilk), bw. bedriegen, foppen, (fig.) de huig lichten,
(heengaan zonder te betalen), oplichten. *- FD, dw. bn.
bedrogen, gefopt; opgelicht. *- iNG, dw. bn. bedriegend,
foppend; oplichtend.
_Bill, (bil), s. 1. bek, snavel, m.; zie BEAK; -full, een
bek -, mondvol; -headed, bekvormig; 2. (aardr.) landtong,
V. voorland, o.; 3. punt van het kniehout, v.; 4. bek van
een cirkel, m.; - af an anchor, ankerspits, v. -bek. m.; -fish.,
zie GARFISH; 5. soort schoenspijker, - nagel, in.; 6. -brad,
groote drijfnagel; 7. -hook, (tuin.) tuin -, snoei -, entmes;
8. hand-, kort hakmes; hedge-, hedging-, lang houweel,
o.; -man, boomsnoeier; 9. brombij 1, strijdaks, hellebaard;
-man, hellebaardier.
..Bill, (bil), s. 1. wet, v. ontwerp van wet, o.; the - is conimitted, het wetsontwerp is in handen eener commissie
gesteld; the - has passed, de wet is er door, - is aangenomen; to bring in a -, een wetsontwerp indienen; 2. (kli.
en recht.) cedel, v. geschrift, o. akte, v. biljet, o.; lijst,v.
inventaris, m.; 3. rekening, v. uittreksel, o. nota, v.; 4.
bewijs, certificaat, o.; 5. wissel, m. assignatie, obligatie,
schuldbekentenis, promesse, acceptatie, v.; - of exchange,
tratta, v. wissel, m.; inland -, binnenlandsche wissel;
foreign -, buitenlandsche -, vreemde wissel; running -,
nog loopende wissel; taker of a -, trekker, trassant; for a debt, due -, hand -, schuldbekentenis, acceptatie;
a long -, wissel op lang zicht; a short -, wissel op kort
zicht- a single -, sole -, only-, sola- wissel Corder eigen);
- of debt, schuldbekentenis, promesse ; to hold -, houder
van een wissel zijn; - in hand, wissel in portefeuille;
- of exchequer, schatkistbiljet; - at three nionthsdate, wiseel op drie maanden; - onderrand, - on sight, wissel op
zicht; - at usance, wissel op uso (naar de usantiën der
plaats); - in sets, kopijen van wissel (le, 2e en 3e); (paper) on London, wissel op Londen; first rate -, wissel
op eerste huizen; - payable book, wissel -, tratta -boek,
- klapper; - receivable book, remisen- klapper; - of credit,
credietbrief, open wissel (in Amerika); schatkistbiljet;
6. (munt) baar, v.; Zie BILLOT; 7. - of admeasurement, meet-

brief; - of adventure, avontuurbrief; - of amortization.
bewijs van amortisatie, - van schulddelging; -ofbottemary, bodemerijbrief; - of carriage, vrachtbrief; - in chancery, cinch in schadeloosstelling; - of coniplaint, aanklacht;
bezwaarschrift; - of cost, kostenrekening, nota van onkosten; - of the course, - of exchange, koersblad, o. noteering,v.; - of delivery, bewijs van levering, volgbriefje,
o.; - of divorce, vonnis van echtscheiding; scheidingsbrief;
- of emption, - of sale, koopcontract, -brief; grand of sale, bijlbrief (voor den bouw van een schip); - of
enditement, - of indictment, (recht.) bevel; - of entry,
declaratie van inkomende rechten; - in equity, verklaring
van rechtmatigheid; - of the fair,ofiiciëele marknoteering;
- of fare, spijskaart, v. tarief, o.; - of fount, (drukk.)
gietceêl; - of freight, - of lading, vrachtbrief, scheepsbrief, cognossement; - of mortality, sterftelijst; - of
parcels,factuur; - of the play, affiche; - of prescrip tion,
recept (van een arts, enz.) ; - of health, gezondheidspas;
- of rights, (gesch.) grondwettige oorkonde (van Willem
III koning van Engeland); - of sight, - of vii w, gelei
lossen; -of species, specie-brief3'e;--briefj;vlot
of ' store, (zeev.) proviandbrief (verlof om proviand
vrij te laden); - of sufferance, verlofbrief voor .chepen
om van Bene (Engelsehe) haven naar Bene andere goederen
tolvrij in te voeren; - of tonnage, meetbrief; - of
weight, waagceêl, bewijs van gewicht. * -ACCOUNT, S.
(boekh.) wissel -, tratta- rekening, v. *- BOOK, S. wissel -,
tratta -boek, o. -klapper,m.*-Bows, S. zie BILBOES.*-BROKER, S. wisselmakelaar, m. * -BROKERAGE, S. wissel
BUSINESS, S. wissel -, bankierszaken,-makelrdij,v.*_

v. mv. arbitrage, v. *-copY -BOOK, s. wisselkopijboek, o.
*-DOER, S. wisselruiter, -maker, M. *- ROLDER, S.
houder eens wissels, m. * . JOBBI\ G, s. wisselruiterij,
V. * -anONF.Y, S. 1. wisselcourtage; 2. valuta, v. wissel
FASTER, * -STICKER, S. aanplakker, m.-geld,o.*

BIL. -BIN.
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*--STAMP, S. wisselzegel, o. * - WALLET, S. kassiers-,
kantoortasch, v.
Bill, m. (verk.) Wim, Wimpje, (m. n.).
Bill, (bill), bw. aanplakken (een kennisgeving, enz.). f -,
ow. trekkebekken; (ook fig.) vrijen.
Billard, (bil' -lerd), s. bastaard-kapoen, m. *-s, s. mv.
pootvisch, in.
Billet, (bil' -let), S. 1. briefje, o. notitie, v.; (Tuil.) biljet
van inkwartiering, o.; 2. (zeev.) stuwage-hout; blok, o.;
3. houtstape-1, m. ; 4. (wap.) balk, m. ; 5. - doux, (-doz),
minne -, liefde-briefje; 6. zie BILLOT; - wood,brandhout;
maalhout. *-, bw. (mil.) inkwartieren, biljetteeren.
-ING, dw. bn. inkwartierend, biljetteerend.
Billiard, (bil' jurd), s. (alleen in sanlenst.): *-BALL, S.
biljartbal, m. *-HOLE, *-POCKET, v. biljartzak, m.
*-DIARKER, S. markeur, teller (aan het biljart), m.
*-STICK, s. keu, queue, v. biljartstok, m. *-TABLE,
s. biljarttafel, v. *-s, mv. biljartspel, o. -tafel, v.; to
play at -, biljart spelen; a game at -, een partij biljart.

Billie, Billy, (bil' -lie), m. (verk.) 1. Wim, Wimpje (m. n.);
2. ventje, kereltje, o.
Billing, (bil' -ling), dw. bn. 1. aanplakkend ; 2. trekkebekkend. *-s-GATE, S. 1. gemeenheid, vuilheid, v.; 2.
vischwijf, o.; - language, vuile straattaal (naar een
vischmarkt te Londen dus genoemd).
Billion, (bil' jun), S. (rek.) billioen(1 millioen - millioenen).
Billiting, (bil-'li- Ling), s. (jacht)loslating van den vos, v.
Billot, (bil' -lut), S. 1. baar (goud of zilver), v. ; klomp,
m.; 2. blok, o.
Billow, (bil' -loo), s. golf, baar, v. *-, ow. rollen (als
de baren), golven; - beaten, door de golven gezweept;
(fig.) op zee grijs geworden. *-ED, dw. bn. gezwollen
(als een baar); gedreven (door de baren). -I\ G, 5 -Y,
dw. bn. opzwellend (als de baren). 5 -ING, s. branding, v.
Bills, mv. papier van waarde, effecten, actiën, aandeelen,
wissels aan koers onderhevig.

Billy, (bil'-li), s. 1. weversbank, 2. (spel) meet, v. ; 3.
Wimpje (m. n.); -nix, s. uil, m.
Bibbed, (baj' -lu -bid), *...LOBATE, ( -lu- beet), bn. (plant.)
tweelobbig. *...LOCuLAR, (- lu' -kjoe-lir), bn. twee-, dubbelcellig. *...MACULATE, (-me-'kjoe-leet), bn. dubbelvlek kig, - gevlakt. *...MANA, (-nice' -ne), s. mv. tweehandigen
(in de diersoorten). *...MANous, (- mee' -nus), bn. tweehandig. *...MARGINATE, (-mer'-dji- neet), bn. met dubbele zij
(aan de bladzijden). *...MEDIAL, (- mie-dj el), bn.-rande
(meetk.) dubbel -, middellijnig, bimediaal. *...MARIAN,
( neer' jen), bn. (aardr.) met dubbele zeeën of meren.
...MENSAL, (-min'-sel), bn. tweemaandelijksch. -LY, bij w.
tweemaandelijks, om de twee maanden. *...MtSCti LAR,
(-inus'-kjoe-lar) bn. (ontl.) dubbel -, tweespierig.
Bin, (bin), s. korf, m.; benne,mand,kist,v.;oats-,liaverkist;
bread-, broodkast, v. ; (fig.) provisiekelder, m. ; zie BEEN.
Binaele, (bi' - ni-kl), s. (zeev.) wachthuis van het kompas,
o.; -lamps, wachthuislampje.
Binarious, (baj-ner' jus), Binary, (baj'- ne -ri), bn. (rek.)
tweetallig, uit twee eenheden bestaand, dubbel ; the system, het tweetallig stelsel; - arithmetic, het tweetallig rekenen; - measure, (muz.) tweemaat ; -- star,
dubbel gestarnte. *...NARY, s. tweeheid, v. *...NATS,
(- neet), bn. (plant.) tweetallig, dubbel, paarsgewijs.
Bind, bw. onr. (bajnd), (vt bound, vdw. bound, bounden),
1. binden; omgorden, omwikkelen ; - him hand and foot,
bind hem aan handen en voeten; to be bound in ice,
in het ijs vastzitten ; 2. - up, verplichten, verbinden;
3. gehouden zijn ; I will be bound that it is so, ik sta
er voor in dat liet zoo is; I was not bound to to it, ik
was niet verplicht het te doen; you are bound in honor,
gij zijt door de eer verplicht, - verbonden; thou ara
bound to vice, gij zijt aan de ondeugd verslaafd ; 1.

verhinderen, beletten; to - a bird from singing, een vogel
beletten te zingen; 5. sluiten (een contract) ; afspreken,
verzekeren; 6. (gen. en mets.) stoppen, binden ; 7. bezetten (met); to - with galoon, met galon afzetten; 8.
besteden, aannemen; I nos bound apprentice lo, ik werf
als leerjongen geplaatst bij ; to - az ;errant, een bediende
aannemen; 9. to -- over, laten dagvaarden; so -.town,
bevestigen, goed binden; to - in, insluiten; boned into
fears, aan angst ter prooi; pound in with laciness, in
duisternis gedompeld; to - out, aannemen (een bediende) ; in de leer besteden, - geven ; to - up, opbinden; verbinden (een wond); boeien; beperken- to - up,
with, wikkelen in. *-, ow. 1. zich binden; hard -, vast -,
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sterk worden; 2. (gen.) stoppende kracht bezitten; 3.
(recht.) - on, verbindende kracht hebben voor.
Bind, (bajnd), s. 1. (plant.) hoprank, hop, v. ; grey and
white -, de grauwe en witte hop (de beste soorten);
2. (kh.) 250 -tal ; a - of eels, 250 palingen. *- CORN, S.
boekweit, o. *- WEED, S. winde ; St. Jacobuskruid, o.
*-wooD, S. klimop, o. ; (delfst.)akerachtige leem of klei,v.
Binder, (bajn' -dur), s. 1. binder, -ster; boek -, schoven binder, -ster, m. v. ; 2. verband ; 3. (gen.) bindend -,
stoppend middel, o. *- Y, S. boekbinderij, v.
Binding, (bajn'-ding), dw. bn. bindend, verbindend, enz.;
zie BIND, bw. *-, s. 1. het binden, verband, enz.; zie
BIND ; 2. band (van een boek), m.; 3. bezetsol, o. garnituur; 4. (jag.) afmatting der prooi; 5. (scherm.) verbinding der degens, v.; 6. (zeev.) balkbeslag, o.; 7. (bk.)
- joist, bind-, draagbalk; 8. (muz.) - notes, gesleepte
noten; - strakes, (zeev.) schaarstokken van het verdek.
*-LY, bijw. op verbindende wijs. *- NESS, s. verbindende
hoedanigheid, v.
Binervate, (baj' -nur- weet), s. dubbel -, tweespierig (van
vleugels).
Bines, (bajns), S. mv. hopranken, v. mv.
Bing, (bing), S. hoop, stapel (brokken aluin enz.), m.
Binnacle, Zie BINACLE.
Binocle, (bi' -nu -kl), s. dubbele tooneelkijker, m.
Binoeellate, (baj-no'-sil-leet), bn. niet twee oogvormige
. vlekken gemerkt (als de vleugels van een insect).
Binocular, (baj-nu'-kjoe-ler), *...00ULATE, (- u-kjoe-leet),
bn. dubbel -, twee-oogig; 2. dubbel -, tweebuizig. *...NoMIAL, (-no'- mi -el), bn. (alg.) twee-, dubbelledig. *...NOMIUM, (-no'- mi-om), S. (alg.) tweeledige wortel (van een
quadraat getal), m. ; the - of Newton, het binomium
van Newton, ([a ± bit dienend tot het trekken van
den vierkantswortel). *...NOMINOUS, (-no'- mi -nus), bn.
tweenamig. *...NOTONOUS, (-no'-to-nusl, bn. (muz.) uit
twee noten bestaand. . *... NOXYD, (-no'- ksid), s. (scheik.)
dubbelzuur, o.
Biographer, (baj-o'-ghree-fur), m. v. levensbeschrijver,
- schrijfster, m. v. ...PHIL, ( -fik), -AL, bn., -ALLY, bijes.
levensbeschrijvend. *...PHY, (- fi), s. levensbeschrijving, v.
Biology, . (baj-o'- lu -dji), s. 1. wetenschap des levens, v.
Zie PHYSIOLOGY ; 2. biologie (benaming gegeven aan een
soort van magnetisme, dat de wilskracht verlamt), v.
Biotina, (baj-o-taj' -ne), s. zek. delfstof uit den Vesuvius,v.
Biparous, (baj'-pe-rus), bn. (nat. gesch.) twee-, dubbelbarend;tweelingen voortbrengend. *...PARTIBLE,(- paar' -ti-bl),
*...PARTILE, (- 'paar -tajl), bn. vatbaar om in tweeën verdeeld te worden. *...PARTIENT, (-paart' -sji-nt), bn. in twee
deelen scheidend. *...PARTITE, (- paar -tajt), bn. twee
overeenkomstige deelen bezittend; dubbel; (recht) in duplo ; (plant.) zich in tweeën scheidend. *...PARTITION,
(-per-ti-sjun), s. verdeeling in tweeën, v. *...PECTINATE,
(pek' -ti- neet), bn. (plant.) met twee gerande tanden.
Biped, (baj'-pid), s. tweevoetig dier (als de mensch), o.;
the -s, de tweevoetigen. *- AL, (- el), bn. tweevoetig.
*...PELTATE, (- pil' -teet), bn. dubbelschildig (van slagtanden). *...PENNATE, (-pen'- neet), bn. tweevleugelig. ...PENNis (- pin -nis), s. (zeev.) tweesnijdende aks, bijl ; enterbijl,
V. ..PETALOUS, (- pi' -te lus), bn. (plant.) dubbel -, tweebladig (van bloemen). *...PINNATE, (- pin'- neet), -D, bn.
(plant.)dubbelpuntig (van bladeren). *...POLAR, (- poo'-ler),
bw. met twee polen. *...PUNCTUAL, (-punk'-tjoe-el), bn.
dubbel -, tweepuntig. * ... PUPILLATE, (-pjoe' -pil-leet), bn.
dubbeloogig (als de vleugels van een vlinder).
Biquadrate, (baj-kwe'-dreet), *...QUADRATIC, s. (wisk.)
dubbelvierkant, -quadraat, o.vierde macht,v. *...QUINTILE,
(-kwin-tajl), S. (sterr.) aanzien der planeten als :.ij !, van
een cirkel van elkander staan, o. *...RADIATE, (- re-di -eet),

gauwdief fine feathers make fine -s, (spr.) kleereik
maken den man; a fine cage does not fill a -'s belly,,
(spr. ) het zijn niet allen koks die lange messen dragen;
-s of a feather fly together, (spr.) soort zoekt soort ;
gelijke monniken, gelijke kappen; to hit the - in the eye,.
(spr.) den spijker op den kop slaan ; in - view, (teek.).
vogelperspectief. *- BOLT, s. vogelpijl, m. ; aalrups, v.
*....CAGE, s. vogelkooi, v. 5 -CALL, s. vogellokfluitje, o.
*- CATCHER, S. vogelvanger, JU. *-CATCHING, S. (het) ,
vogelvangen, vogelvangst, v. *- EYED, bn. scherpziend,
scherp van gezicht. *-FANCIER, s. vogellief hebber, -minnaar, m. * - LIKE, bn. vogelachtig. *-LIME, S. vogellijm,.
v. * -LIMED, bn. met vogellijm bestreken. *- MAN, S. vo
gelkoop, -er, vogelvanger, m. *- -\ESTING, s. het nesten.
storen. *-ORGAN, s. vogelorgeltje, o. *- PEPPER, s.
(plant.) Spaansche peper, v. 0 -'S-CHERRY, s. (pant.)
vogelkers, v. -'s EYE, s. het oog van een vogel; (plant.)
adonisroosje, o. *- S EYE MAPLE, s. soort masthout, o..
* -SELLER, S. vogelkooper, m. *-s FOOT, s. vogelpoot,.
(ook plant), m. *-SI: EtV ER, *-sPIT, s. gevogeltespit, o.
*-'s MOUTH, s. vogelbek, m.; (ook timm.) soort keep, v.
*- 'SNEST, S. vogelnest; Zie CARROT; eetbaar vogelnestje,o.
* -'S TONGUE, s. vogeltong, (ook plant.), v. *- wIPE, s..
doek met moesjes, M. *-WITTED, bn. vluchtig, gedach-
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bn. twee-, dubbelstralig.

Birch, (burtsj), S. (- es), 1. berk, berkeboom, m. ; 2. berkenrijs, o. -tak, m. - roede, v. ; -broom, berkenbezem;
-oil, berkenolie; -tree, berk, berkeboom; -wine, berkenwijn, -sap. *_, bw. met berkenroeden slaan, geeselen.
*-+, *-EN, bn. berken, berkenhouten.
Bird, (burd), s. 1. vogel, m.; 2. klein gevogelte, kieken,
kipje, o.; 3. (jag.) - of game, de ter jacht afgerichte
valk; -s of game, vogelwildbraad; - of passage, trekvogel; singing -, zangvogel; -s of a feather, (fig.) lieden van
dezelfde soort, - van één slag ; to kill two -s with one
stone, (spr.) twee vliegen in één klap slaan ; one - in
the hand is worth two in the bush, (spr.) één vogel in de hand
is beter dan twee in do lucht; lVewgate-, (fig.) galgenaas,

;

teloos.
Bird, (burd), ow. vogels vangen, vogelen. *- ieR, (-oar), m..
vogelvanger, vogelaar, m.
Birding, (burd-ing), dw. bn. (jag.) vinkend. *-, s. het
vinken, o. vogelvangst, vogeljacht, v. *- NET, S. vogelnet,.
0. *-PIECE, S. vogelroer, 0. *-POUCH, s. (hagel)tasch, v*-SHOT, S. vogelhagel, m.
Birdling, (burd-ling), s. vogeltje, o.
Bireme, (baj'- riem), tweeriem (vaartuig), schip met.
twee rijen roeibanken, o.
Birgander, (bur-ghen' -dur), s. wilde gans, brandeend, v..
Birhomboïdal, (baj-rhum-bo -i' -del), bn. (meetk.) dubbel-, tweeruitig, met dubbele rhomboïden, met twaalf geruite vlakken.
Birken, (bur'-kin), zie BIRCHEN.
Birkie, (bur'-ki), s. 1. guitje; 2. soort spel, o.
Birled, (bur'-lid), bn. niet knobbels -, met knopjes bezet,.
Birmah,(bur'-meh), s. (aarde.) het Birmansche rijk (Azië);
the -, de Birmannen.
Birmingham, (bur-min'-ghem), s. (aardr.) Birmingham
(Engeland), o.
Birostrate,(baj'- ros -treat), *- D, bn. twee-, dubbelbekkig.
Birr, (burr), s. geraas, gerucht, o. *-, bw. aanzetten,-

opstoken.

Birse, (burs), s. (gem.) borstel, m. kwast, v. *- L, bw(gem.) branden (koffie), braden.
Birt, (burt), s. tarbot, (visch), v.
Birth, (burth), s. 1. geboorte, v. ; - strangled, in de geboorte gestikt ; on his -, bij zijne geboorte ; 2. afkomst,.
v. oorsprong, m. ; I am too great of -, ik ben van een.
te hooge geboorte ; a poet by -, een dichter geboren;
a Frenchman by -, een Franschman van geboorte; a mars
of -, een man van (hooge) geboorte ; a man of no -,
een man van lage af komst ; 3. kind, kroost ;jong; broed
they tee d their -, zij verzorgen hunne jongen;..-sel,o.;
she had two children at a -, zij is van tweelingen,
bevallen ; 4. (fig.) vrucht ; 5. opkomst, stichting, v..
begin, o. bron, v.; to give - to, stichten; aanleidinggeven tot ; 6. (godg.) new-, wedergeboorte, verrijzenis.
*-DAY, s. geboorte -, verjaardag, m. *- ODE, s. verjaardicht, o. *- NIGHT, S. 1. nacht der geboorte, m.; 2. galafeest op den verjaardag der koningen van Engeland,..
0. * -PLACE, S. geboortestad, - plaats, v. -land, o. *- RIGHT,.
*-DOu,s.geboorterecht,recht van eerstgeboorte,o. 5 -SIN,
s. (godg.) erfzonde, v. *- SONG, S. geboortezang, m. -lied ,o. - groet, M. *_WORT, S. (plant.) aristolochium, o.
Birth, (burth), s. (zeev.) 1. zog, o. ruimte van zwenking;
ligplaats, vertuiplaats, v.; he has a good -, hij heeft een
goeden ankergrond; (fig.) hij is wel af; good anchoring:
-, goede ankerplaats; to get to a -, naar een ankergrond zeilen ; 2. kooi, v. bak, m. officierskajuit, v.;.
sick-, ziekenboeg, m.
Birth, (burth), ow. to - one's self, ww. tzeev.) op een
reede -, in een baai voor anker omen. *- ED, dw. bn-.
geankerd, liggend; to be - in the cabin, in de kajuit
wonen. * -ING, dw. bn. (zeev.) ankerend, opboeiend._
-, s. het opboeien; ophoogsels (der boorden), o. mv.
Bis, (bis), bijw. (muz.) nog eens, tweemaal, bis.
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Biscay, (bis' -kee), s. (aardr.) Biskaje (Spanje), o. *- AN,
(-en), bn. Biskaaisch. -, m. v. Biskajer, Biskaaische
(vrouw), m. V.
$iscotin, (bis -'ku-tin), s. soort suikerkoek, In. *...GUIT,
(-kit), s. 1. beschuit, scheepsbeschuit, v.; 2. soort aardewerk, ongeglazuurd porselein, o.
.Bisect, (baj'- sekt), bw. in twee deelen snijden, - hakken.
*-ED, (- id), dw. bn. verdeeld, in tweeën gesneden.
* -ING, dw. bn. verdeelend, in tweeën snijdend. *- ioN,
(-sjun), S. verdeeling in tweeën, splitsing, v.
Bisegment, (baj-segh'- ment), s. (meetk.) het eens deel
eener in twee halven gedeelde lijn. *...SERIATE, (-' ur feet),
bn. uit twee seriën bestaand. *...SETASE, ( - si e'-tees), *...sETOUS, (- 'si -tus), bn. dubbel - borstelig, - kwastig. *...SEXUAL,
(-sek-'sjoe-el), bn. (plant.) tweeslachtig. ...sFxovs, (-seksus), bn. dubbelslachtig, van twee geslachten.
Bishop, (bis' -sjup), s. 1. bisschop, ni.; to work for
the -, (spr.) voor 's keizers baard -, om niet werken;
the - has set his foot in the milk, de melk is aangebrand; -'s weed, soort plant; -'s wort, soort wortel;
2. bisschop (soort drank); 3. raadsheer, loopex (in
het schaakspel), m.; 4. soort dameskleeding, v. *-, bw. 1.
'tot bisschop -, tot priester wijden; 2. (fig.) een oud paard
jong doen schijnen. ° - DOOI, ( - dom), s. bisdom, bisschop
gebied, o. 0 -LISE, (-lajk), *- LY, ( - li), bn. bijw.-pelijk
bisschoppelijk; eenen bisschop betamend, op de wijze van
een bisschop. *- ED, (- id), dw. bn. (k.) gewijd, bevestigd.
*_ING, dw. bn. wijdend, bevestigend. *- RIC, s. 1. bisdom;
bisschoppelijk ambt, o.; 2. bevoegdheid om in geestelijke
zaken recht te spreken, v.
Bisk, (bisk), Bisque, (biz'-kwe), s. 1. kracht (van soep),
v.; 2. slag in het bal- of kolfspel die 15 punten telt;
to give -, 15 punten voor geven.

Bisket, Zie BISCUIT.
Bismuth, (bis -'muth), s. (delfst.) bismuth, o. - ocker, bis
-oker. *- AL, (- el), * -ic, bn. van bismuth. * - INE,-muth
(-tajn), s. (scheik.) bismuthine (mengsel van bismuth
met zwavel), v.
Bison, (bi -'zun), s. buffel, Amerik. ploegos, m.
Bissextile, (bis' - seks -till), s. schrikkeljaar, o. *-, bn. tot
liet schrikkeljaar behoorend.
Bisshr-milk, zie BIESTIIS GS.
Bisson, (bis' -sun), bii. blind.
Bistard, (bis' -terd), S. trapgans, v.
Bister, (bis' -tur), Bistre, (bis -'tr), s. (schild.) bister,
donkerbruine verf, v.
Bistipuled, (baj-sti-'pjoe-lid), bn. dubbelgestipt, met
twee stippen.
Bistort, (bis- tort), s. (plant.) slangenkruid, o.
Bistory, (bis'- toe-ri), s. (heelk.) snij -. opereermes, o.
Bisulcate, (baj -'sul-keet), bn. twee-, dubbelvorig. *...SUL cous, (- 'sul-kus), niet gespleten hoeven of klauwen.
*...SULPI-IURATE, (- sul -'fjoe- reet), bn. dubbelgezwaveld.
Bit, (bit), s. 1. beet, m. bete, v. stuk, stukje, beetje, ziertje,
greintje, o.; - by -, stuk voor stuk; a - of bread,
een bete brood; not a -, geen zier, niet -met-al; (ook fig.)
niet het allerminst; a - of thread, een draadje garen;
every - of it. geheel en al; a savory -, a delicate -,
een lekker brokje; 2. (timni.) spits, v. bek (van de boor), m.
avegaar, v.; 3. stuk (geld), muntje; a five penny -, (spreek
uit : frppenni 1pit), vijfstuiversstuk, (1/16 dollar); 4. (smed.)
baard (van een sleutel), m.; 5. ruimnaald (voor geschut), v.;
- priming iron, laadpriem; 6. (zeev.) -s, betings; a weather
- of the cable, dubbel betingsbeslag, o.; 7. (ontl.) Adam's
-, (-a1.á !e), Adamsappel; 8. (rijsch.) breidel, nl.; to draw -,
den breidel afnemen; to bite os the -, den breidel knagen; (fig.) zijnen toorn bedwingen, zich verbijten; kommer l ij k leven. * -BRIDLE, s. stangbreidel, m.
Bit, (bit), bw. 1. (rijsch.) den breidel aanleggen, breide
to - a cable, den kabel om de betings-len;2.(zv)
winden. *-, vt en dw. beet; gebeten; stak, gestoken;
BITE.
zie
Bitch, (bitsj), s. (-es), teef, v.; (fig.) boos wijf, o.
Bite, (bajt), bw. onr. (vt bit. vdw. bit, bitten), 1. bijten,
steken; to - of afbijtèn; to - tl,rouyl,., doorbijten; he
-s his nails, hij bijt zich op de nagels; to - the grom sd,
in het stof bijten (van zijn paard vallen), sneuvelen;
2. snerpen (van den wind); the wind -s, de wind snijdt;
the frost -s, de koude snijdt; acids - the tongue, zuren
bijten op de tong; 3. (fig.) bijten, krenken; hekelend
schrijven; 4. (boekb.) snijden (papier). *-, ow. 1 (zeev.)
the anchor -s, het anker vat, - slaat aan; 2. bedriegen;
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3. (vissch.) beet hebben. *-, s. 1. beet; hap; (vissch.)
beet, m.; aas; 2. bedrog, o.; bites, mv. treken; 3. bedrieger,
m.; 4. - of the wheels, greep der wielen op de. sporen; 5.
)rijsch.) -teeth, hondstanden.
Biter, (baj'-tur), m. v. 1. bijter, -ster, m. v.; (fig.)
tand, m.; 2. aanbijtende visch; 3. bedrieger, foppen,
-ster, m. V.
Biternate, (baj'- ter- neet), bn. (plant.) dubbel - drieledig.
Biting, (baj'-ting), dw. bn. bijw. bijtend, stekend, scherp;
invretend, enz.; zie BITE, bw. *-, s. het bijten, o. beet;
steek, m. *-COLD, s. snerpende koude, v. *-JEST, S.
bijtende scherts, v.; bedrog, o.; klucht, v.
Bitless, (bit'-less), bn. zonder breidel, ongebreideld; (fig.)
breidelloos. *...MOUTH, ('-mouth), s. breidel, in. gebit
stang, v.
Bitle-head, (baj'-tl-hed), s. domoor, botterik, in.
Bits, (bits), s. mv. (zeev.) betings, v. mv.
Bitt, (bit), s. (zeev.) beting, v.; -carrick, betingstijlen
(waarin de assen van liet braadspit draaien); galloc• -s,
galg van de beting; pawl-, palbeting; bowsprit-, oven
van den boegspriet; dozrbling-, betinglap, m.; -head,
betingkop; standard of the -, steekspeen. -, bw. (zeev.)
beting leggen. 5-ACLE, ('-e-kl), Zie BIM'S ACLE. 5-ED, dw.
bn. (rijsch.) gebreideld. *-EN, dw. bn. geheten; bedrogen; zie B.rE, bw.
Bitter, (bit'-tuT), bn. 1. bitter; 2. gestreng, hard,
hevig, heftig, ruw, woedend, bits, verbitterd; - enmity,
felle haat; a - foe, een gezworen vijand; to be - against
one, op iemand verbitterd zijn; - words, harde woorden,
scheldwoorden; a - fate, een hard lot; the - n the soul,
(Shak.) de bedroefden van gemoed; 3. bijtend, sarkastisch, spottend. *-, s. (zeev.) betingslag, m.; --s, mv.
wederwaardigheden, tegenspoeden, v. m. mv. *-APPLE,
*-GOURD, s. (plant.) kolokwint, bitterappel, m. *-END,
S. end van het zwaartouw, 0. *-FUL, bn. zie BITTER.
*-IN GS, S. mv. vloer (in zoutketels), in. *-Isx, bn.
bitter. *-ISI3NESS, s. bitterheid, (ook fig.), v. *-LY,
bijw. 1. bitterlijk; 2. ruw, hard, heviglijk; - afflicted,
diep bedroefd; to weep -, bitter weenen. *-SALT,
S. (apoth.) bitterzout, o. *-SPAR, s. (delfst.) bitterspaath,
0. 5-SWEET, S. (plant.) bitterzoet, o. *-vETCH, S. (soort)
paardewik, -boon, v. *-wooD, s. bitterhout, (soort verfhout), o. *-WORT, S. roode gentiaan, (zek. kruid), v.
Bittern, (bit'-turn), s. 1. (looi.) pekelzool, v.; 2. roerdomp,
putoor (vogel), m.
Bitterness, (bit'- tur -nes), s. 1. bitterheid; 2. (fig.) hardheid, gestrengheid, wreedheid; 3. bitsheid, boosheid, v.
haat, wrok, m.; to be in - of soul, diepen wrok voeden; een verbitterd gemoed ronddragen; 4. kommer, rn .
zorg, v.
Bitters, (bit'-turs), s. bitter, o. bittere jenever, m.
Bittour, Bittor, (bit'-tur), s. (looi.) pekelzool, v.
Bitts, (bitts), s. mv. (zeev.) betings, V. mv.
Bitume, (bi -tjoem'), Bitumen, (bi -tjoe'-mn), s. jodenlijm, aardpek, v. asphalt, o. *-D, *...MINATE, ( -mi neet), 1. bw. met asphaltlijm bestreken; -flags, asphaltvoetpaden,trottoirs.*...m1IN ATE,bw. met asphalt bestrijken,
- beleggen. -D, dw. bn. zie BITUMED. *...MIaJFEROUS,
(- mi - ni'-fe-rus), bn. asphalt-, jodenlijmhoudend; asphaltisch. 5...MINIZE, (- 'mi -rnajz), bw. asphaltisch maken.
*...SIIaIZATION, (-zee-sjun), s. asphaltniaking, v. ...aIINIzInG, (.'naj-zing), s. asphaltvorming, v. *...Ml ous,
(- mi -nus), bn. asphaltisch; asphalthoudend.
Bivalve, (baj'-valv), bn. 1. twee-, dubbelschalig, -klep pig; 2. (plant.) tweekleppig; the -s, de tweeschaligen

(mossels, oesters).
Bivalvular, (baj- wel' -wjoe-ler), *...voos, (-wus), bn.
twee-, dubbelschalig, -kleppig.
Bivaulted, (baj-waol'-tid), bn. dubbelgewelfd. *...VENTRAL,
(- ven' -trel), bn. (ontl.) dubbel -, tweel;uikig. *...vious,
(-'vi-us), bn. met twee wegen, met dubbelen weg.
Bivouac, (bi'- woe-ak), s. (mil.) bivouak, o. bij -, nachtwake,
v. nachtleger in het open veld, o.; to raise the -, het bivouak opheffen. *-, ow. bivouakkeeren, den nacht in
het open veld legeren.
Bixa, (bik -se), Zie ANOTTA.
Bixwort, (biks'-wort), s. soort kruid, o.
Bizant, zie BYZANT.
t Bizarre, (baj'-zar), bn. zonderling, vreemd; dwaas
-j- Bizarro, (bi - zer'-ro), bn. (muz.) koddig, schertsend.

Bizz, (biz), zie BUZZ. 5 -Y, zie BUSY.
Blab, (bleb), ow. snappen, babbelen. *-, bw. uiten; to
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- out, uitbabbelen; our foreheads - the secrets of our
heart, ons gelaat verraadt de geheimen van ons hart.
*-, *-BER, (-bur), m. v. snapper, babbelaar, m.
-ster, v.
Black, (blek), bn. 1. zwart; raven -, raven-, pikzwart;

koolzwart; 2. zwartachtig, zwartbruin, bruingeel,
donker; 3. niet gepolijst, (van metalen, tegengesteld
van bright, glinsterend); 4. (fig.) donker, onvrien-

coal-,

delijk, zuur (van uitzicht); to look -, donker zien; 5. in

zich zelven gekeerd, geheimzinnig; droevig, kommervol,
boos; 6. boosaardig, zwartgallig; wreed; 7. to dye -,
zwart verven; to make -, zwart maken; (fig.) belasteren;

een -, eene zwarte, (een neger, cone
negerin); een bruine, eene brunette; the heaven - with
clouds, de hemel zwart van wolken; so - a deed, zulk
een zwarte !wreede) daad; a - crime, een vreeselijke
misdaad; - day, zwarte (noodlottige) dag; - art, zwarte
kunst, tooverij; to beat - and blue, bont en blauw slaan;
a - eye, een blauw oog; the - sea, (aardr.) de Zwarte
zee; the - forest, (aardr.) het Zwarte woud; the pot calls
the kettle -, (spr.) de pot verwijt den ketel dat hij zwart
a - man, woman,

is . *-ACT, S. (recht.) wet op de wilddieverij, jachtwet, v.

* -ALDER TREE, S. (plant .) vuilboom, m. * -ASIBER,. S.
(delfst.) zwartsteen, m. *- BAD, S. (delfst.) potlood, o.
*'- BALL, S. zwart balletje (bij verkiezingen); (fig.) be-

wijs van afkeuring, o. ; schoensmeerbal, m. -, bw.
van de hand wijzen, af keuren; afranselen; afstemmen
(door zwarte balletjes); (fig.) doen afstemmen . * -BAR, s.
(recht.) eisch tot aanwijzing van de plaats der misdaad, In.

*-BEER, S. bruin biel', Dantziger dubbelbier, o . * -BERRY,

S. zwarte bezie, v. *- BERRYBUSH, S. zwarte bezi nstruik, m. * -BERRIED HEATH, S . vrouwenvlas(heideplant),

0. *-BIRCH, s. zwarte Amerikaansche berkeboom, m.

- BIRD, S. lijster, v. * - BITCH, S. musket, v. * -BOARD,
S. zwart leerbord, o. *-BLEND, S. (delfst.) zwart zink, o.
*- BOIL, s. koperoplossing (tot schuren van metalen
knoopen), v. *-BOOK, S. toover-, bezweringsboek, zwarte
boek, strafregister, o.; to be down in the -, in liet
zwarte boek aangeteekend -,in kwaden reuk staan.* -sox,
S. (fig.) zwartrok, man van de wet, rechtsgeleerde, advocaat, m. *- BROWED, bn. met zwarte wenkbrauwen;

1

(fig.) norsch, onvriendelijk, dreigend. *-BROwN, s.
zwartbruin, o. *-BuG, s. zwart mannetje, o. kabouter, m.
*- BURIED, bn. ter helle gevaren. *_CANKER, S. zek.

ziekte in de rapen, v . *-CAP, S .1. zwartkop (soort meeuw);
2. zwart gebraden appel, M. *- CAT, s. zwarte kat, v.
Amerikaansche marter, m. *-CATLLE, s. rund -, hoorn
Engeland), o. * -CHALK, S. zwart teekenkrijt, o.-ve,(in
*- CHERRY S. wilde - kerseboom, M. *-CHOLER, S . zwaar
naargeestigheid, v. * -CLUSTER, S. Bourgon--moedigh,
dische wijndruif, V. *-coAT, S. zwartrok; (fig.) geestelïjke, m. *-cooK, S. korhaan, m .; zie BLACKGAME . *-CROSS-

S. St.-Markusdag, m. *-CRU CIBLE, s. looderts, o.
*- CURRANT, s. zwarte aalbezie, v. *- CUTTLE, s. inkt visch, m. * -DEATH, S. zwarte pest, V. *-DIASLOND, S.

DAY,

(fig.) steenkool, v. * -DROP, S. zwarte droppels (opium
met azijn), M. mv. * -EAGLE, S . zwarte arend, - adelaar, m.
4- EARS, S. karakal (soort fazant), m. * -EARTH, S. 1.
zwartaarde; 2. tuinaarde, v. *- EYE, S. boonspleet; (fig.)
smet, v. blaam, m.; to give the bottle a -, (fig.) een flesch
ledig drinken. * -EYED, bn. zwartoogig. * _FACED, bn.
zwart van aangezicht . * -FEET,S .mv.zwartvoeten(Indiaansche volksstam in Noord-Amerika), m. mv. * -FISH, s .inktvisch, m. sepia, v. * -FRIAR, s. Dominicaner monnik, m.
*- FRIARS, S. eene wijk in Londen . * -GAME, s. (jag.)
zwart wild (in tegenst. van rood .wild), o.; Zie GROUSE .
*- GUARD, S. (mii.) trosjongen; (fig.) gemeene vent,
vlegel, m.; soort snuit, v.; to blackguard, straattaal uit
soort Amerik. gom, v. * -HAFTED, bn.-slan.*GUM,
met zwart hecht of greep. * -HEARTED, bn. gemeen,
laag . * -HOLE, S. donker hol, o.; kerker, m. cachot; (mil.)
hondekot, 0. *- INDIES, S. de rijke steenkolenmijnen van
Newcastle . * -JACK, S . (oudh.) wijnzak, m. zwartgekleurde
kruik, v.; zinkzuur, o. * - LATTEN, S . (delfst.) zwartkoper,
0. * -LEAD, S. potlood , 0. * -LEGS, S. tuinkever, m .; (vee arts.) soort schapenziekte, v.; (kh.) beunhaas te Londen.
*- LETTER, S . (drukk.) vette letter, v. Gothische druk, m.
*- LETTERMAN, s. (fig.) boekenworm, letterzifter, m.
*- MAIL, s. (eert.) opbrengst aan de (zee)roovers, v.;
schuts-, af koopgeld, o.; (fig.) opbrengst in natura (van
koren, vleesch, enz.), v. 5 -MARTIN, s. muurzwaluw, v.
- MASTERWORT , S. (plant.) meesterwortel, m . * -3IATCII,S .
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tonderzwam, v. *- MEAT, S. zwart wildbraad (van hazen,.
snippen, enz.), o. * -METTLE, S. zwarte leisteen, m.
*

=

MONDAY, bn.

Paaschmaandag, 2e Paaschdag; (fig.)straf-

dag; ongeluksdag, m. *-^IOxx, s. Dominicaner monnik,
M. *-MOOR, s. Moor, Afrikaan, (scheld.), m. *-MOUTHED, bn.met zwarten mond; (fig.) los -,rad van tong *-Mums,
s. zwart satijnen sluiers, m. mv. *-NEB, S. kraai (vogel), v.
*- OAKBARK, S. citroenboombast, m. *-O AKUSI, S. (zeev.)
werk van geteerde touwen, o. * -PENCIL, s. potloodpen, v.

*- PEOPL ED, bn. met zwarten bevolkt . * -PIGDIEaa T, S . lamp-zwartsel (voor drukinkt), o. * -PIn, s . haarspeld, v. * -PLA

zwartblik, o. * -POIa TS, s . zwarte glas - koralen,-TES,s.mv
V. mv . * -POWDER, S . ijzerdraad, o. * -PSALM, S . kindergehuil. o. * -PUDDING, S . bloedbeulingpastei, v. *-RENTS, S.

zie BLACKMIAIL. * --ROD, S. usher of the -, ceremoniemeester

der orde van den Keuseband; hofdeurwachter met den
zwarten staf, m. * -SIIOE, s. schoenschoonmaker, m..

* _sicKazss, s. zek. ziekte der oesters, V. * -SIL\"ER, S..

(scheik.) zilvererts, o. * _SMITH, S . grofsmid, hoefsmid, m.;.

the blacksmith's daughter, (gem.) de sleutel . * -SNAKE , S. gewone boschslang, v.* -SPAR,s .zwartloodspaath,loodzwart,.
o. *-sPY, s. spion, aanbrenger; (fig.) smid; duivel,m.*-sTONE, S. berg- aardpek, v. bergturf, M. 5 -STRAKE, s. (zeev.) ,
zetgang op liet boeghout, m. 5 -STRAP, s . soort gemeen&
brandewijn, In. 5 -SYROP, s . een sterke drank in Zuid -Amerika, In. *-TA] , s. zwartstaart (soort baars), m . * -TEA, S ...
zwarte thee, tlhcebooi, v. * -THORN, S . (plant.) sleedoren,m.
*-TIN, s. gek opt en tot wassching bereid tinerts, o..
*-TRL,ssED, bn. niet zwarte haarvlechten . * -VARDISH, S.

steenkolenteer, 0. * -VISAGED, bn. zwart v an aangezicht .
*-v OiIT , S. (gen.) het zwarte braaksel (bij de gelekoorts), o. *-WAD, s. (delfst.) zwart mangaanerts, o.
*-WATER, S. rat, zwarte waterrat, V. *--WOOD, s. ebbenhout (van Madagascar), o. *-WOBK, S. grofsmederij, v..
grofwerk, 0. *-WORTS, s. mv. heide -beziën, v. mv.
Black, (blek), s. gmv. 1. zwart, zwarte; 2. zwartsel, roet,.
o.; 3. (fig.) vlek, v. smet, In.; 4. zwarte, neger, -in, m. v.;.
5. rouw, m. rouwgewaad, o.; to put on -, zich in rouwgewaad kleeden; a suit of -, een pak rouwkleederen; 6.
the - of th,- eye, de oogappel; to have a good -, een fraai
zwart vertoonen; 7. bone-, beenzwart; ivory-, ivoorzwart;
lamp-, lampenzwartsel.
Black, (blek), bw. zie BLACKEN.
Blackamoor, (blek' -c-moor), s. neger, moor, m.; she -,.

negerin, Moorsche (vrouw); -'s teeth, (kh.) kauries, mosselgeld (munt). .
Blacked, (blek' -kid) , Zie BLACKENED .
Blacken, (blek' -kn), bw. 1. zwart maken; zwarten; 2.
(ook fig.) belasteren. *-, ow. zwart -, donker worden;
the sun -s, de zon verduistert . * -ED, dw. bn. zwart gemaakt, - geworden. *- ER, (-ur), In. v. zwartmaker, -maakster; (fig.) lasteraar, kwaadspreker, -spreekster, m. v.
*-ING, dw. bn. 1. zwartmakend; 2. verduisterend; 3.
belasterend. -. s. liet zwart maken, - worden; verduistering, v. laster, m.
Blacking, (blek-king), dw. bn. zie BLACKENING .
S. 1. het zwart maken; 2. schoensmeer; 3. zwartsel, o.
4- BALL , zie op BLACK. *-BRUSH, S. schoenborstel, m.
zwartselkwast, m. - p enseel, o.
Blackish, (blek -isj), bn. zwartachtig; (fig.) gemeen, laag
-hartig;
brown, zwartbruin.
Blackism, (blek -ism), s. laag gedrag, o.
Blackly, (blek-li), bijes. 1. zwart; 2. op afschuwelijke
wijze. *...NESs, s. 1. zwartheid; donkerheid, duisternis;
2. (fig.) afschuwelijkheid, naarlieid, v.
Blackstone, (blek -stoon), m. Engelsch rechtsgeleerde,
(1723-1780).

Blackwell-factors, (blek' - wel-fek-turs), m. mv. manufactuur- makelaars te Londen.
Blad- apple, (bled-ep' -pl), s. (plant.) soort cactus, m.
Bladder, (bled' -dur), s. 1. (ontl.) blaas; 2. zwemblaas;
3. blaar (op de huid), v.; - angling, het visschen met een
hoek aan een met lucht gevuld blaasje; =nut, (plant.)
pimpernoot; -senna, (plant.) bastaard -sene(bladeren),
0. mv. *-ED, bn. geblaard, gezwollen, opgeloopen. *-Y,
bn. blaas-, blaarachtig.
Blade, (bleed), s. 1. blaadje, halmpje, scheutje, o.; -sof
Indian corn, maïsbladeren; a - of grass, - of straw,
een gras-, stroohalm; 2. kling (van een zwaard of degen),v.;
3. blad (van een zaag); 4. blad van een roeiriem, o.; 5. hand'
(van een anker), v.; - of the shoulder, schouderblad; a pair
of -s, garenklos, -winder; 6. (fig.) kerel, jongen. knaap;
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eu,l)aiuly -, slimme kerel; young -, jonge borst; brother
(geen beeld), v.; 7..wit (eener schijf); 8. muntplaatje,
of the -, voorvechter, vechtersbaas. *- MILL, S. slijpo.; point -, op den man af, plotseling; (kh.) to accept
in -, in blanco accepteeren ; to leave in -, open -, in
molen, M. *_SMITH, S. zwaardveger, m.
blanco laten.
Blade, (bleed), bw. van een kling of lemmet voorzien.
*-h, (- id), dw. bn. voorzien van halmen of bladeren, Blank, (blenk), bw. 1. doorhalen, opheffen ; 2. doen ver
verschrikken; to - one with confusion, iemand-blekn,
- van een kling. *-coR, S. koren in halmen -, - in kor
uiterst verlegen of beschaamd maken. *- ED, dw. bn.
geschoten. *...ING, dw. bn. van halmen -, van een-rels

kling voorziend.

Blain, (bleen), S. 1. (heelk.) bloedvin; etterbuil; 2. (vee
-arts.)ongbl,v
Blair, (bleer), m. Hugo Blair, letterkundige en predikant (1748-1800).
Blake, (bleek), bn. geel.
Blamable, (blee- mi' -bl), bn., *- LY, bijw. laakbaar, berispelijk, strafbaar, strafwaardig, -lijk. *- N Ees, S. gmv.
laakbaarheid, berispelijkheid, v. ; liet laakbare.
Blame, (bleem), bn. laken, berispen, beschuldigen ; to for, te laken wegens; to be to -, laakbaar zijn; to -,
one's self, zich zelven een verwijt maken. *-, s.
1. blaam, m. berisping, v.; 2. vergrijp, o.; schuld, mis
to bear the -, den blaam -, de schuld dragen-da,v.;
(van); to lay the - upon, de schuld werpen op; to dis
van allen blaam zuiveren. *- 1D, dw bn.-charyeofl,
gelaakt ; berispt ; he is not to be - hij kan niet gelaakt
worden. °-} UL, bn. -LY, bijw. laak -, strafbaar, berispelijk. 0-FULNESS, S. gmv. laak -, strafbaarheid, V. 0-LESS,
bn., - of, -LY, bijw. vlekkeloos, schuldeloos, onberispelijk, onschuldig, -lijk, *...ING, dw. bn. lakend, berispend. 0-LESSNESS, s. gmv. vlekke-, schuldeloosheid,
v. *- R, (- ur), s. m. V. berisper, -ster; vitter, -ster, In. v.
*- \oRTIIIaESS, (-wur'-thi -nes), S. gmv. laakbaarheid, v.
liet laakbare. *-WORTHY, (-wur'-thi), bn. laakbaar, berispelijk; berispenswaard.
Blancards, (blen'-kerds), s. mv. (kh.) zek. Fransch lijn
-wad,blncrs.
Blanch, (bentsj), bw. 1. wit maken, witten; 2. laten
bleeken, bleekon; 3. (munt.) vertinnen; to - coin, munten opkoken; to - the planchefs, zilver- of goudplaatjes
mat maken ; 4. pellen, schillen (amandelen) ; doppen ; 5.
afkoken; is - endive, andijvie geel laten worden; 6.
(fig.) inkleeden, bewimpelen, bemantelen;7.ontloopen(een
gevaar, enz.) *-, ow. uitvluchten zoeken. *- ED, dw. bn.
wit gemaakt, - geworden ; cheeks - with fear, (Shak.)
wangen door de vrees verbleekt. *- ER, (- ur), s. 1. bleeker, -ster, nI. v.; 2. munt -, metaalopkoker. m.; witter,
-ster, .enz., m. v.; (jacht.) opjager (van wild).
Blanch, (blentsj), S. Blanca (v. n.)
Blanehfarm, (blentsj- faam), s. pachthoeve waarvan de
huur uitsluitend in geld wordt voldaan.
Blanehimeter, (bleu-tsj i'-mie -tur), s. (scheik.) werktuig
tot het meten van de bleekkracht van chemische mengsels.
Blanching,(blen'-tsjing), s. het witten; bleeken; opkoken
(van metalen). *--, dw. bn. Zie BLANCH, bw. *-LIQUOR,
S. (scheik.) bleekwater, 0. *-HO cSE, s. bleekerij, v.
-Blanc-manger, (blo- men' -dj er), s. (kookk.) vierengelei,
V. blanc-manger, o.
Bland, (blend), bn. mild, zacht, goedaardig. °-ATIOne,
(-ee'-sjun), s. grove vleitaal, kruiperij, v. * -ILOQUENCE,
(- i - lu' -kwens), s. vleiende -, kruipende woorden, o. mv.
Blandish, (blend'-isj), bw. vleien, kruipen, honig om
den mond smeren, pluimstrijken. *- ER, in. V. vleier,
kruiper, -ster, ni. v. -ING, des. bn. vleiend, kruipend.
-, S. het vleien, kruipen. *-aiENT, S. vleierij, kruiperij,
V. zoete woordjes, o. mv.
Blandness, (blend' -nes), s. mildheid, zachtheid, goed
-ardighe,v.
Blank, (blonk), bn. 1. wit, onbeschreven, ledig, oningevuld; - line, (drukk.) interlinie; a - spare, een open
ruimte ; - endorsement, (kh.) endossement in blanco ; a
- acceptance, acceptatie in blanco ; 2. blank, wit, bleek;
3. beschaamd, bloode, verlegen, verward, onthutst; 4.
rijnieloos; 5. volkomen, geheel vlekkeloos; 6. - bar,
(recht.) tegenklacht, exceptie; - bond, - charter, stuk
-, akte -, obligatie in blanco; - cartridye, (mil.) patroon
zonder kogel, los kruit; - cover, los couvert, losse
enveloppe; - credit, open -, blanco erediet ; credietbrief
zonder limite ; - letter of attQ,rney, volmacht in blanco;
- license, een blanco trouwbelofte ; - verse, rijmloos
vers ; a - come-off, een kale uitvlucht.
Blank, (blenk), s. 1. blank. wit, open vak; 2. onbeschreven stuk papier; 3. formulier in blanco; 4. blind venster,
o. valsche deur; 5. niet (in de loterij); t. witte kaart

beschaamd, verlegen.

Blanket, (blenk'it), S. 1. wollen deken, v.; broad - fijne

deken; narrow -, grove deken; 2. flanellen windsel, o.;
3. zeef-, filtreerdoek, m. ; 4. (drukk.) vilt, o. baai tusschen
de persramen, v. ; 5. soort peer, v. *-s, mv. (mil.) ontvlambare stoffen voor branders, v. mv. -, bw. 1. met
een deken toedekken; 2. sollen (in een deken); 3. (fig.)
voor den gek houden. 0 -ING, dw. bn. sollend; 2. (fig.)
foppend, voor den gek houdend. -, s. 1. het sollen,
o. (ook fig.) fopperij ; 2. dekenstof, v. -goed, o.
Blankly, (blenk'li), bijw. 1. wit ; 2. ledig ; 3. bleekachtig;
4. (fig.) beschaamd, op verlegen wijs. 5 ...NESS, S. 1. witheid; 2. bleekheid; 3. beschaamdheid, v.
Blanquette, ( kot), s. soort gehak, fricassee, o.
Blare, (bleer), bw. gieten. *-, ow. 1. blaten, loeien,
balken; 2. wegsmelten, afloopen (van een kaars; 3.
(gem.) de tong uitsteken. *-, s. 1. geblaat, geloei; 2.
gerucht, geweld; 3. Zwitsersch muntstukje, o.
Blarney, (bler'ny), s. zoete woordjes, o. mv. vleitaal, v.
-, bw. misleiden. bedriegen ; (fig.) in slaap wiegen.
Blase, (blees), s. Blaise, Blasius, (m. n.).
Blaspheme, (bles -fiem'), bw. (God) lasteren, vloeken;
belasteren. *-, ow. godslasteringen uitstooten. *...ER,
(-ur) m. v. godslasteraar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
godslasterend; vloekend, tierend. 5 ...ous, (-us), bn.. -LY,
bes. godslasterlijk. *...Y, s. godslastering, v. gemeene
vloek. in.
Blast, (blaast), s. 1. luchtstroom, In. windvlaag, v. ruk
luchtschok (door een kanonschot), nl.; 3. (delfst.)-wind;2.
ontploffing; 4. (nat.) luchtmassa, luchtzuil, v.; 5. geluid,
o. schal, toon, m.; the - of war, krijgsgeschal; to wind
a -, de trompet steken ; 6. schadelijke uitwaseming,
pestlucht, V. ; 7. brand (in het koren), honigdauw, m.;
8. schade (door wind en weder veroorzaakt); ontbranding
door den bliksem, vlam, v. ; 9. (uurw.) echappement,
o.; 10. *-s, mv. onweersbuien, windvlagen, v. mv.
*-FLRNACE, S. gietoven, M. 5 -OINTMENT, s. brandzalf,
nl. 0 -PIPE, s. (werkt.) ontsnappingsbuis, v.
Blast, (blaast), bw. 1. zengen, branden; 2. neerslaan, neder ploffen (door hagel, bliksem, wind enz.); 3. doen verwelken (door honigdauw); 4. vernietigen, verijdelen, fnuiken;
beschimpen; 5. to - abroad, uitbazuinen, ruchtbaar maken;
6. doen ontploffen (door buskruit). *-ED, dw. bn. 1. ver
verdorven; verwelkt; 2. in de lucht gesprongen, ont--nield,
ploft. *-ER„ (-ur), m. v. vernieler, verderver ; fnuiker m.
-ster, v. * -ING, dw. bn. vernielend, verdervend; fnuikend,
doende verwelken ; doende ontploffen. -, *-wEaT, S. 1.
vernieling, verderving; 2. verwelking; 3. ontploffing, v.
Blastocarpous, (bles- to-ker'-pus), bn. -fruits, vruchten
wier zaden onder de schil liggen. *...LOGY, (- 'lu-dji), s.
leer van het snoeien der wijngaarden, v.
Blasty, (blaas' -ti), bn. onstuimig, stormachtig.
- Blatant, (blee'-tent). bn. loeiend als een kalf; a writer, een schrijver die altoos scheldt.
Blate, (bleet), bn. beschaamd, bloode.
Blateration, (ble -te-ree' -sjun), s. geraas, gedruisch, o.
Blatter, (blei' -tur), ow. dwaas gerucht maken. * -EB,
(-ur), v. (fig.) windmaker, opsnijder, snoever, m. * -ING,
s. windmakerij, snoeverij, V.
Blay, (blee), s. bliek, witvisch, m.
Blaze, (bleez), s. 1. vlam, lichtelaaie vlam, v.; to be in a
- of fire, in volle vlam staan; in the - of day, bij
klaarlichten dag; 2. fakkel, v. ; 3. gloed; 4. (fig.) gloed,
hartstocht, m. ; - of glory, schitterende roem ; 4. ruchtbaarheid, verspreiding van een tijding, v.; 5. gedruisch,
gerucht, geraas, o.; 6. (rijsch.) bles, m.; 7. kerf (tot weg
een boom, v.
-wijzer)n
Blaze, (bleez), ow. 1. vlammen, lichten; knetteren; 2.
(fig.) schitteren. glinsteren, klinken ; 3. in de oogen
springen. *-, bw. 1. verspreiden, ruchtbaar maken;
to - abroad, - about, - forth, uitbazuinen ; 2. kerven
maken (tot wegwijzers) in boomera ; 3. zie BLAZON. *-D,
dw. bra. 1. gevlamd ; the mommy-star - upon the main,
de morgenster wierp haren glans over de watervlakte;
2. uitgebazuind, ruchtbaar gemaakt ; 3. gekerfd, ge-
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aarzelt; to - at sufferance, voor het lijden terugdeinzen.
merkt (van boomen). *- R, (- ur), . m. uitbazuiner, vertel-, s. (recht.) to hold land in -, een stuk land in erf
ler, m. * -ING, dw. bn. vlammend, brandend; - star,
bezitten; - 1,oldin1q, leenpacht tegen zekere som -pachtschitterende -, lichtende ster; staartster.
* -ED, (-id), dw. bn. afgeschrikt; ge-weken; verijdeld.
Blazon, (blee'-zn), bw. 1. (wap.) met een geslachtwa*-ER, (-ur), s. afschrikkend -, verijdelend voorwerp. o.
pen beschilderen ; 2. to - over, met geslachtwapens
behangen ; 3. (fig.) sieren, opschikken, tooien ; 4. to vogelverschrikker, m. schrikbeeld, o. ' -ING, dw. b n . afschrikkend; verijdelend; terugdeinzend. --, s. het terug
forth, - abroad, uit -, rondbazuinen; verheffen, opvijzerilling; (Shale.) without -, zonder aarzeling. -deinz;
len. -, S. 1. (wap.) geslachtwapen, blazoen, o. ; 2.
wapenkunde, v. het teekenen, beschrijven of uitleggen Blend, (blend), bw. to - with, mengen, vermengen, uien van geslachtwapens; 3. (fig.) liet uitbazuinen, opvijgelen ; paren, ineensmelten (kleuren, stelsels). *-, ow.
zich vermengen ; (fig.) zich huwen, paren (aan). --, s.
zeling, v.; 4. (fig.) lofredenaar, m. *- ED, dw. bn. (wap.)
1. met wapenborden -, met geslachtwapens versierd; 2.
(delfst.) zinkerts, o.; - metal iron, soort grof ijzererts;
- water, (veearts.) leverziekte. 5 -ED, dw. bn. vermengd;
verklaard volgens de wapenkunde 3. uitgebazuind, op(fig.) gepaard, dooreengemengd. *-ER, (-ur), ni. v.
gevijzeld. * - ER, (- ur), m. 1. wapenkundige ; 2. schilder -,
menger, vermenger, m. -ster; V. *_ING, dw. bn. mengend-,
uitlegger van geslachtwapens; 3. wapenkoning, heraut;
parend, huwend (kleuren); verwarrend, enz.; zie
4. uitbazuiner, opvij zelaar; 5. kwaadspreker, m. -spreekBLEND, bw. *-ous, bn. zinkerts -achtig.
ster, v. *_ING, dw. bn. 1. met geslachtwapens versierend; 2. geslachtswapens makend -, uitleggend; 3. Blennohrroea, (blen-nur-ro'-e), s. ziekelijke slijmontlasting, v.
uitbazuinend, opvijzelend. * - RY, (- ri), s. wapenkunde,
heraldiek, v.
Blenny, (blen' -ni), s. slijmvisch, m. aalmoer, v.
(blie),
s.
1.
(plant.)
Blent,
vdw. zie Br.ENDED.
spint
(van
boomen),
o.;
2.
witte
Blea,
hazelaar, m. * -BERRY, s. heidebezie, v.
Bless, (bles), bw. 1. zegenen, inzegenen, wijden ; - you!
God zegene u! - me! goede God! is het mogelijk! is
Bleach, (blietsj), bw. bleeken, wit maken. *-, ow. ver
bleek -, wit worden. * - FD, dw. bn. gebleekt,-blekn,
het waar? to - the bread, het brood (den ouwel bij liet
heilig avondmaal) wijden; 2. gelukkig maken, zaligen; 3.
wit gemaakt, - geworden, verbleekt. * - ER, (- ur), m. v.
bekoren; to - the eyes, de oogen bekoren, verrukken;
bleeker, -ster, m. v. *- ERY, (-ur-ri), s. (-ies), bleekerij,
4. loven, verheerlijken, roemen; 5. to - one's self
v. ; -yard, -field, bleekveld, bleek, o. * - ING, dw. bn.
at,.., zich luide beklagen over ; zich het allereerst
bleekend; -ground,bleekveld; -liquid, bleekwater;-powbedenken bij ; zich te goed doen ; 6. begunstigen ; do der, bleekpoeder. -, s. het bleeken, de bleek.
me with this story, och, verhaal mij hoe dit is toegegaan.
Bleak, (bliek), bn. *- LY, bijw. 1. bleek; 2. koud, ijzig;
3. (fig.) bedroefd, treurig, verlaten. *-Flsu, s. blei, bliek
--ED, (-id), dw. bn. 1. gezegend. gelukkig geslaakt,
zalig, welzalig; 2. geloofd, verheerlijkt; the - lirgin, de
(soort visch), v. *- ISH, bn. bleekachtig. *-sass, s. 1.
bleekheid; 2. koude, kilheid, v. *- Y, bn. 1. open, onheilige Maagd; of - memory, zaliger gedachtenis; her features, haar Verrukkelijk -, geliefd wezen; 3. the -,
gedekt ; 2. ijskoud, kil.
de zaligen; 4. - thistle, (plant.) gezegende distel. -LY,
Blear, (blier), bn. betraand, dof ; betrokken, beneveld.
*-, bw. 1. benevelen (de oogen); doen tranen; 2. -eyes,
bijw. gezegend, gelukzalig. 5 -EDNESS, S. 1. gelukzalig
eeuwig heil, o. zegen, m.; to die in single -,-heid,v.
leepoogen; -eyed, leepoogig; (fig.) eenvoudig; onnoozel.
*-ED, dw. bn. tranend, betraand, traanoogig. *_EDNESS,
in staat van heilige kuischheid sterven; 2. godde(-id-nes), s. betraandheid (der oogen), leepoogigheid, v.
lijke genade, heerlijkheid, v. *-ER, (-ur), m. v. zegehaar,
*-ING, dw. bn. tranend, leepoogig. -, s. het doen
die zegent. *Inc, dw. bn. zegenend ; zie BLESS, bw.
--, S. zegen, m. zegening, v.; - upon you! God
tranen ; leepoogigheid, v.
blaten
(bliet),
ow.
to
-for,
zegene u! to give one's -, geluk wenschen, zijnen zegen
(van
schapen);
Bleat,
blaten
naar. *-, s. geblaat, o. f -, bn. koud, bleek.
uitdeelen; health is the most precious of -s, gezondheid
is de grootste schat; the -s of society, de zegeningen
(- ui), s. 1. bedrieger, m.; 2. bedrog, o.; 3. ongeboren vrucht,
van het maatschappelijk leven; 3. weldaad, v. geschenk,
v. *-- ING, dw. bn. blatend. -, S. blaten, geblaat, o.;
- cheat, schapendieverij, v.
o.; 4. toegift, v. overwicht, o. toemaat, v. (b) kleine
koopwaren); blessings, mv. 1. weldaden, v. mv.; 2. schat Bleb, (bleb), s. klein gezwel, blaartje, puistje, waterbobten, m. mv. geluk, o.
beltje, o. *- By, bn. vol blaasjes, vol bobbels.
Bled, (bled), vt. dw. bloedde; gebloed; adergelaten; zie Blest, vdw. zie BLESSED. *-, bn. 1. gelukkig gemaakt;
BLEED, bW.
2. gelukkig makend.
Blee, (blie), s. kleur, v. tint, m.
Blether, zie BLADDER. *_SHATE, S. zotskap, uitkramer
Bleed, (blied), 1. bw. onr. (vt vdw. bled) doen bloeden,
van zotteklap, m.
aderlaten ; 2. aftappen (het sap uit een boon). *-, ow. Bletonism, (bli-tu'-nism), s. vermogen om door in iven1. bloeden; to - to death, doodbloeden; 2. droppelen,
dige gewaarwording de plaats van onderaardsche bron
druipen ; 3. the work -s, het werk is (de bladen zijn) inbeken aan te wijzen (naar Bleton dus genoemd),-neof
gesneden; 4. (fig.) sterven, den dood ondergaan ; I in0. *...IST, m. volgeling van het bletonisme, m.
wardly - for my lord, mijn heer (meester) verscheurt Blew, (bloe), vt. Zie BLOW.
mijn hart; to - for one's country, voor zijn vaderland Bleyme, (bloem), s. (veearts.) steengal (ziekte), v.
sterven; to doom to -, tot den dood veroordeelen. *- FR, Blicea, (blaj' -cie), S. zeker vischje, o.
(-ur), m. v. aderlater, m. - laatster, v. wondheeler, m. Blight, (blajt), s. 1. (landb.) honig,dauu-,r, brand (ziekte in
-s, mv. sporen, v. mv. * - ING, dw. bn. bloedend;
het koren), m.; 2. scherpte, inbijting, invreting, v.; 3. ver
2. aftappend; aderlatend; (fig.) a - heart, een bloedend
adem, m.; blights, mv. zek. huidziekte, roos, v. -,-giftde
hart; (plant.) muurbloem; 3. stervend ; 4. (fig.) hachelijk;
bw. 1. (landb.) verbranden, doen verwelken (door honig1.
BLEED,
OW.
-,
S.
bloeding,
Zie
dauw); 2. beletten te groeien -, te bloeien; verflensen;
het bloeden; -at the
nose, neusbloeding ; 2. aderlating ; 3. aftapping (van
3. (fig) verijdelen, vernietigen, vergallen (de vreugde).
sap uit boonren, v.
* -ED, dw. bn. 1. verflenst, verwelkt; 2. (fig.) teleurgeBlellum, (blel'-lum), s. zwetser, rammelaar, babbesteld, vernietigd, vergald (de vreugde). * -ING, dw. bn.
laar, m.
verwelkend, verflensend, enz. -, s. het verwelken,
Blemish, (ble-'misj), bw. 1. misvormen, kneuzen, beverflensen, o.; zie BLIGHT, 1. -LY, bijw. verflensend.
derven; 2. (fig.) beschimpen, bekladden, belasteren.
*_Y, bn. door honigdauw aangetast.
*-, S. 1. gebrek, o. ; 2. (fig.) vlek, v. smet, klad, m. 1- Blin, (blin), bw. ophouden, eindigen.
schande, v. ; 3. (jag.) gebroken tak, m. (tot merkteeken Blind, (blajnd), bn. 1. blind, kortzichtig; - of one esje,
voor de volgende jagers) ; 4. verwijdering (der honden)
éénoogig, op één oog blind; 2. (fig.) onbekend; - of the
van het spoor; 5. zichtbare breuk (op metalen), v. *-ED,
future, onbewust van de toekomst; 3. duister, verborgen,
(-id), dw. bn. 1. beschadigd, gebrekkig ; 2. (fig.) beklad,
bedekt; a - corner, een donkere (schuil)hoek; 4. verschobelasterd, beschimpt ; 3. bevlekt, besmet, enz. ; zie BLElen, gemeen, weinig bekend; the - mazes of awood, de donMISH, bw. * - ING, dw. bn. beschadigend, bevlekkend, enz.
kere gangen van een woud; 5. onbedacht, onwetend; 6. ver
-, s. het beschadigen, enz.; zie BLEMISH, bw. *-LESS,
ontoereikend; 8. onnoozel ; 9. (H. S.)-kerd,valsch;7.
tin. vlekkeloos, zonder gebrek. -MENT, s. (w. g.) bezedelijk verdorven. * -FIRES, S. mv. verborgen vuren, o.
schadiging, schade, v.
mv. 5"-GALLERY, S. donkere -, blinde gaanderij, v.*---.TOURBlench, (blentsj), bw. afschrikken, hinderen, verijdelen,
mEY, s. tocht op het gevoel af, m. *-PATHS, s. mv. dwaal
*-, ow. terugdeinzen, wijken; if he but-es, als hij slechts
* -WRITIZG, s. onleesbaar schrift, o. -wegn,m.v
,

BLI. - BLO.
m.mv. a man's - side, iemands zwakke zijde, v. *-ALLEY,
blinde steeg, v. keerweer, o. 5 - BEETLE, S.
meikever,m. * -COAL,S.doove kool, v. * - CUPPING- GLASSES,
s. mv. (heelk.) droge koppen, m. mv. *-EXCUSE, S.
lompe uitvlucht; (fig.) gemeene kroeg, v. *- FIRES, S.
mv. verborgene vuren, o. mv. *- GLT, S. (ontl.) blinde
darm, m. *- MAN, s. blindenvan, M. *- MAN'S BALL,
wolfsveest, v. (soort kruid). * -MAN'S BUFF, s.blindemannetje (spel), o. *-NETTLE, S. (plant.) blinde netel,
v. * -POINT, S. zwak -, onverdedigd punt, o.; (fig.) zwakke
zijde, v. *--TOOLED, S. (drukk.) blind (zonder verguldsel),
afgedrukt. *-TURNS, s. mv. voorlijsten (aan zonneblinden), v. mv. *-yESsELS, s. mv. (scheik.) blinde kolven
(met slechts ééne opening), v. mv. *-WALL, S. Spaansche
wand, M. *-WAY, S. blinde steeg, V. slop, o. 5 -woRM, S.
gewone boschslang (in Europa), v.
Blind, (blajnd), s. 1. blide, v. verdek, o. blinddoek,
m. ; 2. omhulsel ; 3. (fig.) voorwendsel, o. uitvlucht, v.;
4. blind venster, o. blinde. luik, v. tralievenster,
schuifluik, o. jaloezie, v. ; to draw up the -s, de jaloezieën optrekken; Venetian -s, slagjaloezieën; 5. (vest.)
blindeering, v.; 6. (heelk.) slag, ni. verstuiking, v.; 7.
(rijsch.) oorklep (van het paard), v.
Blind, (blajnd), bw. 1. blinden, blinddoeken ; 2. verduisteren, donker maken, (ook fig.); 3. (fig.) verblinden;
he was -ed (to, by, at), hij was verblind dour, - bij;
4. (vest.) blindeeren. *_ED, (-id), dw. bn. 1. blind gemaakt, - geworden; 2. duister, donker; 3. (fig.) ver
geblinddoekt, met-blind.*FOLD,(fo)bijw.1
verbonden oogen ; 2. (fig.) blindelings, onbezonnen. -,
bw. blinddoeken, de oogen verbinden. *-FOLDED, dw.
bn. 1. geblinddoekt ; 2. verblind, willens blind. 5 -FOLDING, dw. bn. blinddoekend, verblindend. *- ItiG, dw.
bn. blindmakend, verduisterend, donker makend,
(ook fig.). -, s. blindmaking, v. *- LY, bijw. blindelings,
blind; (fig.) verblind. *- NEss, s. gmv. 1. blindheid; 2.
(fig.) domheid, onwetendheid, v.
Blink, (blink), bw. ontwijken, op zijde schuiven ; to - a
gztestion, over eene vraag heenloopen. *-, ow. 1. knip
gluren, de oogen toeknijpen; 2. duister -, zwak-ogen,
branden, een halflicht verspreiden; 3. (jag.) liet wild
voorbijloopen, - missen. *-, s. 1. schijnsel, o. vluchtige
blik, m. knipooging, v. ; 2. lonk, m. ; 3. (jag.) zie BLEMISH;
- of the ice, (zeev.) ijsblink (weerkaatsing van het ijs
in de Poolzeeën); - oft/m e land. sneeuwspiegeling, (fata
morganuc in de Poollanden). * -BEER,s.oud - ,belegen bier,o.
A -EYED, bn. pink-, knipoogend (onwillekeurig). *- ING,
dw. bn. 1. pink-, knipoogend ; 2. ontwijkend; a - idiot,
een arme domoor. -, S. 1. het knipoogen ; 2. - of beer,
gisting van bier, v.
Blinkard, (blink'-urd), m. v. blik-, knipooger, m. -ster,
V. ; ( gom. fig.) blinde kip, v. *-, s. dwarrelend -, zwevend voorwerp, o.
Blinkers, (blin'-kurs), s. mv. (rijsch.) oogkleppen, v. mv.
Bliss, (blis), s. gmv. gelukzaligheid, v. wellust, m. hoogst
genot, o. * - FUL, ('-foel), bn., -LY, bijes. zalig, gelukzalig. * -FULNESS, S. gmv. zie BLISS. * - LESS, bn. vreugdeloos, onzalig, van zegen beroofd.
Blissom, (bliss'-um), bw. bespringen, dekken. *-, ow.
loo pscll -, krolsch zijn.
Blister, (blis'-tur), s. 1. puist, v. gezwel, o. zweer, v.;
to raise -s, puisten verwekken; to rise in -s, puisten
krijgen ; 2. (plant.) blaas, v. ; 3. (werkt.) naad, bobbel, m.
5 -FLY, S. Spaansche vlieg, v. *- PLASTER, s. trekpleister,
Spaansche vlieg, v. * -STEEL, S. geblaard staal, o.
Blister, (blis'-tur), ow. 1. blazen -, puisten krijgen ; zich
met puisten bedekken; 2. (werkt.) blaren krijgen. *-,
bw. trekpleisters -, Spaansche vliegen opleggen, blaren
(op de huid enz.) laten trekken. *- ED, dw. bn. vol
puisten of blaren; puistig. *- ING, dw. bn. blaren -,
puisten trekkend, - krijgend; - heat, roos, uitslag,
huidontsteking. *- Y, bn. 1. puistig; 2. bladerig, gebladerd.
Blite, (blajt), *-s, S. (plant.) beziënmaluw, duizendschoon ; veldspinazie, v.
Blith, (blith), S. zie BIESTINGS. f-, bn. zie BLITHE.
Blithe, (blajth'), bn., *- LY, bijw. blijde, vroolijk, opgeruimd, dartel. *-NESS, S. vroolijkheid, opgeruimdheid,
dartelheid, V. *-FUL, (-feel), °`- SOME, (- 'som), zie BLITHE.
-NESS, Zie BLITHENESS.
Bloach, (blautsj), S. (- es), blaas, blaar, v.
Bloat, (bloot), - up, ow. zwellen, opzwellen ; zie m ATE.
*-LANE, S.

BLO.
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-_ bw. doen opzwellen. °-, bn., *- ED, dw. bn. gezw+ -len, uit -, opgezet; (fig.) opgeblazen; - witli pride,
opgeblazen van hoogmoed : - cheeks, bolle wangen.
5 -EDNESS, S. opgezwollenheid, opzwelling, V. gezwel,
o. * .-ER, (-ur), s. Engelsche bokking, m. *- ING, dw.
bn. 1. zwellend, uit -, opzettend ; 2. (fig.) zich opbiazend. -, S. Zie BI,OATEDNESS.
1- Blob, (blob), s. 1. onderlip, v.; 2. droppel, m. ; 3. (plant.)
kruisbezie; 4. blaar, v. gezwel, o. *- CHEEKED. bn. dikwangig, niet bolle wangen. *- MELK, s. gmv. dikke
melk, v. * - TALE, s. sprookje, o. grove leugen, v.
Blobber, (blob-bur), s. blaas, blaar, v. *- LIpp, s. dikke
lip, v. -FED, bn. diklippig.
Block, (blok), s. 1. blok (steen, hout enz.); to cast a in one's way, iem. hinderpalen in den weg leggen; to
comae to the -, op het schavot onthoofd worden ; 2. bewerkt blok, katrol: 3. rolhout, o.; 4. juffer, v.; 5.heiblok,o.;
6. (jag.) valkenstang, v.; 7. (fig.) domkop; 8.hinderpaal,m.;
(fig.) brail-, geitouw van de begaan; bee-, bijblok (bij
den boegspriet); brace-, brasblok; cap of a -, inlating
van een blok, ijzeren beslag; cat-, katblok; cluegaroret-,
geitouwblok; clue life-, marszeil-geitouwblok; careening
-, hellingblok; cheek-, schildpad; double-, tweeschijf:sblok; double scored -. blok met dubbele neuten; -strop,
blokbeslag-bindsci; fold of a -, blokschijf; to past a strop, een blok waaien; fixed, vastblok tegen boord;
-for a stay,stagblok:gear-. kardeelblok; haliord-, valblok; jewel-, bijzeilvalblok; lonytackle-, vioolblok; leading-, voetblok ; lift -, toppenantsblok; leech line-,gordingsblok; moveable -, losvarend blok; main sheet-, groet
schootblok ; monkey-, monkieblok ; nine pin-. pater'blok; quarter-, dubbelraasblok; ram's-, juffer; cook
-, shell of a -, blokschijf; - saddle, lip van een blok;
snatch-, kinebaksblok; -seizing, blokbindsel; sheet-,
schootblok; swivel-, marionetblok; shoulder -, blok met
een hak; sister -, schildpad in liet want; triomf-, noktakel ; tye-, draaireepsb'ok ; winding-, gijnsblok;
- with a hook and swivel, blok niet haak en wartel.
*-BOOXS, s. mv. (drukk.) boek met houten staven gedrukt; blok-, xylographische druk, m. 5 - CARRIAGE, s.
(mil.) blokwagen, n1. 5 -HEAD, s. domkop, ni. 5 --- HEADED,
bn., -LY, bijes. dom, stom. *-HORSE, s. handberrie, v.
* -HOUSE, S. blokhuis, o. gevangenis, V. * -LIKE, bn. dom,
onnoozel. * -MAKER, s. blok-, pompmaker, m.
s. (zeev.) blokmast (met vierhoekigen top en schijven),
m. hieling van de steng, v. beeld op het galjoen, o.
-PRINTER, S, hout -, blokdrukker, m. -PRIG 1'; G, S.
blok-, houtdruk, m. * -STICK, s. knuppel, m. knots, v.
*-SHED, s. blokkenmakerij, v. *- STOOES, s. mv. ruwe
steepen, bloksteenen, n1. 515V. °-SIt}.AV FS, mv. (zeev.)
blokschijven, V. mv. A-STROP, S. (zeev.) strop, m. *-s,
mv. stapelblokken, o. mv. *- TIN, s. bloktin, o. °- woOD,
s. verf-, campêchehout, o.
Block, (blok), bw. 1. belemmeren, versperren, stoppen;
2. to - up, opsluiten, blokkeeren; to - out, uithouwen,
beitelen, uithakken (uit het ruwe).
Blockade, (blok-keed'), s. (mil.) blokkade, insluiting,
versperring, berenning, v. *-, bw. blokkeeren, berennen, versperren. *-D, dw. bn. geblokkeerd, berend.
*...ING, dw. bn. blokkeerend, berennend. -, s. -- up,
blokkade, v. het blokkeeren.
Bloekish,(blok'-kisi ),bn., * -LY,bij w. dom, lomp, on noozel.
* -NESS, S. domheid, lomp-, stomheid, onnoozelheid, v.
Blomary, (bloe'-me-ri), s. (-les), (met.) affineerovon, m.
koelfornuis, o.
Blonde, (bloond), S. *-LACE, S. blonde, blonde kant, V:
* ieAKER, m. v. blonde-, kantklopper, -ster, m. v.
*-SILK, s. zijden blonde, v.
Blondrin, (blon'-drin), ow. ploeteren, sloven.
Blonk, (blonk), bw. foppen, teleurstellen. *-ET, bn.
grauw, grijs.
Blont, (blont), bn. dof, plomp.
Blood, (blud), s. gmv. 1. bloed, o.; to let -, aderlaten,
bloed aftappen ; to be let -, adergelaten worden ; to bite
till - comes, tot op het bloed bijten; he could not, for
his -, hij zou liet niet kunnen doen, al kostte het zijn
leven ; - will have -, bloed wil bloed ; in cold -, in
koelen bloede; his - was up in a minute, in een omzien
steeg hem het bloed naar het hoofd, - was hij driftig ; to
raise the -, het bloed doen opstijgen; to breed ill -,
kwaad bloed zetten ; 2. bloedverwantschap, v. ; thou art
''!/ flesh, mimy -, gij zijt mijn (eigen) vleesch en blood;
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innocence, bevlek uwe onschuld niet ; that unkind brow
the princes of the -, de prinsen van den bloede; the next
-s thy beauty, (Shak.) die onvriendelijke blik werpt een
of -, de naaste in den bloede; running in a -, zich
smet over uwe schoonheid; 3. (fig.) verduisteren; 4. - out,
voortplantend in het bloed; true - will always show
uitstrijken, doorhalen; he wanted the art to -, hij
itself, de appel valt niet ver van den stam; 3. afkomst,
miste de kunst van het doorhalen (van liet af keuren);
geboorte, v. geslacht, o. ; a gentleman of -, een (edel)man
5. (uit het geheugen) verbannen, doen verdwijnen. *-,
van hooge geboorte; whole -, af komst van vaders en
ow. vloeien (van papier).
moeders zijde; half-, van vaders of moeders zijde; 4. sap,
o. ; the - of grapes, druivenbloed, -sap, wijn ; 5. (fig.) pron- Blot, (blot), s. 1. inktvlak, vlak ; 2. doorhaling, streep; 3.
(fig.) schandvlek, V. blaam, m.; 4. (spel) to make a -, eene
ker, m.; young -s, jonge pralers; 6. moord, m. vergoten
schijf ongedekt laten.
bloed, o. ; 7. old -, paarden van de langste stamboomen;
new -, paarden welke niet van de eerste in Engeland in- Blotch, blotsj), s. bloedvin, v. *-, bw. zwartmaken,
bevlekken. *-1^, bn. zwerend, vinnig.
gevoerde Arabische hengsten (Godolphin) afstammen.

*-BESPOTTED, * _CRIMSONED, bn. met bloed geverfd, Blote, (bloot), bw. rookes (visch, bokking, vleesch enz.).

bloedrood. * -BAPTISM, S . (godg.) bloeddoop, m. martelaarschap voor het christendom, o . * - BOLTERED, bn. met bloed

*-D, dw. be. gerookt; - herring, Engelsche bokking;
Zie BLOAT . *...ING, dw. bn. rookend.

bevlekt. *-BROTHER, S. volle broeder, m. * -COLORED, Blotted, (blot-'tid), dw. bn. bevlekt, gevlekt; - (7bina
ware, gespikkeld porselein (ooi de beschadigde plekken
bn. bloedkleurig. * -CONSUMING, bn. bloedverspillend.
te verbergen); - lineau,cents, fig.) grove (wezens) trekken.
*-FROZEN, bn. met gestold bloed in de aderen. *- GUILTI-

Ess, s. bloedschuld, v. moord, m. *-HORSE, s. paard van Blotter, (blot-'tur), m. v. vlakkenmaker, - maakster,
morser, -ster, doorhaler, -haalster, m. v. *-, s. (kh.) kladeen edel(Arabisch )ras,o.*_noT,bn.bloedwarm.*-HOUND,
boek, o. legger, m. *...Irc, dw. bn. bemorsend, bevleks. bloedhond, groote dog; (ook fig.) wreedaard, beul, m.
kend (met inkt); doorhalend. -, s. gemors, o., Paper,
*-LET, bw. aderlaten . * -LETTER, S . aderlater, wondhee•
vloeipapier. -LY, bijes. op bevlekkende wijs.
Ier; aanhanger van de geneeswijze door aderlatingen, m.

* _0LPH, (-olf), s. roodborstje (Vogel), 0. * -PUDDING, S. t Blouse, (blooz), s. kiel, morsjurk, blouse, v.

bloedbeuling, v . * - RUNNInG ITCH, S . (veearts.) zek. huid- Blow, (blo), s. 1. slag, klap, stoot, worp, ni.; at a -,.
met één slag; without a -, zonder slag of stoot ; to be
uitslag, schurft, v. * -SHED, * -SHEDDING, s . bloedverlies;
(fig.) bloedbad, o. bloedvergieting, v. moord, doodslag, m.

* -SHEDDER, S. moordenaar, bloedvergieter, in. *-sx0T,

bn. volbloedig, met stralen bloed. *- SPAYIN, s.
(veearts.) bloedspat (ziekte), o. *-sTAINED, bn. met bloed
bevlekt ; (fig.) (bloedschuldig . *-STICK, S . (veearts.) soort
-TEN,

paardenziekte, v.*-sTONE, s. (delfst.) bloedsteen, m.bloedkoraal, v. Madagaskarsche jaspis, m. *-sucIcER, S. bloed
vampier, inhalig mensch, m. *-SUCKInG, bn.-zuiger;(f.)
bloedzuigend. *-THIRSTER, s. bloeddorstig mensch, beul,
wreedaard, m . * -THIRSTY, bn . bloeddorstig. *-VESSELS,
mv. (ontl.) bloedvaten, o. mv . * -WARM, bn. bloedwarm,
lauw. -, s. bloedwarmte, v. *-- WIT, *- WITE, S . (oudt.)
bloedgeld, o. bloedboete, v. *-woN, bn. ten prijs van
bloed gewonnen. *- WOOD, s. soort verf hout, Nicaraguahout, o. *--WORT, s. (plant.) bloedwortel (zek. kruid), m.
Blood, (blud), bw. 1. doen bloeden; 2. (jag.) aan bloed
gewennen, op bloed africhten (de honden); 3. aderlaten;
(gem.) zie BLOODLET; 4. (fig.) vertoornen, aanhitsen.

Bloodily, (blud-'di -li), bijw. bloedig, -lijk ; - inclined,
bloedgierig, wreedelij}k; atschuwelijk jammerlijk. *...NESS,

s. 1. bloedigheid, v.; 2. bloeddorst, m. bloedgierigheid, v.
Blooding, (blud'-ding), dw. bn. 1. aderlatend; 2. bloedend, met bloed bemorst ; 3. naar bloed dorstend. -,
S. bloedbeuling, v.
Bloodless, (blud-'less), dw. bn. 1. bloedeloos; 2. (fig.)
levenloos; 3. onbloedig, zonder bloedvergieten.
Bloody, (blud-di), bn. 1. bloedig; 2. bloedgierig, - dorstig;
3. wreed, gruwelijk, ijselijk. *-EYED, bn. met bloedende
oogen ; (fig.) met oogen vol wraaklust . * -FACED, bn.
wreed van uitzicht, bloedademend. *-FLUX, S. (gen.)
bloedloop, m. *-FLU XED, bn. aan bloedloop lijdend.
*-HAND, s. (oud recht) met bloed bevlekte hand (middel
van overtuiging bij wilddieverij), v. *-JEMwY, s. gebraden schapekop, m. * -MINDED, bn. bloedgierig. *-RED,

bn. bloedrood. 5 -ROD, *-WIG, S. (plant.) soort kruid,
*- SCEPTERED, bn . (Shak.) een schepter dragend met bloed
bevlekt. * -SWEAT , S. (gen.) bloedzweet, o. het bloed
-zwetn.
Bloody, (blud-'di), bw. bebloeden, met bloed bevlekken.
- ING, dw. be. bebloedend.
Bloom, (bloem), s. 1. bloesem, m.; (dicht.) waas, o.;
opening -s, ontluikende bloesems, - knoppen; 2. bloei,
m. liet bloeien ; (ook fig.) the - of youth, liet bloeien
der jeugd; 3. warme windvlaag, v.; 4. (met.) ij zerglans,m.;
5. -raisins, kookrozijnen. *-, ow. bloeien, bloesem
dragen; (ook fig .). * -ARY, Ze BLOMARY. * -ING, dw. bn.,
-LY, bijw. bloeiend; rood, blozend van gezondheid.
-, s. bloei, het bloeien. 5 -Y, bw. bloeiend, bloemrijk.
Blore, (bloor), s. 1. geblaas, o. het blazen ; 2. vlam, v.
Blossom, (blos-'sum), s. 1. bloesem, m.: z. perzikkleur
(van paarden), v. *-, bw. bloeien, bloesem dragen.
*-COLOR, s. bloeiende -, blozende kleur, - t;,, t, v.
*-ED, bn. gebloeid. *--InG, dw. bn. bloeiend. *-i
S. roodachtig vloeipapier, o. *--Y, bn. zie BLOOM.
Blot, (blot), bw. 1. bevlekken, bevochtigen, bekladden
(met inkt) ; 2. (fig.) bevlekken, bezoedelen; - not thy

at -s, aan den gang -, handgemeen zijn; to came at -s,
handgemeen worden ; to deal a -, to strike u -, een slag
geven, - voeren ; 2. (fig.) slag, m. ramp, v. noodlottig
voorval; 3. plotseling voorval; 4. vierenbroedsel, o.;
5. bloesem, m.; full -git, in bloei; 6. (fig.) schoonheid,
v. ; roses ira -, ontloken rozen ; 7. (zeev.) windvlaag,
stijve koelte; 8. a - ui), eene uitbarsting; 9. ontdekking,
verwarring, v.; to hit the -, het juiste punt-, het wit tref
fen. * -BALL, s .(plant.)droge bloesemkrans der hondsroos,
m.*- BOLT, s. dronkaard, m.°-FLY,s.horzel,paardenvliëg,
V. *-HOLE, s. luchtgat, o. *-MILK, s. geschifte melk, v.
*-OFF-cocK, s. (werkt.) proefkraan, v. *-ovER, s.
glassnijdersscllijf, v. *-i iPE, s. blaaspijp, v. *-POINT,.
s. soort kinderspeelgoed. * -VALVE, S. blaasklep, v.
Blow, (blo), ow. onp. oor. (vt. blew, vdw. blown), 1. blazen,
waaien; the wind -s south, de wind is zuid; it -s a
gale from the west, er gaat een stijve koelte uit het
westen; the wind blew hard, het waaide hard; 2. snuiven,

ademen, hijgen; 3. schallen ; to - with a truutpet, op detrompet blazen ; the horn was -ing, de horen schalde;

let the organ -, dat het orgel weergalme; 4. to -, to be
-n, buiten adem zijn; to -- over, voorbij gaan, overwaaien;
to - up, in de lucht vliegen ; the boiler blew up, de
ketel sprong, - barstte uiteen ; to - upon, (fig.) iets tot .
walgens toe verhalen ; an intrigue that is not yet blown up,
een intrige die nog niet wereldkundig is ; 5. bloeien ; zie
BLOSSOM. *-, bw. 1. blazen, aanblazen (het vuur enz.);
he -s hot and cold, hij spreekt uit twee monden, hij is
dubbelhartig; ;,e was -hij his fingers, hij blies op zijne
vingers, - in zij e hand (om zich te verwarmen) ; - your
nose, snuit uwen neus ; to - bubbles witli water, waterbellen blazen; 2. doen opzwellen, opblazen; to -glass,
glasblazen ; 3. blazen (do trompet enz.); to - alarm,
alarm blazen ; 4. to - up, doen springen (een mijn) ; 5.
smelten (tin, enz.); 6. spekken (vleestb); 7. doen uitlekkon, verspreiden (een gerucht) ; 8. to - away, frown, off,
wegblazen, verjagen; the wind b lew o f his hat, de wind nam
zijnen hoed mede; to - effe ship, een schip in het ruime
sop jagen, - drijven; to - down, omver-, ternederblazen;
to - ira, inblazen ; aanblazen; to - out, uitblazen
(een licht) ; (fig.) voor den kop schieten ; to - up, doen
wegwaaien, verstuiven ; in de lucht doen springen,
doen ontvlammen; (fig.) ontsteken (een oorlog, een twist);
doen opgaan (stof); een storm verwekken ; doen zwellen
(de huid enz.) ; doen mislukken ; uitbazuinen ; verraden;
(iem.) doorhalen ; te gronde richten ; to - up with flattery,
door vleierij opgeblazen maken; -- it! naar den duivel
er mede!
Blower, (blo'-ur), s. m. v. 1. blazer, m. blaasster, v.;
2. soort visch; 3. (fig.) driftig menseh ; 4. tinsmelter,
tinnegieter; 5. orgeltrapper; m. ; 6. blaaspijp, v. erwtenblazer, m.; 7. schuif (in een kachelpijp), v.
Blowing, (blo'-ing), dw. bn. blazend, enz. zie BLOW,
bw. ow. *-, S. het bloeien enz.; het waaien, het geblaas van den wind. *-, be. 1. winderig, stormachtig,
onstuimig ; 2. - off cock, (stoomw.) looskraan ; - off//2e,

BLO. - BLU.
loospijp. *-APPARATUS, S. (werkt.) smelt-toestel, m.
*- HOLE , S. (muz.) mondstuk (eener fluit enz.), o.
S. blaas-, jagershoren, M. * -ENGINE, *- MACHINE, S .
blaasbalg, v.; katoenpluizer, m.
Blown, (bloon), vdw. zie BLOW ; (fig.) opgeblazen, winderig ; - upon, uitgebazuind.
Blowse, zie BLOUSE.
Blowth, (blooth), s. zie BLOSSO^s; bloeitijd, m.
Blowze, (blooz), S. v. dikke -, roodwangige vrouw, v. *-,
S. vrouwenkap, v. *-D, bn. opgezet, hoogrood.
(-zi), bn. hoogrood, met hoogroode wangen ; dik en vet.
Blub, (blub), bw. doen opzwellen; opblazen. *-BER, (-bur),
S. 1. blaas, v.; 2. spek (van visch), o.; (walvisch)traan, v.; 3.

medusahoofd, 0. zeenetel, v. *_CHEEKS, S. mv. vleezige -,
dikke wangen, v. mv. * -KNIFE, S. spekmes, o. *- Lip,

BLU. -BOA.
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haspelen ; to - out, met de deur in het huis vallen;
uitbabbelen, rammelen. *-, s. grove vergissing, v.
misslag, m. fout, v. misgreep, bok, m. *-Bess, s. 1. donderbus, v. musket, o.; a swiveled -, donderbus met.
kulas, v.; 2. (fig.) domoor, lomperd, m. *-ER, (-ur), s. 1.
knoeier, domkop, weetniet ; 2. babbelaar, rammelaar, m.
*- ED, dw. bn. misgegrepen; verkeerd, foutief. * _HEAD,.
(-hed), S. zie BLUNDERER . * -ING, dw. bn., -LY, bijw..
1. verkeerdelijk, mistastend (op grove wijze) ; 2. uit babbelend, rammelend.
Blunks, (blanks), S. 1. (kh.) gedrukt katoen, o.; 2. ka
-t
oenen doeken (uit Glasgow), in. mv.
Blunt, (blunt), bn. 1. stomp ; to yet -, to grow -, stomp
worden, verstompen (ook fig.); 2. dom, verstompt van
geest; 3. onbeleefd, barsch, boersch; to be - with, lomp
zijn togen; he has a - way wills hiel., hij heeft, boersehe
manieren ; - truths, harde -, naakte waarheden ; sty
heart is - to nett; impressions, mijn hart is onvatbaar

s. dikke lip, v. -ED, bn. diklippig. * -LI^^ER, s. kabel
-jauwlevr,.
Blubber, (blub ' - bur) , bw. ow. (- with weeping), snikvoor nieuwe indrukken. *-, s. rapier, o. degen, m.
ken, zich roode oogen schreien, - weenen. 5 -ED, dw.
*- NEEDLES, S . mv.(ook blunts),kleermakersnaalden,dikke
bn. opgezet. rood bekreten (van het snikken). 5 -ING,
dw bn. snikkend.
naalden, v. mv. *-WITTED, bn. stomp van geest.
Bludgeon, (blud'-djun), s. korte knuppel (met lood be- Blunt, (blunt), bw. 1. stomp maken, verstompen; 2. ver
lenigen, onderdrukken, inhouden (begeerten);.-zwaken,
slagen), m.
to - the angles of the buttulion, (mil.) een carré in een
Blue, (bloe), bn. en bijw. 1. blauw ; to dye -, blauw
achthoek veranderen. 0 -ED, dw. bn. verstompt, versleverven ; 2. (fig.) echt, oprecht -, 3. overdreven, overspanten, verzwakt. *-in G, dw. bn. verstompend ; slijen ; 4. (fig.) treurig, slecht, droef, verlegen, scheel ; to
bu rs -, flauw -, slecht branden ; een blauw schijnsel
tend, verzwakkend. -, S. verstomping, enz., v.
bn. een weinig stomp; (fig.) dom, lomp. *-LY, bijes. zie
geven ; to look -, donker zien; - apron statesman, po
tinnegieter. * - AsIIEs, S. mv. (schild.) koper -litek
aLUNT, bn.; zonder omwegen, ronduit. *-NEss, S. 1.
koperblauw, bergblauw, o. *- BELL, S. blauw--asch,v.
stomplloid ; 2. lompheid, barschheid, ruwheid ; 3. slee
tanden), v.
-heid(vano
klokje (bloem) , 0. * -BICE, Zie BICS. * _BLACK,S. h0ut5kool (van jpnge wijntakken), v. 5 -BOOK, S. blauw (e) Blur, (blur), s. 1. vlak, smet, klad ; 2. (fig.) schandvlek,,
V. *-, bw. bevlekken, bezoedelen, uitwisschen, (ook fig.).
boek, o. (verzameling van diplomatieke bescheiden).
*- RED, (-rid), dw. bn. bevlekt, bezoedeld. * -RING, dw .
*-BOOKS, mv. jaarboekjes de Engelsche koloniën bebn. bevlekkend, bezoedelend (ook fig.).
treffend, o. mv. 0 -BOTTLE, *-BONNET, S. korenbloem;
blauwe hyacinth ; groote paardenvlieg, smaas, v.-BOY, Blurt, (blurt), - out, bw. uitflappen, onbezonnen praten,
uitbabbelen. *-ED, dw. bn. uitgeflapt, overhaast ges. weesjongen, m. *-BUCKLE, S. stalen gesp, v. * -CAKE,
5.
sproken . * -ING, dw bn. uitflappend.
S. blauwkoekje (verf), o. * -CAPS, nlv. blauwkappen
(spotnaam der Schotten), m. mv.; duivelskruid, o.; blauwe Blush, (blus) ), ow. 1. blozen, schaamrood worden ; - at
your vices, bloos over uwe ondeugden ; - for your deveees v.; soort zalm, m. 5- DAISY, s. madeliefje, o.
graded country, schaam u uw vernederd vaderland ; 2.
*- DEVILS, s. zwaarmoedigheid, gedruktheid, v. * -EYED,
bloeien, blozen (van jeugd); here the roses -, hier bloeien
bn. blauwoogig. * -FLORA, S. (square flue - indigo), fijne
de rozen. *-, S. 1. blos, m. schaamrood, o. roods
Bengaalsche indigo. * --GLASS , S. (scheik.) blauw glakleur, v. het blozen; to put one to the -, iem. doen
zuursel, 0. *-GOWN, S. (fig.) bedelaarster met blauwe
blozen; 2. aanblik, m.; at first -, bij den eersten aanjurk, v. *- ISAAC, S. boommusch, v. 0 -LY, bijw. blauwblik. *-En, dw. bn. 1. gebloosd, schaamrood geworden;,
achtig; to burn -, zwak branden (van licht). * -MILK,
2. - witla a reddish, vinous colour, in het roode -, in
S. geschifte melk, v. *- PETER, S. selnwilnpel tot uit
de wijnkleur vallend ; white lightly - with red, wit en
-PIGEON, S. looddief. m. -, bw. lood stelen-zeiln,m.*
rood dooreen, bleokrood. *-ET, (-it), s. jong zedig meiejo,
van de daken. * -PLUM, s. blauwe pruim, v.; (fig.) kogel,
0. 5 -FOL, bn., - LY, bes. blozend, bloeiend. * -ING, dw.
in.; surfeited with a -, door een kogel getroffen worbn. 1. blozend, schaamrood wordend ; - thislys, schanden. *-shies, s. creolenkind, o. * _STOCKINGS, mv. (ook
lelijke zaken ; 2. bloeiend ; - borders, bloemrijke oeverti..
blues), spotnaain voor geleerde vrouwen (naar het
*-- LESS , bn. 1. zonder blozen ; 2. schaamteloos. *-Y, bn.
Fransch : bas-bleu). * -STONE, s. blauwsteen, m.; (plant.)
1. blozend, zacht gekleurd, roodachtig ; 2. bloeiend.
kalmei, v. °- TAPE , (skyblue), (fig.) jenever, m. *-T HROAT,
S. blauwkeeltje (vogel), o. * -VAT, S . (very.) blauwkuip, Blushoon, (blu-sjoon), S. (kh.) soort Noorweegsche stof
(half zijde half wol).
v. *-y EINED, bn. blauwgeaderd. * --vITRIOL, s. koperBluster, (blus -tur), to - at, ow. 1. razen; tieren; 2.zwetsen,
sulfaat. o.
waterkleur,
-verf;
pralen, snoeven; 3. bruisen, koken. *-, bw. to - dow,a,
Blue, (bloe), s. 1. (het) blauw ; 2.
omwaaien. 'K -ED, dw. bn. 1. geraasd, getierd : 2. geijzerkleur, v.; sky -, hemelsblauw; azure-, azuurblauw;
Prussian -, Pruisisch blauw ; 3. the Oxford -s, de Engelsitoefd; 3. gekookt; 3. - down, omvergewaaid. * -ING ,.
dw. bn. razend. tierend ; a - fellow, een snoever,
sche lijfwacht te paard, v.; 4. soort brandewijn, m.; bier, o.
zwetser; zie BLUSTER, ow.
Blue, bv. 1. blauw maken, - verven ; 2. (metaal) blauwen, emailleeren ; 3. (fig.) verlegen -, beschaamd maken. Blustur, (blus-tur), s. getier, geraas, o. storm, m. gedruisch, rumoer, o . * -ER; (-ur), s. 1. razer, tierder ;.
*-D, dw. bn. 1. blauw geverfd ; 2. verward, verlegen.
-NESS, S. 1. blauwheid, v.; 2. (heelk.) blauwe rand
2. zwetser, pocher, snoever, praalhans; 3. bolle -,
harde wind, ni. *-sus, (-us), bn. 1. tierend ; onstuimig ;
(eener wond), m. *-Y, (-i), bn. blauwachtig.
2. bol, hard (van den wind). * -woon, s. woekertakken
Bluff, (bluf), bn. 1. dik, lomp, plomp, onbeholpen ; 2.
(op vruchtboomen), ui. nlv.
barsch, ruw, trotsch opgeblazen, overmoedigd; 3. (zeev.)
stomp, breed; 4. steil, hoog, scherp; a - bow, een volle B -mi, (bi-'mi), S. (muz.) laagste noot, v.
of breede boeg ; a -headed ship, een schip met bree - Bo, (boo), s. spook, kaboutermannetje, o. *-, tw. boe
(geluid om kinderen bang te maken); he can't say den -, stompen boeg. *-, s. 1. steile oever, m. rotsachtig
to a goose, hij kan boe noch ba zeggen.
strand, o.; 2. erwtenblazer, m. *- BOWED, bn. met volle
boegen. * -HEADED, bn. (zeev.) breed geboegd. * -NESS, Boa, (ho-ee), s. 1. - co^estrictor, reuzenslang, boa, v.; 2.
slangvormige bonten halsomslag (van dames), m. boa. v.
s. 1. dikheid ; 2. lompheid, barsehlleid, v.
Boadicea, (bo-e-di-tjsi'-e), v. Boadicea (aanvoerster der
Bluff, (bluf), bes. verbinden (de oogen).
oude Britten), v.
Bluish, (bloe'-isj), bn., * -LY, bijw. blauwachtig. *-NESS,
Boan-erges, (bo-en-ur'-djis), m. mv. (H. S.) zonen van
S. blauwachtige tint, v. lichtblauw, o.
den donder, ni. mv.
Blunder, (blun' -dur), ow. 1. zich grovelijk vergissen;
(gein.) knoeien ; to -- 'poe a reason of, iets aan een Boar, (boor), s. 1. everzwijn, o. beer, m.; uwilg -, wild zwijn,
o.; 2. springvloed, m. *-, bw. pralen; (fig.) don kam hoog
verkeerde oorzaak toeschrijven ; 2. in den blinde tasten,
zetten. *-CAT, s. kater, m. *- PIG . S. mannetjes big, m.
zich overijlen; raaskallen; to - about, in liet wildrond - SPEAR, S. (jag.) zwijn -, jachtspriet, ni.
loopen ; 3. struikelen. *-, bw. zonder keus dooreen-
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Board, (boord), s. 1. plank, deel, v.; the -s, (fig.) de
-LY, bijw. zie BOASTFrL. -, s. pralerij, snoeverij, v.
planken, het tooneel ; clap-, pipe-, duig ; ash -, white
*-LEss, bn. bescheiden, zedig, bedeesd. *-ivE, (•iv),
-, esschen deel; paling-, (timm.) schaal, v.; wainscot-,
bn. aanmatigend, overmoedig.
lambrizeering; 2. tafel, v.; to deal above -, (fig.) open Boat, (boot), s. boot, schuit, sloep, vlet, giek, v.; anchor
kaart spelen, ronduit spreken; 3. (fig.) tafel, de kost,
weight with the -, anker met de boot gelicht; awning ofa
eten en drinken ; he pays so much for his -, hij betaalt
-, bootzonnetent; -builders yard, sloepmakerij, bootszooveel voor zijne tafel; 4. gerecht, o. rechtbank, v.; collewerf;boom fora-, barringstijl;chain-,ankerboot;crank-,
.ge, o. commissie, v.; the - of trade, het ministerie van
snelle -, scherpe boot; dogger -, doggerbanks (visschers)
koophandel ; the council -, de koninklijke geheime raad;
schuit; ears of a -, knietjes aan de buitenzijde oever
- of customs, tolkantoor ; - of health, gezondheidsraad;
sloep; fishing-, visschersschuit; tofrap the-, de boot vast-- of directors, het Directoire (Fr. gesch.); het bestuur;
sjorren ; guess rope ofa -, boegseertros, -lijn ; gunwale of a
- of officers, het corps officieren; - of revenue, het
-, dolboord:gangboard of a - ,loopplank om aan wal te kofinanciehureau; the - of admirality, de admiraliteitskamer (bestuur); 5. (zeev.) boord, o.; gang van het schip
bij het laveeren, m.; to go on -, aan boord gaan; in-s,

binnenboords ;

- on -,

boord aan boord ;

to shoot

ships masts by the -, de scheepsmasten neerschieten ;
to cast ozer -, over boord werpen; 6.(schaak)bord, (dam)bord ; schoolbord; 7. bordpapier, o.; box-, kartonnen

men;haul down a -, een sloep strijken;landing strakeof a -,
vast boeisel ; outrigger of a -, papegaaistok; pole ofa -'s
hook, sloephakesteel; sheetstern ofa -, stuurstoel van een
boot; shore-, kustsloep; ship's-, scheepssloep; to shore off
the -,de sloep van boord steken; to taw a -, een boot slee pen; tiller in -, helmstok, roerpen; tilt -, trim the -!
zit recht op in de boot ; to bale the -, de boot uithozen;
to moor the -, de boot vastleggen ; to capsite a -, een
sloep kenteren; to carry away the -, de sloep verliezen;
to fend the -, de sloep aanleggen; - share stores, waar
goederen van den schipper. *-CLOAK, s . scheeps--loz

doos; pressing-, satineerpapier ; mill-, paper-maker's-,
zeer zwaar bordpapier; bed of-s, brits, v. hard nachtleger, o.; a book in -, een gekartonneerd boek; 8. werktafel, v.; 9. (Engelsch)twaalfstuiversstuk, o.; 10. a good -,
slagboeg ; a short -, een korte gang ; to make it -, lawambuis, o. pyekker, v. *-- FENDERS, mv. wrijfhouten,
veeren ; to make a stern -, over stag gaan; to put on -,
worsten, 0. v. mv . * -FLETCHES, Inv. sloepsinhoutjes. o.
aan boord brengen ; to sell free on -, (kli.) vrij aan
mV. * -FLY, * -I\'SECT, S. soort vlieg. * -ROPE, S. bootboord verkoopen ; prices quoted on -, prijzen vrij aan
sleeper, m. * -'S CALL, S. bootsmansfluitje, o. *-'s cooP,
boord; to call on -, praaien; free-, dood deel, bovens. waterschoen, m. *-'S CREW, S. bootsgezellen, m. mv.
water; gang-, gangboord; loopplank; -s, jukken voor
*_ , s EXPENSES, s. afgiften van den schipper, v. mv.
* -'S GRAPPLIIG, S. sloepdreg , V. * -'S GRIPES, mV. sloep ,le stellingen ; - in tackling, laveerende gang; lee -,
zwaard van binnenvaartuigen ; timber-, vullingsplankrabbers, m. mv . * -'S GUY, S. konstabel, m. * -'S HAFF,
ken ; to sheer on - each other, tegen elkander zwaaien
-'s 1100K, s. bootshaak, M. * -SFIAPED, bn. bootvormig.
(van schepen); to sheet with -s, beplanken, schoeien;
* -SHELL, s. (plant.) arke, v. *-'S HOUSF. S. bootshuisje,
manger-, schot van den pisbak ; navy-, departement
0. *-'S KIDS, mv. bootsklampen, v. mv. * -SLIOGS, mV .
van marine ; ordnance-, bureau voor de zee-artillerie;
hanepooten tot inzetten van sloepen thor sloeptakels,
- of longitude, bureau van lengte(meting) op zee ; sea
M. mV. * -'S LOAD, * -FUL, S. lading, v. *-'S MAN, S.
over -, stortzee ; serving-, kleedspaan ; side -s, roer bootsman, M. -s MATE, s. bootsmansmaat, schieman,
klampen ; to keep the shore well a -, langs de kust houM. X. -'S ROPE, S. sloeptouw, 0. *- S STORE-ROOM, S. bootsden ; to make a stern -, deinzen ; traverse-, pen, koppel
mans- berghok, o. hel, v. *- STAF?- s. boots-, sloephaak,
trail-, kamhouten ; to heave over -, over boord-kompas;
M. *-swAIN, s. bootsman, schipper, m.
werpen ; victualing-, victualie-kantoor ; work without -, Boat, (boot,, bw. met booten (. vervoeren, verschepen.
within -, werk buiten -, binnen boord ; weather-,
*- ABLE, (-1-bl), bn . bevaarbaar voor sloepen . * -BILL, S.
poortplank; water-, opboeisel; wash-, zetbord . * -LANDS,
lepelaar (vogel), ps. *-FD, dw. bn. v^!rscheept in een boot.
S. mv. (leenst.) tafelgoederen, o. mv. *-L OAD, s . toegift
*_LNG, dw. bn. verschepend in hooten. -, s. 1. verder pachters bij de tafelgoederen, v. *- OFFICER, S . lid van
scheping in booten, kastvaart, cabotage; 2. soort dood
een comité, o. * -RULE,S .(wisk.)vierkanten-tafel,v.* -sERPerzië, v.
-strafin
vicE. s. tafelleen, 0. *- WAGES, s. mv. kostgeld. o.
Boation, (boe -ee-'ejun), s. geschreeuw, gebrul, o.
Board, (boord), bw. 1. beschieten, beplanken, betimme- Bob, (bob), s. 1.. slingerend voorwerp, o.; 2. oorbel, v.
ren; 2. in den kost nemen, den kost geven (aai,); 3. (zeev.)
oorhanger, m.; 3. (uurw.) ions, schijf (aan een slinger);
aan boord klampen; enteren. *-, ow. kostgangers hou
4. zakparu k, 5. aalpeur, v.; 6. stoo',-, steekvers,refrein,
Aten (bij); to - with, - at, eten bij, met iemand-den;
o.; 7. bot', stomp, m. schot, o.; 8. steek onder water,
in den kost zijn bij ; (zeev.) to - it up, tegen den
zet; 9. heler (van gestolen goed), m.; 10. stuk geld; (gem.)
stroom op laveeren, - loeven. *ABT., (- 'i -hi), bn. (zeev.1
Erg. schelling; all is -, alles is in orde; to shift his-,
toegankelijk, e7,terbaar, aan te hlan,pen. *-ED, dw. bn.
c'., r laat poetsen, heengaan ; to bear a -, meedoen in
1. beplankt. 'eachoten ; 2. (zeev.) geënterd; 3. in den
kwaad gezelschap . *-BERY, s. rumoer, o. opschudding,
kost, Zie T.GAISD, bw . * -FR, (-ur), m. v. kostganger, m.
v. *-CHERRY, S . slingerende kers,v . * -STAY ,s.(zeev.)boeg-ster, v. -s, mv. (zeev.) enteraars, m. mv.
spriet-, waterstag; -holes, gaten in de scheg . *-TAIL, S .

Boarding, dw. bn. 1. in den kost zijnd (bi)), etend alle
1. kortstaart; 2. patrijs, m.; 3. punt van een pijl, o.; 4. (fig.)
dagen (met); 2. enterend, aanklampend; 3. beschietend
hoer, v.; 5. gesnedene, kastraat, m.; 6. gepeupel, janha(met planken). *-, s. 1. (zeev.) aanklamping, entering
gel, 0. *-ED, bn. gekortstaart . * -WIG, S . kort paruikje,o.
(van een schip), v.; 2. lichter; 3. voeding, v. kost, m. Bob, (bob), bw. 1. kortstaarten, kort afsnijden ; 2. kort
^- BRT ► AGE, s. hulpbrug, V. *- CAP, S. stormkap, v.
afbreken (een gesprek) ; afhandig maken ; the jewels
*--HO.ISE, *-PLACE, S . kosthuis, 0. ; restauratie, v.
that I -bed from him, (Shak.) de juweelen die ik
* _NETTINGS, mv . enternetten, 0. mv.; stanchions of the hem ontfutselde ; to - a curtsey, een lichte buiging
-, enterstutten. * -PIKE, s. enterpiek, v. *-SCHOOL, S.
maken; 3. bespotten. *-, ow. 1. (aal) peuren; 2. slinkostschool, V.
geren, hangen ; against her lips I-, ik druk mijnen mond
Boarish, (boo' -ris), bn. zwijn -, beestachtig; dierlijk; (fig.)
op hare lippen; 3. dichtvallen van (deuren). *-, bn. lief,
wreed.
aangenaam, net.
Boart, (boort), brokkelige (slechte) diamant, boort, o.
Bob, (bob), s. (vork.) Robert (m. n.).
Boast, (boost), bw. 1. roemen, verheffen ; 2. schetsen. Bobance, (bob-'bens), s. snoeverij, v.
*_, ow. - of, zich beroemen, pralen, trotsch zijn (op); Bobbed, (bod -bid), dw. bn. 1. geslingerd; 2. gepeurd
there is nothing to - of, er ligt niets prijzenswaardigs
(van paling); 3. (fig.) gefopt, enz. zie BOB, bw. ow.
in ; she -s having done it, zij stelt er roem in dit te
...BFR, (bur), s. (vissch.) dobber, m.
hebben gedaan ; to - against, (bijb.) zich verzetten tegen; Bobbin, (bob-'bin), s. 1. klos ; 2. bundel, bos, (vlas van
to - one's self, zich verheffen ; den kam opsteken.
100 ft ong.), m. bobijn ;flat -, pleltsnoer;round -, rond*-, s. (fig.) 1. roem, trots, m.; he was the - of piscountry,
snoer ; thread-, garenkant, bobijn ; net -, kantweefhij was de roem -, de eer van zijn land - the proud -s
sel, bobbinet plain - net, glad bobbinet; -netspriqged,
;

of Fame, de fiere zonen der Faam; 2. praal, ijdele roem, m.;
sprigged • net, gemonsterde kant. *-TOOLS, mv. kantklossnoeverij, v.; to make - of, zich beroemen op; he made
sen. *-WORK, s. bobijn-kant, -werk, tressen, lussen, enz.
it his -, hij stelde er zijnen roem in. *-ER, ( -ut), s. Bobbing, (bob 'binge, dw. bn. slingerend, enz.; zie BOB,
m. v. praler, snoever, zwetser, m. -ster, . v. * -FUL,
bw. °-, s. lichte buiging, v.
(-foel), bn. pralend, snoevend, zwetsend. *-TnG, dw. bn., Bobby, (bob' -bi), s. (vork.) Robert (m. n.).

BOB. -- BOG.
Bobbish, (bob'-bisj), bn. (gem.) jolig, opgeruimd
Bobmajor, (boh- mee' -djur), s. (gem.) tamboer-majoor, m.
Bobolink, (bo'-bo-link), s. rijstvogel, m.
Boby, (bo' ,bi), S. (gem.) kaas, v.
Bocasine, (bo-ke'-zajn), Bocassin, (bo-kes'-sin), s. (kh.)
fijn geborduurd lijnwaad, o.
Boce, (bo -si), s. goudvischje, o.
Boek, (bok), ow. (gem.) braken.
Bock, (bok), s. (gem.) angst, m. 5 - ELFT , (-'i -lit), S. valk,
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*-G ART, s. kabouterman, m. aardmannetje, o. *_ HOUSE,,
s. beste-kamer, v. sekreet, o. *- LAND, s. moerassig
land, o. *-Moss, s. (plant.) watermos, o. *-OAK, s.
moeraseik, m. *-ORE, S. (delfst.) ijzererts uit een moeras,
0. * -REED, s. riet, o. bies, v. *-RUSH, s. 1. moerasbezie,
v.; 2. zangvogel, M. *- SPAVIN, s. (veearts.) gezwel aan
het achterbeen, o. * -STALKER, * -TROTTER, s. moeras- bewoner, m. *- WORT, s. blauwe bezie, v.
Bog, (bogh), bw. 1. indompelen (in liet slijk); 2. in den,

drek laten.
M. * -ING, S. Zie BAIZE. * -LA\D, zie BOOKLAll.
Bod, (bod), bw. schillen, doppen . * -DED, dw. bn. ge- Boggen, (bog'ghin), s. puist, buil, v.
dopt. * -DING, dw. bn. schillend, doppend. * -DUDE, Boggle, (bog'-ghl)) - at, ow. 1. ophouden, terugrijden; 2.
weifelen, aarzelen; wachten; 3. veinzen, huichelen. *--,
(-' dum) , z e BOTTOSI.
bw. belemmeren, den voet dwars zetten (aan). *-D, dw.
Bode, (bood), bw. 1. aan -, verkondigen, voorspellen ; 2.
bn. belemmerd, enz . Zie BOGGLE . *-v, (ur), m. v. weifelaar,.
van voorbeduiding zijn; that -s ill, dat is een slecht
talmer, -ster, m. v. *...I^ G dw. bn. belemmerend; weifevoorteeken. *-, s. bod, o. *-D, dw. bn. verkondigd,
lend. aarzelend; zie BOGGLE. * ... TsH, bn . zie BOGGLInG.
voorspeld; it - well to you, dat was u een goed voor
Boggy, (bog'-ghi), bn. moerassig, drassig. *-BO, s. ka
. * -MENT, s. voorteeken, o. voorbeduidenis, v.-tekn
* -WORD, s. voorspelling, orakeltaal, v.
Bodge,

(bodj) ,

zie BOGGLE en BOTCH.

Bodice, (bod'-dis), s. rijg-, keurslijf, korset, o.
Bodied, (bo-'did), dw. bn. gevormd; lijvig; zie BODY, bw.;
big -, strong -, diklijvig, zwaar (van lichaam); full wine, zware -, lijvige wijn.
Bodies, mv. 1. zie BODY; a pair of -, keurslijf; o.; 2.
de koninklijke lijfwacht.
Bodikins, (bud'-di-kins), tw. drommels ! verdord!
Bodiless, (bod'-di-less), bn. onlicbanielijk, lichaamloos;
- phantoms, ijdele spoken. -LIaESs, S. lichamelijkheid,
V. stoffelijk wezen, o. *_LY, bn. bijes. 1. lichamelijk;
2. wezenlijk, refuel; 3. (fig.) ernstig, -lijk; to drive - upon
a. coast, )zeev.) dwars op het strand loopera, op lagerwal
verzeilen; to bring - to act, verwezenlijken, tot stand
brengen.
Boding, (boo'-ding), dw. bn. verkondigend, voorspellend,
zie BODE, bw. *-, s. voorbeduidsel, voorteeken, voorgevoel, o. voorspelling, v.
Bodkin, (bod' -kin), s. 1. priem, m. els, v.; 2. krul -, friseer
dolk, m.; 4. cloth of -, zilverstiksel, o.; zie-ijzer,o.;3
BAWDKIN.

Bodleian, (bod' -li -en), bn. the - library, de stads bibliotheek van Oxford (naar Thomas Bodley, 1597).
Body, (bod' -di), s. (-ies), 1. lichaam, lijf, o. romp, m.;
dead -, lijk; devoted - and soul, met lijf en ziel gehecht
(aan); - for , een voor een; 2. mensch; poor -, arme
drommel; a wise -, een wijs mensch; he is no -, hij is
een nul; some - calls, er roept iemand; is there any -?
is er iemand? there is no -, er is niemand; I did not
find any -, ik vond niemand; you may tell it to any -,
gij kunt liet aan iedereen vertellen; any -, every - could
do it. iedereen kon het doen ; every - else, ieder ander;
3. (mil.) korps, o.; the main -, het hoofdleger; 4. bodem
(van een kanon) ; 5. vergadering, v. staats -, geestelijk
lichaam, enz., o.; in a -, allen te zamen; the whole - of
mankind, het gansche menschdom; 6. gild, genootschap;
7. geraamte (van een. schip, van een gebouw), o. ; 8.
(rijt.) bak, m.; 9. altaarkist, v.; 10. boomstam, m.; 11. ver
(wetten, stukken enz.), v.; 12. hoofdinhoud van-zameling
een brief), m.; 13. hart, binnenste (van een land), o.; 14.
(het) wezenlijke, (de) kern; the - of a case. (recht.) de
grond (fond) der zaak ; a writ to apprehend the -, een
bevel van aanhouding, - van gevangenneming; 15. (nat.)
vaste stof; 16. lijvigheid, v.; wine of a good -, lijvige -,
krachtige wijn; 17. (schild.) that color bears a -, deze
kleur komt goed uit; 18. hat -, hoedekap; woollen -,
cotton -, wollen -, katoenen hoedekap; 19. (fig.) het
lijf, de zinnelijke begeerten; 20. schip, o. kiel, v.; after-,
achterschip; cant-, voor- en achterdeel (van een schip);

mooi besneden vaartuig; fore-, voorschip; - in
schip waarvan alleen de spanten staan;
main-, middendeel ; - of an oar, vierkant van een
riem ; square -, deel van het schip met rechte spanten.

fine -,

lier frames,

* -CLOTHES , S. mv. (rijsch.) dekkleed, o. * -GUARDS , S.

mv. lijfwacht, v. *-HORSK, s. tweede paard van een vierspan, o. * -LOUSE, s. platluis, v. C -PLANE, S. (zeev.)
doorsnede (van een schip), v. *-POLITIC, s. staatslichaam, o. *- SNATCHER, s. lijkendief, in.
Body, (bod' -di), bw. vormen; to - forth, Zie EMBODY .
Boethius, (bo- i' -thi-us), s. Boetius (m. n.).
Bog, (bogh), s. 1. moeras, drasland, o. poel, m.; 2. zie
BUG. * -BEAN, S. (plant.) vezelklaver, v. *- BERRY, S.
mosbezie, v. * -ER, s. moerasbewoner; (fig.) Ier, m.

* -LAND, s. braakland, o.
-bouter,m.
Bogle, (bo'-ghl), *-Bo, *-BOE, (bughl'-boo), s. bietebauw 5
in. spook, o.
Boh', (boo), tw. boe; zie BO, tw.
Bohea, (bo'-hi), s. theeboei, zwarte thee, v.
Bohemia, (bo-hi- mi-e), s. (aardr.) Bohemen, o.
bn. Boheemsch. -, m. v. Bohemer, Boheemsche (vrouw),
os. v. * -PEARLS, mv. Boheemsche (glas)koralen, v. mv..
* -QUARTZ , s. Boheemsche topaas, m. * -WARBLER, S..
kwikstaartje (vogel), o.
Bohunupas, (bo -hun'-joe -pas), s. (plant.) boom met
vergiftigd sap, bohunupas, m.
Boïar, zie BOJAR.
Boikin, (boj-'kin), s. naald, v. priem, m.
Boil, (bojl), ow. 1. koken, zieden, bruisen; the wather -s,
het water kookt; to - fast, hard -, sterk koken; to,
- away, verkoken; to - over, overt ken; to - up, borrelen (van het koken); 2. (fig.) opbruisen; my blood -ed
within me, het bloed kookte in mijne aderen. *-, bw..
doen koken; to - to pieces, verkoken, stuk koken; doen
brijen (van aardappelen); to -- to rags, tot pluksel koken.
-, s. zweer, karbonkel, v. *-ED des. bn. gekookt;
- meat, gekookt vleesch, bouilli; over-, al te gaar
the broth was half - away, de soep was half verkookt.
* - ERY, s. (-ies), 1. kokerij; 2. (zout)ziederij, -keet, v.;
3. zoutwerk, o. *-ER, (-ur), m. v. koker, kookster, m..
V. zieder, m. -, s. 1. kook-, waterketel, m. vaas, v.; 2..
(munt.) gloeiketel,

m. -s, mv. kookerwten, v. mv.

Boiling, dw. bn. kokend; zie BOIL, ow. ; is the water.
-? kookt het water? -- hot, kokendheet; the - waves,
de bruisende golven. *-, s. het koken . * -PEAS, Zie
BOILERS . * - POT, S. 1. kookpot, in.; 2. verfblaasje, o.
* -POINT, s, (nat.) kookpunt, o . * -WELL, s . springbron, v..
Boisterous, (bosj' -te-rus), bn., * -LY, bijw. 1. onstuimig, stormachtig, heftig, bruisend, razend, tierend, oproerig, bandeloos; the - tongue of war, (Shak .) het
oorverdoovend krijgsgeschreeuw; 2. log, zwaar, dreunend;.
3. heet, drukkend . * -NEss, S . onstuimigheid, heftigheid,
V. gedruisch, geraas, o.
Bojar, (bo'-djer), m. 1. bojaar, landheer (in Rusland,
Rumenië enz.); 2. krijgsman van rang, m.
Boke, (book), vdw. 1. gebraakt; zie BELCH; 2. gebakken;.
zie BAKE. *-, ow. opzwellen.
Bolary, (ho'-le-ri), bn. klei-, leemachtig.
Bolch, (booltsj), bw. eieren breken en klutsen.
Bold, (boold), bn . 5 -LY , bijw. 1. stout, stoutmoedig„
-lijk; koen, onverschrokken, onversaagd; 2. vermetel,
onbeschaamd, vrijpostig, -lijk; he was so - as to say,
hij had den moed -, de vermetelheid te zeggen; I can
he - to say, ik durf zeggen; he made so - as, hij was
zoo vrij te ... ; he makes - with you, hij gedraagt zich
zeer vrijpostig tegen u; to make -er, (schild.) meer doen
uitkomen; a - face, een onbeschaamd gelaat, (fig.).
- mensch; onbeschaamdheid; -faced, onbeschaamd, vrij
a - bow, zie BLUFF; -spirited, stoutmoedig, ver--postig;
metel; 3. steil ; a - shore, een steile kust.
Bolden, (bool'-dn), bw. verstouten, koen -, stout maken,
*_, ow. zich verstouten, moed vatten.
Bolder-stone, (bool'- dur-stoon), zie BOWLOER.
Boldly, zie BOLD . *...NEss, s. (-es,) 1. stoutheid, koen - .
held, onverschrokkenheid, onversaagdheid; 2. vermetel -_
beid, onbeschaamdheid, vrijpostiglieid, v.; 3. onbeperkt
vertrouwen (in God), o.; 4. steilte (van den oever), v.
Bole, (bool), s. 1. beker, m. bokaal, v. bekken, o.; 2.

BOL.

BOL. --BON.

holte, v.; 3. pijpekop, m.; 4. een korenmaat (zes Eng.
schepels); 5. (delfst.) kleiaarde, v.; Armenian -, Arme
aarde; 6. boomstam, m.
-nische
Boleslaus, (bo-les'-le-us), s. Boleslas (m. n.).
.Boletate, (bo'-li-teet), s. (scheik.) soort zwamzuurzout,
0. *...TIC, bn. - acid, (scheik.) zwamzuur.
.Boling, (boo'-ling), s. (zeev.) Zie BOWLINE.
Bolis, (boo' -lis), s. vuurkogel, vliegende draak (luchtverschijnsel), m.
Bolivia, (bo-li'-vi-e), s. (aardr.) Bolivia (Zuid-Amerika),
o. *- N, m. v. Boliviaan, Boliviaansche (vrouw), in. v.
-, bn. Boliviaansch.
Boll, (bol), ow. (plant.) 1. zaadhoedje, o.; 2. spil, v.; 3.
zie BOLE; 4. a - of salt, zoutmaat (twee Eng. schepels).
*-, ow. (plant) in korrels schieten.
Bollard, (bol'-Turd), s. 1. (zeev.) rechtopstaande paal,
dukdalf, stijl; 2. gekapte boomstam, m. ; 3. - timbers,
kluishouten, dukdalven. *...L ARS, (• lurs), s. mv. (zeev.)
boeien; - in a dockyard, groote meerhouten. *...LINGS,
S. niv. geknotte boomstammen, m. mv.
.Bollimong, (bol'-li-mung), Bollmong, (boll'-mung), s.
mengkoren, o.
Bologna, (be-lo'-ne), s. (aardr.) Bologna (Italië), o.;
- dog, Bologneesch hondje. *...LOGNESE, (be-lo-nor),
bn. Bologneesch. -, m. v. Bolognees, Bologneeselie
(vrouw), m. V. ..LOGNIAa, (- lo-ni-en), bn. -- stone,
(delfst.) Bologneesche spaath, stralenbaryt, v.
Bolster, (bol'-stur), s. 1. kussen, o. peluw, matras, v.; 2.
(heelk.) kunlpres, zakje, o.; 3. (zeev.) kussen op de lang
bolsters, mv. klampen aan den masttop; rijbed--zaling;
den over de kluizen ; zadelkussens. f-, bw. van peluwen -, van kussens voorzien ; vullen (met veren, gras,
enz.); (heelk.) kompressen opleggen ; (fig.) staande houden, ondersteunen ; to - out, tot het einde volhouden.
-ED, dw. bn. opgevuld ; (heelk.) belegd met kompressen,
enz.; zie BOLSTER; opgeloopen, opgeblazen. *- ER, (- ur),
m. v. opvuller, -ster (van kussens, enz.), m. v.; 2. heler,
medeplichtige, m. * - ING, dw. bn. opvullend; (heelk.)
kompressen opleggend, enz.; zie BOLSTER -, s. (het)
Helen, o. medeplichtigheid (aan diefstal), v.
-23olt, (boolt), s. 1. pijl, m. schicht, v.; 2. bout, m. stang;
richel, v. grendel, m. tong (van een slot), v.; -s, mv.
boeien, ketenen; common -s, gewone bouten; 3. bliksemstraal , dondersteen, m.; 4. buidelzeef, v.; vlak, o.;
6. (fig.) zet, m. hekelend woord, puntig gezegde, o.; he has
shot his -, hij heeft zijne pijlen verschoten ; a fool's .is soon, shot, een gek heeft gauw uitgepraat; to stand
- upright, recht overeind staan; 7. (zeev.) a - of canvase, een stuk (bundel) zeildoek (van 20 meter) ;
forelock -, spijlhout ; in and out -, horizontaal geslagen bout; joint-, bekbout; long-, betingbout; rag-,
takbout; reed-, bundelriet, bosriet; roundheat flat -,
.rondkoppige platte bout ; saucer head -, plaitkoppige
bout; short drive -, blinde bout; preventer-, puttingbout ; stopper-, stopper ; starling-, drevel ; to take
off the - rope, (een zeil) uit de lijken doen; throat of
-, nebbout; uh and down -, verticale bout ; wring-,
- schutbout; - with four locks, spijlbout; - with ring and
hook, bokshoorn ; set-, aanzetbout ; screw-, schroef bout.
*-AUGER, s. bontboor, groote boor, v. *- BOAT, S. sterke -,
groote boot, v.; reeching -, boot met broekingsring.
*-DRAWER, S. boutlichter, m. *- DRIVER, s. bootdrijver, m.
*-HEAD, S. (dist.) voorlegger, m. *- NEEDLES, mV. lijknaalden, v. mv. *- PUMP, s. pompbout, m. *- ROPE, s. zoom, m.
lijk (van een zeil) o.; crirrgle of the - rope, leuver op de
lijken. *-SPRIT, zie BOWSPRIT. *-YARN, S. lijkgaren, o.
-Bolt, (boolt), bw. 1. grendelen ; met bouten en grendels voorzien, - bevestigen; - sluiten; to double -, op
nachtslot sluiten; to - in, insluiten; to - out, buitensluiten; 2. buidelen (meel), ziften ; 3. (fig.) onderzoeken,
doorgronden; to - out, uitvorschen; 4. bespreken, behandelen; 5. (jag.) opjagen (klein wild); 6. (zeev.) to a ship, een vaartuig bouten. *-, ow. to - from, - out
of, enz.; plotseling te voorschijn komen uit; to - in, into, plotseling binnenkomen, instormen. *- ED, dw..
be. 1. gegrendeld; 2. met bouten voorzien; opgesloten,
enz.; zie BOLT, bw. - bread, brood van gebuild meel,
o. *-ER, (-ur), S. 1. buidel, m. zeef, v.; 2. soort net, o.
--, bw. (Shak.) besmeren.
Bolting, dw. bn. 1. grendelend; 2. van bouten voorziend;
3. l,uidelend, enz.; zie BOLT, bw. *-, S. het grendelen;
grerndeling, v. liet buidelen enz.; zie BOLT. l,w.*--,XFS,

mv. (werkt.) sluitassen, v. mv. *-BAG, s. buidelzak, ni.
* --CLOTII, S. buideldoek, m. *-HOUSE, S, buidelzolder, In.
-hok, o. *-HUTCH, S. buidel- (buil) kist, v. -trog, nl. *-MILL,
s. buidelmachine, v. -toestel, m. *-TUB, s. buidelkist, v.
Bolus, (boo-lus), s. groote pil, v.; (fig.) pillendraaier
(scheldnaam), m.
Boman, (boe-men), m. (-en), boeman, kabouterman, m.
Bomb, (bum), s. 1. bom, v. bomkogel, m.; 2. gebom (der
klok), gelui; 3. gerommel, o. *-CHEST, s. bomkist, v.
*-XETCH, * -VESSEL, s. bombardeergaljoot, v.; to tend
on it -, (zeev.) een bombardeergaljoot steunen, - te hulp
komen. *-PROOF, bn. bomvrij. 5 -SIiELF, s. bom, v.
Bomb, (bum), bw. ow. geraas maken, luiden, luien,
bommen.
Bombard, (bum-baard'), be'. bombardeeren, met bommen
beschieten. *-, s. 1. - bombardement, liet bombardeereu;
2. bon,bardeergeschut, o.; 3. groote drinkbeker, ni.
'-an, dw. bn. gebombardeerd, beschoten. *-EER, * -IER,
(-ier), s. 1. bombardier; 2. soort kever. ni. *-ING, dw.
bn. bombardeerend. -, s. liet bombardeeren. *--DIENT,
s. bombardement, o. beschieting, v. *-O, *-ooN, (-oen),
S. (muz.) brompijp, V. groot bromorgel, o.
Bombasin, (bum'-be -zin), s. bombazijn, (wollen en zijden
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stof), o.

Bombast, (bum'- baast), s. (kh.) 1. zek. katoenen -, (ook)
wattenstof; 2. gezwollen stijl, m. zinledigheid, v. bombast,
m. *-, bw. 1. opblazen, doen opzwellen; 2. opvullen,
stoppen (met watten enz.). *-ED, dw. be. opgevuld,
(ook) gezwollen, enz.; Zie BOMBAST, bw. *-IC, * -ICAL,
(-ikl), be., -LE, bijw. gezwollen, zinledig, hoogdravend.
* -RY, (-'baas-tri), S. Zie BOMBAST 2.
Bombax, (bum-beks), s. (plant.) katoenheester, -boom. m.
Bombay, (bum'-bee), s. (aardr.) Bombay (Voor-Indii ).
Bombaze, (buns'-beez), bw. beangstigen. *-D, dw. bn.
beangstigd, verschrikt.
Bombazet, (bum'-be-zett), s. (kh.) bombazet, (soort katoen wollen stof), zeefdoek, o. *...BAZIGE, (-be-zajn), s. zie
BOM B ASIN.

Bom"biat, (bum'-bi-et), S. (scheik.) zijdewormzuurzout,
bomhiaat, o.
Bombic, (bum'-bik) bn. - acid, (scheik.) zijdeworm-zuur
(uit zijdewormen en zijde).
Bombitation, (bum-bi-tee'-sjun), s. gerucht, gebom, geraas, o.
Bombus, (bum'-bus), s. (gen.) oorgedreun, -gesuis, o.;
rommeling van den buik, v. (het) darmbrommen.
Bombyeinous, (bum- bi'-si -nus), bn. 1. zijden; 2. zijde-

worm-kleurig, doorschijnend ; geel ; zijdewormachtig.
*...CINOsI, (- si-num), s. (kh.) Levantsche -, Syrische zijde.
Bombylius, (bum'-bil-jus), s. hommel, m.
Bombyx, (bum'-biks), s. zijdeworm, m.
Bon, (bun), S. 1. bewijs, briefje, bon, o.; 2. zet, kwinkslag, m. *-Boa, (bon-bon), s. suikererwten, v. mv. -goed,
0. 5 -CHIEF, S. voorspoed, m. geluk, 0. * --CIIRF.TTE1, S.
Christuspeer, v. *-DUE, s. guikmndina (boom) m.
Bona, (boo'-nee), S. 1. (aardr.) Bona (Afrika), o.; 2. Bonne,
(v. n.). *-FIDE, bn. ter goeder trouw; - bill, (kh.)
wissel wegens ontvangen goederen; - capital, kapitaal
-, bezit in koopwaren. *-PERJTURA, S. goederen aan
bederf onderhevig, o. mv. *-ROBA, s. ontuchtig vrouwspersoon, o. lichtekooi, v.
Bonair, (bun-eer), bn. inschikkelijk, goedachtig.
Bonana, (bon-ee'-ne), s. FFanaanvijg, v.
Bonasus, (boo-nee'-zus), S. wilde os, m.
Bonaventure, (bun-e-wen'-tjoer), s. - mizen, (zeev.)
tweede bezaansmast, m.
Bond, (bond),s. 1. band, m. touw, koord, o.; 2. band, m. keten,
boei, v.; 3. gevangenis, v. kerker, m.; gevangenschap, v.;
4. voegsel, kleefsel, o. kalk, mortel, v.; to make a good
-, (niets.) goed gevoegd zijn; 5. (fig.) verbintenis;
(schuld)bekentenis, v.; goods in -, goederen in entre
goederen aan de regie onderworpen; 6. onderpand,-pot;
o.; 7. verplichting, v.; under -, (recht.) onder verband,
- waarborg; special -, bijzondere waarborg, - vrijwaring;
- of exchange, wisselcontract, o.; - of obligation, bewijs
van schuldvordering, o. schuldbekentenis, obligatie,. v.
Bond, (bond), bn. verbonden, dienstbaar, lijfeigen.
DITOR, s. schuldeischer in het bezit van schuldbekentenis, wissel-crediteur, m. *-DEBTOR, S. schuldenaar
door een bekentenis verbonden, wissel-schuldenaar, m.
5 -DEBT, S. wisselschuld, V. 5 -HOLDER, s. obligatiebonier, In. *--DIAID, S. lijfeigene (vrouw), v.

BO N.
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«-- SERV ANT, S. loifeigene (man), m. *-sErv ICF., S. lijf t Bonvivant , (bon -wi- Wong'), m. lustige kwant, lekker
levenslustige, m.
-bek,
- SLAVE, S. slaaf, m. slavin, lijfeigene,-eignschap,v.*
V. -SMAN, *-sWOMAN, S. 1. lijfeigene; 2. borg, n^. Bony, (boo -ni), bn. 1. beenen, van been; 2. beenig,
-T IMBE R, s. verbindingsstuk, o. bindbalk, in. lasch, v.
beenachtig; gratig, vol graten; 3. (fig.) stevig, gespierd.
Bond, (bond), bw. verbinden, (schriftelijk) waarborgen; Bonze, (bonz) , in . bonze (priester der Hindoes), in.
to - goods, goederen in entrepot opslaan, entreposee- Booby, (boe'-bi), s. 1. onnoozele bloed, domoor; 2. domme
ren; waarborg geven. * -AGE, S. 1. slavernij, gevangelandjonker, ni.; dog-, boer, kinkel; 3. soort pelikaan,
nis, v.; dwang, m.; 2. dienstbaarheid, lijfeigenschap ;
M. X--, bn. dom, lomp, onnoozel. * -HU T, s. slede (in
3. verbintenis, verplichting, v.; band, m. * -ED, dw. bn.
Noord-Amerika), v. *- HUTCH, s. overdekte boerenkar,
verbonden, opgeslagen (in entrépót) ; zie BOND, bw.
huif kar, v.
* - ING, dw. bn. verbindend; opslaand, enz.; zie BOLD.
Boodh, (boed), s. Boeddha (algemeene benaming van
*-, s. 1. verbintenis, v.; 2. (kh.) opslag (in entrepot), m.
God in Hindostan), m. *-ISDi, S. Boeddhisme (godsdienst
5 -WAREHOUSE, s. entrepot, o. stapelplaats, v.; régiein Hindostan en China), o.
kantoor, o.
Boogies, (boe'- dies), s. mv. kinderspeelgoed, o. scherfjes.
Bondy, (bun-di), s. m. (-ies), onnoozel lnensch, sul, m.
Book, (boek), s. 1. boek (i. a. b.); 2. boek, o. afdeeling,
Bone, (boon), s. 1. been, o.; graat; kluif, v.; Ice made no
v. hoofdstuk, o.; witheet -, uit liet hoofd; (ook) op
-s of it, (spr.) hij bedacht zich niet lang; he is noticing
geen gezag (van een schrijver); to be out of oue*s -s,
but skin and -s, tiij is niets dan vel en been, (uitgeuit iemands gunst zijn; out of -, vrij van schulden;
teerd); to break every - in, (iem.) bont en blauw slaan;
red -, koninklijke almanak (in Engeland) ; roode
to be upon the -, aangrijpen; to give one a - to pick,
boek(verzanleling van diplomatieke bescheiden);seliool-,
school-, leerboek; a - in folio, een foliant; a - in
(fig.) iem. te kluiven (te doen) geven; lazy -, luiaard;
sheets, in quires, een ongebonden boek; -s, mv. kaar 2. beenen naald; 3. (wev.) spoel; kantklos, v .; - of con/enLion, (fig.) twistappel; 4. dobbelsteen, nl.; 5. (toon.) bewijs
ten; he nsinds his -s, hij studeert vlijtig; 3. (kb.) to
(ivoren plaatje) van vrijen toegang voor de tooneelspelers,
keep -, boek houden; to be run into one's -s, bij
0. *-ACE, S. soort kaartspel, o. ° -ACHE, s . j icht, v.podagra,
iemand te boek komen, - staan (voor); to get into -,
0. *- BINDER, s. (delfst.) beenbreuksteen, m. *- BLACK,
geboekt worden; - of accounts, rekening- courant -boek;
s. beenzwart, 0. *-BOX, s. (gem.) kakement, o. mond,
- of arlrentures, avontuurboek; - of calculations, beM. *-BREAKER, S. zee- arend, 111. * -CART, S. (gem.) ligrootingsboek; - of celgo, vracht -, ladingboek; - of
chasm, o. -CI-TOPPER, s . (siag.)beenderhakmes, o.*-DLST,
charges, onkostenboek; - of ceininissions, conlmissies. beenstof, v. - poeder, o. C -EAR TH, S. beenaarde (van verboek; - of consignations, consignatie-boek; - of invoice,
kalkte beenderen), o. *-FLOWER, s. (plant.) ganzebloem,v.
factuurboek; - of portages, porto-boek; - o ' pure/lamadeliefje, o. * --KNOT, S. (ontl.) beennaad, ni. * -LACE, S .
ses, inkoopboek; - of rates, boek van betaalde in- en
geklopte kant, v. *- PICEEn, S. (gem.) lakei, (spotnaam),
uitgaande rechten; - of receipts and expenditures, boek
m. *- SIPPER, s. (heelk.) beendertang, v. * -SPAv ia, s.
van ontvangsten en uitgaven; kasboek; - of sales, ver
hoeven-vereelting, (paardenziekte), v.
. * -BINDER, s. boekbinder, m. -v, s. boek--kopbe
Bone, (boon), bw. 1. (slag.) beenen, de beenen of graten
b i n dorij (werkplaats), v. BINDING, s. het boekbinden.
uitschillen; 2. baleinen (een korset enz.); 3. (fig.) ge*-CASE, s. boekenkast; schrijfportefeuille, v.; foedraal, o.
*- CREDIT OR, s. boekschuldeischer, m. *- DEBTS, mY .
vangen nemen. 5 -D, dw. bn. 1. forsch, geschonkt.; (slag.)
gebeend; 2. gebaleind; 3. gevangen genomen. *-I,ESS, bn.
boekschulden, v. mv. * -FASHION, S . in den vorm van een
beenloos, zonder beenderen ° -LY, bw. zie BonnY.
boek. * -KEEPER, s. boekhouder, m. ... TNG, S. (het)
Boneset, (boon-set), bw. (heelk.) zetten (van verstuikte
boekhouden. * -LAND, S. (recht.) land dat men onder
of gebroken ledematen). *-, s. (plant.) orego, herteklazekere voorwaarden bezit, o. *- LEARNED, bn. school-,
ver, v. *-TER, (-tur), ni. 1. wondheeler, heelkundige,
bookgeleerd; pedant. * -LEARNING, S. school-, boekengeheelmeester, chirurgijn; 2. hardlooper (paard), m.
leerdheid; pedanterie, v. *-T. InEn, s. (kh.) boeklinnen,
Bonetta, (boo-net' -te), s. soort zeevlseh, ln.
Saksisch lijnwaad, o. * -MAXER, s. schrijver; (ook) veelBonfire, (bon-fajr'), s. vreugdevuur, o.
schrijver. m. *- AAIING, s. veelschrijverij, v. * -DIATE,
Bongrace, (bon'-ghrees), s. sluiertje, meisjeshoedje, o.
s. schoolmakker, medescholier, ni 5 -MUSLIN , s. (kh.)
Boniface, (bon' -ni- fees), m. Bonifacius (m. n.).
organdie (neteldoek), v . * -OATH, zie BIBLE-OATH .
C -SEI,I .ER, S. boekverkooper, - handelaar, m.; -'s shop,
Bonified, (boo'- ni -faj d), dw. bn. goedgemaakt; zie BoN IFY .
5 ... FORM, (bon -ni- foorm), bn. goed gevormd, welgeboekwinkel, boekhandel - 's currency, waarde onder de
maakt. *...:Y, (-faj), bw. goedmaken, verbeteren. -InG,
boekhandelaren (onderling). * -SELLING, 5 -TRADE, s.
dw. bn. goedmakend, verbeterend.
boekhandel, nl x -SHOP,. ( N-STORE, in Amerika), s.
Boning, (boo'-ning), dw. bn. de beenen of graten uit boekwinkel, m . 5 -STALL , s. boekenstal, m. * -STAND,
.

.

;

.

schillend, enz.; zie BONE, bw.

Bonito, (boo'- ni -to), s. soort makreel, m. *...TY, zie BOUN TY .
Bonmot, (bon'-moo), s. kwinkslag, zet, ni.
Bonnet, (bon'-nit), s. 1. kapje, o. (vrouwen)hoed, m.
mutsje, o.; 2. (zeev.) bonnet(zeil), o.; buttons of a -,
bonnetsteek; to lace on a -, een bonnet aanrijgen;

s. boekenhanger, m. -plank, v. * -WEK, o. *-sTONE, zie
BIBLIOLITE. 5 - TAUGHT, bn . belezen, geleerd . 5 -TRIPE,

s. (veearts.) bladmaag (der herkauwers) v. *- WHEAT,
zie BUCKWHEAT . *-w()Rar, s. boekworm; (fig.) veellezer,
snuffelaar in de boeken, m.
Book, (boek), bw. boeken, inschrijven; to - down, noteeren, registreeren; to - in conforiuity, (kh.) overeenkom
te boeken. * -ED, dw. bn. geboekt. * -FUL, s . boek-stig
vol met aanhalingen, o. * -ING, dw. bn. 1. boekend;
zie BOOK; 2. boeking, v. (het) boeken; -office, registratie-, (ook) bestelkantoor, o. * -ISH, bn., -LY, bijw.
leeslustig, leergierig, belezen. * -ISHN ESS, s. leeslust,
in. boekenmanie, v.
Booley, (boo'-lee), m. v. zwerver, m. zwerfster, v.

to strike of the -, het bonnet strijken; 3. (vest.) ravelijn,
bonnet, o.; 4/. - à prétre, papen -, priestermuts; shade - ,
zonnehoed (voor vrouwen), luifelhoed. * -BOARDS, S.
bordpapier (voor dameshoeden), o. * -CANE, S. vlecht stroo, o. * --PEPPER, S. Spaansche peper, v.
Bonnet, (bon'-nit), bw. 1. (iem.) van een hoed of muts
voorzien; 2. den hoed -, liet mutsje afnemen; 3. (fig.) gehoorzaamheid toongin . -ED, dw, bn. een hoed of muts
dragend; van een hoed voorzien.
Boom, (boem), s. 1. boom, m. roede, stang, v.; 2. (zeev.)
haven-, sluitboom, m. baken, o. bijzeilspier, v. uithouder,
Bonnibel, (bon' -ni-bel), Bonnilass, (bon' -ni -less), v.
m.; guy of the - sail, bezaansval; guy of the -, of the
lief -, mooi meisje, o.
studdisig sail, keertouwen op de leizeilspier; guy , of the
Bonnily, (bon'- ni-li), bijw. zie BONNY. ...NESS, s. 1.
. flying jib-, bakstag v an het jaaghout; - of main tackle,
opgeruimdheid, vroolijkheid; 2. fraaie gestalte, v.
laadboom; ringtail-, broodwinderspior; -ring, -iron,
Bonny, (bon' -ni), bn. 1. hupsch, lief, aardig; 2. opgeijzeren beugel om de lijzeilspier; rigging in a -, een
ruimd, vroolijk, lustig; 3. welgedaan, dik en vet. *-, s.
(delfst.) ertslaag, v. *- CLABBER, s. zure melk, karnespier uithalen; to crutch u -, een spier inhalen; square
sail -, uithouder op de breefokke -ra; -saddle, klamp
melk, v. * --WAWLIES, * -DIES, S. mv . kinderspeelgoed , o.
op de ra; swinging-, onderlijzeilspier; -topping lift,
Bononian, zie BOLOGNIAN .

doek van den boom.
Bonten, (bon'-tin), S. soort wollen stof, v.
Bonum, (boo-num) , - magnum, S. gewone gele pruim, Boom, (boem), ow. 1. schreeuwen (als een roerdomp);
2. (zeev.) - out, met volle zeilen komen aanzetten; 3.
kwets, v.
opzwellen (van de baren); 4. (fig.) uitbarsten (in toorn).
Bonus, (boo'-nus), s. (bankw.) premie, v. dividend, o.
*-ED, dw. bn. 1. geschreeuwd; 2. -- out, niet volle
*-F UND, s. reserve-, dividendfonds, o.
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5. boordsel, o.; 6. (boekdr.) lijst, v.; paper -s, bezeilen, zie Boom, ow. * -ING, dw. bn. schreeuwend,
hangselranden. ^`-S, *- DRAWINGS, mv. randteekenin
razend; 2. - out, (zeev.) met volle zeilen uitvarend.
gen, v. mv.
,
v.;
shrouds
of
-kin),
s.
(zeev.)
botteloef,
Boomkin, (boem
Border, (boor' -dur), bw. 1. boorden, omzoomen, bezet the -, krabbers op de botteloef.
ten met; 2. vatten (in eene lijst); 3. (munt.) randen;
Boon, (boen), s. 1. gave, gift, v. geschenk, o. gunst, v.
4. begrenzen, doen grenzen aan. *-, ow. grenzen,
voordeel, o. weldaad, v.; 2. bede, v. verzoek, o.; (kh.)
raken (aan); (fig.) to - upon, gelijken naar, veel heb afval van vlas, m. *-, bn. 1. opgewekt, vioolijk, lustig;
ben van. * -ED, dw. bn. 1. gegrensd; 2. geboord; zie
to play the - companion, als vroolijk Fransje leven; 2.
BORDER, bw.; 3. (Shak.) bedwongen. *-ER, (-ur), m. V.
aangenaam, welgevallig .
grensbewoner, - woonster, m. v. nabuur, m.
Boops, (boeps), S. bultwalvisch, m.
dw. bn. 1. grenzend; 2. boordend ; Zie BORDER, OW.
Boor, (boer), s. boer; lummel, kinkel, m. *-isH, bn.,
-LY, bijw. 1. boersch (i. a. b.); landelijk; 2. dom, lomp, Bordetti, zie BORDAT .
ongeletterd. *-IsHNEss, S. 1. boerschheid, landelijk- Bordure, (boor'-djoer), s. rand, in. lijst, v. raam, o.
heid; 2. domheid, lompheid, grof heid; ongeletterdheid, v. Bore, (boor), bw. ow. 1. boren, doorboren, doorsteken;
2. uitholen, doorvreten (van wormen); 3. (fig.) doorBoose, (boez), s. veestal, m. *-, bw. (gem.) zuipen,
dringen; zich een weg banen; to - easily, gemakkelijk
sterk drinken. *-D, dw. bn. gezopen. *...ING, dw. bn.
te doorboren; 4. (rijsch.) den kop diep dragen.
zuipend. *-R, m. zuiper, drinkebroêr, m. *...Y, bn.
een weinig dronken; - pasture, weide die aan een stal Bore, (boor), vdw. gedragen, zie BEAR, bw. *-, s. 1.
boorgat (eener pomp, enz.), o.; 2. holte (van blaasingrenst; - stake veestaak, m.
strumenten), v.; 3. ziel, v. kaliber (van een kanon), 0.;
Boost, (boest), bw. opduwen, -stooten. *-ED, dw. bn.
4. boor; 5. (fig.) wonde, v. hartzeer, o.; 6. zotheid, ongeopgeduwd. *-ER, (-ur), m. V. opduwer, m. -ster, v.
rijmdheid; verveling, v.;7. langwijlig -, vervelend mensch,
*- ING, dw. bn. opduwend.
m. *-, * -COLE, s. Brusselsche kool, v.; zie BOAR 2.
Boot, (boet), s. 1. nut, voordeel, o. winst, v. overschot,
o. toegift, overmaat, v.; to -, daarenboven, er bij, op Boreal, (bo'-ri-el), bn. noordelijk.
den koop toe; to no -, zonder nut, tevergeefs; 2. buit, Boreas, (bo'-ri-es), s. (fab.) Boreas; (fig.) noordenwind, m.
roof, m.; 3. laars, (oudt.) Spaansche laars (soort folter- Bored, (boord), dw. bn. geboord, enz.; zie BORE, bw.
tuig), v.; 4. - of a coach, kast onder den bok; 5. schoots- Boree, (bo-rie'), s. zek. dans, m.
vel, 0.; - for bottling wine, flessclienlaars. *-CATCHER, S . Borer, (bo'-rur), s. boor, v. avegaar, m. zwikboor, v.
t-, m. v. borer, boorster, m. v. *... ING, dw. bn. bo(of boots) laarzenpoetser (in een logement), m. * -CRIMP, S .
rend, enz.; zie BORE, bw. -, s. 1. (het) boren, boring,
(schoenm.) laarzebeen, o. *- HALE, bw. op buit uitpeiling; 2. (timm.) krul, spaan, v.
gaan; maraudeeren, plunderen. *-HALER, S . plunderaar,
m. *- HALING, bn. plunderend, maraudeerend; (het) buit Born, (born), vdw. geboren; to be -, geboren zijn, ter
wereld komen; base -, van lage geboorte; high -,
maken. *-HORSE, S. laarzenhanger, m. *-HOsE, s. slobhoog-, edelgeboren; new -, pas -, nieuw geboren; my
kous, laarskous; slijklaars, v. * -TOPPING S . (zeev.) halve
- days, al mijn leven (levensdagen); poet -, geboren
kiel; schoonmaking van het verdek, V. 4-JACK, S. laardichter; he was - to high estate, hij was bestemd eens
zenknecht, - trekker, stevelknecht, m. * -LEG, S . laarzeerfgenaam van aanzienlijke goederen te worden; - to
been, o. *- PUTTS, mV . laarzentrekkers, m. mv. • horentje,
empire, geboren om te regeeren; he had a son -, hem
0. * -STRAPS, mv. laarzestroppen, V. mv. * _STRETCHERS,
werd een zoon geboren; - from a God, uit een God
mv. laarze-, rekhouten, o. mv. * -TOP, bw. (zeev.)
geboren.
krengen . *-TREE, * -LAST, S. laarzenbeen, o. - leest, v.;
screw -, laarzenschroef blok. *-VAMPS, s. voorschoen- Borne, (boorn), vdw. gedragen; all charges -, (kh.)
na aftrek van alle onkosten; zie BEAR, bw. *-, S.
leder, o. *- WEBBING, S. laarzenband, o.
grens, v.
Boot, (boet), 1. bw. laarzen aantrekken; 2. bevoordeelen,
nuttig zijn aan, - voor; what boots it ? wat baat het ? Boron, (bo'-run), s. (scheik.) borax, m.
*-ED, dw. bn. gelaarsd; bevoordeeld. *-ING, dw. bn. Borough, (bur'-o), s. markt-, burchtvlek, landstadje, o.
kiesgerechtigde plaats, v.; - English, (recht.) leenbezit
1. laarzen aantrekkend; 2. bevoordeelend; 3. pijnigend
met de Spaansche laars. *-EE, (-ie), s. halve laars, v.

laarsje, o. bottine, v.
Bootes, (bo-o'-tis), s. (sterr.) Berenhoeder, Bootes, m.

Booth, (booth), s. kraam, v. stal, m.
Bootlessly, (boet'- less -li), bn. bij w. vergeefsch, vergeefs,
tevergeefs, nutteloos, doelloos. *... LINESS, s. nutteloosheid, doelloosheid, V.
Boots, (boets), S. 1. oppasser, kleêren-uitklopper; schoenpoetser, lijfbediende; 2. jongste bediende, loopjongen, m.
Booty, (boe'-ti), s. buit, roof, m.; to play -, valsch
spelen, zich laten omkoopen om te verliezen (inz. bij
wedrennen); to write -, zoodanig schrijven dat niemand

overtuigd wordt.
Bop, (bop), ow. duiken, dompelen.
Bopeep, (bo'- piep), s. kiekeboe (spel), o. t-, ow. kiekeboe spelen; (fig.) op den loer liggen.
Borabie, (bo- ree' -bl), bn. boorbaar.
Borachio, •(bo-ret-'sjo), s. wijnzak; (fig.) o. dronkaard, v .
Boraeic, (bo- ree'-sik), bn. (scheik.) - acid, borax -zuur.
*... ACITE, (-a'-sit), s. (delfst.) boraciet, boraxspaath m.
-D, bn. met boraxzuur verbonden.
Borage, (bo'-redsj), S. (plant.) boraasje, o. *... RATE,
(-reet), s. boraxzout, o. *...RAK, (-reks), s. borax, o.
Borborygm, (bor-bo'-rigm), s. gerommel der darmen, o.
Bord, (burd), s. (recht.) - halfpenny, staan -, marktgeld, o.
*- AGE, (-'eedj), s. domeinbezit, o.
Bordat, (bord -et'), s. (kh.) soort Oostindisch katoen, o. i
Bordel, (bur-del'), *-LO, (-10), S. bordeel, hoerenhuis, o.
* - ER, (- lui), m. v. bordeelhouder, hoerenwaard, m. - in, v.
Bordland, (burd' - lend), s. tafelgoed, domein, o. *... LOAD,
s. soort heerendienst, m. *...MAN, s. pachter tegen uitkeering van levensmiddelen aan zijnen heer, m. *... RASING,
s. inval aan de grenzen, m. *... sERvICE, S. heerendienst
in levensmiddelen, m.
Border, (boor'-dur), S. 1. rand, zoom, m. boord, o. kant,
m.; 2. grens;^3. (tuinb.) smalle bedding, v.; 4. oever, m.;

der

jongeren

(in

Engeland) .

* -ELDER, * -HEAD,

*-.. HOLDER, s. vertegenwoordiger -, oudste eener (land)
gemeente, m. *-MASTER, s. burgemeester, landheer, m.
* _BONGER, S. kooper -, verkooper van het gemeente kiesrecht, m.
Borrachio, (bor-rat'-sjio), s. elastieke gom, v. caoutchouc, o.
Borrel, (bur'-ril), bn. ruw, onbeschaafd. *-, s. lompe
boer, vent, m.
Borrow, (bor'-ro), bw. borgen, leenen (van), ontleenen;
putten (uit); uit -, naschrijven. *-ED, dw. bn. geborgd,
ge-, ontleend; zie BORROW . *-ER, (-ur), m. v. borger,
leaner, -ster, m. v.; - on bottomary, bodemerij- nemer.
* ...i, dw. bn. 1. borgend, leenend; 2. (het) borgen,
enz.; zie BORROW, bw.
Borsella, (bur-sil'-le), s. glasschaar, v.
Borsholder, (burs'-hoal -dur), s. burchthoofd, 0.; zie BORROUGFT-HOLDER .
Borysthenes, (bo- ris' -ti -nis), s. (aardr.) Dnieper (rivier
in Rusland), v.
Bosarde, (bus'- er -de) , Zie BUZZARD .
Boscape, (bos' -kidsj), s. 1. bosschage, kreupelbosch,
houtrijk land; 2. (schild.) landschap met vee gestoffeerd, o. *...CHAS, ('-tsjes), s. wilde eend, v.
Bosh, (boosj), s. (schild.) schets, v. plan, o. *-Box,
( -buk), s. antilope, V.
Bosket, Bosquet, (bos' -kit), s. zie BOSCAGE.
(-ki). bn. 1. boschachtig, houtrijk; - acres, akkers - ,
gronden door heggen afgedeeld; 2. beschonken.
Bosnia, (bos' - ni -e), s. (aardr.) Bosnië (Turkije), o. *-, bn.
Bosnisch. -, m. v. Bosniër, m. Bosnische (vrouw).
Bosom, (boe' -zum), s. 1. boezem, m. borst, v.; 2. (fig.)
hart, o.; schoot, m.; binnenste, o.; 3. omvang, omtrek,
m. *- ENEMY, s. geheime vijand, valsche vriend, m.
*- FREND, *-I.ovER, s. 1. boezemvriend, m.; 2. borst kleed van vrouwen, o. *- INTEREST, s. lievelingsplan, o.

BOS.

--

heim, o. * SIN, S. gelief koosde zonde, v. *-TBIEF, S.
huisdief, m. huisdievegge, v.
Bosom, (boe' -zum), bw. opsluiten (in zijn hart), verbergen, opzamelen; verbergen, geheim houden. *-ED, dw.
bn. opgesloten, verborgen (in het hart). * -ING, dw. bn.
opsluitend. -, s. (het) opsluiten, verbergen; zie
-

BOSOM, bw.
Boson, (bo-zun), S.
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*-POCKET, S. borstzak, m. * -SECRET , S. belangrijk ge-

Zie BOATSWAIN.

bundel (hooi), in. ; sucking-, zuigglas (van kindertjes),
0. *- ALE, S. (bottled ale), ale (bier) op fiesschen, gebot
5 -BIRD, S. gebakken appel, m . * -BASKET,-telda,V.
s_ flesschenmand, v. -korf, m. 5 -BOTT0az, s. bottel-vloer,

m. -BRCSA, S. kannenwasscher, m. * -BUMI', s. roer domp (vogel), m . * -CARRIER, s. flesschenrek, o. fles

-kist, v.-schendrag,m.*CASEfleschnkdr,I.
*-CASTOR, s. flesschenstaander, m. *- COMPANION,
* -FRIEND, s. drinkebroêr, vriend van de flesch, m.
* -CON sPIROR, s . goochelaar, heksenmeester,m. *-cooLER,

Bosphorus, (bos' -fo -rus), s. (aardr.) Bosphorus, m. straat
s. koelbak, m. *- FLOWER, s. (plant.) korenbloempje, o.
van Konstantinopel, v. *... PHORIAN, (-foo-ri-en), bn.
5 - GLASS, s. concaaf glas, o. * -GOURD, s. gewone porn(aardr.) Bosphorisch, tot een (of den) Bosphorus behoop ooh, V. * _HEAD, s. domkop, botterik, M. 5 -HEADED,
rend.
bn. dom, bot, Stom. * -JACK, S . braadspit, 0. * -LABEL,
Boss, (boss), s. 1. bult, bochel, m.; hoogte, verhevens. etiquetje, flesschenkraagje, o. *-MEcK, s. flesschenheid, v.; 2. knop; 3. kwast (in boomen), m.; 4. overbuffet, o. *-NOSE, s. 1. (fig.) jenever -, brandewijnnetis;
wuifde sluis, v.; 5. kalkbak, m.; 6. baas (in Amerika),
2. noordsche pluvier (vogel), flesschenneus; 3. zeeleeuw
m. *-, bn. uitbuilend.
(insect),m * _NOSED, bn. roodneuzig, dikneuzig.*_RACK,
Boss, (boss), bw. 1. beslaan (met knoppen); 2. (kunst)
s. flesschenrek, o.*- SCREW,s . kurketrekker, m. *-STAND,
boetseeren, halfverheven werkmaken; h o lklo p pen.*_ED,
s. flesschentafel, v. -bak, m . * -SWAGGER, s. snorker,
dw. bn. gebult; geboetseerd, enz.; zie Boss, bw. 5 -AGE,
praalhans, M. *- TRAY, s. flesschenrek, o. -legger, m.
('-ids), s. 1. (bk.) vooruitstekende steen (tot uithouwen
van een wapen enz.), m.; 2. (fig.) boerenwerk, o. *-ED, dw. Bottle, (bot'-tl), bw. 1. bottelen, op flesschen doen, tappen;
bn. met knopjes beslagen enz.; zie Boss. *-IVE, ('-iv),
2. in bundels binden, bossen. *-D, dw. bn. gebotteld.
bn. 1. bultig, krom, misvormd; 2. knoopig. *- Y, bn. 1.
-, bn. dikbuikig. *-ER, (-or), m. bottelier, kelder
bultig; halfverheven gearbeid; zie Boss; 2. van knopjes
5 ... ING, dw. bn. 1. bottelend; 2. in bossen
-mestr,.
voorzien.
bindend. -, s. (het) bottelen, binden in bossen.
Bottom, (hot-turn), s. 1. bodem, benedenkant, grond,
Bosvel, (bus' -wil), S. (plant.) soort ranonkel, m.
Bot, zie BOTS. * -FLY, S . soort schadelijke paardenvlieg, v.
m. (ook fig.); to be at the - of, (een zaak) in den
grond verstaan, vatten ; at the -, eigenlijk, in den
Botale, (bo-te-li'), s. (ontl.) zek. bloedbuis, v.
Botanic, (bo-ten'-nik), *... NIST, m. kruidkundige, plantengrond; 2. voet (van een brief), m.; we are embarked
kenner, botanist, m. *-, * -AL, bn., '^-ALLY, bijw.
on the sane -, (fig.) wij varen te zamen in één schuitje;
to venture all in one -, alles op één worp wagen;
kruidkundig, botanisch. *-s, mv. kruid -, plantenkunde,
v. * •..NIZE, (-najz), ow. kruiden -, planten zoeken, bo3. (zeev.) vlak (van een schip); levend deel, o.; - board,
buitenhuid- plank, v.; clean - schoone buitenhuid;
taniseeren. -D, dw. kruiden gezocht, gebotaniseerd.
*... NIZING, (-naj-zing), dw. bn. kruiden -, planten zoefoul -, aangegroeide buitenhuid; cartridge --, bodem
kend. *...N OLOGY, (-no'-lo-dji), S. gmv. planten-,
van een kardoeszak; Dutch -, Nederlandsch schip;
flask-, box-, onder -, bodemstuk; flat -, sharp -,
kruidenleer, v. *... NOMANCY, (-nu'-men -si), s. wichescherpe gedaante (van een schip); hard -, harde grond;
larij -, waarzeggerij uit planten, v. *...NY, (-ni), s. kruid- of a carriage, zool van een rolpaard; - of the bore,
kunde, v.; -bay, (aardr.) Botany-baai (Nieuw-Holland,
- of the chamber of a guns, stootbodem (van een kanon);
vroeger Engelsche verbanningsplaats voor misdadigers);
- of coarse grey, gr ij sachtige zandgrond; - of fine gravel,
-bay wood, soort donker gevlamd hout uit Botanypuingrond; - of tough clay, zware kleigrond; - o f shells,
baai.
schulpgrond ; oozy -, modderachtige grond; shape of
Botargo, (bo-ter'-glio), s. botargo, (Ital.) spijs uit vischkuit en azijn, v.
the ship's -, gedaante van het schip onder water;
- plank, plank in het vlak; to find -, to get -, grond
Botch, (botj), s. 1. buil, v. gezwel, o. zweer; 2. vlak,
o.;
4.
(fig.)
broddelwerk,
stopwoord,
halen ; to drag -, over den grond schuren; to sweep a
knoei-,
v.; 3. lap-,
-, to sheep a clean -, loggen, buitenhuids schoon
o. lompe samenflansing (in stijl), v.
maken; to float at - up, omslaan ; - up, omgeslagen;
Botch, (botj), bw. 1. lappen; to - up, oplappen, stop- of the stroke, einde van den slag; 4. stoel (van een
pen, (ook fig.); to - up pranks, (Shak.) uitspatten; 2.
artisjok), m. ; 5. diepte (van een dal) ; 6. grondoorzaak,
knoeien, veroroddelen; 3. met builen of zweren bedrijfveer, v.; 7. grondslag, ni. basis, v.; 8. grondsop, o.
dekken . *-ED, dw. bn. 1. gelapt; 2. geknoeid, gebroddroesem, m.; 9. (jag.) kracht, sterkte, v. verzet, o.
deld enz . * -ER, (-sir), m. 1. lapper, lapkleêrmaker,
weerstand (van wild, enz.) m.; 10. - of a silk worm,
lapsnijder; 2. knoeier, broddelaar, M. *-ERLY, (-'ur -li),
pop van een zijdeworm; a - of thread, een kluwen
bn. bijw. geknoeid; opgelapt. *-ERY, (-'urn), s. (-ies),
garen . * -LANDS, S. kustland, o. uiterwaarden, v. mv.
1. lapwerk, o. verstelling; 2. knoeierij, v. * -ING, dw.
* -LINE, s. (drukk.) slotregel (van een bladzijde), m.
bn. 1. zwerend; 2. lappend; 3. knoeiend enz.
*-PIECES, s. mv. (kuip) bodemstuk (van een vat), o.
vol
zweren,
builen;
2.
gelapt,
*- cHY, k-sji), bn. 1.
* -PIT, s. afgrond, m. grootste diepte, v.
versteld; 3. geknoeid, gebroddeld.
Bote, (boot), s. 1. schadeloosstelling, vergoeding; (recht.) Bottom, (bot' -tuns), bw. 1. bodemen, den bodem maken
(in iets); (stoelen) matten; 2. vestigen, gronden; 3. gaschaden en intresten; 2. opbrengst (in natura) aan den
ren (op klossen) winden. *-, ow. - on, upon, berusten,
leenheer, v .; man - , (oudt.) geldboete wegens manslag, v.
steunen op . *-ED, dw. bn. gebodemd; zie BOTTOM, bw.;
-LESS, zie BOOTLESS. * -RAII,, S. sluitboom, slagboom,
t -boat, praam, v.; zie FLAT; copper -=, dubbel gem. hek , o. * -R, zie BUTTER.
operd ; a - horse, (jag.) een paard op do groote jacht
Both, (booth), bn. vnw. mv. beide, alle twee; het (de)
afgericht. *-ER, m. kolensleeper, m. *-LEss, bn. bodem een en het (de) alder; zoowel als; - sheets aft, (zeev.)
loos, onpeilbaar ; (fig.) ondoorgrondelijk ; - sea, onpeilmet afgevierde schoten, vlak voor den wind; - are
bare diepte . *-Ia G, dw. bn. bodemend enz. ; zie BOT
wrong, beiden hebben ongelijk; - of them, alle twee,
5 -RY, S. (zeev.) bodemerij (geleend geld op-TOM,bw.
beiden; - of us, wij beiden; eu - sides, aan beide zijden;
schip en lading), v. ; - letter, -bond, bodemerijbrief,
- morning and afternoon, zoowel des voor- als des nascheepspandbrief, m.
middags.
Bother, (boo-thur), s. kwelling, plagerij, v. geplaag, o. fBou, (bo), zie BOW. 5 -BLE, s. jongste scholier, m.
Bothnia, (both'- ni -e), s. (aardr.) Bothnil. o. *-N, bn. Botty, (but-ti), bn. trotsch . * -TREE, S. vlierboon, m.
Bothnisch. -, m. v. Bothniër, m. Bothnische (vrouw). Bouchet, (bo'-tjit), s. suikerpeer, v.
Boud, (bood), s. korenmade, v. -worm, m.
*...NIC, bn. Bothnisch.
j-Bouet, (ho-it), S. handlantaren, v.
Bototoe, (bo-too'-to), s. soort papegaai, m.
Botritis, (bo- tri' -tis), *... TRYITIS, (-tri-aj'-tis), s. (delfst.) -Bougar, (bo'-gher), s. (timm.) dwarsbalk, m.
Bouge, (boedsj), ow. 1. zwellen, opzwellen; uitbuilen;
druivensteen, m.
2. (zeev.) een schip tot zinken voorbereiden. -, s. 1.
Botryoid, (bo'- tri-o-id), *-AL, bn. druiventrosvormig.
gezwel, o.; 2. buik (van een vat), m.; 3. (zeev.) proviand,
Bots, (bots), mv. (veearts.) ingewandswormen (der paar
o.; 4. schelpmunt, kauri; 5. (fig.) fout, v. bok, m.
-den),m.v
Bough , (bau), s. tak, nl. twijg, v. -IIOtisES, s. mv. openBott, (bott), s. klopkussen (der kantwerksters), o.
bare danshuizen, o. mv . -RELL , S. soort valk, m.
Bottle, (bot-'tl), s. 1. flescll, v. ; 2. kwartsel, o. ; 3. bos,

t
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BOU.

*-s, mv. heupen, v. mv.; Iie is wide in the -, hij heeft
het op zijn heupen.
Bought, (baot), vt vdw. gekocht; zie BUY, bw.; - book,
(kh.) inkoopboek. *-, s. 1. bocht, buiging, kromte, v.;
zakje (van een slinger); 2. gelid, o.; 3. knoop, m.
*_Y, bn. 1. takkig; 2. krommend, gebogen.
t Bougie, (bou-dji), S. 1. waskaars; 2. (heelk.) bougie, v.
(Bouillon, (bul' jon), s. 1. vleeschnat, o. bouillon; 2.
(veearts.) ziekelijk uitwas aan (paarden)voeten, o.
f Bou.k, (book), s. lichaam. o. klomp, m. ; stuk vleesch,
0. *-, ow. misselijk worden. *- IN, s. het wasschen
van linnengoed. *- E, S. emmer, m. *- ED, dw. bn.

BOU. - BOW.
Bount, (baaunt), -line, Zie BOWLINE.
Bounty, (baaun'-ti), s. 1. mildheid, vrijgevigheid, goedaardigheid, goedheid; 2. gave, gift, weldaad; 3. (kh.)
premie (bij den uitvoer enz.), v. * -MONEY, S. liandgeld
(bij werving van soldaten of matrozen), o.; to take -,
handgeld nemen.
1- Bouquet, (bok-kat), s. ruiker (bloemen), m.
t Bouraeh, (bu -rek), s. 1. hut, v.; 2. hoop, In.
t Bourd, (baaurd), s. 1. jok, In. scherts, v.; 2. bord, o.
plank, v. * -ER, (-ur), m. v. schertser, boert er, -ster, nl. v.
Bourdeaux, (bor'-do), s. (aardr.) Bordeaux (Frankrijk), o.
Bourdon, (bur'-dun), s. staf, ni.
t Bourgeois, (bur'djois), s. (drukk.) 1. kleine drukletter, v.; 2. burger, m. *-, bn. burgerlijk, burgerachtig.
Bourgeon, (bur'-djun), ow. (plant.) knoppen, in knop
schieten, bloeien, uitbotten, welig staan.
Bourn, (boorn), s. 1. grens, v.; 2. bron, beek, v.; 3. stortvloed, m. 5 -LESS, bn. grenzenloos.
Bouroek, (bur' -rok), s. heining, afscheiding, v.
Bourt, (burt), bw. bezwaren opwerpen.
Bous, (bus), s. bus, doos, v.
Bouse, (boez), ow. bekeren, sterk drinken, zuipen, k-,
bw. inslikken, op-, afslikken. *-D, dw. bn. 1. gebekerd;
2. geslikt; zie BOUSE. *_RI (-ur), m. drinker, zuiper, m.
*...SING, dw. bn. 1. zuipend; 2. slikkend. -, s. 1.
(het) bekeren; 2. (het) slikken.- *...sY, bu. dronken, bezopen.
-1- Bout, (bo), S. *-GATE, S. omweg, m. * -GER, (-ghur), s.
zwelger, gulzigaard, m.
Bout, (baut), s. 1. beurt, beurtwisseling, v. maal, o.;
at one -, in ééns; 2. poging, v. trek. nI. streek, v.;
3. gevecht, o. strijd, kamp, slag, nI. gebeurtenis; 4.
vroolijkheid, grap, v.; drinking-, drinkgelag, o. zwelg 1 artij, v.; we will have a - wij zullen een pretje -, een
jool hebben.
-j- Boutade, (bau-teed'), s. gril, v. inval, m. luim, v.
1- Boutant, (bau'-tent), bn. (bk.) steunend, dragend.
t Boute, (boot), *-FEU, m. stokebrand, ni.
Boutisale, (boo'-ti-seel), s. verkoop bij afslag, ni.
1- Bouts, (boos), bouts rinds, s. mv. eindrijmen, o. mv.
Bovate, (bo'weet), s. ploegland genoeg voor een koppel
ossen in een jaar, o.
Bovey, (bo'-wee), - coal, S. soort gemeene steenkool
(uit Exeter), v.
Bovine, (bo'-win), bn. tot het runder- of ossengeslacht

krom, gebogen.
Boulder, Zie BOWLDER.
Boulet, (bo-lit'), s. (veearts.) paard met ziekelijke of gebrekkige voeten, o.
1-Boul, (boel), -horned, bn. (rijsch.) koppig.
Boulimy, (boe' - li-mi), s. geeuwhonger, m.; (veearts.)
vreetkoorts, v,
Boult, (boolt), zie BOLT. *-IN, s. (bk.) kwart-cirkel
(maat), m.
Boun, (boon), bn. gereed.
Bounce, (baauns), ow. bw. 1. kraken, knallen, knetteren;
2. tieren, razen; 3. uitbarsten, klappen, klepperen; 4.
- in, - out, bonzen, opspringen, een vaart nemen; 5.
doen openslaan, - springen; 6. (gem.) zwetsen, pochen,
snoeven, pralen; 7. zich dapper houden; 8. to - at the
door, op de deur bonzen; to - a racket, een vuurpijl
afsteken. *-D,dw. bn. gekraakt, gebonsd; zie BoLNCE, ow.
Bounoe, (baauns), s. 1. knal, harde slag, m. ontploffing,
v.; 2. geraas getier, 0.; 3. snoeverij, pralerij, v.; 4.
dreigement, o. ; 5. soort haai, m. *- R, m. v. 1. snoever,
praler, zwetser, -ster, m. v. ; 2. dikke -, vette kerel, m.
dikke vrouw, v. -, s. grove leugen, v. *...ING, dw.
bn., -LY, bijw. 1. krakend, knallend; 2. opspringend;
zie BOUNCE, ow.; 3. stevig, sterk, forsch; - lass, stevige
meid.
Bound, (baaund), vt. vdw. 1. gebonden; zie BIND, bw.;
2. (zeev.) bestemd; opgehouden; block iron -, blok met
ijzeren beslag; case iron -, vat met ijzeren hoepels;
dead eye -,( timm.) juffer met ijzeren beslag; home-homeward - ship, te huis varend schip; ice-, ingevroren;
wind-, door tegenwind opgehouden ; homeward goods, terugvracht, retourlading; - out of the Thames,
uit den Theems naar de bepaalde bestemming gezeild;
to be - up the Strait, met bestemming naar de
behoorend; runder...
Levant. * -BAILIFF, S. (recht.) deurwaarder, m. *- MA- Bow, (bo), bw. ow. 1. buigen, doen buigen, ombuigen;
soNRY, s. verbonden metselwerk, o.
2. doen bukken, bukken; he -s the nations to his will,
hij doet de volken onder zijnen schepter bukken; 3. ver
Bound, (baaund), s. 1. sprong, opsprong, m.; at one -,
at a -, met één sprong; to fetch mad -s, dolle
buiging maken; to - down, nederbuigen;-nietg;4.r
sprongen maken; 2. grens, v. grenssteen, m.; within
to - to the ground, tot aan den grond buigen; to -s, binnen do grenzen ; (fig.) met mate, redelijk.
out, iemand met een buiging zijn afscheid geven. *-ED,
*--SETTER, zie BOUNDER.
dw, bn. gebogen enz.; zie Bow, bw.
Bound, (baaund), bw. 1. doen springen; 2. begrenzen, Bow, (bo), s. buiging, nijging, v. groet, m.; I made him a
beperken, in bedwang houden. *-, ow. 1. - to, - upon,
low -, ik maakte Bene diepe buiging voor hem.
grenzen aan, belenden ;2.springen,terugkaatsen,huppelen; Bow, (bo, bau), s. 1. boog, regenboog; 2. beugel, ring,
stuiten op. * - ARY, (-'e-ri), s. (-ies), grens, limiet, V.
m.; 3. juk, o. kop; 4. (meetk.) graadboog, m.; 5. - of
grenspaal, - steen, m. *-DUTY, S. schuldige plicht, m.
a ring, sleutelring; - of a saddle, zadelboog; - of a
*-LY, bijw. plichtmatiglijk. * - ED, dw. bn. 1. gespronspur, spoorbocht; on the -, kraanbalksgewijze; on the
gen ; 2. beperkt ; zie BOUND, bw. en. ow. *- EN, dw.
weather -, op den loef boog; ship's -, boeg; shipwright
zie BOUND en BIND. *- ER, (- ur), s. 1. grensbewaker,
--, boog dien de kiel maakt; at the -s, voor den boeg;
veldwachter; 2. grensscheider, In.
wind upon the -, schrale wind; flaring -, uitvallende
Bounding, (baaun'-ding), dw. bn. 1. doende springen;
boeg; lean -, nauwe boeg; larboard -, bakboords2. begrenzend enz. ; zie BOUND, bw. en ow. * - SHOT,
boeg;; lee -, lijboeg; on the lee -, te loever. * -ANs. ricochet- schot, o. * -STONE, S. grenssteen, mijisteen;
cHoR, S. (zeev.) boeganker, o.; - and quarter line,
stuiter, groote knikker, m.
ruitsgewijze orde. * -BEARER, s. boschwachter, kodde Boundless, (baaund'-less), bn., *- LY, bijw. zonder grens,
beier, M. * -BELLS, s klokkespel van Bowchurch (te
grenzenloos ; (fig.) eeuwig, onbegrensd, onmetelijk, onLonden), o. *-BENT, bu. kromgebogen. * -BLUFF,
eindig. *-NEss, s. grenzenloosheid, onbegrensdheid;
* -BROAD, S. wijde boeg, m. * -CHASE GUN, s. jager, m.
eindeloosheid, onmetelijkheid, v.
*-DYE, S. scharlakenrood (uit de fabriek van Bow bij Lonf Boung, (baaung), s. beurs, v. *-NIPPER, s. zakkenrol
den), o. *-GRACES, s. mv. worsten voor den boeg, v. mv.
beurzensnijder, m.
-ler,
*-HAND, S. linkerhand (die den boog houdt), v. * -KITT,
(baaun'-ti-us),
bn.,
Bounteous,
* - LY, bijw. goedaardig,
s. kan met deksel, pint, v. * -KNOT, S. lus, v. verlo-lijk, mild, - eiijk, rijkelijk, ruim, vrijgevig, edelmoedig,
ren knoop, m. * -LEG, S. krom been, 0. * -LEGGED, bn.
-lijk. *- NEss, s.goedaardigheid, mildheid, vrijgevigheid,
krombeenig. * -LENGTII, S. boogslengte (afstand bij het
edelmoedigheid, v.
schieten met den boog), v. *-MAKER, s. boogmaker, m.
Bountiful, (baaun'-ti-foel), bn., *- LY, bijw. mild, goed
* -IAN, s. boogschieter, - schutter; voorste man (in een
-lijk, goedhartig ; grootmoedig,- lijk. *_NESS, B.-ardig,
sloep), M. * -NET, S. (ViSSCh.) fuik, V. * -PIECE, S. licht
mildheid, goedaardigheid; grootmoedigheid ; goedhar(scheeps)kanon, boegstuk, o. *-PIN, S. slaghout, o. * -POT,
tigheid, v,
s. voorste bloempot (buiten een venster), m. *-sAw, s.
j-Bountith, (baaun'-tith), s. 1. zie BOUNTY; 2. kermisboogzaag, v. * -SHOT, S. boogschot, o. boogwijdte, v.
ooi, v.
*-STRING, S. boogpees, v. ; (hoed.) boogleder, o.
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t#- Bowt, (bout), s. bout, m. roede, v. f-, ow. opspringen.
(spitsboog), o.
-venstr Bow-wow, (bo' -wo), s. geknor (als van een hond), o.
0 - HUTTON, s. (Spott.) llondenvleesch, o. *-snop, s. win.Bowable, (boo'-i-b.l), bn. buigbaar.
kel waar hondenvleesch verkocht wordt, m.
_Bowed, (boo'-id), dw. bn. gebogen, gekromd; zie BOW,
Bowyer, (bo' jur), m. boogschutter, m.
bw. en ow.
.Bowel, (baaul), bw. 1. de ingewanden uitnemen ; 2. (fig.) Box, (boks), s. 1. doos, bos, bus, v. kistje; 2. huisje,
foedraal, o.; 3. (toon.) loge; afgezonderde zitplaats (in
in liet binnenste doordringen. f-, s. darm, m. *-s,
koffiehuizen), v.; 4. bok (van een rijtuig); 5. koker, m.
mv. ingewanden, mv.; (fig.) (liet) innerlijke; the - of the
kist; 6. geldkist, v.; 7. boksboom, m.; 8. calking-,
earth, het inwendige der aarde; (fig.) gevoel, mededoobreeuwstoeltje; grape-, druiventros; grease-, vetbak;
gen, teederlreid, V . 5 -COMPLAINT, s . darmjicht, v. koliek,
loiter pansap -, pompenhnler; upper pump-, pornpzuiger;
0. *-LESS, bn. gevoelloos, meêdoogenloos.
slow match-, lontverberger; - ooit needle, kompas;
Bower, (bau'-ur), m. v. buiger, -ster, m. v. *-, s. 1.
boog, m. verwulf; 2. priëel, o. lommerrijke plek, v.; 3.lancompass-, kompasdoos; saw-, handvatsel eener zaag;
slide- , viziernok; -wood, palmhout; paddle-, rader delijk verblijf, o. hut; 4. (ontl.) buigspier, v.; 5. (zeev.)
kast; screw-, snoer eener schroef; - of a wheel, rader mastkorf, ni. *-ANCHOR, s. boeganker, daagsanker, o.;
bus; - on the ear, oorveeg. °-CAR, S. overdekte wagen,
swill -anchor, vertui - anker.
waggon, In. *-COAT, s. koetsiersoverjas, v. *-DUST, S.
.Bower, (bau'-ur), bw. ow. om-, insluiten, omgeven, omzaagsel, o. * -IRON, s. beugelijzer , 0. 5 -KEEPER, S.
tuinen; (fig.) op het land wonen.
Bowery, (bau'-ri), bn. lommerrijk, vol loof.
( toon .)log-sluiter,m.-sluitster,v . * -LOBBY, s .logeportaal,
0. * -MAKER, s. dooz ---- *,er, in. * -MONEY, s. armenBowess, (boo'-es), Bowet, (boo-it), s. jonge havik, m.
geld, o. aalmoezein; spool- penningen, v. 1u. mv. *-STAYS,
Bowge, (boodj), bw. doorboren, doorschieten. *-, ow.
s. scharnier (eeiler deur, enz.), v. *-TIIORr, s. palmZie BOUGE.
doorn, m. * -TREF, S. boksboon, m. *-WOOD, S. boks Bowie, (bo -i), s. - knife, lang jachtmes (in Amerika), o.
boomhout, o.
..Bowing, (bo'-ing), dw. bn. buigend. *-, s. buiging,
v.; (muz.) het houden van den strijkstok; zie Bow, bw. Box, (boks), bw. 1. in een bus -, in een kist sluiten; to
- up money, geld sparen, potten; 2. (plant.) enten (booen ow . * - LY, bijw. met een buiging.
men); 3. (zeev.) tegenbrassen; to - the compass, het
Bowit, (bo'-it), s. lantaren, lantaarn, v.
kompas opzeggen; to - off, de voorzeilen tegenbrassen,
Bowk, (hook), bn. buikig.
rond laten vallen; to - haul, voor den wind omgaan;
Bowl, (bool), s. 1. kom, bokaal, drinkschaal, v. beker,
-ing, stagzeilschoten te loevert; 4. om de ooren slaan.
m. bekken, o. ; 2. bol, bal; diepe schotel, nap, m.; 3.
oorvegen geven. *-, ow. boksen, met de vuist vechten.
holte, v. ; 4. (pij pe)kop ; 5. regenbak ; 6. boomstam ; 7.
(zeev.) eetbak; 8. mastkorf, m. 9. blad (van een Boxed, (bok' -sid), dw. bn. in een bus gesloten; zie BOX,
lepel), o. ; 10. zek. maat (= 6 decaliter), v. *-WEFT, C.
bw. ow. 5 ...EN, (-in), bn. van boksboom, - palmhout.
(-'ur), m. vuistvechter, bokser, m. *...Ia G, dw.
verduistering van grondstof (in de weverijen), v.
bn. in een doos of bus sluitend. -, s. 1. het sluiten
.Bowl, (bool), ow. 1. kegelen, kolven, met den bal spein een doos enz.; zie Box, bw. en ow.; 2. -bont -match,
len ; to have a game at -s, eene partij kegelen, - kolven;
2. rollen ; to - along, hard voortrollen; 3. zich tot een
vuistgevecht, o. bokspartij, v.; 3. (timnl.) deurhetimmering;; (zeev.) dikte der kluisplaten, v.; - of the stem, ver
bal vormen. * -DER, (-'dur), s. -stone, (delfst.) kiezelsteven met de kiel.
-cenigvad
steen, m. kei, v, rolsteen, m.; -stones, stroomsteenen;
(ook) kleine (straat)steenen; -wall, steenen muur. Boy, (boj), m. jongen, knaap, jonge borst, jongeling,
gezel; bediende van het mannelijk geslacht; idle -,
*-ER, (-ur), m. balspeler, kaatser, kolver, kegelaar, m.
luiaard ; naughty -, stoute jongen; singing -, zingende
-Bowless, (ho-less), bn. zonder boog.
jongen, (koorknaap); a giddy -, een loszinnige knaap;
Bowline, (bo'-lajn), s. (zeev.) boelijn, v.: fore -, fokkea wild -, eon wilde knaap; he is a mere -, hij is nog
boelij u; foretop -, voormarseboelij n, magerman; fore
maar een kind; how are you, old -? hoe gaat het, oude
top gallant -, voorbramboelijn, fore top royal -, voorjongen, kerel? to be past a -, de kinderschoenen hebben
boven bramboelijn; main -, groote boelijn; maintop -,
* -WHEEL, S. (vissch.) totebel, v. *_ i.NDo , S. boog

uitgeworpen; (lig.) a yellow -, een goudstuk; -'s play,
grootmarseboelijn; maintop gallant-, grootbramboelijn;
kinderspel; - bblind, dom als een (jong) kind.
maintop royal -, groot bovenbramboelijn; mizen -,
pispotten van de bezaan; mizentop -, kruisboelijn; Boy, (boj), ow. zich kinderachtig gedragen, - aanstellen,
*_, bw. (iem.) als een kind behandelen.
mizentop gallant -, grietjeboelijn; mizentop royal -,
bovengrietjeboelijn; -Piet, paalsteek (knoop); to sharp Boyar, zie BOJAR.
the -s, de boelijn uithalen; to ease the -s, de boelijn -j- Boyau, (bo' jo), s. (vest.) geul in de loopgraven, v.
afvieren; to check the -s, de boelijn schrikken; to run Boycot, va. fig. (gem.) voor dood verklaren.
:gyp the -, de boelijn losgooien; with sharp -, scherp bij Boyer, (bo' jur), s. (zeev.) boeier, m. groote sloep, v.
den wind. *-BITTS, mv. knechten voor den mast, m. mv. Boyhood, (boj'-heed), s. jeugdige jaren (alleen van mannen), kindschheid, v. *...rsli, (-isj), bn., -LY, bijw. kin* -BRIDLE, s. boelijnspruit, v. *- CRIINGLE, S. leuver van
derachtig, jongonsachtig; onnoozel.; beuzelachtig; - days,
de boelijnspruit, V.
kinderjaren. *-rr^.^s, S. gmv. kinderachtigheid; onnooBowling, (bo'-ling), dw. bn. kegelend, kolvend; zie
zelheid (alleen van knapen), v. *...ism, s. gmv. kinderBoWL, OW. *-, s. bal -, kegel -, kolfspel, o . * -ALLEY, S.
jaren, o. mv. kinderachtige geest, m. jongensleven. o.
kegel-, kolfbaan, v *-GREEN, S. perk om er bal te spelen, o.
Boyle, (bojl), s. Boyle (Robert), Engelsch natuurkundige
--Bowly, (ho-li), bn. krom, gebogen.
(1626 - 1091).
Bowse, (baauz), bw. (zeev.) halen, trekken, aanhalen;
stijf zetten (door een talie); vastleggen; een knijper Boynna, (boj' -ne), s. soort Amerikaansche slang, v.
opzetten; to - in, inhalen; - away! - Ito! alle hand Brabant, (bre'-bent), s. (aardr.) Brabant (België), o.
n-FS, (-is), s. mv. (kh.) Brabantsch katoen. * -INE,
aan de talie! - the fore lifts! fokketoppenenden stijf!
(-tajn), bn. Brabantscb.
to y-- in the guns, de stukken (kanonnen) inhalen. f-,
Brab ble, (bre'-bl ), s. krakeel, o. kijverij, v. -, ow.
ow. zie BOUSE. *-D, dw. bn. ingehaald; zie BOWSE.
krakeelen, kijven, twisten. *-$, (-ur), m. v. kraBowsing, (baau'-sing), des. bn. (zeev.) inhalend; zie
keeler, kijver, in. kijfster, v. *- D, dw. bn. gekrakeeld.
BOWSE. *-, s. bindsel, o. knijper, m. *-KEN, S. kroeg,
*... ING, dw. bn. krakeelend, kijvend. -, s. gekijf,
V. jeneverhuis, o.
krakeel, o.
-.j.3owsprit, (bo'-sprit), s. (zeev.) boegspriet, m.; -bitts,
ovenstijlen van den boegspriet; -cap, schild; -boom, Brace, (brees), S. 1. band, m. verband, o.; hangriem,
steunband, nu; 2. (drukk.) sluitlijn; 3. (niuz.) accolade;
(jibionrit), kluifhout; bed of the -, oven; bee of the -,
4. (bk.) anker, o. Baak, steunbalk, m. houvast, kram,
vioolstukken van den boegspriet; bobstags of the -,
lasch; ii. verbinding, houding, spanning; 6. wapenrus
waterstaggen; chock of the -, sluitkalf van den boeg
harnas, armstuk; 7. draagzeel, o.; 8. paar, kop--ting,V.
cyammoniny of the -, woeling van den boegspriet;-spriet;
pel (pistolen enz.}, o.; 9. vadem (maat), armvol, m.; 10.
horse of the -, loopstag op den boegspriet; -nettiirg,
- of a (lomer, handval van een draagkorf, o.; -s of a
net van het voorstengestagzeil; - oat/er end, schildpen
drum, tronitou;s•oon; -springs, hangrieruen, - veeren (van
van den boegspriet; scarp-, housing of the -, binnen
een rijtui, ); a pair of -s, een paar draagbanden; 11.
boegspriet; -shrouds, boegstagen;-bordelvan
(zeev.) bras, v. zeiltouw, o.; -block, brasblok; ru/cler-,
topsail-,
blinde
ra;
;re
of
the
-,
boegsprietsprong;
st
vingerling; fore topsail -, voormarsebras; fore topgallant
.<chuif blinde.
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(kaartspel, waarin de boeren en negens de matadors
-, voorbrambras; fore toproyal -, voorbovenbrambras;
main topsail -, groot marsebras; main royal -, groot
zijn), o. -, bn. trotsch, blufferig. *- GED, dw. bn. gepraald, gepocht; they - they had an infaillible ointment,.
bovenbrambras; mizzen topsail -, kruisbras; mizzen topgallant -, grietjebras; mizzen royal -, bovengrietjebras;
zij beroemden zich een onfeilbaar smeersel te bezitten..
sprit sail -, blinde trijs; pretenter -, contrabras; nok
*-WORT, S. (soort) mede, v. - honigwater, o.
-pendant, brasschinkel; head -s, voorbrassen; to-takel; t Bragadocia, (bre-ghe-doo'sji-e), S. mv. pralerijen,.
blufferijen, v. mv. *...DOCIo, (-do'-sji-o), s. (mv. -doci),
check the lee -, de lijbras schrikken; square by the -s,
grootspreker, snoever, bluffer, m.
vierkant gebrast.
Brace, (brees), bw. 1. binden, vastmaken, - hechten, be- Braganza, (bre-ghen -ze), s. (aardr.) Braganza (Portugal), o.
vestigen, aantrekken, sterk omwinden, inwikkelen; 2.
spannen (een trom); 3. invatten, in-, opsluiten; 4. kop- Braggardism, (bregh' -er-disra), s. gesnoef, gepoch, o.
p e l en; 5. (zeev.) brassen; to - about and fill, weder vol Braggart, (bregh'-ghurt), m. snoever, poelier, bluffer,
m. *-, bn., -LY, bijw. snoevend, bluffend.
to - full, vol -, vierkant brassen; to - in the-brasen;
yards, de raas opbrassen; to - in the sails, de loefbras- Bragger, (bregh-ur), s. snoever, pocher, bluffer, m.
sen aanhalen; to - fat aback, tegenbrassen; to - up, Bragget, (bregh-it), s. (gen.) soort drank (uit ongegist
bier en honig); hydromel, m.
about, bijbinden; to - sharp up, scherp binden; to round, ombinden; to - on starboard, aan stuurboord Bragging, (bre'-ghing), dw. bn., 5 -LY, bijw. snoevend,.
bluffend; zie BRAG, OW. *-, s. snoeverj, v. bluf, m.
binden; to - sharp aft, aan lijboord binden. *-s,
-JACK, S. snoever, pocher, bluffer, m.
*- BOLTS, s. mv. beankering, v. *- D, dw. bn. 1. gebonden, vastgehecht; 2. gespannen enz., 3. (zeev.) ge- Bragless, (bregh'-less), bn. zedig, bescheiden, ingetogen, zonder bluf.
brast; sail - to the mast, tegenliggend zeil; yard - up,
bijgebraste ra; yard - round, - the other way, omge- Bragly, (bregh -li), bn. fraai, roemwaard.
Brahma, (bree'-me), s. Brahma (God der Hindoes), m.
braste ra.
*-NIC, bn. Bramiensch. *...MIN, (-minis), s. Brahmiem
Bracelet, (brees'-lit), s. 1. armband, -ring; 2. (wap.)
(priester van Brahma), m. 5 -is55, S. Brahminisme, o.
armstrik, m. armstuk, o.
dienst van Brahma, m.
Bracer, (bree' -sur), s. 1. gordel, lijfband, draagband,
bretel; 2. zwachtel; 3. slinger, m.; 4. (gen.) samentrek- Braid, (breed), bw. 1. vlechten, weven; 2. afzetten, boorden, galonneeren ; 3. aanmaken ; to - starch, stijfsel
kend middel, o.
koken, - aanmaken. *-, s. 1. vlecht, haarvlecht, v.knoop,.
Brach, (brek), s. 1. (jag.) Irak, speurhond, m.; 2. brakm.
weefsel; 2. boordsel, garneersel, galon, passement,
teef, v.
smal kantje, o.; 3. schouderband, m. *-, bn.1.listig,sluw;
t Bracheus, (brok'-kus), S. Zie BRACKEN.
2. wuft, onbestendig. * - ED, dw. bn. gevlochten ; geBrachial, (bre'-ki-el), bn. tot den arm behoorend;
boord ; a - coat, een gegalonneerde rok, gala-rok.
arm... *...ATE, ( - eet), bn. armvormig, paarsgewijze (van
*-ING, dw. bn. vlechtend; zie BRAID, bw. -, S. (het)
planten enz.). *...ATED, (-ee'-tid), bn.l.van armen voorzien,
vlechten. *-- Y, bn. dwaas.
getakt; 2. met mouwen.
Brachman, (brek'-men), s. zie BRAMIN.
1- Braik, (breek), s. ploeg, m.
Brachygrapher, (bre-ki -gr e-fur), m. v. kortschrijver, Brail, (breel), s. 1. (jag.) vlerktouw, o. -snoer (voor de,
valken), v. ; 2. achterdeel van den valk ; 3. (zeev.) geim. - schrijfster, v. brachygraaf, m. *...GR APHY, (-'gre-fi),
touw, o.; - of the spanker, geitouw van de bezaan;.
S. kortschrijfkunst, brachygraphie, v. *...LOGY, (-'lud-sji),
throat -, groote gei; peak-, bovengei; weasher-, loefS. zie LACONISM.
gei; to haul the mizzen up in the -, de bezaan geien;.
Braehypterous, (bre-kip -'te-rus), bn. te kort van vleusail in the -s, met gegeid zeil. -, bw. (zeev.) geien;.
gels. *...JJYUxoUS, (- ki-'u -rus), bn. kortstaartig (van
- up the main sail! grootzeil geien !
visschen); the -, de kortstaartigen.
Bracing, (bree'-sing), dw. bn. blindend, hechtend, kop- Brain, (breen), s. 1. (ook -s, mv.), hersens, v. mv.; 2. to ,
blew his -s out, zich voor den kop schieten; to puzzle
pelend enz.; (zeev.) brassend enz. *-, s. het binden,
one's -s, zich de hersenen afsloven; to rack ones -s,
koppelen enz.; zie BRACE, bw.
iemands verstand op de pijnbank leggen; beyond one's-,
Bracinum, (bre'-ci-nom), s. brouwsel, o.
Brack, (brak), s. 1, breuk, scheur, bres (in een muur enz.),
boven iemands begrip; 2. (fig.) verstand, brein, geheugen. o. ; 3. inbeelding, verwaandheid, v. 5 -FEVER, S.
v.; 2. brokstuk, deel, o.; 3. fout, v. gebrek, o. misslag,
hersenontsteking, - koorts, v. *- PAN, s. hersenpan, v..
m. gaping; 4. brakkigheid, ziltigheid, v.: 5. (kh.) uit*-SICK, bn., -LY, bijw. 1. gekrenkt in de hersenen,
schot, o. *-, bw. zouten, ziltig maken, (kh.) goederen
krankzinnig; 2. (fig.) onbesuisd, wild. *-SICKNEss r .
sorteeren. *- AGE, (-'idj), s, (kh.) provisie, v. kaplaken,
taxeerloon, o. *- Ex, (- ur), s. (kh.) beëedigd sorteers. 1. krankzinnigheid; 2. (fig.) onbesuisdheid, wildheid,v.
der, m. *-EN, (- in) s. warenkruid, o. *- ET, (- et'), s.
*-saoCK, s. hersenschudding, v. *- THxoB, S. hersen1. (timm.) lijst, knie, v. klamp, m. kardoes, v. drager,
klopping, v. *-wooD, bn. stapelgek.
m. dwarshout, o.; 2. (drukk.) kooier; 3. (zeev.) kruis- Brain, (breen), bw. 1. de hersens uitslaan, voor den
klamp, m. mannetje, o. lichtstijl, m. leunspaan, wang,
kop schieten ; 2. (kookk.) de hersenen uithalen. *-ED,.
voorzijde van de slooiknie, v.; - trail box ; gereedschapsdw. bn. voor den kop geschoten ; crack -, in de herkist, v.; cathead-, drukker; - of a guit, zijwang van
sens gekrenkt ; fit to be sliot and -, den kogel waard..
een rol p aard. *-, bw. (timm.) heklampen, steunen.
*-ISH, bn. dol, onbesuisd. *-LESS, bn. hersenloos; ge
*-ED, dw. bn. beklampt; van mannetjes voorzien. *- ISH,
-dachtelos,
onbesuisd, onbezonnen.
-Y, bn. brak, ziltig. -ISHNESS, s. het brakke, ziltig
t Braird, (breerd), bn. versch ; nieuwbakken. *-, ow..
zilte smaak, m.
-heid,v.
(plant.) in blad schieten. *--, s. -s, mv. werk (van
Bractea, (brek'-ti-ee), s. (plant.) dekblad, o. * - TE, (bractouw), o.
ted), *...TEOLATE, (-'ti-o-leet), bn. (plant.) van dek- - Braise, (breez), s. vorm, in.
bladeren voorzien. *...TEOLE, (- i- ool), s. (plant.) dek- Brait, (breet), s. ruwe diamant, m.
blaadje, o.
t- Brak, (brek), vt. zie BROKE.
Bractless, (brekt' -les), bn. (plant.) zonder dekbladeren. Brake, (breek), s. 1. (plant.) varenkruid, -boschje, o.;.
Brad, (bred), s. spijker, nagel, spijker zonder kop;
cane-, suikerrietboschje (in Amerika); 2. doornbosch,
tapijt -, draadnagel, ni.; (fig.) brads, mv. geld, duiten. f-,
o. - struik, m.; 3. vlas -, hennepbraak, v. ; 4. (zeev.) gek,
bn. 1. geopend, uitgespreid; 2. gloeiend. * - AWL, B.
pompstok; to strike with the -, pompen; 5. hefboom, in.;
spitsboor, v,
6. greep, v. handvatsel, o. ; 7. bakkerstrog, m. ; 8..
-- Brade, (breed), ow. toesnellen, - ijlen.
scherp gebit, o.; 9. (rijt.) remschoen, m. ; -'s man, stopBradoon, (bre'-doon), S. trens, vlecht, v. wolfgebit, o.;
per (van den trein op spoorwegen); 10. omheining (in.
schuimketting; loop -, geringde trens; snaffle -, gewone
een veld) ; 11. egge, v.; 12. wringschoen (oudt. folterkneveltrens. *-CHAINS, *-LINKS, mv. oorkettinkjes, o.
tuig), M. *-wHEEL, s. tandrad, o.
mv. *-RUNNERS, mv. oorkrullen, v. mv. *-wIl'ELS, mv. Brake, (breek), bw. braken (vlas, hennep). *-D, dw..
oorbeugels, m. mv.
bn. gebraakt (vlas, hennep). *-R, (-ur), s. 1. doornBradypus,(bred'- i- pus),s.l.luiaard (dier),m.;2.waterplant,v.
bosch, o. ; 2. vlas -, hennepbreker, - braker, m.
Brag, (bregh), ow. - of, snoeven, pralen, pochen, Braky, bn. doornachtig, stekelig.
bluffen (op); trotsch zijn op. *-, s. 1. snoeverij, pra- Brama, zie BRAIIMA.
lerij, v.; 2. trots, m. verwaandheid, v. bluf, m. ; 3. pochen Bramble, (brein-bi), s. 1. braamstruik, m. ; 2. distel-;-
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doornhaag, v.; -s, mv. braambeziën, v. mv.* --BUSH, S .
(plant.) doornhegge. v. *-D, (-id), *...Y. ( -i), bn. met
braamstruiken begroeid. * _FICA, S. distelvink, m.
* - NET, S. vinkennet, •o . * -SCYTHE, S. snoeimes, o.
*...ING, S. distelvink, m.
Bramin, zie BRAHMIN. *-ESS, v. vrouw van een Brahmien ; Hindoesche priesteres, v.
Bramish, (bree-'mish), ow. snoeven, bluffen.
Bran, (bren), s. zemelen, v. mv. I^-, bw. branden. *-NEw,
bn. splinternieuw. *-NY, hn. zemelig.
Brancard, (bren'-kerd), s. 1. burrie, rosbaar, draagbaar,
v.; 2. draagstoel, m.
Branch, (braantsj), s. (-es), 1. tak, twijg, scheut ; a
wine -, wijngaardrank ; 2. arm (eener rivier), m.; 3.
lijn (eener familie); 4. ader (eener mijn); 5. aanstelling
van een loods, v.; 6. deel. o. paragraaf, rubriek, v.; 7.
handelstak, m. vak, o.; 3. afstammelingen, m. mv.
kroost, o.; 9. -es, mv. luchter, arnikandelaar, m.; twolight -, tweearmige luchter; 10. -es, mv. voelhorens,
- draden, m. mv.; 11. bogen, spitsbogen, m. mv.; 12.
(jag.) uiteinden van het gewei (eens herten), o. mv.;
13. -es of a bridle, (rijsep.) gebitstangen. *-BAa1 , s. bij bank, filiaalbank , succursaal, V. -ESTABLISHME\T, S.
commanditaire handel, nl. vennootschap, v . * -LEAVES, S .
mv. twijgbladeren, o. mv . * -LINE, *-ROAD, S. neven
zijtak (van een weg), m . * -PEAS, S. stok -,-lijn,v.
staakerwten, v. mv . * -PILOT, m. gezagvoerende
loods, m. *- STAND, S. vlucht van den valk, seinvlucht

(breng), zie BROUGHT.
Brangle, (bren'-gl), ow. twisten, harrewarren. -, s.
twist, strijd, m. geharrewar. o. *-D, dw. bn. getwist.
- ER, (-ur), m. v. twister, kijver, m. kijfster, v.
dw. bn . twistend . -, S. Zie BRANGLE.
Brank, (breuk), ow. opspringen; (rijsch.) steigeren. -,
S. (plant.) boekweit, v. 5 -uRSIN, s. (plant.) here.
klauw, m. *-s, mv. houten breidel (voor paarden), m.;
(veearts.) halsziekte, v.
Branlin, (bren-lin), s. soort forel (visch), v.
Branny, (bren -ni), bn. zemelachtig, zemelig.
Bransle, (bren'-sl), s. soort dans, m.
Brant, (bient), bn. steil, hoog. *-Fox, zie op BRAND.
Brase, zie BRAZE . *-D, bn. als een kruis van St.-Andries gedeeld. *-N, zie BRAZEN .
t Brash, (bresj), S. zie ATTACK, s. *-, bn. broos, breek
-bar.*Y,n
stormachtig.
Brasier, (bree'-zjur), s. 1. koperslager, m.; -s rods, koperslagers smeedroeden; 2. doofpot, nt. kolenpan, v. -bekken, o. *--Y, s. koperwaren, o. mv. koperen gereed

(voor de honden), V.
Branch, (braantsj), 1. ow. - of, - out, - into, in tak
schieten, takken krijgen; 2. zich (in takken) uitbreiden,
zich verspreiden ; 3. uitweiden, wij dloopig worden; to out in a long dissertation, zich in een wijdloopige verhandeling verdiepen. *-, bw. 1. in takken -, in armen
verdeelen, ranken; 2. met armen of takken voorzien; 2.
met bloemen en takjes borduren. *-ED, dw. bn. getakt,
verdeeld; Zie BRANCH, ow. bw.; - candlestick, armblaker,
luchter,m.; - work, (timm.) lijstwerk,bloemwerk,o.*-ER,
(-ur), s. 1. alles wat zich in takken uitspreidt; 2. (fig.)
stamvader; 3. (jag.) jonge valk, m.; 4. eenjarig kanariev ogeltje, o. * -ERY, (-e-ri), s. vertakking, v. takwerk, o.
-IAR, ( -i-ce), s. mv. (vissch.), kieuwen, kaken, v. mv.
INESS, ( -i'- nes),s.rijkdom-,m.weelderigheid van takken,
V. * -ING, dw. bn. takken krijgend; zie BRANCH, ow. bw.;
the slag bore up his - head, het hert hief zijnen getakten kop in de hoogte. -, s. takschieting, v . * -IOPOD,
( -'i -o pud), s. soort garnaal, v. *-IOSTEGOUS, (-i -us-tigbus), bra. met kieuwendeksels voorzien. *-LESS, bra. 1.
takkenloos, kaal, zonder takken of loten ; 2. kaal, naakt.
-LET, (-'lit), s . takje, twijgje, o . loot, v. 5 -MEMBRANE,
s. kieuwenvlies, o. e- PIPE, s. neven-pijp, zijbuis, stoom
leibuis, v. *-Y, ho. takkig, getakt.
Br and (brend), s. 1. brand, m. brandhout ; 2. zwaard,
o.; 3. donderkloot, m.; 4. brandmerk; 5. (kh.)merk, teeken,
(op goederen, flesschen enz.); 6. schandmerk, o.; (ook
fig.) fire- of love, fakkel der liefde, - van Amor. *-Fox,
S. brand-, roodvos, m. *-GOOSE, s. boomgans, v.
S. brandijzer, (eert. om te brandmerken), o . * -TREVET,
s. drievoet, in.; haardijzer, o. * -NEw , zie BRANNEW.
* -SUNDAY, s. de eerste Zondag na Vastenavond.
Brand, (brend), bw. brandmerken; (ook fig.) schandvlek
to with - heresy, met den naam van ketter brand--ken;
merken. *-ED, dw. bn. gebrandmerkt. *-ER, (-ur), s.
rooster, m. -, S. m. die brandmerkt. * -ING, dw. bn.
brandmerkend; Zie BRAND, bw. -IRON, zie BRANDIRON.
Brandes, (bren' -dis), s. mv. vonken, v. mv.
Brandied, (bren'-did), bn. met brandewijn vermengd.
Brandish, (bren'-disj), bw. 1. zwaaien (van een zwaard);
slingeren; 2. doen schallen (een trompet). *-, s. 1. (het)
zwaaien (van een wapen), o.; houw, m.; 2. trompetgeschal, o. *-ED, dw. bn. gezwaaid; zie BRANDISH. *-ER,
(-or), m. v. zwaaier, -ster, m. v. * -ING , dw. ho.
zwaaiend ; Zie BRANDISH . -, I. 1. zwaaiing, v.; 2.geschal,o.
Brandle (bren'-dl), ow. wankelen, beven; kwakkelen.
*-D, dw. bn. gewankeld. *...ING, dw. bn. wankelend; zie
BRANDLE .-,5.1.hetwankelen,wankeling,v.;2.peurworm,m.
Brandy, (bren-di), s. brandewijn, m.; -brandy, peren
cider-, appeldrank, ciderbrandewij n . * -DIS -drank;
S. brandewijnstoker, m. * -FRUIT, s. vruchten-rILER,
op brandewijn, v. mv. * -FACED, S .(fig.(jeneveraangezicht,
o. (gem.) -neus, (ook) met zomersproeten. *-WINE, zie
BRANDY . *...ars, mv. jeneverglaasjes. o. mv.
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t Brang ,

-schap,o.
zie BRAZIL.
Brass, (braas), s. 1. yellow-, geelkoper; red-, roodkoper; 2. brons, erts, metaal, o.; leaf-, bladkoper, (ook)
loovertjes; men's evil manners live ina -, de ondeugden
der menschen staan in brons gegrift; 3. kopergeld, o.;
4. koperen bal, m.; 5. (fig.) onbeschaamdheid, v.
stalen voorhoofd, o.; -es, mv. 1. keukengereedschap ;
koperwerk, koperen gereedschap, o.; 2. (zeev.) netalen
kussens; 3. (wev.) oorera der weefklossen, o. mv.; 4. monumental -, (wap.) bronzen gedenkplaten ; 5. (drukk.)
voegplaten, - lijnen, v. mv. *-, bn. koperen, bronzen,
metalen ; (fig.) onbeschaamd . * -BAND, s. bende muzikanten, v. horenblazers, m. mv . * -BATTERY, s. bladkoper, o. koperwaren, o. mv. koperwerk (ketels, pannen enz.), o. * -BOXHEATER, s. koperen warmpan, v.
*-BUSHES. S. mv. (zeev.) gegoten bussen, v. mv.
LOR, 5.s. koperkleur v. * -DUST, s. kopervijlsel, o.
-FAIL, s. koperblad, 0 . * -LUMPS, s. ronde vuursteen, m.
zwavelkiezel, o. * -MONEY, s. kopergeld ; (ook) valsch
geld, o. *-oRE, s. (delfst.) kalamijnsteen, m. * -ORDNANCE, S. metalen geschut , o. * -PAVED, s. hard als
brons . 5 -SHRUFF, S. oud koper, 0. *-VISAGED, bn .
(fig.) onbeschaamd, schaamteloos. * -wIRE, s. koper Brasil,

draad, o.
Brassage, (braas'-idj), s. belasting op het munten, v.
Brassards, *...ETS, niv. (wap.) armstukken, o. mv. -platen, v. mv.
Brasse, (bres), s. (nat.) soort baars, m.
Brasset, (bres' -sit), s. stormhoed, m.
Brassica, (bres - si - ke), s. kool, v.

Brassiness, (bras' -si-nes), s. (het) koper -, metaalachtige.
Brassish, (bres' -sisj), bn. broos, bros.
Brassy, (bres'-si), bn. koperachtig; (fig.) onbeschaamd.
* -PYRITES, mv . ertshoudende steenen, m. mv.
Brast, (braast), bn. gebarsten.
Brat, (bret), s. 1. kind; lastig -, stout kind, o. rekel;
2. afstammeling, telg, m. ; 3. tarbot; 4. mo rsjur k,
hes, v.; -s, mv. 1. lompen, oude kleêren, v. o. mv.; 2.
voorschoot, o.
t- Bratt, (brett), s. schuim, o. * -LE, S. spoed, wedloop,
m. -, onp w. donderen, ratelen. -, ow. aftuimelen.
Brauls, (braauis), s. mv. (kh.) gestreepte Oostindische
stof, v.
Bravado, (bre-we'-do), s. pocherij, v. gezwets, o.
pocher, snoever, zwetser, grootspreker, m.
Brave, (breev), ho ., * -LY, bijes. 1. dapper, moedig, -lijk,
onversaagd, koen, onverschrokken; 2. braaf, rechtschapen, deugdzaam; 3. kunstig; naar eisch; 4. net, proper;
5. groot, verheven, heerlijk, prachtig, -lijk; 6. zeer wel,
gezond, opperbest. *-, s. 1. waaghals, voorvechter,
pochhans; 2. trots, m. terging, pralerij, grootsprekerij, v.
Brave, (breev), bw. ' . trotseeren, braveeren, uitdagen,
tarten, tergen- 2. snoeven, zwetsen; troeven. *-D, d.w.
bra. getrotseerd; Zie BRAV E, bw. *-RY, (-ri), s. (-ies), 1.
dapperheid, V. moed, ni. onverschrokkenheid; 2. edel
rechtschapenheid; 3. opgeblazenheid, po -moedigh,
*...ING, dw. bn. trotseerend; zie BRAVE , bw.-cherij,v.
-, s. uittarting, trotseering, v.
Bravo, (bre -vo), s. 1. sluipmoordenaar (in Itali:); gehuurde voorvechter; 2. brutale kerel, m. *-, tw. bravo!
zeer goed! opperbest !
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t Bravura, (brev j oe' -re), s. (muz.) bravour-aria; bravour
(in het zingen), v.
t- Braw, (braau), bn. lief, aardig, hupsch.
Brawet, (bre'-wit), s. soort aal, m.
Brawl, (braaul), ow. 1. schreeuwen, razen, tieren, kijven; 2. murmelen (als een beek). *-, bw. verdrijven
(door rumoer maken); (fig.) verpletteren. *-, s. gniv.
1. getier, geraas, rumoer; 2. gekijf, o. kloppartij, v.
*-ED, dw. bn. gekeven; zie BRAWL, OW. * -ER, (- ur),
m. kijver, ruziezoeker; 2. schreeuwer, razer, m.
dw. bn., -LY, bij w. kijvend; zie BRAWL, ow. en s.
Brawn, (braon), s. 1. varken, wild zwijn ; 2. wild zwijnsvleesch, gepekeld varkensvleesch; 3. vleezig deel (des
lichaams), o.; - fallen, afgeteerd, mager, ontvleesd;
4. (Shak.) arm; 5. (fig.) spierkracht v.; -s, mv. spieren,
v.; 6. boomstronk, m.
Brawn, (braon), bw. versterken, gespierd maken. *- ED,
dw. bn. sterk, gespierd, forsch. ER, (- ur), s. wild
zwijn voor den disch gereed gemaakt, o.
Branew, (brao-'njoe), Brannew, (bron -njoe), bn.
splinternieuw.
Brawniness, (brao' -ni-nes), s. 1. vleezigheid, vastheid
(van het vleesch); 2. gespierdheid, kracht, sterkte; 3.
(fig.) ongevoeligheid, gehardheid, v.
Brawny, (brao -ni), bn. vleezig, gespierd, sterk, forsch.
t- Braxie, (brek' -si), s. ziekelijk schaap, - rund, o.
Bray, (bree), s. 1. gebalk, geschreeuw (van een ezel);
2. geschal (eener trompet), o.; 3. hellende grond ; 4.
aardhoop, heuvel; 5. (vest.) onderwal, m.
Bray, (i-ree), bw. stampen, vijzelen; to - a fool in a
mortar, (spr.) den moriaan schuren. *-, ow. 1 balken, schreeuwen (als een ezel of hert); 2. hinderlijk
schallen, dreunen. *- ED, dw. bn. gestampt, gebalkt;
zie BRAY, ow. *- ER, (-ur), m. v. schreeuwer, balker,
-ster, huilebalk, m. v. -, s. 1. stamper; 2. verfwrijver,
schildersjongen, m.; 3. temperrol, v. *- ING, dw. bn. 1.
stampend; 2. balkend enz. -, s. (het) stampen; gebalk;
zie BRAY.
Brayl, s. zie BRAIL.
Braze, (breez), bw. 1. soldeeren; to - over, met erts of
koper beleggen, harden ; 2. (fig.) onbeschaamd -, schaam teloos maken, in het kwaad verharden.
Brazen, (breezn), bn. metalen, bronzen, koperen ; the age, de ijzeren eeuw; - din, metaalklank. *-, * -LY,
bijes. onbeschaamd, schaamteloos, met stalen voorhoofd.
* -FACE, * -FRONT, S. onbeschaamde, m. 5 FACED,
*-BROWNED, s. onbeschaamd, schaamteloos. 5 - HORSE,
s. bronzen paard; metalen (ruiter) standbeeld, o.
S. zie BRASINESS ; ( fig.) onbeschaamdheid, v. * - SEA, S.
(bijb.) metalen zee (in den tempel van Salomo), v.
Brazen, (breezn), ow. onbeschaamd zijn; to - out, onbeschaamd volharden; to - down, overschreeuwen.
Brazier, (bree-zjur), m. zie BRASIER.
Brazil, (bre'-zil), s. (aardr.) Brazilië, (Zuid - Amerika), o.
*-, *_WOOD, s. Braziel -, Fernambuc-, verfhout, o.
*-ETTO, (-et-to), -Woon, S. Jamaïea -hout, o.
(jen), bn. Braziliaansch. -, s. m. v. Braziliaan, m.
Braziliaansche (vrouw). * - INK, s. roode inkt, m. * - NUT,
s. Brazillaansche noot, (ook) - boom. *- ROOT, s. (gen.)
Brazielwortel, m.; ipecacuanha, v. braakwortel, m.
Brazing, (bree-zing), dw. bn. soldeerend. *-, s. sol
-dersl,o.ht n;
zie BRAZE, bw.
Breach, (brietsj), s. 1. breuk, verbreking, v.; 2. gat, o.
opening, scheur, gaping, bres, v.; 3. (jagt.) spoor (van
het wild), o.; 4. (fig.) schending, overtreding (eener wet
enz.), v.; - of the law, inbreuk óp de wet; - ofduty, plichtverzuim; - of confidence , misbruik van vertrouwen; upon kingly power, beleediging der koninklijke macht; awith Fiance, Bene vredebreuk met Frankrijk; - of close,
(recht.) wetteloos betreden van eens anderen eigendom
(grond); - of covenant, schending eener overeenkomst; of pound, verbreking van een hok waarin verpand vee is
opgesloten; 5. woordbreuk, v.; 6. twist, In. oneenigheid,
breuk, v.; there became a - between them, zij braken (als
vrienden) met elkander.
Breach, (br
ietsj), bw. bres schieten; stormloopen (door
de bres). *- FUT.,, (-foal), bn. vol breuken, - scheuren.
a-Y, ( - i), bn. 1. bros, gescheurd; 2. wanordelijk.
Bread, (bred), s. 1. brood, o.; (oeev.) scheepsbeschuit, v.; 2.
voedsel, onderhoud, beroep, o.; 3. brown -, rogge -, grofbrood; new -, versch-, nieuwbakken brood; deft-, kruim
van beschuit; ratios -, rantsoenbrood; household -, huis-

bakken brood; sea-, scheepsbeschuit; stap -, oudbakken
brood; to get -, (fig.) zijn brood verdienen; to sit on and water, op water en brood (gevangen) zitten; out of
-, zonder brood (bestaan); - and butter fashion., twee.
boterhammen op elkander; to quarrel with his own - and
butter, tegen zijn eigen belang handelen. * - BAG, S.
broodzak, m. *- BASKET, s. broodmand; (fig.) borst, v.;
I took him a punch in his -, ik gaf hem een stomp voor
de borst. * -BERRY, s. broodpap, v. *- CHIPPER, s, broodrasper, bakkersknecht, m. *- coRN, s. graan tot brood,
0. * -FRUIT, S. broodvrucht, v. oom, m. * - LOAF, S. lang
(huisbakken) brood, o. * - NUT -Woon, s. broodboomhout,
o. * - ROOM, S. (zeev.) broodkamer, v. *- STITCH, S. zie
BROADSTITCH. * -STUFF, S. brooddeeg, 0. 5
TOASTER, S.
broodrooster (om brood te braden), o.
Bread, (bred), bw. 1. brood snijden; 2. brood introkken;
zie BRAID.
Breaden, (bred'-dn), bn. van brood.
Breadless, bn. broodeloos, zonder brood; (fig.) broodeloos, arm, behoeftig, zonder bestaan.
Breadth, (bredth), s. 1. breedte, wijdte, ruimte, v.; twenty
feet in -, twintig voet breed ; 2. (zeev.) lengte der
radertanden; extreme -, grootste breedte; extreme -line,
sent; half - of the rising, kromme lijn in den platten
grond; - moulded, wijdte op den buitenkant; slain -,
grootste breedte; main half -. waterpasse doorsnede.
* -LESS, bn. zonder breedte. * - PLAN, S. omtrek- teekening, v. *- SIRMARK, s. sent der grootste wijdte, v.
*- SWEEP, s. uitwaaiing van een spant, v.
Break, (breek), 1. bw. onr. (vt broke, vdw. brake, broken),.
breken, verbrijzelen; he broke his back, hij brak zijnen
hals, - zijnen nek; she broke her head, zij stiet haar hoofd
stuk; 2. hennep -, vlas breken; 3. verbreken. vaneen scheuren (met geweld); to - his chains, zijne ketenen -,
boeien verbreken; 4. (fig.) breken, schenden; to - the
fasten, the law, de vasten -, de wet schenden; 5. diep
bedroeven; to die of a broken heart, van hartzeer sterven;.
a broken merchant, een bedorven (verarmde) kooplaan; a
broken soldier, een oud -, afgedankt soldaat; 6. afbreken,
storen; to - one's sleep, iemands slaap storen; broken zcords,
afgebroken woorden; his voice broke with sobbing, zijne
stem was door het snikken afgebroken; 7. doorbreken;
8. scheiden, uiteengaan; to - company, het gezelschap
(in stilte) verlaten, (ook) de bijeenkomst opheiien; to - a
custoon, zich iets ontwennen; 9. (heelk.) doen verdwijnen
(een gezwel); 10. to - bulk, (zeev.) de lading breken;
11. door-, opbreken, buigen, doorzetten; 12. uit elkander
slaan; 13. branden (van de zee); stranden; to - the back,
doorzetten; to - away, omverwerpen; to - ground, het
anker lichten; 14. af-, ontzetten; to - an officer, een
officier ontslaan; to - up the hold, de lading verstuwen;
to - up monsoon, kenteren (der passaat); 15. to - ground,
een land (voor het eerst) ploegen; 16. (mil.) de loopgraaf
openen; 17. to - one's mind about, zich het hoofd breken
met; to - an opinion, een gevoelen uiten: to - a jest, Bene
grap vertellen; to - a business, eert (handels) zaak op het
tapijt brengen; to - wool, wol pluizen; to - one's hold,
iemands handen (met geweld) openbreken; to -r- ones way,
zich een weg banen; to - one of his tricks, iemand zijne
streken -, kuren afleereu, to - a horse a dog, een paard -,
een hond africhten ; to - barbarians into men, wilden in
(beschaafde) menschen herscheppen ; to - asunder, in
tweeën -, stuk breken; vaneenscheiden; to - down, te
neder slaan; to - oft. afbreken: to - up, open -, (ook)
opbreken. *-, ow. 1. breken, splijten; 2. uiteengaan,
verzwakken; 3. bankroet gaan; in verval geraken ; 4.
schilferen (van verven); 5. verschalen (van wijn enz.);
6. opengaan (van zweren); to - away front, zich weg
ontvallen, ontsnappen aan; to - in, upon, over--maken;7.
meesteren, een inval doen; in de rede vallen; to - into a
prophecy, aan het voorspellen gaan; to -- out, uit losbarsten; to - through, dringen door: to - up, opbreken ; ophouden; opklaren. zachter worden (van het weder); the
school broke up, er is vaéantie (op school); to - up it loaf,
een brood opsnijden :to -with, ,.met (iem.)breken,(iem.)de
vriendschap opzeggen: 2. (iem.) een geheim openbaren.
Break, (breek). s. 1. breuk, scheur; 2. opening, v.
gat, o. tusschenruimte; vrije plek (in een bosch); 3.
(bk.) muurverdieping, nis, v.; 4. (landb.) braakland, o.;
5. (zeev.) branding, v.; 6. wagen (tot africhten van
paarden); 7. remschoen, m.; 8. afbreking, pauze
9. (drukk.) spatie, alinea, dwarsstreep, v. rust-, bind-

-,
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teeken, o.; 10. - of a letter, geknakte -, gebroken letter,
v.; - of day, het aanbreken van den dag, dageraad, m.;
- of the deck, aftrede van het dek; - of the rail, afbreking van de gilling op den bak. *_IRON, S. aanbeeld,
0. *_Jon, s. (bk.) gevoegd metselwerk, o.
s. 1. het nek-, halsbreken; 2. (fig.) steile plek, v.; 3. onder
verderf, o.; 4. (zeev.) nauwe landingsplaats, v.-gan,m.
*-OFF, S. staartschroef, v . * -PROMISE, m . v. woordbreker,
m. - breekster, v. * -STONE, S. (plant.) steenbreek, v.
*- TEETII-WORDS, s. halsbrekende woorden, (moeielijk uit
te spreken), o. mv. *- -vow, m. v. eed-, geloftebreker,
m. -breekster, v, * -- WATER, S. (zeev.) breekwater, o. steen
waker van een boei, m.; floating, -, drijvende-gloin,v.
waterbreker; gezonken wrak om de branding te breken.
Breakable, (breek'-ibl), bn. breekbaar. *...AGE, (-idsj),

s. 1. liet breken; 2. (zeev.) stuwing; 3. (kh.) rafactie,
schadevergoeding, v.
Breaker, (broek'-ur), m. v. 1. die breekt, verbreker, verbreekster; (fig.) schender, -ster, m. v.; 2. (rijsch.) afrijder
(van paarden); 3. (zeev.) zeebreker, hoofdbeer, dam, m.;
-s, mV. brekers, m. mv. branding, v. blinde klippen,
v. mv. maalstroom, m.; - of a boat, sloepswatervaatje,
o. *-, ijsbleker (vaartuig), m.
Breakfast, (brok'-fest), s. ontbijt, o.; to sit down to -,
zich aan het ontbijt zetten. *-, ow. ontbijten; to - on
bread and eggs, ontbijten met brood en eieren. *-, bw.
op een ontbijt onthalen. *-ED, dw. bn. ontbeten. *-ING,
dw. bd. ontbijtend.
Breaking, (breek'-ing), dw. bn. brekend enz.; zie
BREAK, bw. *-, S. liet openen der loopgraven. *-cARD,
S. (werkt.) boorkrabber, m.
Breaksman, (breeks'-men), m. onder-machinist (op een
locomotief), M.
Bream, (briem), s. brasem (visch), m. * - , bw. (zeev.)
branden (een schip tegen den houtworm). *-ED, dw.
bn. (zeev.) gebrand. *-r uE I., s. (fagots) brandstof tot
branding (van schepen), v. *-InG, dw. bn. brandend.
-, S. het branden.
Breast, (brest), s. 1. borst, v. borstbeen; 2. (fig.) hart,
gemoed, geweten, o. boezem, m.; 3. voorzijde (van een
heuvel), v.; 4. (zeev.) boeg, m.; - back stay, pardoen;
- leash, lijstbalk; -caskets, ratouwen; -fast, dwars
eertouw, - ketting; -gaskets, buikbeslagbanden; -ltook,-m
1. boegband; 2. laadstok (voor kanonnen); - line,
order in den breede; - of a block, vierkant van een
blok; - of a gun carriage, borststuk van een rolpaard;
- of a ship, midden van een schip; -rope, buikseizing;
-loop, borstband; -rail, lijst aan den voorkant der
kampanje; a -, op zijde; -plate, borstplaat (aan

stoombooten); 3. (mil.) kuras, harnas; 4. (goudw.)medailion, o.; 5.borstplaat van den Israelietischen hoogepriester,
v. * -BONE, s. borstbeen, 0. 5 -BUCKLE, ° -]3ROACH, S.

(dames) doekspeld, v. *-BUTTON, s. hemdknoopje, o.
*-CLOTH, s. borstlap, m. -lus, v. 5 -DEEP, bn. ter borsthoogte . * -GLASS, ° -FOUNTAIn , *-P1PF, S. melkpomp,
v. -trekker, M. *-HEIGHT, S. leuning, borstwering, v.
*-xaoT, s. borststrik, in . 5 -PIN, S. doekspeld, v.
* -PLOUGH, s. turfsteker (werkt.), M . * -^i'IIE EL, S. waterrad, o. *-woRK, s. (vest.) borstwering, parapet, v.

Breast , (brest), bw. braveeren, trotseeren, hot hoofd bie

er op los gaan. *-ED, dw. bn. gebraveerd; zie-den;

BREAST, bw.;
borst. * -LE,

broad -, great -, met breede - forsche

s. borstje, o. S -ING . dw. bn. braveerend,
trotseerend. -, s. het braveeren; zie BREAST, ow.
Breat, (briet), s. soort tarbot, v.
Breath, (broth), s. 1. adem, adamhaling, v. -tocht, m.
(ook fig,); sliortniess of -, aâ.mborstigheid; I am scarce
in -, ik kan nauwelijks ademhalen; to ie out of -,
buiten adem zijn; to draw -, adem halen; under -,
zacht, nauw hoorbaar; 2. luchtje; 3. leven, o.; 4. rust,
verademing, verpoozing, tusschenpoos, v.; yive me some
-, geef mij eenige verademing, laat mij adem halen;
to hold one's -, den adem inhouden; to take -, weder
adem halen; his - smells, hij heeft een vuilen adem;
in ose -, in the saaie -, in één adem; 5. oogenblik, o.
Breathable, (breth'- i -bl), bn. geschikt om ingeademd
te worden- inadembaar; - air, levenslucht. *-azSS, s.
geschiktheid om ingeademd te worden, v.
Breathe, (brieth), ow. 1. ademen, adem halen, - schep
to - short, kort ademen; 2. leven; 3. verademen,-pen;
verpoozen; rust smaken; 4. to - on, 7tpo;t, den adem
laten gaan (over), aanademen; to -- after, streven, hij-
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gen. °-, bw. 1. in-, uitademen; to - one's last, den
laatsten snik geven; 2. uitademen, verspreiden (geur,
enz.); 3. toefluisteren (woorden); 4. heimelijk zeggen;
5. luchten; 6. ademen, trachten naar (wraak); 7. in
adem brengen (drijven, jagen); to - into, inboezemen,
vervullen (met); 8. uitdampen, opgeven (dampen); braken (fig.); 9. aderlaten. °-D, dw. bn. ademgehaald; zie
BREAT IIE. *-R, (-ur), in. v. 1. die ademt, - leeft, ster
bezieler, -ster, m. v.
-veling;2.
Breathful, (brieth-ful), bn. 1. vol adem, - lucht; 2. vol
geur, welriekend.
Breathing, (brie-thing), dw. bn. 1. ademhalend; zie
BREATHE, bw.; 2. volkomen gelijkend, als levend. *-,
s. 1. het ademen, ademhaling; 2. (fig.) zucht, v. heimelijk verlangen, stil gebed, o.; 3. uitspraak, uiting, v.
5 -HOLE, s. luchtgat, 0. 5 - PLACE, s. rustplaats, plaats
van verademing , V. rustpunt, 0. 5 -SPACE, 5 -WHILE, S.
1. tijd tot ademhaling, m.; 2. oogenblik, o. ademtocht, m.
*-TIME, s. (kh.) respijt, o.
Breathless, (brieth-less), bn. 1. ademloos, buiten adem;
2. dood. 5 -NESS, s. 1. ademloosheid; 2. volkomene
machteloosheid, v.
Breek, zie BREAK.
-- Breceia, (brek'-tsi-e), s. bres, v.
Bred, (bred), vt dw. bn. gebaard, voortgebracht; zie
BREED, bw.

Brede, zie BRAID.
Bree, (brie), s. 1. paardenvlieg, v.; 2. zie SAUCE; 3. helling, v.; 4. angst, m. *-, ow. schrikken.
Breech, (brietsj, s. (-es), 1. aars, m. achterste, o.;
2. (geschut) kulas, broek, v. bodemstuk, o. achterkant,
m.; - lading rifles, acllterlaadgeweren, achterladers;
- mouldinys, kulasband; - of the rising timber, in-

keping van do wang; -strop, broekingstrop, -oog.
Breeches, mv. a pair of -, broek, v. 5 -BEARERS, mv.
draagbanden, bretels, in. mv . 5 -PIECES, s. tooneelbroek,
(broek en kousen ineen), v.; to wear the -, (spr.) de
broek aan hebben, den baas spelen (van Bene vrouw).
Breech, bw. 1. de broek aantrekken, in de broek
steken (een kind); 2. op de broek-, op de billen geven; 3.
van een broeking voorzien (geweer, kanon). 5 -ED, dw.
bn. in de broek (gestoken); zie BREECH, bw. 5 -ING,
dw. bn. in de broek stekend; op do billen gevend;
zie BREECH , bw. en s. -, s. 1. klapper; 2. bak (caner
koets), m.; 3. kulas (van een kanon); 4. (zeev.) broeking, v.; -bolt, broekingbout; shortened-, vaste broeking; -strap, broekingstrop; -s, mv. soort wol.
Breed, (bried), bw. onr. (vt. vdw. bred), 1. voortbrengen,
baren; 2. fokken, telen; to - fish, visch fokken; that
country -s a race of stout men, dit land teelt een geslacht van dappere (kloeke)mannen; 3. opvoeden, vormen; he was bred to commerce, hij werd voor den handel opgeleid; he was bred cc soldier, hij werd tot een

soldaat gevormd; well bred, goed opgevoed, beschaafd;
ill bred, slecht opgevoed, onbeschaafd; thorough -, knap,
geleerd; (rijsch.) volbloed; 4. bewerken, werken aan;
to - teeth, tanden krijgen. * - , ow. 1. zwanger zijn
(vrouwen); drachtig -, zwaar zijn (dieren);dragen (planten); 2. (fig.) zich vormen, opkomen, opschieten, wassen; 3. zich vermeerderen.
Breed, (bried), s. 1. broedsel, o. dracht (van dieren), v.;
at cl -, te gelijk (gebaard), van één worp; 2. (fig.) gebroed, o. soort, v. slag; 3. geslacht, o. nakomeling
* -BATE, S. (Shaky) twiststoker, stokebrand,-schap,v.
m. *-ER, In. v. 1. verwekker, voortbrenger, -ster; 2.
opvoeder, vormer, -ster, m. v.; good -, vruchtbare vrouw;
goede opvoeder; - of cattle, veefokker, -ster. 5 -ING,
dw. bn. voortbrengend; zie BREED, bw.; - woman,
zwangere vrouw. -, S. 1. (het) voortbrengen, teling, v.; of teeth, het tandenkrijgen; 2. veefokkerij, v.; vond,
visellvijver, aquarium; cross -, liet kruisen der rassen;
3. opvoeding, v.; good -. baad -, goede -, slechte opvoeding; men of -, beschaafde lieden.
Breeds, (breeds), env. randen van een hoed.
Breen, (brien), s. spook, o. (w. g.).
Breeze, (briez), s. 1. paardenvlieg; 2. (zeev.) frissche
koelte, bries, v.; fresh -, stijve koelte, v.; land-, landwind, in.; steady -, gestadige koelte; stiff -, harde
wind; gentle -, flauwe koelte; top gallant -,
bramzeilskoelte; double reefs -, gereefde marszeilskoelte) v. storm, m.; stati(nils -, vliegende storm, ni.;
3. kolenvuur, o. kolen, v. 111v.; zie BRISE. *-, ow. (zeev.)
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BRE. -- BRI.

BRI

waaien, blazen. *- LESS, bn. zonder wind, windstil,
kalm. *•..Y, bn. luchtig, windig, koel.
t Brehon, S. rechter, m.
t Breid, Zie BREADTH.

1 Breinge, (briendsj), ow. voorttuimelen.
Breke, (brick), bw. zie BREAK.
Breme, (briem), bn. hardvochtig, wreed.
Bremen, (brie'-men), s. (aardr.) Bremen (Duitschland), o.
Brennage, (bre'-nidsj), s. zwembelasting (in de middel
-euwn),v.

Brent, zie BRANT.
Brescia, (bre'-sjie), s. (aardr.) Brescia (Italië), o.
Breslow, (bres' -lo) s. (aardr.) Breslau (Pruisen), o.
Brest, (brest), s. (bk.) steun, m. voetstuk, o. *-suSIMER,
onderlaag, v. raam, o.

Bret, (bret), s. tarbot, zeeschol, v. *-, bw. doen
verwelken. *-Fur., bn. boordevol.

Bretagnes, (bre'-tan-jies), s. niv. soort Fransch katoen, o.
Brethren, (bre'-thren), m. zie BROTHER.
Brethiees, (bret-tis'-ses), s. mv. mijnstutten, m. mv.
Breve, (briv), s. 1. (muz.) halve noot; 2. (dicht.)
korte lettergreep, v.; 3. (recht.) zie BRIEF; 4. (r.k.) pauselijk rescript, o. breve, v.
Brevet, (bri -vet), s. 1. brevet, patent, o. verlofbrief;
2. (zeev.) vrachtbrief, m.; 3. (mil.) aanstelling, v.;
- major, titulair majoor; - rank, titulaire rang, m.
Breviary, (bri'-wje-ri), s. 1. (r. k.) gebedenboek, brevier,
getijboek, o.; 2. verkorting, v. kort begrip, overzicht, o.

* ...VIAT, S. Zie BREVIARY. * ...VIATURE, (-wje-tjoer), s. ver-

werk (uit gebakken steen), o. *-KILN, ( - kil), s. tichel -,
steenbakkerij, v. -oven, m. *- LAYER, *-MASON, s. motselaar, m.; -'s bore, steenboor, v. * -LAYING, S. liet
metselen. * '- BIAKER, s. steenbakker, - vormer, m. *-NOGGING, s. metselwerk -, het metselen tusschen hout, o.
* - TROWEL, S. truweel, o. 5 -WALL, s. steenen muur,
m.; (fig.) to make -s, zijn eten ongekauwd inslikken.
*-WORK, S. metselwerk, o. *- -YARD, S. steenmakerij, v.
Brickol, (bri' -kol), s. terugslag, m. bricole, v. (in bil
to hold by -, terugslaan,-jartenkolisp).*,bw
- kaatsen ; bricoleeren.
Bricky, (brik' -ki), bn. vol (metsel)steenen; steenen...
t Brid, (brid), s. Zie BIRD.
Bridal, (braj' -dil), s. bruiloft, v. huwelijksfeest, o. *--,
bn. tot de bruiloft -, tot de bruid behoorend; brui lofts...; bruids... 5 -TY, s. huwelijksviering, v. - feest, o.
Bride, (brajd), s. bruid, verloofde ; pas gehuwde, v.
5-BED, s. bruilofts-, bruidsbed, 0. *-CAKE, S. bruidskoek, m. * -CHAMBER, s. bruidsvertrek, o. - kamer, v.
* -GROOM, s. bruidegom, jonggehuwd man, jonge man, m.
*-DOOR, s. (in Engeland) wedren van knapen, wie het
eerst de bruidswoning zal bereiken. *- MAID, s. bruidsjuffer, speelnoot, V. * -MAN, s. bruidsjonker, - voerder,
m. -STAKE, S.bruiloftspaal (waaromheen gedanst wordt),
m. *-WAIN, S. (oudt.) bruiloftsgeschenk, o.
Bride, (brajd), bw. verloven, bruid maken, huwen.
Bridewell, (brajd' -wel), s. gmv. tucht -, verbeterhuis (te
Londen), o.
Bridge, (bridj), s. brug, v. steiger; 2. (muz.) kam
(der viool enz.) ; 3. (i,utl.) neusrug, m. ; 4. brug (van
een affuit), v.; 5. mind ?astuk (van een scharnier), o.;
6. - of boats, schipbrug , ponton ; hanging scaler --,
vlambrug; fire-, vuurbrug. * - HEAD, s. bruggehoofd,
0. * -RAILS, mv. brugsporen, o. mv. * - TOL, s. bruggegeld, o. -tol (voor doorvarende schepen), m.
Bridge, (bridj), bw. 1. eene brug slaan, - leggen ; 2.
(fig.) iem. vergeten in te schenken (bij Bene drinkpartij);
to - over, overbruggen. *- D, dw. bn. van een brug
voorzien. *...ING, dw. bn. eene brug slaand ; zie

korting, v.
Brevier, (bri- wier'), s. kleine drukletter, v. brevier, o.
Breviloquence, (bri'- wi -lo-kwens), s. korte wijze van
spreken, bondigheid van voordracht, v.
Breviped, (bri'- wi -ped), bn. kortbeenig (inz. van vogels);
the -s, de kortbeen gen.
Brevity, (bri'- wi -ti), s. gmv. kortheid, beknoptheid, v.
Brew, (broe), bw. 1. brouwen (bier), koken; 2.vermengen;
3. inschenken, bereiden, toebereiden; (fig.) (kwaad)
brouwen; (spr.) as you have brewed so you will drink, zoo
als men doet, zoo men ontmoet. *-, ow. 1. zich vorBRIDGE, bw.
men, samenpakken (van een onweder); 2. kwaad vermoe- Bridget, (bri'-djit), V. Brigitte, (v. n.).
den, argwaan koesteren. *-, brouwsel, o. * - AGE, Bridle, (braj'-dl), s. toom, teugel, breidel, m. (ook (fig.) ;
(- mij, s. het brouwen; brouwsel, o. drank, m. *- ED, dw.
to be a - upon, tot breidel dienen aan; (rijsch.) hoofdbn. gebrouwen; zie BREW. *-ER, (ur), m. 1. brouwer,
stel, 0. *-BIT, s. teugelstang, v. &-IIAND, s. linkerbierbrouwer; 2. bewerker (van kwaad), m. *- ERY, s.
hand, v. *- PATH, *-ROAD, S. rijweg (voor paardrijders),
(-ies), bierbrouwerij, V. 0 -HOUSE, s. brouwerij, v. * - ING,
o. 5 -PIECE, s. 1. rijdpaal; 2. (zeev.) spruit, ophouder, m.;
dw. bn. brouwend enz.; zie BREW, bw. -, s. 1. het
-- of the bowline, boelijnspruit. 5 -ROD, s. parallelkruk
brouwen, brouwsel, o.; 2. (zeev.) zwarte wolk, bui die
(van liet parallelogram van Watt), v.; - of the moorings,
aan de kim opkomt, opkomende hoos, v.; - copper,
touwen der havenankers, o. mv.
brons, o.
Bridle, (brajdl), bw. toomen, optoomen, breidelen ; (ook
Brewis, (broe'-is), s. 1. gekookte pot, m. soep, broodsoep,
fig.) to - in, intoomen, bedwingen. *-, ow. to - it
v.; 2. gebraden brokjes (brood), o. mv.
up, bluffen, wind maken, zwetsen, pochen.
Brian, (braj'-en), bw. vuur aanhouden.
dw. bn. getoomd; Zie BRIDLE, bw. * - R, (- ur), m. v. 1.
Briar, (braj' -er), zie BRIER.
toomer, optoomer; 2. (fig.) bedwinger, breidelaar, -ster.
Briareus, (braj-e-ri'-us), m. (fab.) Briareus, (m. n.).
m. v. *...ING, dw. bn. toomend. -, s. het breidelen;
Bribable, (braj'- bi-bl), bn. omkoopbaar.
zie BRIDLE, bW.
Bribe, (brajb), bw. 1. omkoopen, winnen; to - one faith Bridon, (braj'-dun), Bridoon, (bri- doop), s. (rijsch.)
a promise, of, zich door eene belofte laten overhalen
paardetoom die over den neus hangt, m.
om; to - one into service, iemand tot den krijgdienst Brief, (brief), s. 1. kort opstel, - begrip, overzicht, o.;
verlokken, ronselen; 2. stelen, rooven. *-, s. oinkoop2. pauselijke brief, m.breve;3.(recht.)klacht, conclusie, megeld, o.; steekpenning, m.; geschenk, o. * -DEvo1.IaG,
morie, V. bezwaarschrift; 4. uittreksel van proces - verbaal;
bn. bereid tot alles door omkooping, veil. *- LEss, bn.
5. bevelschrift, o. dagvaarding, v.; 6. diploma, rescript;
onomkoopbaar. * -PANDER, s. omkooper; ronselaar, m.
7. verlof, o. geleibrief, m.; 8. volmacht (tot inning van
*-R, (ur), m. V. omkooper; ronselaar, -ster, m. v.
belastingen); 9. (muz.) halve noot, v. *-, bn., -LY,
*- WORTHY, bn. omkoopenswaard, koopwaardig. *- RY,
bijw. kort, beknopt, bondig, -lijk. *- NESS, s. beknopt (e-ri), s. (ies), 1. omkooping; ronseling; verleiding, v.;
heid, bondigheid, kortheid, v.
2. omkoopgeld, o. °...I\G, dw. bn. omkoopend. -, s. Brier, (braj'-ur), s. struik, dorenstruik, egelantier, m.
(het) omkoopen ; omkooping, omkooperij, v.
*-Y, bn. doornig, stekelig, ruw. -, s. dorenhaag, v.
Brick, (brik), s. baksteen, metselsteen, klinker, mop, m.;
-bosch, o. braamhegge, v.
paving-, straatsteentje, o.; fire-, vuurvaste steen; Brig, (brigh), s. 1. (zeev.) brik; 2. brigantijn, v. *-cuT.
coping-, dek -, muursteen, compass-, ketelsteen; drainTER, s. brigantijn - kotter, m. * -CIAINSAIL, s. brikzeil, o.
ing -s, aftreksteenen; Dutch-, klinker, mop; feather. t Brigade, (bri'-ghed), s. (mil.) brigade, troep (artilleedged -s, wigvormige steenen; - pilaster, buttress -s,
rie, uit 6 stukken geschut en doorgaans 140 man; satichels, voegsternen; sand l -, sandel -, slecht gebakpours, uit 8 man), v. *-, bw. in brigades vorken steen; - in bond, deksteen; 2. broodje (in den
men. *- D, dw. bn. tot brigades gevormd. *...DIER,
vorm van een baksteen); 3. blok (lood, tin, enz.), o.
(- 'dir), in. brigadier, m. hoofd eener brigade, o. *... ING,
*_, bw. metselen (met klinkers), met tichels belegdw. bn. tot brigade vormend. *-MAJOR, s. brigadegen; als metselwerk schilderen. * - BAT, s. stuk steen,
majoor. m.
0. * -BUILT, bn. van -, ut steen gebakken. *- CLAY, Brigand, (bri'-ghend), m. roover, struikroover, m.
*-EARTH, S. kleiaarde, steenbakkersaarde, v. * -DL'3T,
(-idj), s. 1. struikrooverij, v. roof op den openbaren weg;
s. schuursel, o. *-- FACING, s. bemuring (met gebakken
2. (fig.) schurkenstreek, m. * -INE, (-ajn), s. nialiënsteenen), v. ° - I1 G, dw. bn. metselend. -, s. metselkolder, m.

Brigantine, (bri'gllen-tajn), s. (zeev.) brigantijn, brik, v.
tBrigg, zie BRIG.
Brigge, Zie BRIDGE.
Bright, (brajt), bn., * - LY, bijw. 1. helder, glanzend,
vonkelend, schitterend; it is -, het is -, het wordt dag;
2. stralend; 3. (fig.) duidelijk, klaarblijkelijk; 4. behoorlijk; 5. opgeruimd, lachend; a - face, een open -,
een helder gelaat; 6. roemrijk; 7. helder (van begrip).
*-BAY, S. zweetvos (paard), M. *_BURNING, bn. hel
* - EYED, bn. met heldere oogen. *_HAIR--derban.
ED, bn. blond, met glanzig haar. * - HARNESSED, bn. met
glanzige wapenrusting. *- HUED, bn. helder van kleur.
*-SHINING, bn. helder, glanzig. * - SPOT, S. (zeev.)
blinker, m.
Brighten, (braj'-ten), bw. 1. helder -, glanzig maken.
polijsten, glanzen; 2. (fig.) ophelderen, toelichten; 3.
vervroolijken; 4. vernuftig maken. *-, ow.l.opklaren,ophelderen, glans verkrijgen; 2. fig. een vioolijker aanzien
verkrijgen, ver -, ophelderen. *--ED, dw. bn. gepolijst,
verhelderd; zie BRIGHT, bw. ow. *--ING, dw. bn. polijstend; verhelderend; zie BRIGHT, bw. ow. *- ISH,
(- 'isj), bn. glanzig, blinkend. NESS, s. gmv. 1. glans,
m. helderheid, v.; 2. politoer, o. gladheid, heldere -,
vroolijke kleur; pracht; 3. helderheid (van verstand),
scherpzinnigheid, v. vernuft, o.
Brigit, (bri-ghit), V. Brigitta (v. n.).
Brigose, (bri-'ghooz), bn. twistziek.
fBrigue, (briegh), ow. dingen naar, bejagen (een ambt,
enz.). *- D, dw. bn. bejaagd. ...inG, dw. bn. dingend

naar, bejagend.

Brill, (bril), s. soort tarbot, v.
Brilliancy, (bril jen-si), s. 1. glans, m. helderheid,
schittering, pracht, v. *...ANT, (-jent), S. 1. (juw.) briljant, geslepen diamant, nl.; 2. (rijech.) levendig -, vurig
rijpaard, o. -, bn., -Li, bijw. glanzend, blinkend, von-

kelend, schitterend, prachtig, luisterrijk.

*...ANTNxss,

zie

BRILLIANCY.

Brills, (brils), s. mv. oogharen (der paarden), o. mv.
Brim, (brim), s. 1. rand, kant, m. kim, v.; to the very -,
tot aan den rand ; 2. voorhoofd, o.; 3. oever (eener
beek enz.), m.; 4. (jag.) ritsigheid (eener zeug), v.; 5.
(zeev.) - of a top, rand van de mars; 6. (fig.) verlatene vrouw. *-, bn. hatelijk, verbitterd.
Brim, (brim), bw. to - full, 1. tot aan den randvullen; 2.
randen, van een rand of kant voorzien. *-, ow. 1.
tot den rand vol zijn; 2. (jag.) bespringen. 5 -FUL,
(-foel), bn. vol tot aan den rand. *- Lr SS, (-less), bn.
randeloos, zonder rand. *_DDED, dw. bn. vol; gerand;
zie BRIM, bw. *- 5f5R, (- mur), s. boordevol glas, boordevolletje, o. * -MING, dw. bn. vullend tot aai den
rand; van randen voorziend. * - SAND, S. gmv. . everzand, o.
Brimstone, (brim-stoon'), s. zwavel, v. 5 -BUTTERFLY,
s. citroenvogeltje, o. E -MATCH, S. zwavelstok, M.
* -IMPRESSIONS, * -MEDALS, S. mv. zwavelafdrukken,
M. mv. *- WORT, s. (plant.) haarwortel, ni. *...Y, bn.

zwavelachtig.
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Brinded, (brin-'did), bn. 1. gevlekt, gestreept, geschakeerd ; 2. boos, toornig.
Brindiee, (brin -dis), s. (gem.) bescheid (bij het toedrinken), o.; to drink - to one, iem. toedrinken.
Brindle, (bran'-dl), s. gevlektheid, v.; strepen, v. mv.
Brindisi, (brin-'di-zi), s. Brindisium, (Italië), o.
Brine, (brajn), s. 1. pekel, m. zoutwater, o ; 2. zee, v.
oceaan, m.; (dichtk.) pekelnat, o.; 3. (fig.) zilte tranen,
m. mv. 5 -cocx, s. (zeev.) breinkraan, v. B-PAN, S.
zoutpan, V. *-PIPE, s. treinpijp, v. *- PUaip, s. treinpomp, v. *- PIT, s. zoutput, m. - groef, v. *- POND, S.
zoutvijver, M. * -PROVER, S. zoutweger (werkt.), m.
* -SPRING, s. zoutbron, V. 5 - VALVE, s. breinklep, v.
Brine, (brajn), bw. zouten, pekelen, met loog besproeien
(tegen verderf). *- D, dw. bn. gepekeld.
Bring, (bring), bw. onr. (vt. vdw. brought), 1. brengen,
aan -, over-, voortbrengen, dragen; he will - me word
of it, hij zal er mij van onderrichten ; to - dinner on,
table, het eten opdienen; (recht.) to - a matter before,
Bene zaak op do rol brengen ; voorleggen ; to -- an action
against, een proces aanvangen ; to - into danger, in ge
brengen ; to - into debt, in schulden steken ; to-var
- into disrepute, in opspraak brengen; to - into fashion,
in de mode brengen ; to - into obedience, onder gehoor
brengen; to - into reproach, een verwijt op-amheid

den hals halen; to - mischief on, onheil brengen over;
to - mischief alpen Due's self, zich ongeluk op den
hals halen; to - to justice, voor de rechtbank breigen;
to - to the niiiid, voor den geest terugvoeren;
- him to himself; breng hem tot reden, - tot verstand;
to - to pass, doen gebeuren ; to - honor, eer verschaf-

fen; to - ill luck, ongeluk baren; to fruit, vrucht
dragen (ook fig.); to - to a sense of, doen begrijpen
dat; to - to contempt, in verachting brengen; to - to
terms, voorwaarden doen aannemen ; to - one to, iem.
overhalen tot ; to - to bed, te bed leggen ; (ook)bevallen,
in de kraam komem ; (fig. gem.) you arefrnallybrozrght to
bedmen heeft u in moeielijkheden gewikkeld; to - to action,
engagement, een gevecht beginn en;2. (zeev.) to - on the tack,
over den begeerden boeg brengen; to -- her into, bij den
wind brengen ; to - the broadside to bear, dwars gaan
liggen; to - a ship abut, een ;clip over den anderen
boeg brengen; to - to, bijdraaien;; to - to the cable,
opseizen; to - by the lee, een uil vangen ; to - a sail
to the yard, een zeil aan de ra slaan; to - the wind
right ahead, op den wind bogen, - loeven; to - the wind
aft, af houden ; to - in with, in elkaar brengen ; to alp, voor anker komen; 3. to - about, doen gelukken,
uitvoeren, volbrengen ; to - again, terugbrengen, - voeren; to - away, wegbrengen; to - down, doen dalen,
verlagen, verminderen ; to - down to a leiel with, gelijk
maken met; to -- forth, voortbrengen; baren; werpen
(van dieren); dragen (van boomes); to - forward,
doen verschijnen (getuigen); overleggen (stukken) ; aan
den dag brengen, voorstellen (een wetLontwerp); op
het tapijt brengen; (toon.) opvoeren (een stuk), transporteeren (posten in een boek); to - in, in-, aanbrengen; in-,
binnenleiden; opdienen (het eten), opdisschen; aanhalen
(een schrijver); terugvoeren (tot een ambt); opleveren
(winst); to - in guilty, (recht.) schuldig verklaren; to low, nederslaan ; to - off, afbrengen, redden uit ; to on, helpen, aan den gang brengen; doen werken; ver
bevorderen (een zaak); aanvoeren (koopwaren);-orzaken;
beginnen (een proces); to - out, uitbrengen, wegbrengen, doen verlaten ; toonen, doen blijken (van); uitbabbelen, uitpraten, doen uitlekken (een geheim); aan den
dag brengen (een complot); uitgeven (een werk); voor
doen oprukken, te velde bren--steln(oph );
gen (troepen); uiten (een gedachte); to - out of trouble,
uit de verlegenheid trekken; to - goods out of, (kh.)
goederen betrekken uit; to - over, overbrengen, overhalen, medevoeren; (fig.) medesleepen; to - through,
doorvoeren, - brengen ; to - together, samenbrengen,
overeenbrengen; vereenigen, verzoenen; to - under, onderwerpen; veroveren; to - up, op-, naar boven brengen; doen opklimnien; opvoeren; voorwaarts brengen;
invoeren (een mode); in zwang brengen; op het tapijt
brengen; (fig.) opdisschen; weder op de been brengen;
opvoeden, grootbrengen (kinderen); to - up the rear, de
achterhoede vormen.
Bringer, (bring-ur), m. v. brenger, -ster; - in, inbrengen, -ster, - up, opvoeder, -ster; (mil.) opsluiter,
-

gelidsluiter, m.
Bringing, (bringing), dw. bn. brengend; Zie BRING.
*-, S. liet brengen; - up, opvoeding, v. het groot
- to bear, (zeev.) het dwarshalen; - afloat,-breng;
het vlot brengen: - to, het bijdraaien.
Brini, (bri' -ni), s. kuras, harnas, o.
Brinish, (braj-nish), bn. zoutig, gepekeld. 5 -NESS, s.
ziltigheid, v.
Brink, (brink), S. rand, m. punt, v.; on the - of ruin,
aan den rand des verderfs. *- WARE, S. hout tot herstel
van kribwerken, o.
Briny, (braj -ni), bn. zout -, pekelachtig, zout, ziltig.
Briony, s. zie BRYONI.
Brise, s. 1. zie BREEZE; 2. braakland, 0. * _VENTS, S.
schut -, dekmat (over do bloembedden), v.
Brisgow, (bris' gho), s. (aarde.) Breiegau (Duitschland), o.
Brisk, (brisk), bn., *- LY, bijw. 1. levendig, vlug, opgewekt, vaardig; a -- gale, (zeev.) een friseche koelte; a
- charge, (mil.) een wakker vuur; - looking, levendig -,
vlug uitziend; 2. vroolijk; 3. geestig, zinrijk; 4. sterk,
koppig (van dranken, wijn enz.); 5. vurig, moedig, kloek,
dapper, krachtig, stout ; 6. levendig, friech (van kleur) ;
7. (kh.) a - call for, een levendige vraag naar.
Brisk, (brisk), bw. to - up, 1. bw. aanwakkeren, vurig-,
levendig maken, opfrisschen ; 2. opstoken, oppoken (liet
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vuur). f-, ow. kloek -, dapper aanrukken, aansnellen;
zich wakker-,zich fiksch houden. *_ED,bn.aangewakkerd;
zie BRISK, bw. *- ET, S. borst (van een dier), v.; borstbeen,
voorstuk, o. *-- NESS, s. levendigheid, vlugheid, opgewektheid, vaardigheid, v.; vuur, o.; vroolijkheid,v.;moed,
m.; - of trade, de levendigheid van den handel.
*-PLATE, S. voorhoofdplaat (van den toom), v.
1- Briss, (bris), bw. kwetsen, drukken.
Brissle, (bris'-le), bw. zengen, opdrogen.
Bristle, (bris'-1), S. borstel, stekel, m. varkenshaar, o.; andressed -s, ongeplozen varkenshaar. *-, bw. 1. stijf-,
opzetten (als borstels); 2. (schoenm.) pikdraad van borstels voorzien. *-, ow. te berge rijzen (van haren); to up to one, tegen iemand opstuiven. *-ARMED, bn. met
borstels gewapend (als stekelvarkens). *-BEARIaG, bn.
stekelig, borstelig. * - LIKE, bn. als borstels, - stekels.
*-SHAPED, bn. borstel -, stekelvormig.* -TAIL, S. paarden
daas, V. *...ING, dw. bn. te berge rijzend. *...Y,-vlieg,
bn. ( -ier), 1. stekelig, borstelig, met borstels bezet; his
- care, de varkens die hij hoedt ; 2. (plant.) harig.
Bristol, (beis'-tol), s. 1. (aardr.) Bristol (Engeland), o.
* -FLO \VER. 5 -NOI\NSUCII, s. (pant.) soort anjelier, m.
*-MILK, S. Xeres -wijn (sherry), sek, m. * - STONE, s. val
diamant, m.
-sche
Brit, zie BURT.
Britain, (bri-teen), bn. zie BRITISH. *-, s. 1. (aardr.)
Britannie (Engeland); Great-,Groot-Britannie,(Engeland
en Schotland); 2. Brit, m. *...TANNIA, (ten ni -c), zie
BRITAIN; - metal, witte metaal-compositie. *-s, mv.
(kh.) britannies (soort lijnwaad), o. mv. 5 ...TANNIC,
(-ten' -nik), bn. Britsch, Engelsch.
Britany, (bri- te-ni), s. (aard). Bretagne (Frankrijk), o.
Briteh, (bnitsj), * - ING, zie BREECH, BREECHING (zeov.).
Brite, (brajt), ow. broeien (van koren). *-n, dw. bn.
gebroeid. *...IN G, dw. bn. broeiend.
British, (bri'-tisj) bn. Britsen, Britanniseh; the - language, de Wallische taal. * -CHAMPAGNE, S. (fig.) porter
(bier), o. 5 - CHANNEL, s. (aardr.) kanaal (tusschen
Engeland en Frankrijk), o. *- GUM, S. stijfselgom, v.
Briton, (bri'-tun), m. v. inboorling van Engeland of
Wales; Brit, m. Britsche (beter: Engelsche) (vrouw). *-,
bn. Britsch, Engelsch.
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gel, o. *- SHEER, s. (zeev.) veel plaats om te zwaaien.
SIDE, S. (zeov.) 1. batterij, laag, v.; to be - to, op zijde
van elkaar liggen; to show the -, de breede zijde presenteeren ; to keep the -, dwarswinds houden ; to fire
the -, de volle laag geven; 2. (drukk.) groot vel quarto.
-SHOULDERED, bn. breedgeschouderd. *- STEP. s.
breede trede, platte stoep, v. *- STITCH, s. platte naad steek, m. borduursel, o. * -STONE, s. hardsteen, m.
-SWORD, s. groote degen, m. rapier, o. * -WEAVER, S.
zijdewever, m. 5 -WISE, bijw. overdwars in de breedte.
*-WORSr, s. lintworm, in.
Broaden, (braod'-n), ów. uitzetten, breeder -, wijder
worden. *- ED, dw. bn. uitgezet. *- ING, dw. bn. uit
ISFi, bn., -LY, bijw. 1. zie BROADWISE;-zetnd.*
2. (fig.) vrij, ontuchtig, -lijk.
Broadness, (braod'-Hess), s. 1. breedte, wijdte; 2. (fig.)
ongepastheid, ontuchtigheid ; ruw -, grofheid, v.
Broads, (broods), s. nlv. speelkaarten, v. mv.
Broan, (bison), s. takkebos, m.
Brocade, (bro-keed'), s. (kli.) goud -, zilverlaken, zwaar
fluweel, brokaat, o. *- D, (- id), bn. 1. als brokaat bewerkt; 2. in brokaat gekleed. *...CAGE, (-keedsj), s. 1.
zie BROKERAGE ; 2. looi van een hoerenwaard, o.
Brocatel, (bro'-ke -tel), *- LO, s. 1. grof goudlaken; 2.
(delfst.) brokaat -manner, o.
Broccoli, (bruk'-ko -:i), s. spruitjes (kool), Brusselsche
kool, v.
Broek, (brok), s. 1. wezel, nl.; 2. kool, v.; 3. brok. stuk,
0. *-ET, (-' et), s. tweejarig hert, o. *- IT, bn. bevlekt,
vuil. besmoezeld.
Brod, (brod), s. polsstok, prikkel, m. *- DLE, ow. broddolen, gaten maken.
Brodekin, (bro'-de-kin), s. halve laars. v.
Brods, (brods), s. mv. (fig.) geld, o. centen; moppen, v. mv.
1- Broe, (bro), S. zie BROTH.
1- Brog, (brogh), s. kraagje, o. *-, bw. opwekken, aan
-hitsen.
Brogans, (bro'-ghens), s. mv. grove schoenen, trappers,
m. uw.
Broggle, (bro'-gl), ow. (aal) peuren.
Brogue, (broogh), s. 1. houten klomp ; 2. broek ; 3.
slechte (Iersche) uitspraak, v. * -MAKER, s. klompen
-mnaker,.
1- Broich, (brojtsj), ow. broeien (van hooi).
t Broid, (brojd), zie BRAID. * -ER, (- ur), bw. borduren.
*-ERER, (-'ur-ur), m. V. borduurdei, -ster, m. V. *-ERY,
(-ur -i ► , s. borduursel, borduurwerk, o.
Broil, (brojl), s. 1. geraas, gedruisch, oproer; 2. gekijf,
geschil, o.; 3. verwarring, v. *-, bw. (kookk.) roosten,
roosteren. *-, ow. 1. braden, geroosterd worden ; 2.
krakeelen, harrewarren. *- D, dw. bn. geroosterd ; ge
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bn. roosterend; krakeelend. *- ER,-kraeld.
(-ur), m. V. 1. brader, braadster (op den rooster) ; 2.
twiststoker, - stookster, twistzoeker, -ster, m. v.
Broke, (brook), vt. brak; zie BREAK.
Broke, (brook), bw. 1. makelen, makelarij drijven ; 2.

t Britska, (brits' -ke), s. reiskoets, v.
Brittle, (brit'-tl), bn., *...LY, bijw. 1. broos, breekbaar,
zwak (ook fig.); 2. vervallen, afgeleefd; 3. onzeker, wis
NEss, s. gmv. 1. breekbaarheid, broosheid;-selvaig.*
2. zwakheid, afgeleefdheid, v.
Brieze, (briez), 1. zie BREEZE; 2. (brajz), paardenvlieg, v.
Broach, (brootsj), s. 1. braadspit, o.; 2. eis, groote
naald; 3. stift, v.; 4. draaiorgel, o.; 5. horen (van
een jong hert), m.; 6. waskaars, v.; 7. spoor, o. 8.
(zeev.) laadpriem, v. zie BROOCH.
Broach, (brootsj), bw. 1. aan het spit steken; 2. aan
boren (een vat), tappen ; 3. (zeev.) to - to, een-lken,
nil vangen; (fig.) uiten, verspreiden ; 4. uitdenken, beweren. * -- ER, (- ur), s. braadspit, o. *-, m. v. 1. die
aan het braadspit steekt; 2. (fig.) uitdenker, vinder,
koppelen; zie BROOK.
bewerker, verspreider, m. -ster, v. *- ED, dw. bn. ge- Broken, (brookn), vdw. 1. gebroken ; Zie BREAK, bw.,
stoken (aan het spit); uitgedacht enz.; zie BROACH.
2. (kli.) insolvent, niet kunnende betalen, bankroet;
*...ING, dw. bn. 1. aan het spit stekend; 2. uitdenkend,
3. (fig.) verdorven, oud, invalide; 4. hakkelend, afgeenz.; zie BROACH, bw.
broken; - French, gebroken (gebrekkig) Fransch; 5. beBroad, (braod), bn., * -LY, bijw. ( -er, -est), 1. breed (tedorven (vleesch); 6. verschaald (bier, wijn); 7. overgegenst. van smal), dik; a 100 feet -, 100 voet breed;
schoten; aangebroken; 8. (zeev.) doorgezakt, doorgezet;
- backed, doorgezakt in de kiel ; to become -, doorwith eyes - open, met opengespalkte oogen; 2. ver uit
eindeloos; - burst the lightnings, do bliksem -gestrk,
gezet zijn; -- up ship, geheel doorgezet schip. *-BELschitterden in de verte; 3. (fig.) wijdloopig, veel-stralen
LIED, bn. met een darmbreuk. *-COUNTRY, s. hobbelig land, o. *- DOWN, bn. (rijsch.) hinkend, lam.
sterk, groot, veel, ruim; a - mixture, een-omvatend;4.
* -HEARTEI), bn. met een gebroken hart. *-LETTER,
ruim mengsel; to be - awake, geheel wakker (ontwaakt)
zijn; in - light, in het volle (dag)licht; 5. hard (van
*-MATTER, s. (drukk.) verschoven vorm, m. gebroken
geluid), lomp, grof; - laughter, schaterlach; - mirth,
letter, v. *- LY, bijw. op eene gebrokene wijze. *-a1EAT,
dolle vroolijkheid, uitbundige pret; 6. losbandig, ontuchs. overgeschoten brokken, o. mv. *-M0SIENTS, s. mv.
verloren oogenblikken, o. mv. *-NESS, s. gmv. het afgetig; to speak -, ontuchtig -, (ook) ronduit spreken; 7.
brokene; het gebrekkige; ongelijkheid, v.; - of heart,
onbeschroomd, ruw, plat. *- Ax, s. strijdbijl; groote
bijl, v. *-BOTTODZED, bn. (zeev.) breedgebodemd ; vol
diep hartzeer, verslagenheid. * SHEER, s. (zeev.) doorgegetimmerd. *-Bow, s. wijd voorschip, o. *- CAST, bn.
zette zeog, V. "-VOICE, s. gebroken stem, v. *- WIND,
s. (veearts.) snot (ziekte), v. * -WINDED, bn. kortademig.
met de hand gezaaid. *-CLOTH, S. breed fijn laken, o.
*-WORDS, s. mv. afgebroken woorden, o. mv.
*-EYED, bn. met groote oogen, verziend; (fig.) helder
5 - Goons, mv. (kh.) breede (zijden) stoffen, v. mv.-ziend. Broker, (broo'-kur), m. 1. makelaar, agent, onderhan
m.; - s memorandun2, -'s note, nota -, rekening-delar,
C -LISTED CLOTH, s. eene bijzondere soort van broadvan den makelaar, v.; -'s row, voddenmarkt, v.; 2. uit
cloth (6'/2 kwart yards breed). *-PENDANT, S. breede
koppelaar, hoerenwaard, m. *- AGE, (-idsj),-drage;3.
wimpel, standaard, m. *-PIECE, s. Jacobus -stuk (oud
s. 1. makelaarsloon, o. courtage, provisie, v.; 2. makegoudstuk), o. * - SEAL, s. groot koninklijk ze--Engelsch
-
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larij, v. commissie-handel, m.; 3. uitdragerij, v.; 4.
oude kleêren, o. mv.; 5. woeker, m. * - LY, bn. laag,
gemeen. * - Y, zie BROKERAGE.
Broking, (bro'-king), dw. bn. makelend; zie BROKE, bw.
Bronre, (broom), s. (scheik.) bromium, o.* ...Ic, bn. (scheik.)
- acid, bromium-zuur.
Bronchiae, (brun'- si -ee), s. mv. (ontl.) luchtpijptakken,
m. mv. *...CHIAL, (-ki-el), bn. (ontl.) tot de luchtpijp
behoorend; - glands, luchtpijpklieren, v. mv. *...CHOCELE, (-'ko-siel), s. 1. (gen.) kropgezwel, o.; 2. (heelk.)
luchtpijpbreuk, v. *...cHOTOaIY, (-'ko-to -mi), s. (heelk.)
luchtpijpsnede, V. *...cxus, ( -kus), s. (ontl.) keel-, lucht
V. *...TOLOGY, (-'to- lu -dji), s. (nat.) leer der-pijhofd,
onweders, v.
Brond, (brund), s. zwaard, o. * - IRON, s. kling, v.
Bron- strop, (beun- strop), s. lichtekooi, v.
Bronze, (bruns), s. 1. brons, o. klokspijs (mengsel van
koper en tin), v. erts; 2. metalen beeld, o.; 3. bronzen
penning, m. *-, bw. 1. bronzen, harden; 2. als brons
of erts verven, - kleuren; 3. tot erts harden; 4. verven.
*-D, bn. gebronsd enz.; zie BRONZE, bw. *...ING, cte'.
bn. bronzend enz.; zie BRonzE, bw. -, s. liet bronzen.
Bronzite, (bron -zajt), s. (delfst.) bronssteen, m. bron ziet, o.
1-Broo, (bro), s. 1. vleeschnat, vocht, o.; 2. broeder, m.
Brooch, (broetsj), s. 1. kleinoodiën, sieraden, o. mv.;
`2. gordelknop, m. -slot, v. medaillon, o. gesp, v. oorring,m.
broche, doekspeld, v.; 3. zie BROACH; 4. (schild.) kamee,
v.; 5. (fig.) sieraad, o. pronk, roem, m. kroon, parel, v.
Brood, (broed), bw. 1. uitbroeden (vogeleieren); to -on
eggs, eieren broeden; here nature -s upon the ground,
hier maakt de natuur den grond vruchtbaar; 2. (fig.)
broeden (over iets); nadenken, mijmeren; 3. (fig.) ver
bewaken, koesteren; to - over, over iets zwe--plegn,
ven; iets bepeinzen; to - on gold, slechts aan zijn goud
denken. *_ s. 1. gmv. broedsel, o. jongen, o. mv. nest,
o. vlucht, v.; 2. kroost; voortbrengsel, o.; Lybias -s of
poison, het venijn dat Lybië voortbrengt; 3. ras, gebroed, o. *- HEN, S. broeihen, klokhen, v. *- 5IARE, S.
merrie tot bespringing, v. *- ED, dw. bn. uitgebroed
enz.; zie BROOD, bn. * - ING, dw. bn. uitbroedend enz.;
zie BROOD, bw. *- Y, bn. 1. broedend, broedsch; 2.

vruchtbaar.
Brook, (broek), s. beek, v. *- HAWKING, S. (jag.) eenden
acht met valken, v. *- I,iME, S. (plant.) eereprijs, v.-j
*- MsINT, s. water-kruizeinunt, v. *- «'EED, s. waterpimpernel, o. 5 -Y, bn. vol beken, waterrijk,
Brook, (broek), bw. verdragen, dulden, lijden, verkroppen. *-, ow. 1. tevreden zijn; 2. samenpakken (van
wolken).
Brooklet, (bruk'-lit), s. beekje, o.
Broom, (broom), s. 1. (plant.) brem, hei, v.; dyer's-, ver versbrem; Spanish -, Spaansche brem; bntelaer's - wilde
mirt; 2. bezem, m.; feather -, vederborstel, M. *-CLOSE,
* LAND, 5'-FIELD, S. heide, v. heideveld, 0. 5 -CORN, S.
heidekoren, 0. *-GROVE, s. bremstruik, M. *-MAN,
* __MAKER, s. bezemmaker, -koop, m. *- -RAPE, s. (plant.)
smeerkruid, o. *- STAFF, 5 -STICK, s. bezemstok, m.
*-woalAN, S. bezemmaakster, - verkoopster, v. *- Y, bn.
brein-, heideachtig; met heideplanten begroeid.
Broom, zie BREAM, bw.
Brosen, (broozn), bn. (w.g.) gezengd.
j-Brotch, (brootsj), zie BROACH.
Broth, (broth), s. 1. vleeschnat, o. soep, v.; jelly-,
verduurzaamde bouillon, m.; portable -, bouillonkoekjes,
0. mv. *-BELLY, S. 1. (fig.) dikbuik, gulzigaard, m.; 2.
schuimend zeewater, o.
Brothel, (bro'-thil), s. hoerenhuis, bordeel, o.
(-ur), s. hoerenjager, liederlijk mensch, m. *-xousE,
S. bordeel, o. 5 -RY, s. hoererij, ontucht,zedenloosheid,v.
Brother, (bro'-thug), m. (mv. -s en brethren), 1. broeder;
2. (fig.) naaste, natuurgenoot; 3. makker, m.; - in law,
s. behuwdbroeder, zwager, in.; Berman-, vleeschelijke -,
volle broeder, m.; -- Jonathan, broeder Jonathan (volks
voor de Noord- Amerikanen). * HOOD, S. broeder -nam
*_LESS, bn. 1. broederloos; 2. (fig.) zonder hel--schap,v.
per, zonder beschermer. * - LIKE, bn. broederlijk.*- -LOVE,
S. broederliefde, v. *- LY, bn. bijw. broederlijk; teeder

(als een broeder).
Brougharn, (bro'-em), s. Brougham (Eng. staatsman,1779).
Brought, (braot), vt vdw. bracht, gebracht; zie BRING;
amount - over, - forward, overgedragen post (boekh.);
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- to bed, in de kraan gekomen. bevallen: to be - by
the lee, (zeev.) een uil vangen; ship - to, bijgedraaid

schip.
Broughtonian, (brao-to- ni -en), s. vechter, bokser, m.
1- Brouk, (brauk), bw. gebruiken.
Brouse, zie BROWSE.
Brow, (broo), s. 1. wenkbrauw, v.; to knit the -s, de,
wenkbrauwen fronsen; 2. voorhoofd; frowning - to -,
elkander dreigend aanziend; she broke lier -, zij ver pletterde zich liet hoofd; 3. aangezicht, gelaat; 4. voorkomen, wezen o. trek, m.; (fig.) hoogte, v. gewelf (des hemels), o. spits, V. top, ni. kim, v. rand, m.; 5. heining; 6.
(fig.) stoutheid, vermetelheid, onbeschaamdheid,v.*-ANTLFR, S. scheut van een hertshoren, v. *-BOUND, bn..
gekromd, gekroond, bekranst om het hoofd. *- LESS, bn.
onbeschaamd. *- POST, S. (timm.) dwarsbalk, m. *- slcK,
bn. neirslachtig.

Brow, (broo), bw. 1. om -, begrenzen, invatten, insluiten;
2. den rand -, den top (eens bergs) bereikt hebben.
-ED, dw. bn. 1. begrensd; zie BROW, bw.; 2. met wenkbrauwen ; high -, met een hoog voorhoofd; thick -,
met zware wenkbrauwen.
Browbeat, bw. 1. onvriendelijk -, norsch aanzien; 2. door
norsclio blikken bevreesd maken. *-, ow. trotseh -, norsch
zien, de wenkbrauw fronsen. *- EN, bn. norsch, onvriendelijk. 5 -Il\G, dw. bn. norsch aanziend. -, s.
norsche -, onvriendelijke blik, m.
Brown, (braaun), bn. bruin; to be in a - study, in gedachten verzonken zijn; to be done -, alles verspeeld.
hebben. *-BEETLE, s. meikever (ins.), m. *-BILL, S.
piek (van het Bngelsche voetvolk), V. * - BREAD, S. rog gebrood, o. *-CROPS, mv. hulzen -, peulvruchten, v. mv.
5 -COAL, S. bruin-, houtskool, v. * -DAY, s. donkere
dag, m. * -DEEP, bn. donker, peinzend. * -GEORGE, S.
1. groote aarden kruik, v.; 2. kommiesbrood, o. *-HOL
(kh.) bruine kanefas (Stof), V. * - LEADSPAR,-LA1\DS,.
bruin looderts, o. *-OWL, S. gewone uil, m. *--PAPER, S.
pakpapier, o. *- PAPERS, mv.(kh.) soort Silezisch katoen,.
I). 5 -I'INK, S. lichtbruin, 0. * - QUADRUPLES, S. Silezisch
katoen ( 5/ 4 breed). 0. ° - QUARTZ, s. (delfst.) soort topaas,
m. *- RAT, S. veldrat, v. * - SPAR, s. (delfst.) ijzer- bruinspaath, o. bruinkalk, v. *- STOLT, s. zware -, dubbeleporter (bier), v. *-STUDY, S. diepe mijmering, v. * -su GAR, s. genieene bruine suiker, meelsuiker, v. *- WORT,
s. (plant.) 1. bruinwortel, m.; 2. fijne pruim; 3. soort huid
-ziekt,v.
Brown, (braaun), bw. bruineeren, bruinen, bruin verven,
- maken. *-}:n, dw. bn. gebruind; zie BROWN, bw.* -ING,
dw. bn. zie BRowN, bw. *- Isii, bn. bruinachtig. *- IST r
m. v. bruineerder, in. -ster, v.* -NESS, s. gmv. het bruine,
bruine kleur, v. °- Y, zie BROwNISI-i.
Brownism, (bro'-nism), s. Brownisme, o. leer van Brown
(Engelsche scheurmaker uit de 16e eeuw), v.
Browse, (braus), bw. 1. afknabbelen (het jonge groen);
2. (jag.) voederen (met scheutjes). *-, ow. - on, wei
grazen, knabbelen. *- D, bn. afgeknabbeld. *...ING,-den,
dw. bn. afknabbelend, weidend; - beasts, roodwild.
Browse, (braus), s. spruitje, scheutje, takje, jong loof, o.
5 -WOOD, S. jong geboomte, o. heesters, m. mv.
Browst, (braust), s. brouwsel, o. *-ER, (-ur), s. brouwer,m.
Browting, (bro'-ting), s. (tuin.) het af kappen der toppen
van jong hout.
Brovize, (brauz), bw. 1. zie BROWSE; 2. oververnissen.
Bruce, (broes), m. Bruce (Robert), koning van Schotland,
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fBruch, (bruk), s. kring om de maan, m.
f Bruekit, (bruk-kit), bn. gespikkeld.
Brugh, (brugh), S. marktvlek, o.
Brucia, (broe-tsji-e), Brusine, (broe'-sien), s. (scheik.)
brucinium (getrokken uit het geneeskrachtige kruid
brucea), o.
Bruin, (broe'-in), bn. bruin (als een beer). k -, s. beer, m.
Bruise, (broez), bw. 1. kneuzen, kwetsen; 2. verpletteren;
3. fijn malen, wrijven; 4. bont en blauw slaan. *-, s.
kneuzing, buil, wonde, beleediging, v. *- D, dw. bn.
gekneusd, gekwetst; zie BRUISE, *...ING, dw. bn. kneu
zie BRUISE. -, S. (het) kneuzen, enz.; klop -, boks-zend;
R, in. v. 1. kneuzer, kwetser, -ster, m. v.;-partij,v.*
2. stamper; 3. (fig.) knoeier (bij goudwerkers); 4. bokser,
voorvechter, m. *-WORT, s. (plant.) smeerwortel, m.
Bruistle, (broe'-is-tl). s. zie BRI IT.
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(Bruit, (broe'-it), S. geraas, gedruisch, rumoer, o. *-,
ow. uitlekken (van een geheim). *- ED, dw. bn., *- ING,
dw. bn. Zie BRUIT.
Brum, (bram), S. rijstbrandewijn (op Sumatra), m.
Brumal, (broe'-mel), bn. bijw. tot den winter behoorend, wintersch, winter...
Brumble, (brum'-ble), - fielder, s. pachter, landbouwer, m.
1- Brume, (broem), s. nevel, mist, m.
Brun, (brun), bw. zie BURN. *-, s. stroom, m. bron, v.
t- Brunette, (broe'-net), v. brunette, v. meisje met bruinen tint o.
Brungeon, (brun'-djun), s. huilebalk, m. v. grienend
kind, o.
Brunion, (broe'-ni-un), s. fijne pruim, brignole-pruim, v.
Brunswick, (brun'-swik(, s. (aardr.) Brunswijk (Duitschland), o.
Brunt, (bront), s. 1. harde slag, stoot, aanval, m.; heet
gevecht, o.; out of the -, buiten -, uit het vuur (van
den strijd); 2. (fig.) slag, m. ramp, v. ongeluk, o.
Brush, (brusj), s. borstel, schuier, stoffer; 2. kwast, m.;
3. penseel, o.; 4. vossestaart, m.; 5. bundel rijshout,
o.; 6. (sterr.) lichtkegel; electrische stralenbundel, m.;
7. dicht geboomte, o.; 8. (fig.) hevige aanval; 9. kamp, m.
gevecht; 10. pak slaag, o.; 11. careening -, harpuiskwast.
*-BIT, s. schuierboor, v. * - HEAD, S. kroeskop, m.
*- MAKER, m. schuier-, borstelmaker, m. * -MAKING,
*-TRADE, s. borstelmakerij, v. *- ORE, s. (delfst.) borstelerts, o. *- wooD, s. rijs?iout, kreupelhout, o.
Brush, (brusj), bw. 1. borstelen, schuieren ; 2. vegen,
stoffen; to - away, wegvegen; to - of afstoffen; 3.
(iets) licht aanraken, strijken; 4. verven, bestrijken;
5. bekladden, zwart maken (ook) (fig.); zwaaien. *-,
ow. 1. zich snel voorwaarts bewegen; to - by, voorbijsnellen, -strijken; to - away, to - of, zich uit de voeten
maken, (gem.) de plaat poetsen; to - over, over (iets)
heen rennen; 2. (rijsch.) uitslaan, smijten. *- ED, dw.
geborsteld, geveegd; zie BRUSH, bw. *- ER, M. V. veger,
veegster, die schuiert, borstelt enz., m. v.; (fig.) vol
glas, o. bel, v. * -ING, dw. bn. borstelend, vegend; zie
BRUSH, bw. -, s. (het) borstelen, (het) vegen enz. *-LIIiE,
(-lajk), *- Y, be. borstelachtig, ruw, stekelig.
Brusk, (brusk), bn. lomp, onwellevend, barsch.
Brussels, (brus'-cels), s. 1. (aardr.) Brussel (België), o.;
2. Brusselsche tapijten, o. mv. *-LACE, * -POINT, s.Brusselsche -, Brabantsche kant, v. *- apROUT5, s.Brusselsche
spruitjes (kool), o. mv.
Brust, (brust), ow. zie BURST.
Brustle, (brus'-sl), ow. 1. ruischen, knetteren; 2. pochen; 3. to - to one, op iemand losstormen. *- D, dw.
bn. geknetterd; zie BRUSTLE. *...ING, dw. bn. knetterend, -, s. knettering, v. zie BRUSTLE.
Brut, (brut), zie BROWSE.
Brutal, (broe'-tel), bn., * - LY, bijes. 1. dierlijk, redeloos;
2. onbeschoft, wreed, wild, ruw. * - ITY, (iti), s. (-ies),
1. dierlijkheid, redeloosheid; 2. onbeschoftheid, wreed
wildheid, ruwheid, v. *- IzE, (- ajz), bw. verdierlij--heid,
ken, verwilderen, wreedaardig maken. -, ow. tot dier
worden; zich verontzedelijken.
Brute, (broet), bn., * - LY, bijw. 1. Zie BRUTAL 1; 2. (fig.)
onverstandig, wild; gevoelloos, onmenschelijk; 3. onbeleefd, onzedelijk, grof, ruw; 4. (kh.) - weight, bruto-gewicht; 5. zinneloos. *-, s. 1. (redeloos) dier, o.; 2. (fig.)
domoor, botterik, lomperd, m. 5 -NESS, S. zie BRUTISHNESS.
Brutified, (broe'-ti-faj d), dw. bn. verdierlijkt; zie BRUTIFY.
Brutify, (broe'-ti-fy), bw. verdierlijken; van verstand
1 girooven.
Brutish, (broe'-tis), bn., *- LY, bijw. 1. dierlijk; 2. zin.
nelijk, vleeschelijk, beestachtig; 3. wild, wreed; 4. dom,
lomp. *- NESS, *.. TISM, S. 1. dierlijkheid; beestachtigheid,
wildheid; 3. domheid, lompheid, v.
Bruts, (bruts), s. mv. oude kleêren, o. mv.
Bryony, (braj-un-ni), s. (plant.) wilde wijngaard, m.
Bub, (hub), s. soort zwaar bier, o. *-, ow. blaasjes
opwerpen. *- BER, (- bur), s. 1. drinkebroêr, zuiper;
2. dief, m.
Bubble, (bub'-bl), s. 1. waterbel, v. bobbel, m. schuim, o.;
2. slak; 3. (fig.) nietigheid, v. onding, niets, nietig
wezen; 4. bedrog, o. schijn, m.; 5. (kh.) insolido onder
windhandel, m.; beursgerucht zonder grond,-nemig,v.
praatje, o. *-, m. v. bedrogene, gefopte; onnoozele
bloed, nar, m.; - and squeak, hutspot, vleesch en kool.
Bubble, (bub'-bl), - up, ow. 1. opborrelen, blazen werpen;

opbruisen; 2. murmelen (van een beek); 3. (fig.) bedriegen, foppen, misleiden (door praatjes). *- D, dw. bn.
opgeborreld; gemurmeld. 5 -R (- ur), m. bedrieger. fopper, m. *..ING, dw. bn. opborrelend enz.; zie BUBBLE,
ow. *...y, bn. 1. vol blaasjes, -waterbelletjes; 2. snotterig. *- JACK, S. (gem.) kalkoensche haan, m.
Bubby, (bub' -bi), S. (- ies), (vrouwe)borst, (gem.) pram, v.
Bubo, (bjoe'-bo), s. (-es), (heelk.) gezwel, o. *- Es, mv.
(ontl.) schaamte-wegen, m. mv. *-NOCELE, (-no- aid), s.
(heelk.) liesbreuk, v.
Bubucle, (bu-bu'-kl), s. bloedvinnetje, o.
Bubulea, (bjoe-bul-ke), s. zoetwatervischje, o.
Bucaneer, (bjoe-ke-nier), m. boekanier (vrijbuiter in
Amerika), m. *-, ow. vrijbuiterij plegen, ter zee rooven
(oudt. in Spaansch-Amerika).
Buccal, (buk'-kel), bn. (ontl.) tot de wang behoorend;
wang...
- Buccellation, (buk-sel-lee'-sjun), s. verbrijzeling, v.
Buccinal, (buk-si-nel), bn. trompetvormig. *...NATOR,
(-nee'-tur), s. (ontl.) blaasspier, v. *...KITE, (-najt), s.
bucciniet(versteening), v.
Bucentaur, (bjoe - sen-taur), s. 1. Bucentaurus: (fab.)
monster, half mensch half stier, o.; 2. naam van het
staatsiejacht der oude dogen van Venetië. *...CEPHALLS,
(- si'-fe-lus), s. 1. Bucephalus (naam van liet paard van
Alexander den Groote), o.; 2. soort antilope, v. 5 ...CEROS,
(-'si-rus), S. hoornbek, m. Indische raaf, v.
Buckolozite, (bu-ko-lo-zajt), s. soort harde delfstof, v.
Buck, (buk), s. 1. loog, v. zeepsop (tot wasschen), o.; to
have a -, de wasch hebben; - of clothes, de wasch;
2. bok, m.; mannetje (van hazen, konijnen enz.) o.; a
- of the first head, een vijfjarige reebok; to play -, -,
bok, bok, sta vast ! spelen; 3. das, ni. dassevel, o ; 4.
blind paard, o.; 5. (fig.) snaak, kerel; modegek, (fr lion),
m. 5 -ASHES, S. loogasch, v. * -BASKET. S. waschmand,
V. 5 -BEAN, S. (plant.) bitterklaver, v. *- EYE, S. 1. boksoog, (spotnaam - der bewoners van Ohio); 2. soort plant.
* -GOAT, s. bok, m. 5 - HORNS, s. mv. hertshorens, m. mv.
-gewei, 0. 5 -IIORNCRESSES, s. lepèlblad, o. *- MAST, S.
1. beukennoot, v.; 2. beukenmast, m. *-'s HORN, s.
(plant.) hondstand, M. -TREE, s. Indische sumakboom,
M. *-SHOT, S. (jag.) spoor (van den reebok), o. 5 -SKIN,
s. bokkenleder, -vel; (kh.) soort zware broekestof, bukskin, o.; (fig.) modepop, v. -, bn. van bukskin; bokkenlederen. * -STALL, S. (jag.) 1. groot jaagnet, o.; 2. hazenjacht, v. * -THORN, s. (plant.) kruisdoren, m. - BERRY, S.
kruisbezie, v. * -TOOTH, s. voortand, M. * -vHE AT, S.
(plant.) boekweit, v.; zie verder BUCKLE.
Buck, (buk), bw. 1. loogen (de wasch); wasschen; 2.
stooten (met de horens): 3. bespringen; 4. koppelen (tot
paring). *-, ow. 1. op-, uitzwellen; 2. vlug springen.
• * -ED, dw. bn. geloogd; gewasschen; zie BUCK, bw.
Buck-a-boo, zie BOGLE-(BO).
Bucket, (bu'-kit), s. 1. emmer, m.; 2. (zeev.) balie, doos;
puts; vet-, breeuwdoos, v.: • ?tin water-, koelbalie: drawing-, slagputs; leather-, brandemmer; lead and line -,
lederen puts; pump-, pompzuiger; - of air pump, lucht
to kick the -, (gem.) den laatsten-pomzuiger;3.(f)
adem uitblazen.
1- Buckle, (bu' -kie), S. zeeslak, v.
Bucking, (bu-king), dw. bn. ]oogend; wasschend; zie
BUCK, bw. en ow. *-, s. het loogen; (de) wasch, v.
*- CLO•vH, s. loogdoek, m. * -STOOL, s. waschblok, o.
-hamer, m. *- TUB, s. waschtobbe; loogkuip, v.
Buckingham, (bu'-king-hem), s. Buckingham (minister
van Jakob I van Engeland, 1620).
Buckish, (bu'-kisj), bn., *--LY, bijw. 1. bokachtig: 2. (fig.)
lomp; 2. modeziek, los. * - NESS, s. dwaze modezucht
(van mannen), losheid, v.
Buckle, (bu' -kl), s. 1. gesp, v.: -s, handboeien: to keep
- and tongue together, (spr.) zijn boêltje bijeenhouden,
de tering naar de nering zetten; 2. haarlok, v.; 3. a of beef, lendenstuk.
Buckle, (bu'-kl), bes. 1. 1. (vast)gespen; to - in, to - up.
toehalen met een gesp; (fig.) in toom houden; 2. (fig.)
zich gorden (ten strlj de), zich voorbereiden; to - on one's
armor, iem. de wapenrusting omhangen. *-, ow. 1.
zich toeleggen (op); 2. to - in, omvatten (met de armen);
man tegen man vechten; to - in with, handgemeen worden; 3. (w. g) huwen, paren. *- D, dw. bn. gegespt;
gelokt; Zie BUCKLE, bes. ow.
Buckler, (buk-lur), s. 1. schild, o. beukelaar, m.; 2.
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BUF. - BUL.

BUC. - BUG.
(zeev.) kruisprop, m.; 3. (fig.) schild. o. beschermer, m.
*-, bw. (Shak.) beschermen, verdedigen. *_HEADED,
bn. het schild boven het hoofd houdend (als de oude

Romeinen).
Buckling, (bu'- kling), dw. bn. vastgespend; zie BUCKLE,
bw. f-, s. het vastgespen, het aangorden.
Buckram, (buk' -rem), s. glanslinnen, stijf katoen, o.
*_, bn. stijf, gestijfd. *-, s. (plant.) wilde knoflook, v.
Bucksom, (buk-som), zie BUxoar, euz.
Bucolic, (bjoe-ko -lik), s. 1. hei dersdicht, o. veldzang ;
2. idyllendichter, m. *-, *- AL, bn., -LY, bijw. idyllisch, het herdersdicht betreffend, bukoliseli.
Bud, (bud), s. 1. knop, m. jong scheutje; 2. eenjarig
kalf, o. jaarling, m.; 3. (fig.) kiem, v. zaad, o. *-, ow.out, in knop schieten, uitbotten, bloeien (ook fig.).
*-, bw. (plant.) inenten, proppen. *- BIRD, s. bloed
PICKER, s. vink, m.
-vink,m.*
Buda, (boe' -de), s. (aardr.) Buda, Ofen (Hongarije), o.
Budded, dw. bn. uitgebot ; zie BL D, OW.
Buddha, (bud'-dhe), s. (Ind. fab.) Buddha (profeet der
nieuwe Hindoes), m. *...ism, s. Buddlhisme, Buddhaïsme, (stelsel -, godsdienst van Buddha), o. *...isTS, S.
mv. Buddhisten, m. mv.
Budding, (bud-ding), dw. bn. uitbottend; zie BUD.
* -KNIFE, s. entmesje, o. *- NEss, s. uitbotting, v.
Buddle, (bud'-dl), s. (mijnw.) waschtrog (voor erts), m.
*-, bw. (erts) wasschen. *- D, dw. bn. 1. (niijnw.) gewasschen ; 2. dronken. *...I1 G, dw. bn. (mijnw.) wasschend; -dish, waschstelling. -, s. (het) erts wasschen.
Bude, (boed), - light, s. licht uit steenkolen- en zuur
uitgevonden), o.
-stofga(drGuney
Budge, (budj), s. 1. gelooid schapevel, o. ; 2. dief, insluiper; 3. (soort) drank, m. *-, bn. stuursch, barsch.
*_, ow. (gene.) zich krimpen, verkorten. *- -BACHELORS,
S. mv. gevolg van den lord-mayor te Londen bij zijne inhuldiging, o. *-BARREL, S. (zeev.) beurston, v. - vaatje,
o. blikken kruitbus, v. *- D, dw. bn. gekrompen. *- ER,
(-ur), s. 1. onrustig mensch, m. - kind; 2. zek. pleiziervaartuig, o. *- NEss, s. stuurseliheid, barschheid, v.
Budget, (bud'-zjit), s. 1. buidel, m. lederen tasch, v. zak,
m. zadeltasch, v. brievenzak, In. - valies, o. ; 2. begrooting,
v. budget, o.; to open the-, de begrootingswetten indienen; 3. voorraad, m. bezitting, v.
Budgy, (bud'-zji), bn. bonten.
Budlet, (bud'-lit), S. scheutje, knopje, o.
Buff, (buf), s. 1. buffel, buffelos, m.; 2. lederkleur, v.
-geel, kamsoes, o. ; 3. (gen.) spekhuid, geding, v. *-,
bn. 1. van buffelleder; 2. lichtgeel. '-, bw. 1. to stand against, het hoofd bieden aan; 2. stompen, stooten. *-,
iS -ARD, (- aard), m. bluffer, m. * - COAT, * -JERKIN, S. lederen kolder, m. wambuis, o. *- FALO, (- 'fe -lo), S. (- es),
buffel, buffelos ; - duck, soort watervogel. -r:R, ('-fur),
s. stootkussen (aan waggons), o.; 2. die slaat, - stompt,
bokser ; bluffer, m.- LEATHER,-sKIN, s. buffelleder,
zeemleder, o. *- ROBBER, S. hondendief, m. iS-SNAKE,
s. reuzenslang, v.
1- Buffet, (buf-fet'), s. 1. schenktafel, v. buffet, o. ; 2. zilverkast, v.; 3. bof, m. oorveeg, V. vuistslag, stomp, m.
Buffet, (buf-'fet), bw. 1. boffen, stompen, slaan ; 2. aan
bestrijden ; 3. smoren (een klank). *-, ow. vech--valen,
ten, kampen, worstelen (tegen de golven). B-ED, dw. bn.
gestompt, geboft; zie BUFFET, bw. *- ER, (-sir), in. vuist
bokser, m. iS -ING, dw. bn. boffend, stom--vechtr,
pend; zie BUFFET, bes. ow. - apparatus, stootkussens
(aan waggons). -, S. 1. het stompen; aanval m.; 2. (fig.)
ramp, v. slag (van het noodlot), in.
Buffie, (buf'-fl), S. buffel, buffelos, In. *-, ow. verbluft -,
verlegen zijn. *- D, dw. bn. verbluft. * - HEAD, S. (gem.)
ossekop; (fig.) domoor, botterik, m. * -HEADED, bn. met
een groot breed hoofd; (fig.) aartsdooi ; - duck, dikkop (vogel), m. *...ING, des. bn. verbijsterd zijnde. -, s.
verbijstering, verbluftheid, v.
f Buffo, (bnf'-fo), s. (toon.) komiek, m.
Buffoon, (buf'foen'), m. paljas, hansworst, grappenma
komiek, In.; zie CLOWN ; to play the -, den hofnar-ker,
spelen. *-, bw. bespotten, bespottelijk maken. voor den
gek houden. F - ED, dw. bn. bespot. iS -ERY, 5 -ISM, S.
grappenmakerij, klucht, v. *- ING, dw. bn. bespottend,
grappen makend. -, S. zie BUFFOON ERY. * -ISH, * -LTKE,
bn. hansworstachtig. * - IZE, (- 'ajz), ow. grappen -, kluchten maken; in een klucht veranderen. *- LIKE, iS -Ly.
bn. als een grappenmaker, grappig, kluchtig.
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Bufo, (boe -'fo), s. pad (dier), v. iS-NITE, (-najt), s. (delfst.)
paddesteen, m.

Bug, (bugh), s. 1. weegluis; 2. bladluis, v.; 3. schimp-

naam der Engelschen in Ierland. iS -BANE, *-woRT, S.
(plant.) weegluizenkruid, - vergif, o. iS -BEAR, s. bietebauw, vogelverschrikker, m.; death is a -, de dood is
een bullebak. -, bw. bang -, vervaard maken. -ED,
dw. be. beangst -, bang gemaakt. -ING, dw. bn. bang
makend. 5 -BUNTER, S. (fig.) beddenkooper, -maker, m.
- Buggen, (bug'-ghin), zie BUILD.
Bugger, (bug-'gllur), ow. sodomie plegen. *- ER, (-sir),
m. sodomiet, m. *- Y, s. sodomie, v.
Bugginess, (bug'-ghi -nes), s. aanwezigheid van -, besmet
-tingdorweluz,v.
Bugghi, (bug'-ghi), be. vol weegluizen.
Bugle, {bjoe'ghl), s. 1. wilde os, stier, buffel, m.; 2. git,_
zwarte glaskoraal, v. *-, * - BORN, s. horenblazer; jaehthoren, m.- * - WEED, S. (plant.) wonderkruid, o.
Bugloss, (bjoe-'ghloss), s. (plant.) ossetong, v.
Buhl, (bjoel), s. (werkt.) mat goud; geelkoper, o.; paarleInoêr (voor mozaïek - werk), v. 5 -woitx, s. ingelegd werk,
mozaïek, o.
Buhrstone, zie BURSTONE.
Build, (bill), bw. oer. (vt vdw. built builded), 1. bouwen,.
stichten; to - up, oprichten, opbouwen; to - a chapel,
(zeev.) eon uil vangen, de zeilen doen killen; 2. (fig.) ta
- U])on, bouwen -, zich verlaten op; to - again, herbouwen; to - castles in the air, kasteelen in de lucht
bouwen. *-ER, m. 1. bouwer, stichter; 2. (fig.) bouwheer,
schepper, m.
Building, dw. bn. bouwende. *-, s. 1. (het) bouwen; art
of -. bouwkunst; 2. gebouw, o.; - in pisé, gebouw uit
leem; - of rooks, kraaiennest; 3. (zeev.) ship-, scheepsbouw; arched-, wranghouten; compass-, knieën. *-CONTRACT, s. bestek van aanneming, o. * -TIMBERS, S. mv.
kromhouten, 0. mv. iS-YARD, s. werf, v.
Built, (bilt), dw. bn. gebouwd; (zeev.) frigate-, als een
fregat gebouwd; sharp-, scherp gebouwd. *-, s. bouworde, constructie, v.
t Buird, (boerd), S. plank, v. *-LY, bn. 1. langwerpig; 2.
stevig.

1- Buist, (boest), S. meelkist, v.
t Buke, (boek), s. boek, o.
Bukharia, (boek -'ee-ri-e), s. (aardr.) Bueharije, o.
Bul, (boel), s. bot (visch), v.
Bulb, (bulb), s. 1. bol; 2. oogappel, m.; 3. (plant.) knol,
bal, ni. ui ; 4. (werkt.) schijf (aan het weêrglas), v. *-,
ow. opbollen. * -ACEOUS, (-ee'-sjus), bn. bolachtig, 5 -ED,
dw. bn. 1. opgebold, bolrond; 2. (plant.) bol -, knolvormig..
5 -IFEROUS, ( -i-fe-rus), bn. (plant.) knollen-, bollendragend. iS -oUs, (-us), Zie BULBACEOUS.
Bulbul, (boel'-boel), s. nachtegaal (in Indië), m.
Bulees, (boel' -Isis), s. mv. (kh.) zakjes, taschjes (tot ver-

zending van ruw diamant), o. mv.
Bulchin, (bul' -kin), s. bullenkalf, o.
Bulgaria, (bul -ghee'-ri-e), s. (aardr.) Bulgarije o.
*-N, bn. 1. Bulgaarsch, Bulgarijsch. -, s. Bulgarijer,
Bulgaar, m. Bulgaarsche (vrouw), v.
Bulge, (bultj), s. 1. Zie BILGE; 2. (zeev.) bocht, v. buik, m.;
3. lek, o. *-, ow. 1. (zeev.) stooten (op); 2. een buik maken. *-, bw. buigen, krom maken, buik maken. *-D,
dw. bn. gestooten, gebogen. *-\AYS, s. (zeev.) sledebalken van de wieg, m. mv. 5 ...ING, dw. bn. stootend; buigend, een buik makend. -, s. het stooten; zie BULGE,
ow. bw.
Bulimy, (boe' -li-mi), S. zie BOULIMY.
Bulk, (bulk), s. 1. massa, v. lichaam, o. klomp ; 2.
omvang, m. grootte, menigte, v.; - of the nation, gros
der natie, o.; 3. groote hoop, m.; hoofddeel, geheel, o.;
zoo; 4. (kh.) hoofdsom, v. grondkapitaal, o. algemeene
staat; 5. (bk.) voorsprong, m.; 6. (zeev.) volume, inhoud
van het ruim; - of the fleet, gros der vloot; to break -,
de lading breken, beginnen te ontladen; in -, met ballast geladen; laden in -, met stortgoederen geladen: by
the -, over den hoop. 5 -HEAD, S. (zeev) schot, o.
-COCK, s. schuurkraan, v. iS -SCREEN, s. schot met paneelwerk, o.
Bulk, (bulk), ow. - out, een buik maken, buiken; vooruit
-IE, zie CONSTABLER. *--INESS, S. 1. buikig-springe.*
held v.; 2. grootste omvang, m.; 3. menigte. massa, v.
-ING, dw. bn. buikend, vooruitspringend. -, S.
voersprong. m. *-Y. bn. buikig; dik, zwaar, grof.

BUL. - BUM.

BUN. -- BUR.

Bull, (boul), s. m. 1. bul, os, stier; 2. (sterr.) stier;
onzin, m.; grove -, bespottelijke taalfout, v.; a cock
and a - story, zotteklap, praatjes, leugens; it is a to say, het past niet te zeggen; 4. (r. k.) bul, v. bevelschrift (van den Paus), o.; 5. (H. S.) aartsvijand, brul
leeuw; 6. (kh.) beursspeculant, windhandelaar;-lend
(fig.) wisselruiter, m.; 7. (fig.) a -, kroon (= 5 shill.
f 3); 8. John -, (fig.) volksnaam der Engelschen.
* -BAIT, * -BAIT10G, S . stierenjacht, v. - gevecht, o. *-BEC,
S. paardenvlieg, v. * -BEEF, S . 1. stierenvleesch; 2. (fig.)
lomp vrouwmensch, o . * -BEGGAR, S . bullebak, m.*-CALF,
a. bulkalf, o.; (fig.) lomperd, botterik, m. *-DOG, S. bulhond, M . * -FACE, S . breed-, onbeschoft aangezicht, o. -D,
^. met een breed -, onbeschoft gelaat. *-FARS, s. (kh.)
naam voor het kalmuk , 0. * -FEAST, * -FIGHT, -ING, S.
stierengevecht, o. *- FINCH, S. bloedvink, m. *-FIST, S.
(plant.) zek.kruid, o. * -FLY, S . 1. koe -, paardenvlieg, v.; 2.
schalebijter (kever), m . * -FROG, s. groote kikvorsch, m.
*-HEAD, S. 1. ossekop; (ook fig.) domoor, uilskuiken;
2. dikkop (visch), m. *-RING, s. ring (tot ophangen van
geslacht vleesch), m . *-'S EYE, s. 1. (zeev.) houten kous,
v.; blok zonder schijf, o.; 2. regenwolk, v.; 3. (sterr.)
Aldebaran; 4. kroon (= f 3), v.; 5. rond glasruitje, o.
-D, bn. (fig.) met stieren- (uitpuilende) oogen, groot
. * -'S PI2ZLE, S . ossen -, stierenbout, m. -achterdeel,o.-ogi
* -TROUT , S. groote forel (visch), v. *_wEED, s. (plant.)
vlokbloem, v. *-woRT, S. (plant.) zwarte komijn, m.
Bullaee, (boel' -es), s. 1. (plant.) wilde pruim, v.; 2. sleedoorn, m. *... LARY, (-'le-ri), s. verzameling van (pauselijke)
bullen, v. *... LATE, (-leet), bn. (plant.) bollig.
Bullen, (bul' -lin), s. (plant.) hennepstengel, m. *-GFR,
(-djur), S. soort klein vaartuig, o. *-NAILS, s. mv. gele
koetsspijkers, - nagels, m. mv.

Bun, zie BUS N. *-, s. krentenbroodje, o.
Bunce, (buns), s. gmv. geld, o.
Bunch, (bunts)), S. 1. buil,v.; 2. kwast, in.; 3. bult. v. bochel; 4. (veearts.) bobbel, m. wrat, v. knobbel; 5. bos haren,
vederen enz.), m.; 6. groep (booroen, heesters enz.), v.
- grapes, tros druiven. *-, bw. bundels -, bossen maken. *-, ow. to - out, opzwellen, uitzetten . * -BACKED,
bn. met hoogen rug, gebocheld. *-INESS, (- 'i -ness), s.
(het) knobbelachtige, bultigheid, v. *-Y, bn. 1 in
trossen groeiend, trosachtig; 2. bultig, knobbelachtig.
Bundle, (bun'dl), s. 1. bundel, bos, m. pak. o.; 2. rol,
v. f-, bw. - up, 1. in -, tot een bundel maken, opbossen ; 2. inpakken.
Bung, (bung), s. 1. spon, prop; 2. (zeev.) klep, v.; stop, m;
3. zundprop, v. *-, bw. dicht proppen; sponnen, de spon
inzetten (in een vat). *-ED, dw. bn. dicht gepropt.
* -YIOLE, S. spongat, 0.
Bungallow, (bun'-ghel-o), s. hut met stroo gedekt (in
Indië), v.; public -, soort (Oostindische) herberg, v.
Bungle, (bun'-gl), ow. knoeien, broddelen. *-, bw. up, verknoeien, verbroddelen. *-, 1. knoei -, broddel
fout, v. misgreep, m. *-D, dw. bn.-werk,o.;2gv
geknoeid; zie BUNGLE, OW. *-R, (-ur), m. v. knoeier,
broddelaar, -ster, m. V. *...ING, dw. bn. 1. knoeiend;
zie BUNGLE, ow.; 2. dom, boersch.-, s. het knoeien. -LY,
bijw. knoeiend. op lompe wijze.
- Bungy, (bun' ghi). bn. 1. dons; 2. dronken.
Bunion,Bunnian,(bjoe'- ni -un),s. knobbel(aan den voet).
Bunk, (bunk), s. rust-, slaapbank, v.
Bunker, (bun'-kur), s. hok, o.; coal-, steenkolenhok (op
schepen) . * -HOLE, s .stortkoker voor kolen, m. kolengat,o.
Bunkin, (bun'-kin), s. (plant.) Virginisch slangenkruid,o.
Bunn, (bun), s. (kookk.) ongedeesemde vlade, v.
Bunny, s. 1. konijn; 2. puistje, knobbeltje, o.
Bunsing, (boen- sing), s. bunzing, m. (stinkdier).
Bunt, (bunt), s. 1. buik, m. zwelling, v.; 2. (zeev.) buik
(van een zeil), m. *-, ow. - out, 1. opzwellen; 2. zie
BUTT. * -ED, dw. bn. gezwollen ; buikig. *-FR, v. vod
gemeen vrouwspersoon, o. *-GAS--denrapst,v.;(fig)
KETS, mv. (zeev.) buikseizings, v. mv. F-IaG, dw. bn.
opzwellend; zie BUNT, ow. -, * -INE, S. 1. vlaggedoek;
2. buildoek, m.; 3. witborstje (vogel), o. *-iRoa, s. blaaspijp, V. *-LIN, s. dwerg,m . * -LINE, S . (zeev.)buikgording,
v. *-WHIP, S. (zeev.) poplijn, v.
Buoy, (boe' -oj), S. (zeev.) boei, v.; cable-, vlotter; anker -
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Buller, (bul' - ler), ow. borrelen, bruisen. *- ED, dw. geborreld . * -ING, dw. bn. borrelend.
-Bullet, (boe' -let), s. kogel, m. *-BORE, s. kogelknop, m.
* -HOLE, S . kogelgat, o. *-IRoN, S. Zweedsch staafijzer, o.

* -MOULD, S. kogelmal, v.
Bulletin, (boel' -tin), s. 1. legerbericht, o. dagorder, v.
bulletin, o.; 2. kennisgeving, v.; 3. ziektebericht, o.
Bullied, (bul' - li -id), dw. bn. overschreeuwd; zie BULLY, bw.
Bullion, (boel' jun), s. 1. ongemunt metaal; goud -, zilver
in staven, o.; 2. (kh.) ongangbare munt, v.
Bullish, (boe' -lisj), bn. 1. foutief, gebrekkig; 2. aartsdom.
Bullist, (bul'- list), s. (pauselijke) bullenschrijver, m.
Bullition, zie

EBULLITION.

Bullock, (bul'-ok), S. gesneden -, jonge os, m. *-'s EYE,
rond dakglaasje, o. glazen dakpan, v.
Bully, (boe'-li), s. ijzervreter, bullebak, m. *-, bw. overschreeuwen, aansnauwen. *-, ow. krakeelen, ruzie zoe-

ken; razen, tieren . * -FLY, zie BULL-FLY. * -GASIESTER, S.
zakkenroller, beurzensnijder, m. *-ING, dw. bn. over-

schreeuwend; zie BULLY. * -ROCK, *-ROOK, Zie BULLY.
Bulrush, (boel' -rusj), s. riet, o. biezen, v. mv. *-Y, bn.
rietachtig, biezig, vol biezen.
Bulses, zie BULCES.
Bulwark, (boel' -wurk), s. 1. bolwerk, o. bastij, v. fort, o.;
2. (zeev.) buitenhuid (van een schip), v.; 3. (fig.) steun,
m. bescherming, v. bolwerk, o. *-, bw. versterken, verschansen; (ook fig.) beschermen, steunen. *-ED, dw. bn.

versterkt.
-Bum, (bum), s. (gem.) achterste, o. aars, m. *- BAILIFF,
S. (gem.) politie-dienaar, rakker, m. *-BOAT, S. (zeev.)
provisieboot, v. *-BAST, (- 'baast), s. 1. geborduurde -,
getamboereerde stof; 2. soort voeringkatoen; 3. katoen, o.;
4. zie BOMBAST 2 . "-BRUSHER, (bru'-ejur), s. (gem.) schoolmeester, m.

* -FODDER, S.aarswiscll,nl. * -FIDDLE,zie BUM.

Bumble, (bum'. bl), - bee, s. hommel(bij), m.
Bumb, (bumb), -vossel, s. bombardeergaijoot, kanonneer
-bot,v.
j- Bumkloek, (bum'- klok), s. groote kever, m.
Bumkin, (bum'-kin), s. (zeev.) botteloef, v.; - shrouds,
krabbers van de botteloef; - of a boat, uithouder van

een papegaai.
1- Bummler, (bum'-lur), m. domoor, botterik, m.
Bump, (bump), s. 1. buil; 2. bult, v.; 3. stomp, m.; 4. gekrijsch (van den roerdomp), o. k-, bw. stompen, slaan.
*_, ow. brommen, krijschen; zie Boou; to - up, zwell en. *-FR, (-ur). s. 1. stomper, klopper, m.; 2. groot vol
glas, o. volle beker, m. -s, mv. stootkussens (van waggons), o. mv. * -KIN, S. 1. zie PoMPIoN; 2. domme landjonker, - kinkel, m. -LY, bijes. boei-cel, dom, lomp.

boei; cask - , can - , klopboei; - chain, boeiketting;

-

float-

iou in sight, ankerboei die waakt; leading-, vaarwaterboei;
tun-, tonneboei; transporting-, corps mort; safety-,
reddingboei; -rope, boeireep to stream the -, de boei
over boord gooien; to hitch the -, de boei vangen. k-,
bw. - up, 1. vlotten, boven water houden; 2. opboeien; 3.
bakens leggen, - zetten; 4. (fig.) rechtstandig houden, opheffen. *-, ow. vlotten, drijven, zich heffen. *-AGE,
(-idsj), s. tonnengeld, o. *-ANCY, (-'en -si), s. 1. (zeev.) oppereingsvermogen, o. vlottende kracht; 2. (fig.) levendigheid van geest, geestkracht, v. *-ANT, ( -ent), bn. 1. drijvend, vlottend, licht; 2. (fig.) levendig; geestkrachtig.
-LY, bijw. drijvenderwijs. *-ED, dw. bn. opgehouden,
geboeid; zie BUOY, ow. bw . * -ING, dw. bn. vlottend; zie
BU OY, ow. bw . * -LESS, bn. grondeloos, onpeilbaar.
Buprestis, (bjoe'- pres -tis), s. stinkkever, m.
Bur, (bur), s. (plant.) klis, v. stekel; 2. (drukk.) baard
(aan de staven); 3. stoot, slag, m.; 4. geweld, o. oploop,
m.; 5. kamer, kluis, v.; zie ook BURR en BoWER; 6. speer ring, M. * -BOT, (-'but), a. stekelvisch, m. aalrups, v.
*-COT, (- 'kot), s. lading, v. last, M. * -STONE, S . soort
hardsteen (tot molensteenen), m.
Burd , zie BIRD. *- ALONE, bijw. geheel alleen.
Burden, (bur'-dn), s. 1. last, m. lading, vracht, v.; 2.
(zeev.) tonnenlast, inhoud; 3. (fig.) last, druk (van belastingen, enz.), m.; to be a - to, iem. tot last zijn; beast
of -, lastbeest ; 4. (muz.) referein, slotcouplet, o. ; 5.
(gem.) vaak herhaalde woorden, o. mv. afgezaagd onderwerp, o. *-. bw. beladen, bevrachten, belasten (ook fig.).
* -CART, S. goederenwagen, In. * -ED, dw. bn. belast;
zie BURDEN, bw . * -ER , (-ur), s. 1. lader, aflader, bevrachter; 2. (fig.) onderdrukker, dwingeland, m. * -ING, dw.
bn. belastend, bevrachtend;zieBURDEN,bw. -, s.; het belasten-, 2. lading, bevrachting; 3. (fig.) onderdrukking, v.,
NESc s. last, in. bezwaar, o. verdrukking, v. *-soIIN
*-o us. bn. 1. lastig, drukkend; 2. veelladend, van grooten tonnenlast.
.

BUR.
Burdock, (bur' -dok), s. (plant.) kliskruid, o.
Burdun, (bur-'dun), s. staf, m.
Bureau, (bjoe'-ro), s. 1. schrijftafel, v. - lessenaar, (met
vakken), m.; 2. (bur'-ro), kantoor, bureau, bureel,o.;3.(kh).
soort wollen stof, trijp, o.
Burg, (burgh), s. burg, m.; marktvlek, 0.; zie BOROUGH.

Burgamot, s.

Zie BERGAMOT .

Burganet, (bur'-ghe-nit), s. stormhoed, o.
Burgeois, (bur'-djojs), s. (drukk.) Zie BOURGEOIS . *-, S.
m. v. burger, m. -es, v.
Burgeon, (bur'-djun), s. zie BOURGEON.
Burger, (bur'ghur), * -MASTER, S . 1. burgemeester, m.; 2.
grauwe meeuw, v.
Burgess, (bur'-djiss), s. (-es), 1. burger; (oudt.) poorter;
kiesbevoegde (in Engeland) ; 2. afgevaardigde (van een
vlek); 3. overheidspersoon, m. -Fs, s. mv. burgerij, v.
*- SHIP, S . 1. burgerschap, kiesbevoegdheid, v. ; 2. waar
eens afgevaardigden bij het Huis der Gemeenten-dighe
(in Engeland).
Burgh, (burgh), s. 1. zie BOROUGH; 2. (jag.) zie BURR.
*-ER, (-ur), S. gemeente -burger, poorter, m. -SHIP, S.
burgerschap, - recht, o.
Burglar, (bur'ghlar) , * -FR, 5 -IAN, m. inbreker, dief,
m. * -IOUs, ( -jus), bn., -i.r, bijw. diefachtig, roovend;
met -, door inbraak. *-Y, • diefstal met inbraak (bij
nacht), m.
Burgomaster, (bur'-gho- maas -tur), s. burgemeester, m.
Burgonet, S. Zie BURGANET.

Burgout, (bur-ghoet), s. grutten(spijs), v.
Burgrave, (bur'-ghreev), m. burggraaf, m.

Burgundian, (bur-ghun'-di-en), bn. Bourgondisch. *-, s.
-(wine), Bourgogne- (wijn), m. *-, m. v. Bourgondiër, m.
Bourgondische (vrouw), v. *...GUNDY, (ghun-di), s. (aardr.)
Bourgondië (Frankrijk), o. - PITCEI, S. soort zalf, ver
terpentijn, v.
-dikte
Burial, (ber'-ri-el), S. 1. begrafenis teraardebestelling;
lijkplechtigheid, v. lijkdienst, m. begraving, v. *... ABLE,
(-'i-bi), bn- te begraven; geschikt om begraven te worden.
*-GROU ND, * -PLACE, s. begraafplaats, v. kerkhof, o. *SERvICE, s. lijkdienst, m. *.. Ian, (-id),d w. bn. begraven;
Zie BURY. * ...IER, S. M. 1 . doodgraver; 2. begraver, m.
Burik, (bjoe' -rik), s. hoer, lichtekooi, v.
t- Burin, (bjoe'-rin), s. graveerstift, v. -ijzer, o.
Burke, (beurk), Burke (beroemd Engelsch redenaar en
schrijver, 1730-1797), m. *-, bw. (iem.) vermoorden met
het doel het lijk aan de snijkamer te verkoopgin (naar
zekeren Burke, een Ier, die deze misdaad het eerst in 1829
pleegde). *-, ow. keffen, blaffen. *-D, dw. bn. vermoord ; Zie BURKE, bw.

Burl, (burl), bw. noppen; vollen (laken). *-ED, dw. bn.
genopt. *-ER, (-ur), S. 1. m. v. (laken)nopper, -ster, m.
v; 2. oplosser van raadsels . 5 -ING, dw. bn. noppend.
-, S. het noppen . -IRON, S. nopijzer, o.
Burlace, (bur-lees), s. soort druif, v. *... LAPS, (-leps), s.
mv. (kh.) grof (Osnabrugseh) linnen.
Burleigh, (bur' -li), Burleigh (Engelsch staatsman,
1520-1598).

Burlesque, (bur-'lesk), 1. bn. potsig, potsierlijk, boertig,
kluchtig. *-, s. 1. (liet) potsierlijke, koddige, komieke
(in voorstelling of stijl) ; 2. kluchtspel, o. ; 3. boert,v *-,
bw. 1. boertig -, koddig bewerken, - voorstellen, travesteeren ; 2. belachelijk maken. *-D, dw. bn. boertig bewerkt, enz. *-R, m. v. die iets boertig -, die iets koddig
bewerkt of voorstelt; travesteerder, m.
Burletta, (bur-let' -te) s. (muz.) komiek operetje, o.
Burliness, (bur' -li-nes), s. 1. omvang, nl. grootte, dikte,
v.; 2. geraas, gedruisch, o. *...LrNG, s. (zeev.) dekbalk, m.
*...LY, bn. 1. dik, zwaarlijvig, opgezet; 2. razend, tierend;
3. hoogdravend.
Burma, (bur-'me), s. (aardr.) Birma (Azië), o. *...D'IESE,
(-miez), m. v. Birmees, m. Birmeesche (vrouw).
Burn, (burn) , bw. onr. (vt. vdw. burned burft), 1. branden (i. a. b.), verbranden ; to - to aslies, tot asch ver
to - wood into coal, houtskool maken, kolen-brande;
branden; 2. aanbranden, zengen, verzengen; 3. branden
{kalk enz.); 4. uitbranden (schoorsteenen); 5. to - away,
wegbranden ; to -- low i, afbranden, doen verteren (door
vuur); to - out, uitbranden; (fig.), door brand verjagen;
to - up, opbranden; (fig.) zijne tranen drogen. *-,
ow. 1. branden, gloeien, vonkelen; verteerd worden (door
vuur); the light -s blue, hot licht brandt blauw; to clear, helder branden ; 2. (fig.) he -s z eiti love, uitli

BUR.
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fever, hij verteert van liefde, - van koorts; 3. schitteren,
vonkelen; his face -s, zijn aangezicht gloeit; the combat
-s, liet gevecht is hevig; 4. uit -, op-, verdrogen; verte
(ook fig.) . *-ED, dw. bn. gebrand, verbrand ; zie-ren
BURN, bw. ow.
Burn, (burn), s. 1. brand, m. brandwonde, v. brandteeken, o.; 2. (het) kalkbranden, enz. *-ABLE, (-ee-'bl), bn.
brandbaar, verbrandbaar . * --.BAIT , (-beet), bw. (landb.)
stoppels branden. *-cow, S. soort kever, m. *-ER, (-ur),
m. v. verbrander, m. -ster, v. -, s. (gas)brander, in.
gaspijp, v.; bat-wing-, zwaluwstaart (gasbek); cockspur-, enkel licht, gasbek . * -WEED, s. steekappel, m.
Burnettising, (bur-net-taj'-zing), s. wijze om het flout tegen vervuren te bewaren (naar Burnett, den uitvinder),v.
Burning, (bur-ning), dw. bn. brandend; zie BuN ; houcse, huis dat in brand staat. *-, bn. geil. *-, s. 1. (het)
branden; verbranding, v.; 2. brand, in.; 3. aanbranding,
zenging, v.; to smell of -, aangebrand rieken; 5. (heelk.)
ontsteking, branding; 6. (kalk)branding; 7. (koorts) hette,
v.; 8. blinde toorn, m.; 9. geilheid, v. geile lust, m.
*- GLASS, S. brandglas, o. * --SIIRROR, s . brandspiegel, m.
* -SCENT, S . (jag .) ver sch spoor, o . 5 -THORNY, * -PLANT,S.
brandnetel, M. *-zoN E, S. verzengde luchtstreek, v.
Burnish, (bur-nisj), bw. 1. bruinveren, polijsten; 2. (jag.)
afslaan (den bast van nieuw gewei), glad maken. -,
ow. 1. glanzig worden ; 2. zich uitbreiden, wassen. -,
s. 1. glans, m. politoer, o. gloed, weerschijn, m.; 2. uit
uitbreiding, v. *-ED, dw. bn. gepolijst, gelikt;-zeting,
zie BURNISH, bw. *-ER, m. v. bruineerder, polijster,-ster,
m. v. -, s. bruineerstaal, o. -vijl, v. likstok, In.
dw. bn. bruineerend; zie BURNISH, bw.-,s.het bruineeren; zie BURNISh^, ; -stick, bruineerstaal, o. likstok, m.
-stone, bruineor-, glanssteen, m.
Burnoose, (bur'-noez), Burnos, (bur'-nus), s. overkleed,
o. kiel (der Algerijnen), v.
Burns, (burns), s. Burns (Schotsch dichter, 1759-4796).
Burnt, (burnt), vt brandde. k-, vdw. gebrand; - claret,
heete wijn; zie BURN, bw. ow.; sun -, door de zon gebrand;
- verbrand; a -c /titel dreads the fire, (spr.) een ezel stoot zich
niet tweemaal aan denzeelfden steen . * -PRISIING,s .(zeev.)
slagpijpje dat niet afging, o . 5 -SACRIFICE, s. (Bijb.)
brandoffer, o. * -SUGAR, S. bruine kandij, v.
Burr, (bur), s. 1. (ontl.) oorlel, v. -lapje, o.; 2. (jag.) horenknobbel, m.; 3. driehoekig ankerijzer, o.; 4. (kanon)
ring; 5. (bout) kop, m.; to - up, (zeev.) de naden
over elkander leggen; 6. (zeev.) -pump, bilgepomp,
slagpomp; 7. kalfszwezerik, v . * -CHISEL, s. draaibeitel,
M. * -STONE, S. (delfst.) soort kwarts, m.
Burrackas, (bur-re'-kes), s. zie CAOUTCHOUC.
Burras, (bur-res), pipe, s. (heelk.) poederdoos, v.
Burrel, (bur' -ril), s. mode boterpeer, v. * - FLY, s. groote
vlieg, horzel, v . *- SHOT, S. schroot, kartetsvuur, o.
Burrock, (bur' -rok), s. vischweer, v.
Burrow, (bur'-ro), s. 1. konijnenhol, o.; 2. zie BOROUGH.
*-, bw. holen graven (van konijnen, enz.). *-, ow. 1.
in het hol zich verbergen; 2. (fig.) een kluis bewonen.
Bursa, (bur-se), s. (aardr.) Brussa (Klein- Azië), o.
Bursar, (bur -sur), s. m. 1. tliesaurier, schatbewaarder,
penningmeester ; 2. student (uit eene beurs), beurzeling,
m. 5 -sHi.IP, s. 1. thesaurierschap, o.; 2. studie voor Bene
beurs, v. *-Y, S. 1. kas (van een genootschap enz.); 2.
beurs (om e-• uit te studeoren), v.
Burse, (burs), s. 1. handelsbeurs, beurs; 2. studiebeurs, v.
Burst, (burst), ow. onr. (vt. burst, vdw. burst, barsten).
1. barsten, bersten, (ook fig.) vaneenspringen; to - with
letup/sing, van lachen barsten; 2. springen (van bloed
breken (van het hart); 4. (plant.) uitbot--vatenz.);3
ten, in knop schieten ; 5. to - asunder, in tweeën barsterk to - away, heensnellen; to -forth, toesne'len; uit
vuur, water enz.); to - forth from, plotse--barsten(v
ling uitsnellen, uitstroomen ; to - .forth into, plotseling
aanvangen; to .-- from, met onstuimigheid te voorschijn
komen, ontsnappen; to - in upon, overvallen; to - into,
onverwachts indringen; to - in tears, in tranen uitbarsten;
to - into view, plotseling verschijnen; to - out, uitbarsten
uitstroomen (van bloed) ; to - upon, zich (plotseling)
werpen op ; eensklaps het gehoor treffen. *-, bw. doen
barsten (ook fig.) ; verbreken (ketens, een deur enz.).
*-, dw. bn. gebarsten; zie BURST, ow. bw.
Burst, (burst), s. 1. (het) barsten, springen enz.; 2. (liet)
uitbarsten; 3. (liet) kraken, gekraak, o.; 4. barst, breuk,
spleet, scheur, uitbarsting, v.; - of thunder, donderslag-,
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- of applause, een daverend handgeklap; - of tears,
vloed van tranen; - of passion, uitbarsting van drift,
- van gramschap; 5. (heelk.) darmbreuk, v. *- BELLIED,
bn. met een darmbreuk behept. *- EN, dw. bn. gebarsten, gebroken; zie BURST, bw. en S. *-ENNESS, (-'in-neSS),
S. breuk, darmbreuk, v. *- ER, (- ur), m. v. breker,
m. breekster, v. -, s. klein broodje, o. *- ING, dw. bn.
barstend; zie BUaST, ovw: bw. -, s. uitbarsting, v.
DER, S.
S. springlading (eenei granaat), v. *- WORT, S. (plant.)
breukkruid, herniaria, o.
Burt, (burt), s. tarbot (viseb), v.
Burthen, (bur'-thn), s. zie BURDEN. .
Burton,(bur'-tn),s.(zeev.)klaplooper,m.talie,v. *-TACKLES,
mv. klaploopers in de mars, m. mv. *-PENDENT, s. han
-ger,m.
Burton, (bur'-tun), s. Burton (Engelsch schrijver,
1576-1639).
Bury, (ber'-ri), s. (-ies), (w. g.) hol, o.; zie BORROW; (nog
in veel plaatsnamen aanwezig als : Shrewsbury, Sha ftesbury). *-, bw. 1. ter aarde bestellen, begraven ; (vt.
hurried); to - the hatchet, de bijl begraven; (fig.) vrede
maken (gebruik in Indië); 2. onder de aarde verbergen;
3. stooten (een dolk in het hart); 4. (fig.) to - in
oblivion, in vergetelheid begraven; vergeven en vergeten.
*_, s. (jag.) vossenleger, -hol, o. *-GROUND, *-PLACE,
zie op BURIAL. * -ING, dw. bn. begravend; zie BURY,
bw. -, S. begrafenis, v. het begraven. *- PEAR, s. boterpeer, v.
Bush, (boesj), S. 1. bosschage, kreupelhout, o. struik,
heester, m.; to beat about the -, door het hout dwalen;
(fig.) rondsnuffelen, loeren; 2. bos, bundel; 3. bladerenkrans, m. kroon, v.; good wine needs no -, (spr.)
goede wijn behoeft geen krans; 4. (jag.) staart (van den
vos), m.; 5. (zeev.) bus (van een blokschljf),v.schroef bos,m.;
6. (wag.) naafbus, v. *- MEN, S. Bosjesmannen (aan de
Kaap de Goede Hoop), m. mv. *-RANGERS, s. mv. weg
(Europeanen of inlanders) in Australië, wette-lopers
boze zwervers, m. mv. *--RANGING, s. het wetteloos

rondzwerven.

Bush, (boesj), ow. ruig -, begroeid worden. *-, bw. (zeev.)
bussen; (blokschijven met metaal) voeren.
Bushel, (boe' -sjl), s. 1. schepel (= 36 liter), o.;
2. (gem.) hoop, m. menigte; 3. (zeev.) bus (van een
blokschijf), schroefbus, v. *- AGE, (-idej), s. gmv. recht
volgens het schepel (naar den inhoud), o. *- IRoa, s.
staafijzer, o.
Bushiness, (boe' -sji-nes), s. (het) bosch-, heesterachtige;

ruigte, V.

Bushy, (boe -sji), bn. bosch-, struikachtig ; vol heesters,
takkig. * -BEARD, s. ruige baard, m. *- HAIR, s. kroezig
haar, o.
Busied, (biz-'zid), dw. bn. bezig; zie BUSY, bes.
Busiless, (biz'-zi-less), bn. ledig, zonder bezigheid. *...LY,
bijw. drok. ijverig, vlijtig, naarstiglijk.
Business, (biz'-zi -nes), s. 1. bezigheid, verrichting, v.; 2.
handel, m.; zaak, v. bedrijf, o.; 3. zorg, v. voorwerp van
bezigheid, o.; 4. plicht, werkkring, m.; 5. zaak, aangelegenheid, v.; to be full of-, veel omhanden hebben; to
transact - with, zaken met iem. doen: it is no - of yours,
dat gaat u niet aan ; I make it my -, ik maak er mijne
zaak van; what - have you with that? wat hebt gij ermede
te doen ? is there any - ? gaat er iets om ? he had no to cone, hij behoefde niet te komen; the - was to know
whether, de vraag was te weten of...; to send one about his
-, iem. naar den drommel jagen, barsch afschepen; go
about your -, bemoei u met uwe zaken ; he will soon do
your -, hij zal het spoedig met u klaren ; nay - is done,
mijn werk is verricht ; (fig.) het is met mij gedaan ; to do
the - for one, iemands werk verrichten : (fig.) iem. om
het leven brengen; iem. in het verderf storten; in what
line of - is he? wat is zijn beroep? wat doet hij voor
den kost ? in welken handelstak is hij werkzaam ? to be
in -, handel drijven ; to set up a -, een handel beginnen; a man of -, een handelsman.
Busk, (busk), s. planchet (aan een keurslijf), o. *-, ow.
bezig zijn. *-, bw. opschikken, tooien.
Busket, (bus'-ket), s. kreupelbosch, o. *...KIN, s. 1.
laarsje, o. halve laars; 2. tooneellaars, kothurn, v.; 3. (fig.)
het (antieke) treurspel. -ED, bn. 1. met halve laarsjes
geschoeid; 2. (fig.) op hoog gekurkte (tooneel)laarzen
tredend, hoogdravend (in het oude treurspel). *...KIT,
des. bn. op. etooid, opgedirkt. *...KY, bn. hout -, boschrijk.

BUS. - BUT.
Buss, (bus), 1. s. (gem.) kus, zoen, m. ; 2. haringbuis, v.;
3. verkorte naam voor omnibus. *-, bw. kussen, zoenen. *-, ow. 1. (Shak.) aanraken; 2. kusjes toewerpen.
Bussorah, (bus'-so -ree), s. (aardr.) Bassora (Azië), o.
Bust, (bust), s. (beeldh.) borstbeeld, o. buste, v.
Bustard, (bus'-taard), s. trapgans, v.
Buster, (bus'-tur), s. lang brood. o.
Bustin, (bus'-tin), s. (kh.) diemet, o.
Bustle, (bus'sl), ow. drokte maken, het roeren, op en neer
loopen; to - through the crowd, door den hoop heen
Brokte, v. omslag, m. geraas, o.-dringe.*,smv
woeling, V. alarm, o.; to be all in a -, drokte maken;
-! - ! (tw.) spoedig, haast je wat! maak beenen! *- D,
dw. bn. het drok hebbend. *- R, m. v. droktemaker, m.
-maakster, v. rusteloos mensch, woelgeest, m. *...ING, dw.
bn. drokte makend; a - man, een drok man; zie
BUSTLER; a - world, de woelige wereld. -, s. drokte, v.; zie
BUSTLE, s.; to be all in a-, to make a-, veel drokte
maken, onrustig zijn; 3. houding, v. gang (eenervrouw),m.
Busto, (bus-to), s. zie BUST.
Busy, (biz'-zi), bn. (BUSILY, bijes.) 1. - (about with), bezig,
(met); 2. vlijtig, werkzaam; 3. drok, onrustig,ijdel, bezig,
the - world, de drokke wereld; 4. lastig, indringend,
onstuimig. *-, bw. (vt vdw. busied), bezig houden, werk
geven aan; to - one's self about, with, zich bezig -,
onledig houden met. * - BODY, s. bemoei -al, m. 5 -BRAIN,
s. plannenmaker, m. *-MINDED,bn. werkzaam van geest,
drok, rusteloos.
But, (but), vw. maar; doch. *-, bw.1. slechts; 2. behalve;
3. eerst, juist, even; 4. - yet, maar nochtans; a formidable man - to his friends, een geducht man behalve
voor zijne vrienden. he was - born to suffer, hij was
slechts geboren om te lijden : if he would - do it, als hij
het slechts (maar) doen wilde : do so - for a few days,
doe het, al ware het slechts gedurende weinig dagen;
I have - just left him, ik heb hem zoo even eerst verlaten ; - now, pas, zoo even ; - one, op één na ; the last
- one, de voorlaatste; he was any thing - a lawyer, hij
was alles behalve een rechtsgeleerde; who can it be- he?
wie kan het anders zijn dan hij ? - for that, ware dit
niet; - for his sickness, zonder zijne ziekte; I cannot believe it. ik kan niet anders dan het gelooven; they do
- their du, y, zij doen niets dan hunnen plicht; to think
- nobly of, geen hoog denkbeeld hebben van; his genius
was - necessary to, (Shak.) al zijn genie was noodig
tot..., om...; there is no question - he will, geen twijfel
of hij zal (het doen enz.); no one - saw it, er was niemand die het niet zag; not - I like her, niet dat ik
haar bemin ; - that I heard it, indien ik het niet had

gehoord.

But, (but), s. 1. einde, end, o. grens, v. ; 2. boveneind, o.
zaagkant (van een plank en z.), m. ; 3. bot: (visch), v.; 4.
(visch.) zalmnet, o. ; 5. tegenwerping, v. (het) maar;

zie verder BUTT.
But, (but), ow. Zie ABUT. -, bw. tegenwerpen, maren

opwerpen.
1- Butch, (butsj), bw. 1. slachten; 2. knoeien.
Butcher, (but'-sjur), s. m. 1. slager, slachter, vleeschhouwer; 2. (fig.) wreedaard, beul, bloedgierig mensch,
moordenaar, m. * - BIRD, * -SHRIKE, s. grauwe ekster,
V. * -'S AXE, * _'S CLEAVER, s.slachtersbijl, v.-'s BROOM,
s. (plant.) muisdoren, m. *-s MEAT, S. geslacht vleesch,o.

* _'S Row, S. zie SHAMBLES.
Butcher, (but-'sjur), bw. 1. slachten (vee); 2. (fig.) moorden, dooden, ombrengen . 5 - ED,dw.bn.geslacht, vermoord,
gemoord, gedood, omgebracht. *- IH G, dw. bn. slachtend.
-, s. het slachten; zie BUTCHER, bes. *-LINESS, S. gmv.
moordzucht, v. bloeddorst, m. wreedaardigheid, v.
bn. bijes. 1. bloedgierig, wreed; 2. (fig.) grof, onbeschoft,
ruw. ..Y, S. (-les), slachtersambacht, - beroep, o.; 2.
slachtbank, v. -huis, o. vleeschhouwerij, v.; 3. (fig.) bloed
-bad,o.
moord, m.
Butlands, (but'-lends), s. mv. braakliggende gronden, m. mv.
Butler, (but'-lur), m. keldermeester, bottelier, (oudt.)
schenker, tafeldekker, m. *- AGE, (-eedsj), s. 1. wijnbelasting, v.; 2. (oudt.) kurkgeld, o. *- sHiP, S. kelder
-ambt, o. *-' S PLIERS, s. kurketrekker, m.-mestrchap,
kurktang, v.
Butment, (but'- ment), s. 1. (bk.) boogeinde, o. -druk, m.;
2. draageinde, o.; 3. (timm.) kerf, v.
Butt, (but), s. 1. voedervat, stuk (inh. 5.5 hectoliter), o.

pijp,

BUT. - BUX
v.; 2. *-, -end, (zeev.) stuik, m. dwarseinde, o.

waterstander; wortel (van den mast), m.; winding-,
boeghout; ,floating-, kameel, o.; 3. grens, v. uiteinde, o.;
4. schijf, v. wit, doel, mikpunt, o.; (fig.) to be the of ridicule, het mikpunt van bespotting zijn; to meet one
full -, iem. in den mond loopen; 5. kolf (van een geweer), v.; 6. (schermk.) stoot, uitval, m. *- FASTENED, S.
gebout einde, o. *- HINGES, S. mv. scharnieren, hengsels,
0. mv. * - HOOK, S. lasch, v. *-, ' S LENGTH, S. schotslengte, dracht; geweerkolf, v. *- SLING, S. leng, topreep, v.
Butt, (but), bw. 1. (zeev.) stuiken, tegen elkander brengen; 2. stooten (met de horens, met het hoofd); to at, stooten naar ; 3. een slag voeren ; (schermk.) uitval
schieten (naar de schijf), mikken. *_, ow. doe--len;4.
len, mikken (op), (ook fig.). *- ED, dw. bn. gestuikt ;
begrensd ; zie BUTT, bw. *- AL, S. 1. roerdomp, putoor
(vogel); 2. hoek (van een land), m. *- EN, (- in), s. (jag.)
zie BURR, 2.
Butter, (but'-tur), s. boter (i. a. b.), v. *-Box, s. boternapje, -potje, o. *- BUMP, s. roerdomp, m. *- BUR, s.
. (plant.) paardeklauw, m. *- CHURN, s. boterkarn, v.
*- cRocK, s. boterpot, m. *- CUP, *-FLO`VER, s. boter
V. * _FINGERED, bn. glad, glibberig *- FLY, S. 1.-bloem,
kapel, v. vlinder m.; 2. (zeev.) scharnierklep, v. *- MILK, s.
karnemelk, v. *--MONGER, s. boterkooper, m. *- NUT, s.
boternoot (soort vrucht), v. *- PEAR, s. boterpeer, v.
*- PRINT, *-STAMP s. 1. botermerk (voor de qualiteit);
2. (fig.) kind, o. *- SALVER, S. boterdoos, v. -pot, m.
*- SAUCE, s. botersaus, v. *- TOOTH, S. botertand, breede
voor-, snijtand, m. *- TUB, S. botertobbe, v. *- WIFE,
*-WOMAN, s. boterboerin, -verkoopster, v. *- WORT, S.
(plant.) smeerwortel, m.
Butter, (but-tur), bw. boteren, met boter besmeren, - bestrijken; 2. (spel.) verdubbelen (den inzet). *- ED, dw.
bn. geboterd ; zie BUTTER, bw.; - ale, warme ale (bier)
met suiker enz., biersoep, v. *- ING, dw. bn. boterend.
-, s. het boteren, Zie BUTTER, bw. *- Is, s. (hoefsm.)
veegijzer, o. *- Y, bn. boterachtig, geboterd. -, s. (-ies),
spijs-, provisiekamer, v.
Butting, (but'-ting), dw. bn. (zeev.) 1. stuikend ; 2.
stootend ; 3. mikkend enz. f-, s. het stuiken ; zie
BUTT, bw.
Buttock, (but'-tuk), s. 1. achterdeel, o.; - of beef,
ossen-lendenstuk; 2. -s, mv. billen, v. mv. achterste,
o.; (zeev.) 3. ronding, v. romp, m.; 4. kruis (van een
paard), o.; 5. (fig.) hoer, v.
Button, (but'-tn), s. 1. knoop (i. a. b.), m.; I care not a
-- for it, ik geef er geen zier om; 2. (bloem)knop, m.;
3. oog (van een ring), o.; 4. lederen ring (aan paardentuig), m.; 5. houten (deur)klink, v.; 6. (viool)kam, m.; 7. -s.
mv. (jag.) (hazen)drek; 8. (scheik.) metaalkoek (in den
smeltkroes); 9. (zeev.) - of a bonnet, bonnetsteek ; and loop, touw met schild en kruisknoop; -s, stukjes
dik leder onder de koppen van spijkers; 10. valsche
shilling, v. *- BUSH, s. knop-heester, M. *-HOLE, S.
knoopsgat, o. *- HOOK, s. knoophaakje (om aan te halen), o. *- MAKER, S. knoopmaker, m. *-MOULD, s.
1. knoopvorm ; 2. gaatjesknoop, m. * - NAIL, s. spijker
met ronden kop, m. *- SHANK, s. knoopstaart, m. oog
van een knoop, o. *- STONE, 8. (delfst.) versteende zeebeer, m. * -TRADE, S. knoopenhandel,m. * - TREE, * -WOOD,
s. Amerik. plataan, m. *- WARE, s. knoopen, haken,
m. mv. oogen enz., o. mv. *-WEEDS, s. knoopgras, o. soort
keerkringskruiden, o. mv.
Button, (but'-tn), bw. dicht-, vastknoopen; to - up, tot
boven aan dichtknoopen. *_ED, dw. bn. dichtgeknoopt.
*-ER, (- ur), m. v. dichtknooper, -ster, m. v. *-, s. knoopenmaker, m. 4-ING, dw. bra. dichtknoopend. -, s. het
dichtknoopen; Zie BUTTON, bw.
Buttress, (but'-tres), s. 1. (bk.) steunpilaar, (ook fig.)
steun; stutbalk, m.; 2. (vest.) spits (eener schans), v.
stutten, steunen, (ook fig.) onderschragen.
Butts, (buts), s. mv. 1. huiden (voor zoolleder), v. mv.; 2.
mikpaal; 3. doelen, m. schietplaats, v.; zie verder BUTT, s.
Butwink, (but'-wink), s. kievit, m.
Butyraceous, (bu-ti-ree'-sjus), Butyrous, (bu'-ti-rus),
bn. boterachtig.
Buyer, (bjoe'-wur), s. mug, v. muskiet, m.
Buxeous, (buk'-sjus), bn. tot den boksboom behoorend.
Buxom, (buk'-sum), bn., * - LY, bijw. 1. flink, knap; 2.
dartel, sluw, behendig, -lijk, schelmsch; 3. verliefd, belust;
4. gehoorzaam, leerzaam. *- NESS, S. gmv. 1. flinkheid,
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knapheid; 2. dartelheid, sluwheid, behendigheid; 3. ver
belustheid; 4. gehoorzaamheid, leerzaamheid,v.-liefdh,
Buy, (baj), bw. onr. (vt. vdw. bought), 1. koopen, af knopen; to - of one, van iem. koopen; to - on one's account,
voor iemands rekening koopen; to for ready money,comptaut koopen; to - on credit, op crediet koppen; 2. to - off,
omkoopen; 3. to - in, weder-inkoopen; 4. to-oneout, iem.
onderkruipen; iem. af-, loskoopen; 5. to - up, opkoopen. *-, ow. handelen. *- ER, m. v. kooper, -ster, m. v.;
- of a bill, (kh.) nemer van een wissel. * - ING, dw. bn.
koopend, enz. *-, s. het koopen, - inkoopen; zie BUY, bw.
Buz, (buz) ! tw. kom ! kom ! praatjes!
Buzz, (buzz), ow. 1. gonzen ; 2. fluisteren, mooipelen.
*-, bw. toefluisteren (iets); to - about, uitbabbelen.
Buzz, (buzz), s. gmv. 1. gegons; 2. gefluister, gemompel., o.
Buzzard, (buzz'-urd), s. 1. muisvalk, buzzaard; 2. (fig.) domkop, m. uilskuiken, o. *-,bn.dom,beperkt,stom,bot.* - ET,
(-it), s. witte -, grauwe valk, m. *- FLY, s. bromvlieg, v.
Buzzed, (buz'-zid), dw. bn. gegonsd; zie Buzz. *...INO,dw.bn.,
-LY, bijes. gonzend. *...ING, s. het gonzen; zie Buzz, ow.
Buzzer, (buzz'-ur), m. gonzer, m. *-, m. v. 1. fluisteraar,
-ster; 2. praatjesmaker, - maakster, m. V.
By, (baj), vz. 1. bij, naast, aan; 2. voorbij; 3. door, van,
mede, krachtens, naar, onder; 4. (kh.) per (bijv. by letter,
per brief); 5. om, na, achtereen; n. you will gain nothing
- it, gij zult er niets door bij) winnen; he had two
children - her, hij had twee kinderen bij haar; - birth,
door -, van geboorte; - chance, bij toeval; force, door
geweld; - the length, overlangs ; - the light of the lamp,
bij het licht der lamp; - good luck, bij geluk; known name, bij name bekend; he goes - the name of, hij is
bekend onder den naam van; - sea and land, ter zee
en te land; battles - sea, zeegevechten; - stealth, steelsgewijze; he is a grocer - trade, hij is kruidenier van beroep; he lives - his trade, hij leeft van zijn beroep; virtue of the testament, krachtens het testament; - the
way, 1. langs den weg; 2. onder het loopen; - taking
revenge, zich wrekend; - heaven ! bij den hemel ! - this
description it appears, uit deze beschrijving blijkt; - his
appearance, naar zijn uiterlijk (te oordeelen); I knew him
- his voice, ik kende hem aan zijne stem; it is three
hours - my watch, het is drie uur op mijn horloge;
such laws as every man should choose to live -, wetten
waaronder ieder zou wenschen te leven; a modelto build
others -, een voorbeeld geschikt om anderen te vormen;
take example - him, neem een voorbeeld aan hem ; one
- one, een voor een; - twos, - threes, twee aan twee,
drie aan drie ; - little and little, langzamerhand, bij
stukjes en beetjes; - turns, bij beurten; limb - %imb.
lid voor lid; day - day, dag aan dag; to sell - the ell,
bij de el verkoopen ; - the bulk, overhoop, voetstoots;
- retail, (kh.) in het klein; - this, als, toen; - the fifth
hour, op het vijfde uur ; - to-morrow, op morgen ; this time a month, heden over een maand ; - this time
to-morrow, morgen op hetzelfde uur; - candle-light,
bij kaarslicht ; - the time you come, als gij komt, - er
zijt; - seven years, gedurende zeven jaren; - heart, van
buiten, uitwendig; the chamber is from 17 feet long - 15
wide, de kamer is 17 voet lang bij 15 breed; shorter the head, een hoofd kleiner; it was too late - an hour,
het was een uur te laat; bigger - much, veel zwaarder,
- dikker; he was drying - the fire, hij droogde zich bij
het vuur ; - the way side, langs den rand van den
weg; I have no money - me, ik heb geen geld bij mij;
to come -, zich verschaffen; to stand -, ondersteunen;
- himself, 1. alleen; 2. in zich zelven; - themselves,
onder elkander; - all means, volstrekt, in ieder geval;
- no means, geenszins. *-, bijw. - and -, binnen kort;
- the -, in het voorbijgaan; upon the -, tusschen twee
haakjes; close-, hard-, dichtbij; to come -, naderen,
dichtbij komen; the hour is gone -, het uur is verstreken;
to put -, ter zijde zetten, bewaren. *_ARD, S. riem, m.
hennepzeel, o. *-AS, zie BIAS. *_BAG, S. bijvalies,
o. -kist, v. *-BLOW, s. buitenkansje; buitenbeentje,
onecht kind, o.; toegift v. *-BUSINESS, s. bijzaak, v.
*-, *-, (by, by), S. slaapdeuntje (voor kinderen), o.
i-COACH, s. bijwagen, M. *-COFFEE-HOLTsE, s. kroeg (in
een afgelegen buurt), v. *--CONCERNMENT, S. nevenzaak,v.
*-CORNER S. schuilhoek, m, zijkamer, alkoof, v. *-DESIGN, s. nevenbedoeling, v. bijoogmerk, o. *-DISII, S. tusschengerecht, o. * -FAIR, S. na-,overdagen(na een kermis of
jaarmarkt), m. mv. *- GAINS, s. verval, o. emolumenten,

BYE. - CAB.

98 BY.-CAR.
mv. *-

*

GOnE, S. (het) verledene, o. - INTEREST, S. persoonlijk belang o.* -JOB, S. bijwerk, overwerk,o. -schoft,v.
*-LAND, S. (aarde.) voorland, -er; zie BILANDER. * -LANE,
S. zijstraatje, o. -steeg, v. *- LAW, S. toevoegsel op een
0.

wet, o. slotbepaling, overgangsbepaling ;gild-verordening,
keur, V. * -MATTER, S. ondergeschikt punt, o. *-NAME,
S. bij -, toe-, spotnaam. m. -, bw. bijnamen geven aan.
*-PASSAGE, s. bijpad, o. ; zijdeur, v. *- PAST, bn. verleden, vorig. *- PATH, S. bij -, zijpad, o. *- PLACE, s. sluip-,
schuilhoek, m.; (vest.) bijschans, v. *- PLAY, S. tusschénspel; intermezzo, 0. *-PROFIT, S. extra-winst, v. buitenkansje, o. * -PURPOSE, s. nevenbedoeling, v. *- ROAD, S.
bijweg, m. -pad, o. *- sACx, s. knapzak, m. *- SPEECH,
S. uitweiding, v. aanhangsel, o. nadere toelichting, v.
*-SPELL, s. gezegde, spreekwoord, o. * -STANDER, Im v.
aanwezige, toeschouwer, getuige, m. v. * -STREET. S. zij
V. *-STROKE, S. toevallige slag, m. nog een slag.-stra,
*-TOWN, S. landstadje, o. *- TURNING, s. sluip -, zijweg,
m. * - VIEW, S. neven -, bijoogmerk, o. *- WALK, s. bijlaan,
zijdreef, v. *- WAY, s. bij -, zij -, omweg, M. -WEST, bn.

ten westen van. *- wIFE, S. bijwijf, o. bijzit, v. *- QPIPE,
s. fiksche bof, - stoot, m. *- WORD, s. gezegde, spreekwoord, o. *- WORK, s. bijwerk; nevengebouw, o.
Bye, good - ! vaarwel ! by the -, in het voorbijgaan.
Bygane, (baj'-gheen), bijw. voorbij, verleden.
t Byke, (bajk), s. zwerm, bijenkorf, m.
Byrampants, (baj'-rem-pants), s m. v. (kh.) soort Suratekatoen (stof).
Byssine, (bis'sajn), bn. zijden, van byssus(draden) gemaakt.
Byssolite, (bis'-so-lajt), s. (delfst.) straalsteen, bissoliet, m.
Byssus, (bis'-sus), s. gmv. 1. (oudt.) byssus, m. Egyptische
zijde, v.; 2. soort bewerkt katoen met zijde, o.; 3. insecten-vezels (op den bodem der zee), v. mv.
Byzant, (bi-zent), s. 1. byzantijner (goudstuk), m.; 2. (wap.)
gouden schijf (in het schild), v. *- IAN, (- 'sji-en), bn.
Byzantisch. *- INE, (-tajn), bn. Byzantijnsch; - empire,
het Byzantijnsche Rijk. -, s. Byzantiër, m. Byzantische
(vrouw). *_rUM, ('sj um), s. (oude aardr.) Byzantium
(thans Konstantinopel), o.

C.

C, (si), s. 1. 3e letter van liet alphabet en medeklinker, m.;
2. (muz.) le toon der ladder, m.; 3. C-spring, C-vormige
springveder, v.; 4. C, (Rom. get.) honderd; C, (copper)
koper, o.; C. B., (companion -, commander of the Bath),
ridder -, commandeur der Bath-orde, m.; C. C. C., (corpus
christi College), genootschap van het lijf van Christus, o.;
C. E., (civil engineer), burgerlijk ingenieur; C. [P.] S.,
(custos [privati] sigilli), (geheim) zegelbewaarder; Capt.,
Zie CAPTAIN ; eh. Zie CHARLES, CHAPTER, CHURCH ; Cit.
zie CITY, CITIZEN, CITADEL ; Cl. zie CLERK, CLERGYMAN, CLEMENT, CLOTH; CO. Zie COMPANY, COI NTY, COUNTRY; Col. zie COLONEL, COLOSS•IANS; Conn. zie COMMISSION;
Corer. zie COMMISSIONER; Cons., (consolidated stocks) zie
CONSOLS, CONSUL; Cr. zie CREDITOR; crim. con., (criminal conversation) misdadige samenleving, v. overspel, o.; Crt. zie
CURRENT; •Ccy. Zie CURRENCY; Ct. Zie COUNT; Cust. rat.
(custos ratulorur), archivaris der Engelsche kanselarij;
Cwt., (hundredwe(ght), 100 pond, centenaar.
Caaba, (kee'-be), s. heilige kapel (der mahomedanen te
Mekka), v.
Cab, (keb), s. 1. huurrijtuig, o. vigelante, v. (te Londen);
2. zek. Oost. korenmaat (= 3 liter); 3. klein genootschap,
o. * - MAN, s. voerman (van een cab), m.
Cabal, (ke-bel'), s. 1. kabaal, o. kuiperij, intrige, v.; 2.
kabala, V. tooverschrift, o. ; 3. zek. woordspeling op
vijf Engelsche ministers onder Karel II. *-, bw. kabaal
maken, kuipen, intrigeeren. *- A, s. zie CABAL. *-ISM, s.
kabalisme, stelsel der kabalisten, o. *- IST, m. 1.
kabalist, die kabalisme oefent of er aan gelooft, m.;
2. agent, factor (in het zuiden van Frankrijk), m. *- AL,
bn. * - ALLY, bw. kabalistisch, op kabalistische wijze.
* -ISTIC,s.(- lis'-tic)kunst der kabala,kabalistiek,v *- LER,
(-lur), m. kabaalmaker, intrigant, m.
Caballine, (ke'-bel-lajn), bn. tot het paardenras behoorend, paarden... *- ALOE, S. (gen.) ros-aloë, v.
Caballing, dw. bn. kabaleerend, kuipend.
Cabalman, (ke'-bel-men), m. Zie CABALLER.
Cabaloil, (ke'-bel-ajl), s. gmv. kamvet, paardenvet, o.
- Cabaret, (ke'-be-ret) s. herberg, slijterij, v. proeflokaal, o.
Cabarie, (ke'-be-rik), s. (plant.) hazenwortel, m.
Cabbage, (keb'-bidsj), s. 1. kool, v.; 2. (jag.) roos, v. zie
BURR. *-, ow. 1. kroppen, zich tot kool zetten; 2. stelen,
door de schaar halen (van kleermakers). *- D, dw. bn. 1.
(plant.) tot kool gezet; 2. gestolen; zie CABBAGE, OW. *-CATERPILLAR, * -WORM, S. koolrups, v. * - HEAD, S. koolkop,
m. *-LETTUCE, S. kropsalade, v. *- NET, s. koolnetje, o.
* -PALM, * -TREE, s. koolpalm, m. * - PLANT, S. koolplant, v. *...ING, dw. bn. kroppend enz.; zie CABBAGE.
Cabin, (keb'-in), s. 1. kluis, hut; 2. (zeev.) kajuit, hut,
kooi, slaapbank; 3. kraam, tent, v. 5 -BOY, s. kajuitsjongen ; boatswain-, schipperskajuit ; great -, groote

kajuit. *-, ow. bekrompen wonen. *-, bw. in een hut
opsluiten. *- ED, dw. bn. opgesloten. *- ING, dw. bn.
opsluitend enz.; zie CABIN, ow. bw.
Cabinet, (ke'-bi-net, s. 1. kabinet, kamertje, o. hut;
2. verzamelplaats, vergaderkamer, v.; 3. kabinet,o.linnenkast, schrijftafel, v.; 4. (fig.) ministerie, o. ministerraad, m.
kabinet,o.;5.veraameling(van voorwerpen van kunst enz.),
v. *- COUNCIL, s. kabinetsraad, geheime raad (van den
koning), M. * -MAKER, S. schrijnwerker, kastenmaker, m.
*- ORGAN, S. (muz.) kamerorgel, o. * -WARE,S.schrijnwerk,
o. meubels, o. mv. *- WOOD, s. fijn hout, meubelhout, o.
Cabinet, (ke' -bi-net), bw. in-, opsluiten; (ook fig.).
dw. bn. in-, opgesloten. * - ING, dw. bn. in-, opsluitend,
(ook fig.).
Cable, (kee'-bl), s. (zeev.) kabel, m. zwaar touw, anker-,
kabeltouw, o. kabelketting. m.; bend of a -. steek van
een kabel; best bower -, stuurboords-boeganker; bitting
of the -, betingslag ; main -, zwaar touw; stream stopkabel; stern-, achtermeertouw; to buoy a -, een
zwaar touw vlotten; tow- boegseertros; beam of the stage, balk van het kabelgat; chafed -, geschaveelde
kabel; clean -, klaar opgehaalde kabel; clearing -, recht
vooruitstaande kabel; coil of a -, kabelbocht; foul -,
onklare kluizen; to light to the -, den ketting met do
haken aanhalen; to moor a - each way, vertuid liggen;
to pay away the -, den kabel steken; old -, end kabeltouw; parting -, losrakende kabel; range of the --, opgehaalde bochtketting; ride at half a -, voor een halven
ketting ten anker liggen; relieving -s, neêrhoudende
kabels bij het kielen; righting -, ophouder; to jam the
-, opseizen; to keckle a -, een zwaar touw kleeden; to
tie the -, den kabel opsteken; to onderrun. a -, een
kabel onderlangs halen; to veer out the -, den kabel
vieren; scope o f the --, buitenend van den kabel; smalt
bower -, bakboordskabel. * - BITT, 5 -STAY, s. beting, v.
*- BITTS, mv. steekspenen, v. mv. 5 -FIL, s. splitshoorn,
M. *_Four., s. slag van den kabel (am...). *- GRAM, s. kabeltelegram. * -HANGERS, S. onwettige oestervisschers
op de Engelsche kust, m. mv. * - LAID, s. kabelslag, m.
*-ROOM, s. kabelgat, o. *-'s LENGTH, S. kabellengte, v.
* -SPLICE, s. splitsing van het zwaar touw, v. *--TIER,
s. kabelgat, 0. * -YARN, S. kabelgaren, o.
Cabled, (kee'-bld), bn. 1. (zeev.) met een kabel bevestigd;
2. (bk.) geankerd, rond geribd.
Cablet, (ke'-blet), s. (zeev.) paardelijn, v. klein kabel
-touw,.
Cabliau, (ke'-bljo), s. kabeljauw, m.
Cabling, (ke'- bling), s. (bk.) het ankeren, ankering, v.
Cablish, (ke-blisj) s, kreupelhout o.
Cabob, (keb-ub'), bw. (kookk.) vleesch braden (bij een
zeer heet vuur.
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Caboose, (ke- boes'), S. ( zeev.)kombuis,o.scheepskeuken,v. Cadgy, (ked' ji), bn. vroolijk, dartel.
Cabos, (keb'-us), s. aalrups, v.
Cadi, (kee'-di), s. kadi, schout (in het Oosten), m.
Caboshed, (ke-bu'-sjed), bn. (wap.) met geknotte (dieren -) Cadillac, (ke- dil'-lek), s. soort peer, v.
koppen.
Cadiz, (kee'-diz), s. (aardr.) Cadix (Spanje), o.
Cabotage, (ke'-bo-tidsj), s. 1. (zeev.) kustvaart; 2. kust t Cadle, (ke'-dl), s. jonge knaap, looper, m.
kustvaart drijven, - oefenen. *- D,-vartkuns,.*ow Cadly, (ked' -li), bn. valsen, onoprecht.
dw. bn. kustvaart gedreven. *...ING, dw. bn. kustvaart Cadmia, (ked'- mi -e), s. (delfst.) zie CALAMIN C. *...ml UM,
drijvend. -, s. (het) kustvaren.
(- mi -um), s. (delfst.), soort tinerts, o. cadmium.
Cabriole, (ke'-briool), s. kromme sprong, luchtsprong, m. Cadmus, (ked' -mus), m. (gesch.) Kadmus, m.
*_s, s. mv. soort dameskapsel, o.
Caducean, (ke-djoe'-sji-en), s. tot den Mercurius-staf beCabriolet, (ke'-bri-o-let), s. sjees (tweespannig rijtuig),
hoorend. *...cEUS, (- sji-us), s. Mercurius-staf, m.
cabriolet, v.
Caducity, (ke-djoe'- si -ti), s. afgeleefdheid, zwakheid, v.
Caburns, (ke'-burns), s. kabel -, zeilgaren, o.
verval, o. *...cous, ( -kus). bn. 1. vervallen, afgeleefd;2.
Cacao, (kc-ke'-o), s. (plant.) cacao, v. *- BEAN, * -NUT, S.
(plant.) verwelkt, voorl,ijgaand.
cacao-boom, m. - noot, V. * -PLANTATION, s. cacao- plantage, Caduke, (ke'-djoek), bn. zie CADUCOUS.
V. *-POD, S. cacao- schil, v. * - TREE, S. cacao-boom, m.
Caecilia, (se- si' - li -e), s. Cecilia (v. n.).
Cachalot, (ke'-sje-lot), s. cachelot, walrus(visch), m.
Caecum, (see'-kum), s. (ontl.) begin van den hoofddarm.
j- Cache, (ket'-sj'e), s. kuil, m. groeve (om spijs te be- Caecity, enz. zie CE... enz. (1).
waren), v.
Geestas, (ces' -tes), s. noordoostenwind, m.
Cachectic, (ke'- kek -tic), *- AL, bn. (gen.) kwaadsappig. Cafer, (kee'-fur), m. V. Kaffer, m. Kaffersche (vrouw), v.
*...CHEXY, (- kek'-si), s. (gen.) kwaadsappigheid, v.
Cafia, (kef'-fe), s. (kh.) soort Oostindische katoenen stof, v.
Cachination, (ke-kin-nee-'sjun), s. schaterlach, m.
Caffein, (kef' - fe -in), s. (sclleik.) koffie-geest, m. koffieno,
t Cachet, (ke'tsjet), s. (Fr. gesch.) geheim bevel van gev. *...Ic, bn. (scheik.) uit koffie getrokken.
vangenneming (lettre de cachet).
Caffila, (kef' -fi-le), S. reisgezelschap (in het Oosten), o.
Cackerel, (kek' -ke -rel), s. soort visch, m.
karavaan, v.
Cackle, (kek'kl), ow. 1. kakelen, snateren, ginneken; Caffraria, (kef- free'-ri-e), s. (aardr.) Kafferland (Afrika), o.
2. babbelen, praten. *-, s. gekakel, gesnater; gebab- Caffree, (kef frie), Caffre, (kef'-fr), m. v. Kaffer, m.
bel, o. *- R, (- ur), m. v. 1. kakelaar, babbelaar, m. -ster,
Kaffersche (vrouw), v.
v.; 2. klokhen, v. *- D, dw. bn. gekakeld. * - CHEATS, S. Caftan, (kef' -ten), s. kaftan (Turksch bovenkleed), m.
kippen, v. mv. *...ING, dw. bn. kakelend. -, s. het ka- Cafward, (kef'-waard), s. (landti.) afsluiting, kooi (voor
kelen; Zie CACKLE, OW.
kalveren), v.
Cackmag, (kek' -lnegh), s. zie CACKLE, s.
Cag, (kegh), s. vaatje, tonnetje, o.; zie KEG.
Cacochimic, (kee-ko-ki' -mik), * - AL, bn. Zie CACHECTIC. Cage, (keedsj), s. 1. kooi, kevie ; 2. omtuining, heining,
* ...CHIMIE, (-ki' -mi), s. (gen.) Zie CACHEXY. * ...DEMON,
schutting ; 3. gevangenis, v. kerker, m.; 4. (timm.) mans_ kwade geest, m. *...ETHES, ( - i'- this), s. (gen.) ongeneestel, m.; 5. crinoline, v. *- D, dw. ho. ingekooid;gekerkerd.
lijke zweer, v. *...GRAPEY, (- gre-fi), S. (red.) foutieve -,
K-WORK, s. gebroken werk, traliewerk, o. *...ING, dw.
gebrekkige spelling, v. *...LOGY, (-lod-sji), s. foutieve -,
ho. inkooiend, opsluitend; zie CAGE, bw.
gebrekkige spreekwijs, v. *...PHONICAL, bn., -LY, bijw. Cage, bw. inkooien, opsluiten (in een kooi).
...PBoNous, (-fo-nus), bn. wanluidend. *...PHONY, (-fo -ni), Cag-mag, (kegh'-nlegh), s. oude -, taaie gans, v.; taai
S. wanluidendheid, v. .TECHNY, (-tek' -ni), s. bedorven
vleesch, 0.
kunst, v. valsche smaak, m. *...TROPHY, (-tro-fi), s. be- t Cahier, (ke'-hir), s. schrijfboek, o.
dorven voedsel, o. - voeding, v.
Caiaphas, (ke-ee' -fes), s. (Bijb.) Caïphas (m. n.)
- t Cactus, (kek' -tus), s. (plant.) cactus, m.
Caiaka, (ke-ee'-kee), Caïc, (kee' -ik), s. (zeev.) 1. galei boot ; 2. schuit der Kozakken, v.
Cacuminate, (ke-kjoe' -mi-neet), bw. punten,aanccherpen.
Cad, (ked), s. looper, jongen, m.
Caiman, (kee'-men), s. kaaiman, m.
-Cadaver, (ke-de'-vur), s. 1. lijk; 2. aas, o. *-ous, (-us), Cain, (kee'-in), s. (Bijb.) Caïn (m. n.). * -COLORED, bn.
ho., ---LY, bijes. lijkachtig, van een lijk, lijk..., aas...
roodharig.
* _ousNEss, s. lijk-, aasachtigheid, lijkkleur, v.
Cairn, (keern), s. 1. kegelvormig opgehoopte steenmassa;
2. gedenknaald, v. * - GORM, (-ghurm), s. geel kwarts, o.
•Cadbate, (ked'-beet), s. strooworm, m.
Caddas, (ked-'des), (kh.) gekeperd lint, o.
Cairo, (kee-ro), s. (aardr.) Cairo (Egypte), o.
Caisson, (kes'-sun), Caissoon, (kes'-soen), s. (mil.) 1.
Caddaw, (ked-'dao), s. lijster, v.
Caddee, (ked'-die), m. v. helper, handlanger, m. -ster, v.
onderaardsche bomkist; 2. munitiekist, v. - wagen, m.; 3.
Caddie, (ked-'di), s. twist, m. krakeel, o. k -, bw.kwellen,
(zeev.) boeikast ; 4. sluisdeur en schipsluis, v.; 5. (bk.)
gezonken paneel, o. krib, v.
hinderen, plagen, schelden; vleien, flikflooien.
Caddis, (ked' -dis), s. (kh.) soort wollen stof, v.; gekeperd Caitiff, (kee'-tif), m. ellendeling, schurk, schavuit, vagobond, nl. *-, ho. -LY, bijw. schurkachtig, diefachtig,
wollen band, 0.; zie CADBATE.
gemeen.
Caddow, zie CADDAW.
Caddy, (ked'-di), s. theekistje, -busje, o. *_ SHELL, 1- Cajeput, (kee' je- poet), s. -oil, (gen.) kajepoetolie, v.
* _Sn0VEL, *-sYOON, s. theeschopje, (ook) thee-, suiker Cajole, (kee'-djool), bw. 1. liefkoozen, vleien; 2. bepraten,
-leptj;(fig.)sok,
misleiden. *- D, dw. ho. gevleid, geliefkoosd. *- R, (- ur),
boeman, m.
m. V. 1. liefkoozer, liefkoosster, vleier, vleister; 2.
Cade, (keed), s. vaatje, tonnetje (van 500 haring of
1000 sprot), o. *-, ho. tam, zacht, gedwee. *- LAMB, S.
bepraten, bepraatster, m. v. *- RY, s. 1. lief koozerij, flikflooierij ; 2. beprating, misleiding, v. *...ING, dw. bn.
huislammetje, o. *- oIL, s. jeneverolie, v. *- woRM, zie
CADBATE. *-, bw. temmen, africhten (dieren).
liefkoozend; zie CAJOLE, bw.
Cadence, (ke'-dens), *...Cy, (- ei), s. 1. ondergang (der Cake, (keek), s. 1. koek, keek. m. gebak; 2. (heelk.)
zon) ; 2. (fig.) val, m. ; 3. (muz.) cadans, maat, v. tact;
verhard gezwel, o.; pan-, pannekoek; rose-, rozenkoek;
4. (mil.) gelijke pas; 5. (rijsch.) school-, telgang,
wax-, waskoek, m. - schijf, v. *-, bw. aaneenbakken;
m. ; 6. (wap.) onderscheiding der geslachten, v. *-,
koekbakker. *-, ow. zich tot een koek zetten. *-COA5.,
s. bakkolen, v. mv. *- D, dw. ho. tot een koek gebakken,
bw. tact -, maat houden, - regelen, cadenceeren.
*-D, dw. bn. in maat of cadans. *...ING, dw. bn. maat -,
- gezet. *-Hoop, s. koek -, keekring, m. * - HOUSE, s.
kookwinkel, m. *- w0OIAN, s. koekverkoopster, v. *...ING,
cadans regelend enz. -, s. (het) cadanseeren enz.; zie
dw. bi,. koek bakkend. -, s. het koekbakken.
CADENCE, bw.
Cadene, (ke- dien'), s. (kh.) Levantscho -, Smirnasche Cakey, (kee' -kie), S. gek, gekk vent, waloor, m.
Cal, (kel), s. (scheik.) geel arsenicum, o.
tapijtstof, V.
Cadent, (ke' dent), bn. vallend, nederstortend, dalend. Calabar, (kel'-e -br), s. Siberisch eekhorentje, o.
s. eekhorenbont ; klein bont, o.
1- Cadenza, (ke-den' -ze), s. (muz.) cadans, v.
t Cadet, (ke-det'), s. 1. jongere broeder, jongste zoon; Calabash, (kel'-e-besj), s. kalebas, pompoen, m. *- 1RFE,
2. cadet, :tispirant- officier (bij de landmacht), m.
s. kalebasboom, m.
Cadew, (ke'-djoe), S. 1. Zie CADBATE; 2. Iersche mantel, m. Calaboose, (kee'-le- boes), s. kerker, m.
-t Cadge, (ked-zji), bw. torsen, dragen. *-, ow. bedelen. Calabria, (ke-lee'-bri-e), s. (aardr.) Calabrië (Italië), o.
*-F., (- ur), m. v. 1. venter, m. -ster, v. ; 2. voerman;
(1 ) P w
len, niet on,ler Cae te vind(m, zoeke men onder Ce.
3. bedelaar, m. -ster, v.
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1. (gen.) steen (in de blaas), m. graveel; 2. stembalbn. Calabrisch. -, s. m. V. Calabriër, m. Calaletje, o. ; 3. (wisk.) rekening, v.
brische (vrouw), v.
(rijsch.)
S.
hellende
grond,
oprijCalcutta, (kel-ku'-te), s. (aardr.) Calcutta (Indië), o.
Calade, (ke-leed'),
Caldron, (kaol'-drun), s. ketel, kookketel, m.
grond, m.
Cale, (keel), s. kool, v.
Calais, (ke'-les), s. (aardr.) Calais (Frankrijk), o.
Caledonia, (ke'-li-do-ni-e), s. (aardr.) Caledonië (SchotCalaite, (ke'-leet), s. turkoois (edelgesteente), m.
land), o. *- N, bn. Caledonisch. *-, m. v. Caledoniër,
Calamanco, (ke-le-men'-ko), s. (kh.) kalamink (stof), o.
Schot, m. Caledonische, Schotsche (vrouw).
*...MANDER, (-men-dur), s. kant van Ceylon, v.
(ke'-le-mur),
s.
hoornvisch,
m.
(ke-li-fek'-sjun), s. 1. verwarming, verhitCalefaction,
Calamar,
ting, v. ; 2. warmtetoestand, m. *...FACTIVE, (-fek'-tiv),
Calambac, (ke'-lem-bek), s. Siameesch hout, o.
.FACTORY, (fek'-tur-ri), bn. verwarmend, verhittend.
Caj ambour, (kel'-em-boer), s. soort Oostindisch hout,
Calefy, (kel'-i-faj), bw. verwarmen, verhitten. *-, ow.
kalamboer; groenachtig aloëhout, o.
zich verhitten.
Calamiferous, (ke-le-mi'-ferus), bn. stengel-, steelCalembours, (ke'-lim-boer), s. kwinkslag, m. woord
vorinig.
zet, m.
-speling,v.
Calamine, (kel' -e-min), s. (delfst.) kalamfjn-(steen), m.
*..MINT, (-mint), s. (plant.) kalamint, kattekruid, o.; Calendar, (kel'-en-dur), s. 1. almanak, kalender, m.;
2. lijst, v. inhoud, m.; 2. (Shak.) register eener gevanwilde polei, v.
genis, o. *-, bw. 1. in den almanak opnemen (een heilige
Calamistrate, (kel-e-mi'-street), *...STRATION, (-streeenz.); 2. inschrijven (op een lijst enz.). *- MONTH, S.
sjun), s. het krullen, kappen.
zonnemaand, v.
Calamit, (ke'-lemit), s. 1. soort gom; 2. pad, v.
Calamite, (kel-e-majt), s. (delfst.) kalamiet(steen), o.; Calender, (kel'-en-dur), s. 1. mangel; 2. lakenpers; 3.
mangelaarster, glansster, v.; 4. korenworm, m.; 5. soort
(plant.) wilde knoflook, v.
kever (insect); 6. Turksche monnik, derwisch, ni.
Calamitous, (ke-le'-mi-tus), bn.. *- LY, bijw. ellendig,
rampspoedig, ongelukkig, -lijk. *'-NESS, *...TY, s. (-ies),
bw. mangelen, glanzen. *- ED, dw. bn. gemangeld, geglansd. *- ING, dw. bn. mangelend enz. -, s. het
1. ellende, v. ongeluk, o. nood, m.; 2. ramp, v. rampmangelen enz. *-STONE, S. glanssteen, m. *...DREK,
spoed, m.
(-drzir), s. mangel, laken -, linnenpers, v.
Calamus, (kel'-e-mus), s. 1. bies, v. riet, o.; 2. kalmusCalends, (ke'-lends), s. eerste dag der maand (bij de Ro(wortel), m.
meinen).
Calander, (kel-en'-dur), s. korenworm, m. *...DRA, (- dre),
Calenture, (ke'-len-tjur), s. (gen.) heete koorts (in de
S. soort leeuwerik, m
verzengde luchtstreek), v.
Calangay, (kel-en'-ghee), s. papegaai, m.
Calash, (ke-lesj'), s. 1. kales (rijtuig); 2. soort dameskap, Calescence, (ke-lis'-sens), s. hitte, gloeiing, v.
Calf, (traaf), s. (calves), kalf, o.; sucklie,g -, melkkalf;
v.; 3. overschoen, In.
a cow in -, with -, eene dragende koe, v. ; a book
Cale, (kalk), bn. kalkachtig. *-, s. kalk, v. *- TUFF, s.
bound in -, een boek met kalfslederen band; 2. (jag.)
kalkgrond, m. -aarde, v. *- SINTER, S. kalkdropsteen, m.
hertekalf; 3. jong van den walvisch, o.; 4. (fig.) domCalcadis, (kel'-ke-dis), s. (scheik.) wit vitriool, o.
oor, m. uilskuiken, o.; 5. (ontl.) kuit (van het been); 7.
Calcar, (kaal'-kur), S. 1. calcineer-oven; 2. (plant.) ridijsschol, v. * -FIDDLE, s. (fig.) trommel, v. *- ISH,
derspoor, v. *- ATE, (- eet), bn. gespoord, naar een spoor
*-LIKE, bn. als een kalf; (fig.) dom, stom. *- LICK, S.
gelijkend. *- EOVS, ('-ri-us), bn. kalkachtig. *-EARTH,
kuifje, o. haarbos, m. *-'s POOL, (plant.), *-'s SKIN,
S. kalkaarde, v. *- GRIT, S. kalkgrind, v. *- NEss, s.
s. kalfsvel, o. *-' S HEAD, s. kalfskop; (fig.) domkop,
kalkachtigheid, v.
m. *_'s PLUCK, S. kalfzwezerik, v. *- YARD, S. (fig.)
Calcavalla, (kel-ke-vel'-le), s. soort Portugeesche wijn, m.
plaats onzer geboorte, - van gewoon verblijf, v.
Calceated, (kel'-si-ee-tid), bn. geschoeid, van schoenen
Caliber, (ke'-li-bur), s. 1. kaliber, o. kogelmaat, v. kovoorzien.
gelwicht, o.; 2. middellijn, v.; to take the -, (zeev.)
Calcedon, (kaal'-si-dun), s. valsche ader, vlek (in een
mallen; of proper -, van het vereischte kaliber. *-coMedelgesteente), v.
PASSES, S. mv. kaliber-cirkel, kromme passer, m.
Calciferous, (kaal-si'-fe-rus), bn. kalkhoudend. *...FORM,
*-RULE, s. kaliber-staf, -stok, -meter, m.
(form), bn. kalkvormig. *...NABLE, (-ni-ble), bn. verkalkbaar. *...NATE, (-neet), bw. verkalken, tot kalk Calibogus, (ke-li'-bo-ghus), s. arak met bier.
verbranden. -D, dw. bn. verkalkt. *...NATING, (-nee'-ting), Calibre, (ke-li-'br), s. 1. zie CALIBER; 2. (fig.) zedelijke ,
hoedanigheid, v. stempel, m. karakter, o.
dw. bn. verkalkend. -, s. het verkalken. *...NATION,
(-nee-sjun), s. verkalking, kalkbranding, v. *...NATORY, t Calice, (ke'-lis). s. 1. (bloem) kelk; 2. (r. k.) avond
-malske,.
(-nee-tur-ri), S. calcineertegel, m.
Calcine, (kaal'-sajn), bw. 1.verkalken,calcineeren,oxydee- Calico, (ke'-li-ko), s. gedrukt katoen, sits, o. *- PRINTER,
s. katoendrukker, m. *...ING, (het) katoendrukken, o.
ren; 2. (fig.) verbranden, verteren. *-, ow. zich verkalkatoendrukkerij, v.
ken, tot kalk worden. *- D, dw. bn. verkalkt. *...ING,
dw. bn. verkalkend. -, s. het verkalken ; Zie CALCINE. Calid, (ke'-lid), bn. heet, brandend. *_ITY, *-NESS, s.
hitte, v. gloed, m. *- UCT, S. warmtegeleider, m. -buis, v.
Calcium, (kaal-ci-om), S. (scheik.) kalkmetaal, o. -stof, v.
Caleitrate, (kel'-si-treet), bw. schoppen, trappen. *- D, Calietta, (kel' jet-te), s. (plant.) jeneverzwam, o.
bn. geschopt. *...ING, dw. bn. schoppend, trappend. Calif, Caliph, (ke'-lif), s. kalief (Oostersche vorst uit
Arabischen stam in de middeleeuwen), m. *- ATE,
*..IoN, s. (het) schoppen, trappen.
* -SHIP, s. kalifaat, o.
Calculable, (kel'-kjoe-li-bl), bn. tel-, berekenbaar. *...LARY,
(-'le-ri), s. pitten, steenen (in vruchten), v. m. mv. -, California, (ke -li-fur'-ni-e), s. (aardr.) Californië (NoordAmerika), o. *- N, bn. Californisch. -, m. v. Californiër,
bn. (gen.) den steen betreffend, steenachtig. *...LATE,
m. Californische (vrouw), v.
(-leet), bw. berekenen, uitrekenen, becijferen (ook fig.).
-, ow. rekenen ; to - one's birth, nativity, iemands Caligation, (ke-li-ghee'-sjun), s. (gen.) verduistering
(van het gezicht), vlek op het hoornvlies, v. *...GFNOUS,
horoscoop trekken; to - upon, rekenen, bouwen op; he-s
('-dji-nus), bn. 1. donker, duister; 2. verduisterd. -NESS,
te set out on the..., hij denkt te vertrekken den... *...LATED,
s. duisterheid, v.
dw. bn. 1. berekend ; 2. bestemd; religion is -for our
benefit, de godsdienst moet tot ons heil strekken ; such Caligrapher, (ke-li'-gree-fur), m. v. schoonschrijver, m.
-schrijfster, v. calligraaf, m. 5 ...PHIC, bn. volgens de
laws are not - for a free people, zoodanige wetten
regelen der schoonschrijfkunst, calligraphisch. *...PHIST,
zijn niet gemaakt voor een vrij volk. *...LATING, (-lee'zie CALLIGRAPHER. * ...PHY, B. schoonschrijfkunst, v.
ting), dw. bn. berekenend, rekenend. -, s. (het rekenen. *...LATION, (-lee'-sjun), s. 1. rekenkunst; 2. be- Calin, (kee'-lin). s. Chineesch metaalmengsel, o. compositie, v.
rekening, becijfering (ook fig.) ; 3. uitkomst, som, v.
*...LATIVE, (-lee-tiv), bn. 1. be-, uitrekenend; 2. van be- Calipash, (ke-li-pesj'), s. (kookk.) vloesch van den rug
der schildpad, o. *...PEE, (- pie), s. vleesch van den buik
teekenis. *...LATOR, (-lee'-tur), m. v. be-, uitrekenaar,
der sch Idpad, o. * ... PERS, (- 'purs), Zie CALIBER.
rekenaar, -ster, m. v. -Y, bn. tot de rekenkunst behooCalisthenic, (ke-lis-tbe'-nik), bn. gymnastisch. *-s,
rend, rekenkunstig.
s. mv. gymnastische -, lichaamsoefeningen, v. mv.
Caleulous, (kel'-kjoe-luss), *...LOSE, (kel'-kjoe-loos),
bn. 1. steen -, kiezelachtig; 2. (gen.) den steen (in de Caliver, (ke'-li-vur), s. vuurroer, o.; (oudt.) handbus, v.
blaas) betreffend, graveelachtig. *...Lus, ('-kj oe-lus), s. Calix, (ke'-liks), s. (-es), kelk, beker, m.
*-N,

CAL.

CAL.

101

is it your - to do so ? zijt gij geroepen aldus te liandeCalk,( kaak), Caulk,(kaok),bw.1.(zeev.)kalefateren,kalefalen? 3. (godg.) roeping, v.; roll --, opnoeming der naten, breeuwen; 2. (rijsch.) beslaan (ten i s).*-,s.gescherpte
men, appèl.
hoefnagel, M. *-ED, dw. bn. 1. gebreeuwd; 2. ten ijs
beslagen (van aarde). * - ER, (-ur), S. (zeev.) breeuwer. kal- Callipash, Zie CALIPASH.
fateraar, m.; -'s hammer, -'s axe, kalfaathamer; -'s chisel, Calliope, (kel-laj'-o-pi), s. (fab.) Calliope (een der negen
zanggodinnen), v.
nagelbreker, m. * - ING, dw. bn. breeuwend ; zie CALK.
-, s. (zeev.) het breeuwen ; kalfatering, v.; breeuwslag, Callipers, (kel'- li -purs), s. mv. zie CALIBER.
m.; -box, breeuwstoel; -iron, kalfaat -, breeuwijzer; Callisthenes, (kel- lis -thi' -nis), m. Callisthenes (m. n.).
-mallet, kalfaathamer; -making iron, rabatijzer. -, s. Callosity, (kel-lo'-zi-ti), s. eelt, vereelting, huidverharding, v.
(schild.) (het) kalkeeren. *-iN, s. gescherpt hoefijzer
Callous, (kel' -lus), bn., *-LY, bijes. 1. eeltig, vereelt; 2.
(voor paarden of ossen), o.
- to, (fig.) ongevoelig (voor), verhard (tegen); to get -,
Call , (kaol), bw. 1.. noemen, benoemen, heeten; what do
to grow -, verhard worden (in). *-NEss, s. 1. vereelting -,
you - that? hoe noemt gij dat ? 2. roepen, ontbieden;
verharding (der huid); 2. (fig.) ongevoeligheid, v.
- your senses, (fig.) herroep uwe zinnen, - uw bewustzijn;
to - to mind, in het geheugen terugroepen; 3. oproepen Callow, (kel'-lo), bn. 1. ongevederd, kaal, naakt; 2 (fig.)
jeugdig, onrijp; baardeloos. *-DOCTOR, s. kwakzalver,
(namen), appèl houden; 4. roepen, wekken, doen ontm. * -MAID, S. jonge deern, v.
waken; 5. (jag.) lokken; 6. uitnoodigen; - yourselves to
an account, vraagt u zelven rekenschap; 7. inroepen (God, -t- Callus, (kel-lus ) , s. 1. (gen.) kraakbeen, o. nier; 2. eelt, v.
een getuige enz.); zich beroepen (op); afroepen (een Calm, (kaam), bn., * -LY, bijw. kalm, rustig, stil,
bedaard; - weather with a smooth sea, goed wegeest); 8. afkondigen (een huwelijk); 9. aflezen (den hoeder en slecht water. *-, S. gmv. 1. kalmte, rust,
veelsten psalm); 10. (zeev.) praaien; to - roll, rollezen;
stilte, bedaardheid; 2. (zeev.) windstilte, v.; dead -,
to - in question, in twijfel trekken; to - one names,
stark -, ,flat, -, doodstilte; to fall a -, bedaren.
iemand uitschelden; to - again, nogmaals -, wederroepen;
*- BROWED, bn. 1. bedaard -, rustig van gelaat; 2. (zeev.)
to - aside, ter zijde nemen; to - away, wegroepen; de
effen, onbewogen.
oplettendheid afleiden; to - away from, oproepen van;
to - back, terugroepen; (ook) herroepen; to - down, Calm, (kaam), bw. doen bedaren, stillen, tot rust brengen. * -ED, dw. bn. gestild. *-FR, (..ur), m. v. die tot
af-, naar beneden roepen; to - forth, te voorschijn roepen; oproepen; uitkiezen, uitpikken; aanduiden; - forth
kalmte brengt, vredestichter, -ster, m. v. -, s. (gen.)
stillend middel, calmans, o. *-ING, dw. bn. stillend,
your faculties, roep uwe vermogens te hulp; to - in,
kalmeerend enz. -, s. het stillen; zie CALM, bw. *-Nxss,
binnen roepen, laten roepen, - halen; verzamelen (menS. kalmte, bedaardheid, rust, v.; zie CALM, S.
schen), opzamelen (geld); to - of, af-, wegroepen, afleiden; to - out, naar buiten roepen; uitdagen; onder de Calomel, (kel'-o-mil), s. (scheik.) kalomel, v. verzoete
kwik, o.
vanen roepen; to - over, van de overzijde (herwaarts)
roepen; monsteren; appèl houden; to - together, samen Caloric, (kel-o'-rik), s. (nat.) warmtestof, v. *-, bn. tot
de warmtestof behoorend. *... BICITY, (-ri'- si-ti), s. gmv.
verzamelen; to - up, (naar) boven roepen; op--roepn,

roepen, bezweren (een geest); wekken, doen ontwaken;
to - up a bill, een wetsontwerp in behandeling brengen. *-, ow. 1. roepen; 2. een bezoek brengen (aan);
I shall - to morrow, morgen kom ik aan (bij u, hem,
enz.); to - after. naroepen, naschreeuwen; to - again,
weder -, opnieuw aankomen, - bezoeken; please to - at
the office, ga als het u belieft naar het kantoor; to for, om -, naar (iemand of iets) vragen; eischen; postoffice, till called for, poste- restante; to - in, binnentreden; (iem.) bezoeken; to - on, bezweren; zich beroepen op; to - one for, iemand vragen om (iets); to out to, toeschreeuwen; to - upon, (iem.) bezoeken; oproepen, dringend verzoeken; thrice -- upon my name,
roep driemaal mijnen naam. 5 ED, dw. bn. geroepen;
Zie CALL, bw.

Call, (caol), s. 1. roep, schreeuw, kreet, m.; death comes
not at -, de dood komt niet zoodra op den eersten

(nat.)specifieke warmte van het mineraalwater,v.*...RIFIC,
(-ri' -fik), bn. verwarmend, verhittend. *... RIFERE, (-ri' -fier),
s. verwarmingstoestel, warmteverspreider, m. *...$IFiCATION, (-ri-fi-kee'-sjun), s. warmtevoortbrenging, v.

... BIMETER, (-ri'- mie -tur), s. werkt.) warmtemeter, m.
...BIMOTOR, (-ri-mo-tur), s. (werkt.) warmteverspreider
door galvanisme, m.
Callotte, (ke-lot'), s. 1. kalot, muts, pet, priesterkap; 2.
(bk.) kap; 3. (heelk.) trekpleister, v.
Caloyer, (ke-loj'-ur), ni. Grieksche monnik, m.
Caltrop, (kel'-trup), s. 1. voetangel, m.; 2. (jag.) wolfsijzer, o. *-, S. (plant.) zie WATERCALTROP.
Calumbo, (kel-um'-bo), s. -root, (plant.)calumbowortel,m.
Calumet, (kel' joe-met),s.vredepijp (onder de Indianen),v.
Calumniate, (kel-um'-ni-eet), bw. ow. lasteren, kwaad
ATION, (-ee'-sjun), s. laster, achterklap,-sprekn(va).*
m. kwaadsprekerij, valsche beschuldiging, v. *...ATOa,

roep; to be within -, onder het bereik der stem zijn;
(-ee'-tur), m. v. lasteraar, -ster, m. v. *... ATORY, (-'e-tur-ri),
bn. lasterend, kwaadsprekend, lasterlijk. b-n, dw. bn.
the -s of justice, de roepstem der rechtvaardigheid; 2.
be-, gelasterd. *...ING, dw. bn. lasterend, enz. -, s. het
oproeping, v. appèl, o. monstering, v.; the - of the
house, bijeenroeping van het parlement; 3. roeping, v.
lasteren, lastering, v.; zie CALUMNIATE. 5 -NESS, s . het
Yang, m.; he pleads a - to, hij zegt geroepen te zijn tot,
lasterlijke.
• oma te...; 4. uitnoodiging; to have a - to do, uitgenoo- Calumny, (kol-um'-ni), S. (-ins), laster, m. kwaadspredigd -, aangespoord zijn om te doen; 5. recht; he has no
kerij, valsche beschuldiging, v. achterklap, m. ; it is a
- upon me, hij heeft niets over mij te zeggen; 6. kort
- upon you, het is een laster tegen u. ...ous, (-us),
bezoek; I shall give you a -, ik zal even bij u aanloopen;
bn ., -LY, bijw. lasterlijk.
7. beroep, o staat, m.; 8. (mil.) to beat a -, appèl slaan, Calvary, (kei'-we ri), s. (H. S.) 1. Calvarie(berg), lijdensberg, m.; 2. (fig.) (het) lijden, marteling, v.
trommelen; 9. (zeev.) gepraai, sein; boatswain's -, fluit
van den schipper; to wind a -, een stoot op de fluit Calve, (kaav), ow. 1. kalven. kalveren werpen; 2. voort
baren. *-D, dw. bn. gekalfd, gekalverd, ge--breng,
geven; 10. (jag.) lokfluitje, o.; (ook) roep, m.; 11. (kh.)
worpen. *-$, (-ur), bw. in repen snijden. -, ow. krimvraag, storting (op aandeelen), v.; 12. (delfst.) soort steen.
*- ARDS, (-irds), s. mv. koolbladen, - scheuten, o. v. mv.
pen . * -RUNNET, *-VELVE, s. kalfstremsel, o. *-s s.
mv. zie CALF, 1. 2.; kalfsvellen, -huiden, o. v. mv. **- BAR, s. dam, dijk, m. * -BIRD , S. lokvogel, m. *-Boy,
SNOUT, S. (plant.) leeuwenbek, m.
s. roeper (in de schouwbt^rgen) voor de rijtuigen, m.
*-xR, m. v. roeper; benoemer, -ster, m. v. -, ow. Calville, (kel' -wil), s. soort appel, guldeling, m.
Calvin, (kei' -win), s. Calvinus, Calvijn (de hervormer).
springen, huppelen.
* -Isav , s. calvinisme, o. leer van Calvijn, v. *-IST, M.
Calle, (kel'-le), s. rok, tabbaard, m.
V. Calvinist, gereformeerde, M. v. *-ISTIC, bn. calviCallet, (kel'-lit), v. 1. helleveeg, v. boos wijf, o.; 2. hoer,v.
nistisch. *-IzE, (-aj z'), bw. tot het calvinisme bekeeren.
Callid, (kel'- lid), bn. listig, sluw, geslepen. *-NESS, S.
*- ITY, s• list, sluwheid, v.
Calvish, (ka' -wisj), bn. zie CALFISH.
, (kei'-wi -ti), s. kaalheid, kale plek (op het hoofd),v.
Calligraphy , Zie CALIGRAPHY.
Calv
Callimachus, (kel' -li -me -kus), m. Callimachus (Grieksch Calx -ty aakes), s. (sclieik.) kalk, v. oxyd, o.
Calyeinal, (kel -i'-si-nel), 5 ... CINE, (kel'-i-sajn), bn. 1:
dichter).
(plant.) met een kelk; 2. tot den kelk behoorend; 3. op
Calling, (kaol'-ing), dw. bn. roepend; zie CALL, bw.

een kelk zittend.
-, s. 1. het roepen, geroep; 2. beroep, ambt, o.
stand, m.; the senators ready to die in their -s, de raads- Calycle, (kel'- i-kl), s. (plant.) kelkje, o. *--, bn., *...CuLATE, (kjoe-leet'), bn. (plant.) gekelkt.
leden bereid in de uitoefening van hun ambt te sterven;
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CAL.-CAM,

Calypter, (ke-lip'-tur), s. (plant.) mos, o.
Calyx, (ke'-liks), s. (plant.) bloemkelk, m.
Calzoons, (kel'- zoons), S. mv. onderbroek, v.
Cam, (kern), s. 1. aardhoop, terp; 2. kam, m.
Camayeu, (ke-me' joe), s. 1. (delfst.) gekleurde steen,
beeldsteen, m.; 2. camee (in onyx enz.), v.
t Camail, (ke-meel'), s. (r. k.) koorkap (der priesters), v.

Camber, (kern' - bur), s. (zeev.) bocht, v. kromhout, o.

*-BEAM, S. (zeev.) kattespoor, V. * -ED, bn. doorgebogen;
- deck, (zeev.) doorgezet dek; - keel, doorgezette
kiel; to yet -, become camber keeled, doorzetten. *-ING,
dw. bn. (zeev.) krommend, gebogen, doorzettend. *-,
S. kromte, v. boog, m. kromming, v.; -- of a p lank, bocht
van een plank.
t Cambist, (kern' -bist), S. (kh.) wisselaar, bankier, m.
*-RY, S. gmv. (kh.) wissel-, geldhandel, m. -bedrijf, o.
Cambodia, (kem-bo'di-e), s. (aardr.) Cambodgo (Azië), o.
Cambogium, (kem-bo'-dji-um), s. gittegom, v.
Cambray, (kem'-bree), s. (aardr.) Kamerijk (Frankrijk), o.
Cambrel, (kern'-bril), s. vleeschhaak, m.
Cambrian, (kem'-bri-en), bn. Kamerijksch. *-, m. v.
Kamerijker, m. Kamerijksche (vrouw), v. *...BRIC, (-brik),
S. (kh.) kamerdoek, batist, o.; -muslin, batist-neteldoek.
-paper, zijden papier, o.
Cambridge, (kem'-bridsj), s. (aardr.) Cambridge (Enge
S. wilg, m.
-land),o.*OAK
Cambyses, (kern-baj'-zis), S. Cambyses (Perzisch ko-

ning), M.

Camden, (kern'-dn), S. William Camden (Eng. oudheidkenner, 1551-1623), m.

CAM. - CAN.
Campagnol, (kem-pen' -nol), s. veldrat, v.
Campaign, (kem-peen'), s. 1. vlakte, v. veld, o.; 2. veldtocht, m. *-, ow. een veldtocht meêmaken. *- . ED, dw.bn..
zie CAMPAIGN . *-ER, (-ur), s. m. oud soldaat, veteraan;
(fig.) oude snorbaard, M. *-wIG, s. jachtparuik, v.
Campana, (kern-pee -ne), s. (plant.) paaschbloem, v..
*... NIFORM, (- ni'-form), bn. (plant.) klokvormig. *...NOLOGY, (-no'-lo-dji), s. kunst van het klokkespel, o.*... NULA, (-joe -le), s. (plant.) klokbloem, v. -TE, bn. als
een klokbloem, klokvormig.
Campania, (kern-pee- ni -e), s. (aardr.) Campania (Italië), o..
Campbell, (kem'-bl`, s. 1. Schotsche clan, v. - adellijk
geslacht, o.; 2. (Thomas) Campbell, (Engelsch dichter en
schrijver, 1777-1845).
Campeachy, (kent-pie'-tsji), *... PECHE, (kem-pe'-sji), s.
(plant.) Campêche-, verfhout, o.
Campestral, (kem-pes'-trel), *...PESTRIAN, (kem-pes-'
tri-en), bn.landelijk,tot het veld behoorend; veld...; wild.
Camphire, (kem ; -fajr), *...PHOR, (kem'-fur), s. (plant.) ,
kamfer, v.
Camphor, (kem'-fur), bw. 1. (scheik.) met kamfer verzadigen;2.kamferen,met kamfer bestrooien,bij kamfer leggen..
*-ATE, (-reet), s. kamferzuurzout, o. -D, bn. gekamford. * -ATING, dw. bn. kamferend. -, s. het kamferen.
* -ED, dw. bn. gekamferd. * -ie, bn. kamferachtig , .
kamferhoudend; kamfer... * -TREE, s. kamferboom, in.
*-woon, s. kamferbosch, o.
Camping, (kern'-ping), dw. bn. kampeerend. k-, s. 1.
het kampeeren; 2. balspel, o.
Campion, (kem'-pi-un), s. (plant.) klaproos, v.
Cample, (kern'-pl), bw. ow. 1. bekijven; haspelen, krakeelen; 2. babbelen.

Came, (keem), vt. gekomen; zie conE. f-, s. vensterlood,
o. boden vensterroede, v.
Camel, (ke'-mil), s. 1. kameel, o. kemel, m.; 2. (zeev.) Camus, (kee' -mus), zie CAMOUS.
kameel (drijvende toestel om schepen over ondiepten te Camwood, (kem'-wud), s. kamhout, Afrikaansch verfbrengen), M. * -BACKED, bn. met een kemelsrug, gehout, o.
bocheld. * -DRIVER, m. v. kameeldrijver, m. -drijfster,v.
*- INE, (-ajn), bn. het kameel betreffend, van het kameel, kemel.... *- 'S HAIR, S. kemelsgaren, o.
Camelion, zie CHAMELEON.

Can, (ken), kan, pint, v. *-BUOY, S. (zeev.) tonneboei,
v. * -FEEDER, S. 1. oliekan (op stoombooten); 2. groots
(melk)kan, v. *-Hoox, S. schinkelhaak, m. * -Hoog
SLINGS, s.

schinkel met haak, v.

Camelopard, (kern'-el-u- paard), s. kameelpardel, m. Can, (ken), ow. onr. (vt. could(, kunnen, vermogen, in
staat zijn; he only -, hij alleen kan (vermag) het; I can't
giraffe, v.
(cannot), ik kan niet; that - not be, dat kan niet zijn-,
Camelot, s. (kern'-lot), zie CAMLET.
I can't away with it, ik kan het niet verkroppen, - ver
Cameo, (kem' -i -o), S. (schild.) eamee, v.; grey -, grijs.
steen, M.

t Camera, (kee'-me-re), - obscure, s. (werkt.) donkere

kamer (toestel tot het opvangen van lichtbeelden), v.
Camerade, (kern'-reed), zie COMRADE.
Cameralistie, (ke-mi-re-lis -tik), bn. kameralistisch,
tot het geldbeheer behoorend (in Italië). *-s, s. mv.
de studie van het financie-wezen (in Italië).
Camerate, (kem'-i-reet), bw. overwulven, bogen. *-D,
dw. bn. overwulfd. *... ING, (-ree' -ting), dw. bn. overwulvend. *... TION, (-ree'^jun), s. overwelving, welving, v.
Camerlingo, (kee mur-lin'-gho), s. kamerheer, kamerling
(oudt. in Italie), m.
Cameroon, (kee-me-roen'), s. zekere Oostindische wollen stof, v.
Cames, (keems), s. zilver, o.
Camesa, (ke'- mi-ze), s. hemd, o.
amillus, (ke-mil' -lus), m. Camillus (m. n.).
amis, (kee' -mis), S. lichte kleederdracht, v.
Camisade, (ke -mi- seed'), s. (Fr. gesch.) 1. camisade;
2. nachtelijke overrompeling, v. *...BARDS, S. mv. camisards (opstandelingen uit de 14de eeuw in Frankrijk),
M. mv. *... SATED, (-see'-tid), bn. 1. bij de camisards ingel fd; 2. met het hemd buitenwaarts gekleed.
Camlet, (kern-lit), S. (kh.) kamelot, o. *-ED, bn. als
kamelot bewerkt, gewaterd, *-EES, (-ies), s. mv. (kh.)
kamelotstoffen, v. mv. * - INE, (-tajn),s.(kh.)dun kamelot,o.
Cammed, (kern'-md), bn. 1. krom, bochtig; 2. (fig.) grillig.
Cammoe, (kern' -mok), s. (plant.) ossenbreke, v.
Camoe, (kern'-ok), s. (zeev.) kniehout, o.
Camomile, (kern'-o-majl), s. (plant.) roomsche kamille, v.
Camous, (kee'-mus), bn. stompneuzig, met een stompen
neus. * -LY, bw. scheef, zijdelings.
Camp, (kemp), s. 1. kamp, o. legerplaats, v. ; to pitch
a -, een kamp opslaan; 2. leger, heer, heir, o. *-, bw.
OW. Zie ENCAMP. -BEDSTEAD. S . veldbed , o. * -BOY, S.
leger-, trosjongen, m. *-DESK, S. voldstoel, m. *-FIGHT,
S. kampgevecht, o.; (in de middeleeuwen) ordalie, v.
godsgericht, 0. *-sTOOL, S. leger -, veldstoel, m. *-vIN$GAR, S. soort drank (azijn niet peper.

they - not but know it, het kan niet anders of-duren;
zij moeten het weten.
Canaan, (ke'-ne-en), s. (aardr., H. S.) Kanaan, het beloofde land, o.
Canada, (ke'-ne-de), s. (aardr.) Canada (Noord-Amerika),
0. 5 -BALSAM, S. Canadasche dennenhar s, v. * ...DIAN,.
(-nee'-di-en), bn. Cai^adaasch, Canadeesch. -, s. Cana-diër, Canadees, m. Canadasche, Canadeesche (vrouw).
-j• Canaille, (ke'nailj«), zie MOB.
Canakin, (ken' -ne -kin), s. kannetje, o.
Canal, (ken-al'), s. 1. kanaal, o. gracht; 2. goot, - pijp-,_
3. (ontl.) buis; 4. (heelk.) spalk, v.; 5. (fig.) weg, m.
middel , o. zie CANNEL, CHENAL; -lock, sluis; lead -, looden pijpbuis. *-, bw . zie CANALIZE. * -BOAT, s. kanaalboot v. *-ICULATED, (-i-kjoe-lee'-tid), bn. 1. uitgeholde
als een goot of buis; 2. (plant.) buis-, gootvormig. *-IzATION, (-izee'-sjun), * -ING, s .kanaalbouw,m.kanalisatie,v.
*_IZE,(-aj z'),bw. kanaliseeren, kanalen graven, - bouwen.
Canaria, (k-enee'-ri-e), zie CANARY. *-, s. 1. (aardr.) GrootKanarie (Afrika), o.; the - islands, zie CANARIES; 2. kanariewij n; 3. kanarievogel; 4. (soort) dans, m.
Canary, (ke'-ne-ri'), * -SEED, s. kanariezaad, o . * -WEED,
S. (plant.) soort zuring, v. * -BIRD, *-FINCH, 1. kanarievogel; 2. (fig.) schalk, spotvogel, m . * -GRASS, S. (plant.)
kanariegras, o. *... RIES, ( -ris), s. mv. (aardr.) Kanarischeeilanden, o. mv. (ten westen van Afrika).
Cancel, (ken'-sil), bw. 1. omtraliën, met paalwerk omzetten, afsluiten; 2. doorhalen (met de pen); I - alt
grudge, ik smoor allen wrok; 3. opheffen, vernietigen
(een verbintenis enz.); the bonds were -led, de obligatiën
(stukken) werden vernietigd, - geamortiseerd; 4. (kh.)
5. (drukk.) kartons druk --heropn,wditk;
ken. *-, s. karton, o. * -LATE, bw. zie CANCEL. * -LA-

TED, (-ee'-tid), * -ED, dw. bn. omtralied enz.; zie CANCEL.
* -LATION, (-ee' sjun), S. 1. doorhaling; 2. tenietdoening,
v. * ING, dw. bn. 1. omtraliënd; 2. doorhalend, enz.;,
zie CANCEL , bw. -, s. het doorhalen, enz.; zie CAaCEL-

_

* -LARTATF . (-lur'-jest), bn. den kanselier -, de
kanselarij betreffend.

LATION.

CAN.

CAN.

Cancer, (ken' -sur), s. 1. kreeft, m.; (sterr.) tropic of the
-, kreeftskeerkring, m.; 2. (gen.) kanker, m. *- ATE,
( -eet), ow. (gen.) verkankeren, kankerachtig worden.
*-ATION, (-ee'-sjun), S. verkankering, v. *- D, dw. bn.
verkankerd. * - ING, dw. bn. verkankerend. 0 -NESS, S.
1. kreeftachtigheid; 2. (gen.) kankerachtigheid, v. *-ous,
(-us) bn. 1. kreeftachtig; 2. (gen.) kankerachtig.
Cancriform, (ken'-kri-foorm), bn. 1. kreeftvormig; 2.
(gen.) kankervormig.
Canerine, (ken'-krajn), bn. 1. kreeftachtig; 2. zich voor
en achterwaarts bewegend.
Candaules, (ken-dao -lis), s. m. Candaulus (m. n.).
Candelabre, (ken-di'-le -br), * - BRum, (1e -brom), s.
staande kroonluchter, m.
Candent, (ken'-dint), bn. (scheik.) witgloeiend.
Candia, (ken'-di-e), s. (aardr.) Candia (eil. Middellandsche
Zee), o. *- N, bn. Candiaansch, Candiotisch. -i-, m. v.
Candioot, m. Candiotische (vrouw), v.
Candicant, (ken'-di- kent), bn. wit wordend.
Candid, (ken'-did), bn., *- LY, bijes. oprecht, openhartig,
ongeveinsd; onpartijdig, -lijk. *- ATE, ( - eet), m. v. candidaat, die aanzoek doet (om), die dingt (naar); to be a for glory, naar glorie dingen. *- NESS, s. gmv. oprechtheid, openhartigheid; onpartijdigheid, v.
Candied, (ken'did), dw. bn. gesuikerd; zie CANDY; the
brook - with ice, de beek tot ijs bevrozen; - tonyne,
honigzoete tong, - woorden.
Candify, (ken-di-faj), bw. ow. wit maken, - worden.
Candisation, (ken-di-zee'-sjun), s. (scheik.) stolling, kristalliseering (inz. van suiker), v.
Candle, (ken--dl), s. 1. kaars, v. licht, o.; tallow-, smeer
mould-, gegoten kaars; rush-, nachtkaars; to put-kars;
out the -, de kaars uitsnuiten, uitdooven; sale by inch of
-, verkooping bij de kaars, v.; my-burns out, (fig.) mijn
(levens) licht gaat uit, o.; 2. hemellicht, gesternte, o.; 3.
(heelk.) bougie, v. * -BERRY- TREF., s. laurierboom, m.
*- BoafBs, S. mv. (nat.) knalglaasjes, o. niv. *-Box, s.
kaarsenlade, v. * -BROACH, s. kaarsenstang, v. kaarsen spit, 0. * -COAL, Zie CANNEL-COAL. * -HOLDER, S. (fig.)
medeplichtige, heler, m. *- JACK, s. blaker, m. *- LIGHT,
S. kaarslicht, o. * - MOULD FRAME, S. kaarsenmakersvorm,
m. -bank, v. * - SAFE, S. zuinige, 0. 5 -'S ENDS, S. mv.
eindjes kaars, o. mv. *-SNUFFERS, S. snuiter, m. *- STICK,
s. kandelaar, m.; armed-, branched-, armblaker, luchter,
kroonkandelaar, m. *- STUFF, s. kaarsevet, o. *- wASTER,
s. dief (aan de kaars; (fig.) nachtzwerver, zwierbol, m.
*-wlcK, s. kaarsepit, v. *- wooD, S. citroenhout, o.
Candlemas, (ken'-dl -mes), s. (r. k) - day, Maria Lichtmis (2 Februari).
Candoek, (ken' -dok), s. (plant.) rivier -, vloedgras, o.
biezen, v. mv.
Candor, Candour, (ken' -dur), s. 1. oprechtheid, enge veinsdheid, rechtschapenheid; 2. onnoozelheid, onschuld, v.
Candy, (ken'-di), bw. (vt en vdw. candied), kan dijen (suiker); inleggen, konfijten. *-, ow. zich kristalliseeren.*-,
s. ingelegd -, gekonfijt suikergoed, o.; sugar-, kandijs. gewicht van 500 pond (in Ensuiker, klontjes.
bn. zie CANDIED; (fig.) dronken,
gelsch- Indië), o.
* -TUFT, S. (plant.) boerenmostaard, v. *- TREE, S. mostaardzaadstruik, m. * - ING, dw. bn. inleggend, kristalli seerend. -, s. het inleggen, kristalliseeren; zie CANDY, bes.
Cane, (keen), s. 1. riet, o. bies, v.; struik, m.; sugar-, suikerriet; platting, biezenvlechterij (tot hoeden); 2. rotting, (wandel)stok; 3. pijl, m. lans, werpspies; 4. cana
(Italiaansche el _ 1.5 meter). v. *- BILL, s. bies -,
rietmes, 0. * -BLINDS, mv. jaloezieën -, v. mv. gordijnen
van Onstindisch riet, o. mv. *-BOTTOM- CHAIR, S. biezen -,
mattenstoel, m. *-BRAKE, s. rietboschje, o. *- FERRET,
s. rottingbeslag, o. *- HEAD, s. rottingknop, m. *- HOLE, S.
vore waarin het suikerriet wordt geplant, v. *- alAN, s.
stokkenkooper, rottinghandelaar, m. *- PENCIL, s. rieten
pennenhouder, m. *- SPIRIT, S. suiker(riet), o. spiritus, m.
*- STRING, s. rottingkoordje, 0. *-TRASH, s. melasse, v.
*-w0RK, s. riet -, mandewerk, o.
Cane, (keen), bw. stokslagen geven, afranselen met een
stok. *- D, dw. bn. afgeranseld.
Canea, (kee- ni -e), s. (aardr. H. S.) Canea (Judea), o.
Canel, (ke'-nil), S. (plant.) kaneel, o. en v. *- BONE, s.
(ontl.) gorgelbeen, o. * - COAL, zie CANNF.L-COAL. *-LA
ALBA, * _BARK, s. wit kaneel (Amerika), o.
Caneseent, (ke- nis'- sent), bn. (plant.) grijs, witachtig.

-- Cangie, (ken'-dsji), ow. krakeelen, twisten.
Canicula(e), (kee- ni' -kjoe-le), s. 1. hondsgesternte, o.; 2.
hondsdagen (Juli -Aug.), m. mv. *- R, bn. tot het
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hondsgesternte behoorend; -days, hondsdagen.

Canine, (ke-najn), bn. hondsch, honds...; honden...; to be

made up of - particles, een hondennatuur bezitten. 5 -APPETITE, S. verslindende ., geeuwhonger, m. *- MADNESS,
s. hondsdolheid, watervrees, v. *- TOOTH, s. hondstand, m.
Caning, (kee-ning), dw. bn. afranselend. *--, s. het afranselen, stokslagen, su. mv.
Canister, (ke- nis' -tur), s. 1. theebus, blikken doos, v.;
2. (fig.) (gem.) hoofd, o. *- sHOT, S. (mil.) schroot, kar.
tetsvuur, o.
Canker, (ken'-kur), s. 1. (plant.) brand, honigdauw, m.;
(gen.) kanker, m.; het invretende, liet verterende; (vee
oorkanker (der honden), m.; 2. (scheik.) roest, v.-arts.)
*_, bw. 1. aansteken; door-, invreten; doorkankeren;
2. (fig.) vergiftigen, vergallen. *-, ow. 1. zich verkankeren, bederven; 2. verroesten. * - BIT, bn. aangestoken
door...; Zie CANKERED. * -ED, dw. bn., -LY, bijw.l.ingevreten; Zie CANKER, bw. ow.; 2. (fig.) wrokkend, norsch,
onvriendelijk; 3. zedelijk verdorven. *- FLY, s. beren
LIKE, (-lajk), *-ors, ( us), bn. kankerachtig.-rups,v.*
*-Y, bn. roestig. * -`WEED, S. tabakskruid, o. *- woRM,
s. darmworm; (soort) krekel, m.
Cann, Zie CAN.
Cannabine, (ken'- ne -bain), bn. hennepen, van hennep.
Cannal, zie CANAL.
Cannel, (ken-nil), s. - coal, (delfst.) soort goede steenkool, v.
Cannequin, (ken' -ne -kin), s. (kli.) Oostindisch katoen, o.
Cannibal, (ken' -ni-bel), in. v. kaisnibaal, mensclleneter,
- eetster, m. v. *-, bn., -LY, bijw. kannibaalsch, wreed,
bloeddorstig, -lijk. *- ISM, s. 1. kannibalisme, o. gewoonte van het menscheneten; 2. wreedheid, bloeddorstigheid, v.
Canniness, (ken' -ni-nes), s. (w. g.) Zie CANDIDNESS.
Canniken, (ken' -ni -kin), s. kannetje, potje, kanneke, o.
Canning, (ken- ving), s. George Canning, (Engelsch staats man, schrijver en dichter, 1770-1817).
Cannipers, (ken'- ni -purs), Zie CALIPERS.
Cannister, (ken'- nis -tur), s. (werkt.) hevel, m. pomp, v.
Cannon, (ken-nun), s. kanon, stuk geschut, o.; dolphins of
a -, ooren van een kanon; hearry -, zwaar geschut;
rouge, reach of a -, schootsverheid, dracht van een kanon; recoil of a -, recul; spuuuye your -! wisch uit; to fire
a -, een kanon -, geschut afvuren; a cast --, een gegoten

stuk; to cool a -, een stuk af koelen; to dismounta -, een
kanon (van het rolpaard) lichten; to level a-, een kanon
richten; to raise a -, een kanon vluchten; to lower a -,
een kanon dompen. * -BALI., *-BULLET, S. kanonskogel,
m. * -BREECII, s. bodemstuk, o. °- CHASE, s. langeveld,
0. * -CHASE-GIRDLE, s. band achter liet langeveld, m.
* -CHASE-ASTRAGAL, s. kamerband, 0. * -FOUNDER, s. kanongieter, m. 5 -HOLE, s. geschutpoort, v. * -METAL, S.
kanonspijs, v. *- atuzzLE, S. kop, M. -SWELLING, S.
verdikking aan den kop, v. *-rxooF, bn. kogelvast,
bestand tegen het kanon. *-POWDER, s. buskruit, o.
* --REINFORCE, S. 1. bodemstuk; 2. tappenstuk, o. *- ROYAL,
s. kartouw, o. houwitser, m. *- SHOT, S. 1. kanonschot,
o.; 2. - kogel, ni.; 3. schootsverheid, v. * -TRUNNIONS, S.
tappen, v. mv.
Cannonnade, (ken-nun-need'), bw. kanonneeren, bom
beschieten. *-, ow. schieten (uit kanon). *-,-barden,
s. kanonnade, beschieting, v. bombardement, o.; close-,
een goed onderhouden vuur. *-- D, dw. bn. beschoten.
*...EER, ( - ier), s. kannonnier, artillerist, nI. *...rNG, dw.
bn. beschietend; Zie CANNONNADE.
Cannot, (ken'-not), zie CAN.
Cannular, (ken' -joe-Ier), bn. kan -, pijpvormig.
Canoe, (ke'-noe), S. kanoo, Indische boot, prauw, v.;
- with outrigger, vleugelprauw.
Canon, (ke'-nun), s. 1. regel, m. wet; 2. kerkwet, v.
canonieke instellingen, v. mv. - boeken, o. mv.; 3. gezaghebbende lijst der heiligen, v.; 4. (r. k.) misformulier, o.; 5. kanonnik, domheer, stichtsheer, m.; 6.
(muz.) canon, o.; 7. (wisk.) formule; 8. (heolk.) hechtnaald; 9. (apoth.) formule; 10. (drukk.) kanon (letter), v.;
great -, grof kanon; lean -, klein kanon. *-BIT, S.
(rijsch.) hol gebit, o. *-BONES, mv. (veearts.) springbeen deren, o. Inv. *-LAN, s. kanonieke wet, v. kerkrecht, o.
Canoness, (ken'-un-ness), s. (r, k.) stichtsvrouw, kloos.
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tervrouw, V. *...ICAL, (' •i -kel), bn. -LY, bijw. (r. k.) canoniek, kerkelijk, naar de kerkelijke wetten. -s, s. mv.
teekenen -, o. mv. gewaad van een kanunnik of domheer,
o. -NESS, S. (het) kanonieke; overeenkomst met het kanonieke recht, v. *...ICATE, (' -i-keet), s. kanunnikaat-,
domheerschap, 0. *...IST, S. (k.) wetgeleerde, kenner der
canonieke wetten, m. -Ic, bn. volgens het canonieke
recht. *...ZATION, (-i -zee-sjun), s. (r. k.) heiligverklaring.
canonisatie, v. *•..izE, (- ajz), bw. heilig verklaren. -D,
dw. bn. heilig verklaard, the -, de heilig verklaarden.
*...IZING, (aj-zing), dw. bn. heilig verklarend.
Canonry, (ke'-nun-ri), *...snip, (ke'-nun-sjip, s. kanunnikschap, domheerschap, o.
Canopied, (ke'-no-pajd), dw. bn. gedekt; zie CANOPY, bw.
Canopy, (ke'-nu -pi), S. 1. (bk.) hemel, troon -, draaghemel, m.; 2. (fig.) hemelsch gewelf, o.; the spangled -, de
sterrenhemel, o.; 3. bladerendak, o. *-, bw. met een
hemel -, met loof dekken. *- BED, S. bed met verhemelte,
ledikant, o. *_COUCH, s. rustbed, o. (dicht.) koets, v.
* -ING, dw. bn. (bk.) dekkend; zie CANOPY, bw.
Canorous, (ken-o' -rus), bn. klankrijk, zangerig, welluidend. *- BIRD, S. zangvogel, m. *_NESS, s. klankrijk
zangerigheid, welluidendheid, v.
-heid,
Cant, (verkorting) zie CANNOT.
Cant, (kent), s. 1. kunsttaal, beroeptaal; 2. dieventaal, v.
bargoensch, kramerlatijn, o.; 3. gemaakte uitspraak, affectatie, v.; 4. (kh.) veiling, verkooping; 5. (bk.) nis, v.;
6. kant, rand, m. zijde, v.; 7. huichelaar; veinzaard, m.;
8, (zeev.) klomplat, kentering, v. *- BODY, S. (zeev.)
romp met draaispanten, m. *- FASHION PIECE, S. meetkant van het rantsoen, m. * -FLOOR, s. ondereinde van
het draaispant, o. *- Hooh, S. kanthaak, m. *- PIECES,
s. mv. driehoekige latten, v. mv. 5 --RIBBANS, s. mv.
tenten, v. mv. *- SPAR, S. gedraaid stuk hout, o. *- TIMBER, s. draaispant, 0. *-WORD, S. gemeen woord, o.; taalfout; eigendommelijke uitdrukking, v.
Cant, bn. schuin, scheef, gedraai d
Cant, (kent), ow. 1. koeterwaalsen, -, dieventaal spreken;
2. kunstwoorden bezigen; 3. gemaakt -, geaffecteerd
spreken; 4. veinzen. femelen. f -, bw. 1. veilen, aan den
meestbiedende verkoopen; 2. (zeev.) draaien, kenteren;
3. kantschaven, wrijven, krassen, niet glad werken.
Cantab, Zie CANTABRIGIAN.
Cantabria, (ken-tee'-bri-e), s. (aardr.) Cantabril (oudt.
provincie van Engeland), o. * -BRIGIAN, m. v. bewoner -, student van Cambridge.
Cantalivers, zie cANTiLIVERS.
Cantalupe, (ken-- te -lup), s. (plant.) meloen, m. kante
-loep,v.
Cantate, (ken-tee' -te), s. (muz.) cantate, v. lied, o.
*...TATION, (-tee-sjun), v. (w. g.) zang, m. het zingen.
Canted, (ken-tid'), dw. bn. zie cAn T, ow. bw.
Canteen, . (ken- tien'), s. (mil.) 1. marketentsterkraam,
kroeg, cantine; 2. tinnen .-, houten veldflesch, - kan, v.
* -KEEPER, m. v. marketenter, m. -ster, v.
Canteleup, Zie CANTALUPE.
Cantel, (ken' -til), Cantle, ken'-tl), s. (rij sch.) zadelboog,m.
Canter, (ken'-tur), m. v. 1. femelaar, -ster, huichelaar,
-ster, schijnheilige, m. v.; 2. schoolvos, pedant, ni.; 3.
(rij sch.) korte -, lichte draf, galop, m. *-, ow. (rij sch.)
galoppeeren, in korten draf rijden.
Canterbury, (ken'-tur-bur-ri), S. (aardr.) Canterbury,Kan
telberg (Eng.), o. *- BELL, S. klokbloem, v. * - GALOP,
S. korte -, handgalop, m. *- TALES, mv. verhalen van
Canterbury (naam van een gedicht van Chaucer), o. mv.
Cantharis, (ken-thee' -ris), s. Spaansche vlieg, v.
Dire, s. Spaanschevliegenzalf, v.
Canthus, (ken'-thus), s. (ontl. ooghoek, m.
Canticle, (ken-ti' -kl), s. (k.) gezang, o. lofzang, m. *-,
s. mv. Hooglied (van Salomo).
Cantilivers, (ken'-ti -li- wurs), s. mv. (bk.) sparkoppen,
m. mv.
Cantillate, (ken'-til -leet), bw. (muz.) zingen, in maat
voordragen. *- D, dw. bn. gezongen. ...ING, dw.-geluid
bn. zingend.
Canting, (kcn'-ting), dw. bn., *- I.Y, bijw. koeter
sprekend; zie CANT, ow. bes. *-, s. (zeev.)-walsch
draaiing, v.; - of the timbers, draaiing van de
ten. *-Quo1N5, s, mv. stuwhouten, - wiggen, o. v. mv.
*-LIVER, S. krul voor het galjoen, v.* -NESS, s. gewoonte
om koeterwaalsch te spreken, v.; zie CANTING, S.
Cantion, (ken'-tsjun), s. gezang, o.

C1Lv. - CAP.
Cantle, (kentil), vu. stuksnijden, verbrokkelen; to -out,
voetstoots verkoopen.
Cantlet, (ken-tilt), s. 1. brokstuk, fragment, o.; 2. top,
m. punt, 0.
Canto, (ken'-to), s. 1. (dichtk.) zang, m. boek (deel van
een gedicht), o.; 2. (muz.) hooge -, zangpartij, v.
Canton, (ken'-tun). s. 1. (aardr.) Canton (China), o.; 2.
kanton, district; 3. (wap.) hoekschildje, o.; 4. (schild.)
partij; 5. afdeeling, v. *-, bw. 1. in kantons verdeeles;
2.(wap.) van hoekschilden voorzien. -, ow. 1. (mil.) -out,
kantonneeren; 2. zich(ergens)vestigen. *- ED, dw.bn. *_
ING, dw. bn. Zie CANTON. * ---IZE, (- ajz), bw. Zie CANTON.
*-MENT,s.(mil.)kantonnement, o. 5 -NAL, bn. kantonnaal.
Cantoon, (ken- toen') s. (kh.) wit bont, - katoen, o.
t Cantrap, (ken'-trep), s. betoovering, tooverij, v.; to
cast -s, bezweringen doen. *-, voetangel, m.
-- Cantred, (ken'-trid), S. district van tien dorpen (in
Wallis), o.
-- Canty, (ken'-ti), bn. dartel, vroolijk.
Canula, (ken -joe-ic), s. (heelk.) spuit, klisteer, v.
Canute, (ken' foet), m. Canut, Knoet (koning van Enge
-land,107).
Canvass, (ken'-ves), s. 1. (kh.) kanefas, voeringkanefas,
m.;
ship
under
all
o.; 2. zeildoek; 3. zeilen, o. mv. doek,
her -, alle zeilen bij hebben; 4. presenning; 5. paklinnen,
tentdoek, o.; 6. (fig.) tent, v.; to remain in -,inde tenten
blijven; 7. vensterhorretje, o.; 8. eerste -, ruwe schets
(van iets), V. doek, o.; thou halt touched the - into life, gij
hebt het doek bezield; 9. nasporing, v. onderzoek, o.; 10.
geheime opneming der stemmen, v. *- BACK, s. Amerik.
eend, v. '5-CLIMBER, s. (zeev.) rappe gast, pikbroek, m.
* -YARN, S. schiemansgaren, pikgaren, o.
Canvass, (ken'- vos), bw. 1. onderzoeken, nasporen; 2.
ophelderen, tot klaarheid brengen; beraadslagen (over);
3. opnemen (stemmen). *-, ow. -for, staan naar..., kuipen, stemmen werven. * - ABLE, (- i' -bl), bn. onderzoek baar; vatbaar voor kuiperij. *- ED, dw. bn. onderzocht;
zie CANVASS. *}R, (- ur), m. 1. onderzoeker; 2. stemmen werver; 3. stemopnemer, m. * - ING, dw. bn. onderzoekend; zie CANVASS, dw. bn.
Cany, (kee' -ni), bn. 1. riet -, biesachtig; 2. rieten, biezen.
Canyon, (kee'- ni -un), s. holle weg, m.
Canzonet, (ken'zo-nit), s. (muz.) liedje, o.
Caouehoue, (koe' -sjoek), s. gom - elastiek, caoutchouc, o.
Cap, (kep), s. 1. kap, muts, pet, baret, v. hoed, m.; kuif, v.;
foraging-, politiemuts; lace-, kanten muts; night-,
nachtmuts; to take of one's -, zijne pet afnemen; of with
your -, neem je muts (hoed) af; fouls-, ezelskap (plant.);
-case, valies, mantelzak; 2. kardinaalshoed, m.; 3. groet,
afneming van den hoed, v.; 4. - and bells, narrenkap; 5.
- a pie, van het hoofd tot teen (gewapend); 6. hoofd, o.
aanvoerder, eerste, m.; the- of all the fools alive, de grootste van alle zotten; 7. copper-, kapsel, slaghoedje; 8. dek-

sel; 9. peperhuis, zakje, o.; 10. (bk.) kap, v. dakgeraamte,
o. kornis, v.; 11. (drukk.) kroondeksel; 12. (zeev.) ezels-.
hoofd, o. klos, v. blok, o.;fore -, fokke- ezelshoofd; fore
top -, voorsteng -, bramezelshoofd; lower-, onder- ezelshoofd; main-, grootezelshoofd; - ofa bowsprit, schild; of a gun, platlood; op right -, uilebord; - for pedesta 1, kap
voor een kussenblok (stoomes.). * -ACQUAINTANCE, S. oppervlakkige vriendschap, v. * SIERCHANT, S. (kh.) supercargo, 0. * -PAPER, S. grauw papier, 0. * -SCUTTLE, S.
luikdeksel, o. * -SHEAF, S. (landb.) bovenste schoof, v.
* _SHORE, -STANCHEON, S. Stut, M. * -SQUARE, S. tap-

pendekplaat, v.
Cap, (kep), bw. 1. met een kap dekken, bekleeden; 2.
(schoenra.) kappen opzetten; 3. gekurkte fiesschen overtrekken; 4. de pet -, de muts afnemen (tot groet); 5.
(zeev.) een ezelshoofd opbrengen; to - a rope, een touw
kleeden; 6, (dichtk.) to - verses, verzen opzeggen, waarvan de beginletters van het eens de eindletters van het
vorige zijn; to-quotations, aanhalingen bezigenomstrijd;
to - a loadstone, een magneet dekken, - wapenen.
Capability, (ke-pe- bil' - i -ti), S. (- ies), bekwaamheid, macht,
V. vermogen, o. bevoegdheid, v.
Capable, • (kep'-e-bl), bn. - of, 1. bekwaam; - o f judgin#, bekwaam tot oordoelen; - of instruction, vatbaar
voor onderricht; - of pain, gevoelig voor pijn, - smart;
2. geschikt; the room is not - of receiving (to receive)
the company. de kamer is niet geschikt (voldoende) voor het gezelschap: - of heieg altered, geschikt voor ver
andering; 3. bevoegd, gerechtigd. *- NESS, S. 1. bekwaam-

CAP.

CAP.
held, geschiktheid; 2. bevoegdheid, v.; 3. inzicht, ver
-stand,o.

Capacious, (ke-pe'-sjus), bn., *- LY, bijw. 1. ruim,
wijd; 2. (fig.) wijd, veelomvattend. *...CIFY, (- si -faj),
*...CITATE, (- si -test'), bw. bekwamen, geschikt maken
(tot). *...CITATION, ( - si- tee'-sjun), s. bekwaming, v. (liet)
geschikt maken (tot). *...cITY, (- 'si -ti), s. (-ies), 1. ruimte,
wijdte, v. omvang; 2. inhoud, m.; 3. gehalte, o.; 4. bekwaamheid, geschiktheid, bevoegdheid, macht, v. vermogen, o.; 5. eigenschap, hoedanigheid, v. karakter, o.
Capade, (ke peed'), s. (hoed.) vak, o.
Caparison, (ke-pe'-ri-zun), s. (rijsch.) paardedek, o.
sjabrak, v.; 2. vliegennet, o. *-, bw. (rijsch.) dekken
(met een sjabrak enz.). *- ED, dw. bn. (rijsch.) bedekt,
gekleed. * - ING- dw. bn. (rijsch.) bedekkend, kleedend.
Cape, (keep), s. 1. kaap, v. voorgebergte, o. landtong, v.;
2. Kaap (de Goede Hoop, Afrika), v.; to double -, to weather
a -, een kaap te boven zeilen; - to fly away, boterland; to
sail beyond a -, een kaap doorzeilen; 3. kraag, m.
S. Kaap -Hoorn (Zuid - Amerika), v. 0 -LICE, S. (heelk.)
snoer, v. beenbreukverband, o. *- TO`vN, s. Kaapstad
(Afrika), v. *- VERD, s Kaap -Vend het Groene Voorgebergte, o. * - WINE, S. Kaapsche wijn (Constantia), v.
, Cape, (keep), ow. (zeev.) koersen, koers zetten; to - on
the N. IV, ten noordwesten voorleggen. *- D, dw.
(zeev.) koers gezet (naar).
Capelan, (keep'-lin), s. soort visch, m.
Capellet, (ke'-pel -lit), s. (veearts.) wen, v. gezwel, o.
Caper, (ke'-pur), ,ow. luchtsprongen -, kapriolen maken,
springen. *-, s. 1. luchtsprong, m.; to cut -s, lucht
maken; we run into strange -s, (Shak.) wij-spronge
hebben zonderlingé kuren; cross -s, tegenspoeden; cousins, goede maatjes; 2. (plant.) kapper, v.; -sauce,
(kookk.) kapperssaus. *- BUSSI, 5 -TREE, s. kappersboom,
- struik, m. *- ED, dw. bn. gesprongen; zie CAPER, OW.
*-ER, (- ur), m. luchtspringer, koordedanser, m. * - ING,
dw. bn. springende enz. -, s. het springen; zie CAPER,
2. * -LASH, S. vuile taal, v. *- MERCHANT, S. 1. (fig.)
kapriolen - snijder, dansmeester; 2. reeder, handelaar op
de Kaap (de Goede Hoop), m.
Capes, (keeps), s. mv. (landb.) wegspringende korenaren
(bij het dorschen), v. mv.
Capias, (ke'-pi-es), s. (recht.) bevel van gevangenneming, o.
1- Capigi, (ke'-pi-dji), s. portier (in het Oosten), m.
Capillaceous, (ke- pil -le'-sjus), bn. haar -, vezolachtig,
vezelig. *...LAIRS, (-leer), s. capillair-siroop; siroop van
oranje - bloesem, v. *...LAMENT, (-'le- ment), s. (ontl.)
haar, o. fijne vezel, spier, v.; (plant.) meeldraad, m.
* ...LARITY, (-le'-ri-ti), s. (nat.) capillariteit, v. aantrek
haarbuisjes, o. 0 ...LARY, (-' le ri), bn.-kingsvermod
haar, vezelachtig, haarfijn; haarbuisjesvormig. -, s.
haaradertje; (plant.) worteladertje, o. *...Li r oRrr, ( -'li form), bn. haarvormig. *...LOTADE, (- 'lo-teed'), s. (kookk.)
ragout van gehak, o.
Capital, (ke'-pi -tel), bn., * - LY, bijes. 1. tot het hoofd
behoorend; - bruise, kneuzing aan het hoofd; 2. waar
het leven (of iedere andere hoofdzaak) mede gemoeid is;
- treason, hoogveroaad; - sin, doodzonde; - crime,
hoofdmisdaad; - puicishutent, doodstraf; 3. hoofdzakelijk,
voornaam, voornamelijk; hoofd...; - letter, hoofdletter;
- ship, linieschip; -, indeed! uitnemend ! van belang,
inderdaad; a - wine, een lekker wijntje; to possess -advantages, groots verdiensten -, voorrechten bezitten;
- branch, hoofdtak (ook fig.); the - stock, fonds, maat
kapitaal ; -LEES, sterke (potasch) loog, v.-schapelijk
*_, s. 1. kapitaal, o. hoofdsom, v.; 2. hoofdstad; 3.
hoofdletter, v.; 4. (bk.) kapiteel, dekstuk, o. *- IST,
m. kapitalist, geldbezitter; (fig.; rijk man, m. *- NESS,
s. hoofdmisdaad, v.
Capitana, (ke-pi'- te-ne), S. (oudt.) admiraalsgalei, v.
Capitate, (ke-pi-teet), bn. (plant.) kopvormig. *...TATION,
(-tee-sjun), s. 1. hoofdelijke telling, v. - omslag, m.;
2. - tax, hoofdgeld, o.
Capite, (ke-pajt), s. (leenst.) onmiddellijk leenman, m.
Capitol, (ke'-pi -tol), s. (Rom. g.) 1. Capitool, capitolium;
2. congrespaleis (te Washington); 3. stadhuis (te Toulouse), 0.; 4. Zie CAPITAL. * ...TOUL, (-tool), in. (oudt.)
burgemeester (van Toulouse), m. *...TULAR, (-tjoe-lar),
-Y, s. 1. (k.) besluit -, bevel van het kapittel, o. -s,
mv. capitulariën (wetten van Karel den Groote), v.
mv. *...TULAR, bn., -LY, bijw. tot een (geestelijk) ka, pittel behoorend. *...TULATE, (-tjoe-lect'), dw. (mil.) ca-
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pitulceren, bij verdrag zich overgeven. -n, bn. gecapituleerd. *...TULATING, (-tjoe-lee'-ting), dw. bn. capit nicerend. -, S. (het) capituleeren. *...TULATION, (-tj;,e-leesjun), s. capitulatie, v. verdrag, o. *...TULATOR, (-'tjoelee-tur), m. die capituleert, zich (bij verdrag) overgeeft.
Capivi, (ke-pi' -wi). s. (gen.) copaïvabalsem, m. *- TREE,
s. copaïva- struik, -boom, m.
Capnomancy, (kep'-nu-men -si), s. rook- waarzeggerij,
- wichelarij, v. *...NoMoR, ('- no-mur). s. (scheik.) vocht
uit den rook van zek. lichamen verkregen, o.
Capoc, (ke' -pok), S. (kh.) zijden-katoen, o.
Capoch, (ke-potsj), s. monnikspij, -kap, v.
Capon, (ke'-pn), S. kapoen, m.; -'s tail, 1. (plant.) vale1-laan, v.; 2. hommer, m. *-, bw. kapoenen, lubben.
*-ED, dw. bn. gelubd. *- ET, (- it'), s. kapoentje, o.
* -ING, dw. bn. lubbend. -, s. liet lubben.
Caponniere, (ke- po - nier'), s. (vest.) bedekte gang, v.
Capot, (ke-poj'), s. (spel), kapot, bête, o. f -, bw. kapot
maken, - spelen.
Capote, (ke- poot'), s. soort mantel (in Oost-Indië), m.
Capouch, (ke-poetsj'), zie cAPUCCio.
Cappadine, (kep'-pe-din), s. bosje ruwe zijde, o.
Cappadocia, (kep-pe-do'-sji-e), s. (oude aardr.) Cappadocië (Klein Azië), o.
Capped, (kep'-pd), dw. bn. zie CAP, bw. ow.
Capper, (kep'-pur), m. v. mutsen -, pettenmaker, m. -maak
-ster,v.
Capra, (ke'p-pre), S. geit (gestarnte), o.
Capreolate, (ke'-pri-o-let), bn. (plant.) takkig, getakt.
Capri, (ke'-praj ), s. (aardr.) Caprea (eiland), o.
Caprice, (ke'-pris), S. 1. eigenzinnigheid, stiifhoofdigheid; 2. gril, luim, v. *...CIOUs, (-pri'-sjus), tm., -LY,
bijw. eigenzinnig, stijfhoofdig, -lijk, grillig. *- NESs, s.

stijfhoofdig karakter, 0.; Zie CAPRICE.
Capricorn, (ke'-pri-kurn), s. 1. (stern.) steenbok, m.; 2.
zok. insect, o.

Caprification, (ke-pri-fi-kee'-sjun). s. (plant.) het prikken
(der vijgen) met een naald om ze te doen rijpen.
Craprifole, (ke'-pri-fool), s. (plant.) geiteblad, o. kam
5 ...FORsz, (foorm), bn. geitvormig.

-perfoli,v.

Caprigenous, (ke'-pri-dji-nus), bn. van liet geitengeslacht.
Caprine, (ke'prajn), bn. als een geit, geiten...
Capriole, (ke'-pri-ool), s. luchtsprong, kapriool, m. (ook
rijsch.).

Capriped, (ke'-pri-ped), bn. met geitenboksvoeten.
Capsicum, (kep' -si-kom), s. (plant.) Spaansche-, Cayennepeper, v.

Capsize, (kep-sajz'), ow. (zeev.) omslaan, kapsijzen, kenteren. *-, bw. omwerpen, omvergooien.
Capsquare, (kep'-skweer), s. (zeev.) tappendekplaat, v.;
- key and chain, spijl en ketting van de tappendekplaat.
Capstan, (kep'- sten), *...STERN, (kop -stem), s. (zeev.)
kaapstander; m. spil, v.; after -, main -, spil op het
halfdek; to man the -, de spil zoeken; to pawl the -,
de pallen laten vallen; to rig the -, de spil optuigen;
saucer of the -, pot van den stander; socket of the -,
pot voor de as van de spil; swifter of the -, boomtouw;
to surge the -, strikken om de spil; - top hoop, ijzeren
spilbanden; whelps of a -, spilklampen; to wring a -,
een spil uiteendraaien. *-BAR, s. windboon, m.
*-BAR HOLES, mv. gaten in den kop van de spil, o. mv.
* -CLEATS, mv. kiezen van de spil, v. mv. *-DRUM
HEAD, S. kop van de Spil, M. * -PARTNERS, mV. Vis
spil, v. mv.
-singevad
Capsular, (kep'-sjoe-lar), *-Y, bn. slaghoedvormig, kapselachtig; -- ligament, (ontl.) kapselspier, v. -band,
M. *...SULATE, (-sjoe-leet), bn. in een klokhuis besloten.
*...SULE, (- 'sjoel), s. 1. (plant.) zaadhuisje, klokhuis;
2. (mil.) slaghoedje; 3. (werkt.) proefkroesje, o. dampschaal, v.
Captain, (kep'-ten), m. 1. hoofdman, kapitein; 2. (zeev).
scheepskapitein, gezagvoerder, m.; - of the nary, kapitein
ter zee; post -, hoogste in rang zijnde kapitein; of the feet, - of squadron, commandant van den breeden
wimpel; - of ri gun, commandeur van een stuk geschut;
- of a top, kapitein in een mars; - to the admiral,
kapitein van de vlag; 3. bevelhebber, aanvoerder (bij
de landmacht), m.; - of horse, ritmeester. *-, bn. (Shak.)
verheven, dapper. *-cy, ( -si), s. gmv. kapiteinschap, o.
-rang, m. * -DRESSER, s. (mijnw.) hoofdman van eon ploeg,
M. * -GENERAL, S. opperbevelhebber, m. *-LIEUTENANT,
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kapitein van den staf. *-, (fig.) krijgsman, beproefde
aanvoerder, m. *- RY, S. gmv. werkkring -, m. jurisdictie
van een kapitein, v. *-sniP, s. 1. kapitein rang, m.;
2. kennis -, ervaring van een kapitein, v. krijgsmanstalent; 3. kapiteinschap, o.
Captation, (kep-tee'-sjun), s. verwerving (van gunst, van
eer) door kunstmiddelen, v.
Caption, (kep'-sjun), s. 1. (recht.) lijfodwang, m. beslag
(op goederen), o. aanhouding, v.; 2. het vangen door
strikvragen. *...TIOUS, ('-sjus), bn., -LY, bijw. 1. netelig,
ingewikkeld; 2. bedilzuchtig, vitachtig, *- NESS, s. 1.
neteligheid; 2. vit-, beditizucht, v.
Captivate, (kep'-ti-wet), bw. 1. gevangen nemen; 2.
onderwerpen, tot slavernij brengen; (fig.) bedwingen,
boeien. *-, bn. (Shak.) gevangen, verslaafd. *- D, dw.
bn. gevangen, onderworpen; (fig.) geboeid. *...VATInG,
(-wee'-ting), dw. bn. gevangen nemend, aanhoudend;
(fig.) boeiend. -, s. het gevangennemen; zie CAPTIVATE.
*...VATION, (-wee'-sjun), s. 1. gevangenneming; 2. onder
verslaving, v.; 3. (fig.) zedelijke dwang. m. het-werping,
boeien. *...VE, (- tiv), m. v. gevangene, krijgsgevangene,
m. v. -, bn. krijgsgevangen; gevangen; she grew - to leis
noords, (Shak.) zij liet zich door zijne woorden boeien. -,
bw. zie CAPTIVATE. * ...VITY, ('- wi-ti), S. 1. gevangenschap;
2. slavernij, dienstbaarheid, v.; to bring into -, tot slavernij brengen.
Captor, (kep'-tur), s. 1. (zeev.) opbrenger (van een schip),
zeeroover, kaper; 2. bemeesteraar, m. *...TURF, ('tjoer), s. 1.
(zeev.) prijs, buit, m.; 2. gevangenneming, vangst, v. -,
bw. 1. vangen, bemeesteren; 2. (zeev.) buit maken, opbrengen, voor goeden prijs verklaren. -D, dw. bn. buit
gemaakt. *...TURING, dw. bn. 1. buit makend; 2. het buit
zie CAPTURE, bw. en S.
-maken;
Capua, (ke'-pjoe-e), s. (aardr.) Capua (Zuid-Italië), o.
t Capuccio, (ke-puk'-sji-o), s. monnikspij, -kap, v.
Capuch, ',ke-putsj'), bw. met een monnikspij dekken.
*-ED, dw. bn. gedekt (met een kap). *- IN, S. 1. Capucijner (monnik); 2. kapmantel, m. falie, v. capuchon, m.;
3. kroonkuif; 4. (plant.) balsamijn, v. * -MOOKEY, s. capucijn-aap, m.
Capul, (ke'-poel), S. paard, werkpaard, o.
Capulin, (ke'-pjoe-lin), s. soort kers (in Zuid-Amerika),v.
Caput, (kee'-put), S. raad van zes beoordeelaren aan de
universiteit van Cambridge, m. *- MORTUUM, s. doode
klomp, m. dood lichaam, o.
Car, (kaar), s. 1. kar, v. wagen, m.; 2. triomfkar, v.; 3.
(stern) Groote Beer, Wagen; 4. vrachtwagen, m. -kar, v.
* -MAN, s. karreman, M. * -TAKER, M. (mil.) veldtuigmeester, m.
Carabine, (ker'-e-bin), s. karabijn, (soort geweer), v. *-,
*...NEER, (nier), m. karabinier, m.
Carac, Carack, (ke-r'-ek), s. karaak (Portugeesch vaartuig), v.
Caracas, (ke-rek'-kes), s. (aardr.) Caracas (Venezuela in
Zuid-Amerika), o.
Caracol, (ker'-re-kul), s. 1. (i-ijsch.) halve zwenking, v.;
2. (bk.) wenteltrap, v. *-, ow. (rijsch.) eene halve
zwenking maken; caracoleeren. *- ED, dw. bn. gecaracoleerd. *- ING, dw. bn. (rijsch.) caracoleerend. -, s. het
caracoleeren. *- Y, s. (scheik.) soort brons (tin, goud en
zilver), o.
Carage, (ke-reedsj'), S. hoedanigheid, maat, v.
Caramania, (ke-re- mee'--ni-e), s. (oude aardr.) Caramanië
(Klein-Azie), o.
t Caramil, (ke'-re-mil), s. 1. ulevel,, v. suikerklontje;
2. kleursel voor sterke dranken, o.
Carat, (ker'-ret), s. gmv. 1. karaat (diamant-gewicht = 4
grein = 0.205 gram voor diamant = 0.242 gram voor
paarlen); 2. gehalte-verhouding; 3. (fig.) innerlijke waarde, v.
Caravan, (ker'-rew-en), s. 1. karavaan, v. gezelschap rei
kooplieden; 2. groot voertuig voor wilde beesten, o.-zend
*-SARY, (- 'se-ri), s. karavansera (herberg in de woestijn), v.
Caravel, (ker'-re -wil), s. karveel (vaartuig), v.
Caraway, (ker'-re-wee), s. (plant.) karwei, wilde komijn,
v. * - SEED, s. karweizaad, o.
Carbine, zie CARABINE.
Carbolein, (ker'-bo-lin), s. (scheik.) houtskoolgeest, m.
Carbon, (ker'-bun), S. 1. houtskool; 2. (scheik.) koolstof,
V. *-ACEOUS, (-ne'-sjus), bn. koolstofhoudend. *- ADE,
(-eed), *- ADO, (-ee'-do), bw. 1. (kookk.) roosteren, op den
rooster braden; 2. (fig.) stuk hakken, klein maken. -,
S.

CAR.
S. karbonade, v. * - ADER, dw. bn. stukgehakt (van
vleesch). *-ADING, dw. bn. stuk hakkend. -, s. het
stuk -, klein hakken. *- ARO, (-ee'-ro), m. geheime omwentelingsgezinde (in Italië na 1815), carbonaro, m. *- ATE,
(-eet), s. (scheik.) koolzuurzout, o.; - of linie, soort
kalksteen. *-ic, (-boo'-nik),bn.koolzuur;--acid,koolzuur,
o. *- I}„ 5 Rous, ( - i'-fe-rus), bn. (mijnw.) koolstofhoudend;
- groups, steenkoollagen. *- IzE, (- ajz), bw. ow. verkolen, tot koolstof veranderen. -D, dw. bn. verkoold.
*-IZATION, ( - i-zee'-sjun), s. verkoling, verandering tot
koolstof, v. * - IZII , (- aj'-zing), dw. bn. verkolend. -,
S. verkoling, v. * - onYDROUS, (- o-hi'-drus), m. (selieik.)
koolwaterstofhoudend. *-ous, (-us), bn. koolachtig.
Carboys, (ker'-bojs), s. mandflesschen (voor vitrioololie), v. mv.
Carbuncle, (ker-bun' -kl), s. 1. (delfst.) karbonkol (gesteente), m.; 2. (heelk.) vinnige zweer, etterbuil, v.
anthrax, m. *-, bw. 1. met karbonkels bezetten; 2.
(gen.) met puisten bedekken. *- D, dw. bn. 1. met karbonkels; 2. (gen.) met zweren -, met puisten bedekt; 3.
rood opgezet (door den sterken drank); -face, rood-,
puistig aangezicht, o. jenevertronie, v. *...CULAR, (-"kjoelor), bn. 1. karbonkelachtig; 2. puistig, ontstoken.
*...CULATION, (-kjoe-lee'sjun), s. 1. (plant.) honigdauw
(ziekte); 2. (gen.) puistige uitslag, m.
Carburet, (ker'bjoe-rit), s. (sclieik.) koolstof, v.
bn. koolstofhoudend; - hydrogen gas, koolwaterstofgas.
Carcajou, (ker'-ke-djoe), s. veelvraat (dier), m.
Carcanet, (ker-ke-nit), s. halsbeugel, m.; (Shak.) halssieraad, o.
Carcass, (ker'-kess), s. 1. geraamte, lijk, aas; 2. (zeev.>
wrak, o.; 3. - of a ship, schip op stapel; 4. vuurkogel,
m.; - rocket, brandpijl.
1- Cartel, (kar- 'cel), *- LAMP, S. cartel-lamp (volgens een
nieuw stelsel), v.
Carcelage, (ker'-si-leedj), s. gevangenisfooien, v. mv.
Carceral, (ker' -si-rel), bn. tot een gevangenis behoorend; gevangen...
Carcinoma, (ker- si-no-'me), s. (gen.) kanker, m. kanker
TOus, (- tus), bn. kankerachtig.
-gezwl,o.*
Card, (kaard), s. 1. kaart, v.; 2. visitekaartje; 3. adres
a
pack
of
-s,
een
spel
kaarten;
o.;
5.
briefje,
-kartje;4.
trump-, troefkaart; playing-, speelkaart; to play at -s,
kaart spelen; ganse at -s, partijtje; court-, beeld, o. pop,
v.; small -, kleine kaart; C. (zeev.) zeekaart; 7. (wev.>
(wol)kaarde, v. wolkam, m. *- ASSEMBLY, S. speelkransje,
0. *-BOARD, S. (wev.) kaardbank, v. *- CASE, S. etui-,.
doosje voor visitekaartjes, o. *- DIAL, s. (zeev.) kompas, o. windroos, v. * E1\ GI\ E, S. (wev.)wolkaarderswerktuig, 0. * -MAKER, S. kaartenmaker, m. *_ PAPER, s.kaart-,
bordpapier, 0. * -PLAYER, s. kaartspeler, m. *- PLAYIa G,
s. (liet) kaartspelen; kaartspel, o. *- Room, s. speelkamer, -zaal, V. *-SHEETS, mv. kaartenbladen, o. mv.
*-TABLE, S. speeltafeltje o. *- yIRE, s. kaarddraad, m.
Card, (kaard), ow. kaart spelen. *-, bw. 1. (wev.) kaarden
(wol); (wol)kammen;(laken )vollen;2.mengen,vervalschen.
Cardamine, (ker'-de-min), s. (plant.) koekoeksbloem, v.
Cardamum, (ker-'de-mom), *...DAMOMUM, (-de-mo'-mom),
s. 1. (plant.) kardamon, v.; 2. drank daarvan gestookt, m.
Carded, (kaar -did), dw. bn. gekaard; zie CARD, bw.
*-wooL, s. scheer-, kamwol, V.
Carder, (kaar'-dur), m. v. 1. wolkaarder, m. -kaardster,.
v.; 2. kaartspeler, m. -speelster, v.
Cardiac, (ker'-di-ek), bn. (gen.) hartversterkend, hart...
--, s. hartversterking (middel), V.*-AL, bn.zie CARDIAC.
Cardialgy, (ker' di-al-dji), s. 1. (gen.) hartpijn, -ziekte,
v.; 2. hartzuur, o.; 3. heete zode, v.
Cardinal, (ker'-di -nel). s. 1. (r. k.) kardinaal, m.; -'ahat, -'s cap, kardinaalshoed; 2. (nat. h.) soort vink,
kardinaal, m. *-, bn. hoofdzakelijk, hoofd...; voornaam;
the four - points, - winds, de vier hoofdwindstreken
(noord, oost, zuid en west): - flower, kardinaalhloccm;
the - virtues, de hoofddeugden. *- ATE, (-eet'), s. kardinaalschap, o. *- IzE, (ajz), bw. tot kardinaal benoemen.
-D, dw. bn. tot kardinaal benoemd. *-IZING, dw. bn.
tot kardinaal benoemend. -, s. het benoemen tot kar
-dinal.
Carding, (kaar'-ding), dw. bn. (wol) kaardend; zie CARD,
bw. *- s. 1. het wolkaarden; 2. kaartspel, o. *- E1GI5E,
S. hennepkam, m. * -FRAME, S. kaarders strijkhout, o.
*-wooL, S. fijne -, korte scheerwol, v.
Cardioid, (kcr'-di-o-id), e. kromme lijn in den vorm van
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een hart, v. *... LOGY, (-'lo-dji), S. (gen.) leer van de Caries, (ke'-ri-is), s. (gen.) beenvreter, m. bederf (van
tanden enz.), o.
hartziekten, V.
Carditis, (ker-di'-tis), s. (gen.) hartziekte, v.
Carillon, (ke'- ril -lun), s. 1. klokje; 2. (muz.) aria, v.
Cardoon, (ker- doen'), s. (plant.) Spaansche artisjok, v. Carinate, (ke-ri- neet), bn. (zeev.) kielvormig. *... RIME,
zie CAREEN.
Carduus, (ker' - djoe-us), S . zie THIST LE.
Care, (keer), s. zorg, V. kommer, angst, m. ongerustheid, Carinthia, (ke'-rin-thi-e), s. (aardr.) Karinthië (Oostenv.; have a - of thyself, neem u voor u zelven in acht;
to take •, zorg dragen, oppassen; have a - I come
not thither, wacht u dat ik er heenga; I shall - for,
ik zal er voor zorgen ; to be under the - of, onder
de hoede zijn van; the vegetable -, de zorg voor de
planten; riot is thy -, (Shak.) losbandigheid is uw
eenige -, is al uw lust, - of Mr. .1V., (op adressen),
ter (vriendelijke) bezorging van -, onder adres van den

r ij k), o.
Cariole, (ke'- ni -ool), S. sjees, V. rijtuigje, o.
Cariosity, (ke- ni -o'-zi-ti), zie CARIES. *...RIOUS, ('-ri-us),
bn. bedorven, ingevreten (van beenderen, tanden enz.);
to become -, to get -,

bederven.

Cark, (kerk), zorg, v. zielsangst, m. beklemdheid, v. *-,
ow. zorgen, angstig zijn. 5 -ED, dw. bn. bezorgd . 5 -INe 7

dw. bn. bezorgd zijnde.
Carl, (kerl), S. zie CHURL . *-, ow. lomp -, ruw te werk
heer N.
gaan . * -CAT, S. kater, m.
Care, (keer), ow. 1. - of, -for, zorgen (voor), zorg dragen;
what do I -! wat geef ik er om ! for aught I -, er is Carline, (ker-lajn'), v. Carolina (vn.). *-KNEES,mv.(zeev.)
haaksche knieën, v. inv . 5 - THISTLE, S. varkensdistel, m.
mij weinig aan gelegen ; few -for it, weinigen bekom meren zich er om; I - for it, ik heb er lust in ; 2. zeer Carling, (ken -hing), s. (zeev.) klos, klamaai, v. merkel, m.
paard, o.; fore and aft-s, langsscheepsche balken; small
angstig -, bekommerd zijn. *-CAKE. s. pannekoek, m.
-, karveelhout. 5 -xnEsa, mv. dekknieën, v mv.
*- CRAZED, * -WORN, bn . (Shak .) vol hartzeer, door zorgen verteerd . * -DEFYING, bw. alle zorgen trotseerend. Carloek, (ker' -lok), zie ISI\GLASS . *...LOT, ('-lut), s. boer,.
landman, m. *...MAN, (-men), s. karreman, m. *-s, mv.
* -TUNED , bn. neerslachtig.
grauwe erwten, v. mv.
Carect, (ke'- rekt), s. zie CHARACT.
Careen, (ke-rien'), bw. 1. (zeev.) kalfaten, breeuwen, kie- Carlovingian, aker -lo-win'-dji-en), bn. Karlovingisch(van
len; 2. neerdraaien. *-, ow. omliggen. °-, s. (zeev.)
Karel den Groote). *-, s. the -s, de Karlovingers.
kiel en buitenhuid (onder water), v. het kielhalen. Carmel, (ker'-mil), s. (oude aardr. H. S.) Carmel(berg), m..
5 - AGE, (-idsj), s. kielbaan, v. het kielen. *-BRtsIT, S. Carmeline,(ker'- mi -lin) ,bn .,-wool.tweede soort Vigognegroote pikkwast, m. *-ED, dw. bn. gekalfaat. *-GEAR,
wol, v. *...LITE, (-ajt), bn. Carmelieter. -, s. 1. Carmelieter- monnik, m.; 2. soort peer, v.; 3. -water, ineliswater.
S. naaiing der loefbalken, v. ° -in G. dw. bn. kalfatend; zie CAREEN, bw. -, s. het kalfaten; kielha- Carmenia, (ken- mi - ni -e), s. - wool, Carmenische wol,
Perzische wol, V. geitenhaar, o.
ling, v. -block, hellingblok; -wharf, kielkaai.
Career, (ke-rier'), s. 1. baan, ren -, loopbaan (ook fig.); 2. Carminative,(ker- mi'-ne- tiv),bn. (gen.) windverdrijvend.
*-s, s. mv. (gen.) windverdrijvende middelen, o. mv.
vlucht (van een valk), v.; 3. volle ren, galop, m.; at
in vollen ren. *-, ow. rennen, ijlen, snel Carmine, (ker'-majn), bn. karmijn (rood). *-, s. roode
all
verfstof, v. karmijn, o.
loopen; (rijsch,) galoppeeren.
Careful, (keer' -foel), bn., *-LY, bijw. 1. zorgvuldig, -lijk; Carnadine, (ker- ne -dajn), s. vleeschkleur, v.
to be -, zorg dragen; 2. bekommerd, bezorgd ; to look Carnage, (kei '-nidsj), s. 1. bloedbad, o. slachting, v.; 2.
(jag.) wildrecht, o.
-, er bezorgd uitzien; how hij does he look, hoe ongerust ziet hij er uit; 3. behoedzaam, voorzichtig. om- Carnal, (ker' -nel), bn ., * -LY, bijw. vleeschelijk, zinnelijk,
wellustig . *-ISM, S. zie CARNALITY. * -IST . m. welluszichtig, -lijk. *-NEss, S. 1. zorg, zorgvuldigheid; 2.
teling, wereldschgezinde, in. *-IzE, (-ajz), bw. door onbezorgdheid, V. *... LESS, bn ., -LY, bijw. 1. zorgeloos,
tucht bevlekken . * -i1INDED, bn. wereldschgezind.
onbezorgd, opgeruimd; 2. onbekommerd, onverschillig;
5 -NESS, *-ITY, S. vleeschelijke lust, m. zinnelijkheid, v.
3. onachtzaam, onvoorzichtig; a woman - of her house, een
5 -POWER . S. lichamelijke -, (ook) ruwe kracht, v.
vrouw weinig bezorgd omtrent hare huishouding; he is
- of his interest, hij neemt zijne belangen niet in acht; Carnation, (ker-nee-sjun), s. 1. (schild.) vleeschkleur, v.;
2. (plant.) tuinanjelier, m. °-COLOR, s. inkarnaat, o.
- of money, achteloos in geldzaken; --- of consequences,
* -ED, bn. vleeschkleur (geschilderd).
onbezorgd omtrent de gevolgen; to say - things, onbeLESSNESS,
S.
1.
zorgeloosheid; 2. Carpel, (ker'-nil), s. - work, (zeev.) vast werk, glad werk
hoedzaam spreken. *:..
(in tegenstelling van klinkwerk), o.
achteloosheid, nalatigheid, onachtzaamheid; 3. onbelloedCarnelian, (ker- ni' - li -en), 5 ...NEOL, (ken -ni -al), s. (delfst.)
zaamheid, onvoorzichtigheid, v.
-,

,

-

Careney, (ke'-rin-si), s. behoefte, v. gebrek, o.
Caress, (ke-res'), bw. liefkoozen, streelen, vleien. k-, s.
liefkoozing; 2. vleierij, v. *- ED, dw. bn. geliefkoosd.

*-uvG, dw. bn ., -LY, bijw. liefkoozend. -, s. liet liefkoozen; zie CARESS, bw.
Caret, (ke'-ret), S. (taalk.) weglatingsteeken, omgebogen
toonteeken, o.
Care-ware, (keer' -weer), s. wagen, m.
Car - fax, (ker'-feks), s. kruisweg, m. dwarslaan, v.
Cargador, (ker'-ghe -dur), s. (kh.) cargadoor, m.; zie ook
SUPERCARCO.
Cargason, (ker'-ghe-sun) , Zie CARGO.

Cargo, (ker'-gho), S. (-es), (kh.) lading, vracht, bevrachting, v.; - in grains, stortgoederen; - in parcels, stukgoederen; to shift the -, overladen in een ander schip;
to break the -, de lading breken.
Cargoose, (ker'-ghoes), s. duikvogel, m.
Carhand, (ker'-hend), s. (w. g.) linkerhand, v.
Caria, (ke'-ri-e), s. (oude aardr.) Carië (Azië), o.
Caribee, (ke-rib' -bie), s. (aardr.) Caraïbië (Zuid - Amerika),
o. *-, bn. Caraïbiseh; the - Islands, de Caraïbisehe

kornalijn (steen), m.
Carneous, (ken -ni -us), bn. vleezig, dik en vet.
Carney, (ker' -ni), s. (veearts.) mondgezwel, o.
Carnification, (ker- ni -fi-kee'-sjun), s. (heelk.) vleeschwording, - Broeiing, v.
Carnified, (ker' -ni fajd), dw. bn. (heelk.) tot vleesch geworden. *...Nier, ('- ni -faj), ow. (heelk.) vleesch worden.
-ING, dw. bn. vleesch wordend. -, s. vleeschwording, v.
Carniola, (ker- ni -o'-le), s. (aardr.) Karniole, Krain, o.
Carnival, (ker' -ni-vel), *... NAVAL, (ker'-no -vel), (r. k.) 1.
vleesch-, slemptijd, m.; 2. vastenavondvreugde, v.
Carnivora, (ker'- ni - wo -re), s. mv. vleeschetende dieren,
0. mv. *... VORACITY, (- wo -re'- si -ti), s. gretigheid naar
vleesch, v. vleeschhonger; 2. (fig.) geeuwhonger, M.
5 ...voROUS, ( -wo-rus), bn. vleeschetend.
Carnosity, (ker-no'-zi-ti), S. (heelk.) vleezige uitwas, M.
wildvleesch, o. *...Nous, (-nus) bn. vleezig.
Carob, (ke'-rob) , * -BEAN, 5 -BREAD, S. (plant.) St.-Jansbrood, 0 . 5- TREF, S. St.-Jansheester, m.
Caroche, (ke.-'rutsj), s. koets, v. *-D, bn. in een koets

eilanden; de Kleine Antillen (golf van Mexico).
zittend, - gezeten.
Carol, (ke'-rul), s. 1. zang, m. gezang, lied; 2. (k,)
Cariboo, (ke'-ri -boe), s. eland, hert, o.
loflied, o. *-, ow. zingen, jubelen; slaan, kwinkeleeren
Caricature, (ker'- i -ke-tjoer,) s. 1. caricatuur, spotprent;
(van vogels). *-, bw. loven. * -ING, dw. bn. zingend,
spotachtige voorstelling (van iets), v. *-, bw. carilovend. -, s. het (lof) zingen; zie CAROL.
caturen maken; (iets) bespottelijk voorstellen. *-D, dw.
bn. bespottelijk voorgesteld. *...ING, dw. bn. bespottelijk Carolina, (ke-ro-laj' -ne), s. (aardr.) Carolina (Vereenigde
voorstellend. *...TURIST, (-tjoe- rist), m. v. caricatuurStaten), o.
teekenaar, -ster, caricaturist, m. V.
Caroline, (ke'-ro-lajn), s. Carolina (v. n.). f-, s. Carolus
(oudt. muntstuk = 6 gulden), m.
Caricous, (ke'-ri- kus), bn.(heelk.)vij gachtig. 5 ... COGRAPHY,
(-ko' ghre-fi), s. duinhelmbe^chrijving, v.
Carolitie, (ke- rul'-i-tik), bn. met loof versierd.
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Carolled, (ke- rul' -lid), dw. bn. 1. gezongen; 2. geloofd.
schipper; Tom Zong the -, (spr.) de kreupele (hinkende)
Caromel, (ke'-ru-inil), s. lucht -, v. reuk van gebrande
bode, de lange weg. * -PIGEON, S. 1. postduif, v.; 2. (fig.)
suiker, m.
kondschapper, spion, m.
Carotid, (ke-rot'-tid), * - AL, bn. (ontl.) polsaderlijk, hals - Carrion, (ker'-ri-un), s. kreng, aas, rif, o. *-, bn.
slagaderlijk. *- Es, (ti' -dis), s. mv. (ontl.) halsslagadeaas zoekend. *-cgow, s. aaskraai, v. * - HUNTER, s.
ren, v. mv.
(fig,) lijkbezorger, m. * -VULTURE, S. 1. aasgier, m.; 2.
Carousal, (ke-rou'-zel), s. 1. feest -, gastmaal, o.; 2.
(fig.) kreng, o. teef, v. slecht vrouwmensch, o.
zwelg -, zuippartij, v.; 3. carousel, o. *...ROUSE, (- rouz'), Carronade, (ker'-run-need), s. carronade, v. *_Loop,
zwelgen,
zuipen,
bekeren.
-,
S.
zwelg
-,
zuippartij,
ow.
s. tappenklos, v. *- CHAMBERS, mv. kamers van carroV. -D, dw. bn. gezwelgd, gebekerd. *...ROUSER, S.
nades, v. mv.
drinkebroêr, zwelger; (stud.) sjouwer, m. 5 ...ING, dw. bn., Carroon, (ker-roen'), s. 1. nommer van huurrijtuigen, o.;
-LY, bijes. zwelgend, zuipend, tierend. -, s. zie CA2. pacht van •, belasting op huurrijtuigen of vracht
aOLTSAL.
-wagens;3.
soort kers, v.
Carp, (kaap), s. karper (visch), m. f -, ow. - at, spotten, Carrot, (ker'-rut), s. 1. wortel, m. p eer, v.; 2. (gem.)
vitten, smalen; he -s at every thing, hij heeft op alles
(fig.) roodkop, m.; 3. karot (rol tabak), V. *-INESS,
wat te zeggen. * - ED, dw. bn. gespot, bespot.
( -'i-nes), s. roodharigheid, v. *- TY, bn. 1. roodharig, 2.
Carpal, (ker' -pel), bn. (ontl.) tot de vuist behoorend,
wortelkleurig.
vuist...
Carry, (ker'-ri), bw. (vt en dw. carried), 1. dragen,
Carpathian, (ker-pe'-thi-en), bn. (aardr.) Karpatisch;
brengen, voeren; he will - it, hij zal het dragen, - bren- mountains, het Karpatisch gebergte (Hongarije).
gen; to - about one, bij zich dragen; his aspect carries
much satisfaction, op zijn gelaat staat het genoegen
Carpel, (ker' -pel), s. (plant.) zaadvliesje, o. *-LABY,
(-'le-ri), bn. (plant.) tot de zaadvliesjes behoorend.
te lezen; to - the bell, (fig.) de belhamel zijn, boven
anderen uitsteken; to - a kind of analogy to, eenigszins
Carpenter, (ker'-pen-tur), s. timmerman, m.; master -,
meester-timmerman. *-'s AXE, S. steekbeitel, v. *-'s
overeenkomen met; 2. overeenbrengen; sounds are carried
LULE, s. winkelhaak, m. *-' S STORE ROOM, s. bergplaats
with the wind, de wind brengt de geluiden over; to a horse into a stable, een paard op stal brengen; to van liet timmermansgereedschap, v. *...TRY, (-tri), s. gmv.
into slavery, tot slavernij brengen; 3. uitvoeren, vol1. timmermansambacht, - bedrijf; 2. timmermanswerk, o.
brengen, bereiken; we carried our main point, wij bereikten
Carper, (kaar' -pur), m. V. spotter, vitter, m. -ster, v.
criticus, m.
ons voornaamste doel; the senate carries their resolutions,
Carpet, (ker'-pet), s. 1. tapijt, vloerkleed, o.; the business
de senaat besluit; to - a cause, (recht.) eerre zaak (proces)
is on the -, (fig.) de zaa is op het tapijt; 2. (fig.)
winnen; to - a contested point, een betwist punt er
weide, v. grasveld, o. *-, bw. met een tapijt bedoorhalen; to - a prize, een prijs behalen; to a - town,
leggen. *- BAG, S. reistasch, v. *- ED, dw. bn. beeen stad bemeesteren; to - the day, de overwinning
behalen; to - a question, een besluit doen doorgaan;
legd (met een tapijt). * - ING, dw. bn. beleggend. -,
he will - it, hij zal het er doorkrijgen; he will - her,
S. 1. (het) beleggen (met een tapijt); 2. (kh.) tapijtgoed,
hij zal haar krijgen (huwen); to - to extremes, het tot
0. * -KNIGHT, s. saletjonker, m. *- MONGER, s. pronker,
vrouwenheld, m. *--STRIP, S. vloerlijst, v., -rand (langs
het uiterste voeren, - drijven; she carries it high, zij
het tapijt), m. *- WALK, * -WAY, s. zachte -, effene
voert een hoogen toon, zij draagt hoog haren kam; to weg, m.
it fair, een fraai voorkomen hebben; we may - it thus,
Carping, (kaar'-ping), dw. bn., *- LY, bijw. spottend,
wij kunnen het daarheen brengen, dat...; 4. (kh.) boevittend, spottenderwijs. *-, s. het spotten; zie CARP 2.
ken, uittfekken, debiteeren, erediteeren; 5. (rek.) houden
Carpmeals, (kaarp'-miels), s. mv. (kh.) soort ruw Engelsch
(een getal, bij optelling); 6. to - on sticks, op palen
laken, o.
doen dragen; 7. verlengen (een lijn); verschuiven (grenCarpolite, (ker'- po -lajt), s. vruchtversteening,v. *...LOGIST,
zen); 8. (plant.) drijven, dragen (knoppen); 9. to - one's
self, zich gedragen; 10. to - about, rond-, uitbazuinen;
('- lo-djist), m. vruchtenbeschrijver, m. *...LOGY, ('- lo-dji),
overal rondvoeren ; to - away, from, to - off, wegvoeren
s. vruchtenbeschrijving, v.
Carpus, (ker'-pus), s. ( -i), (ontl.) handgewricht, o. muis, v.
van;(fig.)wegsleepen (ook fig.),in verrukking brengen;to haagbeuk,
(ker'-pi),
s.
(plant.)
m.
back,
terugvoeren, - brengen, voeren tot ; to - down, naar
Carpy,
Carr, zie CAR.
beneden brengen; to - forward, verder brengen; (kh.)overCarrel, (ker' -ril), s. soort pijl, m.
dragen (op een ander folio); carried forward, transporteere;
Carriable, (ker'-ri- i -bl), brr. vervoerbaar, draagbaar.
to - in, binnen -, inbrengen; to - it of, het er doorhalen
Carriage, (ker'-ridsj), s. 1. vervoer, (het) dragen, trans(door onbeschaamdheid); to - on, vervolgen, doorzetten;
port, o.; land-, landtransport; - and six, rijtuig met
they carried on a lucrative traffic, zij dreven een voor
zes paarden; to step into a -, in een rijtuig stappen;
handel; to - on war, oorlog voeren; to - on-delign
to keep -, rijtuig -, equipage houden; to set up -, rijhostilities, de vijandelijkheden voortzetten ; to - on a
2.
(fig.)
lastdier;
of
tuig aanleggen; beast -,
voortplancontroversy, een twistrede voeren; to - out, naar buiten
ting (van het geluid enz.), v.; 3. voertuig, rijtuig, o.
uitdragen, brengen, ten einde brengen, volvoeren;
wagen, waggon, m. kar, v.; 4. onderstel (eener koets);
drijven ; men are carried to vice, de mensehen worden
5. (kan.) rolpaard, affuit, o. slede, caronnade, v.; hole
tot de ondeugd gedreven; to - over, overbrengen ? voeof a -, zijwang; steps of a -, kepen in de zijwangen;
ren ; to - through, doorvoeren, - brengen ; to - up, opfore truck of a -, voorwiel; rear truck of a -, achter -as;
voeren, terugbrengen ; 11. (zeev.) brengen, winnen, ge-stool, zool; -bed, stelblok; transom of a -, borstleiden; to - a good sail, het noodige zeil voeren; to stuk, voorkalf; - cap squares, tappendekplaten; a warp, een werp (anker) uitbrengen ; to - away a topbracket bolt, ronde kopbout; - transom bolt and bar, ver
sail brace, een marsebras breken ; to - a lee, een hijvoorkalf; fore axle - tree, voor-bin-dgsoutmeh
roer hebben; to - a weatherly helm, een loef- roervoegen;
asarmband; - linch pins, lunzen; - rear toop, baksplaat;
to - the courses, onderzeilen voeren ; to - a press of
- screw box, huisje van de stelschroef; - chocks, lappen -,
sail, kracht van zeil maken; to - in the wind, bij den
ooien eener bovenslede; -joint bolt, bekbout, tappenbout
wind brengen; 12. (jag.) to fetch and -, apporteeren (van
eener caronnade; - pintail bolt.wervelbout; - elevating
honden); 13. dragen (van vuurwapenen); 14. to - a suit,
screw plate, bakbeslag; - sideloops, oogbouten voor de zij
(kaartsp.) kleur bekennen. *-, ow. (rij sch.) ophouden; this
stoelen; 6. vrachtloon, o.; 7. houding, manier,-talies;,
horse carries well, dit paard houdt zijn kop goed op.
Carry-all, (ker'-ri-aol ), s. Zie CARIOLE. *...TALE, (- teel),
V. voorkomen, gedrag, o.; 8. inhoud (van een brief enz.),
m.; 9. (drukk.) loopplank, v. *- HORSE, s. vrachtpaard, o.
m. v. praatjesmaker. - maakster, babbelaar, -ster, m. v.
*- LIFTER, s. (werkt.) wagenlichter, m. * -LINKER, S.
*...WITCHET, (-wit'-sjit), s. woordraadsel, o. rebus, m.
remketen, V. *-MAKER, S. wagenmaker, m. * - STOPPER, Carrying, (ker'-ri-ing), dw. bn. dragend, brengend. *'-,
S. (het) dragen enz.; Zie CARRY. * -ESTABLISHMENT, 8.
s. remschoen, v. *- TRUCK, S. wagentrein (spoor), m.
Carrick, (ker' -rik). -bend, s. (zeev.) dubbele kettingsteek,
goederen -kantoor, transport-bureau, o. *_PLACES, S. mv.
m. *- BTTTS, s. (zeev.) betingstijl, braadspilstijl, m.
streken tusschen twee bevaarbare rivieren gelegen, v.
Carried, (ker'-rid), dw. bn. gedragen, gebracht; zie CARRY.
mv. *_TRADE, s. transport-, doorvoerhandel, m.; ree
Carrier, (ker'-ii -ur), m. v. 1. brenger, drager, voerder,
-derij,v.
vervoer te water, o.
m. brengster, draagster, voerster, v. bode, m. bodes, v.; Carse, (kaars), s. laag vruchtbaar oeverland, o. uitervoerman,
overbrenger,
-ster,
waarde, v.
m. v.; - by water, vracht2.

CAR. - CAS.
Cart, (kaart), s. 1. kar, v. wagen, m.; 2. voertuig, o. ; to
set the - before the horses, (spr.) het paard achter den
wagen spannen ; tilled-, huifkar. *- BOTE. S. (oudt.)
recht van houtkapping (van den landheer), o. *_ GREASE,
S. wagensmeer, 0. *-HO$sE, s. trekpaard, o. *- HOUSE, s.
koetshuis, o. *-JADE, s. oude knol, m. afgereden paard,
0. *-LOAD, S. karrevracht, v. *- ROPE, s. kar-, wagen
RUT, s. wagenspoor, 0. *-TAKER, m. wagen--touw,.*
meester, m. *- TILT, s. wagenkleed, -zeil, o. 5 -TIRE,
s. (smed.) wielband, 0. *-WAY, * -ROAD, S. rijweg, m.
*-WHEEL, s. karwiel, wagenrad, o. *-wniP, s. boeren
WRIGHT S. wagenmaker, m.
-zwep,v.*_
Cart, (kaart), ow. bw. 1. karren, rijden ; 2. een misdadiger op
eene kar (naar de strafplaats) voelen; te pronk stellen.
Cartage, (ker'-tedsj), s. 1. het karren, vervoeren ; 2.
vracht(loon), v. transportkosten, M. mv.; 3. zie CARTOUCH.
t Carte-blanche, (kart'-blantsj), s. (recht.) volplacht in
blanco; onbeperkte volmacht, v.
Carted, bn. dw. gekard; zie CART, ow.
t Cartel, (-ker-tel'), s. 1. kartel, verdrag van uitwis
vergelijk, o.; 2. uitdaging, v.; 3. (zeev.) par--seling;
lementair, m. 5 -SHIP, S. schip voerende de witte vlag,
parlementair- schip, o.
Carter, (kaar'-tur), m. karreman, voerman, kruier, m.
Cartesian, (ker-ti'-zjen), s. Cartesiaan, volgeling van
Descartes, m. *-, bn. Cartesiaansch.
Carthage, (ker-'tedsj), s. (oude aardr.) Carthago (stad in
Afrika), o. *...THAGENE, (-the-djie'-ne), s. (aardr.) Carthagena (Spanje), o. *...THAGINIAN, (-the-dji-ni-en), bn. Carthaagsch. -, m. v. Carthager, m. Carthaagsche (vrouw),
V. *...THAMUS, (-the-mus), s. (plant.) saffloers, o. *...THUSIAN, (-tjoe-'zjen), s. (r. k.) Karthuizer (monnik), m.
Cartilage, (ker-'ti-lidsj), s. (ontl.) kraakbeen, o. *...GINOUS, (-'dji-nus), bn. (ontl.) kraakbeenig.
Carting, (kaar-ting), dw. bn. karrend, vervoerend. *-,
S. het karren enz. ; zie CART, ow.
Cartographer, (ker-to-gree'-fur), s. kaartenmaker; kaartbeschrij ver, m. 5 ...PHICAL, bn., -LY, bijw. tot de kunst
van het kaartenwaken behoorend. *...PAY, s. gmv. 1.
kunst -, wetenschap van het kaartenmaken; 2. kaartenbeschrijving, v.
Cartoon, (ker-toen') s. 1. karton, o. verzameling van teekeningen, platen enz.; 2. modelteekening, v. voorbeeld, o.
t Cartouch, (kar-toetsj'), s. (mil.) 1. patroon, kardoes,
v. ; 2. schroot, o. ; 3, patroontasch; 4. (bk.) kardoes, v.;
5. (zeev.) canvass-, zeildoeksche zak.
Cartridge, (kaar' -tridsj), s. lading, patroon, kardoes, v.;
blank -, losse patroon ; ball-, scherpe patroon. *-Box,
*_BAG, s. patroontasch, v. *- CYLINDER, S. kardoeskoker, m. * -FORMER, s. kardoesroller, m. *- a5OULD, S.
kardoesvorm, m. *- RACKS, s. kardoesrakken, o. mv.
*-SHOVEL, s. kruitschop, v. *- TWINE, s. kardoesgaren, o.
Cartulary, (kaar'-tjoe-le-ri), s. register, aktenboek;
archief, o.
Carucage, (ker'-ruk-kidsj), s. ploeggeld, o. 5 ...cATE,
(-keet), s. morgen bouwland, o.
Caruncle, (ker'-un -kl), s. 1. (heelk.) klieruitwas, m. -gezwel, o.; 2. (nat. h.) vleeschhoren (bij vogels), m. *...CULATED, (-kjoe-lee-tid), bn. met vleezigen uitwas.
Carve, (kaarv), bw. kerven, snijden (in hout, steen enz.);
2. graveeren (in metaal); 3. voorsnijden, deelen (vleesch);
4. (fig.) willekeurig uitdeelen, - inrichten; to - out, (fig.)
bewerken. *-, ow. 1. (beelden) snijden, graveeren ; 2.
(iem.) voorsnijden; 3. (fig.) they - to their wants, zij
verschaffen zich het noodige; he carved out his way, hij
baande zich een weg ; he will - out his fortune, hij zal
fortuin maken. *-, s. morgen land, o. *- D, dw. bn.
gekorven, gesneden enz, ; zie CARVE. *-WORK, s. beeld-,
snijwerk, o.
Carvel, (ker'-wil), s. (zeev.) karveel (vaartuig), v.
Carver, (kaar'-wur), s. 1. beeldsnijder, -houwer ; 2. voor
bewerker, m. ; he is his own -, hij is de be--snijder;3.(fg)
werker van zijn eigen lot, - geluk; 4. voorsnij-, trancheerKNIFE,
s. trancheermes, o. *-'s woRx, s.
mes, o. *beeld-, snijwerk, o. *...ING, dw. bn. beeldsnijdend enz.;
zie cAavE. -, S. (het) beeldsnijden; beeld-, snijwerk, o.
Carvist, (ker'-wist), s. (jag.) afgerichte valk, m.
Caryatides, (ke-ri-e-ti-'diz), s. mv. (bk.) draagbeelden,
o. kariatieden, v. mv.
Casarea, (ke-zer'-ke), s. wilde gans, v.
Cascabel, (kes'-ke-bel), s. (zeev.) kulas met versterking,
v.; neck of the -, ashals. *_BUTTON, s. druif, v.
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Cascade, (kes-keed'), s. kleine waterval, m. *-, bw.
spuien, besproeien.
Case, (keez,) s. 1. doos, scheede, v. koker, m. huisje,
etui, o.; - of bottles, kelderkistje, o.; 2. horlogekast, v.;
3. vak, hokje, o.; 4. huid, v. vel, omhulsel, dek, o. kap,
v.; 5. (bed)overtrek, m. kussensloop; 6. (bk.) buiten
pakhuis; entrepot, magazijn, o.; 8. letterkast,-zijde,v.;7
v.; upper-, bovenkast ; lower-, onderkast ; 9. (plant.)
zaadhuisje, kapsel, o.; 10. kast, v. gemeen huis, o.; li. of knives, messenkoker; 11. (zeev.) koker, m. schroot, o.;
huls (voor vuurpijlen), v. ; - of rockets, soort vuurwerk;
shot-, schrootbos; powder-, kruitkist; pump-, pompjuk; rudder-, koker voor de stuurpen; - shot fixed,
schot met schroot; spherical -, shrapnel - shell, shrapnel-granaat; 12. geval, o. zaak, omstandigheid, v. toeval,
o. toestand, m.; in -- of need, apply to, (kh.) in geval
van nood, adres bij...; the - in point, de zaak in questie; in -- he should came ingeval hij kwame; in any -.
in alle geval ; in the - of, ten aanzien van; make the
-yours, stel u in mijne plaats; to puta-, iets veronderstellen; he is in a consumptive -, hij heeft de tering;
his - is disperate, zijne ziekte laat geen hoop; he was
pretty well in -, hij zag er tamelijk goed uit; to be out
of -, ongesteld ,.ijn; 13. (recht.) zaak, v. geding, o.; 14.
(spraakk.) naamval, v. geval, o. * -KNIFE, s. tafelmes,
groot keukenmes, o. *- arAN, S. letterzetter, m.*_ STAKE,
s. drijfaanbeeld (tot horlogekasten), o. *- woRK, s. liet
inhangen. * -Zw"oRm, S. rups, V.
Case, (keez), bw. 1. (in een scheede, koker) steken, bergen ; -d in green scales, niet groene schubben overdekt;
2. overtrekken (een bed); 3. bekleedcn (met marmer, met
fijn hout enz.); 4. villen, de huid afstroopen; to - up,
op-, insluiten. *- D, dw. bn. gestoken, geborgen in een
koker enz.); zie CASE, bw. *-HARDEN, (-haar'-dn), bw.
1. harden (staal enz.) ; 2. (fig.) verharden, sterken (in
het kwaad). -ED, dw. bn. 1. gehard; 2. (fig.) verhard.
-ING, dw. bn. hardend; (fig.) verhardend. -, s. (het)
harden.
Caseie, (kee'- si-ik), bn. - acid, (scheik.) kaaszuur, o.
Casemate, (kees-meet), s. 1. (mil.) kazemat, gewelfde doorgang met schietgaten, v.; 2. mijnput, In. *-D, bn. van
kazematten voorzien; in een kazemat gehuisvest. *...MEn T,
(-ment), s. 1. (bk.) vensterhoek, -vleugel, m.; 2. schuif.
raam ; 3. hok, o. -, bw. (bk.) bekleeden, betimmeren
(niet ramen). -ED, dw. bn. betimmerd (met ramen).
-ING, dw. bn. betimmerend; zie CASEMENT, bw.
Caseous, (kee'-zjus), bn. kaasachtig.
Casern, (ke-zern'), s. kazerne, v.
Caserta, (ke-zer'-te), s. (aardr.) Caserta (Spanje), o.
Cash, (kesj), s. (-es), 1. (kh.) kas, v.; 2. ready -, klinkende
munt, comptant geld, comptanten, gereed geld, specie;
running -, omloopend -, rouleerend kapitaal; toput out' in
-, iem. comptanten zenden, dekken; in -, in cassa, ingeeasseerd; to be in -, bij kas zij n; ba lance-, staat der kas;
to pay in -, per cassa -, comptant betalen; proceeds in-.
opbrengst der kas; when in -, na ontvangst, na incasseering; to keep the -, de kas houden. * -ACCOUNT, S. ca,sarekening, v. *- BooK, s. kasboek; in- en verkoopboek. o.
* -BuSINESS, S. wissel- kantoor-, o.geldzaak,v. *-KEEPER,
s. kashouder, kassier (op een kantoor), m. *-NOTE, S.
kassiersbriefje, o.; (ook )lijst van ontvangst en uitgaven,v.
Cash, (kesj), bw. (kh.) inwisselen, te gelde maken, realiseeren, incasseeren; to - a bill, een wissel incasseeren.
*-ED, dw. bn. betaald, ontvangen, ingecasseerd ; to get
-. incasseeren.
Cashew, (ke-sjoe'), s. (plant.) mahonie-boom, m.
s. 1. mahonie-noot; 2. cachou (tropisch gewas), v.
Cashier, (ke-sjier') s. kassier, m. *-, bw. 1. afdanken,
afzetten ; 2. opheffen; 3. vernietigen. 5-ED, dw. bn. afgedankt. *-ER, (-ur), m. afdanker, opheffer, m. *-ING,
dw. bn. afdankend. -, s. (liet) afdanken ; zie CASHIER.
Cashing, (ke'-sjing), dw. bn. inwisselend. *-, s. (het)
inwisselen, incasseeren; zie CASH, bw.
Cashmere, (kesj'- mier), s. 1. (aardr.) Cachemire (VoorIndië), o.; 2. (kh.) omslagdoek van Cachemire -wol, m.
Cashoo, (ke'-sjoe), s. cachou (tropisch gewas), v.
Casimere, (ke'-zi- mier), s. (kh.) kazimier (fijne stof), v.
embossed -, gestreepte kazimier. *-NANKEEN, S. gekeperd nanking, o.
Casing, (kee'-zing), dw. bn. stekend, bergend (in een
koker); zie CASE, bw. *-, s. 1. (het) insteken; 2. overtrek
kussensloop; 3. (bk.) bokleeding, v. *- PAYER, s.-sel.o
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pakpapier, o. *-s, mv. droge koemest, M. *-WITH
to - lots upon, loten om; to - against, verwijten; to -behind
STONE. S. steenen rollaag, v.
achter zich laten; to - one's self upon, zich verlaten op
Cask, (kaask), S. 1. vat, o. ton, v.; 2. helm, ni.; - bridge, Cast, (kaast), dw. bn. geworpen, gegoten enz.; to be (bk.) verwulfde brug, v.;3. (zeev.)watervat, fust, o. legger,
in a lawsuit, een proces verliezen. -, s. 1. wog p, m.
m.; buoy-, tonneboei; dry-, vat voor droge victualie;
het werpen; 2. dracht, (schoots)verheid ; 3. gieting, v.
-hoop, hoepel; scuttled-, waterstander; -s bung up,
gietsel, o.; 4. gietvorm, m. model, o.; 5. gietpijp,-buis,
vaten gestuwd met de spongaten boven; small -, sloep v.; 6. gegoten beeld, o.; 7. versbouw, m.; 8 schets, v. plan,
vaatje; to inkead a -, een vat openslaan; to whip up
o.; 9. aangeboren aanleg, m. manier, v. gelaat, o.; 10. oog
a -, een vat ophijschen.
onvriendelijke blik, m.; 12. streek, v. trek,-opslag;1.
Cask, (kaask), bw. vaten, inkuipen, op vat -, op fust doen.
m. list, v.; 13. kaste (in Hindostan), o.; 14. (jag.) vlucht,
5 -ED, dw. bn. ingekuipt; zie CASK, bw.
v. zwerm, m.; paar (valken), o. *- AWAY, s. verworpeling,
Casket, (kas' -ket), s. 1. juweelkistje, o.; 2. zie GASKET, *-,
m. uitschot; weigerachtig antwoord, o. weigering, v. -,
bw. in een kistje sluiten. *- ED, dw. bn. ingesloten (in
bn. verworpen ; in our - leasure, in onze verloren
een kistje).
uren. 5 -BRASS, S. gegoten koper, brons. o. *- IaON, s.
Caspian, (kes'-pj en), bn. the - sea, (aardr.) de Kaspi
gegoten ijzer, 0. *-STEEL, s. giet -, geraffineerd staal, o.
-schez. Castanets, (kes'- te -nets), s. mv. (dans.) kastanjetten,
Cass, (kess), s. casino, o. verzamelplaats voor uitspanhandklappers, v. m. mv.
ningen, v.
Caste, (kaas'-te) s. kaste (in Hindostan), o.
Cassava, (kes'-se-ve), Cassavi, (kes'-se-vi), s. (plant.) Casted, (kaas -tid), dw. bn. zie CAST.
cassava, v. maniok (wortel), m.
Castellain, (kes'- tel -len), m. v. slot-, burchtvoogd, m.
Cassander, (kes- sen'-dur), m. Cassander (m. n.). *...DRA,
-es, V. * ...ZANY, (-'le -ni), S. slot-, burchtvoogdij, v. *...LATE,
(-'dre), v. 1. Cassandra (v. n.); 2. (fig.) profetes die geen
(-bet), bw. (mets.) ommetselen, ommuren (een bron enz.).
geloof vindt, v.
-D, dw. bn. ommuurd. *...LATING, (-lee'-ting), dw. bn.
Cassation, (kes-see'-sjun), s. (recht.)vernietiging, cassatie
ommurend. -, s. het ommuren. *...LATION, (-lee'-sjun),
(van een vonnis), v.; court of -, hof van cassatie.
S. (mets.) ommuring, ommetseling, v.
Casse, (kes), s. -paper, kaspapier (slecht soort), o.
Casten, (kaas' -tn), bw. Zie CAST, bw.
Cassia, (kes'-sj i-e), s. (plant.) ka sci e, v. *-BARK,*-I,IGNE A, Caster, (kaas' -tur), m. v. werper, m. -ster, v.; 2. rekenaar,
S. kassie-cehors, V. 5 -BERRY, S. Zuidzee -, Paraguay-thee,
In. -ster, v.; zie CAST, bw. en ow.; 3. koperen rolletje
V. * -BUDS, * -BLOOMS, S. kaneelbloeisel, 0. * -STICKS,
(onder stoelen of tafels), o.; 4. olie- en azijnstel, o. olie
S. kassie -riet, o.
horoscooptrekker; 6. dobbelsteenbeker, m.-flesch,v.;5
Cassidony, (kes' -si- dun -ni), s. 1. (plant.) katoenkruid, o. Castigate, (kes'-ti-gheet), bw. 1. kastijden, tuchtigen ; 2.
lavendel, v.; 2. (delfst.) cassidoniër (soort steen), m.
vernederen, verootmoedigen. *- D, dw. bn. gekastijd, ge
Cassimer, s. Zie CASIMERE.
*...TING, (-ghee'-ting), dw. bn. kastij dend.-,s.het-tucligd.
Cassine, (kes'-sien), s. 1. (plant.) cassine; Paraguay-thee,
kastijden. *...TION, (-ghee-sjun), s. 1. kastijding,tuchtiging,
v.; 2. steekpalm (Zuid - Amerika), m.
geeseling ; 2. verootmoediging, bestraffing, boete, v.
Cassinet, (kes' -si -net), s. (kil.) cassinet (stof van wol en
*...TOR, (- tur), m. v. kastijder, tuchtiger, m. -ster, v. -Y,
zijde), o.
bn. kastijdend, tuchtigend; tucht...
Cassino, (kes- si' -no), s. soort kaartspel, o.
Castille, (kes- 'til), s. (aardr.) Kastilié (Spanje), o. *...TICassio, (kes' -i -o), s. - berry, soort bezie, v. *- PEIA,
I.TAN, (- til'-jen), bn. Kastiliaansch, Spaansch. -, m. v.
(-pee-e), S. Cassiopeia (sterrebeeld), v.
Kastiliaan, m. Kastiliaansche (vrouw).
Cassius, (ke'-sj us), s. (Rom. g.) Cassius (m. n.). *- PURPLE, Casting, (kaas' -ting), dw. bn. werpend; 2. gietend enz.
s. soort fijn purper uit goud, o.
*_, S. 1. het werpen enz.; zie CAST, bw.; 2. gietwerk,
Cassock, (kes'-suk). s. 1. (oudt.) wambuis, o.; 2. lijfrok,
o. gieting, v. gietsel, o.; 3. afdruk, m.; 4. (jag.) valkpil,
m. onderkleed (der geestelijken), o. *- ED, bn. in een
v.; 5. (aeev.) the - of ship's sheer, ronddraaiing om de
lijfrok gekleed.
verticale as in de wending; n. - guns, het kanongteten; dry -, droog vorinzand; green sand -, gietzand;
Cassonade, (kes'-so-need), s. (kh.) ongeraffineerde suiker, v.
loam -- ,strijkplank; iron -s, gegoten ijzerwaren.*-HOL sE,
Cassowary, (kes'-so-we-ri), Casuary, (ke'-zj oe -e-ri), s.
s. gieterij, smelterij, v. smeltoven, M. *-NET, s. werpnet,
kasuaris (vogel), m.
0. *-PLATE, S, gegoten plaat, v.
Cassumunar, (kes- su -mu'-ner), s. (plant.) soort geurige Castle, (kaas' -tl), s. 1. kasteel, slot, o. burg, m. burcht, v.; to
wortel, m.
buy -s in the air, (spr.) kasteelen in de lucht bouwen;
Cassweed, (kes'- wied), s. (plant.) herderstasch, v.
2. (zeev.) fore -, bak; 3. (schaaks.) toren, m. kasteel, o.
Cast, (kaast), bw. onr. (vt. vdw. cast), 1. werpen ; 2. uit
*_, bw. (schaaks.) rokeeren. 5-BUILDER, S. 1. kasteel
strooien; 3. afwerpen (kleedéren enz.) ; 4. weg -,-werpn,
plannenmaker, ui. ING, s. het plannen-bouwer;2.(fig)
heenwerpen, laten vallen; 5. afwerpen (de huid); ruien
maken. 5 -ED, ( kaas -'sld), dw. bn. 1. met kasteelen be(van vogels); 6. opwerpen (dijken); 7. stooten, schuiven,
zet; 2. (schaaks.) gerokeerd. *-KEEPER, m. slotvoogd,
rukken, storten; 8. (fig.) verplaatsen, brengen (tot een
M. *-RY, (-'slri), s. burchtvoogdij, v. *-T, (- 'slet), s. kas
staat enz.); 9. werpen (schaduw), uitschieten (stralen
torentje, o. *_Top, s. bovendeel van den bak, o.-telj,
enz.); 10. vestigen (den blik op enz.); 11. (zeev) werpen,
*-WARD, s. burchtvoogdij, v. *- WARE, S. belasting voor
af houden; to - anchor, ankeren; to - doren, op zijde
het onderhoud van het kasteel, v. *...ING, dw. bn. 1.
gooien ; to - loose, losgooien ; to - of, vieren ; to -met kasteelen omgevend, - bebouwend; 2. (schaaks.)
of the topsailsheets, marsschoten afsteken ; to - solid,
rokeerend. -, s. 1. het bebouwen niet kasteelen enz.;
vol laten loopera ; to - getting a ship under way, rond
2. ontijdig geboren kind, o.; -s, -skins, (kh.) huiden
bij liet in lee steken ; to - starboard, stuurboord-gan
van ongeboren lammeren.
afhouden; 12. (fig.) nederslaan. overwinnen, overtreffen; Castor, (kaas'tur), S. 1. bever; 2. vilten hoed, m.; 3.
13. de zege beslissen, de schaal doen overhellen ; 14.
bevergeil, o.; - and Pollux, 1. ( met.) zie CORPOSANT; 2.
veroordeelen (misdadigers); 15. uit -, berekenen ; zijn
(sterr.) Zie GEMINI. *-=BEANS, mv. purgeerpillen, v. mv.
overslag maken; 16.(toon.)verdeelen (rollen);17. een schets
*-CANT, s. kastoren hoed, m. * -EEN, (-non'), s. (kh.)
maken, schetsen, ontwerpen; 18. (fig.) vormen; 19. gieten
soort zware duffel, v. 5-EUM, (-'ri-um), s. bevergeil, o.
(metaal, kaarsen enz.); 20. to - aside, op zijde schuiven;
*-NUT, s. purgeernoot, v. *-- OIL, *-Y, s. ricinus-olie. v.
to - away, wegwerpen, verbannen (de zorgen enz.); Castrametation, (kes-tre- mi -tee'sjun), s. (oudt.) afsteverkwisten; doen schipbreuk lijden; to - one's self
king -, afpaling eener legerplaats, v.
away, zich in het verderf storten; to - back, ach Castrate, (kes'-treet), bw. 1. ontmannen ; (gem.) lubben;
werpen; to - by verwerpen; to - dozen, neder -terui2. (fig.) verminken. *-D, dw. bn. 1. ontinand; 2. verslaan ; to - in, bijbrengen (bewijzen); to - , forth, uit minkt. *...TRATING, (-tree'-ting), dw. bn. 1. ontmannend;
werpen; storten (in zee); schieten (wortels); verspreiden
.2. verminkend. -, s. het ontmannen. *...TR.ATION,
(geur; to - off, loslaten, opjagen (honden enz.); to (-tree'-sjun), s. 1. ontmanning: 2. verminking; 3. (plant.)
out, uitwerpen (de deur enz.); uiten (woorden); to - up,
lubbing, snoeiing, V. *...TRATO, (-tree'-to), m. castraat
berekenen; eens rekening opmaken; (ook) uitbraken;
(ontmande zanger in Italië). m.
opwerpen (een dijk enz.);21. (gen. de urine) onderzoeken. Castrel, (kes'- tril), s. bastaardvalk, m.
ow. 1. to -- about, nadenken (over iets); 2. zich Castrensian, (kes-tren'-zi-en), bn. tot een legerplaats
vormen; laten gieten; 3. kromtrekken (van hout) ;
behoorend.

CAS - CAT.
Casual, (ke'-zjoe-el), bn., *-LY, bijw. toevallig, onzeker,
onbepaald. -NESS, -ITY , (-'i-ti), s. (-ice), 1. toevalligheid, v.; 2. toeval; 3. sterfgeval, ongeluk, o.; returns of
casualities, opgaven van voorgekomen sterfgevallen, - van
desertiën enz.; 4. vleesch van afgemaakte beesten, o.
*-wORD, S. (spraakk.) zelfstandig naamwoord.
Casuble, (ke'zjoe-bl), s. (r. k.) kasuifel, v. misgewaad o.
Casuist, (ke'-zjoe-ist), m. 1. geestelijke wetgeleerde, kasuïst, (inz.) drogredenaar, haarkloover, gewetensrechter,
m. *-, bw. den kasuïst spelen, als kasuïst handelen.
* -IC, -AL, bn., -ALLY, bijw . kasuïstisch . * -RY, S. 1.
kerkgeleerdheid ; 2. haarklooverij, v.
Cat, (ket), s. 1. (she -), kat, v. (he -), kater, nl.; - a

mountain -, wild, -, wilde kat; to make one a -'s paw,
(spr.) zich van iemand als werktuig bedienen; to bell
.the -, (spr.) der kat de bel aanbinden; 2, (zeev.) kat,
zweep , v. * -BI.ocK, S. katblok, 0. * - CALI., 5 -I'IPE, S. 1.
lokfluitje, o.; 2. lokvogel, m . * -EYED, bn. katoogig.
*-FALL, S. (zeev.) katlooper, m. *-Flsn, s. 1. (de) gestreepte haai (visch); 2. katvisch (kleingoed), m .
pines, mv.
mv. (zeev.) zwichtings, v. mv . * -HEAD, s. kraan
. * -HEAD BRACKET, s. drukker onder den-balk,m
kraanbalk, m . * -HEADS, mv. kattesteenen, ijzerhoudende knoopen in sommige delfstoffen, m. mv. *-HoLES, nlv. 1. kluizen in het achterschip, v. mv.; 2. kijk
een deur), o. mv. *-HooK, s. kathaak, m.-gatjes(in
*-MINT, * -NIP, S . (plant.) kattekruid , 0. * -O'NIN E-TAILS,
s. zweep met negen staarten (oudt. een strafwerktuig
op de schepen), o . * -ROPE , s. katlooper, ni. *-,ALT, S.
soort fijn zout (tot zeepbereiding), o. *-'s HAW, s. 1.
bochtsteek, m. kattespoor, o.; 2. lichte bries, v . * -'S HEAD,
S. kattekop (soort appel), m . * -SILYER, *-'s SKIN, S.
kattevel, 0. * -SILVER, S. (delfst.) glimerts, 0 . * -'S TAIL,
S. 1. (plant) kattestaart (uitwas) ; 2. (zeev.) binnenboords-kraanbalk, M. *-T ACKLE, s. katgijn, v. *-T YNE,
S. kattekruid, o.
Cat, (ket), bw. (zeev.) to - the anchor, het anker katten.
* -TED, dw. bn. gekat. * _TING, dw bn. kattend. -,
S. (het) katten.
Catabaptist, (ket-e-bep'-tist), ni. tegenstander van den
doop, m,
Catacaustic, (ke-te-kaas'-tik), bn. (nat.) tot de weêrkaatsingleer der geluiden behoorend. *-s, s. mv. weêrkaatsingleer der gelui den, v. mv.
Catachresis, (ke-te-kri'-zis) s. (red.) zedelijke dwang,
M. * ...CHRESTIC, (-kres -tik) , -AL, bn.,-ALLY, bijw. (red.)
zedelijk gedwongen.
Cataclysm, (ke'-te -klism), s. algemeene zondvloed, m.;
(fig.) ramp, v.
Catacomb, (ke'-te-koetb), s. onderaardsche gang, v.
Catadioptric, (ke-te-di-op'-trik) , * —-AL, brr. (nat.) licht
kunde,-weêrkatsnd.*,mvlichwerkatsng,katadioptriek, v.
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Cataphonie, (ke- te -foo' -nik), bn. (nat.) terugkaatseud(van
klanken). *-s, S. mv. (nat.) leer der terugkaatsende
klanken, v.
Cataphract, (ke'- te -frekt), s. (oudt.) 1. zwaar harnas, o.;;
2. ruiter daarmede gewapend, m. *-ED, bn. 1. met een
cataphract gewapend; 2. (fig.) met vereelt vel.
Cataplasm, (ke'- te -plesm), s. (heelk.) pap, v.
Catapuce, (ke'- te -pjoes), s. (plant.) wolfsmelk, v.
Catapult, (ke'- te -pult), s. (oudt) steenwerper (krijgstuig), m.
Cataract, (ke' -te-rekt), s. 1. waterval, m.; 2. (oogh.)
grauwe staar V.; 3. zie PORTCULLIS. * -OUS, (-us), bn.
(oogh.) staarachtig, tot de staar behoorend.
Catarrh, (ke-taar') s. (gen.) zware zinking, v.
*_ovs, bn. zinkingachtig, zwaar verkouden, katarrhaal.
Cataster,ism, (ke-tes'- te -rism), s. sterrenbeeld, o.
Catastrophe, (ke-tes'-tro-fi), ...Y, s. treurig uiteinde, o.
ramp, v.
Catch, (ketsj'), bw. onr. (vt vdw. caugltt),1. vangen, grij-

pen, krijgen; to - again, weder grijpen, inhalen; to hold of, vastgrijpen, houden, pakken; to - the anchor,
het anker krijgen; to - the wind, den wind vangen, (ook)
ontnemen (aan een ander schip); vermeesteren, (ook fig.);
I caught him by his beard, ik greep hem bij zijnen baard;
he was caught in the act, hij werd op de daad betrapt;
- your breath, haal adem; (fig.) stel u gerust; to - cold,
eerre koude vatten; to - a disease, eene ziekte krijgen;
I caught a word here and there, ik ving hier en daar een
woord op; to - ire, f ame, vuur -, vlam vatten; to - a
glimp„e, a sound, een blik -, een toon opvangen , his eye
caught mine, zijn oog ontmoette het mijne; 2. inhalen,
bereiken; I caught hint in his course, ik haalde hem in
in zijnen loop; 3. verleiden, het hoofd op holbrengen;
boeien, overvallen; to - a tartar, (fig.) zijn man vinden; to - out of the hand, uit handen rukken ; to
- up, oprapen, wegtrekken, (ook) doen opmerken.
-, ow. 1. to - at, grijpen naar; 2. aanstekend, besmettelij k zijn (van ziekten).
Catch, (ketsj), s. (-es), 1. vangst, v. greep, m.; to fly the
- of, zich aan de vervolging onttrekken van; to lie
upon the -, op den loer liggen; 2. roof, buit, m. voordeel, o.; it is no great -, het beteekent niet veel; 3.
vlugheid, snelheid, v.; 4. deeltje, stukje, o.; 5. (zeev.)
neut, nok, v.; 6. zondezang, m. canon, o.; 7. pauze, v.;
8. (fig.) lichte indruk, m. kleine aandoening, v.; to have
a - of the disease, een tikje van de ziekteweg hebben; 9.
vermoeden, o. argwaan; 10. (werkt.) haak, In. klink (eenor
deur), v. handvatsel, o.; 11. roofvogel, vanger, m.; 12.
by -, bij tusschenbeurten, beurtelings . * -BIT , S. gul
tafelschuimer, nI. *-CLUB, s. dievenleider, m.-zigard,
* -DRAIN, M. overloop, m. wetering, V. * -ECCENTRIC,
*-T APPET, S. (zeev.) excentriek-neut, v. *-FORT, S. bood -

schaplooper, loopjongen, m. * -FLY, s. (plant.) klaproos,

v. * LINE, s. (drukk.) sluitlijn, v. 5 -MEADOW, s. stuk
Catadupe, - (ke ' -te-djoep), s. zie CASCADE .
land bij een afhellenden berg, o . * -PENrY, s. 1. geldCatafalco, (ke-te-fel'-ko), S. staatsie-lijkbaar, v. katasnoeierij, v.; 2. pamflet, blauwboekje, o . * -POLL,
falk, in.
zie CATCITCLUB. 5 -SCREWS, S. mv. (zeev.) pompstanggreCatagmatic, (ke-tegli-mee'-tik), bn. (gen.) breukheelend.
pen, klembeugels, v. m. mv. *-WEED, s.(plant.)kleefkruid,
*-s, S. mv. breukheelende middelen, o. mv.
0. *-WORD, S. (drukk.) custos (laatste woord onder aan
Catagraph, (ke'-te-gref), S. (schild.) schets, v. omtrek,
de bladzijde), us.
m. p rofiel, o.
Cataleetic, (ke-te-lek'-tik), bn. (dicht.) telkens met een Catchable, (ketsj'- i-bl), brr. vatbaar om gegrepen -, vatbaar om gevangen te worden.
lettergreep minder dan de voorgaande regel.
Catalepsis, (ke -te-lep'-sis), 5 -sy. s. (gen.) soort vallende Catcher, (ket'-sjur), m. v. vanger, grijper, m. -ster, v.
-, S. viscllnet, o.
ziekte, beroerte, v. ... LEPTIC, bn. aan catalepsis lijdend.
Catalogue, (ke'- te-lorgh), S. boekenlijst, v. inventaris, ca- Catching, (ket'-sjing), dw. bn. 1. vangend,grijpendenz.;
zie CATCH, bw. ow. ; 2. getand; the disease was -, de ziekte
talogus, In. *... GIZE, (-djajz), bw. tot een catalogus ver
was aanstekend. *-, s. (het) vangen; vangst, greep, v.;
een lijst maken.
-zameln,to
fish of foreign -, visch van vreemde vangst . *-BAR Catalonia, (ke-te-loo'ni-e), S. (aardr.) Katalonië (Spanje),
G AIN, s. vervreemding eener te verwachten erfenis, v.
0. *-N, bn. Katalonisch. -, m. v. Kataloniër, m. KaCatchup, (ket'-sj up, s. (kookk.) kruidensaus, v.; oyster-,
talonische (vrouw), v.
oestersaus; mushroom -, champignon-saus.
Catalpa, (ke-tel' -pe), -tree, s. (plant.) trompetbooln
Cate, (keet), s. (apoth.) cachou, v.; -s, mv. lekkernijen,
(Noord-Amerika), m.
snoeperijen, V. nlv.
Catalysis, (ke- te'-li-zis), s. (gen.) ontbinding, v. *.. LYTIC,
Catechetic, (ke- te -ke' -tik) , * - AL , bn., * - ALLY. bijes.
('-Ii-tic), bn. (gen.) ontbindend.
(godg.) catechetisch (in vragen en antwoorden), *... CHICatamaran, (ke- te -me-raan'), s. (zeev.) 1. houtvlot;
SATION, (-ki-zee'-sj un), s. catechisatie, V. *... CHISE , (-kaj z'),
platboomd vaartuig, o.; 2. onderzeesche vernielingstoebw. 1. catechiseeren, onderwijs geven in liet geloof; 2.
stel, m. soort torpedo; 3. ijsslede (in New-Foundland). v.
ondervragen over (godgeleerde onderworpen). *-D, dw.
Catania, (ke-tee'- ni -e), s. (aardr,) Catania (Sicilia+), o.
bn. gecatechiseerd. *-R, (-ur), m. catechiseermeester,
Catamenia, (ke- te - mi' - ni -e), s. mv. zie COURSER 1.
m. *... cri ISING, (kaj'szing), dw. bn. catechiseerend. -, s.
Catamite, (ke'-te-majt), s. schandjongen, m.
liet catechiseeren. *...CHIsSI, (-kism), S. catechismus, m.
Catapesm, (ke'- te-pesm), s. pap, v. soort huidpoeder, o.
vragenboek, o. *... CHIST, (-kist), m. catechiseerder, m.
Catapeltic, (ke -te-pel'-tik), zie cA'rAPI^Lr.
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bn., -ICALLY, bijw. katechetisch, in vragen
en antwoorden.
Catechu, (ke-'te-kjoe), s. (apoth.) cachou, v.
Catechumen, (ke-te'-kjoe-men), *- IST, S. (godg.) geloofsleerling, m. *- ICAL, bn., -LY, bijw. van een-, als
geloofsleerling, katechetisch.
Categorical, (ke-te-gho'-ri-kel), bn., *- LY, bijw. (red.)
kort, rechtstreeksch, zonder omwegen, categorisch.
*...GORY, (-'gho-rie), s. (-ies), afdeeling, orde, categorie, v.
Catenarian, (ke-ti-nee'-ri-en), bn. kettingachtig; (fig.)
aaneengeschakeld.
Catenate, (ke'-ti-neet), bw. 1. ketenen, boeien; 2. aan
-D, dw. bn. geketend. *...NATING, (- nee'--enschakl.
ting), dw. bn. ketenend: zie CATENATE, bw. *...JATION,
(-gee'-sjun), s. (het) ketenen, ketening; (fig.) aaneenschakeling, v. *...NULATE, (-njoe-leet'), bn. naar een
keten gelijkend.
Cater, (kee'-tur), - for, bw. inzamelen, inkoopen (levensmiddelen); in zijne behoeften voorzien. *-, m. v.
1. verzorger, -ster, m. v.; 2. (de) vier (in de kaart, op dob- '1
belsteenen enz.). *- COUSIN, s. L tafelschuimer, pennelikker; 2. verwijderde bloedverwant, m. *- ER, (- ur), m.
huisverzorger, -leverancier, hofmeester, M. *-ESS, v. huis
-verzogst,lancierv.
Caterpillar, (kee'-tur-pil-ler), s. rups, v. *-, m. dood
(scheldnaam voor een soldaat), m.; - eater-vret
rupsdooder. *.. RAMMEL, (-rem'-mel), bw. uitholen.
*...WAUL, (-waal), ow. 1. miauwen, krollen; 2. schreeuwen, grielen; 3. op stelen uitgaan. -, s. 1. (het) miauwen, kattengehuil, o. kattenmuziek, v.; 2. geschreeuw,
gejank, o. -ED, dw. be. gemiauwd. *- ING, dw. bn.
miauwend, krolsch. -, s. 1. (het) miauwen, gekrol;
2. geraas, getier, gelol, o.
(ke'-tur-ri), s. provisie-, spijskamer, v. - kelder, m.
Catery,
Cates, zie CATE.
Catgut, (ket'-ghut), s. 1. snaardarm, m.; 2. (kh.) grof
gaas, o.
Catharine, (ke'-the-rajn), v. Catharina (v. n.). *_ WHEEL,
s. Gothisch venster, spitsboogvenster, o.
Catharist, (ke'-the-rist), s. (k.) puritein, m.
Cathartic, (ke-thaar'-tik), * - AL, bn. (gen.) drijvend, af
zuiverend. -s, s. mv. drijvende -, zuiverende-voernd,
middelen, o. mv. *-ALNESS, s. (gen,) zuiverende -, drijvende kracht, - hoedanigheid, v.
Cathaw, (ke'-thao), s. mv. gemeene valk, m.
Cathedral, (ke-thi'-drel), s. domkerk, hoofdkerk, kathedraal , v. *-, bn. 1. kerkelijk, bisschoppelijk; 2. (fig.)
oud, eerwaardig. *...DRATED, ('-dre-tid), be. tot een bis
bisschoppelijk. *...DRATIC, ('-dre-tik), s.-dombehrn,
opbrengst aan den bisschop, v. *- WALKS, s. mv. lanen
der
boomen overwelfd, v. mv.
loof
met het
Catherine, Zie CATHARINE. * -PEAR, s. soort peer, v.
Catheter, (ke-thi'-tur), s. (heelk.) katheter (baleintje tot
bevordering der waterloozing), in. *- ISm, s. (heelk.)
stelsel om den katheter te bezigen, o.
Cathetus, (ke'-thi-tus), s. (meetk.) loodrechte lijn (op
een andere), v.
Catholic, (ke'-tho -lik), * - AL, bn., * -ALLY, *_LY, bijw.
1. katholiek; 2. algemeen geloovend; - epistles, brieven
der Apostelen ; - principles, vrij zinnige beginselen ; man, vrijzinnig mensch. -, m. v. katholiek, m. v. *...LI clsa, (-li-sism), s. katholicisme, katholiek geloof, o.
*...LICITY, s. gehechtheid aan het katholieke geloof, de
katholieke wereld, v.; 2. stellingen der (roomsch-katholieke) kerkvaderen, v. mv. geest en strekking der katholieke leer. *...LICIZE, ('- li-sajz), bw. tot het katholiek
geloof overhalen, bekeeren. -D, dw. bn. daartoe bekeerd.
5 ...LICAN, (' -li-kun), S. (gen.) Zie PANACEA. * ...LICOS,
(' -li-kus), m. kerkvoogd (der Armenische christenen), m.
*-NESS, S. algemeenheid der (katholieke) kerk, v.
Catkin, (ket'-kin), s. (plant.) 1. boommos, o.: 2. kattespoor, v.; zie onder CAT. *...LIKE, (-lajk), bn. katachtig,
als -, van een kat. * ... LING, S. 1. ontleedmes, 0.; 2. zie
OATKTN ; 3. darmsnaar, V.
Cato, (kee'-to), m. (Rom. g.) Cato (m. n.). *- NIAN, (- ni-en),
bn. 1. Catoniaanscli; 2. gestreng (van zeden); als -,vanCato.
Catopter, (ke-top'-tur), *...TROK, (-trun), S. (gez.) spie
verrekijker, m. *...TRIO, -AL, bn. (nat.) tot de leer-gel
der spiegeling behoorend; katoptrisch. *...TRICS, S. mV.
(nat.) spiegelleer, katoptriek, v. *...TROIIANCY, ('-tromen-si), s. waarzeggerij uit spiegels, v.
Catsup, (ket-sup), S. Zie CATCHUP.
-IC, -ICAL,

Cattle, (ket'-tl), s. 1. vee, tam -, hoorn-, rundvee, o.;
2. veestapel, m.; black -, rundvee; small - klein vee
(schapen en lammeren); 3.(fig.)slecht volk.gespuis,rapalje,
* -DISEASE, S. veeziekte, -pest, V. * -HURDLES, S. mV.
veekarren, v. mv. *-HOUSE, *-SHED, s. veestal, m.
*-sHoW, s. tentoonstelling van vee, v.
Catty, (ketti), s. Chineesch gewicht (= 33 decagram), a
Catullus, ike-tul'-lus), s. Catullus (Rom. dichter), m.
Caucasean, (kao-kee'-zi-en), Caucasian, (kao-kee'zjen),
bn. Kaukazisch. *-, m, v. Kaukaziër, m. Kaukazische
(vrouw), *...CASUS, ('-kee-zus), s. (aardr.) Kaukazus
(berg), m.
Catty fitted, (ket-wit-'ted), bn. dwaas, dwars van geest.
Caucus, (kao'- kus), s. kiezersvergadering (in NoordAmerika), v. '
Caudal, (kao'-del), bn. (plant.) tot een staart behoorend. *...DATE, -D, bn. gestaart.
Caudex, (kao'-dix), s. (-es), (plant.) stengel, m.
Caudine, (kao'dajn), bn. (Rom. g.) - forks, de Caudijnsche vorken (bergpasson).
Caudle, (kao'-dl), s. kandeel, o.; milk-, wine-, melk-„
wijnkandeel, *-, bw. tot kandeel maken.
Caudron, zie CALDRON.
Caud-pie, (kaod'-paj), s. teleurstelling, v.
Cauf, (kaof), s. vischkaar, v.
Caught, (kaot), dw. bn. gevangen, gegrepen ; gevat ; zieCATCH, bw.
Cauk, (kaok), S. (delfs.) vloeispaath-, zwavelzure baryt,
0. 5 -Y, bn. spaathachtig.
Caul, (kaol), s. 1. net; 2. hoornnet ; 3. (ontl.) darmnet;
4. schapenvel, o. *- ESCENT, (-es'-sent), bn. gestengeld.
* -ET, ('-lit), S. Zie COLE.
Cauliferous, (kao-li'-fe-rus), bn. stengelachtig, -dragend.
*...]FLOWER, (-flau-ur), s. bloemkool, v. *...FORM, (-form),
bn. (plant.) stengelvormig.
Caulk, zie CALK, enz.
t Caum, (kaum), bn. stil, kalm. *-, s. griffel, m.
stift v.
Caup, (kaop), s. houten nap, v. *-, bw. ruilen. *-oNATE, (-' o-neet), ow. in victualiën handelen. * - ONISE„
(- o-najz), bw. victualiën verkoopen.
Causable, (kao-'zi-bl), bn. uitvoerbaar, doenlijk.
Causal, (kao'-zel), bn., *- LY bijw. oorzakelijk, aanleidend. f -, s. redegevend voegwoord, o. *- ITY, (- 'i-ti),
s. (-ies), oorzakelijkheid, aanleiding, v. *- TY, S. (- ies) 7
(mijnw.) lichte ertsdeeltjes, o. mv.
Causation, (kao-zee'-sjuan), s. (het) veroorzaken, aanleiding, beweegoorzaak, v. *...SATIVE, (-'ze-tiv), bn., -LY,
bijw. veroorzakend. *'...BATOR, (-ze-'tur), m. v. veroorzaker, m. -zaakster, v.
Cause, (kaoz), s. 1. oorzaak, v.; first --, eerste oorzaak;
secondary-, bij - oorzaak; 2. aanleiding, v. grond, m.; to
give - of suspicion, reden tot verdenking geven; to
show - of, reden geven van ; 3. rechtszaak, v. geding,
proces, o.; to carry the -, zijn proces winnen; 4.. zaak,
partij, v.; it is the - of God, het is de zaak van God;
the good -, de goede zaak; to espouse the - of, de
zaak -, de partij omhelzen van; to perish in the -, in
de verdediging der zaak omkomen. *-, vw. omdat,
dewijl, want.
Cause, (kaoz), bw. 1. veroorzaken, bewerken; to - a
train of ideas, een reeks gedachten doen ontstaan; to sleep, slaap verwekken, doen inslapen; 2. laten; learned
the book to be printed, ik liet het boek drukken; he
caused him to be put to death, hij liet hem ter dood brengen. *- D, dw. bn. veroorzaakt. *- LESS, bn., -LY, bijw.
zonder oorzaak, zonder grond. -NESS, s. gmv. afwezigheid van beweegredenen, - van oorzaak, v. *- R, (- ur), m.
V. veroorzaker, m. -zaakster, v. -, s. beweegoorzaak, v.
*-WAY, (- wee), s. 1. groote weg, heeren-, straatweg, m.; 2.
voetpad, o. -ED, bn. van een straatweg of voetpad
voorzien.
Causey, (kao'-zi), zie CAUSEWAY.
Causidical, (kao-zi'-di-kel), bn. op een rechtsgeleerde
betrekkelijk.
Causing, (kao'-zing), dw. bn. veroorzakend; zie CAUSE,
bw. *-, s. (het) veroorzaken; zie CAUSATION.
Caustic, (kao'-stik), * - AL, bn. (scheik.) bijtend, brandend (ook fig.). * -CURVE, s. (meetk.) brandlijn, v.
*- STONE, s. (heelk.) helsche steen, m. -, s. bijtend
middel, o.; lunar -, helsche steen. *...TICITT, (-ti'-si-ti),
S. (scheik.) 1. bijtende kracht; 2. (fig.) scherpte, v.
0.

CAU. -- CAW
Caustleness, (kao'-stl-ness) , Zie CAUSTICITY .
Cautel, (kao' -tel), s. Zie CAUTELOUSNESS. *-OUS, (-US),
bn., - LY, bijes. 1. listig, geslepen, slim; 2. omzichtig,
behoedzaam. -NESS. S. 1. arglist, geslepenheid; 2. behoedzaamheid, omzichtigheid, v.
Cauter, (kao'-tur), s. (heelk.) brandijzer, o.
*_IZATION, (-i-zee'-sjun), s. (heelk.) branding, v. (het)
branden, inbranding (eener wond), v. *-izE, (-ajz), bw.
(heelk.) branden, in-, wegbranden; bijten. -D, dw. bn.
gebrand . *-IZING, aj'-zing), dw. bn. brandend. -, s.
Zie CAUTERIZATION. -Y, S. (het) branden; Zie CAUTER,
(heelk.) ; actual -, onmiddellijke branding; potential-,
wegneming door bijtende middelen.
Caution, (kao'-sjun), s. 1. voor-, omzichtigheid, behoed
voorbehoedmiddel, o.; 2. waarborg, borg--zamheid,v.;
tocht, m. pand, o. zekerheid; 3. waarschuwing, v. *-,
bw. - against, waarschuwen (voor); I -ed him not to
go, ik waarschuwde hem er niet heen te gaan. *-ARY,
(-e-ri), bn. 1. waarborgend, verzekerend, tot onderpand
dienend; 2. waarschuwend. *-ED, dw. bn. gewaarborgd;

*

Zie CAUTION. -ING, dw. bn. Zie CAUTIONARY. -, S. het

waarborgen; zie CAUTION.
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Cason, (kek'-sun), s. pruik, V.
Caxou, (kek'-so), s. (delfst.) smelterts, o.
Caxton, (kek'- stun), s. Caxton (eerste boekdrukker in
Engeland, 1410-1491).
Cayenne, (kee- 'jen-ne), s. (aardr.) Cayenne (FranschGuyana, Zuid-Amerika), o. *-CAT, S. tijgerkat, v.
*-PEPPER, s. Cayenne- peper, v. ; Zie CAPSICUM.
Cayman, (kee'-men), s. kaaiman, m. ; Zie ALLIGATOR.
Cazic, Cazique, (ke' -kik), s. cacique, inheemsche landvorst (in Zuid-Amerika), m.
Cease, (sies), ow. ophouden ; they -from labour, zij houden op met werken; it ceases raining, de regen houdt
op. *-, bw. nalaten, staken, eindigen; - your clamors,
staak uw geschreeuw. *-, s. (Shak .) Zie DECEASE . *-D,
dw. opgehouden. * -LESS, bn., -LY, bijw. onophoudelijk,
zonder einde; zie UNCEASING . ... ING, des. bn. ophoudend. -, s. (het) ophouden, (het) eindigen; without -,
zonder ophouden, zonder einde.
Cecchin, zie ZECHIN.
Cecilia, (si - si' - li -e), Cecily, (si'si -li), s. Cecilia (v. n.).
Cecity, (si -'si -ti), s. (-ies), blindheid, v.
Cecutiency, (si -kjoe'-sjen -si), s. bijziendheid, gezichtsverduistering, v.
Cedar, (si-dur), s. ceder (boom), m. cederhout, o.
bn. met cederen beplant, - bedekt. *-LIKE, bn. als een
ceder; (fig.) sterk, forsch. *-N, bn. van cederhout,
cederhouten. *-WOOD, S. 1. cederbosch; 2. cederhout, o.
Cede, (sled), bw. 1. (recht.) afstand doen; to - all claims
to..., afstand doen van alle rechten, - van alle aanspraak
op; 2. overlaten (aan). *-, ow. wijken (voor). *-D, dw.
bn. 1. afgestaan ; 2. (recht.).gecedeerd; 3. geweken. *-$,
(-ur), m. V. die afstand doet; (recht.) cessionaris, m.
*.... ING, dw. bn. afstand doende; Zie CEDE, bes. -, S.
het afstand doen ; zie CESSION.
Cedilla, (se- dil'-le), s. cedilje (klankteeken in de Fransche
taal onder de c (9), v.
Cedrat, (si'-dret), s. (plant.) citroenstruik, m. *...DRINE,
(drajn), bn. cederhouten. *...DRY, (-dri), bn. vederachtig.
Ceduous, (si-djoe-us), bn. velbaar, geschikt tot omh akkin g.
Cefalonia, (s-fe-lo'-ni-e) , Zie CEPHALONIA .
Coil, (siel), bw. (bk.) plafonneeren. * - ED, dw. bn. geplafonneerd. * -ING, dw. bn. plafonneerend. -, s. 1. (het)
plafonneeren ; 2. plafond, o. zoldering, v. dakwerk, ver
-foot waling, bin--hemlt,o.;3(zv)wgerin7.
nenwegering. * -INGED, bn. zie CELLED .
Celandine, (se'-len-dajn), s. (plant.) schelkruid, o.
Celature, (si'-le-tjoer), s. (werkt.) graveer-, etskunst, v.
het beeldsnijden.
Celebrant, (se'-li- brent), m. (r. k.) offerdienaar, dienst
priester, m. *...BRATS, (se'- li-breet), bw. 1. prijken,-doen

NESS, s.lvoor-,omzichtighé d,
C behoedzaam, omzichtig.
t g.
behoedzaamheid, v.
Cavage, (ke'-widsj), s. 1. inkeldering; 2. kelderhuur, v.
Cavalcade, (ke'-wel-keed), s. optocht te paard, m. cavalcade, v.
Cavalier, (ke-we-lier'), s. 1. ruiter; 2. ridder, kavalier;
3. kunstrijder, goede paardrijder, m.; 4. (vest.) kat, v.
*_, bn., *-LY, bijw. 1. ridderlijk, riddermatig; 2. vroolijk,
opgewekt; 3. edel, ruiterlijk, knap, kordaat; 4. aanmatigend, hoogmoedig, -lijk. *-NESS, s. ridderlijkheid,
ruiterlijkheid, rondheid, kordaatheid, v.
Cavalry, (ke'-wel-ri), s. ruiterij, v. paardenvolk, o. cavalerie, v.
Cavate, (ke'wet), bw. uithollen. *-D, dw. bn. uitgehold.
' * ...YATING dw. bn. uithollend. -, s. (het) uithollen; zie
CAVATE. ^...VATION, (-wee'-sjun), s. uitholling; (bk.) uit
-gravin,.
Cave, (keev), s. 1. kelder; 2. holte, v.; 3. hol, o. spelonk,
v. *-, bw. 1. uithollen, uitgraven; zie RAKE; 2. een
holte achterlaten. *-, ow. in een hol wonen ; to -- in,
inzakken.
Caveat, (ke'-vi-et), s. (recht.) i . waarschuwing, aan -, ver
machtiging, v.; 3. protest, o. hin--manig;2.vorlpe
derpaal, m. *- , ow. protest -, verzet aanteekenen.
Caved, (kee'-wed), dw. bn. uitgehold; zie CAVE 3.
t Cavel, (kew'-il), s. toeval.
Caver, (kee'-wur), s. uithollor, graver, m. -s, mv. erts
-dievn,m.
Cavern, (ke'-wern), s. hol, o. spelonk, v. *-ED, bn. 1.
roemen, verheerlijken; 2. vieren; 3. (dichtk.) bezingen.
met -, vol holen; 2. in holen wonend. *-ous, (-us),
-D, dw. bn. 1. geprezen; 2. gevierd; 3. bezongen; 4.
als -, van -, uit een hol; zie CANERNED. * -ULOUS,
beroemd. *... BRATING, (-bree'-ting), dw. bn. prijzoud; zie
('-u-lus), bn. vol holten (in den grond).
CELEBRATE. -, S. (het) prijzen ; Zie CELEBRATION.
Cavesson, (ke'-ves-sun), Cavezon, (ke'-ve-zun), s. (rijsch.)
*... BRATION, (bree'-sjun), s. 1. viering, plechtigheid; 2.
kaptoom, neuspranger, m.
verheerlijking, V. lof, m. (het) bezingen. *... BRATOR,
Caviar, (kev' jer), s. kaviaar, steurkuit, v.
(-bree'-tur), m. v. die viert, lofredenaar, verheerlijker,
Cavil, (kev'-il), ow. 1. haarklooven, dwarsdrijven, spits-ster, m. v. *...BRious, ('-bri-us), bn., -LY, bijw. beroemd,
vondige uitvluchten zoeken; 2. to - at, vitten; to vermaard. -NESS, s. beroemd-, vermaardheid, v. *... BRITY,
at every thing, op alles iets te zeggen vinden. *-, bw. 1.
('-bri-ti), s. 1. roem, m. faam, vermaardheid, v.; 2. zie
laken; 2. beknibbelen. *-, s. haarklooverij, spitsvondigCELEBRATION.
heid; chicane, uitvlucht, v. *_ATION, (-ee-shun), s. (het)
haarklooven enz.; zie CAVIL, s. *-ER, (-ur), m. v. 1. Celeriae, (se-li' -ri-ee), s. knolselderij, v. *...LERY, ('-le-ri),
s. selderij, v.
haarkloover, -kloofster, vitter, vitster, m. v. sophist, m.;
2. beknibbelaar, m. -ster, v. *-LED, dw. bn. 1. gehaar- Celerity, (se'-le-ri-ti), s. snelheid, vlugheid, v. spoed, m.
kloofd, gevit; 2. beknibbeld.*-LING, dw. bn. haarkloovend Celestial, (si -lest' jel), bn., *-LY, bijw. hemelsch, (ook
fig.) hemel... -, m. v. hemelburger, -es, hemeling, m. v.;
enz. -, s. (het) haarklooven enz. *-ous, (-us), - sv, bijw.
the -s, de gelukzaligen.
haarkloovend, spitsvondig, -lijk. *-NESS, s. 1. (het) spitsCelestin, (se' -les -tin), m. 1. Celestinus (m. n.; 2. (delfst.)
vondige, vitlust, m. sophisterij ; knibbelarij, v.
celestijn (steen); 3. Celestijner - monnik, m. ---E, (- tien),
Cavin, (ke' -win), s. (vest.) holle weg, m.
V. Celestina (v. n.).
Cavity, (ke'-wi-ti), s. holte, holligheid, kloof, v.
Celiac, (sil'-jek), bn. (gen.) onderbuiks.
Caw, (kao), ow. krassen (als raven).
Celibacy, (sel'-i-be -si), *... BATE, ( -beet), s. ongehuwde
Cawdle, (kao'-dl), zie CAUDLE .
staat. m. celibaat, o.
Caw'draw, (kao-drao), zie Roox.
Cell, (sel), s. 1. cel; 2. hut, v.; 3. kerker, m. hol, o.;
Caw-drife, (kao'-drajf), s. (gen.) rilling, v.
lensvormige kas, v.; 5. (plant.) zaadhuisje, o.; 6. (ontl.)
4.
Cawe, (kao-w'), ow. loopen, wandelen. *-D, dw. bn. gecel, I olte, v.; 7. (drukk.) vak, o. kas, v.
wandeld. *...ING, dw. bn. wandelend. -, S. (het) wanCellar, (sel' -ier), s. kelder , m. *_AG}, (-idsj), s. 1.
delen.
keldering, v. kelderbouw, m.; 2. kelderpacht, -huur, v.
t Cawker, (kao'-kur), s. 1. hoefijzer, o.; 2. zware bran*-ER, (ur) , *-IST, s. keldermeester, bottelier, m. *-ICT,
dewijn, M.
s. likeurkeldertje, 0. *-RENT, s. kelderhuur, v.
Cawnse, (kaon -'si), B. plaveisel, o.
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Celliferous, (sel- li'-fe-rus), bn. Zie CELLULAR; - tissue,
(ontl.) cellenweefsel.
Cellular, (sel' joe -ler), bn. celvormig, uit cellen bestaand ; prison, cellulaire gevangenis, v. *...LATED,
(-lee'-tid), bn. van cellen voorzien (inz. bk.).
Cellule, (sel'-joel), s. celletje, hokje, o. *... LIFEROUS,
( i'-fe-rus), bn . zie CELLIFEROUS. * ...LOSE, (-oos'), bn. cel-

len bevattend.

CEN. - CER.
m. v. honderdjarige, m. v. *... NARY, ('-ne-ri), s. honderdtal; eeuwfeest, o. -, bn. honderd tellend, honderdjarig.
Centennial, (sen-ten'-ni-el), bn. honderdjarig, alle lionderd jaar.
Center, (sen' -tur), S. Zie CENTRE.

Centesimal, (cen- te' - si -mel), s. honderdste (deel), o.
-, bn. honderdvoud, honderdste.*..T ESIMATION, (-si-mee'-

sjun), s. straf welke in een leger of aan een deel der

bevolking telkens aan den honderdsten man wordt volCelsitude, (sel' -si -tjoed), s. hoogte, verhevenheid, v.
tr okken, v. * ...TESM, (-tesm), S. Zie CENTESIMAL. * ...TI
Celt, (selt), Celt, Kelt, (oud - Galliër), m . * -IBERIA, (-ibi'CIPI TOUS, (-ti- si'-pi-tus), bn. honderdhoofdig. *...FIDOUS,
ri-e), s. (oude aardr.) Celtiberië (Noord - Spanje, Zuid(sen "-ti-fi -dus), bn. honderdvoudig. 0 ...FOLIOUS, (-b -li
Frankrijk), o. - N, bn. Celtiberisch. -, m. v. Celtiberiër,
m. Celtiberische (vrouw). * -ic, bn. Celtisch, Keltisch.
GRADE, (-ghreed), bn. hon--us),be.hondrlaig*
derdgradig, -deelig. *.. GRAMME, (-ghram), s. centigram,
-, s. het Celtisch, Keltisch (taaleigen). *-ICISZ^, (- 'i -sism),
honderdste van een gram, o. *..LITER, (- li-tur), s,centiliS. 1. Celtische spraakwending, v.; 2. Celtische gebruiken,
ter, vingerhoed, m. 'lion van een liter.*... LOQUY, (-lo-kwi),
o. mv. Celtische geest, In. *-is, s. netelboom, m.
s. gesprek van 100 personen, o.
Cement, (se'- ment), s. 1. cement, tras, o. mortel, v.; 2.
soldeersel, o.; iron-, ijzercement; 3. (fig.) hechte band, Centime, (sen' -tim), s. centime ('/, oo van een franc
1 12 cent ongeveer), v.
m.; the - of love, de band der liefde. *-, (si - ment'), bw.
1. door cement verbinden, in cement leggen; 2. (fig.) Centimeter, (sen -ti- mie' -tur), s. centimeter ('/, van
een meter) m. *.. NODY, ('-nud-di), S. knoopgras, o....PED,
bevestigen, aaneensluiten, bekrachtigen. *-, ow.l.sterk -,
('-pod), s. duizendpoot, pissebed (insect), m.
vast worden; 2. (fig.) zich verbinden, zich versterken.
* -ATION, (-ee'-sjun), s. 1. verbinding door cement; 2. Centinel , Zie SENTINEL .
(fig.) vereeniging, bevestiging, versterking, v. *-ATORY, Centner, (sent'-nur), s. 1. proefgewicht van 100 pond, 0.;
2. aas, o.
(-tee'-tur-ri), bn . Zie CEMENTING * -ED, (-'id), dw. bn. 1. verbonden (door cement); 2. (fig.) versterkt; zie CEMENT, bw. Cento, (sen' -to), s. 1. aanhaling uit oude schrijvers naar
-ER, (-tur), s. cement-, traswerker, m. -, m. v. (fig.) beeens nieuwe orde gerangschikt; 2. samenflansing, v.
vestiger, aaneensluiter, -ster, m. v. *-ING, dw. bn. 1. Central, (sen' -trel), bn., *-LY, bijw. middelpuntig, een
-ITY, ('-i-ti), s. (het) middelpuntige, (het) een -tral.*
in cement leggend; 2. (fig.) bevestigend. -, s. zie
CEMENTATION . 0 -ITIOUS, (- i -'sjus), bn. (fig.) verbindend,
*-IZATION, (-i-zee'-sjun), s. het-trale,niv.
aaneensluitend, krachtig.

Cemetery, (se'- mi - te -ri), s. (-les), kerkhof, o. begraafplaats, v.
Cenatory, (se'- ne -tur-ri), bn. tot het avondeten behoorend ; a - garment, een avondmaals- kleedij, -toilet.
Cenobite, (si' -no-bait), m. kloosterling, kluizenaar, m.

* ...BITTENT, * ...BITIC, ( -bi-tik), -AL, bn. 1. kloosterlijk; 2. te zamen levend (als in een klooster). *..BY,
(-baj), s. klooster, o.
Cenotaph, (se'-no-tef), s. praalgraf, o.
Cense, (sens), s. cijns, m. schatting, belasting, v. census,
m. *-, bw. 1. schatten, aanslaan, belasten; 2. zie IN*_,

CENSE . *-D, dw. bn. geschat, aangeslagen. *-a, ('-sur),

s. 1. (r. k.) wierookvat; 2. komfoor (Shak.), o. *...ING,
dw. bn. schattend. -, s. (het) schatten. *..Iore, ('-sjun),
S. cijns, an. schatting, v.
Censor, (sen'-sur), m. 1. censor, beoordeelaar, opzichter
over drukwerken en dagbladen; 2. zedenmeester, -rechter;
berisper, hekelaar, m. *-IAL, (-so'-ri-el), *-IAN, bn. 1.
tot den censor behoorend; 2. gestreng,hekelend.*-LIKE,
(lajk), bn. als van een censor; berispend, lakend. *-Ious,
(-so'-ri-us), bn ., -LY, bijw. gestreng, scherp,hekelzuchtig,
vitachtig, bedilziek; - critic, vitzuchtige kritiek; to be of one's neighbours, op zijne buren vitten; a - remark,
een bedilzuchtige aanmerking . -NESS, s. bedil-, hekelzucht, vitterij, v. *-SHIP, s. censorschap, ambt van een
-sor,
zedenmeesterschap, o.
Censual, (sen'-zjoe-el), bn. 1. cijnsbaar; 2. tot den eensus behoorend.
Censurable, (sen-zjoe-ri'-bl), bn., *... RABLY, bijes. 1.
aan de censuur onderworpen; 2. strafbaar laakbaar,
berispelijk. *... RAL, ( -rel), bn. tot den census behoorend.
-BOOK, -ROLL, s. belastingkohier, o.
Censure, (sen'-zjoer), s. 1. berisping, bestraffing, kerk
verwijt; 2. oordeel, o. beoordeeling, censuur-straf,v.
(op drukwerken), v. *-, bw. berispen, bestra ffen, ver
laken, veroordeelen. *-D, dw. bn. berispt, gelaakt,-wijten,
bestraft. *-R, m. V. bestraffer, Bisper, laker, laakster, m.v.
*... ING, dw. bn. berispend, bestraffend. -, s. (het) berispen; zie CENSURE, S.
Census, (sen'-zus), s. 1. volkstelling, v.; 2. aanslag (in
de belasting), m.; Zie CENSE .
Cent, (sent'), s. 1. honderd, o.; per -, ten honderd; 2. cent
( 1/ van den dollar, van den gulden), v.; 3. (fig.) he has
kis per -, hij heeft er zijne winst aan. 5 -AGE, ('-idsi),
S. rentevoet, m. percentsgewijze betaling, -heffing, v.
Centaur, (sen'-toor), s. 1. (fab.) paardmensch, o.; 2.
(sterr.) Schutter, m. * -LIKE, bn. centaurusachtig, als
een paardmensch. -IZE, (-ajz), ow. als een centaur -,
beestachtig handelen. *-Y, s. (plant.) duizendgulden
-kruid,o.
Centenarian, (sen-te-nee'-ri-en), bn. honderdjarig. *-,

samenbrengen in een middelpunt, centralisatie, v.*-IzE,
(-ajz), bw. tot -, in één middelpunt brengen, - vereenigen, eentraliseeren. -D, dw. bn. tot één middelpunt
gebracht. *... IZING, (-aj'-zing), dw. bn. tot één middelpunt

brengend .

-, S.

Zie CENTRALIZATION.

Centre, (een'-tr), s. 1. middelpunt, centrum, o.; of an arch, sluit-, hoeksteen van een gewelf; - of
gravity, zwaartepunt; -- of motion, krachtpunt; 2. kern;
- of displacement, (zeev.) persingpunt, metacenter; of metal, lijn over den hoogsten sieraadsband; - of
motion of a mounted gun, middelpunt der tappen van
een kanon; - of e fort of a sail, resultante der krachten die op een zeil werken. *-s, mv. 1. (bk.) houten verwulfbogen, m. mv.; 2. (stoomv.) line of the
-, doode punten. *-, bw. 1. het middelpunt zoeken, in het middelpunt plaatsen; 2. coneentreeren. *-,
ow. 1. zich in het middelpunt bevinden, - vereenigen;
2. to - on, berusten op.,.; their reasonings - in this conelusion, hunne redeneeringen komen op het volgende
neder; our hopes raust - on ourselves alone, onze hoop moet
alleen in ons zelven berusten. *-BIT, s. centerboor, v.
f

*_ FINDER, s. koornagel mu ergens een middelpunt op
te slaan, m. * -LATHE, s. (uurw.) draaicenter, m.

*PADDLEWHEE L, s, naaf van een scheprad, v. *-PUNCH,
s. (stoomw.) koornagel, m.
Centric, *-AL, bn. * -LY, bijw. middelpuntig, centraal.
* -ALNESS, (-i-kal'-ness) , S. * ..ICITY, (- i -Si-ti), S. middel
IFUGAL ,

(-i'-fjoe-ghel), bn. middelpunt -puntighed,v.*

IPETAL, (-i-pie'-tel), bn. middelpuntzoekend.-vliedn.*
Centry, (sen'-tri), s. (bk.) gewelfboog,m.*-Box, s. schilderhuisje, wachthuisje, o.
Centumvir, (sen'-tum-wir), s. (Rom. g.) honderdman m.
Centuple, (sen'-tjoe-pl), bn. honderdvoudig. *--, bes.
verhonderdvoudigen. *-D, dw. bn. verhonderdvoudigd.
*... ING, dw. bn. verhonderdvoudigend.
Centuriate, (sen -tjoer' jeet), bw. in honderdsten verdeelen.*.. TURION, (-tj oe' -ri-on), m. (Rom. g.) honderdman, cen-

turio, m. .TURY, (-tjoe-ri), s.1. eeuw, v. honderd jaren; 2.
honderdtal, o.; 3. centurie, wijk (in het oude Rome), v.
Cephalalgie, (se'- fel-el-dji), s. (gen.) chronische hoofdpijn, v.
Cephalic, (si - fe' - lik), S. (gen.) het hoofd betreffend;
hoofd... 5 -SNUFF, S. snuif tegen de hoofdpijn, v.
Cephalonia, (se- fe -lo'- ni -e), s. (aardr.) Cephalonië (eiland
van Griekenland), o.
Cephalus, (se' -fe-lus), s. (fab.) Cephalus (m. n.).
Cepheus, (si -fl-us), s. (fab.) Cepheus (m. n.).
Cephus, (si' -fus), s. 1. soort eend, v.; 2. soort aap, m.
Ceraceous, (se-re'-sjus), bn. wasachtig.
Cerasin, (se'-re -zin), s. sponsachtige zelfstandigheid, v.
Cerastes, (se-res'-tis), s. mv. geslacht van Afrikaansche

slangen.

CER.
Cerate, (se'- reet), S. (gen.) waszalf, v. *-, bw. insmeren, bestrijken, wassen. *-D, dw. bn. ingesmeerd, be-

streken, gewast.
CCeratrin, (se'-re-trin), s. bitter bestanddeel van het IJs
-landsche
mos, o.
-Cerberus, (ser' -be -rus), s. 1. (fab.) Cerberus, helhond;
2. (fig.) onvriendelijke bediende, m.
Cerdagno, (ser-den'-je, s. (oude aardr.) Cerdagna
(Spanje), o.
, Cere, (sier), bw. wassen, met was bestrijken. *-, s.
washuid (der vogels), v. * -CLOTH, S. (kh.) wasdoek, o.;
(apoth.) Engelsche pleister, v. *-D, dw. bn. gewast.
-Cereal , (si' -ri-el), bn. tot de graansoorten behoorend,
graan...; - grasses, graangewassen; - food, plantenvoedeel. * - IA, (-ee'- li-e), s. mv. graansoorten, granen, v. o. mv.
* -Ious, (jus), bn. zie CEREAL, bn.
Cerebellum, (se-ri-bel'lum), s. (ontl.) kleine hersenen,
V. mv. *...BRAL, (se'-ri - brel), *... BRINE, (-brin), bn. (ontl.)
tot de hersens behoorend, hersen... *...BRUM, s. (ontl.)
groote hersenen, v. mv. *... BROSITY, (-bro'-zi-ti), s. (gen.)
hersenwoede, v.
Cerement, (sier'-ment), s. gewast linnen (voor gebal
lijken), o.
-semd
Ceremonial, (se-ri-mo'- ni -el), bn., * -LY, bijw. plechtig,
statig, ceremoniëel; - rites, kerkelijke -, godsdienst
plechtigheden, o. mv.; - worship, kerk-,-gebruikn
tempeldienst, ni. * -LAW, S. ceremoniewet, v. *...MONIES, Zie CEREMONY; (zeev .) honneurs. * ...D^oNIous, bw.
-LY, bijes. plechtig, statig, overdreven beleefd, vol
complimenten, ceremonieus. -i\ Ess, s. statigheid, overdreven beleefdheid, v. - vorm, m. complimenten, o. mv.
*... MONY, (-mo -ni), s. (-ies), plechtigheid, v.; kerkgebruik,
o.; -ies, complimenten, overdreven vormen; plichtplegingen; master of -, ceremoniemeester; to stand upon
-, op plichtplegingen gesteld zijn. -, s. 1. gebruik,
o. plechtigheid, v. ceremoniëel; 2. ceremonieboek, o.
Cereolite, (si' -ri-o-lajt), s. wasachtige steen, m.
Cereous, (si -ri-us), bn. wassen, van was.
Ceres, (si'-riz), v. (fab.) Ceres (godin van den akkerbouw), v.
Cerro, (si'-rin), s. wasachtige zelfstandigheid uit geraspte
kurk in alcohol gekookt, v.
Cerite, (si'-rajt), s. (scheik.) wassteen, m.
Cerium, (si'-ri-um), s. (scheik.) cerium, o.
Cernuous, (ser'-nu-us), bn. (plant.) met de kroon bene
-denwarts.
Cerography, (si'-ro-ghre-fi), s. schrijfkunst in was, v.
* ...PHIC, ( -fik) , -AL, bn . in was geschreven. * ...PHIST,
(-fist), m. v. schrijver -, schrijfster in was, n1. v.
Ceroma, (si-roome), s. (oudh.) kamer waar badgasten
of worstelaars zich met was en olie insmeerden, v.
*... NANCY, (-men-si), s. waarzeggerij -, wichelarij uit
het druppelen van gesmolten was in water, v.
Ceroon, (se-roen'), s. baal, v. eeroen, m.
Ceroplastie, (si-ro-ples -tik), s. was-, boetseerkunst, v.
Cerrial, (ser'-ri-el), bn. tot den bitter -eik behoorend.
Cerrus, (ser'-rus), s. (plant.) bitter -eik, m.
Cerse; (ser'-si), zie CEASE, bw.
Certain, (sur -'tin), bn., *-LY, bijes. 1. zeker, bepaald,
gewis, ongetwijfeld; the news is -, de tijding is zeker;
to make her - of the event, om haar van de zekerheid
der tijding te overtuigen; this I am - of, daarvan ben
ik zeker (dat...); I will -ly return, ik kom zeker terug;
2. zeker, bekend, bedoeld; a - man, zeker man;
- hours, zekere -, bepaalde uren; a - rate, (een) zekere
(aangenomen) maatstaf, verhouding; - of your company,
enkelen uit uw gezelschap. *-NESS, * -TY, S. gmv. ze
gewisheid, v.; I know for - that, ik weet als-kerhid,
zeker dat; the - of a remedy, de onfeilbaarheid van een
geneesmiddel; to a dead -, volkomen zeker, - gewis.
, Certes, (ser'-tis), bij w. zekerlijk.
, Certificate, (ser-ti'-fi-keet), s. getuigschrift, (schriftelijk) bewijsstuk, certificaat, attest, o.; - of health, gezondheidspas, m. *-, bw. een certificaat afgeven, in geschrifte getuigen, attesteeren. *-D, bn. door een certificaat bekrachtigd getuigd. *...TING, dw. bn. getuigend,
attesteerend. -, s. (het) getuigen enz .; Zie CERTIFICATE,
bw. *... TION, (ser -ti-fi-kee'-Sjun), s. afgifte -, v. het opstellen van een getuigschrift, - van een certificaat; het
brengen in certificaten.
Certified, (sur' -ti-fajd), bn. verzekerd; verklaard; zie
CERTIFY. *...FIER, (-faj'-ur), m. v. die verzekert, getuigt,
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verklaart. *...FY, (-faj), bw. 1. verzekeren, verklaren, getuigen, attesteeren; 2. berichten, verwittigen. -ING,
dw. bn. verzekerend enz. -, s. (het) verzekeren, getuigen enz.; zie CERTIF Y.
Certiorari, (sur-ti-o- ree'-ri), s. (recht.) bevel van een
hoogere rechtbank aan een lagere tot inzending van
bewijsstukken, o.
Certitude, (sur-ti-tjoed), s. zekerheid, gewisheid, v.
Cerule, (si'-rjoel), Cerulean, (si-rjoe'-l;-en), Ceruleous, (si-rjoe'-li-us), bn. blauw, hemelsblauw. *...LI
-FIC,(
-li-fik), bn. blauwmakend, blauwend.
Cerumen, (si-rjoe'-men), s. (ontl.) oorvet, -smout o.
Ceruse, (se'-rjoes), s. 1. loodwit; 2. witsel, wit blanketsel,
o.; - of antimony, spiesglanswit. *-D, bn. wit geblanket.
Cervical, (ser-wi-kel), bn. (ontl.) tot den nek -, tot den
hals behoorend; nek..., hals.... *... VINE, (-win), bn. tot
herten behoorend, herten...
Cesarea, (si-ze - ri - e), s. (oude aardr.) Cesarea (Syrië), o.
-N, (si-ze'-ri-en), bn. keizerlijk, cezarisch; - section,
(vroedk.) keizersnede.
Cespititious, (ses-pi-ti'-sjus), Cespitous, (ses'-pi-tus),
bn. gras-, zodenachtig,
Cess, (SeSS), S. Zie CENSE. *-, OW. Zie CEASE;

out of all

-, zonder ophouden. *-ANT, bn. ophoudend. * _ATION,
(-ee'-sjun), s. staking, v. (het) ophouden, schorsing, v.
stilstand, m.; - of the law, schorsing der wet; - of
arms, wapenstilstand; without -, zonder ophouden; jrorn politics, schorsing van politieke redeneeringen.
*- AVIT, (-ee'-wit), s. (recht.) uitzetting van een in gebreke blijvenden huurder of pachter, v. *_ER, ('-ur), s.
(recht.) achterlijkheid eens huurders in de vervulling
zijner verbintenissen, v. * -IBLE, (- 'i -bl), bn. 1. toegevend, toegeeflijk; 2. vatbaar voor afstand . * -IBILITY,
(-'i-bi-li-ti), s. 1. (het) toegeven; 2. afstaanbaarheid, v.
Cession, (ses'-sjun), s, 1. afstand, m.; 2. (recht.) cessie
(van goederen enz.), v. *- ARY, (-e-ri), bn. afstand doende,
afstaande. -, s. (-ies), die afstand doet, cessionaris, m.
- bankrupt, cessie doende schuldenaar, m.
Cessment, (ses'- ment), s . zie ASSESSMENT .
Cessor, (ses' -sur), m. 1. (recht.) die in gebreke blijft in
zijne leenplichtigheid ; 2. zie ASSESSOR.
Cesspool, s. modderpoel, m. riool, o.
Cestus, (ses'-sus), s. 1. (eertijds) strijdhandschoen, cestus;
2. venusgordel, m.
Cesura, (si-zjoe'-re), Cesure, (si'-zjoer), s. (dicht.) rust,
cesuur, v. *...AL, bn. tot de cesuur behoorend.
Cetacean, (si-te' si-en), s. zoogvisch (b. v. de walvisch),
v. *...cEOLS, (-sins), bn. walvischachtig.
Cetic, (si'-tik), bn. tot de zoogvisschen behoorend.
Cetological, (si-to-lo'-dji-kel), bn. tot de natuurlijke
historie der zoogvisschen behoorend. *... LOGIST , (-lodjist), m. zoogvisschenbeschrijver, m. *...LOGY, (-'lo-dji), s.
gmv. beschrijving der zoogvisschen, v.
Cetra, (si-tre), s. (oudh.) Schild van eene olifantshuid
vervaardigd.
Cetus, (si'-tus), s. Walviseb (sterrenbeeld), m.
Ceylanite, (si'-le-nait), s. donkerblauwe robijn, m.
Ceylon, (si' -lon), s. (aardr.) Ceylon (eiland in de Indische zee), o.
Chace, zie CHASE .
Chack, (sjek), ow. (rijsch,) zwaaien (met de koppen bij
het toomen).
Chacoon, (sje- koen'), s. (oudt.) soort dans, m.
Chad, zie SHAD .
Chafe, (tsjeef), bw. 1. schuren, warm wrijven, verhitten;
2. (zeev.) schavielen; slijten; 3. vertoornen, tergen. *-.
ow. 1. razen, tieren; 2. zich wrijven; een wond openkrabben. -, s. 1. branding, v. het gloeien (door wrijving); 2. woede, granischap,v. *-D, (-id),dw.bn.gewreven;
verwarmd (door wrijving); zie CHAFE . *-WAX, s. (in
Engeland) bijnaam van den bediende des lord-kanseliers die het was voor de zegels gereed maakt, m.
Chafer, (tsjee'-fur, m v. wrijver, wrijfster, verwarmer,
-ster, m. v. *-, s. 1. test, v. komfoor, o. vuurpot; 2. mei
bierhuis, o. *-Y, s. smidse, v.-kevr,m.*HOUSE
Chaff, (tsjef), s. 1. kaf, graanstroo, gehakt stroo, haksel,
o.; 2. (fig.) nietigheid, v. wisj ewasj e, o. *- CUTTEB,
s. hakmes, o. *- FALLEN, ('fel-lin), bn. laf, lafhartig, bang.
Chaffer, (tsjef'-ur), ow. handelen, dingen, schacheren,
ruilen. *-, s. koop -, ruilwaar, v. * - ED, dw.bn.gehandeld,
geruild ; zie CHAFFER . *-ER, (-ur), m. V. ruiler, kooper,
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draw in -s2, in krijt -, in crayon teekenen. *-, bw. 1. met
schacheraar, -ster, m. V. *- ERING, (-ur-ring), dw. bn.
krijt inwrijven, - polijsten, - teekenen; to - down, schethandelend. -, s. (het) handelen enz.; Zie CHAFFER .
sen (met crayon), calqueeren; 2. (fig.) to - out, afbakenen.
Charffern, (tsjef -furn), S. waterketel, m.
4-CLAY, S. (aardk.) mergel, m. * -CLIFF, s. krijtrots v.
Chaffery, (tsjef -fur-ri), s. handel, koop, ruil, m.
-berg, m. *- CUTTER, s. krijtgraver, m. 1-ED, dw. bn.
Chaffinch, (tsjef'-fintsj), s. vink, m.
met krijt ingewreven enz.; zie CHALK, bw. * -INESS,
Chaffiess, (tsjef -less), bn. zonder, kaf, vrij van kaf.
'i-ness), s. krijtachtigheid, v. (het) krijthoudende.
Chaffnets, s. mv. vinkennetten, o. mv.
ÇING, dw. bn. met krijt inwrijvend enz. -, s. (het)
Chaffy, (tsjef'fl), bn. met -, vol kaf, kafachtig.
inwrijven met krijt enz.; zie CHALK, bw. * --PAPER, S.
Chafing, (tsjee'-fing), dw. bn. wrijvend; zie CHAFE .
teekenpapier, o. -PIT, S. krijtmijn, v. *- STONE, a.
*- , S. 1. wrijving; 2. (zeev.) schavieling, v. *- DISH, 8 .
krijtsteen, m. (ook gen.). * -TASTE, s. krijtsmaak, m.
komfoor, vuurbekken, o. *-MAT, s. touwmat (tegen de
*-WATER, s. krijtwater, o. *-Y, bn. krijtachtig.
schavieling) v.
Challenge, (tsjel '- lendsj) , s. 1. uitdaging; 2. opeisching; 3.
Chafte, (tsje^t), *-BONE, s. kakebeen, o.
aanspraak; 4. (recht.) wraking, afwijzing; 5. mededinging,
Chafty, (tsjef'-ti) : bn. praatzuchtig, babbelachtig.
V. wedstrijd; 6. (jag.) aanslag (der honden); 7. (mil.)
Chagrin, (sje'-grin), s. gmv. 1. verdriet, hartzeer, 2.
aanroep, m. werda (van schildwachten), o. *- ABLE,
segrijnleder, o. *-, bw. 1. bedroeven, verdriet veroor(-'i-bl), bn. 1. uit te dagen; 2. opeischbaar; 3. wraakbaar;
zaken; 2. vertoornen, ergeren, plagen, kwellen. *-ED,
4. verantwoordelijk. .. ING, (-'djing), dw. bn. uitdagend
dw. bn. verstoord; gekweld; Zie CHAGRIN , bw.; he was enz. -, s. (het) uitdagen ; zie CHALLENGE, bw. en s.
at his dissappointment hij was bedroefd over zijne teleur
*-R, (-'djur), m. v. 1. uitdager, -daagster, m. v.; (fig.)
bedroevend enz.
-steling.*IHG,dw'b
belhamel, voorvechter, m.; 2. opeischer, opeischeres; 3.
Chain, (tsjeen), s. 1. keten, v. ketting, m.; 2. rij, reeks, v.;
(recht.) wraker, wraakster, m. v.
3. (landm.) meetketting, m. -snoer.o.;4.(zeev.)putting;boei,
v.; buoy -, boeiketting; capsquare-, spijlketting; cable-, Challenge, (tsj el'-lendsj ), bw. 1. uitdagen (tot); to to single fight, tot een tweegevecht uitdagen;(zeev.)to-the
ankerketting; crane-, ketting met ovale schalmen; fore-,
wind, den wind knijpen; 2. op-, inroepen, opeischen;
fokkeputting; main -, groote putting; pendant -, zware
they - our respect, zij dwingen ons tot ontzag; that
kabelketting; rudder -, zorgketting; shank painter - ,

endketting van de rustlijn; top -, marsputting; yard -,
raketting; -cable swivel, wortel van den kabelketting;
messenger-, ijzeren kabelaring; 5. - of mountains,
bergketen; - of rocks, verborgen klippen. *-BOLT, S.
bovenste puttingbout, m. * -BULLETS, mv ., *-SHOT, S.
(mil.) kettingkogels, m. mv. *-CABLE, s . ankerketting,
m. *-LACE, s. boordsel, belegsel, 0. * -LESS, bn. ongeketend; zonder kettingen; (fig.) vrij, onbelemmerd.
LOOP, s. kettingring, m. *- MAKER, S. kettingmaker,
m. *-NECKLACE, S. ijzeren kettingband om den mast,
m. * .PLATE, s. katplaat, v. *- PUMP, s. kettingpomp,
v. *-RODS, *-SHROUDS. S. (stoomv.) kettingwand van
den schoorsteen, m. *-RULE, S. (rek.) kettingregel, m.
* -SPAN, s. ijzeren poortketting, m. * -WALE, * -CHANHEL, B. rust, v. -woRK, s. kettingwerk, o. -toestel, m.
Chain, (tsjeen), bw. 1. ketenen, boeien; sluiten (ook
fig.); 2. kettingen maken; 3. afsluiten (met kettingen).
*-ED, dw. bn. geketend, geboeid enz. 5-ING, dw. bn.
kêtenend, boeiend enz.; zie CHAIN, bw.
Chair, (tsjeer), s. 1. stoel, zetel, m.; easy -, groote
lage armstoel; folding-, vouwstoel; - of state, troon;
voorzittersstoel in de landsvergadering; to come to the-,
tot het voorzitterschap geraken; to call to the -., een
voorzitter benoemen; to take the -, den voorzittersstoel
innemen; to be in the -, voorzitten bij, leiden (eerre vergadering) ; Mr. X in the-, voorzitter de heer X; the - is taken,
de vergadering is geopend; to address one's self to the -,
zich tot den voorzitter richten; -! -! tot de orde (in het
parlement); 2. preekstoel, leerstoel, m. gestoelte, o., 3.
draagstoel, m.; 4. stutblok (op rails), o.; 5. (rijt.) lamoenkas; 6. cabriolet, v. *- BITS, s. mv. stoelenmakersboren, v. mv. 5-BOTTOMER, S. stoelenmaker, m. *-covER, s. stoelhoosje, - overtreksel, o. * MAN, s. 1. drager
(van een draagstoel); 2. voorzitter, president, m. - SHIP,
S. voorzitterschap, o. *-MENDER, S. stoelenmatter, m.
Chaise, (sjees), s. sjees, v. eenspannig rijtuigje. o.
post-, postkar, -sjees, v.
Chaleedonia, (kel-si-do'-ni-e), s. 1. (oude aardr.) Chalcedonia (Klein-Azië), o.; 2. (delfst.) soort witte kwarts, v.
*... NIC, bn. Chalcedonisch. *... NIX, s. soort agaat(steen),

would - better terms, dit zou betere voorwaarden doen
verkrijgen; to - pity, medelijden inboezemen; 3. zich
(een recht) aanmatigen; 4. beschuldigen; 5. aanroepen,
werda roepen; 6. wraken (een rechter, een getuige); 7.
(jag.) aanslaan (van de honden als zij het eerst het
wild zien). *-D, dw. bn. uitgedaagd; zie CHALLENGE, bw.
Challis, Zie CHALIS.
Chalon, (sj e'-lun), zie COVERLET.
Chalybean, (ke-li'-bi-en), bn. (delfst.) staalhoudend,
staal..., ijzer... *... ATE, (-eet), s. ijzerwater, o.; - water,.
staal-, bluschwater, o.
Cham,

Zie KHAN.

t Chamade, (sje-meed') s. (mil.) sein van overgave (door

trommelslag), o. chamade, V.
Chamber, (tsjeem'-bur), s. 1. kamer, v. vertrek, o. bed-,
slaapkamer, v.; the -s of the grave, (fig.) de kuilen van
het graf; 2. gerecht, gerechtshof, o.; star -, (oudt.) hooggerechtshof in Engeland; - of accounts, rekenkamer; - of commerce, kamer van koophandel; - of Pairs, kar
mer der Pairs; the Imperial -, de hooge rjksraad (in
Oostenrijk); privy-, staatsraad, (ook) kamergerecht; 3.
(zeev.) kamer, v.; 4. kamerstuk (kanon), o. *-couNCIL,
s. geheime raad, m. 5 -COUNSEL, s. (recht.) consulent.
(advocaat), m. * -CONVENIEN CE, s. kamerpot, m. 5 -F EL LOW, s. kamergezel, kameraad, m. * -HANGINGS, S. mv:
p apieren behangsel, o. *- LYE, s. urine, v, *- MAID, S.
kamenier, v. 5 -OIL, s. walschot-olie, v. *-ORGAN, S.
kamerorgel, o. *- POT, s. kamerpot, m. *- PRACTICE,
s. huispraktijk (van rechtsgeleerden die niet voor de
rechtbank pleiten) v. *- WINDOW, s. kamervenster, o.
Chamber, (tsjeem'-bur), ow. 1. wonen, huizen; the best
blood -cd in his bosom, het beste bloed bruiste door
zijne aderen; 2. losbandig leven, huishouden. *-, bw.
1. kameren, een kamer laten bewonen, in een kamer
opsluiten; 2. (mijnw.) van een kamer voorzien . 5 -ED,
dw. bn. gewoond, gekamerd; zie CHAMBER, ow. en bw.
*-ER, (-ur), m. 1. woestaard, zwierbol; 2. indringer;
3. kamerheer, m. -ING, dw. bn. wonend enz. -, s.
1. (het) wonen; zie CHAMBER, bw. en ow.; 2. (het) losbandig leven. 5 -LAIN, m. 1. kamerdienaar; 2. kamerheer, kamerling, m.; Lord Great-, groot -, opperkamerm. * ...NY, (-ni), zie CHALCEDONIA.
heer; - of London, schatmeester van Londen, opperChaleite, (kel'-sit), s. (scheik.) zwavelzuur ijzeroxyde, o.
syndicus. *-SHIP, s. kamerheerschap, kamerdienaars Chalcographer, (kel-ko'-gre-fur), s. plaatsnij der, graambt o.
veur, m. 5...GRAPHY, s. gmv. plaatsnij -, graveerkunst, v.
Chaldaic, (kel-de'-ik), bn. Chaldeeuwsch. *-, s. (het) Chamblet, (shem'-blet), bw. bont schakeeren. * -ED, dw..

Chaldeeuwsch; de Chaldeeuwsche taal.

bn. bont geschakeerd. *-ING, dw . bn. bont schakeerend.

Chaldea, (kel'-di-e), s. (oude aardr.) Chaldea (Azië), o. Chambley, (sjem'-bli), s . zie CHIMNEY .
*-N, m. v. Chaldeër, m. Chaldeesche (vrouw). *... DEE 7 Chambrel, (sjem' - bril), s . zie GAMBREL .
Chameleon, (ke - mi' - li -un), s. 1. cameleon, m.; 2. (fig.).
(- die) , Zie CIIALDAIC.
veranderlijk mensch, o. * -IZE, (-ajz') ow. vaak van kleur
Chalder, (kel'-dur), Chaldron, (kel'-drun). s. (oudt.)
veranderen (inz. fig.). -D, dw. bn. van kleur veranderd.
hoed (kolenmaat = 36 bushels = 13 hectoliter), m.
*- IZING, (-aj'-zing), dw. bn. van kleuren veranderend.
Chalice, (kel'-is), s. kelk, m. bokaal, schaal, v. beker,
Chamfer, (tsjem'-fur), bw. 1. (bk.) canneleeren; 2. uit
m.; Zie CALYX . *-D, bn. gekelkt, met kelken.
groeven; schuins afzagen, stuiken; 3. kegelvor--holen,
Chalis, (sjal-li), s. (kh.) chalis (zek. neteldoek), o.
mig uitboren. *-, s. 1. goot, buis; 2. (bk.) canneChalk, (tsjaok), s. krijt, crayon, o.; red -, rood krijt;
leering, v. schuine kant, m. * -BROACH, s. steeknaald, v.
black -, zwart (teeken)krijt; French -, Parijsch wit; to
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dering van lucht; a - came over his countenance, hij
*-DRILL, S. drilboor, v. *CED, dw. bn. ge -anneleerd;
veranderde van gelaat ; the - in his voice, de ontroering
Zie CHAMFER, OW. *-- ING, dw. bn. canneleerend.
in
CHAMFER,
zijne stem; the -s of life, de wisselvalligheden des
S. * ... FHON, (-'frun), s. hoofdChamfret, zie
levens; 2. (zeev.) noodvoorraad (van touwen, masten
band (van een strijdros), m.
enz.) ; 3. voorraad, m. ; to have a -, goed -, kleederen
Chamlet, Zie CAMLET.
in voorraad hebben; thirty -s of raiment, dertig pakken
Chamois, (sj e-moj s'), s. 1. gems, v. ; 2. zeemleder, kahebben om te verwisselen ; 4. (kh.) wissel, ruil, m. agio,
moes, o.
o. ; how is the - to day ? hoe staat de wissel(koers) van
Chamomille, S. Zie CAMOMILLE.
daag? zie EXCHANGE ; 5. kleingeld, o. pasmunt; 6.
Champ, (tsjemp), bw. ow. kauwen, knabbelen; to (godg.) verbetering, bekeering; 7. (wisk.) omzetting, v.
the bit, op het gebit knabbelen; (fig.) zijnen wrok verwissellijnen, v. mv. (ook) permutatie; 8. (muz.) varia
bijten. 5-ED, dw. bn. gekauwd; zie CHAMP.
-tie,
Champagne, (sjem-peen'), s. 1. (aards.) Champagne
V.
Change, (tsj eends), bw. - for, 1. veranderen, wisselen,
(Frankrijk), o. ; 2. Champagne (wijn), m.
wijzigen; to - lodgings, verhuizen ; to - conditions, de
Champaign, (slem- peen'), bn. effen, vlak, open. *- COUNvoorwaarden wijzigen; he -d his countenance, hij veranTRY, S. vlakte, v. open veld, o. *-GROUND, zie CAMPAIGN.
derde van gelaat; to - for the better, for the worst, ten
-, S. veld, o. weide, v.
goede -, ten slechte veranderen; - your shoes, trek
Champain, (shem-peen'), s. (wap.) point -, schandteeandere schoonen aan; 2. ruilen; to - sails, (zeev.) omken (op een schild) als bewijs van trouwbreuk, o.
brassen ; to - the tack, over den anderen boeg gaan;
Champer, (sjem'-pur), m. vreter, kauwer, m.
Champertor, (sjem'-pur-tur), m. opkooper van schuld3. (kh.) wisselen, omzetten ; to - hands at, verkoopes,
afzetten (tegen); 4. kenteren, zuur worden; the milkis
vorderingen, - van processen, m. ...PERTY, (-pur-ti), s.
-d, de melk is zuur geworden; 5. verschieten (van verf
opkooping van schuldvorderingen, v. voorschot op een
enz.); 6. the moon will - soon, het zal haast nieuwe
proces, o.
maan zijn. 5 -ABILITY (-e- bi' - li -ti), s. (-les), verander
Champian, (sj em'-pi-en), Zie CHAMPAIGN.
wankelmoedigheid, v. *- ABLE,-lijkhed,onbstg
-1- Champignon, (shem'-pin-jun),s. (plant.) paddenstoel,m.
Champion, (tsjem'-pjun), m. 1. kampioen, verdediger,
(-i- bl), bn., *- ABLY, bijw. 1. veranderlijk, onbestendig;
voorvechter, m. ; 2. zie CAMPION. *-, bw. uitdagen,
2. licht verschietend (van verf); vergankelijk. *ABLE.
NESS, zie CHANGEABILITY. * -D, dw. bn. veranderd, ver -,
opeischen (tot den strijd). *-ED, dw. bn. uitgedaagd;
gewisseld; Zie CHANGE. *--FUL, bn. veranderlijk, wuft,
Zie CHAMPION, bw. *-Ess, v. kampvechtster, heldin, v.
* -ING, dw. bn. uitdagend. -, s. (het) uitdagen ; zie
wispelturig. *- LESS, (- les), bn. bestendig, onveranderlijk, standvastig. *- LING, S. 1. ondergeschoven kind,
CHAMPION,bw.*--SHIP, s. kampioenschap,o. post van voorvechter, m.
o.; 2. (fig.) onnoozele bloed, domoor; 3. wispelturig
Chance, (tsjaans), s. 1. toeval, o.; the doctrine of -s,
mensch, m. ; 4. geruild voorwerp, o. *- B, (- ' nv), s. 1.
waarschijnlijkheidsleer,
kansrekening;
wisselaar; 2. veranderlijk -, wispelturig mensch, m.
de
2. geluk, o.
*...ING, dw. bn. veranderend; zie CHANGE, bw. -, a.
kans, v. uitzicht, o. hoop, v. lot, o.; he has no -, hij
heeft geen kans; try your -, beproef uw geluk; you may
(het) veranderen.
have a - to escape, gij kunt de kans hebben te ont- Channel, (tsjen'-nil), s. 1. kanaal, o.; British -, het
snappen; it was my - to, het viel mij te beurt te...;
Engelsch Kanaal ; to work down the -, het Kanaal uitto take a -, zijn geluk beproeven; ill -, kwade kans;
zeilen ; 2. (fig.) weg, m. kanaal, o.; 3. zeeëngte, straat,
by -, toevallig, bij toeval, wellicht; these things are left
V. ; zeearm, m. ; rivierbed, vaarwater, zeegat, o. geul;
to take their -, men laat aan deze zaken haren loop;
4. goot ; 5. (timm.) rust, sponning, neut, v. ; fore-,
to look to the main -, de zaak in het wezenlijke be(zeev.) fokkerust ; main-, groote rust ; - of the stern
schouwen; to stand the -, de kans wagen; 3. uitslag,
and sternpost, sponning in den voor- en achtersteven;
m. gevolg, o. *-, bn. bijw. toevallig, bij toeval. -,
-rail, rustijzer, - plaat; -wales, rahouten; 6. (rijsch.)
tongholte (van een paard), v. *--, bw, uithollen, groeow. toevallig gebeuren, geschieden, voorvallen; to upon, ergens heen -, aan iets komen. *- BONE, s. heupven ; zie CHAMFER. *-ED, dw. bn. uitgehold ; van
been, o. *- COMER, m.v. toevallige bezoeker, - bezoekster,
kanalen voorzien; zie CHANNEL. *-ING, dw. bn. uitm. v. *-D, dw. bn. bij toeval gebeurd; zie CHANCE.
hollend, van kanalen voorziend enz. *-STONE, s. (bk.)
*-FUL, bn. gewaagd. *-GAME, S. hazardspel, o. *-MEDdruipsteen, m. 5 -WALE, s. bovenste kruisboog, m.
LEY, S. (recht.) manslag in zelfverdediging, m.
t Chanson, (sjen'-sun), s. (Shak.) zang, m. liedje, o.
Chanceable, (tsjaans- i' -bl), bn., 5 ...BLY, bijw. toevallig, Chant, (tsjaant), s. gezang, o. zangwijze, melodie, v.
bij toeval.
kerkgezang, o. -deun, m. -, bw. zingen, bezingen.
Chancel, (tsjaan'-sel), s. koor (eener kerk), o. altaar
*_, ow. zin gen ; neuriën ; 4. (r. k.) de mis lezen, - vieren.
-plats,v.
*-ED, dw. bn. gezongen. *-- ER, (- ur), S. m. 1. zanger;
Chancellor, (tsjaan'-se-lur), m. kanselier; opperrechter;
2. voorzanger, -lezer (in een kerk), m. ; 3. (muz.) hooge -,
president, m.; lid van een kanselarij - gerecht (in Noordzangpijp (van een doedelzak), v.
Amerika); the lord high -, groot - kanselier; - of the Chanticleer, (tsjaan'-ti- klier), m. haan, m.
exchequer, kanselier van de schatkist, minister van fi- Chanting, (tsjaan'-ting), dw. bn. zingend. *--, s. (het)
nanciën; - of a university, eerste curator van eene
zingen, gezang, o.
hoogesehool; - of an ecclesiastical court, advocaat-con- Chantlate, (tsjaant'-let), s. (bk.) druipbalk, m.
sulent van een bisschop ; - of the order of the Garter, Chantress, (tsjaan'- tres), zangeres, zangster, v. *...TaY,
groot - kanselier der orde van den Kouseband. *- SHIP,
( -tri), s. (-ies), zangkapel, v. -koor, o. lezenaar, m.
(-sjip), s. waardigheid van kanselier, v. kanselierschap, o. Chaonie, (ke-o'- ni-e), s. (aardr.) Chonië, o.
Chancery, (tsjaan'-se-ri), s. kanselarij, v.; court of-, op- Chaos, (kee' -os), S. gmv. bajert, warklomp, chaos, m.
pergereehtshof; kanselarij-hof; masters of-, de (twaalf)
*...OLOGY, (- o-lo'-dji), s. beschrijving van den chaos, v.
leden der kanselarij-rechtbank, jury, v. *- MAN, s. ad..0TIC, ('-o -tik), bn. verward, dooreen, chaotisch.
vocaat bij het kanselarij-hof, m. *- oFFICE, s. griffie van Chap, (tsjep), bw. our. (vt. vdw. -ped, -t), splijten,
vaneen rijten, doen barsten. *-, ow. splijten, barsten,
het kanselarij-hof, v.
springen (van de huid enz.). -, 1. s. scheur, spleet,
Chancre, (sjeng'-kur), s. (heelk.) venerisch gezwel, o.
*...cnous, ('-krus), bn. venerisch gezwollen.
kloof, v. ; 2. kerel, knaap, jongen, m.; an old -, een
oude vent; 3. -s, mv. kakebeen, o. muil, bek ; 4. mond
Chandelier, (sj en-de- lier'), s. 1. armblaker, kandelaar,
(eener rivier) ; 5, klant, kooper, m. *- BOOKS, S. mv.
m.; 2. (vest.) blindeering, v.
blauwboekjes (welke rondgevent worden), vliegende
Chandler, (tsjaan'-dlur), m. 1. kaarsenmaker, -verkooblaadjes, o. mv. *-FALLEN, bn. met hangende lip;
per; 2. winkelier, kramer, vettewariër, m. 5-LY, bijw.
(fig.) smeekend, neerslachtig. *-MAN, m. *- WOMAN, V.
als een winkelier. *-'s WARE, s. olie en kaarsvet,
vetwaren. *- Y, S. (- ics), 1. kaarsenmakerij, v. ; 2. kooklant, kooper, koopster, m, v.
Chape, (tsjeep), s. 1. haak, m. kram, gesp, v. beslag, o.
menijswinkel, m.
beugel (aan een degen), m.; 2. (jag.) kuif (van een vos
Chandry, (sjaan'-dri), s. kaarsenlade, v. -bak, m.
-setar),v.
Chanfrin, (sj en'-frin), s. (rij sch.) voorkop van een paard,m.
Change, (tsjeends), s. 1. verandering, v, ommekeer, m.; t Chapeau, (sje' -po), s. hoed, m.
- of the moon, afwisseling der maan; a -for the better, Chapel, (tsje' -pil), s. 1. kapel, v.; - of ease, bijkerk, succursaal; 2. (drukk.) werkplaats, v. *-, bijw. 1. in eon
eene verandering ten goede; for - of air, voor veran-
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kapel bijzetten; 2. (zeev.) een uil vangen (den wind van
voren krijgen).
Chapeless, (tsjep' -les), bn. zonder haak, zonder houvast.
Chapelets, (tsep'-lits), s. mv. (rijsch.) riemen met stijgbeugel m. mv.
Chapeliani, (tsjep'-pe-le -ni), s. 1. bidkapel (in eene kerk);
2. kapelanij, V.
Chapelled, (tsjep' -pel -lid), dw. bn. bijgezet enz. ; zie
CHAPEL, bw. *...ING, dw. bn. bijzettend; (zeev.) een uil
vangend.
Chapeiry, (tsjep'-el-ri), s. kapelanij, v.
Chaperon, (tsjep'-ur -ron), s. 1. kap, muts, kuif; 2. baret
(der ridders van den Kouseband), v.; 3. hofmaker, linker, cavalier, cicisbeo, m. *-, bw. eene dame begeleiden;
cavalier eener dame zijn. -ED, dw. bn. verteld, begeleid (door een heer). -ING, dw. bn. verzellend -, begeleidend (als cavalier eene dame).
Chapiter, (tsje'-pi-tur), s. 1. (bk.) kapiteel, o.; 2. (recht.)
conclusie eens rechters, v.
Chaplain, (tsjep'-lin), m. 1. kapelaan, huisprediker;
2. scheepsprediker, veldprediker, m. *- CY, * -SHIP, s.
1. kapelaanschap, o. ; post van veldprediker, m. ; 2. inkomsten eener kapel, v. mv.
Chapless, (tsjey'-less), bn. ontvleesd, met holle wangen.
Chaplet, (tsjep -lit), s. 1. (r. k.) rozenkrans, m. paternoster, o.; 2. kuif (van den pauw), v.; 3. bloemkrans, m.;
4. kleine kapel, v. hulpkerkje, o. ; 5. zie CHAPELETS.
Chapman, (tjsep-men), s. koopman, kooper, verkooper, m.
Chapped, (tsjep-'pid), dw. bn. gekloofd; zie CHAP, bw.
Chappen, (tsjep'-pin), s. kwartflesch v.
Chappy, (tsjep'-pi), bn. gespleten, gebarsten, gescheurd.
Chaps, (tsjeps), s. mv. 1. kinnebak, m. kakebeen, o.
muil, bek (van een dier), m. ; 2. wangen van een kogelmal, v. mv.
Chapt, zie CHAPPED. *-, bn. droog, dorstig.
Chapter, (tsj ep'-tur), s. 1. kapittel, hoofdstuk, o.;
2. (r. k.) zendbrief, m. *-, bw. 1. in hoofdstukken ver
kapittelen, doorhalen. *_HouSE, S. (r. k.)-deln;2.(fig)
kapittelhuis, o. * - LY, bn. bijw. hoofdstuksgewijs, bij

kapittels.

Chaptrels, (tsjep'-trils), s. mv. (bk.) post, v. stijl (eener
deur), m.
Char, (tsjaar), bw. 1. verkolen, aan kolen leggen, ver
louteren (door vuur); 3. werken, zwoegen.-brande;2.
-, ow. dagloonersbedrijf uitoefenen, uit werken gaan.
-, s. 1. dagwerk, o. karrewei ; 2. schar (viech) ;
3. kar, v. ; zie CART. *-MAN, m. daglooner, m.
MAIS, V.
v. dagloonster, schoonmaakster, v. *- woRK, s.
dagwerk, o.
Character, (ke- 'rek-tur), s. 1. merk -, kenteeken, o.;
2. moedermaal, -vlek, v. geboorteteeken ; 3. teeken, o.;
(drukk.) letter, v. cijfer; handschrift; 4. karakter, gemoed,
hart, o. aanleg, m.; most women have ee -s at all, de
meeste vrouwen bezitten geen zelfstandig karakter; he
is a dangerous -, hij is een gevaarlijk mensch; 5. rang,
titel, naam, m. (uitwendige) waardigheid, v.; he assumed
your -: hij vertoonde zich onder uwen naam, - in uwe
hoedanigheid; 6. persoon, m.; 7. (toon.) rol, v.; to be out
of -, niet in zijne rol zijn; 8. (goede) naam, m.; to vindicate one's -, zijne eer handhaven, - wreken; 9. getuig
o.; she came for a -, zij kwam om een ge--schrift,ae
tuigschrift vragen; 10. soort, hoedanigheid, v.; a work of
-, such a -, een zoodanig werk ; can you speak to the
prisoner's -? kunt gij iets ten voordeele van den beschuldigde bijbrengen ?
Character, (ke'-rek -tur), bw. 1. graveeren ; teekens -,
letters maken op ; 2. (fig.) kenteekenen. *- ED, dw. bn.
gekenteekend enz. * - ING, dw. bn. kenteekenend enz.;
zie CHARACTER, bes. *- ISM, S. 1. onderscheidend kenteeken, o.; 2. karaktertrek, m.; 3. karakteristiek, leer der
karakters, v. *- ISTIC, (- is'-tik), s. 1. karaktertrek, gemoedsaard, m. inborst, v. kenteeken, o.; 2. schrijf-, druk -,
letter, v.; 3. (wisk.) exponent, m. logarithmisch teeken, o.
*- ISTICAL, bn., -LY, bijw. kenmerkend, karakteristiek.
*-ISTICALNESS, (- is'-ti-cal-ness), s. (het) karakteristieke.
*-IZE, (-'ajz), bw. 1. karakteriseeren, kenmerken, kenteekenen; 2. merken, aanduiden. -D, dw. bn. gekenmerkt. *-IZING, (- aj'-zing), dw. bn. kenmerkend.
*-IZATION, ( - i- zee'-sjun), S. (het) kenmerken. *- LESS,
bn. karakterloos, oneerlijk. *- Y, s. 1. merk, merkteeken, o.; 2. indruk, m.
Charade, (sje-reed'), S. lettergreepraadsel, o.
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Charcoal, (tsjaar'- kool). s. houtskool, v. *- ANIMAI,, s..
koolzwart dier, o. *- KII,N, *-PILE, s. kolenbranderti-oven,m.
Chard, (tsjaard), s. (tuinb.), 1. stoel (van artisjokken), m..
spits, v. blad, o.; 2. kaarde, v.
Chare, (tsjeer), ow. zie CHAR, enz. -, s. muurbloem, vCharge,(tsjaardsj), S. 1. last, m.lading, v.; asses of great-,
zwaar beladen ezels; 2. last, m. opdracht, v.; to take of, zich belasten met; to give in - to, belasten, opdragen
aan ; 3. bewaring, hoede, v. ; we gare him - of our children, wij belastten hem met de zorg voor onze kinderen; 3. he was given in - of the soldiers, hij werd aan
de bewaring der soldaten overgegeven; to be taken in -,.
aangehouden worden ; 4. (zeev.) lading, v.; breaching -,
versterkte lading full -, volle lading; higls
zware lading ; to draw the -, ontladen ; proof -,.
kamernolle lading: to ram home the -, de lading aanzetten; 5. in bewaring zijnde zaak of persoon, pand;.
pleegkind, o. ; they have deposed their -, zij hebben het
(hun toevertrouwde) goed nedergelegd; the shepherd and
his -, de herder en zijne kudde; 6. mandement (eens
bisschops), o. ; 7. (recht.) toespraak (tot de jury), v.;
8. post, m. ambt, o.; 9. vertering, v. onkosten, m. mv.; do
notput yourself on-s, maakgeene onkosten; whatisthe-?
hoeveel zijn de kosten? hoeveel is de vertering? 10. belasting ; 11. rekening, v. prijs (dien men in rekening
brengt), m.: his -s are high, hij rekent hoog, - veel; to lay
to -, (kh.) in het debet plaatsen; 12. punt van beschuldiging, o.; to lay to -, ten laste leggen; to take a - of,
(recht.) proces - verbaal maken van; 13. (mil.) aanval, m.;
to sound the -, den aanval blazen ; staves in -, gevelde
lansen; 14. ongeboren vrucht, v. - kind, o.; 15. metaal.
(op een ander bevestigd), o.; 16. (kunst.) overdreven voorstelling, caricatuur, charge; 17. (veearts.) zalfpleister, v.
*-ABLE, ( -'i-bie), bn., *- ABLY, bijw. 1. belastbaar; te
innen (belastingen, onkosten enz.); 2. bezwarend;
3. duur, kostbaar; 4. toerekenbaar, te beschuldigen (van);
5. onderworpen (aan) ; 6. zwaar, drukkend. *-HOVsE,
S. (Shak.) schoolgebouw, o. *- LESS, bn. 1. goedkoop;
2. vrij van last. *- Nass, s. duurte, kostbaarheid, v.
Charge, (tsjaardsj), bw. - with, 1. beladen, belasten,
laden op ; what you will - me with, dat waarmede gij:
mij zult belasten ; 2. - on, - upon, op_ rekening stellen, in rekening brengen; (kh.) debitceren; I - you with
ten pounds, ik bereken u tien pond (sterling); - the bilt
on me, breng het bedrag op mijne rekening ; he -s too
much, hij rekent te veel; 3. bevelen, voorschrijven, gelasten; the Gospel -s ns with charity to men, het Evangelie gebiedt ons liefdadig jegens onzen naaste te zijn ;
1 - thee, answer, antwoord, ik gebied het u : 4. beschuldigen, te last leggen ; he -s you with perjury, hij beschuldigt u van meineed; 5. (mil.) chargeeren, krachtig
aanvallen (inz. van paardenvolk); 6. laden (een geweer,.
een kanon enz.); 7. opleggen, appliceeren (metalen). *-,
ow. aanvallen, aanhitsen. *- D, dw. bn. beladen, belast:
gedebiteerd ; zie CHARGE, bw.
Charger, (tsjaard'-sjur), s. 1. lader ; belaster enz.;
2. groots schotel, m. schaal, v.; 3. strijdros, o.; 4. (recht.),
aanklager, eischer, m.; 5. laadbus, v.
Charging, (tsjaard'-sjing), dw. bn. ladend, belastend;:
(kh.) debiteerend enz. *-, s. (het) laden enz. ; zie e
CHARGE, bw.
Charily, (tsjee'-ri -li), bijw. behoedzaam, omzichtig.
..NESS, s. zorgvuldigheid, voorzorg, v.
Chariot, (tsje'-ri -ot), s. 1. wagen, m. rijtuig, o. kar,
kales; 2. triomfkar, v. *-, bw. karren, rijden in een
kar of wagen. f -ED, dw. bn. gekard, gereden. * - EER,.
(-ur). m. voerman, karreman, m. * - ING, dw. bn. karrend, vervoerend. -, S. (het) karren, vervoer, o.
*-MAN, m. zie CHARIOTEER. *-RACE, S. wedren van
wagens, m.
Charitable, (tsjer'- i-ti-bl), bn., *...BLY, bijw. liefdadig,
weldadig, mild; mildelijk; - institution, instelling van
weldadigheid. *-NESS, s. liefdadigheid, weldadigheid„
mildheid, v.
Charity, (tsje'-ri-ti), S. 1. (christelijke) liefde ; menschlievendheid, v.; to be out of - with, wreed zijn tegen;
in -, prodeo, om niet; for -, uit liefde; - begins at
home, (spr.) het hemd is nader dan de rok ; 2. goed
i d, lankmoedigheid; 3. milddadigheid; 4. liefde--ardighe
gift, aalmoes ; to beg a -, om eene aalmoes vragen;
5. liefdadige inrichting, - instelling, v.; 6. Charitas (v. n.);

;
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armhuis, o. *- SCHOOL, S. armenschool, v.
kostelooze school *...TATIVE, bn. milddadig gezind.
Charlatan, (tsjer'-le-ten), m. kwal,: t aver, en. *- ICAL,
(- i' -kel), bn., -LY, bijw. kwakzalti t,i - acl ? ig. *- RY, s.
kwakzalverij,
(Charlemagne.
V.
Charlemagne, (tsjaar'-limeen), m. Karel de Groote,
Charles, (tsj aar'-les), m. Karel; - the Bold, Karel de
Stoute; --'s wain, de Wagen (sterrenbeeld). *...LEY, (-li),
m. 1. Kareltje (in. n.); 2. wachter, m.
Charloek, (tsjaar' -lok), s. (plant.) wilde ramenas, v.; 2.
wilde mostaard, m.
Charlotte, (tsjaar'-lot), v. Charlotte, Lotje (v. n.).
Charm, (tsjaarm), s. 1. bekoorlijkheid. aanlokkelijkheid;
*-HOUsE, S.

2. betoovering, tooverkracht, v.; .;. tooverdrank, m.
-middel, o. *-, bw. 1. bekoren, behagen, verrukken; ver
aanlokken; I was -ed with he , - singing, haar-loken,
zingen verrukte mij; 2. betooveren; a -ed circle, een
tooverkring; he bears a -ed life, zijre ]yen wordt door
tooverkracht behoed; to - birds effe t, ee, , ; hak.) vogels
van een boom (van een tak) tooveren, - lokken. *- ED,
dw. bn. bekoord enz.; zie CHARM, bw. *-- ER, (- ur), m.
1. toovenaar; duivelen - bezweerder; snake -, slangenbedwinger (in Indië), In.; 2. toovermiddel, o. slaapdrank,
m. -Ess, V. toovenaarster; tooverheks, v. * - FL'L, (- foei),
bn.. -LY, bijw. vol bekoorlijkheid, verleidend, verrukkelijk. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. bekorend, bekoorlijk.
* -ING, S. het bekoren, verrukkelijkheid, v.; zie CHARM,
bes. -NESS, s. bekoorlijke aanleg, - aard, m. behaag
LEss, bn. zonder bekoorlijkheid, zonder-lijkhed,v.*

aantrekkelijkheid.
Charnel, (tsjaar'-nil), bn. doodsbeenderen bevattend.
(bootsman, m.
*-HOUsE, s. knekelhuis, o.
Charon, (koe '-run), s. (fab.) 1. Charon (m. n.); 2. (fig.)
Charry, (tsjar'-ri), bn. houtskoolachtig.
Chart, (tsjaart), s. kaart, zeekaart, v. wegwijzer, m.; to
prick the -, afzetten op de kaart; plane-, wassende
kaart; Mercator's -, verkleinde -, reductiekaart; plain
-, platte kaart; zie CARD, CHARTER.
Charter, (tsjaar'-tur), s. (recht.) 1. grondbrief, m. bewijs
van eigendom, handvest, o.; - of pardon, genadebrief,
vrijbrief, m.; 2. bevrachting, v. vrachtbrief, m.; 3. (fig.)
voorrecht, o.; 4. constitutional -, grondwet, Staatsregeling, constitutie, v. *-HousE, S. beurzeninrichting
(soort armenschool te Londen), v. *- LAND, s. vrijleen, o.
*- PARTY, S. (zeev. en ass.) s. charte- partij (schriftelijk
bewijs van bevrachting), v.
Charter, (tsjaar'-tur), bw. 1. bevoorrechten, privilege
geven aan; 2. (zeev.) bevrachten, charteren; uitrusten.
*-][D, dw. bn. 1. bevoorrecht; 2. bevracht. *- ER, (- ur),
m. (zeev.) bevrachter, huurder, uitruster, m.
dw. bn. 1. bevoorrechtend ; 2. bevrachtend. -, s. (het)
bevrachten.
Chartism, (tsjaar'-tism), m. stelsel eenex volkspartij in
Engeland die na het jaar 1848 democratische beginselen wilde invoeren, chartisme, o. *...TIST, m. aanhanger
van het chartisme, chartist, m.

Chartless, (tsjaart' -les), bn. 1. zonder kaart; 2. niet
aangewezen op de kaart.
Chartulary, (tsjaar'-tjoe-le-ri), m. bewaarder -, opzichter van het charterboek; archivaris, M.
Chary, (tsjee'-ri), bn. zorgvuldig, behoedzaam.
Charybdis, (ke-rib' -dis), s. (fab. en oude aardr.) Charybdis (maalstroom in de straat van Messina), v.
Chasable, (tsj e'-zi-bl),bn. j aagbaar, geschikt voor de j acht.
Chase, (tsjees), s. gmv. 1. jacht, v.; the beasts of-, wilde
dieren, wild der bossehen; 2. (zeev.) jacht, vervolging,
v.; 3. langeveld (van een kanon), o.; how-, jager (kanon); to leave of the -, de jacht opgeven; order of -,
jaagorde; stern-, kanon uit do jaagpoort; to give- to,
jacht maken op...; in -, op de vlucht ; 4. bejaging, v. bejag, o. vervolging, v.; this mad - of fame, dit dwaze jagen naar roem; 5. jaagwild, o. prooi, v.; 6. j aaggron d,
in. -veld; 7. (drukk.)raam, o.; 8. schuif (van een voetboog), v. *- BAR, S. (drukk.) raamijzer, o. *- GIRDLE,
s. kanonring, -band, m. * - GUN, s. jaag -, boegstuk,
0. *-PORT,

s. jaagpoort, V.

2. jaagster,

V. *...ING,

dw. bn. jagend; zie
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CHASE

ENCHASE.

Chasm, (kezm), s. 1. gaping, opening, kloof, v.; 2. afgrond,
m. (ook fig.). 5 -ED, * -Y, bn. gespleten, gekloofd, gapend.
Chasselas, (- sjes' -si-les), s. witte druif, v.
Chassy, (tsjes' -si), s. raam, o.
Chaste, (tsjeest), bn., *_LY, bijes. 1. kuisch, eerbaar,
ingetogen; 2. (spraakk.) rein, zuiver. *- EYED, bn. met
kuische blikken. * - TREE, s. kuischboom, m. *- NESS,
zie CHASTITY. *-N, (tjess'-n), bw.1. tuchtigen, straffen,
kastijden; 2. verbeteren. -ED, dw. bn. getuchtigd; zie
CHASTEN. * -NER, (- ur), s. m. v. 1. tuchtiger, m. -ster v.
straffer; 2. verbeteraar, m. -ster, v. *- NING, dw. abn.
tuchtigend. -, s. (het) tuchtigen; zie CHASTEN.
Chastisable, (tsjes-taj'-zi-bl), bn. strafbaar,kastijdbaar.
*...TisE, (-tajz), bw. 1. kastijden, straffen, tuchtigen; 2.
te recht wijzen; 2. betoomen, temmen, bedwingen; 3.
temperen, louteren, reinigen. -D, (tajzd), dw. bn. gekastijd. *...TISEMENT, (-tajz'- ment), s. 1. kastijding, bestraffing; 2. terechtwijzing; 3. tempering, loutering, v. *..
TISER, (-tajz'-ur), m. v. kastijder, bestraffer, tuchtiger,
-ster, m. v. 5 ...TISING, (-tajz'-ing), des. bn. kastijdend. -,
s. (het) kastijden.
Chastity, (tjes' ti-ti), s. gmv. 1. kuischheid, eerbaarheid,
fatsoenlijkheid; 2. reinheid, zuiverheid (van taal), v.
Chasuble, (tsje'-zu-bl), s. (r. k.) kasuifel, v. miskleed, o.
Chat, (tsjet), ow. babbelen, snateren, zaniken, teuteren.
*_, bw. bepraten. *-, s. 1. gebabbel, gesnater, o.; to
have a -, aan het snappen zijn; 2. (plant.) rijs, takje,
lootje, katje, klein hout, o.; 3. pijnappel; 4. (soort) vogel,
M. *- POTATOES, s. kriel (kleine aardappelen), v.
t Chateau, (sjet'-to), S. kasteel, slot; landgoed, o.
Chatelet, (sjet'-ti-let), s. kasteeltje, fort, o.
Chatelleny, (sjet -tel' -le -ni), S. Zie CASTELLANY.
Chates, (sjee'-tis), s. zie GALLOWS.
Chatham, (tsjet'-ein), s. (aardr.) Chatham (Engeland), o.
Chatoyant, (tsje-toj' -ent), bn. spelend (van kleuren),
veranderend. *-, S. (delfst.) kattenoog (steen), o. *...TOYMENT, (- toj'- ment), S. (kleuron)speling, v.
Chattah, (tsjet'-tee), s. Zie UMBRELLA.
Chatted, (tsj et'-tid), dw. bn. gesnapt, gebabbeld ; zie
CHAT, bw. (m.; 2. zie CATTLE..
Chattel, (tsj et'-tl), s. 1. (recht.) have en goed, v. inboedel,
Chatter, (tsjet'-tur), ow. 1. babbelen, snateren, snappen,
keffen ; 2. schreeuwen (als apen); 3. kraaien (als vogels);
4. klappertanden. *-, s. 1 gebabbel, gesnater, gesnap,
gekef, o.; 2. (het) klappertanden. *-BASKET,
* -PIE, m. v. babbelaar, snapper, -ster, m. v. ekster, v.
* -BROTH, * -WATER, S. (fig.) (spott.) thee, v. *- ED, dw.
bn. gebabbeld; zie CHATIER. *-ER, (- ur), m. v. babbelaar, snateraar, snapper, -ster, m. v. - s. kwikstaartje
(vogel), o.; -s, mv. tanden, m. mv. -ING, dw. bn.
babbelend. -, s. 1. (het) babbelen; Zie CHATTER, ow.;
2. (het) tandenklapperen.
Chatterton, (tsjet'-tur-tn), m. Thomas Chatterton (Engelsch dichter, 1752-1770).
Chattery, (tsjet'-tur -i), s. (kh.) soort lijnwaad, o.
Chatty, (tsj et' -ti), bn. babbel -, snapachtig.
Chatwood, (tsjet'- woed), s. klein hout, o.
Chaucer, (tsjao' -sur), m. Godfried Chaucer, (Engelsch
dichter en staatsman 1328-1400).
Chaup, (tsjaop) s. slag, stoot m.
Chavender, (tsje'wen -dur), s. rivierbaars, m.; zie CHUB.
Chaw, (tsjao), bw. kauwen, zie CHEW, s. *-, S. 1. mondvol, boet, m. 2. kaak, v. kinnebak, m. *- BACON, S.
kinkel, stomme boer, m. *- DRON, (-drun), s. ingewand
(van een dier), o. *- ED, dw. bn. gekauwd. * - ING,
dw. bn. kauwend ; - vengeance, wraakademend.
Chay, (tsj ee), s. -root, (soort) wortel, m.
Cheap, (tsjiep), bn., *- LY, bijw. 1. goedkoop, civiel;
2. van geringe waarde; to grew -, verachtelijk worden;
to render one's self-, zich verachtelijk -, zich gemeen maken; to vapor good -, (spr.) grootspraak kost niet veel.
* -EN, (tsj ie'pn), bw. 1. afdingen; 2. in prijs doen dalen,
verlagen, drukken; 3. (fig.) in achting doen dalen.
-ED, d`w. bn. afgedongen enz.; zie CHEAPEN. *-E;
(-ur), m. v. 1. afdinger, knibbelaar, bieder, m. -ster, v.;
2. prijsverlager, prijsbederver, M. * -ING, dw. bn. afdingend enz., Zie CHEAPEN. * -NESS, S. goedkoopheid, v.
(het) goedkoope.

Chase, (tsjees), bw. 1. jagen (i. a. b.), nazetten, vervolgen; to --- away, verjagen; 2. (zeev.) to - to Zcindward,
in den wind opjagen; to - leeward, naar lij jagen; to abreast, halverwind jagen; 3. bejagen, streven naar; 4.
zie ENCHASE. *-D, dw. bn. gejaagd, zie CHASE, bes. Chear, zie CHEER, enz.
*-R, (- ur), s. m. V. 1. jager, m. jageres (op de jacht); Cheat, (tsjiet), bw. bedriegen, foppen, misleiden; to -

CHE.

CHE.

o^te of, iemand bedriegen om ...; to - one into the belief
of, iemand wijsmaken dat...; to put a -- upon any one,
iem. plagen. -, S. 1. bedrog, o. fopperij ; 2. zwendelarij, v. ; 3. bedrieger, m. -ABLENESS, (-' i-bl-ness), s.
bedrieglijkheid, v. *-BBEAD, S. fijn -, wittebrood, o.
*-ED, dw. bn. bedrogen. *-ER, (-ur). m. v. 1. bedrieger,
fopper• -st er; 2. zwendelaar, -ster, m. v. *-ING, dw. bn.
-LY, bijes. bedriegend, bedrieglijk enz. -, s. (het)
bedriegen, uwendelen enz.; zie CHEAT.
Check, (tsjek), s. stoot, m. stuiting, v. hinderpaal, rn.
verhindering, belemmering, v.; to give a - to, paal en
perk stellen aan; they had some - in their fortunes, er
kwam een stoornis in hunnen voorspoed ; to serve as a
- upon, tot teugel dienen aan; to have a - upon within,
een breidel vinden van binnen, - in het geweten; free
from rule or - geen maat of teugel kennend; 2. ver
ij t, o. kastijding, v.; (Shak.) to take - at, zich be--w
leedigd achten door; 3. rusttijd, m. -poos, v.; 4. trek,
m. krul (onder een naam), v.; 5. tegen-handteekening
(op banknoten enz.), v.; 6. kassiersbriefje; 7. geleidebriefje, o. -cedel, v.; 8. (vog.) het opgeven van de prooi;
9. toezicht, o. controle, v.; clerk of the -, opper -controleur (van financiën); 10. schaak, schaakspel, o.; to mate, schaakmat zetten; (fig.) een einde maken; in het
nauw brengen; 11. (zeev.) verlies, o.; to keep in -, in
bedwang houden; 12. (toon.) contramerk; 13. (bk.) tandwerk, o.; 14. hobbelige weg, m.; 15. (kh.) gestreepte
stof, v. bont, o. *-ACCOUNT, s. contraboek, o. -rekening,
v. *-BOOK, S. 1. monsterlijst, v. contraboek; 2. kassiersboekje, o. 5 -BRACES, S. (rijt.) hangriemen, m. mv.
* -BINGS, S. stoot -, trensringen, m. mV. *--ROLL, S. lijst
der hofbeambten, v. *- STRING, s. koetsierskoord, o.
* --TAKER, S. (toon .) buraliste, m.
Check, (tsjek), bw. 1. tegenhouden, beletten, stremmen,
tegengaan, ophouden; 2. bedwingen, beperken; 3. verwijten, uitschelden; to - one's sel f zich zelven verwijten;
I have -ed him, ik heb hem berispt; 4. contraboek hou
controleenen; 5. (zeev.) schrikken, zetten; to - the-den,
bowline, de boelijn schrikken; to - the braces, de brassen vieren; to - a rope, een end (touw) doen opgaan;
6. schaak zetten. *-, ow. stilstaan; (fig.) zich inhouden;
the mind -s at it, het verstand staat daarbij stil; if
love -s with business, als de liefde de stoffelijke belangen
hindert; his presence -s so strong upon me, zijne tegen
legt mij dien dwang op. * -BOARD, zie-wordighe
CHESS-BOARD. * _ED, dw. bn. tegengehouden enz.; zie
CHECK, bes. ow. *-ER, (-ur), m. v. 1. tegenhouder, -ster;
2. berisper, -ster, m. v.; 3. ruitwerk, o.; 4. zie EXCHEQUER.
*_, bw. met ruiten -, ruitsgewijs maken, - schilderen,
schakeeren. -ED, bn. geruit enz .; Zie CHECKER . * -LESS,
bn. onophoudelijk, hevig. *-MATE, s. schaakmat, o. -,
bw. mat zetten; (ook fig.) pal zetten. -D, bn. mat
gezet; (fig.) pal gezet, uitgeput. *-MATING, dw. bn.
mat zettend. -s, (het) mat zetten. *-s, mv. schaak -,
damspel, o. *-wlsE, bijw. met ruiten, geruit. *-woRK,
s. ruitwerk, o. *-Y, bn. getafeld, ingelegd, guitig,
geruit; gevlekt, geschakeerd, (ook wap.).
Checkt, zie CHECKED.
Cheek, (tsjiek), s., 1. wang, koon, kaak, v.; - by jowl, met
hun (ons) tweeën, onder vier oogen, tête-à-tête; 2. (zeev.
en timm.) klamp; lijst; klik (van het roer), v. kamhout,
zijstuk, o. (deur)post, breede kant (van een blok), wand,
m.; - of the head, slooiknie; -s of a mast, oorgin van
den mast; -for the tumblergudgeons of an elevating screw,
spoor van de stelschroef eener carronade; high -, wangbeen; -s of a crane, windboomen; - of a pump, pomp-

Cheer, (tsjier), bw. 1. - up,vervroolijken, vroolijkmaken,
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*-BLADE, * -BONE, S. kakebeen, o. *-GRAFTING,
s. (tuinb.) enting op de kerf, v. 5-POUCHES , mv. (dierk.)
wangzakken, m. mv. * -TOOTH, s . maaltand, m. *-VAR-

mik.

NISH, s. blanketsel o.
Cheeked, (tsjiek'-id), bn. gewangd, met zijklampen enz.;
zie CHEEK; blub-, dikwangig, opgeblazen; hollow
met holle wangen.
Cheep, (tsjiep), ow. piepen, tjil p en. *-ED, dw. bn.
gepiept, getjilpt. *-ING, dw. bn. piepend, tjilpend.
-, s. (het) piepen, getjilp.
Cheer, (tsjier), s. 1. sier, v. eten en drinken, onthaal,
o.; good -, goede sier; 2. vreugde, vroolijkheid, v.; you do
not give the -, (Shak.) gij vervroolijkt u niet zeer; she
changed her -, zij veranderde van gelaat; 3. vreugde
hoera, o.; to give three -s, driemaal hoera-kret,m.
roepen; to be of good -, in goede luim zijn.

opbeuren, bemoedigen, troosten; - thy heart, beur op
uw hart; he -ed them on, (Shak.) hij bemoedigde hen
(voort te gaan enz.); 2. aansporen aanprikkelen; 3.
begroeten (met gejuich, met hoera s) ; (zeev.) joelen;
- on ! huzza ! holla, hei ! (tot de matrozen onder het
werk). *-, ow. - up, zich opbeuren, moed vatten;
opgebeurd zijn; up my lads ! moed gevat, jongens!
*-ED, dw. bn. 1. opgebeurd, vervroolijkt; 2. toegejuicht
enz.; zie CHEER, bw. ow. *-ER, (-ur), m. v. 1. opbeur der, vervroolijker, m. -ster, v.; thou - of our days, gij
die ons leven (onze dagen) vervroolijkt (verheldert).

*-FUL, (-foel), bn., -LY, bijes. vroolijk, blijde, blijmoedig; to look -, opgeruimd uitzien; a - giver, iemand
die gaarne geeft; look -ly upon me, zie mij vriendelijk
aan. -NESS, s. vroolijkheid, opgeruimdheid, blijmoedigheid , V. *-ILY, zie CHEERY. 5 -INESS, * -ISHNESS, zie
CHEERFULNESS. 1 -ING, dw. bn . opbeurend; toejuichend
enz. -, s. (het) opbeuren, gejuich, o. enz.; vervroolijking, opbeuring, v. zie CHEER, bw. *-LESS, bn., -LY,
bijw. vreugdeloos, droef, troosteloos. -ass, s. vreugde -,
troosteloosheid, droefenis, v. 0'-LY, *-Y, bn. bijw.1.lustig, blij, opgewekt; - on ! lustig voorwaarts; 2. (zeev.)
-! gelijk halen!
Cheese, (tsj es), S. kaas, v . * -BOWL, *-FAT, S . kaaskuip,
v. 5 -CAKE, s. kaaskoek, m. * --COLORING, s. orleaan

(verf), o. *-CURDS, s. stremsel, 0. *--FRAME, *-MOULD,

s. kaasvorm, M. *-LIP, s, kaasleb, v. *-MoNGER, m. v.
kaaskooper, -ster, m. v. *- PARING, s. kaaskorst, v.
* -PRESS, S. stremsel-, kaaspers, V. *_RENNET, *--RUNNET, s. 1. kaasleb, v.; 2. (plant.) onzer-vrouwe -bedstroo,

*-RUNNING, s. kaaswei, V. * -TASTER, S . kaasboor, v.
steker, M. *- TRADE, s. kaashandel, m. *-TRAY,

0.
-

*-WAGGON, S. kaasschotel, kaasdrager, m. *-VAT, S.

kaaskuip, v. *-WORT, s. (plant.) walstroo, o.
Cheesy, (tsjie-zi), bn. kaasachtig, kazig.
Cheiropter, (ke' -rop -tur), s. vleermuis, v.
Chekoa, (ke-ko'-e), s. Chineesche porseleinaarde, v.
Chelidon, (ke'-li-dun), s. zilverkleurige vlieg, v.
Cheliferous, (ke-lif' -fe-rus), bn. angeldragend (van insecten).
Chelonian,(ke-lo'-ni-en), bn. schildpadachtig, schildpad...
Chelonites, (ke-lo-najtz'), s. zwaluwsteen, m.
Chely, (kel'-i), s. kreeftschaar, v.
Chemie, (ke' - mic), * -AL, bn., *-LY, bijw. scheikundig.

Chemise, (sji-miez,), s. 1. vrouwenhemd, o.; 2. (mets.)
-front-, dekmuur, m.; fire-, brandhemd (van steenvlas), o.

Chemist, (ke'-mist), m. scheikundige, chimist, m.
* -ICAL, Zie CHEMIC . *-RY, s. gmv. scheikunde, chimie, v.
- Chemisette, (sje -mi-zet,), s. overhemdje, o.
Cheque, zie CHECK.
Chequin, (tsje'kin), zie zEcHIN.
Cherif, (tsje'rif), zie SHERIF.
Cherish, (tsj e'-risj ), bw. 1. beminnen, koesteren, ver-

plegen, steunen, bewaren, hoeden, onderhouden; to tender plants, teedere planten koesteren; 2. (fig.) voeden;
to - the hope that...; de hoop voeden (koesteren) dat;
you - ill will against him, gij voedt booze bedoelingen
tegen hem ; I -ed this belief, ik koesterde dat geloof,
- die overtuiging. 5-ED, dw. bn. bemind, gekoesterd;
zie CHERISH .*ER, (-ur), m.v. verzorger, -ster, weldoener,
-ster, ni. v. *-ING, dw. bn. beminnend, koesterend.

-, s. (het) beminnen, (het) koesteren; zie CHERISH.
*
koestering, v.
Chermes, zie KERMES.
Cheroots, (ke-roots'), s. mv. lange Oostindische sigaren, v. mv.
Cherry, (tsjer'-ri), s. ('ies), 1. kers, v.; black-heart -,
Spaansche kers; white-heart -, bonte Spaansche kers;
cornelian -, kornoelje; laurel -, laurierkers; wild -,
Turksche kers, winter-,jodenkers; 2. kersenbrandewijn;
3. kerseboom, m. *-, bn. kersrood, kerskleurig, kers...
*-BOUNCE, *- BRANDY, S . kersenbrandewijn, m. 5 -CHEEKED, bn. roodwangig. *-COAL, s. (delfst.) kersenkolen, v.
mV. * -LAUREL, * -BAY, S. kers -laurier ,v. * -ORCHARD, S.
kerseboomgaard, m. * -PIT, s. 1. kuiltje (in de kin); 2.
zek. kinderspel met kersepitten, o. 5-RED, bn. kersrood. 5 -STONE, s. kersepit, v. *- TREE, s. kerseboom,
. m.; bird-, vogelkersboom.
1- Chersonese, (ker'-so-niss), s. 1. schiereiland; 2. oude
aardr.) Chersonesus (van Thracië, van de Krim), o.
-LY, Zie CHERISHING, bn. -MENT, S. liefkoozing,
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pox, S. wind-, waterpokken, v. nov.

CHE. -- CHI.
Chert, (tsjert), s. (delfs.) hoornsteen (soort kwarts), m.
*-Y,

bn. hoornsteenachtig.

t Cherub, (tsjer'-ub), (-im), s. engel; (Bijb.) cherubijn,
m.; -'s head, (wap.) cherubijntje. *- IC, *-ICAL, bn.,
-LY, bijw. engelachtig ; - hymns, hemelzangen. *- IN,
(Snak.) Zie CHERUBIC.
Cherup, (tsjir'-up), zie CHIRP.
Chervel, (tsj er'-wil, s. wilde ram, m.
Chervil, (tsjur' -wil,) s. (plant.) kervel, v.
Cherwit, (tsjur'-wit), ow. schreeuwen (als een patrijs).
Chesible, (tsje-Zi-bl), Zie CHASUBLE.
Cheslip, (tsjes'-lip), s. pissebed (insect), m.
Chess, (tsjes), s. 1. schaak, schaakspel, o.; to play at schaak spelen; a game at - een partij schaak ; a - match,
een schaakprijspartij, schaakwedstrijd; 2. honigdauw
(ziekte der planten), m.; 3. onkruid; 4. vensterraam, o.;
5. (zeev.) balkplank, v. *- APPLE, S. sorbe(appel), v.
*- BOARD, s. schaakbord, o.* -MAN, S. schaakstuk o.; a set
of chessmen, een schaakspel. *_PLAYER, m.v. schaakspeler,
- speelster, schaker, M. v. *- PLAYING, s. het schaakspelen. *- ROOK, s. kasteel, o. toren, m. (in het schaakspel). *- TREE, s. halsklamp, v.
Chessel, (tsjes'-sel), s. kaaspers, v.
Chessom, (tsjes'sum), s. losse aarde, v.
Chest, (tsj est), s. 1. kist, v. koffer, m. kast, v.; a - of
sugar, een kist suiker; - of drawers, latafel, commode, v.;
(zeev.) arm-, geweerkist; cartridge-, kruitkist ; sea-,
sailor's -, scheepskist ; 2. stoomkap, v.; feed-, kleppen kast (tegen den heetwaterbak); 3. (ontl.) borstkast, borst,
V. *-, bw. 1. wegsluiten, bergen(in een kist enz.); 2. bal
(een lijk). * -FOUNDERED, bn. (veearts.) kortade--semn
mi g , dampig, *- FOUNDERING, s. kortade m igheid, dampigheid, v. *- TRAP, s. voetangel, rattenval, m.
Chestnut, (tsj est'-nut), s. 1. kastanj e, v.; 2. kastanjeboom,
m.; horse-, Indische kastanjeboom. *-, bn. kastanje bruin.

*-GROVE, *-PLOT,

s. kastanjebosch, o. -boom-

gaard, m. *- TREE, s. kastanjeboom, m.
Cheston, (sjes'-tun), s. soort pruim, v.
Chetah, (sji'-tee), s. soort luipaard, m.
Chevachie, (sj e'-ve-sj ie), s. ruitersoptocht, m.
Cheval, (sje- val'), *- GLASS, s. draai - toiletspiegeltje, o.
Chevalier, (sj e -va-lier'), s. (wap.) geharnaste ruiter, m.
# Chevaux, (sje -vo'), 5 -DE-FRISE, s. (vest.) Spaansche
ruiters, M. mv.
Cheven, (tsje' -vn), s. post (visch), m.
Cheveril, (tsje'-ve -ril), s. 1. geitebok, m.; 2. geiteboksvel, - leder, o. *-, bn. buigzaam, lenig; a - conscience,
een ruim geweten. * - IZE, bw. lenig -, zacht maken
(als geitenleder).
Chevisance, (sje'- wi -zens), s. 1. heldendaad, v.; 2. contract, o.; 3. onwettige overeenkomst, v.; 4. verdrag; o.
Chevron, (sje'-vrun), s. (wap.) balk, M. *-ED, bn. (wap.)
gebalkt. *- EL, (-ii), s. balkje, o.
Chevrotain, (sje-vro-teen'), s. Indisch hert, o.
Chew, (tsjoe), bw. ow. 1. kauwen, bijten, vermalen; 2.pruimen (tabak); 3. (fig.) - on, - upon, overdenken, beramen,
overleggen (een boos opzet); 4.(Shak.) proeven (zonder op
te slikken). *-, s. 1. kauwsel, o.; pruim (tabak), v. *- D,
dw. bn. gekauwd enz. --s mv. (steenkolen)gruis, o.
Chewet, (tsjoe'-et), s. gebak, o. pastei, v.
Chewing, (tsjoe'-ing) dw. bn. kauwend. *-, s. (het)
kauwen; zie CHEW, bw.
Cheyne, (tsjajn), s. George Cheyne (Engelsch genees
wijsgeer, 1671).
-hern
Chia, (sjaj'-e), s. soort Zuidamerikaansche plant, v.
Chian, (kaj'-en), bn. Chiïsch, van het eiland Chio.
Chibbal, (tsjib' -bel), s. (plant.) bierlook, o.
1- Chicane, (bii- keen') s. rechtsverdraaiing, haarklooverij,
gezochte vitterij, valsche uitvlucht, v. *-, ow. liet recht
verdraaien, bedillen,haarklooven, vitten.*-R,m.v.reeht.sverdraaier, haarkloover, vitter, bediller, -ster, m.v. 5 -Ry,
s. (-ies), rechtsverdraaierij, haarklooverij, v.; Zie CHICANE.
Chicory, (tsjik'-ku-ri), s. chicorei, v.
Chiches, (tsji-ses), s. mv. doperwtjes, o. mv.
Chichling, (tsjisj'-ling), s. wikke (erwt), v.
Chick, (tsjik), - abiddy, s. zie CHICKEN. *-AREE, ('-e-rie),
s. rood eekhorentje, o. 5 -BREAST, s. kippeborst, zwakke
borst, v. -ED, bn. kippeborstig, kortademig; (fig.) laf,
bloohartig. *- EN, s. 1. kuiken, kieken; 2. (fig.) kippetje, meisje, o.; 3. domoor, m. v. gans, v. *- ENHAMMED, bn. krombeenig. * -ENHEARTED, bn. laf, versaagd.
*-LING, s. pas uitgebroeid kieken, o. *- PEAS

zie
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porselein, o. *_WEED, s. gulchheil, vogelkruid, o.
Chid, (tsjid], * - DEN,vt. vdw. schold;gescholden; zie CHIDE.
Chide, (tsjajd), bw. onr. (vt chid. vdw. chid, chidden), uitschelden, verwijten; they will - me, zij zullen mij beknorren; I chid the folly of my haste, ik verweet mij
mijne dwaze overhaasting; they chid your stay, zij laakten uw vertoeven ; to - away, door verwijtingen verjagen. *-, ow. - at, - with, kijven, schelden, grommelen, knorren (tegen, op). -, s. scheldwoord, gemor, o.
beknorring, v. verwijt, o. *...ING, dw. bn. scheldend.
-, s. (het) schelden; zie CHIDE, bw. en s. *- R, (- ei),
m. schelder, kijver, m. 5 -RESS, (-e-res), v. kijfster, berispster, V.
Chief, (tsjief), bn., *- LY, bijw. voornaam, voornaamst,
opper..., opperst, eerst, hoofd...; voornamelijk, hoofdza lijk; lord - justice, lord- opperrechter (voorzitter van
het opperst gerechtshof in Engeland); a - friend, een
innige vriend. *-, m. 1. opperhoofd, o. aanvoerder, chef,
m.; commander in -, opperbevelhebber; to hold in -,
(leenst.) van den koning (in leen) houden ; 2. hoofd
voornaamste, o.; he smote the - of their strength, hij-del,
vernietigde hunne hoofdmacht ; the - of a debt, het
grootste gedeelte eener schuld. 5 -AGE, (-'idsj), s.
hoofdgeld, 0. * -COMMAND, S. opperbevel, o. * - DOM,
(-dum), s. heerschappij, souvereiniteit, v. *-Ess, (-ess),
V. vrouwelijk opperhoofd, o. aanvoerster, v. * - EST,
(-'cot), bn. overtr. tr. voornaamst ; zie CHIEF, bn. *- RIE,
(-ri), s. (leenst.) gering hoofdgeld, o. *- TAIN, (-teen),
m. hoofdman, hopman, kapitein, M. -CV, -RY, -SHIP,
s. 1. hoofdmanschap ; 2. gebied van een hoofdman,
- van een aanvoerder, o.
Chievance, (sjie'-vens), s. (recht.) woekerbedrijf, o. onwettige handel, m.
Chiffy, s. oogenblik, o.
Chigoes, (tsji'-goos), s. mv.soort kleine insecten, o. mv.
Chilblain, (tsjil'-bleen), s. winterbuil, v. *-, ow. winterhanden -, wintervoeten krijgen.
Child, (tsjajld), s. ( -ren), (tjsil'-dren), mv. kind, o.; a
mere -, een onnoozel kind, slechts een kind; a naugthy
-, een stout kind; to be with -, zwanger zijn; from a
-, van kindsbeen aan; he is past a-, hij heeft de kinderschoenen uitgeworpen, hij is der kindsheid ontwassen. *-, ow. kinderen, kramen; to be past-, niet meer
kinderen. - kramen. * -BEARING, s. zwangerschap, v.
*-BED,
kraambed, o. * - BED-BASKET, S. vuurmand,v.
* -BEDLINEN, s. kraamgoed, o. luren, V. mv. * - BIRTH,
s. baring, v. (het) baren. *- ED, dw. bn. zwanger; zie

s.

CHILD, OW.

Childermas, (tsjajl'- dur-mes), 5 -DAY, s. (r. k.) AllerIr ilderendag (21 December), m.
Childhood, (tsjajld'-hood), s. gmv. kindscheid, v. kinderjaren, o. mv.
Childing, (tsjajl'-ding), dw. bn. zwanger zijnde; kinderend enz. *-, s. (het) zwanger zijn enz.; zie CHILD, OW.
Childish, (tsajld'-isj), bn., 5 -LY, bijw. kinderachtig,
kinderlijk, kindsch; to look -, er kinderachtig uitzien;
to get -, to grow -, kindsch worden (door ouderdom).
*-FEAR,S. kinderachtige (ongegronde) vrees, v. *- NEss,
s. gmv. kinderachtigheid, onnoozelheid, v. *- sPORT,
* -PLAY, s. kinderspel, o. * - YEARS, S. mv. kinderjaren,
o. mv. eerste jeugd, v.
Childless, (tsj ald' -les), bn. kinderloos. *- NESS, s. kinderloosheid, v. *...LIKE, (-lajk), *...LY, bn. als een kind,
kinderachtig. *...WIT, s. (recht.) boete wegens onechte
kinderen, v.
Children, zie CHILD.
Chile, zie CHYLE.
Chili, Chile, (tsji' -li), s. (aardr.) Chili (Zuid - Amerika),
0. *-, *-AN, bn. Chilenisch, Chileensch, Chilinesisch.
-, m. v. Chilinees, Chileen, m. Chileensche vrouw.
Chiliad, (ki'- li -ed), S. duizendtal; tijdvak van 1000
jaren, o. *...AST, (- est), m. (godg.) voorstander van het
duizendjarig rijk (der openbaring), kiliast, m.
Chilioliter, S. zie KILOLITER. * ...METER, s. Zie KILOMETER.
Chill, (tsjil) (gem.) I will, ik wil.
Chill, (tsjil), bn. 1. koud, koel, kil; (fig.) onvriendelijk; a
- reception, eerre koele ontvangst ; 2. moedeloos, neêrslachtig; 3. gevoelloos, ongevoelig. *-, s. gmv. 1. koude,
kilheid, v. (het) kille; to take the - off a liquid, van een
vocht de koude afnemen, laten verslaan; 2. (koorts)hui-
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-vering, rilling, v.; cold -, aanval van koude koorts; to
have it - about the head, een koude in het hoofd hebben.
*_, bw. 1. verkoelen, doen verstijven; to - blood, het
bloed doen stollen; 2. doen bevriezen, - bevangen (planten); 3. (fig.) ontmoedigen, ternederslaan ; that ttioughit
-s the gaiety, deze gedachte neemt de blijde chap weg.
*_, ow. bevriezen; rillen (van koude). *-ED, dw. bn. bevrozen, gestold enz. *-IEs, S. mv. gedroogde peperkorrels, v. mv. * -INESS, ('-i-nes), S. 1. koelheid, kilheid,
koude; 2. (koorts)rilling; 3. stolling, v. *-ING, dw. bn.
bevriezend; stollend enz. -, s. (het) bevriezen enz.; zie
CHILL, bw. en ow. *-NESS, s koelte, koude, kilheid, v.
*-vElas S. mv. (fig.) bevrozen aderen, V. mv. *-'Y, dw.
bn. zie CHILL, bn.
Chillagon, (kil' -le-ghun), s. (meetk.) duizendhoek, m.
Chillarch, (kil -aartsj'), s. hoofdman over 1000 man, m.
Chillopod, (kil' -lo pud), s. duizendbeen (insect), m.
Chiltern, (tsj il-turn), * -HUNDREDS, S. mv. (aardr.) bergachtige streek (Engeland), v. (NB. Als een lid van het
Parlement zijn ontslag wil nemen, tracht hij zich tot
steward (opzichter) van clailtern hundreds ^e doen benoemen, waardoor hij geen lid van het Huis kan blijven,
ofschoon de waardigheid van steward thans nog slechts in

naam bestaat).

ren, splijten, barsten; 2. rammelen (van geld). -, bw.
1. doen splijten, - barsten; 2. doen rammelen (geld).
*-ED, dw. bn., *-Y, bn. gespleten, gebarsten; cc - gap,
een gapende reet, - spleet.
Chinkapin, (tsjink'-e-pin), s. dwerg-kastanjeboom, m.
Chinned, (tsjin -ned), bn. met een (puntige) kin; double
-, met een onderkin.
Chinse, (tsjins), bw. (zeev.) dichtstoppen, breeuwen (met
werk). *-D, dw. bn. (zeev.) dichtgestopt. *...ING, dw.
bn (zeev.) stoppend; zie cHINSE.
^ Chints, Chintz, (tsjints), s. (kh.) sits, 0. 5 -CASIIIERE,
s. sitsachtig (gedrukt) kazimier, o.
Chioppine, (tsjop-pin), s. hooge schoen, m. broos,
schaats, v.

Chip, (tojip), s. stukje, brokje, o. spaander, m. staaltje,
monster, o.; -s, mv. 1. snoeisel, schaafsel, o. spaanders,
krullen, m. mv.; -s of bread, broodkruimels, het afgeraspte van brood, korstjes; orange -s, gesuikerde snippers (van oranjeschil); 2. buitenkansjes, kleine vervallen , o. mv. 5 -Ax, s. hakbijl, v. *-Box, S. lappendoos, v.
5 -HAT, s. spanen hoed, m.
Chip, (tsjip), bw. in stukjes snijden, - hakken; raspen;
verbrokkelen, kruimen; to - off, (timm.) zuiveren,
schoon behouwen (een stuk hout). *-, ow. 1. stuk
springen, - vallen; 2. uit den dop kruipen (van kiekens).
5 - PED, dw. bn. in stukjes gesneden, verbrokkeld enz.;
zie CHIP. * -PER, (-pur), m. v. snijder, schaeer, verbrokkelaar, m. -ster, v. *- PING, dw. bn. verbrokkelend
enz. -, s. (het) verbrokkelen enz.; zie CHIP, bw.;
a -Dammer, bikhamer, m.; -knife, hakmes, o.
Chiragon, (tsji'-re-ghun), m. v. gids (van een blinde), m.v.
Chiragra, (kaj-re'-ghre), s. (gen.) jicht, v. *... GRICAL,
(-'ghri-kel), bn. aan de jicht lijdend, jicht..., (inz. aan
de hand).
Chirk, (tsjurk), bn. opgewekt; knap.
Chirm, (tsjurm), ow. tjilpen, zingen (als een vogel).
Chirograph, (kaj'-ro-ghref), s. 1. akte in duplo (op hetzelfde blad); 2. boete, v. *-ER, (-kaj-ro'-ghre-fur),
*-IST. M. schrijver, griffier, M. *-IC, 5 -ICAL, bn.
(eigenhandig) geschreven. 5-Y, s. het (eigenhandig)
afschrijven.
Chirology, (ki-ro'-lo-dji), s. gmv. 1. vingerspraak, -taal;
2. leerwijze der vingerspraak, v. *... LOGICAL, bn. tot
de vingerspraak behoos - end. *...LOGIST, m. kenner -,
beoefenaar der vingerspraak, m.
Chiromancer, (ki'-ro-men-sur), m. v. handkijker, waar
-ster (uit de hand), m. v. *...Cy, o. gmv. hand--zegr,
kijkerj, waarzeggerij uit de hand, v. *...TIC, bn. tot de
handkijker, behoorend.
Chiron, (kaj' -ron), m. (fab.) Chiron (paardmensch), m.
Chironomy, (ki-ro'-no -mi), s. gmv. gebarenspel, o.
-kunst, v. *... NoSlIC, bn. tot het gebarenspel bohoorend.
*...NOMIST, m. v. gebarenspeler, pantomimist, balletdanser, m. -danseres, v.
Chiroplast, (ki'-ro- plast), s. vingerzetter (werktuig bij
het pianospel), m. *... PODIST, ( -po-dist), m. likdoren snijder, pedikuur, m.
Chirosophist, (ki-ro'-so-fist) , M. Zie CHIROMANCER.
Chirp, (tsjurp), s. getjilp, gekweel, gefluit (der vogels),
o. wildzang, m. gegons (van insecten), o.; (fig.) to take a
-, een glaasje pakken. *-, ow. 1. tjilpen, kweelen,
fluiten, slaan; 2. gonzen; piepen; 3. (fig.) zich vroolijk
maken, zingen. *-, bw. zie CHEER, bw. *-ED, dw. getjilpt enz.; zie CHIRP, ow, *-ER, (-ur), s. tjilper,kweeler,
geleerde zangvogel, m. *-ING, dw. bn. tjilpend enz.
-, s. (het) tjilpen enz .; zie CHIRP, ow . en s. -, m. (fig.)
vroolijke kwant, drinkebroêr, m.; -cup, roes, m. dronkenschap, v. Chirre, (kir'-re), ow. kirren (van duiven). *-D, dw.
gekird. 5 ...ING, dw. bn. kirrend. -, s. (het) kirren,
gekir, o.
Chirrup, (tsjur'-rnp), zie CHIRP, ow.; (fig.) opvroolijken.
Chirurgeon, (kaj-rur'-djun), M . Zie SURGEON ,
Chisel, (tsji'-zel), s. beitel, in.; (zeev.) kalfaatijzer, o.;
(kuip.) dissel, m.; cold-, koubeitel; crooked-, ronde

Chimb, (tsjim), s. rand, m. kim, v.
Chime, (tsjajm), s. 1. (muz.) akkoord, unisson, o .; to harmonize the -, de tonen doen harmonïeeren, stemmen; - of
bells, klokkenspel; 2. (fig.) overeenstemming, v. akkoord,
0. *-, ow. 1. harmonisch klinken, - galmen; spelon; luiden; 2. (fig.) overeenstemmen, stemmen; te zamen passen.
*- bw. aanslaan (aan de klok). *-CLOCK, S. speeldoos,
v. ^-n, dw. bn. geklonken enz.; zie CHIME, ow. *-R,
(-ur), m. klokkeluider, m.
Chimera, (ki'-mi-re), v. (fab.) Chimera (een monster), v.
Chimerical, (ki-me'-ri-kel), bn., *-LY, bijw. hersenschimmig.
Chimical , (ki'-mi -kel), bn., * _LY, bij W. Zie CHEMICAL.
Chimist, (ki'-mist) , m. zie CHEMIST.
Chimney, (tsjim' -ni), s. 1. schoorsteen, m. rookvang, v.;
2. haard, m.; the - side, het hoekje van den haard; 3.
(lampeglas)dekkertje, schoorsteentje, o. *-BOARD, s.
schoorsteenrand, m . * -CHAP, S , moor, neger, moriaan, m.
*- CORNER, s. hoek van den haard, M. *-DOCTOR, s. rookverdrijver, M. *- DRAUGHT, s. trekking van den schoorsteen, v. * -FENDER, S. schoorsteenhekje, haardhek, o.
*- HOLDER, s. schoorsteenpilaster, m. 5-HOOK, s. schoorsteenhaak, ketelhanger, m. *- MONEY, S . schoorsteengeld
(belasting op de schoorsteenen), o. *-NECK, s. schoorsteenpij , V. * -PIECE, s. schoorsteenstuk, o. -rand, m.
-lijst, v. * -POT, S. schoorsteenpot (buiten op den schoorsteen), m. *_SHAFT, * -STALK, S . schoorsteenpijp, -schacht
(buiten op het dak), v. * -STACK, s. groote pijp (eener
stoommachine), v . * -SLEEPER, s. schoorsteenveger, m.
* -TOP, S. schoorsteenkap, -kast, v.
t Chimpanze, (tsjim-pen'-zi), s. chimpansee (soort aap), m.
Chin, (tsjin), s. kin, v.; double-, onderkin. *-BAND,
*-PIECE, s. kinband, kinketting, M. *-CLOTH, s. kindoek, m. bouffante, v. 5 -COUGH, s. kinkhoest, m.
China, (tsjaj' -ne). s. 1. (aardr.) China, o.; 2. -, -ink,
Oostindische inkt; 3. porselein, o.; - plain, effen porselein; 4. Chineesch matwerk, o.; 5. -, -root, kina (bast) . * -MMAN, S. 1. porselein-verkooper; 2. handelaar
op China, m.; 3. schip dat China bevaart, o. *-ORANGE,
S. sinaas-appel. m. *-RosE, s. maandroos, v. *-WARE,
s. porselein, o. -HOUSE, s. porseleinwinkel, m. -magazijn, 0. *-wooL, s. blanketselkatoen, o.
Chinch , (tsjinsj), s. weegluis, v.
t- Chinchilla, (tsjin'-tsjil-le), s. chinchilla (bont), v.
*- RAT, S. chinchilla-rat, v.
Chine, (tsjajn), s. 1. (ontl.) ruggegraat, v. kruis; 2.
rugge-, lendestuk (van een dier), o.; 3. (kuip.) kim;
4. (zeev.) ruimte tusschen de watervaten, v. *-, bw.
1. de ruggegraat breken; 2. in lendestukken verdeelen. *-D, dw. bn. met gebroken ruggegraat, tot de
ruggegraat behoorend . * -PIECE, s. iendestuk, o. 1
schietbeitel; hollow-, guts; hlui^l-, caulking-, kookChinese, (tsjaj-nies), bn. Chineesch. *-, m. v. Chinees,
beitel; forge-, warmbeitel. -, bw. beitelen, ciseleeren;
m. Chineesche (vrouw.) -, s. (het) Chineesch (taal).
Chingle, (tsjin'-gl), s. grof zand, o.
af-, doorhakken; to - off, (timen.) schoonmaken. *-FD,
dw. bn. gebeiteld enz.; zie CHISEL, bw.; - work, beitel -,
Chining, (tsaj'ning), dw. bn. de ruggegraat -brekend;
geciseleerd werk, o. gravure, v, -ING, dw. bw. beitezie CHINE, bw.
lend. -,s. (liet) beitelen ;ciseleeringenz.;zieCHISEL,bw.
Chink, (tsjink), s. 1. scheur, spleet, barst, v.; 2. (timm.)
wand, m.; 3. gerammel (van geld), o. -, ow. -1. scheu- Chissel, (tsjis-sel), S. zie CHISEL .
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Chit, (tsjit), s. 1. kiem, v. knop, nl. spruit, v. scheut, m.;
2. zomersproet, v.; 3. (fig.) oolijk -, dartel kind; 4. katje;
5. briefje, o. *-, ow. kiemen, knoppen schieten, ontspruiten. *-CHAT, S. zotteklap,m. beuzeltaal, v. gesnap,
0. *-TED, dw. ontkiemd; zie CHIT, OW. *-TER, (-tur),
ow. huiveren, rillen. * -TERLING, (-tur-ling), s. strook,
hom (aan hemden), V. -s, mv. 1. darmen, m. mv.
ingewand, o.; 2. worst, beuling, v. *-ri^c, dw. bn.
ontkiemend. -, s. (het) ontkiemen enz.; zie cHIT, ow.
*-Tr, bn. 1. kinderachtig; 2. vol zomersproeten.
Chivalric, (tsji'-vel-rik), *...ROt s, (tsj i'-vel rus), bn., *-LY,
bijw. ridderlijk, ridderhaft g, ridderinatig, -lijk; dapper;
- times, - age, riddertijd, m. -eeuw, v. *...RY, (-'vel -ri),
S. gmv. 1. ridderschap, v.; 2. riddertijd, m.; 3. ridderlijkheid, v.; 4. riddergoed, leengoed, o.; 5. ridderlijke daad, v.
Chive, (tsjajv), s. bieslook, o. prei, v. *-s, mv. 1. (plant.)
meeldraden, m. mv.; 2. prei, v.; 3. uitjes, o. mw.
Chivets, (tsjaj'-vits), s. Inv. plantenvezelen, v. mv.
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planten; to - of doen loslaten (door de keel dicht te
knijpen) ; 1 u'as -d at this word, dit woord hinderde
mij, - gaf mij aanstoot. "--, ow. - at, 1. smoren, stikken ; he -s with auger, hij stikt van woede ; 2. zich
gehoond voelen. -, s. (plant.) stoel -, m. hart van een
artiojok, o. *-c 'IIE5RY, s. wilde kers, v. *-D, dw. bn.

gestikt ; zie CHOKE, bw. - -DASIP, s. (delfst.) stikdamp,
m. - lucht, v. °-FULL, bn. gedrukt, smorend. '-PEAR,
S. rietpeer ; (fig.) bittere pil, V. * -VETCH, * -WEFD, S.
kleefkriiid, o.

Choker, (tsjook ' -iir) , m. v. die doet stikken, - smoren;

(fig.) die tot zwijgen brengt, die pal zet. *-, s. afdoend antwoord, beslissend argument, o.
Choking, (tsjook'-ing), dw. bn. stikkend, smorend.
*_, s. (liet) stikken ; zie CHOKE, bw.
Choky, (tsjoo'-ki), bn. 1. stikkend, smorend; 2. scherp,
zuur, wrang.
Cholagogues, (kul'-e-ghoogs), s. mv. (gen.) galdrijChizel , Zie CHISEL.
vende -, afvoerende middelen, o. mv.
Chlamyphore, (kle' -mi-foor), *...vs, s. armadil (dier Choler, (kol'-ur), s. 1. gal, v.; 2. (fig.) toorn, m. gramvan Zuid-Amerika) m.
schap, v.; to raise one's -, iemands toorn gaande maChlamys, (kle' -mis), S. (oudh.) soort opperkleed (bij de
ken ; 3. (veearts.) scherpte der pis. v.
Grieken), o.
Cholera, (kol' -ur-e), s. (gen.) cholera, v.; - morbus,
Chloe, (klo' -i), s. Chloë (v. n.).
- Asiatic, cholera morbus, Aziatische cholera.
Chlorate, (kb-rest), s. (scheik.) chloorzout, o.
Choleric, (kol'-e-rik), bn. 1. galachtig, cholerisch ; 2.
bn., - acid, chloorzuur, o. *...RID, s. (scheik.) chloor, o.;
driftig, gramstorig, oploopend ; a -, oen oploopend
mensch ; a - speech, rede welke de gramschap opwekt;.
- of chrome, (scheik.) chloorchromium; - of lime,
chloorkalk. *...Ris, S. groenvink, m. °...Roses, s. (gen.)
- temper, (gen.) cliolerisch gestel. *-NEss, s. oploobleekzucht, v. *...ROTIC, bn. (gen.) bleekzuchtig. E...RINE,
pendheid, lichtgeraaktheid, v.
(- 'z ien) , zie CHLORID.
Cholerine, (ko'-lur- zien), s. (gen.) cholerine, cholera in
Choak, (tsjook), enz. zie cmoKE.
lichten graad, V.
Choast, (hoost), S. hevige -, zware hoest, m.
Cholesterin, (cho- lis' - te -rin), s. (delfst.) galsteen, m.
Chock, (tsjok), 1. zie snoeK: 2. zie CHUCK; 3. (zeev.) Choltry, (kol'tri), s. herberg (in Hindustan), v.
stuwhout, opvullingsblok, kalf, o. klamp, m. kardoes, Chomp, (tsjump), bw. zie CiIEW.
spant, v. ; cross -, broek, twit; dowsing-, boegband; Chondrology, (kon -dro'-lo-dji), s. (ontl.) beschrijving
der kraakbeenderen, V.
- of the bowsprit, sluitklos op don boegspriet; rammer-,
aanzetklos; rowlock-, roeiklamp; spunge-, wisscherbol; Choose, (tsjoes), bw. oar. (vt chose, vdw. chosen), kiezen,
trough-, aanvullingskalf.
uitkiezen, verkiezen (boven); (gem.) uitpikken; many are
Chocolate, (tsjo'ko-leet), s. chocolade, v.; - witli milk,
called but few chosen, (Bijb.) velen zijn er geroepen,
melkchocolade. 0 - DEALER, m. v. chocoladeverkooper,
maar weinigen zijn uitverkoren (komen in den hemel).
*-, ow. 1. de keus hebben, kiesgerechtigd zijn ; 2. wilm. -ster, v. * -DEALII\ G, S. chocoladehandel, -winkel, m.
a- DROPS, S. mv. chocoladokoekjes, o. mv. *-IlousF, S.
len, verkiezen ; I do not - to go, ik verkies niet te
chocoladeh ,ais (koffiehuis in Spanje), o. chocoladewinkel,
gaan; I don 't -, ik wil niet; you would not - him to
come up, gij verkoolt (wildet) niet dat hij boven kwam;.
m. * -a1ILI., * -STICK, S. cacao- molen, m. * -NUT, S.
he cannot -- but stay, hij kan niet anders (doen) dan
cacao-noot, -boon, v. *-POT, s. chocoladekan, v.
blijven; 3. uitschieten (goederen). *-n, (-ur), m, v. die
Chode, (tsjood), zie CHIDDEN,
Choice, (tsjojs), s. 1. keus, keuze, v.; the - is made, de
kiest, verkiezen, uitpikker, -ster, m. v.; beggars must
keuze is gedaan; there is no -, er blijft geen keus; it
spot be -s, (spr.) een arm man heeft geen keus ; a good
-, iemand die met oordeel kiest.
is in his -, het staat te zijner keuze; take your -,
kies naar welgevallen; to make - of, een keuze doen Chop, (tsjop), bw. - off, 1. afhouwen, - kappen, -hakuit; it is my -, het is mijne (eigene) keus; to have list.
ken ; to - off the head, het hoofd afhouwen ; to - flesh,
son's -, (spr.) geen keuze hebben; 2. keur, v. (het) beste,
vleese ls hakken ; 2. (timm.) kanten, behouwen ; 3. splijkern, v.; the -- of his troops, de keur zijner benden , a
ten, doen openspringen (de huid) ; 4. verslinden, gulzig
fair - of lace, een fraai stel kanten; 3. smaak, m. keurig
eten. *-, ow. to - ors, to - upon, stooten op, ontv.; to collect with -, niet smaak uitkiezen. *-,-heid,
moeten; to - at, grijpen naar; to - about, plotseling
bn., * -LY, bw. 1. uitgekozen, uitgelezen, uitstekend,
veranderen, een keer nemen ; to - in, 1. binnenstuiven ;
voortreffelijk; the -st of wines, keur van wijnen; 2. in zwang geraken ; to - with, woorden wisselen,
commodities, koopwaren van de beste qualiteit; - troops,
twisten -, haspelen niet ; to - logic, redetwisten.
keurbenden; - men, uitgelezen mannen; my -st hours, Chop, (tsjop), s. 1. gekloofd -, afgehakt stuk, o.; beet,
mijne beste uren; to be - of tinne, spaarzaam zijn met
ni. snede, v.; 2. karbonade, v. ribbetje, o.; 3. scheur,
zijnen tijd; 2. keurig, nauwgezet; to be - of, keurig
spleet ; 4. (kli.) qualiteit, soort (in China); 5. geleibrief, m. K-BOAT, S. Chineesehe boot, v. *-CHURCH, S.
zijn in; he is very - in every thing, hij is in alles zeer
ruil -, ruiler eener kerkelijke waardigheid, M. *- FALnauwgezet . 5 -DRAWN, bn. met zorg gekozen. *_LOCxs,
LEN, bn. neerslachtig, moedeloos; met hangende oeren.
S. (kh.) middelsoort van Splansclie wol, v. *-LESS, bn.
* -HOUSE, s. gaarkeuken, v. -s, mv. 1. (veearts.) zek.
zonder keus, gedwongen. *-LY, bijw. met keus, smaakpaardenziekte, v.; 2. mond, muil, bek, m.; to set one's vol, zorgvuldig; keurig; - good, voortreffelijk, uitstewaterinq, iemand doen watertanden ; 3. monding (eenar
kend; - preserved, uitmuntend ingelegd, - bewaard.
rivier), v.
*-NESS, S. gmv. 1. uitnemendheid, voortreffelijkheid;
Chopin, (tsjop'-in), s. pint, kan, v.
2. keurigheid, v.; - of lai quage, keurige taal.
Choir, (kwajr), S. 1. koor (van zangers enz.); 2. zang- Chopped, (tsjop'-pid), dw. bn. afgehouwen; zie ceoP, bw.
koor (besloten ruimte in een kerk), o. 5 -r7 AN, s. koor Chopper, (tsjop'-pur), m. v. hakker, houwer, m. houwkorist, m. *-SERvICE, s. koordienst, nl.
ster, hakster, v. *-. s. hakmes, o.
-zanger,
Choke, (tsjook), bw. 1. doen stikken, versmoren; clouds Chopping, (tsjop'-ping), dw. bn. afhouwend enz. *-,
s. 1. (het) afhouwen ; zie CHOP, bw.; 2. ruil; the - of
of dust did - the contending troops, wolken van stof verbargains, r uiling van gekochte voorwerpen, v.; ruilhandel,
stikten de strijdende bonden ; the fire lay -d in ashes,
m.; 3. (zeev.) kleine -, korte golfjes ; 4. broos, v. hooge
liet vuur lag gesmoord onder de asch ; I aan. -d witli
schoen, m.; 5. (liet) haar knippen. *-BLOCK, s. slagersblok,
thirst, ik stik (smoor) van dorst ; 2. stoppen, sluiten;
to - a harbor, een haven afsluiten, - verstoppen; to 0. * -BOARD, S. hakbord, o. *-Boy, s. lustige -, dartele
knaap, m . C -KNIFE, s. hakmes, o.
the vent of a gun, liet zundgat dichtstoppen; 3. hinderen,
onderdrukken ; as two swimmers - their art, als twee Choppy, (tsjop'-pi), bn. vol spleten, - scheuren.
zwemmers die elkander (in hunne bewegingen) hinde- Chops, s. zie cxop.
ren; weeds - the plants, het onkruid belet den groei der Chor, (kor), * -EPISCOPAL, m . wijbisschop, m.
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Choral, (ko' -rel), bn., *- LY, bijw. (muz.) tot het koor behoorend ; koraal, koor...
Chord, (kord), s. 1. snaar, v.; 2. (muz.) akkoord, o.; 3.
(wisk.) koorde, v. *-, bn. besnaren, van snaren voorzien. * - ED, dw. bn. besnaard.
Chordee, (kor' -die), s. (gen.) pijnlijke waterloozing,
- spanning, v.
Chording, (kor'- ding), dw. bn. besnarend.
Chore, (koor), s. huiswerk (Amerika), o.
Choreus, (ko-ri'us), s. voetmaat van een lange en een
korte lettergreep, choreus, trocheus, (.-).
Choriamb, (kor' - i-em), *-us, (-bus), voetmaat van vier
lettergrepen (de le en de 4e lang, --, choriambus.
* -Ic, bn. (pros.) choriambisch.
Chorion, (ko'-ri-un). o. (ontl.) adervliesje, o.
Chorist, (ko'- rist), *- ER, (- ur), m. v. koorzanger, -es,
m. v.; the aerial -s, de zangers der lucht (de vogelen).
*-, s. 1. orkestmeester ; 2. voorzanger. m. * - Ic, bn.

- feest, o. *- FLOWER, *-ROSE, S. (plant.) nieswortel, m.
- kruid, o. * - HOLY-DAYS, s. mv. kerst -vacantie, v.
Christology, (krist- to'-lo-dji), s. verhandeling over
Christus, v.
Christopher, (kris'-to-fur), m. Christoffel, Christophorus (m. n.).
Chromate, (kro' -met), s. (scheik.) chromium -zout, o.;
- of potash, chromium -zure kali, v.
Chromatic, (kro-mee'-tik), bn., *- LY, bijw. (gez.) tot
de kleuren -, tot de verven behoorend, chromatisch;
2. (muz.) met halve tonen stijgend, chromatisch.
* -BUGLE, S. klephoren, cornet à piston, M. *-TRUMPET,
s. kleptrompet, v.
Chromatics, (kro-mee' -tiks), s. mv. (muz.) kleurenleer,
- kennis, v. *... TOGRAPHY, (-to'-ghree-fi), s. kleuren -, ver
-venbschrijg,.
Chrome, (kroom), s. (delfst.) chromium (metaal), o.
*...ic, bn. - acid, chromium- zuur, o.; - yellow, chromium -geel, o.
Chronic, (kron' -ik), * - AL, bn. (gen.) slepend, chronisch.
Chronicle, (kron'- i-kl), s. 1. kroniek, v. jaarboek, o. geschiedenis, v.; 2. -s, (Bijb.) de Kronieken. *-, bw. een
kroniek schrijven, naar tijdorde opteekenen *- D, dw.bn.
opgeteekend; Zie CHRONICLE. *-R, k-lur), m. kroniekschrijver, opteekenaar, m. *...ING, dw. bn. een kroniek
schrijvend. -, S. (het) kroniek schrijven.
Chronogram, (kro' -no-ghrem), s. tijdvers, jaardicht, o.
*-DS ATIC, ( -mee'-tik), * - MATICAL, bn. tot -, volgens een
tijdvers. -MATIST, m. jaardicht - schrijver, m.
Chronographer, (kro -no'-ghree-fur), *...LOGIST, (kro -nolo-djist), m. tijdrekenkundige, chrondloog, chronologist,
m. *..LOGIC, (- lo'-djik), -AL, bn., -ALLY, bijw. tijdrekenkundig, chronologisch; naar tijdorde. *...LOGY, (- lo-dji),
S. tijdrekenkunde, chronologie, v.
Chronometer, (kro -no'-mie -tur), s. tijdmeter, m. horloge, uurwerk, o. *...METRY, ( -' mi-tri), s. tijdmeetkunde, v.
Chrysalis, (kri -ze-lis), *...LID, s. (dierk.) pop, v. *...LIDer.,
bn. tot de pop behoorend.
Chrysippus, (kri-zip'pus), s. Chrysippus (m. n.).
Chrysocolla, (kri' -zo-kol -le), s. (scheik.) goudlijm, v.
berggroen, 0. *...GRAPHY, (- ; ghree-fi), s. goudschrift, o.
gouddruk, m.
Chrysolite, (kri'- zo -liet), s. (delfst.) goudsteen,m. *...PRAss,
(-preez), S. goudhoudende kwarts, v.
Chrysostom, (kri'zos-tum), m. Chrysostomus (Gulden
Mond, een der kerkvaderen), m.
Chub, (tsjub), S. logge kerel, - vent, botterik, kinkel, m.
* -BED, (-'bid), *- BY, bn. dikkoppig, - wangig. -NESS,
S. dikkoppigheid, v. * -FACED, bn. dikwangig.
Chuck, (tsjuk), ow. 1. klokken (van kippen); 2. zie
CHUCKLE. *-, bw. 1. lokken (kippen); 2. aaien (onder
de kin); 3. (gem.) schudden van lachen. *-, s. 1. (het)
klokken; 2. kippetje (woord van liefkoozing); 3.plotseling
zacht gemurmol; 4. tikje -, o. streeling onder de kin;
5. (zeev.) spil, v. rolstok, patroonvorm, m.; 6. (veearts.)
onderkaak, v. *- ED, dw. geklokt enz.; zie CHUCK, ow.
* -ERED, bn. (jag.) opzittend. *-FARTHING, s. kuiltje
(spel), o. *- HOLE, S. holte op den weg, v. * - WILL'SWIDOW, B. geitenmelker (vogel van Noord - Amerika), m.
Chuckle, (tsju' -kl), ow. schateren -, schudden van lachen. *-, bw. 1. klokkend roepend (zooals de hen
hare kiekens); 2. (fig.) lief koozen, streelen. *- ED, dw.
geschaterd; geklokt. *- HEAD, S. 1. dikkop; 2. lachers.
baas, m. *...ING, dw. bn. schaterend. -, s. 1. het schateren enz. ; zie CHUCKLE ; 2. onderdrukte lach, m.
Chud, (tsjud), bw. kauwen, bijten. *- DED, dw. bn. gekauwd. *- DING, dw. bn. kauwend. -, s. (bet) kauwen.
Chuet, (tsjoe'-it), s. (kookk.) gelardeerd vleesch, o.
Chuff, (tsuf), s. kinkel, vlegel, M. *-ILY, (- 'i-li), *-t,
bijw. norsch, lomp; verdrietig. *-INESS, S. norsch-, lompheid, v.
Chum, (tsjum), S. kamergezel, slaapkameraad ; (zeev.)
maat, m. *-, ow. één kamer bewonen met een ander.
Chump, (tsjump), S. blok (hout), o.
Chunam (ku'-nem), s. mortel -, kalk van mosselschelpel, v.
Chun, (sjun), v, (slecht) wijf, o.
Chunck-stove, (tsjunk'-stoov), s. fabriekoven, m.
Church, (tsjurtsj), s. (-es), 1. kerk, v.; to go to -, naar
de kerk gaan; 2. kerkelijke gemeente, v.; the -, de
roomseh- katholieke kerk; the States of the -, de Kerke-
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Chork, (tsjork), bn. (w. g.) doortrokken (van vocht).
Chorographer, (ko-ro'-ghre-fur), s. (aardr.) landschap -,
gewestbeschrijver, chorograaf, m. *...GRAPHICAL, (-ghre'fi -kel), bn., -LY, bijw. landschapbeschrijvend. *...GRAPHY, (' •ghre-fi), s. gmv. landschapbeschrijving, v.
Chorus, (ko' -rus), S. (muz.) 1. koor, o.; to sing in -, in
koor zingen; 2. refrein, zangstuk (voor een koor), o.;
to make -, medezingen ; (fig.) medebalken, te zamen
schreeuwen.

Chose, (tsjoos), *- N, dw. bn. gekozen ; uitgelezen; zie
CHOOSE, bw. *-, S. (recht.) voorwerp, goed, o.; - in action,
eigendomsrecht, o.; - local, goed als onroerend verklaard.
Chough, (tsjuf), s. kauw, kerkkraai, v.
Choule, (tsj oel), s. krop (der vogels), m.
Chouse, (tsjaaus), bn. (gem.) bedriegen, foppen; he -cd
you of your money, li J heeft u uw geld afgetroggeld.
*_, S. 1. onnoozole bloed, m.; 2. zet, m. bedrog, o.
fopperij, V. *-ED, dw. bn. bedrogen. ' *... ING, dw. bn.
bedriegend ; zie CHOUSE.
Chowder, (tsjow' -dur), m. 1. vischverkooper, m.; 2. gerecht van visch, o. *-, bw. vischgerecht opdisschen.
Chowter, (tsjou'-tur), dw. mompelen, morren, kikkeren.
*-ED, dw. bn. gemompeld. * - ING, dw. bn. mompelend.
Chrematistics, (kri-me-tis'-tiks), s. leervan den rijkdom
(in de staathuishoudkunde), v.
Chrestomathy, (kris-to'-me-thi), s. bloemlezing, chrestomathie, V.
Chris, zie CHRISTIAN.
Chrism, (krizm), s. (godg.) heilige zalfolie, v. oliesel,
vormsel, o. *- AL, bn.. tot het oliesel behoorend.
*-ALE, (- meel'), s. vormselkapje,- o. * - ATION, (-mee'
toedienen van het heilige vormsel.-sjun),.(het
*-ATORY, (-'me-tur-ri), s. heilige -oliekruikje, o.
Chrisom, (kri'-zum), S. 1. (godg.) doopdoek, m.; 2. kind
dat binnen de maand na den doop sterft, o. *-CLOTH,
S. doopkleed, o.
Christ, (krajst), m. Christus; Gezalfde, m. *_CROSS
ROW, S. abé -boek, 0. *-EN, (krisn), bw. 1. doopen, den
doop toedienen ; 2. een naam geven ; - it what you will,
noem het zoo als gij wilt. *-ENDOM, (kris'-n-dum), s. 1.
christendom, o.; 2. christenheid, v. *- ENED, (kris'-nd),
dw. bn. gedoopt. *-ENING, (kris'-ning), dw. bn. doopend; benoemend ; tot den doop behoorend ; doop... -,
S. (het) doopen, doop, m. doopmaal, - feest, o. *-' S THORN,
S. (plant.) christusdoorn, m.
Christian, (kris'-tjen), m. v. christen, m. v. *-,
Christiaan, (m. n.). *-, bn., *- LY, bijw. christelijk;
- friend, broeder -, zuster in Christus; - profession,
christelijke geloofsbelijdenis; - courts, christelijk-theologische lessen (cursussen). *- ISM, *-ITY, s. gmv.;
zie CHRISTENDOM. *-IZE, (- ajz), bw. tot christen maken, - bekeeren -D, dw. bn. bekeerd.....In G, dw. bn.
bekeerend. -, S. (het) bekeeren tot het christendom.
* -NAME, s. doopnaam, m.
Christianography, (kris-ti-e-no'-ghre-fi), s. beschrijving
-, geschiedenis van de christenen, v.
Christina, (kris-taj' -ne), v. Christina (v. n.).
Christless, (krajst'-less), bn. buiten -, zonder Christus;
zie

UNCHRISTIAN.

Christling, (krist'- ling), s. (soort) pruim, v.
Christmas, (kris'-mas), s. Kerstmis, -feest (25 Dec.), o.
*-Box, S. kerst - spaarpot, m. - geschenk, o. *- CAROL, S.
kerstlied, kerstmisgezang, o. *- DAY, s. kerstdag, m.
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naar en staatsman), m. *-NIAN, (- ni-en), bn. Ciceronilijke Staat (Rome); the English -, de Engelsehe (Angliaansch.
caansche) Kerk; 3. geestelijkheid, geestelijke macht; 4.
kerkdienst (inz. bij roomsera-katholieken),m.; the - is over, 1- Cicerone, (tsji'-tsje-ro-ni), m. geleider, gids, m.
de kerk is uit, - gedaan. *-ATE, s. kerkwijding, -mis, Ciehoraceous, (si-ko-re'-sjus), bn. van cichorei, ei
-chorei.
* ATTIRE, S. priester-, misgewaad, 0. *- AUTHORITY,
s. kerkelijk gezag, o *-BErcn,s.portaalbank eener kerk,v. Cicisbeo, (si-sis-bi'-o), m. (-es), vrouwenhoeder, -leider;
meisjesgek, linker, m. *...BEISM, ( - bi-ism), s. hofmakerij,
*-BOOx,s.kerkboek,o *-BURIAL,s.lijkdienst in eene kerk,
galanterie, v.
m. *-CHOPPER, S. afvallige, m. *- COUGH, s. teringhoest,
m. * _DISCIPLINE, S. kerktucht, -straf, V. * - FOUNDER, Cicurate, (si'-kjoe-reet), bw. temmen; africhten. *- D, dw.
bn. getemd. *...ATING, dw. bn. temmend. -, s. (het)
S. kerkstichter, M. * - GOER, S. kerkganger, -bezoeker,
temmen. *...ATION, (-ee'-sjun), s. temming, v.
m. *-GOING, s. kerkgang, m. *-LAND, S. geestelijk -,
kerkelijk goed (land), o. *-LAW, S. kerkelijke -, gees- Cicuta, (si-kjoe'-te), s. (plant.) scheerling, dolle kervel, v.
telijke wet, v. * -LIKE, bn. een geestelijke passend, t Cid, (sid), m. Cid; held, m.
- betamend. *-MAN, S. 1. geestelijke, m.; 2. lid der Cider, (saj'-dur), S. cider, appelwijn, m.; small -, geringe -, slappe appelwijn, m. * -EAGER, s. cider-azijn, m.
Engelsche Episcopaalsche Kerk, o. *-MARTIN, s. kerk-,
*- HOUSE, S. wijnhuis, o. * -MAXER, s. cidermaker, m.
muurzwaluw, v. * -MEMBER, S. ledemaat (eener ker* -MAN, *-IST, S. ciderverkooper, m. *- MILL, * -PRESS,
kelijke gemeente), m. *-Music, S. kerk-, kerkelijke mus. cider-pers, v. 5 -ROYAL, S. cider-brandewijn, m.
ziek, orgelmuziek, v. *- OWL, s. kerkuil, m. *_PORCH, s.
kerkportaal, 0. * _ PREFERMENT, S. kerkelijk voorrecht, Ciderkin, (saj'- dur-kin), s. slappe appelwijn, m.
- ambt, o. * -ROBBER, s. kerkroover, m. -Y, s. kerkroof, Ciel, (Siel), Zie CEIL.
m. *-SHIP, s. diakenschap, o. *-TIME, s. kerktijd, m. Cierge, (sierdsj), s. (r. k.) wij -, kerkkaars, v.
*-WARDEN, S. ouderling, diaken (eener kerk), kerk- Cigar, (si-ghar'), s. sigaar, v. * - CASE, S. sigarenkoker, m.
*-sxoP, S. sigarenwinkel, m.
voogd, m. *-wAY, s. kerkweg, m. -pad, o. *-woRK,
s.fig.) langzaam vorderend werk, o. *-YARD, s. kerk- Cilery, (sil'- ur-i), s. (bk.) loofwerk om zuilen, o. astragalen.
hof, o. Godsakker, m. begraafplaats, v.
Church, (tsurtsj), bw. 1. ter kerke geleiden (eene Ciliary, (sil' je-ri), bn. tot de ooghaartjes behoorend,
to
be
cd, den eersten kerkgang houden
ooglid... *...ATED, (-'e-tid), bn. 1. met oogharen, met oog
kraamvrouw);
behaard.
-ledn;2.(pat)
(na eene bevalling); 2. van den kansel (voor haar) God
danken. *-ING, dw. bn. zie CHURCH, bw. -, s. eerste Cilicia, (si-li'.sji-e), s. (aardr.) Cilicië (Azië), o.
(si'-li-sjus),
bn.
van
haar, haren; - habit, haCilicious,
kerkgang, m.
Churchdom, (tsjurtsj'-dum), s. geestelijkheid, geestelijke
renkleed, o.
macht, de Kerk, v. *...SHIP, s. kerkwezen, o.
Cima, (saj'-me), s. (bk.) kroonlijst, v.
Churk, (tsjurk), s. uier, m.
Cimar, Zie SIMAR.
Churl, (tsjurl), S. 1. boer, lummel, kerel, m.; to put a - Cimbal, (sim'-bel), s. cimbaal (muziekinstrument), o.
upon a gentleman, van een boer een edelman willen maken; Cimbri, (sim'-bri), s. mv. Cimbren, Kimbren, (oudvolk),
ni. mv. *-c, bn. Cimbrisch. -, s. (het) Cimbriseh, o.
2. buffel, vrek, m. *- Is$, *- v, 1n. 1. boersch,
de Cimbrische taal, v.
lomp, dom; 2. vrekkig, buffelachtig; 3. - metal, weêrspannig metaal; - knot, moeielijk te ontwarren knoop; Cimeligrch, (si-mi'-ljartsj), m. bewaarder van kerkelijke
goederen, m.
- war, verbitterde krijg. *-ISHLY, bijes. Zie CHURLISH.
*-ISHNESS, S. 1. boersch-, lompheid; 2. hardheid (van
Cimiter, (si'-mi-ter), s. kromzwaard (der Turken), o.
5 -SHAPED, bn. (plant.) sabelvormig, gekromd.
het lot), v. onspoed, m.; 3. vrekkigheid, norschheid, v.
(tsjurm),
s.
gedruisch,
rumoer,
o.
Cimiss, (si-mis), s. wandluis, v.
Churm,
Churn, (tsjurn), s. karnton, karn, v. *-BARREL, s. Cimmerian, (si-mi' -rj en), bn. Cimmerisch (tot het oude
Scythië behoorend).
karntobbe, v. *-DRILL, s. boor en beitel tegelijk, v.
*-OWL, S. geitenmelker (vogel), m. * -STAFF, S. karn
Cinchona, (sin-koo'-ne), s. (plant.) kina, v.
-stok,m. Cincture, (sink'-tjoer), s. 1. gordel; 2. (bk.) ring, m. lijst
(eener zuil), v. *-D, bn. omgord; omkranst; geringd.
Churn, (tsjurn), bw. 1. (landb.) karnen, kernen, boteren;
2. schudden. * -ED, dw. bn. gekarnd. *_ING, dw. bn. Cinder, (sin'-dur), s. gloeiende kool, v.; -s, mv. uit uitgedoofde kolen, sintels, cinders, v. mv.; smith's-,
karnend. -, s. (het) karnen.
smeedkolen. *...DROUS, bn. sintelachtig.
Churr, (tsjur), *- woRM, S. veldkrekel, m.
Churry, (tsjur-ri), s. mes, o.
Cineration, (si-ni- ree'-sjun), s. (scheik.) verbranding
Chuse, (tjoes), zie cnoosE.
tot asch, aschwording, v. *...REous, (-'ri-us), bn., -grap,
aschgrauw. *...RITIOUS, (-'ri-sjus), bn. aschachtig.
Chylaceous, (kaj-le'-sjus), bn. (gen.) tot de chijl behoorend, chijl...
* ...RULENT, (- ru-lent), bn. asschig, vol asch.
Chyle, (kajl), s. chijl, v. maagsap, o.
Cingle, (sin'-gl), s. (rij sch.) buikriem, m.
Chylifaction, (ki-li-fek'-sjun), s. chijlwording, -making, Cinnabar, (sin'-ne-bar), s. (very.) cinaber, vermiljoen, o.
* -INE, (-in), bn. cinaber-, vermiljoenachtig.
V. * ...FACTIVE, bn. chijlmakend. * ... FACTORY, * ...FEROUS,
(-'fe-rus), bn. chijlvoerend, - vormend, -makend.
Cinnamon 2 (sin'-ne-mun), s. kaneel, v. en o. * -TREE, a.
Chylous, (kaj' -lus), bn. chijlachtig; uit maagsap bekaneelboom, m. *-STONE, S. (delfst.) essoniet (steen), m.
* -WATER, S. kaneelwater (likeur uit kaneel gestookt), o.
staand.
Chyme, (kajm), s. (gen.) voedingstof in het lichaam, v. Cinoper, (si -no-pun), S. Zie CINNABAR.
..IFY, (- i - faj), bw. voedingstof vormen. -, ow. tot voeCinque, (sink), bn. vijf. *-FOIL, S. (plant.) vijfvinger
dingstof worden.
kruid, o * - PACE, s. zekere ouderwetsche Gans, v.
*-PORTS, mv. de vijf Engelsche havens van de oostkust
Chymical, zie CITEMICAL.
Cibarious, (si-be'-rjus), bn. voedend, tot de spijzen betegen Frankrijk (t. w. Hastings, Romney, Hythe, Dover en
hoorend; eetbaar.
Sandwich, met Winchelsea en Rye, sedert Willem den VerCibol, (si'-bul). S. (plant.) bieslook, o.
overaar onder een afzonderlijken gouverneurmet dentitel
Ciborium, (si-bo'-rjum), s. (r. k.). 1. eiboor, gewijde kelk,
van Lord Warden of the Cinque Ports). *- QUATRE, S. vier
m.; 2. hostiekist, v.; 3..martelaarsgraf, o.
en vijf (op de dobbelsteenen of in het dominospel).
*-TSPOTED, bn. (Shak.) meivijf vlekken of stippen,
Cicada, (si-ke'-de), m. krekels, dagvliegen, m. v. mv.
t Cicatrice, (si'-ke-tris), s. litteeken, o. *...TRICLE, (-tri'- Cion, (saj'-un), s. 1. spruitsel, lootje, takje, o.; 2. (ontl.)
kl), s. 1. hanetred (in een ei), m.; 2. (plant.) zaadspleet,
huig, v,
V. *...TRISENS, s. (heelk.) sluitingsmiddelen (van wonCipers, (si -puns), * ...PRES, (si-press), s. zie CYPRUS, 2.
den), o. mv. *...TBISIVE, ('-tri•-siv), bn. heelend, diclittrek- Cipher, (saj'- fur), s. 1. cijfer, getalmerk, o.; 2. nul, v.;
kend. * ... TRIX, (-triks), S. zie CICATRICE. * ...TRIZATION,
to stand for a -, (fig.) een nul in het cijfer zijn; mine
were the very - of a- function, mijne bezigheden waren
(-tri-zee'-sjun), s. heeling, dichttrekking, sluiting (van
wonden), v. *...TRIZE, (-trajz), bw. ow. heelen, genezen,
genoegzaam nul (niets); 3. cijfer, o. naamletter, v.;
dichtgaan (van wonden). -D, dw. bn. geheeld. *...TRIZING,
4. (geheim) cijferschrift, o. teekens, o. mv. *-, ow.
(-traj'-zing), dw. bn. heelend, genezend. -, s. (het)
cijferen, rekenen. *-, bw. (geheim) cijferschrift schrijven.
heden; zie CICATRIZATION.
5 -ED, dw. bn. gecijferd enz.; zie CIPHER, ow. bw.
*_ING, dw. bn. cijferend enz. -, s. (het) cijferen enz.
Cicely, (si'-se-li), v. 1. Cecilia (v.' n.); 2. kervel, v.
Cicero, (si'-se-no), m. Cicero (beroemd Romeinsch redezie CIPHER, ow. bw. *-Er., (-ur), m. v. rekenaar, cijfe-
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raar, m. -ster, v. *- KEY, ( - kie), s. sleutel tot geheim
-schrift,m.
Cipolin, (si'-po-lin), s. groene knikker, m.
Cippus, (sip-pus), s. (bk.) geknotte zuil, v.
Circar, (sur'-ker), s. district (in Oost-Indië), o.
Circassia, (sur-ke'-sji-e), s. (aardr.) s. Circassië (Rusland),
o. *- N, bn. Circassisch. -, m. v. Circassiër, m. Circassische (vrouw).
Circe, (sur'-si), V. (lab.) Circe; (fig.) verleidelijke vrouw,
heks, v. *- AN, bn. als van Cyrce, Circeesch.
Circensian, (sur-sen'-sjun), bn. (oudh.) tot den circus
(het worstelperk) behoorend.
Circinal, (sur'-si-nel), be. (plant.) schroefvormig gedraaid. *...NATS, (- si-neet), bw. ronden, afronden, cirkelvormig maken. -, ow. rondom gaan. -D, dw. bn.
afgerond enz.; Zie CIRCINATE. * ...NATING, (-nee'-ting), dw.
bn. afrondend enz. -, s. (het) afronden, afronding, v.
enz.; zie CIRCINATE.
Circle, (sur'-kl), s. 1. kring, m. rondeel, o. cirkel, m.;
2. the - of the earth, de aardbol; 3. the - of a forest,
de omtrek van een woud; 4. wenteling, v. aanhoudende
terugkeer (der jaargetijden enz.), m.; in a -, aanhoudend,
voortdurend; 5. (red.) logische cirkel, m.; 6. omschrijving,
uitweiding, v.; 7. (plant.) ring (om boomen), m.; 8. (sterr.)
reflecting -, reflectie-cirkel, m. *-, bw. een kring
maken (om); omringen, omgeven (niet); draaien (om);
other planets - other suns, andere planeten wentelen
om andere zonnen:, to - in, (Shak.) sluiten in. *-, ow.
zich in een kring bewegen, wentelen; the -inq
years, de wentelende jaren; the bowl -s, de beker gaat
rond; swallows - about the whole day long, zwaluwen zweven (fladderen) den ganschen dag er om heen.
*-D, dw. bn. omringd; rond, kringvormig. *- R, (- ur),
s. 1 ij welaar, m.
Circlet, (sur'-klet), s. 1. kringetje, cirkeltje, o.; 2.
sleutelring, m.; 3. tafelmatje, o. *...CLING, (-'kling), dw.
bn. 1. omringend, omgevend enz.; 2. kring-, ringvormig.
-, s. (het) omringen enz.; zie CIRCLE, bw. -BOY, S.
wilde knaap, m. - TOOLS, s. mv. passerwerktuigen, o.
mv. *...CLY, (- kli), bn. kring-, cirkelvormig.
Circuit, (sur'-kit), s. 1. wenteling, v.; the periodical of the earth round the sun, de jaarlijksche beweging der
aarde om de zon; 2. omtrek, m.; it has twenty four
miles in -, het heeft vier-er-twintig mijlen in den
omtrek; 3. diadeem, m. wrong, v; 4. (Shak.) rondreis (der
rechters in Engeland), v.; to go -, <o go the -, de gerechtelijke rondreis houden; 5. rechtsdistrict (in Engeland), o.;
6. (red.) omhaal (van woorden) m. uitweiding, v.; 7. overtollige procedures. *-, ow. bw. rondreizen; rond-, om
*-COURTS, s. districts(gerechts)hof, o. arrondisse--gan.
ments-rechtbank,v. * - ED, dw.bn. rondgereisd; omgegaan.
*-EER, (- ier), s. wentelend voorwerp, o. -, m. v. die rond
een kring enz., m. v. *- IoN, (sur-kjoe'-sjun), s. 1.-reistn
omwenteling, draaiing om, v. omgang; 2. omhaal (van
woorden), m. uitweiding, V. * -JUDGES, S. districtsrechters, m. mv. *-ous, (sur'-ki-tus), bn., -LY, bij w.1. met een
kring, een kring vormend; 2. wijdloopig, breedsprakig.
* -ROAD, * -COURSE, S. omweg, m.; (fig.) uitvlucht, uitwijking, v. *--Y, S. Zie CIRCUITION.
Circular, (sur'-kjoe-lur), bn. *- LY, bijes. 1. kringvormig,
rond, cirkelvormig; cirkel...; by - successive order, door
standvastig regelmatige wenteling; 2. alledaagsch; a poet, pruldichter, rijmelaar; 3. - blowing machine,
(werkt.) windradblaasbalg; a - stair-case, een wenteltrap.
-, -LETTER, S. rondgaande brief, m. circulaire, v.;
- of credit, crediet-circulaire. *- iTY, (- i- ti), s. 1.
kring-, cirkelvormigheid; 2. eigenschap van den cirkel,
V. *-LINE, S. cirkeltrek, m. *- NUMBER, S. (wisk.) cirkel
* _ PRINCIPLE, S. algemeen beginsel, o. * - STYLE,-getal,o.
S. (bk.) rondbogenstijl, m. *- Y, Zie CIRCULAR, bn.
Circulate, (sur'-kjoe-leet), ow. 1. rondloopen, rondgaan,
circuleeren; 2. (kh.) rouleeren. *-, bw. in omloop brengen; (kh.) to - bills, wissels disconteeren, bankierszaken
doen. *-, s. (rek.) repetent (breuk), m. *- D, dw. bn.
rondgegaan ; in omloop gebracht enz.; zie CIRCULATE,
ow. bes. *-FRACTION, S. (rek.) repeteerende (tiendeelige)
breuk, v. repetent, m. *...1NG, dw. bw. rondgaand ; in
omloop zijnde e iz.; circuleerend. -, s. (het) rondgaan
enz.; zie CIRCULATE, OW. bw. *-LIBRARY, S. huurbibliotheek, v. * -MEDIUM, S. wisselgeld, o. negotiepenningen, m. mv. voorraad gemunt geld, o.
Circulation, (si -kjoe-lee'-sjun), s. 1. omloop, kring-,
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cirkelloop ; 2. (kh.) geldomloop, m. circulatie, v.; bank
of -, giro-, wisselbank, v.; - of bills, wisselbedrijf, o. dis

beweging, v.; 3. (gen.) omloop (van het bloed), m.;-cont
4. regelmatige wenteling, v.; a - of miseries, een reeks
van ongelukken ; the -- o f human things, de wisselvalligheid der menschelijke zaken.
Circulatorious, (sur-kjoe-le-to'-rjus), *...TORY, (sur'-kjoele-tur-ri), bn. rondgaand, ronddolend, rondreizend. -,
s. (scheik.) cirkelvormige distilleer-kolf, m.
Circumagitate, (sur-kum-e'dji-teet), bw. van alle zijden
bewegen (ook fig.)
Circumambiency, (sur-kum-em'-bjen -si), s. omgeving
(aan alle zijden), v. *...AMBIENT, bn. (-em'-bjent), van alle
zijden omgevend, omringend; - air, de (ons) omringende lucht. 5 ...AMBULATE, (- em'-bjoe-leet), bw. rondom
loopen, - gaan. *...AMBULATION, (-em-bjoe-lee'-sjun), s.
(het) rondgaan, (het) wandelen omheen. *...BENDIBLS,
('-ben-di-bus) s. rondgaand praatje, sprookje, o.
Circumcise, (sur'-kum-sajs), bw. besnijden. *- D, dw.
bn. besneden; the -, do besnedenen (de Joden, Mahomedanen). *- R, (- ur), s. besnijder, m. *...cIsING, (-saj'-zing),
dw. bn. besnijdend. -, (liet) besnijden enz.; zie
CIRCUMCISION. 5 ...CISI0N, (- si'-zjun), s. besnijding, besnijdenis, v.
Circumclusion, (sur-kum-kloe'-sjun), s. omsluiting
(van alle zijden), v.
Circumduct, (sur-kum-dukt'), bw. 1. opheffen; 2. rond
Ioti, ('-sjun), s. 1. vernietiging, opheffing; 2.-leidn.*
rondleiding, v.
Circumfer, (sur'-kum-fur), bw. rondvoeren, -dragen.
Circumference, (sur-kum'-fi-rens), s. 1. omtrek, m.;
2. (sterr.) peripherie, v.; 3. kringvormig lichaam, o.
5 ...RENTIAL, (-ren'-sjil), bn. in omtrek, tot den omtrek
behoorend. *...RENTOR, (-ren'-tun), s. (meetk.) lioekmeter, m. astrolabium, o.
Circumflect (sur'-kum-flekt), *...FLEX, bn. (taalk.) met
een omgebogen toonteeken bezetten. -, s. omgebogen
toonteeken (o), o. Af-ED, dw. bn. van een A voorzien.
Circumfluenee, (sur-kum'-floe-ens), s. omvloeiing, v.
* ...FLUENT, (-' floe-ent), * ... FLUOUS, (-'floe-us), bn. omvloeiend, omstroomend.
Circumforanean, (sur-kum-fo-ree'-ni-en), *...NEOUS,
(-'ni-us), bn. rondtrekkend, rondventend.
Circumfuse, (sur-kum-fjoes'), bw. 1. rondom -, naar
alle zijden heen gieten ; 2. (fig.) rondstrooien, verbreiden. *-, dw. bn. in het rond verspreid; zie CIRCUMFUSE.
*...ING, dw. bn. rond verspreidend; Zie CIRCUMFUSE.
Circumfusile, (sur-kum-fj oe'-sil), bn. omgietbaar. *...FUsloN, (-tjee' -sjun), s. 1. omgieting; 2. (fig.) verbreiding,
V. *...GYRATE, ('-dji-red), ow. wentelen, kantelen, draaien
om. -, bw. omgeven, omringen met. -D, dw. bn. gewenteld om; zie CIRCUMGYRATE. * ...GYRATION, (-dji-ree'sjun), s. wenteling om, omdraaiing, v.
Circumition, (sur-kum'-i-sjun), s. (het) rond-, omgaan.
Circumjacent, (sur-kum-dje'-sent), bn. omliggend, om
the -s, de ap- en depententiën. *...LIGATION,-gevnd;
(- li-ghee'-sjun), s. 1. ombinding, v.; 2. verband, o.
*...LOCUTION. (-lo-kjoe'-sjun), s. omschrijving, v. omhaal
(van woorden), m. *...LOCUTOBY, (-lo-kjoe'-to-ri), bn.
omschrijvend; wijdloopig.
Circummured, (sur-kum-mjoe'-rd), bn. ommuurd.
Circumnavigable, (sur-kum-ne'-vi-ghe-bl), bn. omvaarbaar, omzeilbaar. *...NAVIGATE, (-ne'-wi-gheet), bw.
omvaren, omzeilen. -D, dw. bn. omgezeild. ...ING, dw.
bn. omzeilend. -, s. (het) omzeilen. * ... NAVIGATION,
(-ne-wi-ghee'-sjun), s. omzeiling, -varing; zeereis rondom
(de aarde), v. *...NAVIGATOR, (-ne-wi-ghee'tur), m. rond-,
omzeiler; zeevaarder (om de aarde); (fig.) beroemd zeevaarder, ontdekkingsreiziger, m.
Circumplication, (sur-kum-pli-kee'-sjun), s. (fig.) omwikkeling, omwoeling, V.
Circumpolar, (sur-kuur-po'-ler), bn. (sterr.) de pool
omgevend, om de polen. *...POSITION, (- po-zi'-sjun), s.
rond-, omplaatsing, v. *...POTATION, (- po-tee'-sjun), s.
(het) in het rond drinken. *...RASION, (-ree'zjun). s.
(het) rondom afscheren. *...ROTATION, (- ro'- tee'-sjun, s.
om-, rondwenteling, omzwaaiing, v. *...ROTATORY, (- rotee-to-ri), bn. om-, rondwentelend, -zwaaiend.
Circumscisile, (sur-cum-si'-sil), bn. (plant.) rond-, af
-gesnd.
Circumscribe, (sur'-kum-skrajb), bw. 1. om-, beschrijven; 2. beperken, bekorten. *...SCRIBABLE, (-skraj'-bi-ble),
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bn. 1. om-, beschrijfbaar; 2. beperkbaar. -D, dw. bn.
1. om-, beschreven; 2. beperkt....inG, dw. bn. om-, bebeschrijvend, -, s. (het) om-, beschrijven; beperking,
begrenzing, v,
Circumseriptible, (sur-kum-skrip'-ti-bl), bn. om-, beschrijfbaar. *...SCRIPTION, (-skrip'-sjun), s. 1. om-, beschrijving; 2. beperking, begrenzing, v. *...scRIPTIVE,
(-skrip'-tiv), bn., -LY, bijes. om -, beschrijvend.
Circumspect, (sur'-kuur-spekt), *-ivi, bn., -LY, bijw.
omzichtig, behoedzaam, voos zichtig, -lijk. *-NESS,*-ION,
s_ omzichtigheid, behoedzaamheid, bedachtzaamheid, v.
Circumstance, (sur'-kum-stens), s. 1. omstandigheid, v.;
under such -s, onder zoodanige omstandigheden ; 2. gebeurtenis, zaak, v. voorval, o.; ugly -s come out against
him, leelijke zaken komen van hem aan het licht ; I am
not master of half the -s, ik weet nog de helft der toedracht (van de zaak) niet ; to be in low -, slecht in zijne
zaken zijn; 3. voorbeeld, o. bijzonderheid, v.; remarkable
-s of courage, opmerkelijke voorbeelden van moed; 4.
(kh.) staat van den handel, m.; -s, tijdsomstandigheden. *-, bw. in (bijzondere) omstandigheden plaatsen;
een toestand scheppen; as they are -d, zoo als liet nu
met hen gesteld is. *- D, dw. bn. gesteld, geplaatst (in
een toestand). *...STANTIAL, (-sten'-sji-el), -ox. bijw.
1. omstandig, breed, in het breede; 2. toevallig, niet
wezenlijk; 3. (recht.) uit de omstandigheden blijkend;
- evidence, feitelijke getuigenis. -ivy, s. 1. feitelijke
toestand; 2. toevallige staat, m.; 3. (fig.) breede uiteen
behandeling (eener zaak), v. *...STANTIATE,-zeting,
(-sten'-sji-eet), bw. in omstandigheden -, in onderdeelen
beschrijven, - behandelen. -D, dw. bn. breed uiteengezet, - gehandeld.
Circumterranecus, (sur-kum-ter-ren'-nus), bn. rondom
de aarde, om de aarde heen.
Circumundulate, (sur-kum-un'-djoe-leet), ow. omheen-,
rondom vloeien, - golven.
Circumvallate, (sur-kum-wel'-leet), bw. (vest.) omschansen, omwallen. *- - D, des. bn. omschanst, omwald. *...LATING, (-lee'-ting), dw. bn. omschansend. -, s. (het) omschansen; omwalling, v. *...LATION, (-lee'-sjun), s. omschansing, omwalling, v.
Circumvection, (sur r kum-wek'-sjun), s. rond-, omleiding, v. *...VENT, (-went'), bw bedriegen, misleiden.
-ED, dw. bn. bedrogen, misleid. 0 ...VENTING, dw. bn.
bedriegend, misleidend. -, s. (het) bedriegen enz.
*...vENTION, (-wen-sjun), S. 1. bedrog, o. misleiding, v.;
2. (Shak.) to have -, gewaarschuwd zijn. *...VENTIRE,
(-'wen-tir), bn., -LY, bijw. bedrieglijk, arglistig, -lijk.
*...VEST, bw. rondom bekleeden, omwikkelen, bekleeden.
-ED, dw. bn. rondom bekleed enz. -ING, dw. bn. rondom bekleedend enz.
Circumvolation, (sur-kum-wo-lee'-sjun), s. (het) rondom vliegen. 0 ...VOLUTION, (- wo-loe'-sjun), s. 1. rond-,
omwenteling, v.; 2. rondwentelend voorwerp, o.; 3.
schroefvormige ringloop (aan zuilen), m. *...voLVE,(- wulf),
bw. ow. rond-, omwentelen, -draaien. -D, dw. bn. omgewenteld. *...ING, dw. bn. omwentelend. -, s. (het)
omwentelen.
t Circus, (sur'-kus), s. 1. ren-, worstelperk, o. circus, m.
schouwplaats (der ouden),v.; 2. (heelk.) cirkelverband, o.
Cirriferous, (sir-ri'-fur-us), bn. (plant.) rankendragend,
-voerend.
Cirrous, (sir'-rus, bn. 1. (plant.) rankig, takkig; 2. gekruld.
Cirrus, (sur'-rus), s. 1. (plant.) hecht rankje, o.; 2. (zeev.)
cirrus (wolkenvorm in de weerkunde), m.
Cirsocèle, (sur'-so-siel), s. (heelk.) soort liesbreuk, v.
Cisalpine, (sis-el'-pion), bn. Cisalpijnsch (aan deze zijde
der Alpen). 5 ...PADANE, (-'pe-deer), bn. Cispadaansch
(aan deze zijde van de Po).
Cist, (sist), s. zie CYST, enz.
Cistercian, (cus-tur'-sjin), bn. Cistercienser (Benedictijner monnik van Citeaux).
Cistern, (cis'-turn), s. 1. regonbak, m.; 2. koelvat, o.; 3.
vergaarbak, m.; 4. waterschuit, v.; pump-, pompbak;
- of Rotwell, heetwaterbak; 5. (scheik.) recipient, m.;
fontein, v.
Cit, (sit), zie CITIZEN; (verk.) burgerij, burgerschap, v.
Citadel, (sit'-e-del), s. (vest.) kasteel, o. burg, rn.
burcht, citadel, v.
Cital, (saj'-tel), s. 1. verwijt, 0.; zie CITATION.
Citation, (si-tee'-sjun), s. 1. (recht.) dagvaarding; 2. from, aanhaling (uit); 3. opsomming, v.
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Citatory, (saj'-te-tur-ri), bn. 1. (recht.) dagvaardend; 2.
aanhalend.
Cite, (sajt), bw. 1. (recht.) dagvaarden, indagen; 2. bevelen, opeischen, vorderen; this sad experience -s me to
reveal, deze droevige ondervinding dwingt snij (het) te
openbaren; to - to do, opeischen te doen (iets); 3. out, - from, aanhalen (uit). *- D, dw. bn. gedagvaard
enz.; zie CITE, bw.
Citer, (saj'-tur), m. v. 1. dagvaarder, - -ster; 2. aanhaler,
-haalster, m. v. 5 ...ING, dw. bn. 1. dagvaardend; 2.
aanhalend. -, s. (het) dagvaarden enz.
Citess, (si'-tes), v. burgervrouwtje, o.
Cithaeron, (si-thi'-run), s. (fab.) Citheron (berg), m.
1- Cithern, (si'-thurn), s (muz.) citer, m. guitar, v.
Citicism, (si'-ti-sism), s. 1. burgerlijke gewoonten, - ge
burgerschap, v.
-bruiken,v.om;2
Citizen, (si' -ti-zn), m. v. 1. burger, -es, stadsbewoner,
-bewoonster, poorter, -es, m. v.; 's rights, burgerrechten; 2. (Slaak.) winkelier, -ster, m. v.; 3. burger (van
een gemeenebest), ni. *-, bn. 1. van een burger, burgerlijk, burger...; 2. beschaafd, welopgevoed. *-Ess,
v. burgeres, v. 5 -IzE, (- ajz), bw. 1. tot burger maken,
het burgerrecht geven aan; 2. tot een burgerij vereenigen. -D, dw. bn. tot burger gemaakt. *-siue, s. burgerschap, -recht, o. *- SOLDIER, S. burgersoldaat, schutte, m.
Citrate, (si'-tret), s. (scheik.) citroen-zuurzout, o. *...TRIO,
bn. (scheik.) - acid, citroenzuur. *...TRIL, (' tril), S.
soort zangvogeltje in Italië, o. 5 ...TRINATION, (-tri-nee'sjun), v. geelwording, v. *...TRINE, (-'trien), bn. citroen
kleurig. -, S. (delfst.) citroengeel kristal, o.
Citron, (Si- trUn'), S. citroen, M. * -KERNEL, S. citroenpit,
V. * -TREE, S. citroenboom, m. * - WATER, s. citroen
-water,o.
Citrul, (si-trut'), S. watermeloen, v.
City, (si' -ti), s. (-ies), stad, groote stad, v.; the freedom
of a -, stadsrecht; the -, handelswijk te Londen. *-,
bn. van de stad, stads... *- coURT, s. stedelijk gerecht,
o. stedelijke rechtbank, v. 4-FEAST, S. stadsfeest, o.
* -FREEDOM, S. burgerrecht, o. *- HALL, s. stadhuis, o.
* -3ZANNERS, S. mv. stedelijke -, stadsgewoonten en gebruiken, v. o. mv.
Cives, (saiv's), zie CHIVES.
t Civet, (si'-wet), s. 1. (plant.) civet; muskus (geur), m.
5 -CAT, s. civet-, muskuskat, V.
Civic, (si'-wik), bn. burgerlijk.
Civil, (si'-wil), *- LY, bijw. 1. burgerlijk (i. a. b.); burger.,.;
2. inwendig, inheemsch; 3. - to, beschaafd, beleefd,
wellevend, hoffelijk jegens; thatwes very - of you, dat was
zeer beleefd van u; England grew - when, Engeland
werd beschaafd toen; (fig.) to grow -, bedaren; 4. niet
schreeuwend, stil (van kleuren). 5 -DEATH, S. (recht.)
burgerlijke dood, m. ontzetting van alle burgerrechten, v.
5 -ENGIN EER, S. burgerlijk -, civiel ingenieur, m.*- LAw,s.
burgerlijk wetboek; Romeinsch recht, o. *_LIFE, s. burgerlijk leven, o. * - LIST, S. civiele lijst, toelage aan
een regeerenden vorst, v. 5 - STATE, s. burgerlijke stand,
burgerstand, M. * -YEAR, S. burgerlijk jaar (in tegenst.
van kerkelijk jaar), o.
Civilian, (si-wil' jen), s. 1. rechtsgeleerde (inz. in het
Romeinsche recht); 2. wetgeleerde; 3. student in de rechten, m.; -s, burgerlijke ambtenaren, m. mv.
Civility, (si-wi'-li-ti), s. (-ies), 1. beschaving; 2. beleefdheid, wellevendheid, hoffelijkheid, v.; he paid me civilities, hij bewees mij beleefdheden; present my civilities
to, geef mijne complimenten (groete) aan; I could not in
- refuse, zonder onbeleefd te zijn kon ik niet weigeren.
Civilization, (si-wi-lee'-sj un), s. gmv. 1. beschaving, v.;
2. (het) beschaven, vormen.
Civilize, (si'-wi-laj z), bw. beschaven, vormen, verlichten.
*-D, dw. bn. beschaafd; to become -, beschaafd worden.
s -R, (- zur), m. v. beschaven, verlichter, m. -ster, v.
*...ING, dw. bn. beschavend. -, s. (het) beschaven.
Civism, (si'-wism), s. burgerzin, m. burgerdeugd, v. vrij heidszin, m.
Clabber, (kleb'-bur), s. geschifte melk, v.
Clack, (klek), s. 1. geklepper, geratel; 2. gebabbel, gezwets, gesnap, o. *-, m. v. babbelaar, m. -ster, v.; (fig.)
tong, v.; he set his - a doing, hij roerde zijne tong.
*_, s. 1. klepper, m.; 2. roerspaan, v. *-, ow. 1. klep
klateren, ratelen; 2. babbelen. *-, bw. to --pern,
wool, de schaapsmerken uit de wol snijden. *-DISH, S.
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bedelaarsnap, m. *- ED, dw. bn. 1. geklepperd; 2. gebabbeld enz. *- ER, (-ur), s. klepper, m. molenklep, v.
-, m. V. babbelaar, snapper, m. -ster, v. *- ING, dw.
bn. kleppend enz. -, s. geklepper, geratel, o. *- vALYE,
s. hang-, scharnierklep, v.
Clad, (kled), dw. bn. gekleed, bekleed; zie CLOTHE; - in,
with, bekleed niet, gekleed; iron -, gepantserd (van
schepen); (fig.) bedekt, bokranst.
Claim, (kleem), bw. aanspraak maken op ; eischen, inroepen, vorderen; the noble houses to which they - affinity, de
adellijke huizen met welke zij beweren vermaagschapt
te zijn; he has a right to - kindred with, hij is gerechtigd
zich vermaagschapt te beaten met; I - no friendship,
ik maak geen aanspraak op (eisch geen) vriendschap.
*_, ow. to - from, zich beroepen op. *-, s. eisch,
m. vordering, aanspraak (op), v.; the justice of my -,
de rechtvaardigheid van mijnen eisch; her - upon the
English succession, hare aanspraak op den Engelschen
troon (erfopvolging); to have no - upon, geen recht
hebben; to have a good - to royalty, een wettig i echt
op den troon hebben; to lay in a - to, (recht.) een
rechtsvordering instellen tegen ; to make ,good a -, zijn
recht staven they did us no great honor by these -s of
kindred, die aanspraak op bloedverwantschap van hunne
zijde strekte ons niet tot eer. *- ABLE, ('4-bi), bn.
eischbaar, te vorderen. *- ANT, (- ent), zie CLAIMER. *-ED,
dw. bn. geëischt, gevorderd enz. ; zie CLAIM. *-ER, (- ur),
m. v. 1. eischer, -es; vrager, vraagster; 2. pretendent;
3. rechthebbende, m. v. * - ING, dw. bn. eischend enz.
-, s. (het) eischen enz. ; zie CLAIM. * -LESS, bn., -LY,
bijw. zonder aanspraak; (fig.) eenvoudig, zedig, -lijk.
t Clair-obscure, (kleer-ob-skjoer'), zie CLARE-OBSCURE.
Clam, (klem) bw. lijmen, aanplakken. *-, ow. 1. vochtig
-, klam zijn; 2. blijven kleven, houden. *-SHELL, s.
visch-schelp, V.
Clamant, (kle'-ment), m. v. smeeker, -ster, smeekeling,
adressant, -e, m. v.
Clamber, (klem'-bur), bw. klimmen, klauteren; to - up
a wall, een muur beklimmen; to - up to the casements,
naar de vensters opklauteren; to - over, overklimmen.
*-ED, dw. bn. be-, geklommen. *-ING, dw. bn. klimmend enz.
Clammed, (klem'-mid), dw. bn. gelijmd, geplakt.
Clammas, S. zie CLAMOR.
Clamminess, (klem'-mi-nes), s. gmv. 1. kleverigheid; 2.
klamheid, vochtigheid, v.
Clamming, (klem'-ming), dw. bn. lijmend, plakkend,
enz. *-, s. (het) lijmen ; zie CLAM.
Clammy, (klem'-mi), bn. 1. kleverig, lijmig; a - mouth,
een slijmerige mond; 2. klam, vochtig.
Clamor, (kle'-mur), s. 1. gedruisch, rumoer, getier, leven,
geschreeuw, o.; she will follow me with -s of broken vow,
zij zal mij met luidruchtige kreten over gebroken trouw
vervolgen ; to raise a -, een geschreeuw aanheffen. *-,
ow. schreeuwen, tieren, razen; those who loudly - for
liberty, zij die luid om vrijheid schreeuwen; they -cd
him out of the room, zij deden door hun geschreeuw
hem de kamer ruimen. *-, bw. 1. door hard schreeuwen
als verdooven ; 2. to - bells, hard luiden (de klok, de
schel enz.); (Shak.) - your tongue, bedwingt uwe tong,
zwijgt. *- ED, dw. bn. geschreeuwd; getierd; uitgebazuind; zie CLAMOR, ow. bw. *- ER, (- ur), m. v. schreeuwer, tierder, -ster, m. v. 5 -ING, dw. bn. schreeuwend,
tierend enz. -, s. (het) schreeuwen; zie CLAMOR.
Clamorous, (klem'-mu-rus), bn. E-LY, bijw. luidruchtig,
gedruischmakend, tierend. *-Nicss, s. 1. luidruchtigheid,
V. gedruisch, o. ; 2. drokte, v.
Clamp, (klemp), s. 1. (timm.) balk, m. wang, v. klamp;
(zeev.) balkweger, m.; bearing of the -, toehakking van
den balkweger; handing -, boesklamp; 2. beugel, m.
kluif hout, o. ; - of a beam, versterking van een balk;
- of a guncarriaqe, flap van een rolpaard;spirketting of the
-, strijkweger; 3. tappendekstuk (van een kanon), o.; 4.
(steenb.) hoop baksteenen (tot branden); 5. reuzenmossel,
v.; -screw, (werkt.) persschroef.
Clamp, (klemp), bw. (timm.) inzetten, inklampen, van
tappen voorzien, wangen, versterken; to - a beam, een
balk lasschen. *- ED, dw. bn. ingeklampt; zie CLAMP,
bw. -ING, dw. bn. inklampend enz. -, s. het inklampen ; Zie CLAMP ; verbinding, v.
Clan, (kien), s. stam, m. geslacht, o.; clan (in Schotland), m.

Clancular, (klen'-kjoe-ler), bn. zie CLANDESTINE.
Clandestine, (klen'-des-tin), bn., *- LY, bijw. geheim,
heimelijk; verborgen, verboden ; - arms, verboden
wapenen, o. mv. *- NESS, s. verborgenheid, geheim, o.;,
(het) geheime. *_PRESS, s. geheime (druk)pers, v.
5-TRADE, S. sluikhandel, m.
Clang, (kleng), ow. klinken, schallen, galmen, ratelen.
*_, bw. doen klinken. *-, • klank, galm m.: geratel,
0. *-ED, ('-ghid), dw. bn. geklonken. *- iNG, dw. bn. klinkend, galmend. *-oROUS, ('-gho-rus), bn. klankrijk,
klinkend, galmend. *-ous, (-ghus), bn. scherp, schel
-klined.
Clank, (klenk), s. geratel, gerammel ; gekletter (van
wapenen), o. *-, ow. ratelen, rammelen, kletteren;
the trumpets -, de trompetten schallen. *-, bw. doen
ratelen enz. *- ED, dw. bn. gerateld, geklonken. *- ING,
dw. bn. ratelend, rammelend enz.
Clannish, (klen'-nisj), bn. als familie verbonden, als
clan. *- NEss, s. familieverbond, o. gehechtheid, v. *...snIP,
(- sjip), s. familiewezen, o.; verdeeling in geslachten, - in
clans (als in Schotland), v.
Clap, (klep), bw. 1. klappen, slaan. kloppen; to - his
sides, zijne zijden slaan ; to - the wings, met de vleugelen kleppen; men shall - their hands at him, de menschen zullen hem met handgeklap begroeten ; to - the
door, de deur met geweld dichtwerper; 2. tegen zich
drukken, vasthouden, aansluiten; to - in, into, up,
opsteken, stoppen, bij zich bergen; to - his pockets,
zijne zakken dichtknoopen; to - hold of, plotseling
grijpen, stoppen; they would have -ped him into Bedlam,
zij zouden hem te Bedlam (in het dolhuis) opgesloten
hebben; to - on the shoulder, op den schouder kloppen,
tikken; 3. (zeev.) met stoppers vastmaken; to - on,
opzetten (een talie enz.); to - on a parcel, een rak
omnemen; to - all sails, alle zeilen bijzetten; to - a
messenger on the cable, opseizen; - on the main clew
garnets briskly ! geitouwen van het grootzeil in handen!
- on more sails, meer zeil uit ! (fig.) maak spoed ! 4.
(rijsch.) to - on a saddle, een paard gauw zadelen; he
-ped spurs to his horse, hij gaf de sporen aan zijn paard;.
to - up, handslag geven, met den Handslag koopen ; inrukken (een dief) ; to - on action upon..., een proces
aandoen; 4. besmetten, aansteken (van venerische
ten) to - in, ineenslaan; inschuiven; to - up a piece,
een lap opzetten ; (fig.) een zaak bemantelen ; to - up
together, samen-, aaneenplakken. *-, ow. 1. kloppen,
slaan, klepperen ; zich verzetten; 2. to - down, inzakken ; 3. in de handen klappen.
Clap, (klep), s. 1. klap, slag, stoot, m.; at one -, met
één slag; a - of thunder, een donderslag; give the
door a -, sla de deur toe ; 2. gekraak, o. knal, m. ; 3.
geklepper, o.; 4. (fig.) spoed, m. plotselinge beweging,
V. ; 5. handgeklap, o. gehuurde toejuiching; 6. (gen.).
venerische besmetting, v. klapoor, m. ; 7. molenklep, v.
* -BOARD, S. (kuip.) duig, v. vathout, 0. *..BREAD, S.
soort haverbrood, o. *- DISH, s. nap, m. houten schoteltje, o. *- DOCTOR, S. arts voor venerische ziekten, m.
55--GATE, s. (rijsch.) poort voor de paarden, v.
S. (jag.) slagnet, leeuwerikken-net, o. *- TRAP, s. gekocht handgeklap, o.
Clapped, (klep'-pid), dw. bn. geklapt, geslagen ; zie
CLAP, bw.
Clapper, (klep'-pur), s. 1. klepper, klopper, m. deksel,

o.; 2. klepel; 3. klep (van den pompzuiger), v.; 4.
laadstok, m. ; 5. konijnenhol, o. -berg, m. *-, m. 1.
handenklapper, toejuicher, m.; 2. (fig.) tong, v. *- CLAW,
bw. belasteren ; to - one another, met elkander krakeelon, haspelen.
Clapping, (klep'-ping), dw. bn. klappend, kleppend..
*_, S. (het) kleppen; handgeklap, o. bijval, m.
Clara, (klee'-re), v. Clara (v. n.).
Clarence, (kle'-rens), v. Clarence (v. n.).
Clarenceux, (kle-ren' -sioe), m. tweede wapenkoning,
-heraut, (in Engeland), m.
Clare, (kleer') 5-oBscuRE, S. (schild.) lichtbruin, o.
Clarendon, (kle'- ren-dun), m. Eduard Hyde Clarendon,
(Engelsch staatsman en geschiedschrijver, 1608-1674).
Claret, (klee'-re)t, s. 1. roode -, Fransche wijn, m. ; 2.
(fig.) bloed, rood vocht, o.
Clarichord, (kle'-ri-kurd), s. (muz.) soort snaren-instrument, o.
Clarification, (kle-ri-fi-kee'-sjun), s. doorzijgang, zuive
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ring, klaring (van suiker enz.); (fig.) loutering, v.
*...RIFIED, (-ri'-fajd), dw. bn. gezuiverd, geklaard; zie
CLARIFY....RIFIER, (- ri'-faj-ur), m. v. zuiveraar, klaarder, ' -ster, louteraar, -ster, m. v. -, s. zuiverend werktuig, o. (suiker)klaarder, m.; middel om te klaren (zoo
als wit van ei in wijn, bloed enz.), o. *••.RIFY, (-ri-faj),
bw. 1. zuiveren, klaren; 2. louteren, verlichten verhelderen (den geest). -, ow. opklaren, helper worden (ook
fig.). -ING, dw. bn. zuiverend, klarend. -, s. (het)
zuiveren, klaren.; Zie CLARIFY.
Clarinet, (kle'-ri-net), s. (muz.) 1. klarinet, v.; 2. (zeev.)
roermal, m.
Clarion, (kle'-rjun), s. (muz.) klaroen, v.
Clarissa, (kle-ris'-se), Clarisse, Klarisse (v. n.).
Claritude, (kie ri-tjoed), *...Ty, (- ti), s. helderheid,
klaarheid, v.
Clarke, (klaark), s. Samuel Clarke (Engelsch godgeleerde,
1675-1729).
Clarty, (kler'-ti), bn. nat, slibberig, slijkig.
Clary, (kle'-ri), s. (plant.) scharleikruid, o. *--, ow. doen
klinken, schallen. *-WATER, S. kaneelbrandewijn, m.
Clash,. (klesj), ow. bw. 1. schokken, schudden; 2. ratelen, kletteren; the -ing sound of arms, het geklikklak
der wapenen; 3. het oneens zijn, twisten; to - with,
verschillen van, tegenspreken; to - for authority, het
gezag betwisten. *-, s. 1. stoot, schok, m. ; (wapen-)
gekletter, o.; 2. strijd, m. tegenkanting, tegenspraak, v.
*-ED, dw. bn. geschokt, geschud enz. ; zie CLASH.
*-ING, dw. bn. schokkend enz. -, s. (het) schokken;
schudding, v. ; zie CLASH ; - metaphors, met elkander
strijdige vergelijkingen.
Clasp, (klaasp), s. 1. haak, m. slot, o. kram, v. ring, m.
gesp, v.; 2. (plant.) rankje, vorkje, o. ; 3. omhelzing,
omarming, v. *-, bw. 1. haken, krammen, gespen;
2. sluiten in ; the -ing ivy, het omklemmende klimop ;
3. omhelzen, drukken in (de- armen) ; he -s her to his
breast, hij drukt haar aan zijn hart, - aan zijne borst;
to - round the neck of, zich aan iemands hals werpen;
wit' -ed hands, met gevouwen handen. *- ED, dw. bn.
gehaakt, met gespen, - haken, - sloten enz.; zie CLASP,
bw. *- ER, (ur), m. v. die omklemt, omarmt enz. -,
S. 1. (plant.) rankje, o.; 2. kram, gesp, v. -ED, bn.
met rankjes, met takjes. *-( HE ADED)NAIL, s. haak,
spijker, duiker, m. *- AOOP, s. spijlband, m. * - ING, dw.
be. hakend, gespend, klemmend enz.; zie CLASP, bw.
*-KNEE, S. knie, v. *- KNIFE, S. 1. entmesj e ; 2. knipmes, o. ; 3. groote kopspijker, m.
Class,, (klaas), s. 1. klas, v. (i. a. b.); the higher ---, the
lower -, de hoogere -, de geringere (volks)klasse; 2.
rang, m. orde, v. stand, m. indeeling, v. *-, bw. in
klassen -, in rangen verdeeles; rangschikken, ordenen.
*-ED, dw. bn. in klassen verdeeld enz.
Classic, (kies'-sik), *- AL, bn., *- ALLY, bijw. 1. naar,
bij klassen, classicaal; 2. (lett.) classisch, classiek; the
-s, de classieken (schrijvers der oudheid).
Classific, (kles'-si-fik), bn. klassen vormend. *-ATION,
(- ee'-sjun), S. klassenvorming, verdeeling in klassen,
classificatie, v.
Classified, (kles- si-fajd'), dw. bn. tot klassen gevormd,
geclassificeerd. *...SIFY, ('- si-faj), bw. in -, tot klassen
vormen, - indeelen; classificeeren. -ING, dw. bn. in
klassen indeelend. -, s. (het) indeelen in klassen.
Classing, (klessing), S. Zie CLASSIFICATION.
Classis, (kles'-sis), S. 1. klas; 2. vergadering; 2. (k.) classis, v.
Clatter, (klet'-tur), ow. 1. kletteren ratelen; they -ed
on their shields, zij deden hunne schilden klinken; the
-ing arms, de kletterende wapenen; 2. (fig.) snappen,
snateren, rammelen, babbelen; 3. (gem.) kijven, krakeelen. *-, bw. doen rammelen, - klinken. *-, s. 1. gekietter, gedruisch, gerammel; 2. verward geschreeuw; 3.
gebabbel, gesnater, o. *- ED, dw. bn. gekletterd; zie
CLATTIER, ow. *- ER, (- ur), m. v. rammelaar, babbelaar,
-ster, M. v. *-ING, dw. bn. kletterend, rammelend.
-, s. (het) kletteren; zie CLATTER, ow.; -- of words,
gerammel, gezeur.
t Claudent, (klaau'-dent), be. sluitend.
Claudia, (klao'-di-e), v. Claudia (v. n.).
Claudius, (klao'-di-us), m. Claudius (m. n.).
Claudian, (klao'-djen), m. Claudianus (m. n.).
Claudicant, (klao'-di-kent), bn. hinkend. *...CAT$,
(-keet'), ow. hinken, mank loopen. -D, dw. gehinkt.
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*...CATING, (-kee'-t.ing), dw. bn. hinkend. -,
hinken. *...CATION, (-kee'-sjun), s. hinking, v.
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t- Claumy, (klao-mi), bn. 1. klam; 2. kleverig.
Clause, (klaoz), s. 1. onderdeel, lid (van een vo'zin), o.;
2. (recht.) clausule, bijgevoegde bepaling, v. artikel, o.

Claustral, (klaos'-trel), be. kloosterlijk, -achtig.
Clausular, (klao'-zjoe-ler), bn. 1. uitdrukkelijk, bepaald;
2. (recht.) als -, door een clausule.

Clausure, (klao'-zjoer), s. 1. gevangenschap, -neming;
2. (ontl.) ongeopende buis, v.
Clavated, (kle'-we-tid), bn. 1. kraakbeenachtig, met
knoopen; kwastig; 2. (plant.) knotsvormig.
Clave, (kleev), s. (zeev.) boorblok, o. *-, vt. van CLEAVE.
Clavel, (kle' -wel), s. schoorsteenstuk, o.
Clavellated, (kle'-we-lee-ted), bn. van gebrander wijnsteen; - ashes, potasch, v,
Clavichord, (kle'-vl-burd), s. soort klavier, o.
Claviary, (kle'- wi-e-ri), s. (-ies), (muz.) klavier, o. notenbalken, m. mv.
Clavichord, (kle'-wi-kord), s. (muz.) klavier, clavicordium, o. *...VICLE, ('- wi-kl), s. (ontl.) sleutelbeen, o.
Claviger, (kle'-wi-ghur), s. sleutelbewaarder, cipier, m.
Claw, (klao), S. 1. klauw (van dieren), poot, m. schaar
(van een kreeft), v.; 2. (zeev.) arm, m. punt, v.; -hammer, klauwhamer, m.; 3. (werkt.) hand. tang, vork; 4.
werkbank, v.; 5. (fig.) klauw, m. greep, v.
Claw, (klao), bw. 1. krabben, scheuren (met nagels,
klauwen enz.); to - off, wegkrabben; afdoen;
verslinden; 2. kittelen, krabbelen; 3. liefkoozen; - me
and I'll - thee, (spr.) de eeue dienst is de andere waard;
diefje en diefjesmaat; - a churl and he'll bewrny your
fist, (spr.) die een ezel krauwt vangt winden; stank voor
dank oogsten; 4. (zeev.) to - off. van den wal zeilen,
- houden, afwerken; to - the wind, bij den wind gaan
liggen; 5. twisten, schelden; 6. to - away, zich ontdoen
van, afschepen; (fig.) louteren, zuiveren.
Clawback, (klao' -bek), m. v. vleier, pluimstrijker, -ster,
M. v. *-, bn. vleiend, liefkoozend.
Clawed, (klao'-id), dw. bn. 1. gekrabd van klauwen;
2. voorzien van klauwen, pooten enz.; zie CLAW, S.
Clawing, (klao'-ing), dw. bn. krabbend. «-, s. (het)
krabben; zie CLAW, bw.
Clawless, (klao'-less), bn. 1. zonder klauwen; 2. (fig.)
onschuldig; zonder arg of list.
Clay, (klee), s. 1. klei, v. leem; 2. slijk, stof, o. arch, v.;
mortal -, stoffelijk overschot; formed out of -, van
stof gevormd. 11 -, bw. 1. niet klei bedekken, - stoppen,
in leem metselen; 2. wit maken (suiker); -ed sugar,
geraspte suiker; 3. (fig.) poederen. F-BRAINED, bn.
stomp van hersenen. *-BUILT, bn. uit klei gebouwd;
(fig.) van stof gevormd. *-COLD, bn. koud als leem;
(fig.) ijskoud, levenloos. * - COTTAGE, S. leeroen hut, v.
C -GROUND, 5-LAND, s. kleigrond, in. *-MARL, s. kleimergel, v. *-MILL, s. mortelmolen, m. °-PIT, s. klei-,
leemput, M. *-SLATE, s. kleilei, v. *-soIL, s. kleiach
tige grond, - bodem, M. *-STONE, s. blauwe kalksteen,
slechte hardsteen, m.
Clayed, (klee'-id), dw. be. met klei bedekt enz.; zie
CLAY, bw.
Clayes, (kleez), s. mv. (vest.) horden, v. mv.
Clayey, (klee'-i), *...ISH, (klee'-isj), bn. klei-, leemachtig; kleiig, leemig.
Claying, (klee'-ing), dw. bn. 'met klei bedekkend enz.
*_, s. (het) dekken met klei enz.; zie CLAY, bw.
Clay-more, (klee'-moor), s. groot breed zwaard (der
oude Schotten), o.
Clean, (klien), bn., *-LY, bijw. 1. rein, zuiver, helder;
2. glad, wit, blank; 3. vrij (van onkruid enz.), zonder
kwasten (van hout enz.); 4. zuiver (van smaak enz.); 5.
geschikt, behoorlijk; 6. nieuw, versch; 7. vlekkeloos; ashape, een fraaie gestalte; a - proof, (drukk.) een ver sche proef. *-, bijw. geheel, volkomen; to kill -, (jag.)
morsdood schieten; to come of - with, er heelhuids afkomen. *-BOXER, S. behendige bokser, m. *_FEAT, S.
snedige trek, m. * _HEMP, s. reine hennep, m. *-LEAP,
S. fiksche sprong, M. *-TIMBER, s. mooi glad hout, o.
*-TIMBERED, (-tim-burd), bn. goed -, zuiver afgetimmerd.
Clean, (klien). bw. 1. schoonmaken, reinigen, zuiveren,
wasschen; to - his hands and face, zich handen en aangogezicht wasschen; to - the room, de kamer schoonma
polijsten, slijpen; to - afile, een vijl zuiveren-ken;2.
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schuren; 8. uitpluizen (katoen); 4. afschrappen (vet)- 5.
roest afnemen (van ijzer); 6. to - a harbor, een haven uitbaggeren, - uitdiepen. *- ED, dw. bn. schoon gemaakt, gezuiverd enz. *- FR, m. v. schoonmaker, -maak
zuiveraar, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. schoonmakend-ster,
enz. -, S. (het) schoonmaken enz.; zie CLEAN, bw.
Cleanhanded, (klien'-hend-id), bn. zuiver van handen.
*...HEARTED, (-'haart-id), bn. zuiver van hart.
Cleanliness, (klien' -li-nes), s. gmv. -zindelijkheid, zuiverheid, reinheid, v. (ook fig.).
Cleanly, (klien' -li), bn. zie CLEAN, bn.; a - play, een
fijn -, een kunstig spel; a - evasion, een boze uitvlucht.
* ...LILY, bijw. zie CLEANLY.
Cleanness, (klier_-nes), s. 1. zindelijkheid; 2. goede gezondheid; 3. zuiverheid (van stijl); 4. behendigheid;
5. zuiverheid, reinheid (van zeden); - of hands, (fig.)
onschuld v.; - of teeth, (fig.) gebrek aan levensmiddelen.
Cleansable, (klien'-si-bl), bn. zuiverbaar.
Cleance, (klenz), bw. 1. schoonmaken, zuiveren; to away, wegsehi obben; 2. vegen, uitvegen; 3. schuren, opmaken; 4. genezen (van melaatschheid enz.); 5. den zuiveringseed afnemen; 6. (fig.) louteren (van zonde); 7.
boeten (voor een misdaad). *- D, dw. bn. gezuiverd enz.;
zie CLEANSE. *-R, ('-sur), m. v. 1. zuiveraar, -ster,
schoonmaker, -maakster, m. v.; 2. (gen.) purgeermiddel,
0. *...ING, dw. bn. zuiverend enz. -, s. (het) zuiveren enz.; zie CLEANSE; eleansings, mv. aanveegsel, o.
Clear, (klier), bn., *- LY, bijw. 1. helder, klaar, zuiver,
rein; 2. open, onbelemmerd; we left the way - for him,
wij lieten hem den doortocht vrij; to make the way -,
een doortocht -, den weg banen; 3. (zeev.) - coast, zuivere kust (zonder klippen); - spot in a cloudy day,
biaker, tijdelijk heldere vlek in een donkere lucht;
- hawse, klare kluizen; - hawse shackle, ijzeren schakel om den ketting te klaren; to get -, vrij zijn, - komen (van den wal enz.) (ook fig.); to see all - for anchoring, alles gereed maken om te ankeren; - for
whearing ship, klaar om te wenden; the coast is -, de
kust is vlij; (fig.) er is niemand, er is geen gevaar;
- water, open water; - weather, helder weder; 4. to
keep - o. - from, zich onthouden van, vermijden; 5.
a - spot, een open plek; a - view, een vrij uitzicht; to
be - of debts, vrij van schulden zijn; - after debts
paid, na aftrek van ht passief; - amount, netto bedrag; staat der kas; to carry it -, het klaar spelen;
6. can't you get - of him ? kunt gij hem niet los worden, - niet loozen ? to get -, zich rechtvaardigen; to keep
- of, uitmijden, zich niet stooten aan; (fig.) that would
set me -, dat zou mij uit den brand helpen; to be from suspicion, vrij van verdenking zijn; 7. duidelijk; to
give a - account of, een zaak omstandig (duidelijk) verhalen; I shall make it quite - to you, ik zal het u volkomen duidelijk maken; 8. are you - of it ? zijt gij er
van overtuigd? verstaat gij het goed? 9. to be -, vaste lijk voornemens zijn; 10. - in honor, onbevlekt van
naam; I am - from the blood of this woman, ik ben
onschuldig aan het bloed den moord) dezer vrouw; to
reason -, gezond redeneeren; to shine-, helder schijnen;
to cut - off, kort afbreken; to bite - off, in ééns afbijten; to leap - over, met éen sprong er over zijn.
Clear, (klier), s. gmv. 1. helderheid, klaarheid; 2.
(werkt.) binnenruimte, v.; in the -, in den dag.
Clear, (klier), bw. 1. ophelderen, helder -, licht maken,
doen opklaren, (ook fig.); to - a difficulty, eene moeielijkheid oplossen; 2. opruimen, schoonmaken; to - the
table, de tafel afnemen, afruimen; to - the place, de
plaats ruimen; (fig.) van vijanden zuiveren ; - the
way, maak ruim baan; to - the sea of pirates, de zee
van roovers schoonvegen; - your head of such thoughts,
verban die gedachten uit uwe zinnen; 3. wasschen (de
handen enz.); 4. zuiveren (ingewanden, maag enz.);
5. ontwarren (de gedachten enz.); 6. betalen, afdoen,
delgen (een schuld); 7. (zeev.) opschieten, klaren; to
- for action, (oorl.) alarm maken; gereed zijn tot den
strijd; to - the launch, de barkas ontladen; to - a
rope, een end klaren; to - the land, het ruime sop
kiezen; to - (prick) the wind, het zundgat doorsteken;
to - a ship, een schip lichten; uitklaren; to - off,
ruimte maken; - away ! klaar op ! to - away the lift,
het toppenend overhalen; 8. ontslaan, ontlasten; to from an obligation, van eene verplichting ontslaan, dechargeeren; bevrijden; 9. to-from o f,rechtvaardigen (we-
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gens), zuiveren (van) vrijspreken; - your soul from
those sins, zuiver uwe ziel van al die zonden; he will
- me from partiality, hij zal mij van alle partijdigheid
vrijpleiten; 10. (kh.) winnen, zuiver overhouden; I -ed
ten percent, ik hield zuiver tien percent over; 11. to a shop, uitverkoopen; 12. oversteken, overspringen (een
water, een sloot). *-, ow. 1. opklaren, helder worden;
2. (zeev.) wenden; to- one's-self, zich uit de voeten maken. *- FD, dw. bn. opgeklaard, opgehelderd enz.; zie
CLEAR enz.; - out (outwards) at the custom-house, aan
het accijnskantoor uitgeklaard; to be -, (recht.) na een
faillietverklaring gerehabiliteerd zijn. *-FREIGHT, s.
netto-vracht, v. *-HEADED, bn. vrij -, helder van geest.
*-SEEING, bn. goed van gezicht. *- SHINING, bn. helderschijnend. * - SIGHTED, bn. helderziend (clair-voyant).
--NESS ,s.helderziendheid(clairvoyance);scherpzinnigheid,
V. * -SPIRITED, bn. geestig; (ook) oprecht, onbewimpeld.
*-STARCH, bw. 1. stijven (linnengoed) ; 2. witten.
* _STARCHED, bn. gestijfd. *-STARCHER, m. V. stijver, m.
stijfster, v. * -STARCHING, dw. bn. stijvend. -, s. (het)
stijven. * -STORY, s. bovenverdieping; rij kerkven
* -TONED, bn. helder -, schel van toon.
-ster,v.
Clearage, (klier'-idsj), s. weg-, opruiming, v.
Clearance, (klier'-ens), s. 1. (zeev.) uitklaring, voldoening der scheepvaart-tollen enz., v.; 2. scheepsbrief, m.
bewijs van uitklaring, o.; 3. (stoomv.) vrijslag van den
stoomzuiger, m. *- CHARGES, S. mv. kosten van uit
-klaring,m.v
Clearer, (klier'-ur), m. v. verlichter, -ster; 2. zuiveraar,
-ster, opruimer, -ster, m. v.; 3. (zeev.) uitklaarder, m.
*-, bn. zie CLEAR.
Clearing, (kiln-ring), dw. bn. ophelderend, opklarend
enz. *-, s. 1. (het) ophelderen enz.; zie CLEAR; 2. verdediging; 3. (landb.) ontginning, v. ontgonnen land, o.;
4. (het) wieden van onkruid. * - HOOP, * - ROD, s. (visch-)
heugel, m. 5 - HousE, S. (kh.) rescontre-huis (der Londensche bankiers en effectenmakelaars), o.
Clearly, (klier-li), bijw. Zie CLEAR.
Clearness, (klier'-nes), s. 1. klaarheid, helderheid (van
lucht, van vocht enz.); 2. zuiverheid, zindelijkheid, v.;
3. glans, m. pracht ; 4. duidelijkheid; 5. rondheid,
eerlijkheid; 6. onschuld, v.
Cleat, (kliet), s. (zeev.) klamp, kruis-, belegklamp, klos,
m. keg, v.; arm -, nokklamp; hollow -, sjorklamp;
common -, wig gammoning -, woelingklamp; - of the
gangway, valreepsklamp; - of the tiller, ,.wanehals aan
de roerpen; pawl -, palklamp; range -, schootklamp;
sling -, rakklamp; stop -, stootklamp; thump -, lipklamp; - to the cross piece, steekspeen; wale - berghoutklamp; yard-arm -, ra-klamp. *- ING, s. (het)
klinken van een klamp.
Cleavage, (klie'-widsj), s. (het) klooven, klieven.
Cleave, (kliev'), ow. onr. (vt. clave, cleaved, vdw. cleaved),
1. kleven, vastzitten aan; my bones - to my skin,
mijn vel kleeft aan mijne beenderen; our garments not to their mould, (fig.) onze kleederen teekenen
slecht onze vormen; 2. (fig). zich vereenigen met,
volgen, vasthouden aan; the men of Juda clave unto
their king, de mannen van Juda hielden zich bij hunnen
koning. *-, bw. onr. (vt. cleft, vdw. cleft, cloven), klieven, klooven; to - diamonds, diamant klooven; to - wood,
hout klooven, - hakken; he cleft the sky, hij doorkliefde
de lucht. *-, ow. bersten. *- D, dw. bn. gekleefd; zie
CLEAVE, OW. *-R, (- ur), m. v. 1. kliever, kloover, m.
kliefster, kloofster, v.; 2. werktuig om er mede te klooven; kloofmes, o. -bijl, v.; wood-, houtkloover, m.; 3.
touw om steenen op te halen, o. *...ING, dw. bn. 1.
klevend ; 2. klievend enz. --, s. (het) klieven enz.;
Zie CLEAVE, bw. en CLEAVAGE.
Cledge, (kledj'), S. (mijnw.) bovenste laag der vollersaarde, v.
Clees, (klies), s. mv. klauwtjes, o. mv.
Clef, (klef), s. (muz.) sleutel, m.
Cleft, (kleft),dw. bn. zie CLEAVE. *-, s. 1. spleet, V. barst,
m.; 2. gekloofd stuk hout, o.; 3. (veearts.) horenscheur,
v.; 4. - of the breech, aarskerf. * -FOOTED, bn. met gespleten hoeven. *-GRAFT, bw. (plant.) met een kerf
enten. -ING, s. enting in de kloof, v.
Cleg, (klegh), -fly, s. paardenvlieg, v.
Clem, (klem), ow. gebrek lijden.
Clematis, (klem'-e-tis), s. (plant.) slingerplant, v. dievekruid, o.
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1. rots-, klipachtig, klippig; 2. steil; 3. met kloven.
digheid; 2. mildheid (der lucht); 3. zachtaardigheid, v. Climacter, (klaj'-mek-tur), *-ic, s. 1. trapjaar, o.; 2.
-Clement, (kle'-ment), bn., * - LY, bijw. grootmoedig,
(gen.) tijd van crisis, m.; 3. het ophouden der maandmilddadig, -lijk; 2. mild, zacht, zachtaardig. k -, m.
stonden. *-IC, *-ICAL, bn., -LY, bijw. tot een crisis
Clementius (m. n.). * - INA, (-ti'-ne), v. Clemenbehoorend. * - YEAE, s. kritiek jaar (elk zevende, inz. het
tina (v. n.).
63e of moordjaar), o.; grand-, moordjaar.
Clementine, (kle'-men-tajn), s. (godg.) bul -, v. besluit Climate, (klaj'-meet), s. 1. luchtstreek, v. klimaat, o.;
van paus Clementius, o.
2. gewest, land, o. -, ow. (Shak.) wonen. *...IC,
*...ICAL, bn. tot een klimaat behoorend. *...IZE, (- ajz),
Clench, (klentsj), Zie CLINCH.
Cleobulus, (kli-o'-bjoe-lus), m. Cleobulus (een der zeven
bw. aan een klimaat gewennen, akklimatiseeren. -D,
wijzen van Griekenland).
dw. bn. geakklimatiseerd. 5 ...OLOGY, (- o'-lo-dji), s. kliCleomenes, (kli o'-mi-nis), m. Cleomenus (m. n.).
maat-beschrijving, -kunde, v. *...URE, (-tjoer), s. zie
Cleopatra, (kli-o-pe'-tre), v. Cleopatra (v. n.).
CLIMATE.
Clepe, (kliep), bw. roepen (Shak.).
Climax, (kli'-meks), s. 1. trapswijze opklimming, v.; 2.
Clepsaminia, (klep-sem'-mi-e), s. zandremwerk, o.
(dichtk.) climax, m.
Clepsydra, (klep'-bi-dre), s. wateruurwerk, o.
Climb, (klajm), ow. reg. en onr. (vt. en vdw. climbed
Clergical, (klur'-dji-kel), bn. Zie CLERICAL.
en clomb), 1. klimmen, klauteren; 2. stijgen; to - aloft,
Clergy, (klus'-dji), S. geestelijkheid, v. geestelijke stand,
naar boven -, naar de lucht stijgen; to - over, overM. *-ABLE, (-i=bl), bn. in het genot der geestelijke wet.
klimmen; to - up, opklimmen; to - up into a tree, in
-MAN, m. geestelijke, m.
een boom klauteren ; to - op a chimney, in een schoorCleric, (kle' -rik), * - AL, bn. 5 -ALLY, bijw. 1. geestesteen klimmen. *-, bw. beklimmen, bestijgen. *_ABLE,
lijk, priesterlijk; 2. tot een schrijver behoorend, schrij('-i- bl), bn. beklimbaar. N-ED, dw. bn. ge-, beklommen,
vers... 1
ge-, beklauterd. *- ER, (- ur), m. v. 1. klimmer, -ster,
Clerisy, (kle-ri-zi), s. 1. cleresij, v.; 2. (de) geletterden,
m. v.; hasty - s have sudden falls, (spr.) hoogmoed komt
geleerden, m. mv.
vóór den val. -, S. 1. klim-, slingerplant; 2. boschClerk, (klaark), m. 1. geestelijke; 2. geletterde, (oudt.)
bezie. v. -, ow. zie CLIMB, Ow. * -INa, dw. bn. klimgeleerde; 3. (kantoor) klerk, secretaris, schrijver, m.;
mend, klauterend.
head-, eerste schrijver, bureau-chef; managing-, opzich- Cline, (klajm), zie CLIMATE.
ter; 4. voorlezer (in de kerk), m.; 5. - of the ship, Clinch, (klintsj), bw. 1. klemmen, omklemmen; to supercarga. *- ALE, (- eel), s. intredefeest van een
the fist, een vuist maken ; 2. vasthouden (in de hand);
nieuwen koster, o. *- ED, bn. tot zwijgen gebracht,
3. klinken (een nagel); 4 (zeev.) opsteken; to - a bolt,
gesust. *- LEss, bn. onwetend; zonder nadenken.
een bout op een ring klinken; to - a cable, een kabel
5 -LIKE, (-lajk), bn. als geletterde. * - LY, bn. bijw.
op een anker steken; 5. (fig.) bevestigen, bekrachtigen
1. geleerd, geletterd; 2. behendig, bekwaam. *- SHIP,
(een gezegde). *- ED, dw. bn. geklemd, geklonken; zie
(- sjip), s. 1. geestelijke stand, m.; geestelijk beroep; 2. onCLINCH, bw.
derricht, o. bekwaamheid, v.; 3. beroep -, bedrijf van Clinch, (klintsj), s. (-es), 1. dubbelzinnigheid, woordspeklerk, o. zie CLERK.
ling, v.; 2. kwinkslag, m. snedig gezegde, o.; 3. (zeev.)
Cleromancy, (klie'-ro-men -si). s. waarzeggerij uit dobsteek, m. klinksel, o.; cable-, ankersteek; - of a
belsteenen, v.
buoy-rope, steek van den anker-boeireep; inside -, enCleve, (kliev), bn. (voorvoegsel bij sommige eigennamen,
kele ankersteek; outside -, halve steek. *-BOLT, s. geaanduidend Bene helling of rug, als in Cleveland enz.).
klonken bout, m.
Clever, (kie '-wur), bn., 5 - LY,bijw.,1. gepast; 2. bekwaam, Clincher, (klin'-tsjur), S. 1. kram, v. haak, m.; 2. (zeev.)
behandig, knap, geschikt, verstandig; a - man, een
klink-, zoomwerk, o.; -built boat, klinkwerksloep, v.;
knap (fatsoenlijk) man; 3. welgemaakt; 4. wellevend,
-nails, klinknagels, m. mv.; 3. bits -, puntig antwoord,
voorkomend, hupsch. *- NEss, s. 1. gepastheid; 2. beo. zet, m. *-, m. V. die fiksch of vaardig weet te antkwaamheid, knapheid; 3. voorkomendheid, v.
woorden.
Cleves, (kliev'-is), s. (aardr.) Kleef, Cleve (Pruissen), o. Clinching, (klin'-tsjing), dw. bn. 1. klemmend; 2. klinGievis, (kle'-wis), s. gareel (voor een ploeg), o.
kend enz. *-, s. (het) klemmen, (het) klinken enz.;
Clew, (kljoe), s. 1. kluwen, o.; driadne's -, (fab.) het
zie CLINCH, bW.
kluwen van Ariadne (in den doolhof van Creta); 2. Cling, (kling), ow. onr. (vt. en vdw. clung), - to, vastleiddraad, m.; 1 can give you some - to it, ik kan u
houden (aan), zich klemmen; they clung together, zij klemop den weg helpen; 3. (zeev.) hoek van een zeil, schoot,
den zich aan elkander; his hair clung to his forehead,
schoothoorn, m.; weather-, loefschoothoorn, hals; top(Shak.) zijne haren kleefden op het voorhoofd; to - to
sail - lines, marsgeitouwen. *-BLOCK, s. geitouwblok,
every thing, zich aan alles vastklemmen. *-, bw. op0. 5 -GARNET, S. onderzeilsgeitouw, o. 5 -LINE, s. geiverdraaien, verteren. 5 -ING, dw. bn. vasthoudend
touw, 0. * -PENDENT, s. schootschinkel, m. * - PIECE,
(aan) enz. -, S. (het) vasthouden, klemmen enz.; zie
s. stootlap, m.
CLING, OW. * -STONE, S. steenvrucht, v. * - Y, bn. zich
Clew, (kijoe), bw. 1. - up, (zeev.) geien, reven, aan
vasthechtend, klevend.
zeilen); 2. (fig.) leiden, voeren. *- ED, dw.-slan(de Clinic, (kli' -nik), *- AL, bn. bedlegerig, ziekelijk. *-,
bn. (zeev.) gegeid, gereefd. *-ING, dw. bn. geiend,
* -ALLY, bijw. (gen.) clinisch. * - CONVERT, s. die zich op
revend. -, s. (het) geien ; zie CLEW.
zijn sterfbed bekeert. * -LECTURES, S. clinische lessen,
Click, (klik), s. 1. tik, m. getik (van eenhorloge enz.),
V. mv. - cursus, m.
o.; 2. klink (eener deur), v. *-, ow. 1. tikken (van Clinic, (kli'-nik), m. v. (de) bedlegerige, ziekelijke, m. v.
uurwerken); 2. wacht houden (om troopers binnen te Clink, (klink), ow. klinken, schallen. *-, bw. doen
roepen). *-, bw. grijpen, vatten. * - ED, dw. bn. getikt,
klinken. *-, s. 1. klank, m. geschal, geklikkak (van
gevat; zie CLICK. * -ER, (- ur), m. v. winkelbediende
wapenen); 2. (werkt.) soort rad, o. *- ED, dw. gedie klanten binnenroept, m. v.
klonken; zie CLINK, OW. *-ER, (- kur), s. 1. (mets.),
Click-clack, s. 1. getik, tiktak; 2. gebabbel, o.
klinker, hard gebakken steen, m.; 2. metaal
sluwe vos, m. *-ING, dw. bn.-schuim,o.;3(fg)
Clicket, (klik'-ket), s. 1. deurklopper, m. 2. houten molenklep, v.; 3. (jag.) koppeling (van vossen), v. *--, bw.
klinkend enz. *-, s. (het) klinken enz. ; geld, o. zie
(jag.) koppelen. * - ED, dw. bn. (jag.) gekoppeld.
CLINK, OW. en S.
Clicking, (klik'-king), dw. bn. tikkend enz. *-, s. Clinometer, (kli-no'- mi-tur), s. (delfst.) hellingmeter, m.
t- Clinquant, (klin'-kwent), s. klatergoud, o.
(het) tikken; zie CLICK, OW.
Clio, (klaj-o), s. 1. (fab.) Clio (een der negen zanggoClick-wire, s. (uurw.) schroefdraad, m.
dinnen); 2. (fig.) (de) geschiedenis, v.
Client, (klaj'-ent), m. v. 1. cliënt; 2. klant, 3. beschermeling, m. V. *-AL, bn. afhankelijk, onder patronaat. Clip, (klip) bw. onr. (vt. clipped en clipt), 1. snoeien
besnoeien; 2. afsnijden, korten (haren); 3. snijden (pa5 -ED, bn, 1. beklant; 2. cliënten hebbend, met cliënpier enz.); 4. scheren (een hond); 5. (toon.) kappen, bekorteele. * - SHIP, S. cliëntschap (oudt. in Rome), o.
ten (een rol); 6. to - the words, de woorden half uitspreClif, (klif), s. 1. klip, rots, v. rif, o.; 2. steile helling,
ken; they - English, zij radbraken het Engelsch; to - it,
v.; 3. (muz.) sleutel, m.; C-, tenor-, C-, ut-sleutel;
aan den haal gaan, de plaat poetsen; 8. omhelzen, in
treble-, sol-, G-sleutel; 4. scheur, v.; 5. gekloofd
de armen drukken; clipt in with the sea, door de zee
stuk hout, o. * - FY, * -TED, (clifted), *_Ty bn.

CLI.•-CLO.

CLO.

omringd. *-, 8. 1. vuistslag, stomp, m.; 2. omhelzing.
v.; 3. (het) schapenscheren. *- PED, dw, bn. gesnoeid
enz.; zie CLIP, bw.
Clipper, (klip' -pur), m. v. 1. snoeier, snoeister; 2.
snijder -, ster; 3. scheerder, -ster, m. v.; 4. (zeev.) klipper
(snelzeilend ship), m. *- BUILT. bn. scherp gebouwd.
Clipping, (klip' -ping), dw. bn. snoeiend enz. -, s.
(het) snoeien; Zie CLIP, bw. en s. *-s, s. mv. snoeisel,
0. snippers, m. mv.
Clippy, (klip' -pi), bn. babbelachtig.
Clips, (klips), s. mv. tang, v. haardijzer, o.
jClique, (klik), s. kring, m. gezelschap, o.
Clister, (klis' -tur), S. klisteerspuit, v.
Cliver, (kli-wur), s. 1. (plant.) klis, klets, o.;; 2. zie

Cloister, (klojs'-tur), s. 1. klooster, o.; 2. (bk.) kruis-.
gang, zuilengang V. *-, - up, bw. 1. kloosteren, in
een klooster opsluiten, - stop pen, - opnemen; 2, (bk.)met zuilen omgeven. *- AL, bn. 1. kloosterlijk, klooster...; 2. (fig.) afgescheiden (van de wereld), eenzaam
levend. *- ED, dw. bit. 1. gekloosterd; 2. van muren
omgeven enz.; zie CLOISTER, bw. *- ER, m. kloosterling,.
M. * -ING, dw. bn. kloosterend enz. -, s. (liet) kloosteren enz.; zie CLOISTER. *...TRESS, v. kloosterling..

132

CLEAVER.

CliVity, Zie DECLIVITY.
Cloak, (klook), s. 1. mantel, m.; falie (voor vrouwen), m.;2.
(fig.) dekmantel, m. voorwendsel, o.; a - of maliciousness, sluier tot verberging der boosheid. , bw. 1.
met een mantel omhangen, - dekken; 2. (fig.) verbergen,
verhelen, bemantelen. *- BAG, s. mantelzak, m. valies,
0. *-BEAREE, M. v. sleepdrager, m. - draagster, v.
*-ED, dw. bn., -LY, bijw. bemanteld; zie CLOAK, bw.
* -ING, dw. bn. bemantelend enz. -, s. (het) bemantelen enz.;zie CLOAK;- stuffs, mantelstofen,v.Inv. * -LOOP,
s. mantellus, v. *- PIN, s. kleederhaak (aan een kapstok), m. *- TWITCHER, S. mantel-, kleerendief, m.
Clochard, (klok' -kurd), s. klokketoren, m.
Clock, (klok), s. 1. klok, v. staand uurwerk, o. torenklok, v.; table -, pendule; 2. klokslag; what o' - (on
clock) is it ? hoe laat is het ? it is three o' -, het is
drie uur; twelve o' -, middag, middernacht; 3. houtworm, m.; 4. klink (eener kous), v.; 5. (zeev.) zandlooper, m. * - CASE, S. pendule -, klokkekast, v. *- CASTING,
s. pendule -, klok -, uurwerk, o. * - DIAL, * -FACE, S. wij
V. *-FRAME GAGE, S. (hor.) soort cirkel,-zerplat,
M. *-HAND, s. uurwijzer, m. * -MAKER, s. hone ge-, klokmaker, M. * -MAKING, s. (het) horloge -,
klokmaken. * -PULLY, s. (hor -) katrol, v. *- PUZZLE, S.
uurwerk met geheime veer, o. *=- SETTER, s. uurwerkregelaar, - zetter, m. *- SETTING, s. (het) regelen -, zetten
van uurwerken. *- woEK, s. uurwerk; klokkespel, o.
Clock, (klok), zie CLUCK.
Clod, (klod), s. 1. klont, kluit, m.; - of iron, klomp
ijzer; - of blood, bloedbolletje; 2. turf, v.; 3. broodje,
o.; 4. grond, bodem, m.; the - we tread, de aarde die -,
het stof dat wij betreden; 5. (fig.) stoffelijk omhulsel, o.;
wretched earthly -s we are! ellendige wezens van slijk
die wij zijn ! *-, * - HEAD, *--HOPPER, *-PATE, * -POLL,
s. domoor, lomperd, onnoozele bloed, m. * -PATED, bn.

dom, lomp, grof.

Clod, (klod), ow. klonteren, stollen. *-, bw. 1. met
kluiten werpen (naar); 2. (landb.) eggen. *- DED, dw.
bn. geklonterd enz.; zie CLOD, ow. en bw. *- DING, dw.
bn. klonterend enz. -, s. (het) klonteren, klontering,
v.; zie CLOD, ow. en bw.
Cloddy, bn. 1. klonterig, vol kluiten; 2. (fig.) aardsch,

stoffelijk, nietig.

Cloff, (klof), s. 1. zie CLEFT; 2. (kh.) toegift, v. overgewicht, o.
Clog, (klogh), bw. 1. belemmeren, stremmen, tegenhouden, beletten; 2. belasten, beladen, bezwaren; their
wings were yed with ice, hunne vleugels waren met
ijs beladen, - bezwaard; ,fleshly lusts - their spirits,
(fig.) vleeschelijke lusten boeien hunnen geest ; commodities -ged with impositions, de levensmiddelen onder
belastingen gedrukt. *-, ow. 1. zich vasthechten, kleven aan (als een last); 2. verstopt -, vol raken. *- GED,
dw. bn. belemmerd, bezwaard enz.; zie CLOG, bw. en ow.
* -GING, dw. bn. belemmerend, enz.; - burthen, drukkende
last, m. -, s. (het) belemmeren enz.; zie CLOG, bw. en ow.
Clog, (klogh), s. 1. beletsel, o. belemmering, v. hinderpaal, last, overlast, m. (ook fig.); there is a - upon his
estate, zijn landgoed is -, zijne bezittingen zijn verpand;
it was a - upon his own power, dat was een belemmering
zijner eigene macht; to be a - to one, iem. bezwaren;
2. beugel, klomp, m. boei (voor dieren), v. voetangel,
m. klem, v.; to hang-s on, in beugels sluiten, beletten
te gaan; 3. klomp, overschoen, m. *- GINESS, (-' ghi -nes),
S. belemmering, verhindering, v. beletsel, o. *- GY,
(-'ghi), bn, 1. klonterig, kluitig; 2. grof, lomp (ook
fig.); 3. belemmerend, verhinderend.

non, v.
Cloke, s. zie CLOAK.
Clomb, (klom), vt. geklommen; zie CLIMB.
Clong, (klong), vt. zie CLUNG.
Clonie, (klo' -nik), bw. geschokt, gestoord, onregelmatig..
Cloom, (kloem), bw. sluiten, stoppen (met lijm enz.).
*-ED, dw. bn. gestopt enz. *- ING, dw. bn. stopppend..
--, s. (het) stoppen.
Clootie, (kloe'-tie), s. duiveltje, o.
Close, (klooz), bw. 1. sluiten, op-, in-, afsluiten, dicht -,
toemaken; 2. - up, afzonderen, wegsluiten; 3. eindigen,
voltooien; 4. (kh.) afsluiten; to - an account, een rekening sluiten, het saldo opmaken; 5. uitwisschen (treden). *-, ow. 1. sluiten; the door -s well, de deur sluit
goed; 2. dichtgaan (van wonden enz.), heelen; 3. eindigen, ophouden; 4. to - upon, overeenkomen, sluiten (een
verdrag); to - with, aannemen (voorwaarden enz.); to,
- in with, te zamen komen, elkander ontmoeten, ge
tred houden; 5. handgemeen worden.
-lijken
Close, (klooz), s. 1. slot, besluit, einde, o. uitgang, m.-,.
2. (het) vallen van den avond; 3. pauze; 4. worsteling,
v. (het) handgemeen worden; 5. (drukk.) sluitteeken, o.;
6 (niuz.) cadans ; 7. besloten ruimte, v. perk, o.; 8.
blinde steeg, v. keerweer, o.
Close, (klooz'), bn., *- LY, bijw. 1. gesloten, dicht ; 2.
sluitend, nauw (van kleederen); - sits my shirt, but
closer is my skin, (spr.) het hemd is nader dan de rok;.
3. (bilj.) vast, collé onder den band; 4. dicht gewerkt,..
-geweven; 5. dicht aaneen; to be -, to sit -, opgedrongen zitten; - to the ground, dicht bij den grond; to keep
-, dichtbij houden; 6. gedrukt, geperst, massief; 7. taai,
lijmig; 8. benauwd, drukkend (van de lucht); 9. heet.
vinnig (in het gevecht); 10. bits, bijtend, op den man
af (in woorden); 11. nauw bewaakt (van gevangenen);.
12. to keep one's self -, afgezonderd leven, steeds te
huis blijven; 13. verborgen, geheim; to keep a purpose -,
een plan zeer geheim houden; a - conversation, een
particulier onderhoud ; 14. beperkt; - quarters, enge
woning; 15. scherp; to question -, scherp ondervragen;
16.levendig (beraad),heftig, onstuimig(bij verkiezingen);.
17. beknopt (van stijl); 18. teruggetrokken, bescheiden,
zedig; 19. vlijtig ;; - attention, aanhoudende oplettendheid; 20. bewaakt, onder strikt toezicht; 21. gierig, vrekkig; 22. getrouw (vertaald); 23. (wap.) zittend, met gesloten vleugelen; 24. (zeev. en mil.) dicht; - hauled,
bij den wind gebrast; - hauled line, bij den wind- linie;.
- engagement, gevecht van nabij ; to haul -aft, scherp
bij den wind halen; - to one, ineen brengen ; to be reefed, dicht gereefd zijn. * -ARRAY, S. gesloten undo, v.
*-ASrERN, bn. dicht achter elkander. *-BALL, S. (bilj.)
gecolleerde bal, m. *-BANDED, bn. met gesloten gelederen. *-BODIED, bn. engsluitend, passend. *_BURNING,
bn. brandend (zonder vlam), gloeiend. * -COMPACTED,
bn. dicht, ineengedrongen. * -COUCHED, bn. geheel verborgen, ongezien. *-CURTAINED, bn. (vest.) van gordijnen omringd. *- D, (kloosd), dw. bn. gesloten enz.; zie
CLOSE; - road, besloten reede. * -ELECTION, s. gelijkheid
van stemuien (bij verkiezingen),v. * -FISTED, *- HANDED,
bn. hardhandig. -LAID ROPE, s. stijf geslagentouwwerk,
0. * -PENT, bn. goed gesloten, - sluitend. * - PLANKED.
TOPS s. dichte mars, v. * - PORT, s. door land ingesloten
haven, v. * -QUARTERS, mv. sterke dwarsschotten, o. mv.
*-SET, bn. dicht ineengedrongen. *-STOOL, S. stilletje, o.
*-TONGUED, bn. stilzwijgend, geheimhoudend. *-wALK,
s_ dicht bewassen laan, v.
Closely, (klooz' -li), bijes. zie CLOSE; to be -fitted, behoorlijk in elkander sluiten ; a page - written, een zeer ineengedrongen geschreven bladzijde; -related, van nabij
(in den bloede) bestaand ; to be - confined, gevangen zijn
buiten toegang; to translate -, zeer woordelijk vertalen;
to question -, scherp ondervragen.
Closeness, (klooz' -nes), s. 1. dichtheid, beslotenheid; 2.
beknoptheid, gedrongenheid, v.; you must consider the -

CLO.

CLO.
of the cloth, gij moet de stevigheid -, het dicht ineengedrongen weefsel van het laken in aanmerking nemen;
3. geringe omvang, m.; 4. benauwde lucht, gedruktheid,
v.; - of the weather, drukkeild weder, o.; 5. donkere
schuilplaats, v. -hoek, m. ; stil -, afgezonderd leven, o.; 6.
terughoudendheid, bescheidenheid, stilzwijgendheid; 7.
zuinigheid, karigheid, v.; 8. verband, o.; overeenstemming, v.; - of friendship, nauwe vriendschap; 9. vuur, o.
ijver, m. ; 10. -of an argument,bondigheid eener redenee ring; 11. - of a version, getrouwe vertaling; 12. - of an
agreement, nauwkeurig omschreven verdrag, verbintenis.
, Closer, (klo' - zur), bn. zie CLOSE. f - , m. v. 1. sluiter,
eindiger, -ster; 2. scheidsman, - vrouw, m. v.
°Closet, (klooz'-it), s. 1. geheim vertrek, zitkamertje ka
2. water-, gemak, urinoirhokje, o.; 3. alkoof, v.;-binet;
4. kunstkastje. o. étagère, v.; 5. (wap.) halve balk, m. *-;
bw. 1. op-, wegsluiten (in een kamer, kabinet, enz.); to be
-ed together, met elkander opgesloten, - afgezonderd zijn;
2. in het geheim behandelen. * -ED, dw. bn. op-, wegge
zie CLOSET . *-ING, dw. bn. op-, wegsluitend-slotenz.;
enz. -, s. (het) op-, wegsluiten enz.; zie CLOSET. * -PAPER,
s. papier voor de bestekamer, o . * - PHILOSOPHER, S . kamer
verborgen zonde, v.
-philos,m.*1N
-Closh, (klosj), s. (veearts.) stijfheid, bevangenheid, v.
Closing, (kloo'-zing), dw. bn. sluitend enz. *-, s. (het)
sluiten, sluiting, v. enz.; zie CLOSE, bw.; - night,
night, het
vallen van den avond.
Closure, (kloo--zj oer), s. 1. sluiting, v. ; 2. slot, o. ; the -of the walls, de omsluiting, de omvang der muren; 3. einde,
besluit, o.
Clot, (klot), s. klomp (bloed), bloedbol, m. geronnen bloed,
0. *-, ow. 1. klonteren, zich verdikken; 2. ineenloopen;
schiften (bloed, melk) . * -BIRD, s . blauwvogel, M. *-BUR,
s. (plant.) groute klis, klets, v. *_ HEAD, S . 1. lomperd,
domkop, m.; 2. dom vrouwspersoon, o.
Cloth, (kloth), s. (-s), alleen (-es) als kleederen; zie CLOTHES;
1. kleed, o. stof, V. weefsel, o. ; woollen -, wollen goed;
linen -, linnen; cotton -, katoenen stof; hair -, paardenharen weefsel; bound in -, in linnen gebonden; 2.
laken; 3. linnengoed; 4. tapijt, kleed; 5. tafellaken, o.;
to lay the -, de tafel dekken ; to remove the -. de tafel
afnemen; 6. tafelkleed, o. ; 7. doek (van een schilderij),
m.; 8. the - of state, verhemelte; 9. ornaat (van een
geestelijke), o.; 10. (zeev.) zeildoek; bolt of a sail-, rol
zeildoek; )east-, stengekleed; bunt line -, stootlap ter
plaatse der buikgordings; slack-, ingelijkt doek; slop-,
matrozenplunje; top-, marskleed; waist-, quarter-,
schanskleed; to fold up the hammocks -, kooien, sjorren.
°-BAG, S. reiszak, m. kabas, v. *- BEAM , S. (wev.) boom,
M. *- HAT, S. (hoed.) grondstof, v. kastoor, o.
CHANT, s.
s. lakenkooper, m. * -RASH, s. lakenschering, v.
*- SHEARER, S. lakenscheerder, -volder, m. * -TRADE, s.
lakenhandel, m. * -WEAVER, s . lakenwever, m. *-woRxER, S. lakenbereider, m.
Clothe, (klooth), bw. onr. (vt. en vdw. clothed, clad), with-,
(kleeden), (in) omhangen, bekleeden (met) ; hullen (in) ;
drowsiness shall - a man with rags, (spr.) luiheid is de bron
der ellende, - is des duivels oorkussen; to - in bodies,
verlichamelijken, een menschelijke gedaante geven (aan).
*-, ow. zich kleeden. *-D, dw. bn. gekleed; zie CLOTHE.
Clothes, (kloothz), s. mv. 1. kleederen, o. mv. gewaad, o.
kleedij, v. kostuum, gedragen goed, o.; a suit of -, een
pak -, stel kleêren; private -, burger-, alledaagsehe
kleêren ; (mil.) politiek; cast off -, oude -, afgedankte
kleêren; 2. linnengoed; 3. lakens en beddegoed, dekens.
*- BASKET, s. linnenmand, v. *-BRUSH, S. kleêrenborstel,
m. *- LINE , S. drooglijn, V. -touw, o. * _PEGS, s. kapstok haken, m. mv.
Clothier, (klooth'-jur), m. v. 1. kleerenverkooper, -ster,
in. v.; 2. lakenwever, - handelaar, m.
Clothing, (klooth-ing), dw. bn. kleedend, enz. *--, s. 1.
(het) kleeden ; zie CLOTHE ; 2. lakenbereiding, v.
Clotho, (klo-tho), s. v. (fab.) Clotho (v. n.).
Clotilde, (klo- til' -de), s. v. Clotilde (v. n.).
Clotpoll, (klott' -pol), S. 1. lomperd, domoor, m.; 2. (Shak.)
hoofd, o.
Clotted, (klot'-tid), dw. bn. geklonterd; zie CLOT, OW.
*...ING, dw. bn. klonterend enz. -, s. (het) klonteren;
zie CLOT, OW. -s, s. mv. scheerwol, v.
Clotter, (klot'-tur), ow. zie CLOT . OW.
Clotty, (klot'-ti), bn. 1. klonterig, geronnen (van bloed,
melk enz.); 2. kluitig.
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Cloud, (klaud), s. 1. wolk, v.; the -s, de wolken, het
zwerk ; a - of dust, een wolk van stof; to fall in the - of
war, zich in het slaggewoel begeven; a - of witnesses,
een drom van getuigen; to be under a -, in verdacht zijn,

zijn crediet verloren hebben ; 2. ader, vlek (in een diamant); 3. (sterr.) vlek; 4. (kh.) moiré, o. gewaterde stof;
5. (fig.) duisternis, vergetelheid, v. ; 6. gedrang, o. (menschen)massa, v. • 7. nood, tegenspoed, m.
Cloud, (klaud), bw. 1. bewolken; (fig.) verduisteren; nor
- those looks that wont to be cheerful, omwolk niet dat
gelaat anders zoo blijmoedig; to - the clearest truths, de
duidelijkste waarheden benevelen; 2. aderen (steen),
wateren (stof), vlammen (hout, papier enz.); 3. (fig.)
bezwalken, bevlekken (den goeden naam). *-, ow. betrekken (van de lucht), donker worden; the sky -s over,
de lucht betrekt. *-ED, dw. bn. bewolkt enz.; zie
CLOUD . * -ASCENDING, bn. naar de wolken stijgend.
*-BORN, bn. uit -, in de wolken geboren. -, m. v.
hemeling. in. v. * -BERRY, s. kleine moerbezie, v.

* CAPT, bn. (Shak.) de wolken rakend. *
-

-

COMPELLER,

s. wolkenbedwinger; donderaar (Jupiter), m. *-coMPELLING, bn, de wolken bedwingend, - beheerschend.
* -COVERED, bn , met wolken bedekt . * -DISPELLING, bn.
wolken verjagend. * -ECLIPSED, bn. (Shak.) door wolken
verduisterd, achter wolken verborgen . * -FENCED, bn.
door wolken ingesloten, - verdedigd. * -GIRT, bn. door
wolken omgord. * -KISSING, bn. de wolken beroerend,
- aa,isakend . * -PIERCING, bn. de wolken doorklievend.
*-TOP ,r, bn. zich (met den top) in de wolken verlie-

zend . * -TOUCHING, bn. de wolken rakend . * -WBAPT,

bn. in wolken gehuld.
Cloudily, (klau'-di -li), bijw. vol wolken; zie CLOUDY,
Cloudiness, (klau'-di -nes), s. 1. nevelachtigheid, bewolkt
betrokkenheid (der lucht) ; 2. (fig.) somberheid, v.;-heid,
^full of -, zeer bewolkt, zeer mistig.
Clouding, (klau'-ding), dw. bn. bewolkend; betrekkend,
enz. *-, s. (het) bewolken enz. ; zie CLOUD, bw. ow.
Cloudless, (klaud'-less), bn. onbewolkt, helder.
Cloudy, (klau'-di), bn. 1. bewolkt, nevelachtig, mistig;
donker; - atmosphere, - sky, donkere , lucht; -- weather,
(zeev.) dik weder; a - polar, wolkenzuil; waterhoos;
2. geaderd (van steen) ; gevlekt (van diamant, van sterren enz.); 3. (kh.) gemoireerd, gewaterd; 4. (fig.) treurig,
droevig, somber; - notions, duistere begrippen; - looks,
donkere blikken; - wrath, verborgen wrok; - mornings
turn to fair evening, (Spr.) na regen komt zonneschijn.
Clough, (kluf), s. 1. kloof, klove, bergholte, v. ; 2. (kh.)
kaplaken, o. toegift (op het gewicht), v.; 3. afdamming, v.
Clour, (klaur), s. 1. bult, knobbel, m. buil, v.; 2. slag
In. *-ED, bn. 1. met knobbels; 2. geslagen, vol
builen.
Clout, (klaut), S. 1. lap, m. stuk, o. ; 2. vaatdoek, m.
dweil; 3. luur, v.; 4. zakdoek, m.; 5. wit (om naar te
schieten), rondeel, o.; 6. platkop (spijker met platten kop);
7. slag, bof, m.; -s, mv. asschijven, schenen, v. mv.
5 -- LEAT HER, S. uitgesneden zoolleder, o. * -NAILS, s.
schoenspijkers, m.
Clout, (klant), bw. 1. lappen, verstellen; (fig.) sentences
-ed up together, te zamen gelapte -, geflanste volzinnen;
2. spijkeren, bespijkeren; 3. omwinden, inwikkelen (met
doeken, luren enz.) ; 4. een wit -, een rondeel plaatsen;
5. van (wagen-)schenen voorzien; 6. klappen -, oorvegen
geven (aan). *-ED, dw. bn. gelapt enz. ; zie CLOUT, bw.
Clouterly, (klau'-tur -li), bijw. 1. linksch, lump ; 2. grof.
Clouting, (klau'-ting), dw. bn. lappend enz. k-, s. (het)
lappen enz.; zie CLOUT, bw.
Clove, (kloov'), dw. bn. gekliefd; zie CLEAVE. *-, s. 1.
zie CLOUGH; 2. kruidnagel (specerij), m.; 3. (knoflook-)
schil, v.; 4. (kh.) gewicht van acht Eng. pond (boter of
kaas); zeven Eng. pond (wol) . * -BARK, s. nagel-, kaneelbloesem, m. *- GILLY-FLOWER, *-PINK, S. tuin-anjelier,
m. * -HITCH, S. (zeev.) mastwerp, m. 5 -STALK, S . (plant.)
nagelklauwtje, o. *_ TREE, S. nagelstruik, -boom, m.
Cloven, (kloo'-wn), dw. bn. gekloofd ; Zie CLEAVE. * -NOOT,
s. 1. gekloofde poot; 2. (fig.) schelm, m. *-HOOFED, ba.
met gekloofde pooten, - hoeven, - klauwen.
Clover, (kloo'-wur), *-GRASS, S. (plant.) klaver, v.; to
live in -, (spr.) in overvloed leven. *-ED, bn. met klaver
begroeid, klaver .. .
Clown, (klaaun), S. 1. boer, botterik, vlegel; 2. hans
potsenmaker, paljas, m.; -'s mustard, boerenmost-worst,
. * -AGE, (-'idsj), s. boerschheid, lompheid,v.*-ERY,-ard
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(-'e-ri), s. 1. lompheid, ruwheid; 2. potsenmakerij, v.
*- IsH, (- 'isj), bn., -LY, bijw. 1. boersch, lomp, dom;
the - neighborhood, de boeren uit de buurt; - hands,
boersche -, ruwe handen; 2. linksch, onhandig. -NEss,
S. boerschheid, grofheid, lompheid, v.
Cloy, (kloj), bw. 1. verzadigen, volproppen; 2. vernagelen (kanonnen enz.); 3. (rijseh.) prikken (een paard onder het beslaan). *- ED, dw. bn. verzadigd enz.; zie
CLOY. * -ING, dw. bn. verzadigend enz. -, s. (het)
verzadigen enz.; zie CLOY. *-LESS, bn. niet verzadigend,
mager, schraal. *_MENT, S. (Shak.) verzadiging, vol
-stoping,v.
Club, (klub), S. 1. knots, v. korte dikke stok, knuppel,
m. ; - ! - ! help ! help ! 2. (kaarts.) klaveren ; 3. gezelschap, o. kring, m. club, v.; 4. deel (in een gemeenschappelijke vertering), o. portie, v. gelag, aandeel, o.; 5.
(ontl.) vlechtknoop, m. *- FIST, S. zware -, grove vuist, v.
-ED, bn. met een grove vuist. * - FOOT, s. klompvoet,
m. -ED, bn. met klompvoeten. *- HAND, S. stomphand.
V. -ED, bn. stomphandig. * - HAUL, ow. (zeev.) wenden.
-ING, s. wending, v. * -HEADED, bn. dikhoofdig.
*-HousE, S. vergaderlokaal; eethuis (voor een gesloten gezelschap), o. * - LAW, S. 1. vuistrecht, recht van den
sterkste ; all things are carried by -, het recht van den
sterktste beslist; 2. reglement eener club, o. *- MAN, S.
knotsdrager, m. *-uoss, s. (plant.) soort mos, v.
*-Room, S. vergaderzaal, -kamer (eener club), eetzaal,
V. *-RUSH, s. (plant.) soort riet, o. *- SHAPED, bn.
knotsvormig.
Club, (klub), ow. samenwerken, medebetalen in, bij
botje bij botje leggen. f -, bw. bijdragen, be--dragen,
talen ; - your firelock ! (mil.) op schouder 't geweer!
*-BED, dw. bn. 1. bijeengelegd enz. ; zie CLUB, ow. en
bw. ; 2. knotsvormig; 3. met clubs. *- BER, *-BIST, m.
1. knotsdrager, m.; 2. lid eener club, o. *- BING, dw. bn.
bijdragend enz. -, s. (het) bijdragen enz. ; zie CLUB,
ow. en bw. *- BisH, (-bisj), bn. lomp, dom.
Cluck, (kluk), ow. klokken (van hoenders). *-, bw.
lokken. *- ED, dw. bn. gelokt. *- ING, dw. bn. klokkend. -, s. (het) klokken.
Clue, enz. zie CLEW, enz.
Cluff, (kluf), bw. stompen, slaan. *- ED, dw. bn. gestompt. *- ING, dw. bn. stompend, slaand. -, s.
(het) stompen, slaan.
Clump, (klump), s. 1. blok, o. klomp, m. klots, v.; 2.
geboomte, boschje, o. groep (boomen) ; 3. kluit (aarde),
v. *- BLOCK, s. kort dik blok, o. *- ER, bw. kluiten
vormen, - maken. -ED, dw. bn. tot kluiten gevormd;
kluitig, vol klompen. -ING, dw. bn. tot kluiten vormend. *- ERs, s. mv. klompen, zware schoenen, m.
mv. *- s, m. domoor, m. *- sHEAVE, s. kleine metalen
schijf, v.
Clumsily, (klum-'si-li), zie CLUMSY.
Clumsiness, (klum' -si-nes), s. domheid; lompheid, onhandigheid, v.
Clumsy, (klum' -si), bn. 1. kort, dik, ineengedrongen;
2. lomp, onbeholpen, onhandig; 3. geknoeid, slecht
gemaakt.
Clunch, (kluntsj), s. 1. verharde klei, v. ; 2. lomperd, m.
Clung, (klung), vt. hield vast. *-, vdw. vastgehouden
enz. ; zie CLING, ow. *-, bn. 1. verhard, dor, verschromeld, verkleumd; 2. ledig.
er,
ust
(klus'-tur), s. 1. tros (vruchten), m.; black -,
Bourgondische druiven; 2. groep (boomen, eilanden enz.),
v.; archipel; 3. zwerm (bijen); 4. haarlok; 5. hoop, stapel,
ni.; 6. opeenhooping (van ambten); 7. samenscholing, v.
*-, ow. 1. groeien (in trossen); 2. samengroeien; samenpakken; the -ed snow, de opeengepakte sneeuw; 3. een
groep maken, zich groepeeren;4. samenscholen(van volk).
*-, bw. groepeeren. *- ED, dw. bn. bij eengegroeid enz.;
zie CLUSTER, OW. * -GBAPE, s. Bourgondische druif, v.;
krenten, V. mv. * -ING, dw. bn. bijeengroeiend, zich
groepeerend enz. -, s. (het) bijeengroeien enz.; zie CLUSTER. * -LY, bn. vol trossen. -, bijw. bij trossen, hoopsgewijze. *- Y, bn. 1. bij trossen groeiend; 2. aaneenhangend, groepsgewij ze ingedeeld.
Clutch, (klutsj), bw. 1. sluiten, ballen (de vuist); 2.
grijpen, pakken; to - at a grasp, met de vuist
pen ; 3. omsluiten ; 4. (dichtk.) omvamen. *-, s. 1. greep,
m.; -es, mv. klauwen, m. mv. tangen, v. mv.;
2. (zeev.) verbindingsstuk, o. klauw, m.; double
socket -, verbinding met een vasten bos. *- ED, dw. bn.
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gesloten enz.; zie CLUTCH. * -FIST, s. gebalde vuist, v.-ED, bn. met gebalde -, met dikke vuisten. *- ING,
dw bn. sluitend; grijpend enz. -, s. (het) sluiten,
ballen (der vuist); zie * CLUTCH.
Clutter, (klut-tur), s. 1. verwarde hoop, stapel, boêl, m.;
2. gedruisch, rumoer, o. *-, bw. opeenhoopen, wild
opstapelen, volgooien; to - a house, alles in een huis
dooreengooien. *-, ow. gedruisch -, rumoer maken.
*-ED, dw. bn. wild opeengehoopt enz.; Zie CLUTTEB,bw. 5 ING, dw. bn. opeenhoopend enz. -, S. 1. (het)
opeenhoopen; 2. geraas enz.; zie CLUTTER, bw. en s.
Cly, (klaj), s. zak, m. ; to file
le the-, zakkenrollen. *-TAKE$,
s. zakkenroller, m.
Clyde, (klajd), S. (aardr.) Clyde (rivier in Engeland), v.
Clypeate, (klip-keet), bn. schildvormig.
Clysmie, (klis -mik), bn. reinigend, zuiverend.
Clyster, (klis'-tur), s. klisteer, lavement, o. 5 -IzE, (- ajz),
bw. een lavement zetten, - toedienen. -D, dw. bn. geklisteerd. * -IZING, (- aj-zing), dw. bn. klisteerend. -, s. (het).
klisteeren. 5-PIPE, *- PUMP, s. klisteerspuit, v. *-wis .E,
bn. (gen.) bij wijze van lavement.
t Clyte, (klajt), ow. vallen, zinken. *- D, dw. bn. gevallen. *...ING, dw. bn. vallend. -, s. (het) vallen.
Co, (ko), 1. voorvoegsel beteekenende mede ; 2. verkorting:
van Company; Willing - Co., Willing & Cie , .
Coacervate, (ko-e-sur -weet), bw. opstapelen. *-, bn.,
*-D, dw. bn. opgestapeld. 5 ...VATION, (-wee'-sjun), s.
opstapeling, v. *...VATING, (-wee'-ting), dw. bn. opstapelend. -, s. (het opstapelen.
Coach, (kootsj), s. (-es), 1. koets, v. rijtuig, o. wagen,.
m. ; a - and six, een koets met zes (paarden) ; fourwheeled -, rijtuig op vier wielen; glass -, glazen koets;
livery -, eigen rijtuig; hackney -, huurrijtuig, vigilante;
.;lage-, diligence, postwagen; mail-, post-, brievenkar;
to keep a -, rijtuig houden; order the -, laat (het rijtuig)
voorkomen; toget the - ready, inspannen; 2. (zeev.) bovenkajuit, v. * - BIT, s. (rijt.) dissel, m. * - BOAT, S. 1. marktschip, o. ; 2. veerschuit, v. *- BOOT, s. kastje onder den
bok, o. *- Box, s. bok, m. zitbankje (van den koetsier),
0. * -BRACE, s. hangriem, m. *- DOOR, s. portier, koetsdeurtje, 0. *-FARE, s. koetsvracht, V. * --FELLOW, S. een
paard van een span. * - FULL. bn. koetsvol. 5 -GREASE, S.
wagensmeer, o. *- HIRE, s. koetshuur, v. het af huren
eener koets, *-HORSE, S. koetspaard, o. *- HOUSE,.
S. koetshuis, o. * -MAKER, s. wagen -, rijtuigmaker, m.
*-MAN, s. koetsier, m. * - OFFICE, s. diligence-kantoor,
o. *- SHIP, s. bekwaamheid in het mennen, v. *- SPRIZ\ G,.
latte veer, V. * -SPRINGS, mv. koetsveeren, V. mv.
- STAND, s. standplaats voor huurrijtuigen, v. *- STEP,
s. koetstrede, v. -rOP, s. koetsheuiel, m. -WINDOW, s.
koetsvenster, o.
Coach, (kootsj), bw. rijden, vervooi en per as. *-, ow.
rijden, in een koets zitten, - reizen. *- ED, dw. bn. gereden, vervoerd per as. 5 -ING, dw. bn. rijdend enz. -,
s. (het) rijden, rit, m.; zie COACH.
Coacted, (ko-ek'-tid), bn. gedwongen, genoopt, genoodzaakt, verplicht. *...ACTION, s. dwang, nooddwang, m.
geweld, o. ...ACTIVE, bn., -LY, bijw. dwingend, nopend,
op dwingende wijze, dwang... 5 ...ADJUMENT, (-ed'-joement), s. medehulp, v. bijstand, m. onderlinge hulp, v.
5 ...ADJIJTANT, bn. medehelpend, hulpbiedend. *...ADJUTOR, (-ed'-joe-tur), m. 1. helper; 2. (k.) coadjutor, onder
-SHIP, s. 1. coadjutorschap,.-bischop;4.adjunt,m
o. ; 2. medehulp, v. *...ADJUTRIX, v. medehelpster, v.
..ADJUVANCY, (-ed-joe'-wen-si), s. medehulp, medewerking, v. *...ADJUVANT, (-ed-joe -went), s. (gen.) medehel
geneesmiddel, o. *...ADUNATE, (- e'-djoe-neet), bn.-pend
(plant.) aanhangend,samengegroeid,hechtend aan. *...ADUNITION, (-ed-joe-ni'-sjun), s. samenhechting, -voeging, v.
*...ADVENTURER, (-ed-wen'-tjoe-rur), m. v. lotgenoot, medeondernemer, -neemster, mede-avonturier, -ster, m. v.
*...AFFOREST, (-ef-fo'-rest), bw. tot boschgrond maken.
*...AGENT, m. v. medehulp, -helper, -helpster, m. v....AGMENT, (- egh'-ment), bw. ophoopend, verzamelen.
- ATION, s. ophooping, verzameling, v. -- ED, dw. bn. opgehoopt. -ING, dw. bn. ophoopend. * ... AGULABILITY, (- eghjoe-le-bi'-li-ti), s. strembaarheid, v. het stolbare....AGULABLE, (-e'-ghjoe-le-bl), bn. strem-, stolbaar. *...AGULANT,
(- e-ghjoe-lent), bn. stollend, doende stremmen. *...AGULATE, (-e-ghjoe-leet), bw. ow. stremmen, stollen. -D,
dw. bn. gestold, gestremd. ...ING, dw. bn. stollend.
*...AGULATION, (-e-ghjoe-lee-sjun), s. stolling, stremming,.
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V. *...AGULATIVE, (- e'-ghjoe-le-tiv), bn. stollend, met stremmende kracht. *...AGULUM, (-e'-ghjoe-lum), S. stremmend -,

stollend beginsel, o. gestolde massa, v. *...AGULATOR,
(-e'-gbjoe-lee-tur), S. stollend middel, o.
Coak, (kook), s. (zeev.) metalen bus. v. sluitklamp, m.;
dove tail -, zwaluwswijze inlating; block-, blokbos.
*-, bw. (timm.) zwaluwswijze inlaten.
Coaks, (kookz), zie coxES.
Coal, (kool), s. kool, steenkool, v. steenkolen, mv.;
dead -, blind -, doove kool; live -, burning -. gloeiende kool; to dig -, steenkolen uithalen; to call over
the -s, (fig.) iem. op de pijnbank leggen; iem. pijnigen;
the blow a -, een vuurtje stoken, twist zaaien; sww<ith-,
smidskolen; to carry -s to Newcastle, water in de bron
gieten, (overtollig werk verrichten); - of hartshorn, gebrande hertshoorn; caking-, smeêkolen; cannel -, grijs
glimmende kolen; glance -, zwartglimmende kolen;
malling -, store -, grijze kolen. * -BASIN, S. koolbekken,
komfoor, 0. * -BASKET, s. kolenmand, v. *- BEu, s. kolenlaag, -bedding, V. * -BLACK, s. koolzwart, - zwartsel, o.
*-Box, *-BUNKER, s. 1. kolenbak, m. -hok, o.; -s in stock
hole, kolenhokken bij de vuurplaatsen (op stoolnbooten);
2. vuurkist (op locomotieven), v. *- CART, s. kolenwagen,
m. * -CELLAR, S. kolenkelder, m. * - CLOSET, S. kolenhok,
0. * -DISTRICT, s. 1. kolenveld, o. - grond, m.; 2. kolendistrict (waar kolenmijnen zijn), o. 0 DUST, s. 1.
kolengruis; 2. aanveegsel van kolen, o.; dust -, fijne
kolen. 5 -EYED, bn. zwartoogig. *-FACTOR, s. kolen
M. *-FIELD, S. kolenveld, o.
-drage,vkop
s. kolenvuur 0. 5 -FISH, s. koolvisch, m. * -I'ORMATION,
s. (aardk.) koolformatie, v. *- GAS, s. kolengas, gas uit
steenkolen, o. * -HATCH, s. stortkoker (voor kolen), m.
*- HEAVER, S. kolendrager, -hover, m. * - HOLE, *-HOUSE,
s. kolenhok, o. - kelder, m. *- HOD. s. kolenemmer, -bak,
m. 5 -LIGHTER, s. kolenlichter (vaartuig), m.
* -TRIMMER, S. 1. kolendrager; 2. kolenverkooper; 3.
kolenbrander, m. *-MEASURE, S. kolenmaat, v. *- mERCHANT, s. steenkolenhandelaar, m. *- METER, s. kolen
C-DQINE. s. kolenmijn, v. *- 55INER, s. ko--metr,.
lenmijnwerker, m. C -MINING, s. (het) ontginnen -, graven eener kolenmijn, o. *- MOUSE, s. koolmees (vogel),
m. * -OFFICE, s. kolenkantoor (aan de mijnen enz.), o.
*-PIT, s. kolenmijn, •groef, v. * POKER, s. pook, v.
haardijzer, o.; -door, kolenhokschuif. *-RAKER, s. kolenkrabber, m. *- SCUTTLE, s. kolenemmer, m. *- SHIP, S.
kolenschip, o. kolenhaalder, m. *- STONE, S. (ook: store
-), grijze anthraciet (harde soort kool), m. 5 - STORE,
s. depot van steenkolen, o. * - TAR, s. koolteer, v.
*-\ESSEL, s. kolenschip, o. * -WHIPPER, s, kolenontlader (werkt.), m. *-woRx, s. kolenmijn, v. kolenwerk, o.
* -YARD, s. kolenbergplaats, v. erf voor de steenkolen, o.
Coalery, (kool' -ur-ri), s. steenkolen - groef, v.
Coalesce, (ko-e- les'), ow. 1. samengroeien; 2. samenvloeien; 3. zich verbinden, samenkomen. *- D, dw. bn.
samengegroeid; vereenigd; zie COALESCE. 5 ...LESCENCE,
( -les'-sens), s. 1. samengroeiing; 2. vereeniging, overeenstemming, V. *...LESCENT, ( - les'- sent), bn. samengegroeid, vereenigd. *...LESCING, ( - les'- sing), dw. bn. samengroeiend enz. -, s. (het) samengroeien enz. ; zie
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Coarse, (koors), bn., *- LY, bijes. 1. grof, ruw, dik, zwaar;
- hosiery, grove kousen, mutsenwaren; 2. (fig.) lomp,
grof, onbeschaafd; - manners, ruwe manieren, - zeden.
*-BREAD, s. grof brood, 0. *-FOOD, S. grof voedsel, o.
*-NEss, s. 1. grofheid, ruwheid, ongeslepenheid; 2.lompheid, onbeschaafdheid, v. *- PRACTITIONER, S. onbekwame
praktizijn, m. *- STUFF, S. (mets.) kalk met koe
-har,v.

Coassessor, (ko-es-ses' -sur), s. mede -, adjunct-assessor,
bijzitter, m. *...ASSUME, (-es-sjoem'), bw. mede op zich
nemen, mede - aanvaarden. -D, dw. bn. mede-aanvaard.
*...ASSUMING, dw. bn. mede - aanvaardend. -, s. (het)
mede - aanvaarden.
Coast, (koost), s. kust, v. oever, m. strand, o. rand,
kant, In.; armament of the -, kustbatterijen; adjacent-,
naburige kust; bearings of the -, beloop van de kust;
-defenses, kustverdediging; foul -, vuile (hachelijke)
kust; slcal low -, ondiepe kust; windward -, bovenwindskust (in de Kleine Antillen); to work up the -, langs de
kust opwerken; the - is clear, de kust is vrij; (fig.) er
is geen gevaar; to trade -wise, kusthandel drijven.
Coast (koost), ow. 1. langs de kust varen, - zeilen; 2,
de kust aandoen; 3. kustvaart drijven; to - along, langs
zeilen. *"" - En, dw. bn. langs de kust gevaren enz.; zie
COAST, OW. * -ER, (- tui-), m. kuster, kustvaarder,
(persoon en schip), m.-, m. v. kustbewoner, in. -bewoon-

ster, v.
Coasting, (koos' -ting), dw. bn. langs de kust varend
enz. *-, s. 1. het varen langs de kust enz.; zie COAST;
2. kustvaart, v. 5 -BARK. S. loodsboot, v. * -NAVIGATION,
s, kustvaart, V. 5 -1'I LOT, s. kustloods, m. * -TRADE,
s. kleine kustvaart, eabotage, v. C -VESSEL, Zie COASTER.
Coastwise, (koost -wajz), bn. bijes. door -, bij den kust
-handel.
Coat, (koot), s. 1. kleed, o. rok, m.; great -, overrok,
winterjas; riding-, jas; over-, overjas; single breasted
-, jasje met één rij knoopen, frak; double breasted -,
overslaande jas, jas niet een dubbele rij knoopen; to
turn --, een rok keeres; (fig.) overloopen; (nlil.) de
plaat poetsen; to cut the - accordiiig to the cloth, (spr.)
do tering naar de nering zetten; 2. (zeev.) vest, buis,
baatje, o.; frock -, over-, regenjas; storm-, waakjas;
- of u mast, - of a helm. mast-, roerbroeking, v.; 3.
(zeev.) smeer, o. pap, v.; to give a first - of paint,
grondverven; - of stuf on a skip's bottoua, smeersel op
de huid van een schip; - of pitch, laag pik; 4. tuniek,
v.; 5. kinderbuisje, o.; 6. - of mail, (oudt.) maliënkolder, wapenrok, m.; 7. schild; 8. werkpak; 9. kostuum,
ornaat, o.; 10. huid (van een dier), vacht, v. vel, o.;
to cast the -, ruien, van huid verwisselen; 11. (ontl.)
oogvlies, o.; 12. (plant.) schil, peul, v.; 13. tapijt, weefsel; 14. (bk.) vermvulfsel, o. *-ARMOR, s. wapen, o.
*-CARD, S. (kaart s.) beeld, figuur, prentje, o. * -LOOP,
s. (rijsch.) zadelhaak, ni. -slot, o.
Coat, (koot), bw. 1. bedekken, bekleeden (i. a. b.); (gem.)
in de plunje steken; 2. dekken (met een laag verf enz.),
verven; 3. pleisteren. C-EV, dw. bn. bedekt, bekleed
enz.; zie coAl; soft - fish, viseb moet schubben.
Coatee, (koo'tie), s. rokje, jagersbuisje, o.
COALESCE.
Coati, (ko'-e-ti), - mondi, s. soort marterdier (in AmeCoalier, zie COLLIER.
rika), o.
Coalition, (ko-e- li' -sjun), s. 1. vereeniging, v.; 2. ver- Coating, (koo'-ting), dw. bn. bedekkend, bekleedend
bond; 3. vorstenverbond, o. coalitie (met vijandige oog
enz. *-, s. 1. (het) bedekken enz.; zie COAT, bw.; 2.
IST, m. aanhanger -, bevorderaar eener-merkn),v.*
bedeknel, o. laag (verf), v.; rough. -, ( mets.) ruwe kalk;
coalitie, m.
3. stoompijp; 4. stof, v.
Coally, (ko'-el -li), m. mede - bondgenoot, m. (kolen. Coax, (kooks),bw. streelen, vleien, liefkoozen, flikflooien;
they -ed hint into a dressing gown, zij wisten door allerlei
Coaly, (koo'-li),bn. steenkoolachtig, - houdend, vol steen Coamings, (koo'- minfis), s. mv. (zeev.) - of the hate/ces,
liefkoozingen hem een kamerjapon te doen aantrekken.
hoofden der luiken, o. mv.
*-, in. (-es), gefopte. onnoozele bloed, m. *-ATION, S.
Coannex, (ko-en-neks'), bw. mede aan (iets) hechten.
vleierij, liefkoozerij, flikflooierij, v. *-En, des. bn. ge*-ED, dw. bn. mede - aangehecht. * - ING, dw. bn. mede vleid, geliefkoosd. *-ER, ( -sur), m. v. vleier, liefkoozer,
aanhechtend.
flikflooier, m. - Hooister, v. * -ING, dw. bn. liefkoozend
enz. -, s. (het) liefkoozen enz.; zie coAx, bw. - LI,
Coapprehend, (ko-ep-pri-hend'), bw. mede - vermoeden,
-vreezen; Zie APPREHEND.
bijw. liefkoozend.
Coaptation, (ko-ep-tee'-sjun), s. 1. aanpassing; weder Cob, (kob), s. 1. top, m. kruin, v. kop; 2. klomp meel (tot
samenschikking; 2. (heelk.) verbandlegging, v.-zijdsche
vogelnesten), m.; 3. zeemeeuw; 4. spin, v.; 5. klophengst;
Coarct, (ko-aarkt'), *- ATE, (-teat), bw. 1. samendringen,
6. weversspoel, m.; 7. kopstuk, o. piaster (munt), in.; 8.
- persen; vernauwen; 2. beteugelen, beperken (de macht).
klaverzaad, o.; 9. vrek, gierigaard, In. *-, bw. (zeev.)
*-ED, dw. bn. samengedrongen; beperkt. * - ING, dw.
afstraffen. *-BED, dw. bn. (zeev.) afgestraft. *-COALS,
bn. samendringend enz. -, s. (het) samendringen enz.;
S. mv. groote ronde stukken steenkool, o. mv. *-IRONS,
zie COARCT. * -ATION, (-tee'-sjun), s. 1. samendringing;
S. mv brandijzers, o. mv. *-LOAF, s. een groot korstig
brood. * -NUT, S. 1. groote soort noot, v.; 2. kinderspel,
vernauwing; 2. beteugeling, beperking, v.
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met noten, 0. *-STONE, S. zware kiezelsteen, M. * -SLAAN,
S. voorzwemmer (zwaan), m.
Cobalt, (ko'-belt), S. (delfst.) kobalt, o. *- BLUE, S. kobaltblauw, email, o. *- BLOOM, s. (delfst.) kobalt -spaath, o.
*-causT, S. kobalt - beslag, o. * -ic, bn. kobaltachtig,
- houdend.
Cobbet, (kob-ket), s. William Cobbet (Engelsch geleerde,
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m.; fore -, hanenmat, v. *- ROACH, S. 1. kelder-pissebed
(insect); 2. kakkerlak (in Amerika), m. * -SAW, s. (werkt.)
draai -, cirkelzaag, v. *-'s co3iB, s. 1. hanekani, m.; 2.
narrenkap, v.; 3. zie coxcoSIB. *-' S HEAD, s. (plant.)
Spaansche klaver, v. *- sHUT, *-SxooT, s. tijd van opvliegen der kippen, m. avondschemering, v. *-spun, s.
hanenspoor (tot de gevechten), v.; - pepper, gewone
1766-1835).
spaansche peper, v. *- STONE, s.hanesteen,m.*-'s TREAD,
Cobbing, (kob'-bing), dw. bn. afstraffend, zie coB, bw.
*_'S TREADLE, s. hangtred, m. * - SURE, bn. zeer zeker.
*_, s. (het) afstraffen. * -BOARD, s. (zeev.) rooster voor
* -SWAIN, (COCKSON), S. (zeev.) kwartiermeester, m.
de afstraffing, m.
5 -THROWING, s. (het) hanenknuppelen. *-TROPPLED,
Cobble, (kob'-bl), bw. 1. lappen (schoenen); 2. oplappen,
bn. (veearts.) hertenhalzig (van paarden). *-WATER, S.
flikken; 3. knoeien, broddelen. *-, s. haringbuis, vis
(mijnw.) onderwater, o.
V. *-D, dw. bn. gelapt enz.; zie COBBLE.-scherbot,
Cock, (kok), bw. 1. den haan spannen, overhalen; a *_R, (ur), m. 1. schoenlapper; 2. flikker; 3. knoeier,
gun, een geweer met overgehaalden haan; 2. - up, in
broddelaar, kruk, m. *- STONE, s. zware kiezelsteen, m.
de hoogte richten, ophouden; 3. opzetten, (hooi) opperen,
*.. • ING, dw. bn. lappend enz. -, s. (het) lappen enz.;
opladen; 4. (hoed.) optoomen; to - the ears, de ooren
zie COBBLE, bw.
spitsen; to - the match, den haan (van een geweer met
Cobby, (kob' -bi) bn. sterk, gespierd.
de lont er boven) ophouden. *-, ow. pralen, den kam
Cobeals, (kob'-kels), s. mv. vrouwen-sandalen (in Oosthoog dragen.
Indië), v. mv.
Cockade, (kok -keed'), s. kokarde, v. *- D, bn. met -,
Cobelligerent, (ko- bel -li' -dji-rent), bn. mede -oorlogvoevan een kokarde voorzien, de kokarde dragend.
rende (partij).
Cockal, (kok' -kel), s. koot, v. kootspel, o.
Cobishop, (ko' -bi -sjop), s. zie COADJUTOR.
Cockatoo, (kok -ke-toe'), s. kakatoe (vogel), m.
Coblence, Coblentz, (ko'-blens), s. (aardr.) Coblenz Cockatrice, (kok' -ke-tris), s. 1. basilikus (hagedis), m.;
(Pruisen), o.
2. lichtekooi, V.
Coburg, (ko'-burgh), s. (aardr.) Coburg (Duitsellland), o. Cocked, (kok' -kid), dw. bn. met gespannen haan; opgeCobouse, (zeev.) zie CABOUSE.
toomd enz.; zie COCK. * . HAT,s.driekantige hoed,steek,m.
Cobweb, (kob'-web), s. 1. spinneweb, spinrag; 2. (fig.) Cocker, (kok' -kur), s. 1. havenmelker, m.; zie COCEMASnet, o. val, strik, us. *-, bn. teer, dun, zwak, los.
TER; 2. minnaar van hanengevechten, m.; 3. slobkous,
*-BED, bu.1. vol spinrag, met spinnewebben; 2. zoo fijn
V. *-, bw. lief koozen, vleien, verwennen; to - up a
als spinrag, haarfijn. *- LAWN, S. sluier -, doopdoek, m.
propensity, een neiging voeden, - aanmoedigen. *- ED,
Cocalon, (ko'-ke-lun), s. groote schaal, v. - dop, m.
dw. bis. geliefkoosd, gevleid. *- EL, S. jong haantje, o.
Cocciferous, (kok- si'-fe-rus), bn. beziën- dragend.
* -ING, dw. bn. liefkoozend enz. -, s. (het) liefkoozen
Cocculus, (kok' -kjoe -lus), - Indicus, s. (plant.) vergifenz.; zie COCKER.
bezie (in Indië), v.
Cocket, (kok' -ket), s. (kh.) tolzegel, aangehangen lood;
Cochineal, (ko-sji'- ni -el), s. konzenilje, v.
geleibriefje, bewijs (van betaalden accijns), o. *-, bn.
Cochleary, (ko'-kli-e-ri), *...ATE, ( - eet), *...ATED, (-ee-tid),
1. guitig, loos, opgewekt, dartel; 2. coquet. *-BREAD, S.
bn. schroefvormig, schroefdradig.
wittebrood, o. * - INGS, s. mv. (jag.) het lokken (van
Cock, (kok), s. 1. haan, m.; black-, heath-, mountain--,
fazanten).
'
- of the wood, korhaan; game-, vechthaan; (fig.) voor Cocking, (kok'- king), dw. bn. den haan spannend enz.
haantje -de- voorste; a - and a bull (story), een-vechtr,
*-, s. 1. (het) spannen van den haan enz.; zie COCK;
sprookje van moeder de gans; to be - on the hoop, to 2. hanengevecht, o.; 3.' (timen.) voeging, V. *-cLOTn, s.
a hoop, koning kraaien; to be the - of the club, de
(jag.) fazanten -net, o. - strik, m. *_ LEVER, s. haarschroef
haan -, de koning zijn van den troep; de belhamel; the
(aan het geweer), v.
- of the walk, de voorste onder de boeren; 2. -, -a- Cockish, (kok'- kiss), bn. hanig, wulpsch.
doodle-do, hanengekraai, o. tijd van het kraaien van den Cockle, (kok'-kl), s. 1. (plant.) kankerroos, korenroos,
haan, m.; till the first -, tot aan het eerste hanengev.; 2. onkruid, o.; 3. jonge haan, m.; 4. (mijnw.) schoorl;
kraai; 3. mannetje (van iederen vogel), o.; Turkey-,
5. to play at hot -s, handjeklap spelen; to cry-s, gekalkoen, kalkoensche haan; 4. haan, weêrhaan (op een
hangen worden. * -STELL, s. mosselschelp, v. *- STAIRS,
toren), windwijzer, gek (op een schoorsteen), m.; 5.
s. wenteltrap, v. * -STONES, mv. stroom -, oeversteenen,
kraan, v.; blow off -, spul -, verlaatkraan; bulkhead -,
M. mv. *- WED, s. kankerroos, korenroos, V.
schuurkraan, kraan in de waterdichte schotten; feed -, Cockle, (kok'-kl), bw. 1. rimpelen, vouwen; 2. schroefvoedingskraan; test-, gauge--, proefkraan; stop-, stopvormig maken, tot een schroef draaien. *-, ow. rimpekraan; injection-, inspuitkraan; injection - from hold,
len, zich krullen (van de haren); kabbelen. *- D, dw.
lens-, inspuitkraan; jacket-, mantelkraan; pet-, veilig
bn. 1. gerimpeld, gekruld enz.; zie COCKLE, bw. en ow.;
sea-, hotwell-, schutkraan op de vloeipijp;-heidskran;
2. mosselachtig; 3. schroefvormig. *...ING, dw. bn. rimbuitenboordskraan; two ways -, kraan met twee wegen;
pelend enz. -, s. (het) rimpelen enz.; zie COCKLE.
6. (hoed.) opgetoomde rand; 7. haan (van een vuurwa- Cockler, (kok' -lur), m. v. mosselenverkooper, -ster, m. v.
pen), m.; on full -, met overgehaalden haan; half-, Cockney, (kok'-ni), s. 1. Londensche burger, in. Lonhaan in rust; to let down the -, den haan nederlaten;
densch kind, o.; 2. straatslijper, ploert, m.; 3. moeders- of a percussion lock, hamer van een perecussieslot;
kind, wittebroodskind, o. * -DIALECT, s.gemeene (Lon8. tong, naald (eener weegschaal); 9. punt (van een steek),
densche) taal, V. * -LIKE, bn. 1. ploertig; 2. verwijfd,
v.; 10. spleet (van een pijl), v.; 11. hooiopper, m.;
verwend.
12. schuitje, o. *- A-DOODLE-DO, s. hanengekraai, o. *- ALE, Cocoa, (ko'-ko), s. kokos, kokosboom, -palm, m. *- NUT,
S. zwaar bier, o. * - BILL, S. (zeev.) the anchor is a-,
S. kokosnoot, V. 5 -OIL, S. kokosolie, v. *-OIL-SOAP, a.
het anker is onder de kraan gevierd. -, bw. (zeev.)
kokoszeep, V. * -TREE, zie COCOA. *-s-woon, S. 1. kohet anker onder de kraan vieren. * - BAWD, S. (gem.)
kosbooin-bosch, -woud; 2. hout van den kokosboom, o.;
hoerenwaard, m. *-BOAT, s. hulpboot, kaar, v.
3. Zie CACAO.
*-BROTH, S. soep van hanenvleesch, v. * - CHAFER, s. Cocoon, (ko- koen'), s. pop (van een zijdeworm enz.), v.
meikever, m. * -CROWING, s. hanengekraai, o.; (fig.) het
*-ERY, s. (-ies), 1. zijdewormenteelt, zijdeteelt; 2.
krieken van den dag. *- EYE,. s. scheeloog, o. -s, mv.
zijdefabriek, v.
karabijnhaken aan het paardentuig, m. mv. *_FEATHER, Coctile, (kok'-til), bn. gebraden, gebakken, gebrand.
S. 1. haneveder, v.; 2. baard van een pijl,. *-FIGHT, Coction, (kok' -sjun), s. 1. (apoth.) kooksel, afkooksel, o.;
*-FIGHTING, s. hanengevecht, o. *- HEAD, S. (mol.) kop
2. het koken; 3. (gem.) spijsvertering, maagkoking, v.
van den drijfboom, m. *- HORSE, s. stokpaardje, o. -, Cocytus, (ko-saj'-tus), s. (fab.) Cocytus (een der zeven ribn. te paard; trotsch, fier. *-LOFT, s. dak -, vlieringkavieren van de onderwereld), m.
mertje, o.; lianebalken, m. mv. *-MASTER, m. hanenmel- Cod, (kod), s. 1. schil, v. dop, m. peul, v.; 2. kussen, o.
ker, fokker van kemphanen, m. *- MATCH, S. hanengepeluw; 3. po p (van een zijdeworm), v.; 4. (ontl.) balvecht (inz. als prijsgevecht in Engeland), o. *- PADDLE,
zak, m.; 5. binnenste (eener) baai; 6. sluitstukje, o.;
s. zeehaan (visch), m. *- PIT, s. 1. kampplaats (bij hasteel -, stalen nok in een kruk. *-, *-FISH, s. kabelri engovechten), v.; 2. (zeev.) slagverband, o. ziekenboeg,
jauw, stokvisch, m.; fresh -, kabeljauw; dry - , dried
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van -, uit denzelfden tijd, gelijktijdig. -, m. v. tijdge-, cured -, gedroogde kabeljauw; salt-, labberdaan.
noot, m. V. *... EXECUT OR, (-e-ghze'-kjoe-tur), m. mede
*-ER, s. kabeljauwvanger, -visscher (man, schip), m.
*- OIL, S. levertraan van kabeljauw, v. * -PEPPER, s.
executeur, m. 5 ...EXECUTRIX, v. mede -uit--uitvoerd,
piment (specerij), v. 5 -PIECE, s. tongetje; kruis (in
voerster, executrice, v. *... EXIST, (-egh- sist'), ow. mede -,
gelijktijdig bestaan. -ED, dw. bn. mede - bestaan heb
de broek), o. *-'s HEAD, s. (fig.) domoor, m. uilskuiken,
mede-bestaan, o. *... EXISTENT-bend.*EXISTNC,s,
0. *-'s PuxsE, s. (ontl.) balzak, m. 5 -WARE, S. groene
bn. inn, dw. bn. mede -, gelijktijdig bestaand. -, s.
erwten v. mv. 5 -woa^z, s. strooworm, m.
Cod, (kod), bw. in een schil of huls opsluiten. ' -DED,
zie COEXISTENCE. *... EXTEND, (-eghs-t.end'), bw. even ver -,
dw. bn. opgesloten in een schil, van een schil voorzien;
mede - uitbreiden. -, ow. zich mede -, zich even ver uit
- grains, peulvruchten. * -DER, ( -dur), m. v. inzamemede-gelijk uitgebreid, - uitge--strekn.ED,dwb
laar, -ster, plukker, -ster (van peulvruchten), in. v.
strekt. *...EXTENDING, dw. bn. even ver -, mede- uitbrei* -DLE, ('-dl), bw. zacht stoven, meuken. -D, dw. bn.
dend enz.; zie COExTEND. *... EXTENSION, (-eghs-ten--sjun),
zacht gestoofd . * -DING, dw. bn. zacht stovend. -,
S. mede -, gelijke uitbreiding, - uitgestrektheid, v. *... EY
s. zachte stoving, v. 5 -DY, bn. met -, in schillen, hulzig.
-LY, bi1w. zich gelijk -,-TENSIV,(eghstn'iv)b.
Code, (kood), s. wetboek, o. codex; sleutel van geheim
slede-uitstrekkend. -NEss, s. mede-uitbreiding, gelijke
-schrift.m
uitgestrektheid, v.
Codebtor, (kodet'-tur), m. v. medeschuldenaar, -ster, Coflee, (kof' -fl), s. koffie, v. 5 - BEAN, * - BERRY, s. koffie
m. v. *...DEFENDAN T, (-di-fen'-dent), in. v. (recht.) mede
5 - BIGGIN, (-bigh'ghin), s. filtreerkan, v.-bon,v.
-ster, mede - beschuldigde, - beklaagde, m.-verwd,
*-coLOR, s. koffiekleur, v. *-cuP, s. koffiekopje, o.
v. .. DETAINER, (-di-tee-nur), m. v. (recht.) mede - houder,
s -HOUSE, S . koffiehuis, café, o .-KEEPER,m .v.kcftiehuismede - bezitter, -ster, m. v.
houder, -ster, m. v. *-xITCIaEN, s. koffiebrander (werkt.),
Codger, (kod'-zjur), s. 1. vrek, gierigaard; 2. grijskop;
m. -IIAN, S. 1. koffiehuishouder; 2. koffiebezorger, m.
3. boer, m.
* _aiILI., s. koffiemolen, m. a - PLANTATION, s. koffiet Codicil, (ko'-di-sil), s. (recht.) aanhangsel, toevoegsel
plantage, v. -veld, o. *-POT, s. koffiekan, v. -pot, m.
(bij een testament), o.
*-ROASTER, s. koffiebrander (werkt.) m. -, m. v. kofCodification, (ko-di-fi-kee'-sjun), s. 1. verzameling tot
fiebrander, -ster (persoon), m. v. 5 -aooa, s. kofplekaéén wetboek; 2. redactie eener wet, codificatie; 3. regesuer, v. a -SHOP, s. koffie-, kruidenierswinkel. m.
ling door (bij) de wet, v. *...DIF IED, (-di-faj d), dw. bn. tot één Coffer, (kof' -fur), s. 1. koffer, m. kist; 2. geldkist, -kast;
wetboek gebracht. *... DIFIER, (-di-faj-ur'), m. verzame3. schatkist, - kamer, v.; 4. (waterb.) verlaat, o.; 5.
laar-, samensteller van wetten, m. *... DIFY, ( 'di-faj), bw.
(vest.) bedekte gang, v.; 6. (bk.) kist, v. *-, bw. 1.
tot één wetboek brengen, - verzamelen; codificeeren, door
wegsluiten (in een kist of kast); 2. - up, zalm vergaren,
de wet -, bij wet regelen. -ING, dw. bn. tot één wet
opzamelen, opsparen. * -DAMI, m. kistdam, m.
verzamelend. -, S. zie CODIFICAT ION.
dw. bn. weggesloten enz.; zie corsER. *-ER, (-or), m.
Codilla, (ko- dil'-le), S. vezelige schors (van hennep en
1. schatmeester, penningmeester; 2. gaarder, m.
vlas), v.
dw. ho. wegsluitend enz. -, s. (het) wegsluiten enz.;
Codille, (ko- dil'), s. kodilje, v.; to be -, verloren hebben
zie COFFER.
(in het omberspel).
Coffin, (kof' -fin), s. 1. doodkist ; 2. onderkorst, v.; 3.
Codle, zie CODDLE.
taart -, keekvorm; 4. papieren zak, m.; 5. (drukk.) kar,
Codling, (kod'-ling), s. 1. kook-, stoofappel, n1.; 2. jong
6. paardehoef, m.; 7.kolf (tot porselein branden), v. *-, bw.
van den kabeljauw, o.
1. kisten (in een doodkist leggen); 2. in den (taart)vorm
Codonee, (ko-dun-nie'), m. v. (recht.) mede - beleende,
doen; 3. beperken, beteugelen. 5 -BONE, s. (veearts.)
- begiftigde, - legataris, m. v.
hoefbeen, 0. * -MAKER, s. doodkistenmaker, m. *-MAN,
Coe, (ko), s. mijnhut, v.
s. doodgraver, m. *-ED, dw. bu. gekist enz.; zie COFFIN,
Coefficacy, (ko-ef'-fi-ke -si), s. gmv. mede -werkdadigheid,
*-ING. dw. bn. kistend.
v. *...EFFICIENCY, (-ef'-fi-sjen -si), s. medewerkzaamheid, Cofounder, (ko-foun' -dur), m. v. mede-stichter, -ster,
medewerkende oorzaak, medewerking, v. ...Err ICIENT,
mede-oprichter, -ster, m. V.
(-ef'-fi-sj ent, bn ., -LY, bijw. mede-werkdadig, -lijk. -, Cog, (kogh), s. (zeev.)tand (van een wiel),m.; hunting-,
s. (wisk.) coefficient, bekende factor (bijv. in 4 x = is 4
(verspringtand. *-WHEEL, S. 1. tand-, kamrad; houten
de coëfficient), m.
tandwiel, o.; 2. kog (vaartuig), v.; 3. houten schotel, m.
Coelder, (ko-el' -dur), m. v. die van gelijken ouderdom Cog, (kogh), bw. 1. van tanden voorzien (een rad); 2.
is, tijdgenoot, m. v.
foppen, misleiden (door vleierij); 3. to - the dice, valsch
Coelection, (ko-e- lek' -sjun), s. mede - verkiezing, mede
dobbelen; -ged dice, valsche dobbelsteenen; to - n
-keus,v.
a word, een woord bedrieglijk inlasschen, - onderschuiCoeliac, (si' - li -ek), bn. (gen.) loslijvig; - artery, onder
ven. 5 -GED, dw. bn. getand enz.; zie COG, bw. *- GING,
- passion, buikloop, m. loslijvigheid, v.-buiksader,v.;
dw. bn. van tanden voorziend enz.; zie COG, bw.
Coemption, (ko-enip'-tsjun), s. opkoop, m. (het) opkoopen. Cogency, (ko-djeu' -si), S. (red.) dwingende kracht, overCoenjoy, (-eii'-djoj), bw. mede - genieten. *-ED, dw. bn.
reding, v.; 2. geweld, o.; dwang, mI. *... GENT, (-djent),
mede-genoten. * -ING, dw. bn. slede-genietend. -, s.
bn .. -LY, bijes. 1. (red.) overredend, overtuigend; 2.
mede-genot , o.
dringend, dwingend, onwederstaanbaar.
Coequal, (ko- i' - kwel), bn.,-LY, bijw. evengelijk, op Cogger, (kogh'ghur), in. v. vleier, vleister, fopper, bedenzelfden voet. *-, ni. v. evengelijke; (leenst.) evendrieger, -ster, ni. v. "I-Y, s. 1. bedrieglijke vleierij,
knie, m. v. * _ITY, ('-i-ti), s. evengelijkheid, v.
- liefkoozing. v. gevlei; 2. bedrog, o. valschheid, v.
Coerce, (ko-ers'), bw. 1. dwingen, bedwingen, onder Coggle, (kogh'-ghl), s. 1. visschersboot; 2. houten nap,
v. *-STONES, nlv. kiezelsteenen, nl . mv.
nopen, noodzaken. *-D, des. ho. gedwon--druken;2.
gen enz.; zie COERCE. *... IBLE, (- i -hi), bn. dwingbaar. Cogitable, (ko'-dji-ti-ble), bn. denkbaar, vatbaar voor
... IBLENESS, (-i'-bl-ness), s. gmv. dwingbaarheid, v.
bepeinzing. 5 ...TATE, (-teet'), ow. peinzen, denken. -D,
... ING, dw. bn. dwingend enz. -, s. (het) dwingen
dw. bn. gepeinsd. -ING, dw. bn. peinzend, denkend.
enz.; zie coERcE. *...ION, (-sjun), S. 1. dwang, m. geweld,
*...TATION, (-tee -sjun), s. 1. peinzing, bedenking, overweging; 2. gedachte, v.; PPoue,• of-, denkvermogen; to
o.; 2. onderdrukking, v.; -bill, dwangwet, v.
bn.. -LY, bijw. 1. dwingend, beteugelend, dwang...; 2.
lieve les -, niet denken. *...TAT IvE, ('-tee-tiv), bn. vatbaar voor -, geneigd tot nadenken; denkend.
onderdrukkend.
Coessential , (ko-es-sen'•sji-el), bn., *-LY, bijw. gelijk- Cognate, (kogh'- neet). - to, bn. (recht.) verwant, in den
bloede bestaand (ook fig.). *-, s. (recht.) nabestaande,
wezend, van gelijke eigenschap. * -ITY, s. (-ies). gelijk
gelijken aard. *...EST AnLIsH14'IENT,-wezndhi,v.a
bloedverwant (van moederszijde), ni. II-NEss, s. ver
-wantschp,v.*NATIO(-ne'sju),.rchtblodve(-es-te'-blisj-ment), s. mede-vestiging, -oprichting, v.
*...EST ATE, (-es-teet'), s. mede-stand, gelijke toestand,
w a n tsch a p, vermaagsebapping, nlaagscllap, v. (ook fig.);
causes of no -, oorzaken vreemd aan elkander; to
m. * ...ETANEAN, (- i -te'ni-en) , * ...ETANEOUS, (- i - te' - ni -us),
be of hear - to ingratitude, nauw verwant met ondankbn., -LY, bijw. gelijktijdig; gelijk -, evens oud; to be baarlleid zijn.
to, - unto, gelijk geboren zijn met; uit den tijd zijn
van... * ...ETERNAL, (.i-tui- '-nel), bn., -LY, bijut. mede. t - Cogniac, (kon' -jek), S. cognac (brandewijn), m.
eeuwig, -lijk. *...ET EnoiTY, (- i -tur '-lli-ti) , S. glnv. nlede- Cognisable, zie COGNIZABLE, enz.
eeuwigheid, v. 5 ...EVAL, (- i' -wul), bn. 1 . even oud; 2. Cognition, (kugh-ni' -sjun), s. kennis, wetenschap (van),
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* ...NITIVIC, ('- ni-tiv), bn. kennend, wetend; the-power,

kenvermogen.

Cognizable, (kogh'- ni-zi-bl), bn. 1. tot de bevoegdheid

(der rechtbank) behoorend ; 2. kenbaar, herkenbaar.
*...NIZANCE, (- 'ni -zens), s. 1. (recht.) kennis, kennisneming, v. ; to take - of, kennis hebben, - nemen van; 2.
bevoegdheid ; 3. herkenning, v. ; 4. bericht ; 5. (wap.)
kenteeken, helmteeken; 6. onderscheidingsteeken, o.
leus, v. ; 7. uithangbord, o. *...NIZANT, (- 'ni -zent), bn. of, kennis dragend (van). *...NIZEE, (- ni-zie'), m. v. 1.
rechtverkrijgende, rechtbezitter, m. -ster, v. ; 2. eischer
(wiens recht door den verweerder wordt erkend), m.
...NIZER, (- 'ni -zur), m. v. partij die het recht der tegenpartij erkent, v.
Cognomen, (kogh-no'-men), s. toe-, bij -, voornaam, nl.
* ...NOMINAL, (-no' -mi-nel), bn. 1. bijgenaamd, den bij- of
toenaam betreffend; 2. gelijknamig. *...NOMINATE, (- nomi-neet), bw. een bij- of toenaam geven. -D, dw. bn.
bijgenaamd, genoemd; alias. *...NOMINATION, (-no-minee'-sjun), s. bij -, toenaam, m.; het geven van een bij- of
toenaam. *...NoscxNcE, (-'no- sens), s. medeweten, o. -kennis, v. *...NOSCENTE, (- nos-sin' -te), in. ( -i), medeweter,
M. * ...NOSCIBILITY. (-nos- si - bi' - li -ti), s. erkenbaarheid,
weetbaarheid, v. *...NOSCIBLE, (-nos'- si -bl), bn. erkenbaar,
weetbaar. *...NOSCITIVE, (-nos'- si-tiv), bn. erkennend;
- faculty, onderscheidingsvermogen, o.
Coguardian, (ko-ghaar'-di-en), m. v. medevoogd, m.
medevoogdes, v.
Cogue, (koogh), s. slok, borrel, m.
Cohabit, (ko-he'-bit), ow. 1. te zamen wonen ; 2. bijwo
vrouw) ; 3. met elkander leven (als man en-ne(
vrouw). * - ANT, (-'tent), m. v. mede -inwoner, -bewoner,
m. - bewoonster, v. * - ATION, (-tee-'sjun), s. 1. samen woning; 2. bijwoning (eener vrouw); 3. echtelijkesamenleving, v. *- ED, dw. bn. bijgewoond (eene vrouw).
*_ING, dw. bn. samenwonend enz. -, s. zie COHABITATION.

Coheir, (ko- heer'), m. mede - erfgenaam, m. *-Ess, v.

mede - erfgenaam, -name, v. *...HERALD,( -he'-reld), m. mede
*...HERE, (- hier'), ow. 1. - witla, samen -, vast--heraut,m.
kleven, samenhangen, - houden ; 2. overeenstemmen,
overeenkomen (met). *...HERENCE, (-hi'-rens), ...cv, s. 1.
samen -, vastkleving, samenhanging, v. natuurlijk ver
overeenstemming, v. *...HERENT, (- hi'-rent),-band,o.;2
bn., -LY, bijw. 1. samenhangend; 2. overeenstemmend,
- komend; - discourse, samenhangende rede; a - thinker,
een geregeld -, een logisch denker. *... HESIBILITY, (- hisi- bi - li' -ti), s. (nat.) geneigdheid tot samenhang, - tot
vastkleving,v. cohesie - vermogen, o. *...HESiBLE, (hi si-bl),
bn. -LY, bijw. (nat.) samenhangbaar. *...HESION, (- hi'zjun), s. (nat.) samenhangend vermogen, o. samenhangende kracht, cohesie, v. *...HEsivx, (-hi'-siv), bn., -LY,
bijw. vatbaar voor -, geneigd tot cohesie. -NESS, S.
samenklevende -, samenhangende eigenschap, v.
Cohibit, (ko-hi'-bit), bw. 1. terug-, achterhouden ; hinderen, bedwingen. *- ED, dw. bn. teruggehouden enz. ; zie
COHIBIT. * -ING, dw. bn. terughoudend enz. -, s. (het)
terughouden. *- ioN, (- sjun), S. terughouding, verhindering, v.
Cohobate, (ko'-ho-beet), bw. (scheik.) opnieuw overhalen, - distilleeren. *--D, dw. bn. opnieuw overgehaald.
*...ING, dw. bn. opnieuw overhalend. *...ION, (- sjun),
S. hernieuwde overhaling, v. tweede distilleering, v.
Cohort, (ko'-hurt), s. (oudt.) kohorte, v. drom, m. krijgs-,
keurbende, V. * --ATION, (-tee-shun), Zie EXHORTATION.
Coif, (cojf), s. 1. kap, v. baret, o. doctorshoed, nl.; the
degree of the -, de klas der rechtsgeleerden ; 2. kuif, v.
kapsel, o. *-, bw. met de kap bedekken. * FD , dw.
ho. gedekt met een kap, - met de baret enz.
(-fjoer'), s. kapsel, gekleed mutsje, o. *- -ING, dw. bn.
met een kap dekkend enz.; zie coiF, bw.
Coigne, (kojn), zie coiN.
Coil, (kojl), s. 1. (zeev.) tros, m. opgeschoten touwwerk,
o. bocht, v.; to drop the -, de bocht uitsteken; 2. karot
(tabak), roltabak, v. ; 3. rumoer, o. *-, bw. (zeev.)
opschieten (van touwwerk) ; to - against the sun, tegen
zon opschieten; to - with the sun, met zon opschieten.
*_LD, dw. bn. opgeschoten. * - ING, dw. bn. opschietend.
-, S. (het) opschieten.
Coimbra, (ko-im'-bre), s. Coimbra (Portugal), o.
Coin, (kojn), s. 1. (bk.) hoek ; 2. hoeksteen, m. ; 3. stelwig, v. ; 4. teerling; 5. (mil.) richthoek; 6. stem-

pel, m.; 7. gemunt geld, o. comptanten, mv. specie, v.
kleingeld, o.; king's -, wettig betaalmiddel; ready-,
comptant -, gereed geld. *-, bw. 1. muntslaan, stempelen ; they case not - rent just at quarter-day, zij kunnen
niet precies op den vervaldag hunne huurpenningen gereed hebben; 2. (fig.) leugens verzinnen, sprookjes uitdenken. N-AGE, (-'idsj), s. 1. muntslag, m. (het) munten;
stempeling, v.; 2. geld, o. munt, specie, v.; 3. muntloon;
4. muntwezen, - stelsel ; 5. verzinsel, o. leugen, v.; unnecessary - of words, nuttelooze woordsmederij ; this is a - of
your braiaa, (Shak.) dat is een verzinsel uwer hersenen.
Coincide, (ko-in-sajd'), - with, ow. overeenstemmen,
- komen. *- D, dw. bn. overeengestemd. *...INCIDENCE,
(-in' -si- dens), s. overeenstemming, gelijkheid, eenstemmigheid, v. *...INCIDENT, (in' -si- dent). bn. overeenstemmend, eenstemmig. *...INCIDER, (-in-saj' -dur), s. (het) overeenstemmend voorwerp. *...INCIDING, (-in-saj'-ding), dw.
bn. overeenstemmend.
Coindication, (ko-in-di-kee'-sjun), s. (gen.) mede -aanwijzing, v. samenloop van onderscheidene ziektetee
keus, m.
Coiner, (koj'-nur), s. 1. munter, stempelaar (persoon en
werktuig); 2. valsche munter, m. °-, m. v. uitdenker,
-ster, smeder -, smeedster van leugens, m. v.
Coining, dw. bn. muntslaand, stempelend enz. *-, s.
(het) muntslaan enz.; zie coiN. *-ENGINE, * -PRESS, 8.
(munt.) schroefpers, v.
Coinhabitant, (ko-in-he' -bi- tent), m. v. medebewoner,
m. - woonster, V. *...INQUINATE, (-in'-kwi- neet), zie PoLLL'TE. * ...INSTANTANEOUS, (-in-stan'-ten-nus), bn. gelijktijdig.
g.
Compost, (ko-in-post'), s. flanktorentje, o.
Coir, (kojr), s. kokosdraden, m. mv. *- RopE, s. touwwerk van den bast van kokosnoot, o.
Coistril, (kojs'tril), nl. v. lafaard, nl. v. ; 2. nieuweling,
groen; 3. (jag.) verbasterde valk, m.
Coit, (kojt), s. werpschijf, V. - steen, -bal, kaatsbal, m.
-ING, Zie QUOIT.

Coition, (ko- i' -sjun), s. samenkoppeling, vleeschelijke

bijwoning, paring, v.

Cojoin, (ko-jojn'), bw. samenparen, - voegen. *- ED, dw.
bn. samengevoegd. *- ING, dw. bn. samenvoegend.
Cojurer, (ko-djoe'-rur), m. (recht.) die de geloof baarheid
eens anderen onder eede bevestigt, eedhelper, m.
Coke, (kook), s. ontzwavelde -, halfverbrande steenkool,
coke, v. cokes, mv. * -BREEZE, * -DUST, s. gruis -,
stof van coke, o.
Coke, (kook), s. Edward Coke, (Engelsch rechtsgeleerde

1549-1634).
Coker, (koo'-kur), s. kokosnoot, v. *--, m. 1. daglooner
2. bootsman, m.
Colander, (kul -len' -dur), s. 1. zeef; 2. vergiettest, v. ; 3.
zijgdoek, m.
Colares, (ko'-le -ris), S. onversneden Portugeesche wijn, m.
Colarin, (ko-lee'-rin), s. (bk.) fries, v.
Colation, (ko- lee'-sjun), s. doorzijging, -zeving, v. *...LATURE, (-lee'-tjoer), s. doorzijgsel; (apoth.) aftreksel, o.;
(het) gezeefde.
Colbertine, (kul- bur-tajn'), s. (kh.) soort kant, v.
Coleannon, (kul'- ken-nun), s. soort hutspot, m.
Colchicum, (kol' -ki-kum), s. (plant.) tijloos, v.
Colchis (kol-kis), s. Colchis (Azië), o.
Colcothar, (kol' -ko-thaar), s. (scheik.) ijzerverzuursel, o.
Cold, (koold), bn., * -LY, bijw. 1. koud, koel; to get -,
to grow -, koud worden, verkoelen; it is -, het is koud;
in this - weather, bij -, in dit koude weder; I am -,
ik ben koud ; did you feel -? hadt gij het koud ? voeldet
gij koude? as - as ice, zoo koud als ijs, ijskoud; 2.
(plant.) van den kouden grond; 3. koud, koel, flauw,
onverschillig (van aard) ; to warm the-, de koelhartigen -,
de flauwen aanvuren ; a --reception, een koele ontvangst ; - looks, koude blikken ; to look - to (upon)
one, iem. met een ijskouden blik aanzien; in - blood,.
in koelen bloede; 4. kalm, bedaard; 5. reukeloos, zonder
geur; 6. zwak van reuk. *-BLOODED, bn. 1. koudbloedig (van dieren); 2. (fig.) koelbloedig. * -CHISEL, S.
koubeitel, m. *-cREAas, S. witte lippen- pomade, -zalf,
v. * -HEARTED, bn., - LY, bijw. ongevoelig, hardvochtig,
-lijk. -NESS, s. ongevoeligheid, • hardvochtigheid, v.
S -IRON, s. (kapp.) krulijzer, o. *-PRESS, bw. koud persen (lakens). *-SHORT, bn. broos (van metalen). *-SHOULDrR, s. koude -, onverschillige bejegening, v. ; to give the-
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koel bejegenen. *-STREAM, (guards), s. koninklijke lijfwacht (in :Engeland), v.
Cold, (koold), S. 1. koude, koelte, v.; to feel -, koude
gevoelen; gevoelig zijn voor kou; to shiver with -, bibberen -, rillen van de kou; 2. rilling;; 3. verkoudheid, v.;
to catch -, to get -, to take -, een koude vatten, zich
verkouden; a - in the head, hersenverkoudheid, zinking
in het hoofd; a - upon heat, een verkoeling (belette
huid-uitwaseming).
Coldish, (kool' -disj), bn. koeltjes, frisch.
Coldness, (koold'-ness), s. 1. koude, v. (het) koude; 2.
(fig.) koelheid, onverschilligheid, flauwheid, v.
Cole, (kool), s. 1. (plant.) kool, v.; 2. (fig.) geld, o. centen, v. mv.; to post the -, overkomen, betalen. *- FISH,
*_MOUSE, Zie onder COAL. * -FLOWER, zie CAULIFLOWER.
* -PERCH, s. paaltje, o. 5 -RAPE, S. (plant.) koolraap,
V. *-SEED, S. koolzaad, lijnzaad, o. *- woOT, s. groene -,
witte kool, v.
Coleopter, (ko-li-op -tur), s. kever, m. tor, v. *- AL, *- ous,
bn. 1. met vleugels als van een tor; 2. tot de torren
behoorend, keverachtig.
Colerain,(ko -li'-reen), - shirting, s.(kh.)fijn lerseh linnen,o.
Coleridge, (ko'-le-ridj), s. Samuel Coleridge (Engeïsch
dichter 1772-1834).
Colessee, (ko-les-si'), m. v. (recht.) medepachter, -ster, mv.
Colic, (kol'-ik), s. (gen.) koliek, o. darmjicht, v.
*-AL, bn. koliek-aanbrengend, darm...; - pains, pijn
in den buik, - in het darmkanaal.
Colin, (kol'-in), s. soort patrijs, in.
t Colisaeum, (ko- li- si'-um), s. Coliseum (schouwburg in
het oude Rome), o.
Coll, (kol), bw. 1. Zie EMBRACE; 2. snuiten (de kaars).
*_, ow. werkeloos zijn; straatslijpen. 5 -ED, dw. bn. gesnoten enz.; Zie COLL.
Collaborator, (kol-le'-bu-ree-tur), m. v. mede-arbeider,
-ster, - werker, -ster, m. v.
Collapse, (kol-lops'-), ow. 1. invallen, -storten, -zakken;
2. dichtvallen, zich sluiten; 3. (kerk. recht) vervallen (van
een bisdom). *...ioN, ('- sjun), s. 1. instorting, inzakking,
v. val (van twee lichamen op elkander), m.; 2. dichtvalling, sluiting; 3. adhesie, v.
Collar, (kol' -lur), s. 1. halsband; 2. halskraag; 3.kraag
(van een kleedingstuk), n1. ; lie down -, platte -, hangende kraag; stand up -, staande kraag; to seize
(take) by the -, bij den kraag pakken, - vatten; (ook fig.)
in hechtenis nemen; to slip the -, zich uit do handen
losrukken van..., (ook fig.); 4. hemdsboord, -kraag m.;
false -, losse halsboord, col; 5. halsketen (eener ridderorde), v.; 6. halsring, -beugel (aan den schandpaal);
7. (bk.) gordel; 8. (plant.) band, ring, m.; 9. (slag.)
rollade, schijf, V. klapstuk, o.; 10. (zeev.) strop, m. oog,
o.; - of a slay, stagkraag; - beam, balk van de luizeplecht; bowsprit -s, kragen op den boegspriet voor de
stagen; cleat for a stay -, klamp voor den stagkraag;
- of a pair of shrouds, oog van een spanwant; - kou sing, kraagbekleeding, smarting; - of a mast, mastband.
*-BEAMS, mv. (bk.) dwarsbalken, m. mv. raamhouten,
o. mv. *- BONE, s. (ontl.) halssleutelbeen, o, *- BRACE,
S. (rijt.) stootriem onder den hals, M. *-RING, s. stootbeugel, m. * - DAY, s. galadag (voor ridders van den
Kouseband); (gem.) dag van executie, ni. *- PIN, s. (timm.)
oogbout, m. -pen, v.
Collar, (kol'-lur), bw. 1. bij den kraag pakken, (ook fig.);
2. (slag.) rollade maken. *- AGE, (-idsj), s. paardenbelasting, v. * - ED, dw. bn. gepakt enz.; Zie COLLAR. -,
bn. gekraagd, geringd; - beef, ossen-rollade, v.; - eel,
rolpaling, V. * -ING, dw. bn. pakkend enz. -, s. (het)
pakken enz.; zie COLLAR, bw.
Collate, (kol-leet'), bw. 1. vergelijken, collationeeren; 2.
toewijzen, toedienen, geven, schenken; to - one to a
benefice, iem. met een kerkelijk ambt begiftigen; to baptisrma, den doop toedienen. *-, ow. in een (kerkelijk)
ambt voorzien. *- D, dw. bn. vergeleken enz.; zie COLLATE.
Collateral, (kol-le'-te-rel), bn., * -- LY, bijw. zijde..., ne
naastliggend; - acceptance, (kh.) acceptatie ter-ven.,
eere (van), v.; - lines, evenwijdige lijnen, v. n►v.; -,
pressure, zijdrukking, v.; - love, wederzijdsche liefde, v.;
- circumstances, bij-omstandigheden, v.mv.; --- point,ondergeschikt punt, o.; - relation, middellijk verband, o.;
- strength, toegevoegde kracht, - macht, v.; by - hand,
middellijk; - degree of kindred, zijdelingsche graad van
bloedverwantschap; - relations, (recht.) zijdelingsche ver-

wanten, collateralen, ni. mv.; - security, dubbee borg
f -. nl. v. zijdelingsche bloedverwant, m. v.-toch,m.
*-NESS, s. zijdelingsche bloedverwantschap, v.
Collating, (kol-lee'-ting), dw. bn. vergelijkend enz. *-,
S. (liet) vergelijken enz.; zie COLLATE, bw.
Collation, (kol-lee'-sjun), s. 1. vergelijking, collationeering, v.; upon -, na collationeering; 2. opdracht van -,
benoeming tot (een kerkelijk ambt), v.; 3. licht voormiddagmaal, collation, o.; 4. (recht.) verdeeling (eener erfenis) onder collateralen, v.; 5. - of seals, oplegging
van twee zegels op elkander, dubbele verzegeling.
Collatitious, (kol-le-ti'-sj us), te zamen gebracht, - gelegd
(van gelden).
Collative, (kol-lee-'tiv). bn. (recht.) overdraagbaar.
Collator, (kol-lee'-tur), m. v. 1. vergelijker, collationeerer, in. -neerst er, v.; 2. die een (kerkelijk) ambt schenkt,
- opdraagt; 3. verzamelaar -, m. verzamelaarster van
handschriften, V.
Collaud, (kol-laud'), bw. medeprijzen. *- ED, dw. be.
nledegeprezen. * - ING, dw. bn. medeprijzend.
Colleague, (kol' -liegh), ni.v. ambtgenoot, collega, m. v. -,
bw. - with, een ambtgenoot geven (aan), van een ambtgenoot voorzien. °-, ow. ambtgenoot zijn (van); gepaard
gaan (niet.) *- D, dw. bn. vereenigd enz.; zie COLLEAGUE,.
bw. ow. *- -SHIP, s. ambtgenootschap, o.
Collect, (kol-lekt'), s. collecte, inzameling, v.; zie COLLECTIoN. *-, bw. 1. vergaren, verzamelen, op-, bijeenzamelen;.
to - by labor, door arbeid winnen; opstapelen (geld); to
- all the powers of the mind, al de vermogens zijner
ziel inspannen; 2. inwinnen (informatiën); 3. (kh.) incasseeren; to - into one sum, tot ééne som vergaren; 4.
besluiten, opmaken, (- front, uit); to - a consequence,
een gevolg trekken; 5. innen (belastingen, een schuld); 6.
zich rekening en verantwoording -, zich verslag laten
geven; 7. inzamelen (den oogst); 8. ophalen (geld); collecteeren; 9. to - one's self, in zich zelven keeren, zijne
gedachten verzamelen. *-, ow. 1. zich opstapelen, - ophoopen; 2. to be- ed, bedaard -, bedacht zijn. *-ANEOUS,
(-ten'-ni-us), bn. verzameld, vergaard. *- ED, dw. bn.
verzameld enz.; zie COLLECT, bw. -, bn. bedaard, kalm;
bedachtzaam. *-EDNESs,s.1.bedaardheid,kalmte,bedachtzaanlheid; 2. aandacht, stilte, v. *- IBLF, bn. 1. in-, ver
2. -from, vatbaar voor gevolgtrekking (uit);-zamelbr;
3. invorderbaar (van gelden); te innen. 5 -ING, dw. bn.
vergarend enz. -, s. (het) vergaren enz.; Zie COLLECT,
bw. ow. Oh
e COLLECTI01\; - dishes (for oil), verzamelbakken voor afdruppende olie (op stoombooten); -vessel,.
bezinksel-, vergaarbak in den (stoom)ketel.
Collection, (kol-lek' -sjun), s. 1. (het) verzamelen, verzameling; 2. vereeniging, vergadering, v.; 3. hoop, stapel,.
m.; 4. verzameling, collectie (boeken, penningen, schil derij en enz.), v.; - of thy sex clmarmns, gij, die al de bekoorlijkheden uwer kunne in u vereenigt; 5. inzameling,.
collecte; 6. incasseering, inning; 7. gevolgtrekking, v.; 8.
gevolg, uitvloeisel, o. *...TITIOUS, (-ti-'sjus), bn. verzameld, vergaderd. *...TINE, bn., -LI, bijw. 1. verzameld,
vergaard, vereenigd, gezamenlijk, in massa; 2. gevolgtrekkend; 3. nouns -, verzamelende zelfstandige naam
-NEss, s. verzamelende toestand, verzamel -worden.
-barheid,v.
Collector, (kol-lek'-tur), ni. v. 1. inzamelaar, -ster,
gaarder, Baardster; 2. verzamelaar, -ster, in. v.; 3.ontvanger
(van belastingen enz.); 4. hulponderwijzer, repetitor
(aan de universiteit van Oxford), ni.; 5. - sedement,.
vergaarbak in den ketel (op stooinbooten), m. *-saip,
s. 1. ontvangerschap, ontvangers -district, o.; 2. stand -, m.
beroep van verzamelaar, o.; ontvangersplaats, v. -ambt, o.
Collegatary, (kol -le-'ghe-te-ri), m. v. ( ies), mede-legataris, mede -begiftigde, in. V.
College, (kol-'lidj), s. 1. college, o. vereeniging, v. li
academie (van wetenschappen enz.); - of-cham.o;2
philosophy, philosophische faculteit; 3. gymnasium, o. leerschool, latijnsclie school, v.; to go to the -, de latijn
bezoeken; - tutor, praeceptor, leeraar, m.; 4.-scheol
- of heralds, maatschappij voor de wapenkunde, - voor
de heraldiek; 5. -s, mv. rechtbanken, V. mv.; 6. invalidenhuizen, 0. mv. *-LIKE, bijw. als op een leerschool..
*-R, (-djur), *-ANER, (-i-ee'-nur), m. student, leerling, gymnasiast, m.
Collegial, (kol-li'-dji-el), bn. collegiaal, tot het college -,
tot de leerschool behoorend. *...GIATE, (-'dji-eet), 1. ba.
collegiaal, academisch, volgens de leerschool; - church,_
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collegiaal-, bisschoppelijke kerk. -, s. lid van een college enz.; zie COLLEGER.
'Collet, (kol'-let), s. 1. ringkast, v.; 2. kraag, m.
Colletie, (col-let'-tik), bn. lijmig, kleverig, lijmachtig.
*-s, S. mv. (gen.) kleefmiddelen, o. mv.
Collide, (kol-lajd'), ow. tegen elkander stooten, - slaan.
*-D, dw. bn. tegen elkander gestooten. *...Ir G, dw. bn.
tegen elkander stootend.
Collied, (kol'-lid), dw. bn. zwart gemaakt met roet ; zie
COLLY.

Collier, (kol' -jur), m. 1. kolengraver; 2. kolenkooper,
-handelaar, m.; 3. kolenschip, o. -haalder, m. *- Y,
kolenmijn, -schacht, -ader, v.; 2. kolenpakhuis, o.; 3.
kolenhandel, m.
Collifiower, Zie CAULIFLOWER.
Colligate, (kol' - li-gheet), bw. samenbinden, -hechten,
vereenigen. *- D, dw. bn. samengebonden. *...GATING,
(-ghee'-ting), dw. bn. samenbindend. -, s. (het) samen
5 ...GATION, (-ghee'-sjun), s. samenbinding, -hech--binde.
ting, vereeniging, v.
Collimation, (kol-li-mee' -sjun), *...NEATION, (-ni-ee'-sjun),
s. 1. (het) mikken, doelen; 2. mikpunt, doel, o. *...MATOR,
(- mee'-tur), s. mikker (werkt.), In.
Collingual, (kol-lin'-gwel), bn. dezelfde taal sprekend.
Collins, (- kol'-lins), S. 1. John Collins, (Engelsch wijs
1676-1729); 2. William Collins, (Engelsch dichter,-ger,

1720- 1756).
Colliquable, (kol-li'-kwi-bl), bn. smeltbaar, oplosbaar.

('-kwe-ment), s. 1. (het) gesmoltene, smelting, v.; 2. email; 3. gemaakt edelgesteente, o. valsche
parel; 4. (nat.) embryo, kiem, V. *...QUANT, (-kwent), bn.
smeltend, oplossend, ontbindend.
Colliquate, (kol'-li-kweet). bw. en ow. smelten, (zich) oplossen. *- D, dw. bn. gesmolten enz. *...ING, dw. bn.
smeltend enz. -, s. (het) smelten enz. *...QUATION,
(-kwee' -sjun), S. 1. smelting, oplossing, ontbinding, V.
5 ...QUATIVE, (-'kwee-tiv), bn. Zie COLLIQUANT. * ...QUEFACTION (-kwi-fek'-sjun), S. oplossing, samensmelting tot één
massa, v.
Collision, (kol-li'-zjun), s. 1. schok. m. botsing, v.; 2.
(zeev.) aanzeiling, V. (het) tegen elkander stooten van
twee vaartuigen.
Collocate, (kol'-lo-keet), bw. stellen, ordenen, rangschikken. *- D, bw. bn. gerangschikt. *...ING, dw. bn. rangschikkend. -, s. (het) rangschikken. *... ION, (-kee'-sjun),
s. plaatsing, rangschikking, v.
Colloek, (kol'-luk), s. emmer m.
Collocution, (kol-lo-kjoe-sjun), s. mondgesprek, onderhoud, o. samenkomst, v. *...cUTOR, (-kjoe-tur), m. v.
sprekende (persoon), samenspreker, -spreekster, m. v.
Collogue, (kol-loogh'), bw. vleien. uithoeren. *- D, dw.
bn. gevleid enz. *...ING, dw. bu. vleiend enz.; zie
*...QUAMENT,

COLLOGUE.
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Colman, (kol'men), s. George Colman, (Engelsch blijspeldichter, 1733-1794).

Colmar, (kol'maar), s. 1. Colmar (in Frank:rijk), o.; 2.
(-kol'--mer), suikerpeer, V.
Colmose, (kol'-mooz), s. zeemeeuw, v.
Colocynth, (ko' -lo-sint), s. (plant.) kolokwint, hitterappel, m.
Cologne, (ko-loon'), s. Keulen (Duitschland), o. f-, ba.
Keulsch.
Colombia, (ko-lom'-bi-e), s. zie COLUMBIA.
Colon, (ko'-lon), S. 1. dubbele punt (:), v.; 2. (ontl.) aars
-darm,.
Colonade, zie COLONNADE.
Colonel, (kur'-nil), m. kolonel, overste, m.
* -SHIP, S. kolonelsrang, -graad, m.
Colonial, (ko-loo'-ni-el), bn. koloniaal, kolonie...; - produces, koloniale waren; - trade, handel op de koloniën,
koloniale handel; - budget, koloniale begrooting, v.
...KIST, * ...NIzER, (-naj'-zur), s. kolonist, planter, m.
...NIZATION, (-ni-zee'-sjun) s. kolonisatie, v. het aanleggen van volkplantingen. -IST, m. voorstander der
kolonisatie, m. *...N IZE, (-naj z), bw.koloniseeren,volkplantingen aanleggen, - vestigen. -D, dw. bn. gekoloniseerd.
*...NIZING, (-naj'-zing), dw, bn. koloniseerend. -, s. (het)
koloniseeren; zie COLONIZE.
Colonnade, (ko'-lon-need), s. (bk.) zuilengang, -rij,
colonnade, v.
Colony, (kol'-o-ni), s. (-ies), 1. volkplanting, kolonie; 2.
verzameling van schelpen; 3. dierenfokkerij, -stoeterij, v.
Colophon, (kol'-o-fun), s. (drukk.) laatste bladzijde (van
een boek), v.
Colophony, (kol' -o-fo -ni), s. (plant.) gezuiverde hars,
spiegelhars, kolofaan, v. *...PHONITE, (-fo-najt'), s. soort
granaat, m.
Coloquint, (ko'-lo-kwint). *-IDA, (-ide), s. (plant.) kolokwint-, bitterappel, m.
Color, (kul'-ur), S. 1. kleur, verf, v. tint, m.; deep -,
donkere kleur; light -, lichte kleur, - verf; flame -,
vuurkleur; fast -, vaste kleur; fugitive -, verschietende
verf, waterverf; oil -, olie - erf; water-, sapverf, waterverf-, ,flesh-, vieeschkleur; afresh -, een frissche kleur;
to change -, van kleur veranderen; bleek worden; his
- fled, hij verbleekte; to lose -, kleur verliezen, ver
glimp; to set one out in his proper -e,-schietn:2.(fg)
iem. in zijn waar karakter schetsen, - schilderen; to put
false -s upof a thing, iets onder valsche kleuren voor
to admit of no -, geen glimp -, geen verschoo--steln;
ning toelaten, - dulden; under - of, onder voorwendsel
van; 3. (landb.) ras, o. soort, v.; cattle of this -, vee
van dit ras; 4. -s, mv. vlag, v. vaandel, o. wimpel, m.;
stand of -s, stel vlaggen; with flying -s, met vliegende
vaandels; to consecrate the -s, de vlag inzegenen; (zeev.)
dropping the -s, saluut met de vlag; -s flying, vlag
met wimpels uit; under proper -s, onder behoorlijke
vlag. * -BEARER, (-beer'-ur), s. vaandeldrager, vaandrig,
M. *-MAN, (-men'), m. 1. verfkooper; 2. verver, m.
*-MILL, s. verfmolen, M. *-PRINTER. m. kleurendrukker, nI. * -PRINTING, s. kleurendruk, m. - drukkunst, v.
Color, (kul'-ur). bw. 1. verven, schilderen, kleuren; 2.
verschoonen, vergoelijken, een glimp geven (aan); to a stranger's goods, goederen van een vreemdeling onder
den naam eens inboorlings binnensmokkelen.'-, ow.
blozen, rood -, bleek worden. * -ABLE, (- 'i-bl), bn.,
*-ABI,Y, (-i-bli), bijw. 1. schoonschijnend, schijnbaar;
2. (kh.) pro forma, gefingeerd; - account, gefingeerde
rekening; conto-finto; - papers, opgemaakte (valsche)
stukken. * -ATE, bn., *-ED, dw. bn. 1. gekleurd, geverfd enz.; zie COLOR, bw.; - glass, gekleurd glas;
- paper, gekleurd papier; 2. - people, kleurlingen (in
de koloniën). * -ATION, (-ree'sjun), s. 1. kleuring, verving, v.; 2. glimp, m. verschooning, vergoêlijking, v.
*-FR, (-air), m, v. vergoêlijker, m. -ster, v. *-INIC,
(-i'-fik), bn. kleurgevend, kleurend. *-ING, dw. bn.
vervend enz.: zie COLOR, bw. -, s. 1. (het) verven,

S. 1. (vleeschlapje), o. karbonade,
v.; scotch -s, kalfskarbonaden; 2. kindje, o.
Colloquial, (kol-lo'-kwi-el), bn. *- LY, bijw. gemeen
s. 1. bespraakzaamheid; 2.-zam,besprk.
omgangtaal, v. *- QUIST, (-kwist), m. v. spreker, spreekster, m. V.
Colloquy, (kol'-lo-kwi), s. gesprek, onderhoud, o.
Collow, (kol'-lo), Zie COLLY.
Colluctancy, (kol-luk-ten'-si), s. worsteling, v. (inwendige) strijd, m. *...TATION, (-tee'-sjun), s. strijd, weêrstand, m. tegonkanting, v.
Collude, (kol-Ijoed'), ow. samenspannen, helen, het met
elkander eens zijn; (gem.) onder één deken liggen. f_ n,
dw. bn. samengespannen. *- R, m. v. samenspanner,
-ster, heler, heelster. m. v. *...ING, dw. bn. samenspannend. -, s. (het) samenspannen.
Collusion, (kol-ljoe'zjun), s. samenspanning, heling, v.
*...sIVE, ('-siv), bn., -LY, bijw. heimelijk beraamd, - gesponnen, - afgesproken. -NESS, s. geheime afspraak, v.
bedrieglijke toeleg, m.
Collusory, (kol- ]joe'-zur-ri), bn. samenspannend, in gekleuren; 2. schijn, m. vergoê.ijking;schoonschijnendheid,
heime verstandhouding zijnde.
Colluvics, (kol-lj oe'-wils), s. mv. aanveegsel, o. drek,
v.; 3. (schild.) koloriet, o. *-IST, m. V. 1. kenner -,
kenster van verven enz.; 2. (schild.) kolorist (die de
afval, m.
kleurmenging, het kleur-effect verstaat), m. v.
Lolly, (kol-'li), *...LY, ( -'li), S. roet, zwartsel, 0. -,
bn. 1. kleurloos; 2. doorschijnend. 5 -MARBLE, S. (very.)
bw. met roet insmeren, zwart maken; the collied night,
wrijfsteen, m.
(Steak.) de pikdonkere nacht. f-ING, dw. bn. zwartmakend met roet. -, S. (het) zwart maken, insmering, v. Coloration, (ko-lo-ree'-sjun), s. 1. kleuring, verving; 2.
verf kleur, v. tint, m.
Collyriurn, (kol -li'-ri-um), s. oogwater, o.

Collop, (kol'-lop),

COL. - OOM.
t Colorature, (kol' -u-re-tjoer), s. (muz.) coloratuur,
bravour, V.
Colorifie, (ko-lo-ri' -fik), bn. kleurgevend, kleurend.
Colorisation, (ko-lo-ri-zee'-sjun), s. kleurverandering,
kleurverschieting (door lucht enz.), v.
Colossal, (ko- los -'sel), *...SEAN, (- si -'en), bn. kolossaal,
reusachtig, bovenmen'schelijk.
Colosseum, (ko- los - si' -um), s. zie COLISEUM.
Colossie, (ko -los'-sik), bn. zie COLOSSAL.
Colossus, (ko -los' -sus), S. kolos, kolossus, m. reuzenstand
-beld,
gevaarte, o.
1 Colportage, (kol'-por -teedsj), s. (het) rondventen (van
bladen, traktaatjes enz.).
C olquarron, (kol' -kwer-run, s. (gem.) nek, hals, m.; to
twist one's -, iem. ophangen.
Colsta$., (kol' -stef), s. hef-, draagboom, m.
Colt, (koolt), s. 1. veulen, jong paard, kalf, hengstveulen,
o.; 2. jonge losbol, dwaas, m.; 3. (zeev.) dagge, v. *-'s
FOOT, s. (plant.) hoefblad, o. *-'s LOCKS, S. spanslot
(voor veulens), 0. *-' s TOOTH, s. (rijsch.) melktand, m.;
(Shak.) your - is not yet cast, gij hebt uwe melktanden
nog niet gewisseld; (fig.) gij hebt de kinderschoenen
nog niet uitgeworpen.
Colt, (koolt), ow. springen, huppelen i dartelen (als een
jong veulen) .
Colter, (kol' -tur), s. ploegijzer, kouter, o.
Coltish, (kol' -tisj), bn., 5 -LY, bijw. dartel, vroolijk, uitgelaten.
Coluber, (ko-ljoe'-bur), s. adder, slang, v. 5 ...BRINE,
(-braj n), bn. 1. slangenaardig, slangvormig; 2. listig, sluw,
-

geslepen.

Columba, (ko-lum'-bo), zie COLUMBO.
Columbary, (ko-lum'-be-ri), s. duivenhok, o. -til, v.
Columbate, (ko-lum'-beet), s. (scheik.) columbiumzout, o.
Columbia, (ko-lum'- bi -e), s. (aardr.) Columbia; (fig.) Amerika, o. *- N bn. Columbiaansch; Amerikaansch. -, s.
Columbiaan, êolumbiër; Amerikaan, m. Amerikaansche
(vrouw).

Columbie, (ko-lum' -bik), bn. (scheik.) uit columbium getrokken; - acid, columbiumzuur, o.
Columbine, (ko'-lum-bajn), bn. duivenachtig, duifgrijs,
*-, s. 1. duivenkleur, v.; 2. duivendrek, m.; 3. (plant.)
klokbloem, v. ; 4. (toon.) Colombine (in de tooverballetten).

Columbite, (ko-lum'-bajt), Columbium, (ko-lum'bium), s. (delfst.) columbium, o.
Columbo, (ko-lum'-bo), s. -root, (plant.) columbo-wortel , M.
Columbus, (ko-lum'-bus), s. Columbus (ontdekker van
Amerika, 1492).
Culumel, (ko -ij oe -mel'), s. (plant.) zaadstijltje, o.
Column, (ko'-sum), s. 1. zuil, v. pilaar, m. kolom, v.; 2.
(mil. en zeev.) colonne, v.; feted -, getande orde; to
range -, kolonne formeeren; weather-, loefcolonne,
colonne boven den wind; lee -, lijwaartsche colonne,
colonne beneden den wind; 3. (drukk.) kolom, v. *-LEADER, S. (mil.) guide, m.
Columnar, (ko- lum' -ner), *- IAN, (ko-lum- ne -ri-en), bn.
zuilvormig. *...LUMNED, (- lum'-nid), bn. 1. zuilvormig;
2. met zuilen.
Colure, (ko'ljoer), s. (sterr.) kruisende -, snijdende cirkels, colures, m. v. mv.
Colza, (kol'-ze), S. kool -, lijnzaad, o. *- OIL, s. lijnolie, v.
t Com, (kum) (Latijnsch voorvoegsel), met, mede.
Comal, (koo'-mel), s. 1. (gen). 1. slaapziekte, v.; 2. (plant.)
bloesem en blad tegelijk ; 3. (sterr.) harige komeet staart, m.
Comart, (ko'-mert), s. verdrag, tractaat, o.
Comate, (ko'-meet), s. kameraad, m. *-, bn. harig.
Comatous, (ko'-me-tus), 5 ...TOSE, bn. 1. slaapzuchtig,
slaapziek; 2. suffend.
Comb, (koom), s. 1. vallei, v. dal, o.; 2. kam, m.; zie
-, wijde kam; small-toothed -,
nauwe kam; 3. hanekam; 4. (zeev.) hennepkam; - of
the cock of a gunlock, kam van een geweerhaan; 5. schroefdraadbeitel, m.; 6. honigraat, v.; 7. zek. korenmaat
(= 4 Eng. schepels = 1.453 hectoliter). 5-BRUSH, S.
kamborstel, M. *-CASE, s. kamfoedraal, o. *- MAXER, S.

HONEY-COMB; large-toothed

m. kammenmaker, M. *_MAKING, S. kammenmakerij, v.
5-TRAY, s. kammenvak, o. -lade, v.
Comb, (koom), bw. 1. kammen; to - one's head, iemand
(het hoofd) kammen; to - one's self, zich kammen;
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2. hekelen (vlas, hennep); 3. roskammen. *-, ow. (zeev.),
schuinend breken (van de golven).
Combat, (kum'-bet), s. gevecht, o. slag, strijd, kamp, m.;
sing le -, tweegevecht. 5 -, ow. -wit/i, vechten, strijden,
kampen, slag leveren. *-, bw. bevechten, bestrijden.
5 -ANT, (-tent), m. 1. strijder, vechter; 2. krijgsman ;.
3. bestrijder, bekampen. m. -, bn. 1. vechtend, strijdend;
2. (wap.) tegenover elkander staand. *- ER, ('-tur), s.
m. bestrijder, m. *- IvENESs, ('- iv- ness), s. 1. strijdlust,.
m.; 2. aangeboren zucht tot strijden, v.
Combed, (kom' -med), dw. bn. gekamd; zie COMB, bw..
*...ER, ('-mur), m. v. 1. kammer, -ster; 2. hekelaar, - ster,.
wolkammer, -ster; 3. roskammer, -ster, m. v.; 4. verdriet,.
o. kommer, m.
Combinable, (kom -baj'- ni -bl), bn. vereenigbaar, ver-

bindbaar. *- NESs, S. verbindbaarheid, v. *...NATION,
( -bi- nee-sjun), s. 1. vereeniging, verbinding; 2. samen
verband, o.; 3. aaneenschakeling, v.;verband-spanig,v.
(van denkbeelden); overleg, plan, o.; 4. samenloop (van
omstandigheden), m.; 5. (scheik.) verbinding, v.
Combine, (kom' -bajn), bw. 1. vereenigen, verbinden,
samenvoegen; 2. aaneenschakelen (gedachten enz.). f-,
ow. zich vereenigen, zich voegen bij; to - together against,.
zich vereenigen tegen. *-D, dw. bn. vereenigd; zie coMBIN E. *-R, ni. v. vereeniger, samenvoeger, -ster, m. v.
Combing, (kom' - ming), dw. bn. kammend; zie COMB.
*_, s. (het) kammen. *-CLOTH, S. poedermantel, m.
*-woOL, S. kanswol, v. *-s, mv. hennepvezelen, m. mv.;
afval (van hennep, vlas enz.) m.
Combining, (kom -baj'- ving), dw. bn. vereenigend enz.
*_, s. (het) vereenigen; zie COMBINE, bw.
Combless, (kom'-les), bn. zonder kam.
Combust, (kom- bust'), bn. brandend, vlammend. *-IBILITY, (- i - bi' - li -ti), s. brandbaarheid, ontvlambaarheid, v..
*-IBLF, bn. brandbaar, ontvlambaar. -s, mv. brandstoffen, v. mV. -NESS, S. zie COMBUSTIBILITY. * -ION,
(kom- bus'-tjun), s. 1. verbranding, v.; spontaneous -, zelf
zie CONFLAGRATION; 3.-ontbradig,v.;2 m
oproer, geweld, tumult, o.; to be in a -, in rep en roer
zijn. 5 -IVE, ('-iv), bn. Zie COMBUSTIBLE, bn.
Come, (kum), ow. onr. (vt. came, vdw. come), komen;.
- to see us, kom ons bezoeken; you are - in good

time, gij komt vroegtijdig; here -s our friend, daar komt
onze vriend; the time has -, het uur is daar; I wish
you were - sooner, ik wenschte dat gij vroeger gekomen waart; I had - to, ik was gekomen naar; I am
coming, daar ben ik; is he -? is hij er ? his color did
- and go, hij werd beurtelings rood en bleek; Thy
kingdom -, Uw rijk kome (uit het Onze Vader); a time
will -, er zal een tijd komen (dat); the time has -,
de tijd is daar, het uur heeft geslagen; let - what will,
laat komen wat wil; in times to -, in volgende eeuwen,
in de toekomst; years to -, volgende jaren; - Christmas,
op-, tegen Kersmis. - life, - death, die dan leeft, die dan
zorgt; how -s that ? hoe komt dat ? -, let ns go, kom,
laat ons gaan; - ! - ! kom ! kom ! the corn -s, liet
koren schiet op; the - of the malt, het gisten van het
mout; the butter -s, de boter wordt gekarnd; so came
I 'a widow, zoo werd ik weduwe; to -justified, zich
rechtvaardigen; how came you and he so confidential?
hoe wendt gij en hij zulke vertrouwelijke vrienden? to
- about, gebeuren; however it -s about, wat er ook gebeure; how -s it about it ? hoe komt het ? to - about,
van gevoelen veranderen; the wind will - about from
west to east, de wind zal van het westen in het oosten
loopen; to - to, aan den wind komen, oploeven; to in favor, den wind ruimer krijgen; to - home, krabben;
to - round, rond gaan; to - about, herstellen; he will
soon - about, hij zal spoedig beter zijn; the ship -s
about, de wind wendt aan bakboord; to -- after, achteraan komen, volgen; afhalen; to - again, terug -, wederkomen; - along with me, kom met mij mede; (ook)
ga verder, voort ! voort ! to - asunder, scheiden, uit
loslaten, losgaan, stuk vallen; to - at, ge--enga;
beuren, komen tot; in order to - at, ten einde te ge'raken tot; to - away, heen -, weggaan; - away, kom -,
ga mede; to - back, to - back again, terugkomen,
-keeren; to - before, verschijnen voor, komen voor, onder de oogera komen van; to - between, tusschenbeide
komen; to - by, gebeuren; to - by the house, het huis
voorbijgaan; to - by, verkrijgen, zich verschaffen; it is
fairly -- by, het is eerlijk gewonnen; to - down, naar
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beneden komen; uit de hoofdstad naar het platte land
reizen; to — for, komen om, komen halen; to — forth,
voor den dag -, voorwaarts komen; ( p laat.) opschieten,
opkomen; to — forward, voorwaarts rukken; zich vooraan
plaatsen, zich toonen; to — from, komen van, - uit;
the wind —s from the west. de wind komt uit het westen; to — home, naar huis komen; fig. de gevoelige zijde
treffen; (zeev.) driftig worden: to — in, binnen komen;
he came running in, hij kwam hard binnen loopes; some
work will — in, er zal werk komen; silken garments did
not — in till late, zijden kleederen werden eerst laat
ingevoerd; a fashion came in, een mode kwam op; the
Corn —s in well, het koren staat mooi; so much coming
in, zoo veel inkomen; the tide —s in, de vloed komt op;
to — in as a heir, zich als erfgenaam vertoonen, opkomen voor een erfenis; to — in to heighten the character, bijdragen -, medewerken tot de achting voor; to
— in, zich onderwerpen; to — in again, terugkeeren,
weder binnen komen; to — into, binnen treden (van
buiten); having — into the room, de kamer binnen getreden zijnde; — into court, verschijnen voor het hof; to —
into danger, in gevaar komen; to — into the world, ter
wereld komen, geboren worden; to — into a scheme, tot
de uitvoering van een plan medewerken; to — into
trouble, in verlegenheid geraken; to — near, naderen,
naderbij komen; (zeev.) — no near ! niet bij den wind!
afhouden ! to — next, onmiddellijk volgen; to — of, afstammen; voortspruiten uit; this —s of judging by the
eye, dit komt er van, als men op het oog oordeelt;
what will — of us ? wat zal er van ons worden ? (zie
BECOME); to — of, heengaan; loslaten, niet houden, los
worden (van tanden); uitvallen (van haren); uit het
middelpunt wijken; uitkomen (in een schilderij); ontsnappen, geraken uit; he came of with a few bruises,
hij kwam er met eenige lichte kneuzingen af; he
came of a loser, with honor, hij kwam er met schade,
-met eer af; to —off by the worst, er het ergst van afkomen; to — of from, opgeven, verlaten; to — on,
voorwaarts -, vooruit komen, naderen; — on, boys ! vooruit, jongens ! night is coming on, de nacht valt; to — on,
opgroeien, groot worden; to — on, overkomen; lest that
— on you, uit vrees dat dit u overkome; whatever —s
on 't, wat er ook uit ontsta; to — on, aanspreken in
rechten; to — on the indorsers, de endossanten aanspreken (in wisselrecht); to — out, uit -, naar buiten -, te
voorschijn komen; truth is — out, de waarheid is aan
den dag gekomen; his secret will soon — out, zijn geheim zal spoedig uitlekken; it is — out that, het blijkt dat;
the work —s out in quarto, het werk verschijnt in quarto;
he kas — out well, hij is er goed van afgekomen; this
spot will not — out, die vlak zal niet uitgaan; how will
this afair — out ? hoe zal die zaak afloopen ? to — out
.of, afstammen van; to — over overkomen overgaan,
oversteken (eene rivier enz.); to — round, rond -, omgaan,
omheen komen; beter worden, herstellen; to — short of,.
te kort schieten; to — to, geraken -, komen tot, bereiken, krijgen: when all —s to all, hoe het ook zij, wat
er ook gebeure; to — to blows, handgemeen worden; to
— to death, komen te sterven; to — to hand, bereiken;
to — to nothing, tot niets worden; to — to terms, tot
een vergelijk komen; he —s to your terms, hij treedt in
uwe voorwaarden; let the worst — to the worst, op het
ergst genomen; he will — to be poor, hij zal nog arm
worden; what does all this cunning — to ? waartoe die
list ? that —s to the same, dat komt op hetzelfde neder;
to — to one's self, tot zich zelven komen; bijkomen; to —
tinder cognizance, -ter kennis komen (van); to — up, opkomen; opschieten; voorwaarts komen, trekken; zich
toonen; to — up to, bedragen; naderen, nabij komen,
evenaren; to — up with, bereiken, inhalen; to — upon,
overvallen, over (iem.) beenvallen; onverwachts gebeuren; he will — upon you, hij zal er u voor aanspreken.
, Come, (kiem), dw. bn. gekomen; zie coma. *—, bijw.
aanstaande; — Wednesday, Woensdag aanstaande; this
day – fortnight,heden overveertien dagen;— of;voorwendsel, o. uitvlucht, v. *—, s. (plant.) spruit, loot, v.
Comedian, (ko- mi' -di-en), m. v. 1. tooneelspeler, -speelster, acteur, actrice; 3. blijspeldichter, -es, m. v.
Comedy, (kom' - i-di), s. (-ies), blijspel, o.
Comelily, (kum'- li-li), bijw. bevallig, aardig, aanvallig.
*...LINESS, (' -li-nes), s. bevalligheid, aardigheid, aanval
* ... LY, bn. en bijw. gepast, lief; zie COMELILY.-lighed,v.

OOM.
Comer, (kum'-ur), m. v. 1. die -. dat komt; aankomende,
aangekomene ; the first —, de eerst aangekomene,
eerstkomende; fresh —, nieuw -, pas aangekomene; to
all —s, aan alle bezoekers; the —s and goers, de komenden en gaanden, de komende en gaande man; 2. swift—,
vroegplant, v.
Comerous, (kum'-me -rus), bn., 5 —LY, bijw. kommerlijk,
lastig.
Comessation, (kum-es-see'-sjun), s. gastmaal, feest, o.
Comestible, (kom - mes' -ti-bl), bis. eetbaar. *—s, s. mv. eet

-waren,v.m

Comet, (kom' -et), s. 1. staartster, komeet; 2. komeet,
(zek. kaartspel), v. *- LIKE, bijw. als een komeet.
Cometarium, (kom -e-tee'-rjuni), s. (sterr.) komeetmeter,
m. (astrolabium dat den gang en de omwentelingstijden
eener komeet aanwijst).
Cometari, (- kom'-i- ter -i), *...TIC, ('-tic), bn. kometisch; ko-

meet.... *...OGRAPHY.( -to'-ghee-fi),s.kometenbeschrijving,v.
Cometies, Zie COSMETICS.
Comfit, (kum'-fit), s. —s, mv. confituren, v. mv. konfijt,
banket, o. *—,bw. inmaken,konfij ten,suikeren. * - MAKER,
s. banketbakker, m. * - TED, dw. bn. gesuikerd, ingemaakt. * - TIaG, dw. bn. suikerend. —, s. (het) suikeren. -URE, (-tjoer). S. Zie COMFIT, S.
Comfort, (kum- fust'), s. 1. steun, m. ondersteuning, v.
bijstand, m. hulp, v.; 2. troost, m. lafenis, verlichting, v.;
be of good —, wees getroost: 3. aangenaamheid, v. gemak, o. gemakkelijkheid, v. huiselijk genoegen, o.; the
—s of life, de aangenaamheden des levens; there were
no —s in this house, zijn huis bood niets genoeglijks
aan; 4. (recht.) bijstand aan een misdadiger, m.
Comfort, (kum'-furt) bw. 1. sterken, verkwikken ; 2.
— up, opfrisschen, herlevendigen, troosten, verlichten,
steunen, helpen. *— ABLE, (-'e-bl), bn., *— ABLY, (- e-bli'),
bijw. 1. troostend, troostrijk; 2. aangenaam, verkwik kend, genoeglijk; are you —? voelt gij u wel op uw
gemak ? make yourself —, maak het u gemakkelijk; a
— dame, eene achtenswaardige (oude) dame: a — apart..
ment, een gemakkelijk vertrek; gemakkelijke woning;

very — carpets, zeer zachte -, zeer mollige tapijten; a
— dinner, een lekker maaltje; a glass of punch will be —,
een glas punch zal mij (u, ons) goed doen; to be — with,

op goeden voet zijn met... *--mass, s. 1. vertroosting; 2.
genoeglijkheid, v.; zie COMFORT. *— s, S. mv. soort wollen
omslagdoeken, m. mv.; wollen paardedekken, o. mv.
Comforted, (kum'-fur-ted), dw. bn. getroost, gesterkt
enz.; zie COMFORT, bw. *...ER, (-ur), m. 1. trooster, sterker; 2. (godg.) Vertrooster, Heilige Geest, m.; 3. bouffa n t e, v. *...iNG, v. dw. bn. troostend, sterkend enz. —, s.
(het) troosten enz.; zie COMFORT, bw.
Comfortless, (kum'-furt-less), bn., 5 -LY, bijw. zonder

troost,troosteloos,zonder verblij ding;2.hulpeloos;3.onaangenaam, ongemakkelijk. * -NEss,S.troosteloosheid,hulpeloosheid, v. *...REES, v. troosteres, helpster, redster, v.
Comfrey, (kom' -fri), s. (plant.) waal -, smeerwortel, m.
Comic, (kom'-ik), *— AI,, bn., * - ALLY, bijw. komiek;
blij...; tot het blijspel behoorend; potsierlijk, boertig,
lustig, aardig, kluchtig; op kluchtige wijze; a — fellow,
een rare-, een kluchtige vent. *- ALIC ESS, ('- kl -ness), s.
boertigheid, kluchtigheid, v. (het) komieke, kluchtige,

boertige.
Coming, (kum'- ming), dw. bn. komend enz.; toekom stig. f —, s. (het) komen; komst, v. enz.; zie COME, ow.;
— in, 1. in-, aankomst, v.; 2. aanvang, m.; 3. inkomen,
o.; 4. onderwerping, v.; — out, uitgang, m.; — together,
vereeniging, samenkomst, v.; — to, (zeev.) aan-, bij den
wind komen, bijloeven; — up, (zeev.) hard opkomen ; 5.
(fig.) she's a —, zij is zwanger.
t Comitia, (ko- mi' -sji-e), s. mv. (Rom. g.) comitia, volks

-vergadin,.*TIAL('-sjel)bnRom.gtdcitia behoorend.
Comity, (kum'- i -ti), s. beschaafdheid, wellevendheid,
heuschheid, v.
Comly, S. zie COMELY enz.
Comma, (kom' -me), s. 1. (spraakk.) komma, v.; 2. (drukk.)
inverted —s, willempj es, aanhalingteeken („j 3. (fig.)
onderscheiding, v,
Command, (kum-maand'), s. 1. heerschappij, macht, v.
gezag, o.; the —s of law, de heerschappij der wet; to

keep under —, onder gehoorzaamheid houden; she had
not the — of her feelings, zij was geen meesteres van
haar gevoel, - van haren hartstocht; he assumed an

COM.

COM.

absolute - over his hearers. hij oefende een volstrekte
macht over zijne hoorders uit; 2. bevel, gebod, o.; 3.
(kh.) order, commissie, v.; 1 am at your -, gij hebt
slechts te bevelen; yours to -, (slot van brieven), uw
dienstwillige dienaar; 4. (mil.) bevel, commando. o.;
to take - of an army, het bevel over een leger op zich
nemen; first in -, eerstaanwezend bevelhebber; opperbevelhebber; the word of-, het bevel; to give -, bevel
voeren; 5. (het) bestrijken; the fortress had -- over the
port, de vesting bestreek de haven; the strand overlooks
the vale with wide -, van het strand heeft men een
ruim uitzicht over het dal; 6. beschikking, v. bezit,
o.; the ship loses - of the helm, (zeev.) er is geen stuur
meer in het schip; he had the - ofa great deal of
money, hij had een menigte geld te zijner beschikking;
he had five lasigucages at his -. hij verstond (sprak) vijf
talen; 7. (jag.) under -, afgericht.
,Command, (kum- maand'), bw. 1. bevelen, gebieden; as
he -ed me, zooals hij mij beval; - him to do it. beveel
hem dit te doen; she -ed dinner to be served, zij beval
het eten op te doen; the general -ed him to be slaut ucp,
de bevelhebber gaf order hem op te sluiten; 2. bevel
voeren, commandeeren (over een leger) ; 3. bestrijken,
overzien; osae side -s a view of the finest gardeoos, aan
den eenera kant heeft men het gezicht over de fraaiste
tuinen; 4. bestellen (goederen); sugar -s a ready sale,
suiker is goed af te zetten; 5. beschikken; - my ser
beschik over mij, ik sta u ten dienste; 6. beheer --vices,
schen; - your passions, beheersch uwe driften; 7. brengen, uitzenden; the Lord shall - this blessing,• on thee,
(Bijb.) de Heer zal Zijnen zegen over u uitstorten; 8.
beschikken; you can - that sum, gij kunt over die som
beschikken. *-, ow. heerschen, bevelen -(over).
-Commandable, (kum- maand' - i -bl), Lu. aan bevel onderworpen, ondergeschikt. *...DAMT, (kum-men'-dent), s.
bevel-, gezagvoerder, commandant, m. *...DATORY, (- de'tur-ri), bn. gebiedend, bevelend.
-Commanded, (kum -maan' -did), dw. bn. bevolen, gecommandeerd enz.; zie COMMAND. *...DER, (' -dur), s. m.
1. bevel-, gezaghebber, bovelvoerder, commandant; 2.
(zeev.) kapitein-luitenant, m.; - of his Majesty's ship,
commandant van een oorlogsschip; - of a squadron,
divisie -commandant; 3. commandeur (eener ridderorde);
4. (bk.) heiblok, o. *...DERV, *...DRY, (-men'-dri), s. commandeurschap, o. commanderij, v. *..DING, (- maand' -ing),
dw. bra. bevelend enz.; zie C0a1MAND, bw. -, bra. indrukwekkend. -, s. (liet) bevelen enz.; zie COMMAND,
bw. *...DINGLY, bijes. met gezag, op bevelenden toon.
•Commandment, (kum- maand'-ment), s. 1. bevel, o.
order, wet, v.; the ten -s, de tien geboden; 2. macht, v.
gezag; 3 commandement o. *...DRESS, V. bevelhebster,
-voerster, gebiedster, v.
Commark, (cum-maark'), s. grens, afpaling, v.
-Commaterial, (kum-me-ti'-ri-el), bn. - with, van dezelfde
stof als. *...ITY, (-el'- li -ti), s. gelijkheid -, eenzelvigheid
der stof, V.
Commatism, (kum'-me-tism), s. beknoptheid(van stijl), v.
Commeasurable, (kum-me-'zjoe-ri-bl), s. zie coMsIENSURABLE.

Commeline, (kum'-me-lin), s. riot, o.
YCommemorable, (kum-me'-mu-ri-bl), bn.,

*...BLY,

bijw.

gedenkwaardig, heuglijk. *...RATE, (- 'reet), bw. 1. gedenken, herdenken; 2. vieren. -D, dw. bn. gedacht,
herdacht. *...RATING, (- ree' -ting), dw. bra. gedenkend,
herdenkend. -, s. (1 et) herdenken, vieren. *...RATION,
(-ree' -shun), S. herdenking, viering, v. *... RATIVE, (-' retiv), - bn., -LY, bijw., *... RATORY, (- r e'-tur-r i), bn. 1. gedenkend, herdenkend; - of, ter gedachtenis aan; 2.
heuglijk.
Commence, (kum- mens'), bw. 1. beginnen, aanvangen;
to - a suit, een rechtsgeding aanvangen, - instellen; to
- the war, den krijg openen. *-, ow. - with, 1. beginnen; 2. worden; to - the foe, de vijand worden
(van); to - a writer, schrijver (van boeken) worden; to
- a student, zijn admissie -examen afleggen (als student).
* -D, dw. bn. begonnen enz.; Zie COMMENCE. * -MENT,
S. 1. begin, o. aanvang, m.; 2. (het) worden, wording;
3. bevordering, promotie, v. *...ING, dw. bn. beginnend
enz. -, s. (het) beginnen enz.; zie COMMENCE, OW.
, Commend, (kum-mend'), bw. 1. aanbevelen; to - one's
self, zich aanbevelen; - me to him, maak hem
mijne aanbeveling, groet hem voor mij; 2. vertrouwen,
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toevertrouwen, nederleggen; in Thy hands I -- ray soul,
in Uwe hand leg ik mijne ziel neder; 3. prijzen, loven;
to - one for, iem. prijzen voor, - om; I - yourzeal, ik prijs
uwen ijver; 4. zenden (een geschenk). * ABLE, (- 'i -bl), bn.,
* -ABLY, bijw. aanbevelenswaard ,loffelijk,prijzenswaard.
*-ABLaaESS, ( - i' -bl -nes), s. (het) aanbevelenswaarde;
lof -, prijzenswaardigheid, v. *- AM, (- 'dein), s. 1. (recht.)
opengevallen (kerkelijk) ambt, o.; 2. waarneming (eener
vacature), v. 5 -ATARY, (-'de- te -ri), m. (-les), bezitter -,
waarnemer van een opengevallen (kerkelijk) ambt, m.
* -ATION, (-dee'sjun), s. 1. aanbeveling, v.; letters of-,
brieven van aanbeveling; 2. lof, m. loftuiting, v.; -s,
mv. complimenten, blijken van goedkeuring, o. mv.
-ATORY, (-'de-toy-ri), bn. 1. aanbevelend; aanbevelings...; - verses, lofdicht; 2. waarnemend (een kerkelijk ambt). -, s. lofdicht, o. lofrede, v. *- ED, dw. bn.
aanbevolen enz.; Zie COMMEND, dw. bn. *- RR, (- 'dur),
m. v. 1. aanbeveler, - veelster; 2. lofredenaar, -ster; die
prijst, m. v. * - ING, dw. bn. aanbevelend enz. -, s.
(liet) aanbevelen enz.; zie COMMEND.

Commensal, (kum-men'-sel), m. v. dischgezel, -lin,
dischgenoot; inwonend persoon, m. v. *...SALITY, (- sel'li-ti), s. dischgenootschap, o. *...SATTON, (-see'-sjun), s.
(het) deelnemen -, (het) dagelijks mede-eten aan dezelfde
tafel.

Commensurable, (kum-men'-sjoe-ri-bl), bn. (meetk.)

geëvenredigd, gelijkmatig. *- NESS, * ...RABILITY, (-re-bi'- i -ti), s. gmv. geëvenredigdheid, gelijkmatigheid, v.
*...RATE., (- reet), bw. uitmeten, onder één maat brengen.
-, bn., -LY, bijw. 1. uitmeetbaar; 2. (fig.) behoorlijk,
betamelijk. - D, bn. uitgemeten. *...RATING, (- ree' -ting),
dw. bn. uitmetend enz. -, s. (het) uitmeten enz.
...RATION, (- ree' -sjun), s. 1. uitmeting; 2. gelijkmatigbeid, evenredigheid, evenredigmaking, v.
Comment, (kum ment'), ow. 1. - on, uitleggen, verklaren, commentaren maken (op); 2. -- upon, vitten, glossen maken (op). *-, bw. 1. verklaren; 2. verzinnen;
aanhalen. *-, s. 1. verklaring, uitlegging, v.; commentaar,
m.; 2. aanmerking, v. * - ARY, (kum-'men-te-ri), s. (-ies), 1.
commentaar, m.; aanteekenboek, dagboek; 2. gedenkschrift, o. ow. uitleggen, een commentaar schrijven.
* -ATE,(- teet'), bw. Zie COMMENT, bw. *- ATOR, (-tee'-tur), s.
uitlegger, verklaarder, commentator, m. *- ED, dw. bn.
uitgelegd, verklaard; zie COMMENT. *-ER, S. 1. zie
COMMENTATOR; 2. criticus, vitter, M. 5 -ING, dw. bn.
uitleggend, verklarend enz. -, s. (het) uitleggen enz.;
Zie COMMENT. * -ITIOUS, (-ti'SjUS), bn. verdicht, ver zonnen.
Commerce, (kom' -murs), s. 1. handel, koophandel, m.;
hone-, inland-, binnenlandsche handel; foreign-, bui
handel; - at large, wereld -, groothandel;-tenladsch
2. omgang, m. betrekking, verbinding; 3. wisseling van
gedachten, v.; 4. commerce (zek. kaartspel), o. *-, ow.
1. handelen, handel drijven; 2. omgaan, verkeeren (met).
*...CIAL, (cum-mur'-sjel), bn., -LY, bijes. handels...; han
handel behoorend; - men, han -delrijvn,to
handelaren; - adventurer, handelsonder--delrijvn,
nemer. avonturier, speculant; - union of Germany, het
Duitsche Tolverbond. *-ADVICES, mv. handelsberichten,
o. nlv. *-ASSOCIATION, S. handelsverbinding, v. compagnieschap, o. associatie, v. *-COURT, s. rechtbank van
koophandel, v. *-DIRECTORY, S. handels-adresboek, o.
*-EFFECTS, mv. verkoopbare goederen, handelsartikelen,
0. mv. 0-ESTABLTSHMMENT, S. handelskantoor, o. firma, v.
*-GAZETTE,S. handels -, beursblad, o. * -HARBoR,s.handelshaven,factorij, v.*---HousE, s. handelshuis, o. firma,v.*-INTERCOURSE, S. handelsverkeer, o. *-INTERESTS, *-CONCERNS, mv. handelsbelangen, o. mv. *-LAW, s. handels
recht, o. * - LETTER, S. handelsbrief, m. *-LINE,-wet,v.
S. handelstak, m. *-MEN, *-NATION, * -PEOPLE, 8.
handelsvolk, o. handeldrijvende natie, v. *-NAVIGATION,
s. koopvaardij, handels - scheepvaart, v. *-NAVY, s. han
koopvaardijvloot, v. *_PURSUITS, S. handels -delsmarin,
5-SCHOOL, s handelsschool, v. *-TAaiFF, s. han -bedrijf,o.
tarief van in-, uit en doorvoer, o. *-TOwN,-delstarif,
*-PLACE, S. handelsstad, - plaats, v. 0-TRANSACTION, S.
handelszaak, v. koop, m. transactie, v. *-TRAVELER, S.
handelsreiziger, commis-voyageur, M. *_TREATY, S. han
verdrag van koophandel, o.
-delstrac,
Commereing, (kom-mur'-sing), dw. bn. handelend,
handeldrijvend enz. *-, S. (het) handeldrijven enz.;
zie COMMERCE.
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t Commere, (kom'-meer), v. mede-moeder, moeder van

allen, - van beide, v.
Commetic, zie COSMETIC.
Commigrate, (kom'mi-ghreet), ow. gezamenlijk -, medeverhuizen (uit het land). *- D, dw. bn. mede-verhuisd.
*...GRATING, (-ghree'-ting), dw. bn. mede-verhuizend
enz. -, s. (het) mede-verhuizen enz.; Zie COMMIGRATE.
*...GRATION, (-ghree'-sjun), s. gezamenlijke -, mede-verhuizing, v.
Commination, (kom-ni-nee'-sjun), s. (recht.) bedreiging
(met straf), v. *...NATORY, ('-ne-tur-ri), bn. bedreigend.
Commingle, (kum-min'-gl), bw. mede-, ondereenmengen. *-, ow. zich vermengen (met); (gem.) mededoen.
*-D, dw. bn. mede-vermengd. *...ING, dw. bn. medevermengend. -, s. (het) mede-vermengen enz.; zie
COMMINGLE.

Comminuate, (kum-mi'-njoe-eet), bw. malen, vermalen.

*-D, dw. bn. gemalen, vermaald. *...INa dw. bn. malend enz. -, s. (het) vermalen enz.; Zie COMMINUATE.
Comminuible, (kum-mi'-njoe-i-bl), bn. vermaalbaar,
wrijf baar. *...MINUTE, ('- mi-njoet), bn. klein wrijven,
vergruizen. -D, dw. bn. vergruisd enz. *...MINUTING, dw.
bn. vergruizend enz. -, s. (het) vergruizen enz.; zie coMMINUTE. *...MINUTION, (- mi-njoe-sjun), s. 1. vergruizing,
kleinwrijving; 2. verdunning, verdeeling, v.
Commiserable, (kum-mi'-ze-ri-bl), bn. deernis-, medelijdenswaard. t...RATE, (-reet), bw. beklagen, medelijden
hebben met. -D, dw. bn. beklaagd enz. *...RATING,
(-ree'-ting), dw. bn. beklagend enz. -, s. (het) beklagen
enz.; zie COMMISERATE. * ...RATION, (-ree'sjun), s. mede
deernis, erbarming v.; out of -, uit medelij--lijdeno.
den. *...RATIVE, ('-re-tiv), bn., -LY, bijes. medelijdend,
beklagend. *...RATOR, ('-re-tur), m. v. medelijdende, beklager, beklaagster, m. v.
Commissarial, (kom-mis'-se-ri-el), bn. commissariaal;
tot een -, tot den commissaris (of tot een commissie)
behoorend; - stores, krijgsvoorraad, m. *...ATE, ( eet),
S. 1. commissariaat; 2. commissarisschap, o.
Commissary, (kom'-mis-se-ri), s. 1. commissaris, rechterlijk ambtenaar, gemachtigde, m.; lid eener commissie, o.;
2. - of provisions, (zeev.) officier van administratie (aan
boord); proviandmeester, m.; deputy-, (mil.) onder-intendant; - general of masters, kapitein-kwartiermeester;
issuing -, magazijnmeester (van kleeding), m. *-snre, s.
gmv. commissarisschap,commissariaat, intendantsehap, o.
Commission, (kom-mis'-sjun), s. 1. volbrenging, vol-

voering, v.; (het) plegen eener misdaad; every - of sin,

iedere begane zonde; 2. opdracht, commissie, v. last, m.
volmacht v.; 3. (kh.) order, commissie, v.; 4, provisie, commissie-, makelaarsloon, o.; to charge a -, courtage berekenen; 5. commissie, v. lichaam van gemachtigden, o.;
raad van onderzoek, m.; the great seal was put into -,
het grootzegel werd in handen eener commissie gegeven;
- of bankruptcy, raad van onderzoek in failliete boedels;
- of lunacy, raad van onderzoek der krankzinnigen; 6.
aanstelling, benoeming (tot een graad in den krijgsdienst),
v.; to throw up a -, zijn r►ntslag indienen, - geven; admiral in -, (zeev.) admiraal die Bene vloot commandeert;
ship in -, schip in dienst; goods in -, (kh.) goederen in
commissie, commissie-goederen; account of -s, commissie-rekening, -boek; book of -, commissie-boek; letter of
-, commissie-brief, opdrachts-, lastbrief. *-AGENCY,
*-BUsINEss, s. commissiehuis, agentschap, v.; factoryhandel, m. *- MERCHANT, s. commissionnair, m. *- oFPICER, s. officier (aan boord enz.), m.
Commission, (com-mis'-sjun), bw. 1. opdragen, in last
geven, belasten met;. 2. benoemen, aanstellen, committeeren; 3. afvaardigen, machtigen; a -cd offreer, een van
aanstelling voorziene officier. * - AL, * -ARY, bn. bij lastbrief aangesteld,- opgedragen. *- ED, dw. bn. opgedragen;
zie COMMISSION, bw. *--ING, dw. bn. opdragend enz.
-, S. (het) opdragen enz.; zie COMMISSION, bw. *--ER,
(-ur), s. m. 1. commissionnair 2. commissaris; 3. aangestelde beambte, - ambtenaar, m.; - of bankruptcy, rechtercommissaris in een faillieten boedel; the king high - in 1
Scotland, koninklijke stadhouder in Schotland; the general of the dockyards, intendant- generaal der marine.
Commissure, (kom-mis'-sjoer), s. 1. (bk.) voeg, v. naad,
M. reet, v.; 2. (ontl.) hersennaad; hoek (van de lippen), m.
Commit, (kum-mit'), bw. 1. opdragen, belasten (met);
to - the examination of to one, iemand belasten met het
onderzoek van...; to - one's self to God's providence, zich

op de Voorzienigheid verlaten; 2. nederleggen, in bewaring geven; to - to memory, in het geheugen prenten;
to - a body to the grave, een lijk in het graf nederlaten;
to - to the flames, aan de vlammen prijsgeven; to -- to
paper, ten papiere -, in schrift brengen; 3. zenden (naar) ;
opsluiten (in); uitvaardigen (een bevel van gevangenneming); to - to custody, in hechtenis nemen; 4. begaan;
bedrijven, vergieten ; 5. doen handgemeen worden ; 6. in
gevaar -, in opspraak brengen; to -- one's self, zich blootstellen; 7. verbinden, verplichten (bij contract); 8. onderwerpen (aan een onderzoek). *-, ow. schuldig zijn (aan
ontucht). *- MENT, *-TAL, s. 1. gevangenneming, v.; 2.
bevel tot aanhouding, - tot inhechtenisneming, o.; 3.
opdracht, lastgeving (tot onderzoek); 4. (het) geven in bewaring, depot; 5. (het) begaan (eener misdaad); 6. ver
gevaar -, in opspraak-bintes,v.;padg7(het)in
brengen; benadeeling, v. * -TABLE, ('-ti-bl), bn. vertrouwbaar, geschikt om belast te worden (met), enz.; zie COM
MIT. * -TED, bn. opgedragen, enz.; zie COMMIT.
Committee, (kum-mit'-tie), s. commissie, v. comité, o.;
standing -, permanente - vaste commissie; select -,commissie van onderzoek; private -, geheim comité; to call a
of the whole House, het geheim comité vragen (van het
Huis der Gemeenten in Engeland); - of management,.
besturend comité; - of merchants, handelscomité. *-- MAN,
s. lid eener commissie, o. *-Roots, s. 1. commissiorale.
kamer, - vergaderplaats, v.; 2. (recht.) curator van een
krankzinnige, m. *-srIP, s. curatorschap, o.; curateele, v..
Committer, (kum-mit'-tur), m. v. 1. bedrijver, bedrijfster (eenar zonde enz.); 2. lastgever, -geefster, committent; 3. curator, curatrice, m. v.
Committible, (kum-mit'-ti-bl), bn. uitvoerbaar; zieCOMMITTABLE.

Committing, (kum- mit'-ting), dw. bn. opdragend enz.

-, S. (het) opdragen enz.; zie COMMIT, bw.
Commix, (kum-miks'), bw. mengen, vermengen. *-, ow..
zich vermengen. - vereenigen (met). *-ED, dw. bn. ver
-ING dw. bn. vermengend. -, s. (het) ver--mengd.*
mengen. * -ION, * -TION, (-mik'-SjUn), *_TURF, (-'tjoer),
s. mengsel, o. menging v.
Commode, (kom-mood'), s. 1. flodder-, huismuts; 2..
latafel, commode, v.
Commodious, (kom-mo'-djus), bn., 5-LY, bijw. 1. gemakkelijk, geschikt; 2. nuttig, voordeelig. *-NESS, S. 1..
gemakkelijkheid, geschiktheid; 2. nuttigheid, v. nut,,
voordeel, o.
Commodity, (kum-mo-'di-ti), s. (-les), 1. voordeel, belang; 2. gemak, o. gemakkelijkheid, gemakkelijke zaak;.
3. koopwaar, levensbehoefte, v.;staple commodities, inlandsche producten, o. mv.
Commodore, (kom'-mo-door), s. 1. (zeev.) commandeur van den breeden wimpel, áivisie-commandant,
vlag-officier, m.; -'s broad pennant, standaard van den
divisie-commandant, m.; 2. convooi- schip, o.
Commodulation, (kum-mo-djoe-lee'-sjun), s. (muz.)
overeenstemmende maat, v. - toon, m.
Commodus, (kom'-moo-dus), m. Commodus (Romeinsch
keizer), m.
Common, (kem'-mun), bn., * -LY, bijw. 1. algemeen,
gemeen; -- sense, gezond verstand; the - wants of men,
de dagelij ksche behoeften van den mensch ; the - prayer
het gewone gebed, de Anglicaansche liturgie; a-report,.
het algemeene gerucht; the - room, de woonkamer; in.
-, in het algemeen ; I have nothing in - with, you, ik
heb niets gemeens met u; 2. gewoon, gewoonlijk, alle
that is - here, dat gebeurt hier alle dag; 3..-dagsch;
gemeen, burger..., burgerlijk, onadellijk; a - man, een
burgerman; - soldier, gemeen soldaat; -people, bur-gerklasse (van het volk); 4. gemeen, middelmatig, niets;
buitengewoons, laag; - looking, gemeen uitziende; 5.
(spraakk.) - noun, gemeen zelfstandig naamwoord;
(ook) van beiderlei geslacht; (rek.) - divisor, gemeene.
deeler; (recht.) - law, gewone -, geschreven wet; rechtszaken tot de bevoegdheid van de jury behoorend; the
court of - pleas rechtbank van eersten aanleg (in Engeland); - recovery, reconventionneele eisch; 6. (muz.) in
dubbel tempo; 7. (stoomw.) - steam, droge -, verzadigde stoom.
Common, (kom'-mun), s. 1. (recht.) gemeente-weide, v.
gemeen goed; 2. eigendoms-servituut, o. * -CARRIER, s.
vrachtvoerman, m. *-COUNCIL, s. 1. gemeenteraad, m.2. burgerij, v. -MAN, s. raadslid, o. * -CRIER, m. stads;
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omroeper, M. *--EGYPTIAN, S. (kh.) Egyptische katoen, v.
* -HALL, S. stadhuis, raadhuis, o.; raadsvergadering, v.
* -LAWYER, S. rechtsgeleerde (in het burgerlijk recht),
m. *- LOOM, s. handweefgetouw, o. 5 - PLACE, S. gemeenplaats, v.; afgezaagd gezegde, o.; nota, v.; herinneringsteeken, o. -, bn. alledaagsch, afgezaagd. -, bw.
in een zakboekje opteekenen (om niet te vergeten).
*-PLACE-BOOK, s. notitieboekje, memorandum, o.; verzameling van alledaagsche gezegden, - van loci communes, V. * -REPORT, s. algemeen verspreid gerucht, o.
volkssage, - overlevering, v. *-SEWER, S. stadsgoot, v.
- riool, o. * -TIM, S. (muz.) rechtstreekscho (slechta)
maat, v.
Common, (kom' -mun), ow. 1. gemeenschappelijk bezitten (een erf enz.); 2. te zamen leven.
Commonable, (kom' -mun- i -bl), bn. 1. gemeenschappelijk; 2. (recht.) tot de gemeenteweiden behoorend, recht
op de gemeenteweiden hebbend. ..AGE, (-'idsj), s. right
of -, (recht.) gemeente -, weiderecht, o.
Commonalty, (kom'. mun-el-ti), s. 1. volk, o. algemeenheid der burgers, burgerij, volksklasse (in tegenst. van
den adel), v.; 2. menschdom, menschelijk geslacht, o.
Commoner, (kom' -mun-ur), m. v. gemeene -, burgerman, -vrouw; 2. burger, -es (in tegenst. van adellijke),
M. V. *-, m. 1. lid van liet Huis der Gemeenten, o.;
2. (recht.) mede - bezitter, mede - gerechtigde; 3. student van
den tweeden graad (op Engelsche hoogescholen, aan de
studententafel mede - etend); 4. nieuweling, groen, m.
*-, V. lichtekooi, hoer, v.
Commoning, (kom' -mun-ing), dw. bn. te zamen levend, - etend. *-, s. zie COMMON-COUNCIL.
Commonness, (kom' -mun-ness), s. (het) gewone, - ge
gemeenheid, burgerlijkheid, v.
-men;
Commons, (kom' -muns), s. mv. 1. gemeene volksklasse,
V. volk, o.; 2. derde stand (in tegenst. van de adellijken),
m.; 3. Huis der Gemeenten, Lagerhuis (in Engeland),
o.; 4. gemeente-weide, v. - grond, ni. gemeenschappelijk
erf, o.; 5. dagelijksche kost, m.; 6. doctors -, genootschap
van hoogleeraren in het Romeinsche recht te Londen, o.
Commonstrate, (kom' -mun-street), bw. leeren, onderwijzen, onderrichten.
1 Commonty, (kom' -mun-ti), s. zie COMMON, s.
Commonweal, (kom' -mun-well), *...WEALTH, (kom' -munwelth), s. 1. burgerlijke staatsregeling, v. staat, m.; 2.
gemeenebest; 3. algemeen, staatswezen, o. natie, v. *-'s
MAN, m. republikein; man van het volk. us.
Commorance, (kom' -mo-rens), *...ANCY, (kom' -mo- ren-si),
s. woning, v. domicilie, o. *...ANT, (kom' -me-rent), bn.
wonend, gedomiciliëerd.
Commotion, (kom -mo'-sjun), s. 1. schok, m. ontroering;
2. beroering, onstuimigheid (der zee), v.; 3. oproer, o.
opstand, m.
Commove, (kom -moev'), ba. beroeren, schokken. *- D,
dw. bn. geschokt. ...ING, dw. bn. beroerend. -, s.
(het) beroeren.
Communal, (kom' -mjoe -nel), bn. gemeentelijk, gemeente...
Commune, (kom -mj oen'), ow. - with, 1. beraadslagen,
in overleg treden (filet); - with your own heart, s aadpleeg uw eigen hart: 2. (k.) de communie afleggen; aan
het avondmaal deelnemen. 's-, s. gemeente, v. *- D,
dw. bn. beraadslaagd enz.; zie COMMUNE.
Communicability, (kom -mjoe- ni -ke- bi' - li -ti), s. mededeelbaarheid, v. *...CABLE, (koen- mjoe'- ni -ki-bl), hn. 1.
mededeelbaar; 2. mededeelzaam. -NESS, s. zie coMnu-

NI CABILITY.

Communicant, (kom -mjoe' -ni-kent), m. v. die aan het
avondmaal deelneemt, aanzittende, communiant, m. v.
*...CATE, ('- keet), bw. 1. mededeelen, bekend maken,
kennis geven, berichten; 2. deelen (met iem.), deel geven
(in..., aan...). -, ow. 1. gemeenschap hebben (met); on-

derling verbonden zijn; his room -s with mine, zijne
kamer is belendend aan de mijne; 2. in overleg treden
(met); you miest - with him on this subject, gij moet over
dit onderwerp met hem in overleg treden. -D, dw. bn.
medegedeeld enz. *...ING, dw. bn. mededeelend enz.
-, s. (het) mededeelen enz.; zie COMMUNICATE. *...CATION, (-kee'-sjun), s. 1. mededeeling, kennisgeving; 2.
gemeenschap, briefwisseling, v.; to bring in -, in gemeenschap brengen (met); 3. onmgang, m. verkeer, o.;
evil -s, slechte omgang; 4. samenhang. m. *...CATIVE,
('-ke-tiv), bn., -LY, bijw. mededeelzaam, bespraakzaam;

toegankelijk.

-NESS, s. gmv. mededeelzaamheid, bespraakzaamheid, v. *...CATOR, (ke-tur), m. v. mededeeler, -ster, kennisgever, - geefster, m. v. *...CATORY, (- ke-

tur-ri), bn. mededeelend, kennisgevend.
Communing, (kom -mjoe'-ning), dw. bn. beraadslagend,
enz.; zie COMMUNE.
Communion, (kom -mjoe'- ni -un), s. 1. mededeeling, v.;
verhaal, verslag; 2. verband, o.; overeenkomst, v.; what has light with darkness I wat heeft het licht met de duisternis gemeen? to hold -, omgang hebben (met); 2. gemeenschappelijk geloof, o.; 3. (kerk.) communie; toelating tot het avondmaal; 4. (recht.) gemeenschap van
goederen, v. * -CLOTH, s. altaarkleed, o. * CUP, s. nacht
-kelk, m. *- IST, M. v. geloofsbroeder, - zuster,-malsbekr,
(inz. christenen), M. v. *- OFFICE, * -SERVICE, s. avond-,
nachtmaaldienst, m. * - TABLE s. nachtmaalstafel, v.
Communism, (kom -mjoe-nism), s. communisme, o.
Community, (kom -mjoe'- ni -ti), s. 1. gemeenschappelijk
bezit, o. gemeenschap (van goederen); 2. burgerlijke maatschappij, v.; staatslichaam, o.; gemeente, v.; 3. kerkgenootschap, o.; 4. (Shak.) gemeenheid, alledaagschheid, v.
Commutability, (kom -mjoe'- te-bi-li-tik, s. 1. ruilbaar heid, verplaatsbaarheid: 2. vervreemdbaarheid, verwissel
5 ...TABLE, ('-ti-hi), bn. 1. ruilbaar, verplaats--barheid,v.
baar; 2. vervreemdbaar, verwisselbaar. *...TATION, (-tee'sjun), s. !. verwisseling, verplaatsing, v.; ruil, m.; 2. ver
vermindering (van straf), v. *...TATIVE,-vremding;3.
(-tee'-tiv) bn., -LY, bijw. 1. ruilend, uitwisselend; 2.
wederzijdsch, beurtelings; wederzijds; 3. verminderend,
verzachtend (van straf).
Commute, (kom -mjoet'), bw. - for, 1. verwisselen, ver
ruilen; 2. verminderen, verzachten (straf); 3.-platsen,
schadeloos stellen. *-, ow. to -for, vervangen, de plaats
innemen (van). *- D, dw. bn. verwisseld enz.; zie coMMUTE, bw. *...ING, dw. bn. verwisselend enz. -, s. (het)
verwisselen enz.; zie COMMUTE. *...UAL, ('-tjoe-el), bn.
wederkeerig, wederzijdsch.
Comnena, (kom - ni'-ne), v. Comnena (Grieksche keizerin),
V. 5 ...NENUS, M. Comnenus (Grieksch keizer), m.
Como, (ko-mo), s. (aardr.) Como (stad en meer in Italië), o.
Comose, (ko'-moos), bn. (plant.) gekuifd.
Compact, (kom-pekt'), bn., * - LY, bijw. 1. (nat.) dicht (lichaam); 2. beknopt, kort, bondig; 3. - of, bestaande-,
samengesteld uit; 4. - with, vastgekleefd met, te zamen
gebonden door; 5. (fig.) verbonden, vereenigd met.
-NESS, s. 1. (nat.) dichtheid (der lichamen); 2. beknopt held; 3. gebondenheid, samenhouding, -kleving, v.
Compact, (kom' - pekt), s. verdrag, contract, o.; overeenkomst, v. verbond, o. *_,bw. l.vast samenvoegen, ineen werken, vastvlaken; 2. vereenigen, samenplakken. * - ED,
dw. bn., * - EDLY, bijes. samengevoegd enz.; zie COMPACT
en COMPACTLY. 5 -EDNESS, S. zie COMPACTNESS. 5 -IBLE,
bn. vereenigbaar, salnenvoegbaar. 5 -ING, dw. bn. verdichtend enz. -, s. (liet) verdichten.
Compaction, (kom - pek' -sjun), s. 1. verdichting; 2. (nat.)
dichtheid, V. dichte toestand, m. *...TURE, ('-tj oer),s. nauw
verband, o. dichte aaneensluiting, hechtheid, v.
Compages, (kom' -pe-djis), s. verbinding, v. samenstel
(van deelen onderling), o.; bouw, m.
Compaginate, (kom -pe-dji'- neet), bw. herstellen (het
gebrokene). *- D, dw. bn. hersteld, gemaakt. 5 ...NATING,
dw. bn. herstellend. -, s. (het) herstellen. *...NATION,
(-nee-sjun), S. herstelling, verbinding (van doelen onderling), v.; verband, o.
Companiable, enz., zie SOCIABLE enz.
Companied, (kom -pe'- ni -ed), dw. bn. zie ACCOMPANIED.
Companion, (kom -pen'- ni -un), m. v. 1. makker, metgezel,
-lin, kameraad, m. v.; female-, metgezellin; - in areas,
wapenbroeder,spitsbroeder ,krijgsmakker;school-,schoolmakker, - kameraad; my in - labor, mijn metgezel in den
arbeid; would you he my - over a bowl of punch? wilt
gij een glas punch met mij drinken ? - in een kom punch
meêdoen ? she was a sweet - to him, zij was hem eens
zoete (levens)gezellin; - of the Garter, ridder (in tegenst. van commandeur) van den Kouseband; 2. (kh.)
compagnon, associé, deelgenoot; 3. (drukk.) zetter,
knecht; 4. jonge kerel, m.; a boon -, een trouwe kameraad; good -, jollij -, vroolijke kwant, - gast; scurvy
-, nare kerel, - gezel; petty -, onhandige kerel; 5.
(zeev.) kapluik, o. lantaren, V. .'5 -ABLE, ('-i - hi), bn.,
* -ABLY, ('- i- bli), hw. gezellig, verdraagzaam, aangenaam in het verkeer. *- .ABLENESS, ('- i -ble-ness), s.
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gezelligheid, verdraagzaamheid, v. *_Hip, s. 1. gezel
o.; all of -, allen te zamen, met elkander; 2.-schap,
omgang, m.; to - with, kameraad zijn met; 3. gevolg,
o. omgeving, v.; 4. (drukk.) composer of the --, stukwerker, -zetter, m.
Company, (kum'-pe-ni), s. (-les), 1. gezelschap, o.; to be in
- with, in gezelschap zijn van, - met; to bear -- to, to keep
- to, gezelschap houden; they keep his -, zij zien (bezoeken) hem dikwijls; he keeps bad -,hij leeft in slecht (bedoren) gezelschap; he keeps good-, hij gaat met fatsoenlijke
menschen om; to keep - with, op gelijken voet leven met,
gezelschap houden aan; to foil into - with, in gezelschap
komen met; to ,give - to, gezelschap houden aan; may I
hnve the pleasure of your - home? mag ik het genoegen
hebben dat gij mij naar huis brengt (vergezelt) ? Mr. 4.
requests the honor of Mr. B's - ticis evening, do heer A.
hoopt heden avond de eer te hebben den heer B. te zijnent
te zien; 2. vereeniging, v. kring, M. gezelschap, o. vergaderin ;, V. bezoek; o.; I never go into -, ik ga nooit op
bezoek; to see -, menschen zien (bezoeken, ontvangen);
we never see -, wij gaan met niemand om; to receive -,
bezoek -, menschen ontvangen; she has - at dinner, zij
heeft menschen te eten; 3. troep (tooneelspelers), m.; 4.
bende (muzikanten); 5. compagnie (soldaten), v.; 6. gild;
7. (kh.) compagnieschap, o. associatio,v.;8.zwerm(vogels),
m.; 9. kudde, v. koppel (dieren), o.; 10. (zeev.) bende, v.
drom, hoop, m. equipage, v.; to part - at sea, van een
vloot (een schip) afgeraken, zichverwijderen; - keeping,
het konvooi zeilen; 11. (rek.) rule of -, gezelschapsrekeRing, v. *- KEEPER, s. linker, minnaar, m.
Company, (kum'-pe-ni), bw. Zie ACCOMPANY. f -, ow.
to - with, bezoeken, zien, gezelschap houden met,
* --ING, dw. Zie ACCOMPANYING.
Comparable, (kom-pe'-ri-bl), bn. vergelijkbaar. *...RABLY,
bijw. vergelijkenderwijze. *...RATES, ( Teets), s. mv. (reden.) twee onderling vergeleken zaken, v. mv. *...RATION,, (-ree'-sjun), s. voorziening, v. *..•RATIVE, (-re-tiv),
bn., -LY, bijes. 1. vergelijkend, betrekkelijk; vergelijkenderwijs; - anatomy, vergelijkende ontleedkunde; 2.
the - faculty, het oordeelkundig -, het oordeelsvermogen; 3. (taalk.) - degree, vergrootende trap.
Compare, (kum-peer'), bw. - with, - to, 1. vergelijken;
2. (taalk.) de vergrootende trap vormen; 3. zich
aanschaffen. *-, ow. - with, wedijveren met, op zijde
streven. *- D, dw. bn. vergeleken. *...ING, dw. bn. ver
-gelijkndz.,s(ht)
vergelijken.
Compare, (kum-peer'), s. vergelijking, v.; beyond -,
buiten alle vergelijking, onvergelijkelijk; to hold -, de
vergelijking doorstaan. *- R, ('-ur), m. v. die vergelijkt,
vergelijker, -ster, m. v.
Comparison, (kom-per'-i-zun), s. 1. vergelijking, v.; in
- wit/t, of, in vergelijking met, in verhouding tot;
beyond -, onvergelijkelijk; 2. (taalk.) vorming van de
vergrootende trap.
Compart, (kum'- paart), bw. verdeelen, scheiden, afperken. * - ED, dw. bn. verdeeld. *- ING, dw. bn. verdeelend. -, s. (het) verdeelen enz,; zie coMPART. *-ITION,
('-ti-sjun), s. verdeeling, afperking, v. *- MENT, s. vak,
hokje, veld, o. afdeeling, v. *- NER, ('-nur), m. v. deeler
afscheider, -ster (in vakken), m. v.
Compass, (kum'-pes), s. (-es), 1. uitgebreidheid, uitgestrektheid, v.; to fetch a great -, een groote ruimte
doorloopen; 2. (tijd)ruimte; 3. dracht, verheid(van stem),v.;
4. hulpbronnen, V. mv. rijkdom (eener taal), m.; 5. (zeev.)
kompas, o.; amplitude -, peilkompas; back of a - timber,
bolle zijde van een kromnier; belly of a - timber,
holle zijde van een krommer; bearing of -, peiling met
het kompas; fly of the -, kompasroos; small sea -,
sloepkompas; callipers -, kaliberpasser; card -, dial -,
face of a -, kompasroos; centre pin of a , kompaspen;
corrected -, rechtwijzend kompas; dipping of the -,
inclinatie van het kompas; gimbales of a sea -, kom
point of -, kompasstreek; quarter of a -,-pasbeugl;
acht streken van het kompas; variation of the -, miswijzing van het kompas; a pair of -es, een passer;
beam-, ritshout; 6. (fig.) kring, omvang, m.; within theof his abilities,binnen den kring zijner bekwaamheden; to
keep one within -, iem. binnen de grenzen -, onder bedwang houden. *- Box, S. kompasdoos, v. *- STUFF, S.
boeghout, 0. C-SAW, S. (timm.) cirkelzaag, v. *- SEAL, S.
rolstempel, m. 5 - TIMBER, s. kromhout, o.
Compass, (kum'-pes), bw. 1. omvatten, omvangen; to -

in, omsluiten; 2. omringen (met); Zie ENCOMPASS; 3. om
berennen (een vesting); 5. verkrijgen, bereiken-lopen;4.
(iets), volvoeren; 6. in het schild voeren, beramen.
bn. omsluitbaar, te omvatten. *- ED,
dw. bn. omvat enz.; zie COMPASS, bw. * - I1 G, dw. bn.
1. omvattend enz. 2. (zeev.) veel boog hebbend. -,
s. (het) omvatten enz.; zie COMPASS.
Compassion, (kum-pes'-sjun), s. 1. medelijden, erbarmen, mededoogen, o. deernis, v. C -ABLE, ('-i- bl), bn.
medelijdenswaard, beklagenswaard. C-ATE, ('-neet), bn.
-LY, bijw. medelijdend, mededoogend. -, bw. medelijden hebben (met). -D, dw. bn. beklaagd enz. *-ATEEss, ('-neet-Hess), s. medelijdendheid, v. *- ATING, ('-eeting), dw. bn. medelijden hebbend enz. -, s. (het)
medelijden hebben .enz.; zie COMPASSIONATE., bw.
Compassless, (kum'-pes-less), bn. zonder kompas; (fig.)
zonder grens.
Compaternity, (kum-pa-tur'-ni-ti), s. gmv. gevaderschap;
o_ hoedanigheid van peetoom, v.
Compatible, (kum-pe'-ti-bl), bn., *...BLY, - to, - with,
bijw. 1. vereenigbaar, bestaanbaar (met); 2. passend,
overeenkomstig. *...BICITY, (-bi'-li-ti), *- NESS, s. ver
bestaanbaarheid (met), v.
-enigba.rhd,
Compatient, (kum-pee'-sjent), bn. mede-, te zamen
lijdend, - duldend.
Compatriot, (kum-pa'-tri-ot), m. v. landgenoot, m. v.
*-, bn. - with, van (uit) hetzelfde land.
Compeer, (kum'-peer), m. v. 1. medegenoot, gelijke;
2. makker, gezel, -lin; 3. omgekochte helper, -ster, m. v.
*_, bw. en ow. evenaren, wedijveren met; gelijk zijn
(aan); zie APPEAR. * -ED, dw. bn. geëvenaard enz.
* -ING, dw. bn. evenarend enz. -, s. (het) evenaren
enz.; Zie COMPEER.
Compel, (kom-pel'), bw. - to, 1. dwingen, noodzaken,
nopen; to - from, afdwingen; 2. vergaderen, vereenigen;
3. boeien; sleep their limbs -led, de slaap boeide hunne
leden. * -LABLE, (- 'li-hi), bn., *- LABLY, bijw. dwingbaar, bedwingbaar; bij -, met dwang. * -LATION, (-lee'sjun), s. 1. eerenaam, eeretitel, m. toespraak, v. *- LAToRY, ('-le-tur-ri), bn. dwingend. *-- LED, dw. bn. gedwongen enz. * - LER, ('-lur), m. v. dwinger, -ster, m. v.
*_LING, dw. bn. dwingend enz. -, s. (het) dwingen,
dwang, m. enz.; zie COMPEL.
Compend, (kum'-pend), *- IUM, (kum-pen-djum), v. kort
begrip, overzicht, o. schets, v. *-Ions, (kum-pen'-di-us),
bn., -LY, bijw. verkort, beknopt, -eiijk. *-IouanEss,
*- IOSITY, s. kortheid, beknoptheid, v.
Compensate, (kum-pen'-seet), bw. ow. 1. schadeloos
stellen, vergoeden; 2. opwegen; 3. verevenen, verrekenen.
*-D, dw. bn. schadeloos gesteld, vergoed enz.; zie coMPEnSATE. * ...SATInG, (-see'-ting), dw. bn. schadeloos
schadeloosstellen enz., zie-stelndz.,(h)
COMPENSATE. * ...SATION, (-see'-sjun), s. 1. schadeloosstelling, vergoeding; 2. verevening, verrekening, v.
* ...SATIVE, ('-Se-tiV), * ... SATORY, ('-se-tur-ri), bn. 1. ver
verevenend.
-goedn;2.
Compete, (kum-piet'), ow., - with, 1. mededingen (naar);
wedijveren (met); 2. (fig.) zich meten (met); concurreeren.
*-D, dw. bn. medegedongen. .
Comperindinate, bw. (recht.) uitstellen, verdagen.
*...NATION, s. uitstel, o. verdaging, v.
Competence, (kom'-pi-tens), *...TENCY, S. 1. (bet) toerei
voldoende, vereischte;2.bestaan,o.;to have his -zijn-kend,
bestaan hebben,kunnen ] even;3.bevoegdheid(eener rechtbank enz.); competentie; 4. deugdelijkheid, v. *...TENT,
bn., -LY, bijw. 1. toereikend, genoegzaam, voldoende;
2. passend, behoorlijk; 3. (recht.) bevoegd, competent.
Competing, (kum-pie'-tin ;\, dw. bn. mededingend enz.
. *_, s. (liet) mededingen.
Competition, (kum-po-i t'-sjun), s. 1. mededinging, v.
het wedijveren; wedstrijd, m.; to come in -, wedijveren; in
concurrentie treden; 2. (kh.) concurrentie; 3. aanspraak
(op); 4. gelijkstelling, v. *...PETITOR, (-pe'-ti-tur,) m. v.
1. mededinger, -ster, m. v.; 2. zie RIVAL. -Y, bn. mededingend. *...PETITBESS, (-ye-ti-tress), ...max, v. mede
-dingster,v.
Compilation, (kom-pi-lee'-sjun). s. 1. (lett.) samen
compilatie; 2. te-zamen -brenging, v.
-flansig,
Compile, (kom -pajl'), bw. 1. (lett.) samenflansen, compileeren; 2. te-zamen -brengen; 3. bevatten; 4. bouwen,
samenstellen. *- D, dw. bn. samengeflanst enz.; zie
COMPILE. * -MENT, s. hoop, stapel, m. *- R, (-lair), m.
*-ABLE, ('- i- bl),
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lijk; 2. samengesteld, °...NESS, *...uu$, (-'sjoer), s. sav. 1. samenfianser, .ster, ni. v.; compilator, m.; 2. samen
Inenstelling, ingewikkeldheid, v.
-ster, m. V. *...ING, dw. samenflansend enz. -,-stelr,
S. (liet) samenflansen enz.; zie COMPILE .
Compliable, (kops pla,j- i -bl), bn., *. .PLIABLY, bijw. inschikkelijk, toegeeflijk, voorkomend. 5 ... PLIANCE, (-pla)'Complacence, (kom -ple'- sens), *...CENCY, s. (-ies), 1.
ens), s. 1. onderwerping. genoegdoening; in - to, - with,
zelfvoldoening, V. genoegen, o. tevredenheid, v.; some mien
proclaim their infirmities witli -, sommigen verhalen hunne 1 ter voldoening aan; 2. beleefdheid, voorkomendheid, v.
kwalen met genoegen; thou, my sole -, gij, mijn eenig
*... PLIANT, (-plaj- 'ent), ho., -LY, bijw. voorkomend, beleefd, beleefdelijk.
geluk,- behagen; 2. aanminnigheid, vriendelijkheid, v.; the
- of his behaviour, de minzaamheid van zijn gedrag. Complicacy, (kum'-pli-ke -si), s. (-les), ingewikkeldheid,
*...CENT, (-plee'-sent), bn., - LY, bijes. 1. vriendelijk,
nlcoielij kheid (van oplossing), v. `...CATE, (- keet), bn.,

minzaam; 2. zelfbehaaglijk, met vriendelijkheid.

-LY, bijw. 1. ingewikkeld, ineengevlochten, samenge( -plo-sen' -sjel), -LY, bijw. innemend, genoegen
stclil, gecompliceerd; 2. (plant.) in zich zelf gevouwen,
verschaffend.
gerold. -, bw. 1. samenstellen, verbinden; 2. inwik.
Complain, (kum-pleen'), bw. - of one, 1. klagen, zich
kelen,
moeielijk maken (om op te lossen); complicoeren.
beklagen (over); he -s of being alone, hij beklaagt zich
-v, dw. bra. zie COMP LICA TE, bn. 5 ... CATEDNESS, S . 1. ingealleen te zijn; he -s of head-ache, hij klaagt over hoofdwikkeldheid ; 2 . moeielijkheid (van oplossing), v. *...CAijn; 2. klagen, morren; that is what she -s of, dat is
TlnG, (-kee'-ting), dw. bn. inwikkelend enz. -, s. (het)
Iet waarover zij zich beklaagt; to - for,(recht) een klacht
inw ikkelen enz.; zie CO31PLICATE, bw. * ...CATION, (kee'(plainte) inleveren. *-, bw. beklagen ; to - the death,
sjun), s. 1. samengesteldheid; 2. ingewikkeldheid; v.
-de dooden beweenen. *-ANT, (' -ent), m. v. (recht,) aan
samenweefsel, o. verwarring, complicatie; 3. (schild.)
klaagster, eischer, -es, m. v. -, bn. klagend,-klager,
groep; 4. (toon.) intrige, ineenvlechting der handeling, v.
eischend. iEn, dw. bn. geklaagd, beklaagd. *-Ex, Complice, (kum'-plies), m. v . Zie ACCOMPLICE .
(-ur), m . v . zie COSIPLAINANT . 5 -rez,bw. vol (van)klach- Complied, (kum'-plajd), dw. bn. ingestemd, voldaan
ten . * -Ilan, des. bn. klagend, beklagend enz. -, s. (het)
(aan); zie COMPLY . *... FLIER, (-plaj-'ur), m. V . die zich
klagen enz.; Zie COMPLAIN .
toegeeflijk toont, volger, m. volgster, v. oogendienaar,
Complaint, (kom -pleent'), s. 1. klacht, v. bezwaar, o.;
ni. - dienares, v.; (gene.) jabroêr, m.
to make -s of, klachten aanheffen (inleveren) over; he Compliment, (kom' -pli- ment), s. 1. plichtpleging, hoffeis the - of all, iedereen klaagt over hem; hij is ieder
lijkheid, v. compliment, o.; to pay one a -, iem. een
tot last; 2. pijn, v. euvel, o. kwaal, v.; what is Ais - ?
compliment maken; a man of -no -s, iem. zonder comwaarover klaagt hij ? wat deert hein ? to have a -, aan
plimenten, een rondborstig menech; no -, zcnderplichtiets lijden ; 3. (recht.) aanklacht, beschuldiging, v. eisch,
ple;ingen, zonder omwegen; it is a - of his, het is een
TIAL,
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Iii.; to lodge (prefer) a - against, een klachte (plainte)

inleveren tegen.
Complaisance, (kom'- p le-zens), s. 1. beleefdheid, inschikkelijkheid, vriendelijkheid, heuschheid, v.; in -.

out of -, beleefdheidshalve; 2. behaagzucht, v. zelfbe-

hagen, o. *...SANT, (-zent'), be.,

-LY,

bijw.

-

to, 1.

beleefd, beleefdelijk; heusch, hoffelijk; 2. zelfbehaaglijk.
Complanate, (kom' plc- neet), bw. evenen, gelijk maken,
(ook fig.) *-, ho. niet dunne bladen belegd. *-v, dw.
bn. geëvend, geëffend. *... inc, dw. bra. evenend. -, s.
(liet) evenen enz .; Zie COMPLANATE.
Complane, (kum-preen'), bes. zie COMPLANATE, bes.
Compleat, zie COMPLETE.
Complement, (kum'-ple ment), s. 1. aanvulling; 2. vol
m.; the - of happiness, het toppunt van-toing,v.p
geluk; for a - of these blessioys, ter voltooiing van
dezen zegen; they have their full -, zij zijn geheel vol
his - of stores, zijn volkomen voorraad; 3.-talig;
neven -, bijsieraden, o. mv.; 4. (Shak.) sieraad; 5. (wick.
en taalk.) complcmont, o.; G. (wap.)

volle maan, v.

*-AL, (-'el), bn. aanvullend, voltooiend.
Complete, (kum-pliet') bn., *-LY, bijw. volkomen, vol
voltooid; geheel compleet; the edifice is -, het-talig,
gebouw is voltooid; a - piece of work, een voltooid
werk; a - man, een door en door bedreven of geleerd
man; a - fool, een volkomen dwaas, een gek in folio.
-, bw. 1. voltooien (een werk, een gebouw enz.),
voleindigen; 2. vervullen, voldoen (een wensch); verwezenlijken; 3. aanvullen, completeeren. *-D, dw. bn. vol tooid enz.; zie COMPLETE. * -MENT, * ...TION, ( - sjun) , S.
1. voltooiing; 2. vervulling, verwezenlijking, v. * _NESS,

s. 1. volkomenheid; 2. voltalligheid, v ; 3. (liet) completc. *...ING, dw. bn. voltooiend enz. -, s. (het)
voltooien enz.; zie COMP LETE . 5 ...TION, (-sjun), s. 1.
voltooiing, vervulling; 2. voltalligmaking, completeering,
v. 5 ... TIVE, bn. aanvullend, voltalligmakend. *...TORY,
(-ur-ri), bn. vervullend. -, s. (r. k.) avonddienst, m.
slotgebed., o.
Complex, (kum'- p leks), 5 -ED, bn. 1. samengesteld; 2.^
(fig.) ingewikkeld, zwaar -, moeielijk op te lossen. b-,
- EDNESS, S. samengesteldheid, ingewikkeldheid, moei
-lijkedvan
oplossing, v.
Complexion, (kum -plek' -sjun),s. 1. (liet) samengestelde,
ingewikkelde; 2. gelaats-, huidskleur, v. tint, ni.; 3. gestalte, v. uitzicht; gestel , 0. * -AL, 5 -ARY, bra., * _ALLY,
bijw. den tint -, do (gelaats)kleur -, de gestalte betref fend, daartoe behoorend. -En, bra. well -, goed uit
-ziend,va
een goed gestel.
Complexity, (kunt-plek' - si -ti), s. *... PLE»ESS, S. zie
COMPLEXED.NiESS.

Complexly, (kum-pleks' -li), bijw. 1. te zamen, gezanlen-

aardigheid van hem; 2. groet, m. begroeting, v.; to give,
to wake one his -s to, iemand zijne complimenten doen,
iets vereeren. *-, bw.
ow. 1. geluk wenselien, begroeten; 2. groeten, liet compliment doen van; 3. beleefdheden bewijzen aan; he - cd
me with it, hij gaf het mij uit beleefdheid tengeschenke;
4. (zeev.) complimenteeren, honneurs bewijzen. *-AL,
bra., * -ALLY, bijw. 1. hoffelijk2; 2. vormelijk; complimenteus, vol plichtplegingen. *-AIRY, br. op hoffelijkheden
uit. *-ED, dw. bra. begroet, gecomplimenteerd enz.; zie
COMPLIMENT , bNw- . 5 -EI;, (-tur), mv. die plichtplegingen
maakt, complimentenmaker, in. -nsaakster,v. 5 -JNG, dw .
bra. begroetend, complimenten vlakend enz .; zie COSIPLI
- issale en; to make once a - of, ieni.

-rIEl\T,
bes.
Complin, (kum'-plin), *-E, ('-plajn), s. (r. k.) avond -,
sluitgebed, o.
Complish , Zie AccoMPLISii .
Complore, (kum- gloor'), ow. medeklagen, - treuren. *-n,
dw. ho. medegeklaagd. °... ING, dw. ho. medeklagend.
Complot, (kuiii-'plot), s. komplot, o. samenspanning, v.
*-, (hum-pot'), ow. samenspannen, komplotteeren.
-aE1\ T, s. (liet) samenspannen, samenzwering, v.
-TED, dw . bil . samengespannen. * -TEIL, (-tur), m. v.
vamens,panner, samenzweerder, m. -ster, v. komplotten maker, intrigant , m. *-TING, dw. bn. samenspannend
enz. -, s. (liet) samenspannen enz.; zie COMPLOT.
Comply, (kom -pia)'), ow. - with, 1. vervullen, uitvoeren (een belofte enz.); 2. voldoen (aan); 3. toegeven,
zich vinden in; to - with the people, aan 's volks eischen
gehoor geven; the request will be complied witli, aan het
verzoek zal worden voldaan ; 3. overeenbrengen, doen
overeenstemmen. * -ING, dw. bn. vervullend; toegevend enz.; a - wife, Bene toegeeflijke vrouw. -, s.
(liet) toegeven env.; zie COIIPLY .
Componderate, (kum- pon' -di- reet), bw. te zamen wegen. *-v, dw. bn te zamen gewogen. ...ING, dw. bra.
te zamen wegend. -, s. (liet) te zamen wegen.
Component, (kam-po'- nent), bn. samenstellend, vormend. *-, s. bestanddeel, o. factor, nI.
Comport, (kum- poort'), ow. - with, overeenstemmen,
te zamen passen. *-, bw. bijeen -, overeenbrengen; to one's self, zich gedragen. *-, s. gedrag, o. handelwijs.
V. i - ABLE, (- 'i -bl.), bra. 1. bestaanbaar; 2. passend, behoorlijk . -ANCE, (-'ells), s. houding, V. Si-ATION, (-tee'sjun), s. vereeniging, vergadering, v. 5 -EV, dw. 1. overgebracht; 2. gedragen enz.; zie CoazroaT, ow. 5 -Th, des .
bra. overeenbrengend enz. -, s. (liet) overeenbrengt»
enz.: zie COMVOIT. *-MZNT, S. 1. gedrag, o. handel wijze; 2. houding, v.
Compose, (kuin-pooz') bw. 1. samenstellen, - brenger;.
to Le -d of, lestaan uit; 2. maken, opstellen, schrijven;
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3. (muz.) componeeren; 4. doen bedaren, stillen ; -your
mind, wees bedaard van geest; be -d, wees bedaard;
the sea -s itself to a level surface, de zee herneemt eene
effene oppervlakte, -wordt kalm; 5. schikken, vereffenen
(een geschil); 6. plaatsen, opruimen, inrichten; 7. besloten hebben; 8. to - one's self, zich gereed maken,
- houden; to - one's - self to sleep, zich tot slapen schikken; my heart can not - itself to rest, mijn hart kan
niet tot rust komen; he -d himself to prayer, hij verzonk in het gebed; 9. neerleggen, bijzetten (in het graf);
10. (drukk.) zetten. *- D, *dw. bn. samengesteld enz.;
zie COMPOSE, bw. -, bn., -LY, bijw. 1. kalm, bedaard;
2. ernstig; 3. rustig, gelaten. *-DNESS, (-' ed-nes), s.
1. kalmte, bedaardheid, v.; 2. ernst, m.; 3. gelatenheid,
v. *- R, (-' ur), m. v. 1. steller, schrijver, m. schrijfster, v.; 2. (muz.) componist, m. v.toonzetter; 3. (drukk.)
zetter, m.; 4. al wat doet bedaren, - stilt. *...ING, dw.
bn. samenstellend enz.; -stick, (drukk.) zethaak, winkelhaak, m. -, s. 1. (het) samenstellen enz.; zie coatPOSE, bw.; 2. compositie; 3. schikking, v.
Composite, (kum-po-'zit), bn, 1. samengesteld; 2. order, (bk.) gemengde bouworde; -- pillars, gekoppelde
zuilen; 3. (rek.) - rule, kettingregel, regel van vijven.
Composition, (kom-po-zi'sjun). s. 1. samenstelling, v.;
2. uiterlijk voorkomen, o.; - of gesture, gemaakte -,
kunstmatige beweging, - gebaren; - of look, geveinsde
blik; 3. schikking, v. vergelijk, o.; 4. opstel, geschrift,
o. schriftelijke bewerking, v.; 5. samenhang, m. verbinding, v.; 6. (muz.) compositie, v. muziekstuk, o.; 7.
(scheik.) mengsel, kooksel, o.; 8. (drukk.) gezette vorm,
m. gezet werk, o.; 9. (het) zetten; letterzetterij; 10. (recht.)
verevening van tienden, v. *...SITIVE, ('- zi-tiv), bn.
1. samengesteld; 2. samenstellend. *...BITOR, ('- zi-tur),
S. 1. (drukk.) letterzetter; 2. rangschikker, ordener, m.;
--'s board, zetbord, o. -tafel, v.
Compossessor, (kum-pos-ses'-sur), m. v. mede-bezitter,
-ster, m. V.
Compost, (kom'-poost), *- uRE, (-tjoer'), s. mest, m.
*-, bw. 1. mesten; 2. (mets.) volgooien, bestrijken.
*-ED, dw, bn. gemest, bemest. *- ING, dw. bn. mestend,
bemestend.
Compostella, (kom' -pos-tel-le), s. (aardr.) Compostella,
(Spanje), o.
Composure, (kom-po'-zjoer), s. 1. samenstelling, v.;
bestaan, o. vorm, m.; - of a face, gelaat, o. gelaatstrekken, m. mv.; 2. schikking, v. samenstel, o.; 3. stijl, m.
rangschikking; 4. kalmte, bedaardheid, gerustheid, v.; 5.
vergelijk, o. schikking, v.
Compotation, (kom-po-tee'-sjun), s. samendrinking, v.;
drinkgelag. o. *...TATOR, (-tee'-tur), m. drinkebroer,
kroeggezel, m.
Compound, (kom-paaund') bw. 1. samenstellen, -brengen, bijeenvoegen, aaneenschakelen; 2. schikken, overeenbrengen. *-, ow. 1. -for, een vergelijk treffen; (kh.)
akkordeeren, transigeeren; they were forced to - for their
lives by a payment of a fine, zij waren gedwongen een
boete te betalen om lijfsgenade te verwerven; to - with
creditors, met crediteuren tot een akkoord komen; he -cd
with his conscience, hij smoorde de stem van -, hij transigeerde met zijn geweten; 2. een koop sluiten, elkander
verstaan over. *-, bn. *- ED, dw. bn. samengesteld,
enz. zie coMPOUND; - interest, (rek.) intrest van intrest,
- op intrest ; - larceny, diefstal met verzwarende omstandigheden, m. - courses, (zeev.) koppelkoersen, m. mv.
*-, s. 1. samenstel, mengsel, o. * - ABLE, ('- i - bl), bu.
samenstelbaar, vermengbaar; vergelijkbaar. *- ER, m. v.
1. samensteller, vervaardiger, -ster, m. v.; 2. bemiddelaar, -ster, m. v.; schikker, m. * - ING, dw. bn. samen
samenstellen enz.; zie coMPOUND.-stelndz.,(h)
Comprehend, (kom-pri-fiend'), bw. 1. begrijpen, ver
vatten; 2. bevatten, behelzen. 4 -ED, dw. bn. be--stan,
grepen enz. *- ING, dw. bn. begrijpend enz. -, s. (het)
begrijpen, enz.; zie COMPREHEND.
Comprehensible, (kom-pri-hen'-si-bl), bn., *...BLY, bijw.
1. begrijpelijk, bevattelijk; to be - by axiom, tot een axioma
gebracht kunnen woeden; 2.van verre strekking, veelomvattend; words used comprehensibly, woorden van groots
beteekenis. *- NESS, s. gmv. 1. begrijpelijkheid, bevatte
bondige uitdrukking, kortheid (van stijl), v.-lijkhed;2.
Comprehensor, (kom-pri-hen' -sur), m. V. die begrijpt,
- bevat, goede verstaander.
Compress, (kom- pres'), bw. 1. samendrukken, -persen,

dringen; 2. omvatten, omhelzen, omarmen *- ,(kom'-pres),.
S. (heelk.) kompres, o. *- ED, dw. bn. samengedrukt enz_.
*-ING, dw. bn. samendrukkend. -, s. (het) samendrukken. *--IBILITY, (- i-bi'-li -ti), s. samendrukbaarheid,
v. * - IBLE, ('-i- bl), bn. samendrukbaar. -NEss, s. samendrukbaarheid, v.
Compression, (kom-pres'-sjun), * ..URE,(kom-pres'-zjoer')._
S. 1. samendrukking, v.; 2, druk, m, pressie, persing, v..
*...IVE, (kom-pres'-siv), bn. samendrukkend. *...OR, (kompres'-sur), s. (zeev.) knijper, m.; - tackle, knijpertalie, v.
Comprisal, (kom-praj'-zel), s. 1. begrip, o. bevatting; 2..
omvatting, V. inhoud, m.
Comprise, (kom-prajz'), *...zE, bw. bevatten, inhouden, besluiten, in zich vatten ; to - within the same account, (kh.) mede in rekening brengen. *- D, dw. bn.
bevat enz. *...sino, dw, bn. bevattend enz. -, s. (het) ,
bevatten enz.; zie COMPRISE..
Comprobate, (kom'-pro-beet), ow. overeenstemmen, be-vestigd worden. *-- D, dw. bn. overeengestemd. *...TINa ,.
dw. bn. overeenstemmend enz. -, s. (het) overeenstemmen. *...TION, (-sjun), S. nader bewijs, o.
Compromise, (kom'-pro-majz), bw. 1. schikken, tot eenvergelijk brengen, vereffenen; they were -d, zij kwamen
tot een schikking; 2. in gevaar brengen; his honor was -d,zijne eer was er mede gemoeid. '°-, ow. scheidsrechters kiezen. -, s. 1. vergelijk, o. overeenkomst, schikking, transactie, v.; 2. (kh.) compromis, o. *--D, dw. bn.
geschikt, getransigeerd. *- R, (- ur), m. scheidsrechter, dieschikt, m. *...ING, dw. bn. schikkend, transigeerend enz.
-, s. (het) schikken enz.; zie COMPROMISE.
Compromissorial, (kom-pro mis-so'-ri-e-1), bn. scheidsrechterlijk.
Compromit, (kom'-pro-mit), bw. 1. in gevaar brengen,.
in de waagschaal stellen, blootstellen; 2. in opspraak
brengen. *- TED, dw. bn. in gevaar -, in opspraak gebracht, gecompromitteerd. *- TING, dw, bn. in gevaarbrengend enz.; zie COMPROMIT.
Coínpter, (komp'-tur), s. naam van een huis van voor
-lopigarest
te Londen, m.
Comprovincial, (kom-pro-vin'-sjel), bn. van uit dezelfde
provincie. *-s, s. mv. landgenooten, m. v. mv.
Comptrol, zie CONTROL.
Compulsative, (kom pul'-se-tiv), bn., *- LY, bij w., ...sATORY, (se'-tur-ri), bn. (recht.) dwingend, dwang...
Compulsion, (kom-pul-'sjun), s. (recht.) dwang, m.; o*
-, met dwang, gerechtelijk. *...SIVE, bn., -LY,bi w. dwingend, met (gerechtelijken) dwang.* ...sIVENESS, (siv-ness) v
Zie COMPULSION.

Compulsorily,(kom-pul'-so-ri-li),bijw. met-, door dwang,.
dwingend. 5 ...soRY, (-sur-ri), zie COMPULSATORY,
Compunction, (kom-punk'-sjun), s. 1. (nat.) wrijving,.
ontsteking ; 2. (godg.) verootmoediging, v. ootmoed, m.
* -LESS, bn. zonder wroeging, gewetenloos. *...TIOUS,.
('- sjus), bn. verootmoedigd, berouwvol. *...TIVE, ('-tiv),.
bn. berouwverwekkend, verwijtend.
Compupil, (kom-pjoe-pil), v. m. medeleerling, v. m.
Compurgation, (kom-pur-ghee'-sjun), s. (recht.) bevestiging onder eede (eener getuigenis enz.), v. *...GATOR,.
(-ghee'-tur), m. (recht.) bevestiger onder eede (der getuigenis van een derde), m.
Computable, (kom-pjoo'-ti-bl), bn. 1. berekenbaar, te,
schatten; 2. telbaar. *...TATION, (-tee-sjun), s. 1. berekening, ;;chatting; 2. telling; 3. vergelijking, v.; 4. (het)
berekende, bedrag, o.
Compute, (kom -pjoet'), bw. 1. berekenen, schatten; 2..
middelen. *-D, dw. bn. berekend enz.; - tare, (kh.) ,
gemiddelde tarra, v. *-R, (-ur), m. V. berekenaar, - ster,.
schatter, rekenaar, -ster, m, v. *...ING, dw. bn berekenend enz. -. s. (het) berekenen enz.; zie COMPUTE.
* ...IST, S. Zie COMPUTER.
Comrade, kom'-reed), m. v. makker, m. kameraad, m. v.
Con, (kon), bij w. (verkorting van contra), tegen; pro and-, voor en tegen. *-, s. zie coNsoLS. -, bw. 1. weten,.
kennen; I - him no thanks for it, ik weet hem er geen
dank voor ; 2. van buiten loeren; te - over hisrart, zijne
rol loeren.
- Con amore, (kon-e-moor'), bijw. met liefde, gaarne.
Concamerate, (kon'ke' -mi-reet), bw. (bk.) overwulven,
overwelven. *-D, dw. bn. overwulfd, gewelfd. *...ING,
dw. bn. overwulvend enz. -, s. (het) overwulven, over-wulfsel: gewelf, o. boog, m.
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Concatenate, (kon-ke'-ti-neet), bw. aaneenschakelen.
-D, dw. bn. aaneengeschakeld. *...ING, dw. bn. aaneen sehakelend. -, s. (het) aaneenschakelen. *:..ION, (- sjun),
S. aaneenschakeling, v.
Coneavation, (kon-ke-wee'-sjun), s. uitholling, v.
Concave, (kon'-keev), bn, 1. rond, konkaaf, hol; 2. kon
geslepen; - lens, holle lens, v.; - mirror, holle-kaf
(holgeslepen) spiegel. *-, s. 1. holte, y. ; 2. gewelf,
hemelgewelf, o. *- NESS 5 ...ITY, S. 1. (liet) hol zijn, holheid; 2. holligheid, holte, v.
Concavo-concave, (kon-kee'-vo-kon -keev'), bn. hol aan
beide zijden. *...CON vEx, (-kon-veks'), bn. hol aan de
eene zijde en bol aan de andere. *...cAVOUS, (ke'-wus),
bn., -LY, bijes. bol, op holle wijze.
Conceal, (kon-siel'), bw. 1. verbergen, geheim houden;
you -ed that from me, gij hieldt dit voor mij geheim;
2. to - one's self, zich verbergen; zich onttrekken
aan; 3. (recht.) helen: 4. verhelen, verzwijgen, niet openbaren. * - ABLE, ('- i- bl), bn. verbergbaar, verheelbaar.
*-ED, dw. bn. verborgen, verheeld. -NESS, s. verborgenheid, v. C -ER, (- ur), m. v. 1. veeberger; 2. verzwijger, -ster; 3. (recht.) heler, heelster; 4. onwettige bezitter,
-ster, nl. V. *-Ili G, dw. bn. verbergend enz. -. s. (het)
verbergen enz.; zie CONCEAL. 5 -MENT, s. 1. verberging,
geheimhouding, v.; his agony grew beyond --, hij kon
zijnen doodsangst niet langer verbergen; to do something
in -, iets in liet geheim -, in het verborgen doen ; 2.
(recht.) heling, v.; 3. onwettig bezit; 4. middel om te
verbergen, o.; 5. schuilplaats, v. toevluchtsoord, o. ver
hoek, nl.
-borgen
Concede, (kon'-sied), bw. 1. toegeven, bekennen; 2. toelaten; 3. gunnen. *- D, dw. bn. toegegeven enz. *...ING,
dw. bn. toegevend enz. -, s. (het) toegeven enz.; zie
CONCEDE.

1- Concedo, (kon-si' -do), bw. ik geef toe , ik beken. f-,

tw. toegegeven, het zij zoo!
Conceit, (kon-siet'), S. 1. begrip, denkbeeld, idee, o.
gedachte, v.; 2. verstand, o.; 3. verbeelding, valsche
meeping, dwaling, v. wanbegrip, o. waan, m.; a man
wise in his own -, een man naar zijne meening wijs;
to have a great - of one's self, veel eigendunk hebben,
zich veel laten voorstaan op; 4. levendigheid van geest,
v.; 5. koddige inval, zet, kwinkslag, m. boert, v.; 6. holklinkend gezegde, o. woordenpraal, m.; 7. to be out of
- with, een wansmaak hebben in, (iets) tegen zijn. *-,
bes. houden voor, wanen, meehen, gelooven. 5 -ED, dw.
bn. gemeend, geloofd. -, bn., -LY, bijw. 1. niet ver
begaafd; 2. ijdel, ingebeeld; 3. gemaakt,-beldingskracht
gekunsteld, geaffecteerd; 4. grillig, gezocht. -NEss, s.
1. ingebeeldheid, v. eigenwaan, m.; 2. gemaaktheid, gekunsteldheid, v. 5 -LESS, bn. gedachteloos.
Conceivable, (kun -si'-vi-bl), bn., *...r3LY, bijw. 1. denk
begrijpelijk. 5 -NEss, S. 1. denkbaarheid; 2. be--bar;2.
grijpelijkheid, v.
Conceive, (kun-siev'), bw. 1. ontvangen (van bevruchting, bij bezwangering); 2. beramen, op touw zetten; ontwerpen (een plan); 3. opvatten (een denkbeeld); 4. begrijpen, vatten, verstaan . this is not to be -d, dit is
onbegrijpelijk, - onverstaanbaar; you will hardly -hing to
be, gij zult nauwelijks willen gelooven dat hij is...
K- -, ow. 1. ontvangen, zwanger worden; zwaar -, drachtig
worden(van dieren); 2. begrijpen; to - an idea ofa thing, begrip van iets hebben. *--D, dw. bn. begrepen enz.; zie
coacElvE, bw. *- R, (- ur), m. v. die begrijpt, - vat, - ver
wise -s, bevattelijke personen.
-sta;
Concelebrate, (kun- si -'li -lbreet), bw. gezamenlijk vieren.
*-D, dw. bn. gezamenlijk gevierd. 5 ...IN G, dw. bn. gezamenlijk vierend.
Concent, (kun'-sent), s. 1. overeenstemming, v.; 2. (muz.)
akkoord, o. harmonie, v. *- UL, ('-feel), bn. (muz.) har
goed stemmend.
-monisch,
Concentrate, (kun-sen'-treet), bw. ow. samenbrengen,
-trekken (in een middelpunt): bijeentrekken; 2. (scheik.)
hot specifieke gewicht vermeerderen, dichter maken. *-,
*-D, dw. bn. bijeengetrokken enz.; zie CONCENTRATE.
dw. bn. bijeen-, samentrekkend enz. -, s. (liet)
samentrekken enz.; zie CONCENTRATE. *...ION, (-sjun),
s. 1. bijeen-, samentrekking; 2. (scheik.) verdichting, v.
*...IVENESS, ('- iv-ness), s. (phys.) vergelijkingsvermogen,
oordeel, o.
Concentre, (kun-sen' -tr), bw. ow. 1. samentrekken (in
één punt); 2. verdichten. *- D, dw. bn. samengetrokken;
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*...TRIG,

*...TRILAI., bn., -LY, bijes. middelpuntig, één van middelpunt. *...TRICITY, (-tri'-si -ti), bn. (-ies), middelpuntigheid, eenheid van middelpunt, v. *...TRING, dw. bn.
samentrekkend enz. -, s. (liet) samentrekben enz.;
zie CONCENTRE.
Concentual, (kun-sen' -tjoe-el), bn. (muz.) harmonisch.
Concept, (kun'-sept), s. ontwerp, concept, o. * - ACLE,
('-e-kl), s. 1. vat, o. kuip, v. bak, m.; 2. (plant.) dopje,
o.; mannetjesbloem, v. *- 1BLE, ('- i- bl), bn. begrijpelijk,
bevattelijk.
Conception, (kun-sep'-sjun), s. 1. ontvangenis, v.; immaculate -, (r. k.) onbevlekte ontvangenis, v.; 2. begrip,
o. bevatting v.; 3. gedachte, v. denkbeeld; 4. denkvermogen, o. voorstellingskracht, v.; 5. plan, voornemen,
o. bedoeling, v.; 6. vernuftige inval, m. *..TIOUS, (jus),
bn. vruchtbaar. *...TINE, ('-tiv), bn. vatbaar voor bevruchting, - voor bezwangering.
Concern, (kun-sure'), bn. 1. betreffen, aangaan ; where
virtue is -ed, waar het de deugd geldt; your honor is
-ed, uwe eer is er mede gemoeid; that is aproblein we
are not -ed to resolve, ziedaar een vraagstuk dat wij niet
geroepen zijn op te lossen; it -ed him to answer these
new propositions, liet paste hem op die nienwe voorstellen
te antwoorden; 2, belang hebben in, - bij; I am -ed to
do, ik heb er belang bij het te doen; to be -ed in, betrokken zijn bij, - in; I was not -ed ik had er geen belang
bij;3.zich ophouden,zich bezighouden,zichbemoeien(met);
why do you - yourself with her affairs? waarom bemoeit
gij u met hare zaken? 4. ongerust maken, beangstigen;
they are -ed for it, zij maken er zich ongerust over; 5.
belang stellen in; a good prince -s himself in the happiness of his subjects, een goede vorst stelt belang in
den voorspoed zijner onderdanen. *- ED, dw. bn. betroffen enz.; zie CONCERN bw. -, bn., -LY, bw. ongerust; ijverig; belangstellend. *-ING, dw. bn, betreffend enz.; zie coNcERN, bw. -, vz. aangaande.
Concern, (kun-surn'), s. 1. zaak, aangelegenheid, v.; it
was their own -, dat was hunne zaak; this is no - of
mine, dat gaat mij niet aan ; a losing -, (kh.) een nadeelige onderneming; you have no - witli her, gij
hebt niets met haar te doen ; 2. belang, gewicht, o.; we
have no -- in it, wij hebben geen belang er bij ; 3. deel
o. deelneming, v. ; he had no - in this crime, hij had
geen deel in (aan) dit misdrijf; this is of high -, dit is van
groot gewicht; 4. zorg; he felt no - for it, hij nam er
geen zorg voor aan; the tender - you have for lier happiness, de teedere zorg die gij voor haar geluk draagt;
5. verdriet, hartzeer, o.; her - for his death, haar
verdriet over zijnen dood; 6. al de belanghebbenden in
Bene onderneming. * -- aIENT, S. 1. zaak, v.; belang, o.;
2. -for, belangstelling (in); 3. invloed, nl.; 4. gewicht, o.;
5. inmenging, bemoeiing, tusschenkomst v.; without any
- on

it, zonder eenige tusschenkomst ten deze; 6. aan -

doening, V.
Concert, (kon-sart'), bw. 1. afspreken, beramen, beraadslagen (over). *-, ow. te rade gaan bij. *- ED, dw. bn.
afgesproken enz.; zie CONCERT, bw. 5 -ING, dw. bn.
afsprekend enz. -, s. (het) afspreken enz.; zie CONCEnT, bw.
Concert, (kon-surt'), s. 1. overeenstemming; 2. afspraak,
V. overleg, beraad, o.; in -, te zamen, gezamenlijk;
3. (muz.) concert, o. * -ATIVE, (-'e-tiv), bn. twistziek.
*-PITCH, s. (muz.) wettig aangenomen toonhoogte, V.
concerttoon, m.
-- Concerto, (kon-sur'-to), s. (muz.) concerto, concertstuk,o.
Concession, (kon-ses'-sjun), s. 1. bewilliging, goedkearing; 2. toekenning, gunning, concessie:. 3. toestemming,
toetreding, v. * - ARY, (-'e-ri), bn. bewilligd, •toegekend,
gegund. -, in. v. (-ies). wien of wie iets gegund of bewilligd is; concessionaris, m. v.
Concessive, (kon-ses'siv), bn., *- LY, bijw. bewilligend,
goedkeurend; gunstig beschikkend.
Conch, (konk), s. groote zeeschelp, slakmossel, v.
-IFEROUS, (-ki'-fe-rus), bn. schelpdragend, -voortbrengend, schelprijk. * -ILIOUS, (-ki'-ljus), bn. tot de schelpen behoorend, schelp... *- IT, (-kit), s. (delfst.) schelpdierversteening, v. * - OIDE, (-'ko-id), s. ( meetk.) slak-,
spiraallijn, v. * -OIDAL, (-ko' -i-del), s. (meetk.) slak-,
spiraalvormig; -fracture, (mijne'.) spiraalgang, slakkengang, -ader. *--OLOGICAL, (-ko-lo-dji-kel'), bn. leer der
slakken, slakkenkunde, v. *-OLOGIST, (-ko-'o-djist), s.
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slakkenbeschrijver, m. *- OLOGY, (-ko'-lo-dji), s. slakken
kunde, v. *- YI.ACEOUS, (.ki'-le-sjus), bn.-beschrijvng,
slak-, mosselvormig, slakken...
Conciliable, (kun-si'-li-e-bl), bn. 1. vereenigbaar; 2.
verzoenbaar. *...ATE, (-'eet), bw. 1. vereenigen, overeenbrengen; 2. verzoenen; 3. verwerven. -D, dw. bn. ver
zie CONCILIATE. *...ATJNG, dw bn. vereeni--enigdz.;
gend enz. ; zie CONCILIATE. *...ATION, (-ee'-sjun), s. 1.
vereeniging, v. (het) overeenstemmen; 2. verzoening;
3. verwerving, v.
Conciliator, (kun-si-li-e&-tur), m. v. vereeniger, verzoener, m. -ster, v. *- Y, bn. vereenigend, verzoenend.
Concinnity, (kun -sin'-ni-ti), s. gmv. juistheid, v.
*...NOUS, (- nus), bn. 1. juist, gepast, voegzaam; 2. net,
sierlijk.
Concionatory, (kun-sji'-o-ne-tur-ri), bn. redekunstig.
Concise, (kon-sajz), bn., *- LY, bijw. beknopt, kort, kortelijk, bondig, -lijk. *- NESS, *...CISION, (- si-'zjun), s.
gmv. beknoptheid, kortheid, bondigheid, v.
Concitation, (kon-si-tee'sjun), s. (gen.) opgewektheid,
opgewondenheid, v.
Conclamation, (kon-kle-mee'-sjun), s. vreugdekreet, m.
toejuiching, v.
Conclave, (kon'kleev), s. 1. (r. k.) conclave (vergadering van kardinalen); 2. geheime vergadering (van geestelijken), v.
Conclude, (kon-kloed'), bw. 1. bevatten; 2. besluiten,
opmaken (uit); he -d the proposal to be a project for his
destruction, bij maakte er uit op dat het voorstel tot
zijn verderf gedaan was; 3. eindigen, voltooien, sluiten;
4. sluiten (een koop). *-, ow. beslissen, afleiden, oor
I - of it from, ik oordeel daarover naar,-deln(ovr);
- uit; can we - upon his hypocrisy? kunnen wij hem
van huichelarij beschuldigen ? 2. eindigen (in), sluiten
(met); to -, kortom, om te besluiten. *- D, dw. bn.
besloten enz.; zie CONCLUDE, bW. OW.
Concludency, (kon-kloe'-den -si), s. besluit, o. beslissing, v. *'...DENT, ('-dent), bn., -LY, bijes. besluitend,
beslissend, afdoend. *...DER, ('-Uur), m. v. 1. beslisser,
beslisster, 2. die beslist, oordeelt, m. v. *...DING, dw.
bn. 1. bevattend; 2. besluitend; 3. beslissenderwijs enz.
-, s. (het) besluiten enz. ; zie CONCLUDE, bw. ; - line,
(zeev.) valreep van de stormladder.
Conclusible, (kon'-kloe-si-bl), bn. besluit-, beslisbaar;
it is - from, men kan besluiten uit.
Conclusion, (kon-kloe'-zjun), s. 1. besluit, einde, o.;
to bring to a -, tot een einde brengen, voleindigen; in-,
eindelijk, ten slotte; 2. beslissing, v.; to come to a -,
om te beslissen, om tot een besluit te komen ; 4. besluit, o. oordeelvelling, gevolgtrekking; 5. proef, waarneming, v.; to try -s, proeven nemen; 6. (het) zwijgen
(Shak.). *•..slvE, bn., -LY, bijes. 1. beslissend, afdoend;
2. logisch, gegrond, overtuigend; to speak -ly, met
bewijsgronden redeneeres; - evidence, geldig bewijs,
afdoende getuigenis. -NESS, s. beslissende aard, m. (het)
afdoende.
Concoagulate, (kon-ko-e'-ghjoe-leet), bw. doen te zamen
stollen, - klonteren. *- D, dw. bn. te zamen gestold.
*...ING, dw. bn. te zamen stollend. -, s. (het) te zamen
stollen enz. *...ION, (-e-ghjoe-lee-sjun), S. te zamenstolling, - klontering, v.
Concoct, (kon -kokt'), bw. 1. verteren, verduwen; 2. door
het vuur louteren, koken; 3. rijpen (vruchten); 4. (fig.)
uitdenken, smeden. *- ED, dw. bn. verteerd enz.; zie
CONCOCT. *...ING, .dw. bn. verterend enz. -, s. (het)
verteren enz.; zie coNCOCT, bw. * - ION, (- sjun), s. 1.
vertering, verduwing; 2. koking, loutering; 3. rijp.
making, -wording, v. *- ivE, bn. 1. verterend, verduwend; 2. rijpend.
Concolor, (kon -ko-lur), bn. van één kleur, éénkleurig.
Concomitance, (kon-ko'-mi-tens), *...TANGY, s, 1. gelijktijdig bestaan, - wezen, o.; 2. begeleiding, aansluiting, v.
...TAKT, ('-tent), bn., -LY. bijw. 1. gelijktijdig bestaand;
2. begeleidend, zich aansluitend; in gemeenschap met.
-, m. v. begeleider, -ster, gezel, -lin, m. v. -, s. alles
wat te zamen is, - wat begeleidt; -s, mv. (gen.) gelijktijdige ziekte-verschijnselen, o. niv. *...TATS, ('-teet), bw.
-verzellen, begeleiden. -D, dw. bn. begeleid. *...TATING,
dw. bn. begeleidend.
Concord, (kong'-kord), s. 1. eendracht, overeenstemming,
eenheid, eenparigheid, v.; 2. (recht.) vergelijk, o. overeenkomst, v.; 3. (muz.) akkoord, o. harmonie, v. *-,
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ow. (recht.) tot een vergelijk komen, overeenkomen -

*_ANCE, ('-ens), ...cv, s. 1. akkoord, o.; overeenkomst;.
(van bijbelteksten enz.). *- ANT, bn., -LY, bijw. overeenkomstig, -lijk. *- AT,, -et), s. concordaat, verdrag
met den paus, o. *- ED dw. bn. overeengekomen.
*_ING, dw. bn. overeenkomend enz. *- IST, m. schrijver
van een register op bijbelteksten. m.
Concorporal, (kong-kor'-pur-el), bn. tot één lichaam.
behoorend, mede-lichamelijk.
Concorporate, (kong-kor'-pu-reet), bw. inlijven. *-, ow.
zich inlijven, tot één lichaam worden. *- D, dw. bn. tot
één lichaam gemaakt, - geworden. *...ING, dw. bn. tot
één lichaam makend, - wordend. *...ION, (-sjun), s.
inlijving, wording tot één lichaam, v.
Concourse, (kong'-koers), s. 1. toeloop, m. menigte,
vergadering, v.; 2. samenloop, in.; 3. ontmoeting; 4.
(kh.) comparitie (van schuldeischers); optreding in de ,
massa, v.
Concreate, (kong-kri- eet'), bw. - with, mede -, gelijk.,
tijdig scheppen. *- D, dw. bn. medegeschapen. *...ING,
dw. bn. medescheppond.
Concremation, (kong-kri-mee'-sjun), s. medeverbranding, v.
Concrement, (kon-kri-ment'), s. 1. samenvloeiing, v.
samengroei, m.; 2. samengegroeide massa, v.
Concrescence, (kong-kres- 'sens), s. 1. samengroeiing;.
2. (fig.) wording, v. 5 ...CRESCIBLE, (-kres'-si-bl), bn. 1.
vatbaar voor -, geneigd tot samengroeiing; 2. verdikbaar, stolbaar.
Concrete, (kun -kriet'), ow. 1. te zamen groeien, - vloeien,.
verdikken, tot massa worden; 2. (scheik.) schieten,
kristalliseeren. -, bw. tot massa maken. *- D, dw. bn.
samengegroeid enz.; Zie CONCR.aTE, Ow. * ...ING, dw. hn.
samengroeiend, -, s. (het) samengroeien enz. ; zie,
CONCRETE, OW.

Concrete, (kun'-kriet), s. 1. massa, v. klomp, m. lichaam,.
o.; 2. steenmortel, beton, m.; 3. (red.) samengevat denk
5 -LY, bijes. 1. samen -beld,conrtum.*
verdikt, vast; 2. (red.) samengevat, concreet..-gepakt,
-NESS2 S. samenpakking, verdikking, vastheid, v.
Concretion, (kun-kri'-sjun), s. vastwording, samenpak
(gen.) vergroeiing, v. vergroeisel, o.
-king,v.;2
* -ARY, bn. samenpakkend, samengepakt, verdikt.
Concretive, (kun'-kri-tiv), bn. verdikkend. *...TUR>E,.
(-tjoer), s. verdikking, v.
Concrew, (kun'-kroe). ow. samengroeien.
Conerimination, (kong-kri -mi-nee'-sjun), s medebeschuldiging, v.
Concubinage, (kong-kjoe'-bi-nidj). s. bijwijvorij, onechtelijko samenwoning, v. 0 ...BINAI., ( -' bi-nel), bn. onechtelij k, tot bij wijverij behoorend. *...BINS, (-'bajn), v.
bijzit, v. bijwijf, o. bijslaap, v.
Conculcate, (kun-kul'-keet), bw. met voeten treden,
vertrappen, plat treden. *- D, des. bn. platgetreden.
dw. bn. plattredend. -. s. (het) plattreden,,
vertrapping, v.
Concupiscence, (kun-kjoe'-pi- sens), s. booze lust, m..
begeerlijkheid, v. vleeschelijke lust, m. *...SCENT, (-'sent),
*...SCENTIAL, ('sen-sjel), *...SCIBLE, (- (si-bl), bn. begeerlijk, wulpsch, geil; - faculty, begeervermogen, o..
wulpsch-, geilheid, v.
Concur, (kun-kur'), ow. 1. samentreffen, elkander ontmoeten; 2. mededoen, deelnemen, samenwerken; he -ref
in these measures, hij nam deel in -, hij werkte mede tot
deze maatregelen; they -red in the belief that, zij deelden do overtuiging dat; to - in one's opinion, iemands.
meening omhelzen, - doelen; 2. wedijveren, op zijde stro
overeenstemmen; 5. verbonden zijn; 6. (kh.) mede--ven;4.
dragen (in een failliete massa). *- RED, dw. bn. samen
Zie CONCUR, OW. * -RENCE, (--reus), ...CY,-gewrktnz.;
S. 1. samenloop, m.; 2. deelneming, samenwerking; 3.
overeenstemming; 4. hulp, medewerking, v.; 5. wedijver,
m,; 6. (kh.) concurrentie, v.; 7. gemeenschappelijk recht,.
0. *..RENT, (-'rent), bn., -LY, bijw. 1. overeenstem
medewerkend; 2. gemeen, gemeenschappelijk. -,-mend,
S. 1. medewerkende oorzaak, bijomstandigheid, v.; 2. gelijk recht, o. gelijke aanspraak, v,; 3. medegerechtigde,
m. v.; to be - with, medegerechtigd zijn tot. -, In. v..
(kh.) concurrent, mededinger, m. -ster, v. *-RING, dw.
bn. samenwerkend enz. -, bn. (meetk.) correspondeerend.
-. s. (het) samenwerken enz.; zie coNCUR, ow.
Concussation, (kun-kus-see'-sjun), s. hevige schok, m.
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(kun - kus' -sed), bn. geschokt, geschud. *...ION, s.
1. schok, m. schudding; 2. hevige luchtstrooming; 3.
(recht.) afpersing, knevelarij, v.; -shell, springgranaat,
-bom, v. * - ARY, (-'e-ri), bn. (recht.) afpersend. *...IVE,
(kun-kus' -siv), bn. schokkend, schuddend.
Cond, (kond), bw. doen sturen, bevel geven aan den roer
*...ED,

-ganer.

Condemn, (kun -dem'), bw. - to, 1. veroordeelen, ver,.

wijzen; 2. laken, misprijzen; 3. afkeuren (een schip, een
huis); 4. verbeurd verklaren. *-ABLE, (-dem'- ni -bl), bn.
1. veroordeelenswaard, laakbaar; 2. strafbaar, misdadig,
schuldig. *-ATION, (-nee-'sjun), s. 1. veroordeeling, ver
vonnis, o.; 3. verbeurdverklaring; 4. af--wijzng,v.;2
keuring, v. * -ATORY, (- 'ne -tur ri), bn. 1. veroordeelend;
2. afkeurend, misprijzend. * - ED, dw. bn. veroordeeld
enz.; Zie CONDEMN, bw. *- ER, (-uur'), m. V. 1. ver oor deeler, -ster; 2. afkeurder, -ster, m. v. * - ING, (-'ning),
dw. bn. veroordeelend enz. -, s. (het) veroordeelen
enz.; zie CONDEMN.

Condensable, (kun -den'- si -bl), bn. (nat.) verdichtbaar,

verdikbaar. *...SATE, ('-seet), bw. ow. (nat.) verdikken.
-, bn. -D, dw. bn. verdikt. *...SATING, (-see'-ting), dw.
bn. verdikkend. *...SATION, (-see'-sjun), s. verdikking, v.;
- surface, condensatie door aanraking met koude oppervlakten. *...SATIVE, ('-se-tiv), bn. verdikkend. *...BATOR,
(-se-tur), s. (nat.) verdikker, condensator, (werkt.), m.
Condense, (kun -dens'), bw. ow. (nat.) verdikken, samen
verdichten: condenseeren; stoom tot water ma--trekn,
ken. *-, bn. verdikt; dicht, vast. *- D, dw. bn. verdikt
enz.; zie CONDENSE. * -R, (- ur), s. zie CONDENSATOR; -door,
condensor-dekplaat; external - - bij contact, droge
condensor. *...ING, dw. bn. verdikkend enz. -, s. (het
verdikken enz.; zie CONDENSE; - eigi;ie, zie CONDENSATOR. *...ITY, S. (nat.) dichtheid; verdikking, v.
Condor, (kon'-dur), s. 1. (zeev.) loods, gezagvoerder over
den roerganger; 2. aanwijzer van de plaats waar zich
haringen ophouden; 3. misleider, fopper, m.
Condescend, (kon -di-send'), ow. 1. zich verwaardigen,
gelieven; he would - to address me, hij verwaardigde
zich mij aan te spreken; 2. toegeven, zich gedienstig
onderwerpen. *- ED, dw. bn. verwaardigd enz. *- ENCE,
('-dens), ...cy, ...sloN, (-sjun), s. inschikkelijkheid, voorkomendheid, minzaamheid (van een hooger geplaatste),
V. 5 -ING, dw. bn. zich verwaardigend enz. -, bn.,
-LY, bijw. vriendelijk, voorkomend, minzaam. ...sivE,
(' -SiV), S. Zie CONDESCENDING.
Condign, (kun -dajn'), bn., *- LY, bw. welverdiend, recht
5 --ITY, ('i -ti), *-NESS, s. welverdiendheid, recht--matig.
matigheid, v.
Condiment, (kun' -di- ment), s. 1. saus, v. toekruid, o.;
2. smakelijkheid (van spijzen), v.
Condisciple, (kun-dis -saj' -pl), m. o. medeleerling, m. v.
schoolmakker, m.
Condite, (kun' -dajt), bn. 1. ingemaakt, gekonfijt; 2. ingelegd, gemarineerd. *-, bw. 1. inmaken, konfijten; 2.
inleggen. *- D, S. Zie CONDITE, bn.
Condition, (kon -di'-sjun), s. 1. stand, staat, rang, in. bedrijf, o.; in every - of life, in iederen stand van het
leven; humble -, nederige staat; the - of the mind,
zielstoestand, - gesteldheid; he is in a good -, hij ver
goede omstandigheden; were you in my -, waart-kertin
gij in mijne plaats; 2. aard, m. gesteldheid, hoedanigheid,
v.; books in good -, goed geconditionneerde boeken; 3.
voorwaarde, v.; upon -, nn -, op -, onder voorwaarde;
on -, mits; 4. (kh.) vermogen, financieele krachten; 5.
gestel, temperament, o. *-, bw. ow bedingen; voor
stellen; uitnemen, bepalen. *- AL, ('-el), s. voor--warden
waarde, v. -, bn., 5 -ALLY, ('-el -li). bijw. voorwaardelijk.
*-ALITY, ('-e- li -ti), S. voorwaardelijkheid, V. * -ARY, bn.
Zie CONDITIONAL, bil. 5 -ATE, ('-neet), bn. aan voorwaarden -, aan een beding onderworpen. -, bw. voorwaardelij k bepalen, - aannemen. *- ATED, dw. bn. onder voor
bepaald, - aangenomen. *- ED, dw. bn. bedongen,-warde
enz. -, bn. good -, in goeden staat, goed geconditionneerd; van een gezond -, krachtig gestel; ill -, in
slechten toestand, bedorven, beschadigd. * -ING, dw. bn.
bedingend enz. -, s. (het) bedingen enz.; zie coNDITION, but. --LY, bijut. zie CONDITIONALLY.
Conditory, (kon -di'-ttn•-ri), s. bergplaats, v.
Condolatory, (kon -do'-le- tur-ri), bn. troostend; - letier.s. epistles, brieven van rouwbeklag.
Condole, (kun' - dool), ow. bn. - with, - on, klagen

151

(over), condoleeren, rouwbeklag betuigen; I - with you
ik treur met u (over). *- D, dw. bn. geklaagd, betreurd
enz.; zie CONDOLE. * -MEINT, * ...LENCE, S. rouwbeklag,
o. deelneming, condoleantie, v. *- R, (- lur), m. v. die
rouwbeklag betuigt, die condoleert, m. v. *...ING, dw.
bn. rouwbeklag betuigend enz.; zie CONDOLE.
Condoma, (kun' -do-me), s. (nat.) soort vogel, m.
Condonation, (kun -do-nee'-sjun), s. vergiffenis, v.
Condor, (kun'-dor), s. lammergier, m.
Conduce, (kun -djoes'), bw. 1. geleiden; 2. bijdragen,
dienen, bevorderlijk zijn aan, medewerken. *- D, dw. bn.
geleid enz.; zie CONDUCE. *-MENT, s. strekking, bevordoring, v.
Conducent, (kun -djoe-sent'), *...CIBLE, bn. dienstig, bevorderlijk, gunstig. '-NESS, s. bevorderlijkheid, dien
-stighed,
V.
Conducing, (kun -djoe'-sing), dw. bn. geleidend, bijdragend enz.; zie CONDUCE. *...CIYE, (- 'siv), bn. - to,
dienstig, bevorderlijk, nuttig. -NEss, s. dienstigheid,
bevorderlijkheid, v. nut, o.
Conduct, (kon' -dukt), s. 1. gedrag, o. handelwijze; 2.
leiding, v.; 3. geleide, o. (mil.) aanvoering, v.; the - of
war, het bestuur van den krijg; oorlogsbeleid, o.; 4.
huishouding, verzorging, v.; safe-, vrijgeleide, o. *_MO.
NET, S. (zeev.) reisgeld, 0.
Conduct, (kon' -dukt), bw. 1. geleiden, voeren, leiden; to
- out, (zeev.) uitloodsen; to - one down, iem. uitgelei den; to - in, inleiden, introduceeren; - them Into our
presence, breng hen voor ons; to - up, naar boven
leiden; 2. to - one's self, zich gedragen; 3. besturen, leiden (een zaak). 5 -ED, dw. bn. geleid enz.; zie
CONDUCT. 5 -ING, dw. bn. geleidend enz. -, s. (het
geleiden enz.; zie CONDUCT. *-ION, ('-sjun), s. leiding,
voering, v. 5 -ITIOtiS, (-ti'-sjus), bn. loontrekkend.
Conductor, (kon -duk'-tur), m. 1. leider, voerder; 2.
conducteur (op spoorwegen); 3. aanvoerder, geleider,
bestuurder; 4. (muz.) orkestmeester, kapelmeester, m.
*-, s. 1. (werkt.) geleider, m. geleibuis, v.; 2. bliksem
5 ...TRESS, v. 1. ge--afleidr;3.(hk)conut,m
leidster; 2. bestuurderes, v. *- Y, bn. 5 ...TUBILITY,
(-tjoe- bi' - li -ti), geleidbaarheid, v.
Conduit, (kon'-dit), s. 1. pijp, buis, goot; 2. kraan, v.
Conduplicate, (kun-dj oe' -pli- keet), bn. 1. verdubbeld;
2. (plant.) dubbelbladerig. *-, bw. verdubbelen. *- D,
dw. bn. verdubbeld. *...ING, dw. bn. verdubbelend.
*...IoN, (-sjun), s. 1. verdubbeling, v.; 2. afschrift, duplicaat, o.
Condyl, (kon-dil), *-E, *-OID, ('- o-id), s. (ontl.) beenknoop, m. gewricht, o. *- oID, bn. (ontl.) beenknoop
-achtig,vorm.
Cone, (koon), s. 1. (meetk.) kegel; 2. (plant.) pijnappel,
m.; 3. ananas -, aardbezie, v. 5 -PLATE, *-SUPPORT, s.
(timen.) spanschijf saner draaibank, v. -SHELL, s.
(nat. gesch.) kegelslak, v. * -SHAPED, bn. kegelvormig.
* -WHEAT, s. kegeltarwe, V. * -Y, Zie CONY.
Confabulate, (kon - fe' -bj oe -leet), ow. keuvelen, kouten,
praten. *- D, dw. bn. gekout. *...ING, dw. bn. koutend.
*...ION, (-sjun), s. gemeenzame kout, m. gesprek, praatje,
o. 5 ...oRY. (-ur-ri), bn. keuvelend, koutend.
Confamiliar, (kon - fe - mi' - li-er), bn. zeer ge me enzaam,

ongegeneerd.

Confarreation, (kon-fer-ri-ee'-sjun), s. (Rom. g.) echtver-

bintenis doorhet gezamenlijk eten van een soort koek, v.
Confect, (kun-lokt), s. konfijt, suikergebak, o. i'-, bw.
zie COMFIT. C-ED, dw. Zie COUNTERFEITED. *...ING, dw.
bn. Zie COUNTERFEITING.
Confection, (kun -fek'-sjun), s. 1. zie CONFECT; 2. mengsel; 3. maaksel, o. (het) maken; 4. (gen.) konserf, v.
5 -ARY, ('-e-ri), s. 1. konfijt, suikergebak, o.; 2. suikerbakkerij, v. banketwinkel, m. *- ER, ('-ur), s. banket -,
suikerbakker, m.
Confectory, (kon -fek'-tur-ri), bn. tot de suikerbakkerij
behoorend, banket...
Confederacy, (kun - fe' -de-re-ci), s. 1. verbond, o. bond, m.
bondgenootschap, o. confederatie; 2.statenbond; 3.samenzwering, v. komplot, o. *...RATE, (- 'reet), bn. 1. verbonden;
- into crime, tot misdaad verbonden; - war, oorlog van
verbondenen (tegen); 2. gebonden, geboeid. -, m. v.l.verbondene, bondgenoot, geconfedereerde; 2. samengezworene, medeplichtige, m. v. -, ow. een verbond sluiten,
zich verbinden met. - D, dw. bn. verbonden. 5 ...RATIING,
dw. bn. zich verbindend. 5 ...RATIOr, (- ree' -sjun), s. zie
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CONFEDERACY, 1.;
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to enter into a -, deelnemen aan
een bondgenootschap.
Confer, (kun-fur'), bw. - on, - upon, verleenen, op-,
overdragen (aan). *-, ow. - of, - about, beraadslagen,
zich beraden met (over). *- RED, dw. bn. verleend.
*_RER, (-'rur), m. v. 1. verleener, m. -ster, v.; 2. onderhandelaar, m. -ster, v. * - RING, dw. bn. verleenend
enz. -, S. 1. (het) verleenen enz.; Zie CONFER, bw. ow.;
2. vergelijking, v. onderzoek, o.
Conference, (kun'-fur-rens), s. 1. onderhandeling, beraadslaging, V. beraad; 2. mondgesprek, o. samenkomst, conferentie; 3. voordracht, lezing, v.
Conferva, (kun-fur'-ve), s. (plant.) watermos, o.
Confess, (kun-fes'), bw. ow. 1. bekennen, belijden, toegeven, erkennen; I - I was much pleased, ik beken zeer
ingenomen geweest te zijn (met); to - a fault, a sin,
een misslag-, een zonde belijden; to stay -ed of a
crime, overtuigd worden van een misdaad; 2. biechten; de
biecht afnemen; to - one's self, biechten (een misdaad
enz.); 3. belijden (een godsdienst); 4. getuigen, doen
blijken; tall trees -ed the fruitful mould, hooge boonren
getuigden van den vruchtbaren bodem. *- ANT, (-'ent),
biechteling, m. v. *- ARY, (-'e-ri), m. (-ies), biechter,
biechtvader, m. *- ED, (kun-fest'), dw. bn. 1. erkend; 2.
gebiecht enz.; zie CONFESS. -, bn., *_EDLY, bijw. 1.
erkend, blijkbaar, baarblijkelijk, onloochenbaar; 2. openlijk; 3. volgens de biecht. *-ING, dw. bn. 1. erkennend enz.; 2. biechtend enz. -, s. (het) biechten enz.;
zie CONFESS.
Confession, (kun-fes'-sjun), s. 1. bekentenis, 2. biecht,
v.; dying -, biecht op het sterfbed; 3. (geloofs)belijdenis, v. * - AL, s. biechtstoel, m. *- ARY, (-'e-ri), s. zie
CONFESSIONAL. -, bn. tot den biechtstoel behoorend,
gebiecht. *- IST, m. V. geloofsbroeder, m. -zuster, v.
Confessor, (kun-fes'-sur), m. biechtvader, in.
Confest, *- LY, Zie CONFESSED, CONFESSEDLY.
Conficient, (kun-fi'-sjent), bn., *- LY, bijw. werkdadig, -lijk.
Confidant, (kun'-fi-dent), m. v. vertrouwde, vertrouweling, M. V.
Confide, (kun-fajd'), ow. - in, vertrouwen; to - in
one's honor, op iemands eergevoel vertrouwen. *-, bw.
- to, toevertrouwen. *- D, dw. bn. vertrouwd enz.
Confidence, (kun'-fi-dens), s. 1. vertrouwen, o.; to feel
- in, vertrouwen voeden in; to repose - in, vertrouwen
stellen in; to inspire one with -, iem. vertrouwen inboezemen; in flail- of, in vol vertrouwen op; 2. stoutheid;
vermetelheid, v.; 3. vertrouwen, geheim, o.; I say you in
-, ik zeg u in vertrouwen; he took me in the -, hij deelde
mij het geheim mede, hij nam mij in zijn vertrouwen.
Confident, (kun-fi-dent'), bn., *- LY, bijw. 1. vertrouwend; 2. zeker, verzekerd, overtuigd, 3. met -, vol ver
to be - against, vol vertrouwen (moed) zijn-trouwen;
tegen; 4. scherp; 5. ingebeeld, pedantisch. *-, s. zie
CONFIDANT. * -NESS, S. 1. zekerheid, v. zelfvertrouwen,
o ; 2. stoutheid, v.
Confidential, (kun-fi-den-'sji-el), bn., *- LY, bijes. 1.
vertrouwelijk; a - letter, een vertrouwelijke brief; a message, een geheime zending; 2. vertrouwd, getrouw;
a - friend, een vertrouwd vriend; the - clerck, (kh.)
de procuratiehouder.
Confider, (kun-faj'-dur), m. v. 1. die vertrouwt; 2. toevertrouwer, m. -ster, v. *...ING, dw. bn. vertrouwend
enz. -, s. (het) vertrouwen enz.; zie CONFIDE.
Configurate, (kun-fi-'gjoe-reet), bw. ow. vormen, den
omtrek -, de gedaante -, de aspecten aantoonen. *-D,
dw. bn. gevormd. *...ING, dw. bn. vormend enz. -, s.
(het) vormen enz.; zie CONFIGURATE. * ...RATION, (-ree'
vorming, aanwijzing van omtrek, - van ge--sjun),.1
daante, - van aanzicht, v.; 2. (sterr.) aspect, o.
Configure, (kun-fi'-ghjoer). S. Zie CONFIGURATE.
Confinable, (kun-faj'-ni-bl), bn. begrensbaar.
Confine, (kun-fajn'), s. 1. grens, v. perk, o. rand; 2.
oever, m. boord, o.; the -s of light, of day, de dageraad. f-, bn. grenzend (aan). -, ow. - on, - with,
grenzen, palen (aan). -, bw. 1. begrenzen; 2. opsluiten,
kerkeren; 3. beperken (binnen); to - one in a prison, iem.
in een kerker opsluiten; he was -d to his room, hij
kreeg kamerarrest; to - one's self to one's studies, zich
geheel aan de studie wijden; the physician -ed him to a
severe diet, de dokter beval hem een gestrengen leefre gel aan; 4. niet passen, te nauw zijn, drukken; these
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shoes - me. die schoenen drukken mij; 5. to be - ed, in
de kraam liggen, ziek liggen; verstopt zijn; aan constipatie lijden. *- D, dw. bn. begrensd enz.; zie CONFINE,
bw. en ow. * - ING, dw. bn. grenzend enz. -, s. (het)
begrenzen enz.; zie CONFINE, OW. en bw. *- LESS, bn.
grenzenloos, onbeperkt, eindeloos. * - MENT, ('-ment), s.
1. opsluiting, gevangenschap; 2. gevangenis; 3. beperking, v. dwang, m. bedwang, o.; 4. verbanning; 5. sla
(ook fig.), v. zittend leven; 6. kraam-, ziekbed, o.-vernij
Confiner, (kun-faj'-nur), m. v. die -, dat opsluit; 2.
grensbewoner, bewoonster, nabuur, m. v.; 3. (nat. gesch.)
tusschenschepsel (bijv. een plantdier), o.
Confinity, (kun-fin'-ni-ti), s. (-ies), nabuurschap, grens
-nabijhed,v.
Confirm, (kun-furm'), bw. 1. bevestigen, bekrachtigen;
2. versterken, bevorderen; health is -ed by exercise, de
gezondheid wordt door de lichaamsbeweging versterkt,
- bevorderd; a -ed disease, een ingewortelde kwaal;
a - thief, een verklaarde dief; 3. verzekeren (aan); 4.
(k.) wijden, inzegenen; het vormsel toedienen. * - ABLE,
('-i- bl), bn. *-- ABLY, (- 'i-bli), bw. bewijsbaar, vatbaar
voor bevestiging, - voor bekrachtiging.
Confirmation, (kon-fir-mee'-sjun), s. 1. bevestiging,
bekrachtiging, v.; in - of, ter bevestiging, ten blijke
van; this report wants -, deze tijding vereischt bevestiging; 2. getuigenis, v. blijk, . o.; 3. (gen.) sterking; 4.
(k.) wijding, inzegening, confirmatie, v. vormsel, o.
* ...MATIVE, (-mee'-tiv), -I.Y, bijw. bevestigend. *MA
TOR, (-mee'-tur), m. V. 1. bevestiger, bekrachtiger,
-ster, getuige, m. v.; 2. (k.) wijdingspriester, bedienaar
van het vormsel, m. *...MATORY, (-mee'-tur-ri), bn. zie
CONFIRMATIVE.

Confirmed, (kon-firmd'), dw. bn. bevestigend. *...ER,
('-mur), m. V. getuige, bevestiger, m. v. -, s. bewijs, o.
dw. bn., -I.Y, bijw. bevestigend.

*...ING,

Confiscable, (kun-fis'-ki-bl), bn. verbeurbaar, aantastbaar. 'Y"...CATE, (-keet), bw. verbeurd verklaren. -D,
dw. bn. verbeurd verklaard *...LATING, (-kee-ting), dw.
bn. verbeurd verklarend. *...CATION, (-kee-sjun), s.
verbeurdverklaring, v. *...CATOR, (- kee'-tun), s. 1. ver
beheerder van verbeurd verklaarde-beurdvkla;2.
goederen, m. *...CATORY, ('ke-tur-ri), bn. verbeurd verklaard zijnde.
Confit, (kon-fit), *- URE, (-tjoer), s. confituren, ingelegde
vruchten, v. mv.
Confix, (kon-fiks'), bw. vastmaken. * - F.D, dw. bn. vastgemaakt. *- ING, dw. bn. vastmakend. --, s. 41 uRE,
(-sjoer), s. (het) vastmaken.
Conflagrant, (kon-fie'-ghrent), bn. brandend, verteerd
(door vuur); vlammend. *...GRATION, (-ghree'-sjun), s.
groote -, algemeene brand, m.
Conflation, (kon-flee'-sjun), s. ]. (muz.) samenstemming,
V. akkoord, o.; 2. samensmelting, - gieting (van metalen),v.
Conflict, (kon-flikt'), s. onderlinge -, wederzijdsche
stoot, schok, m. botsing, v.; 2. kamp, strijd, m.; 3. (recht.)
conflict, geding, o. *-, ow. 7.. botsen (op elkander); 2.
strijden, kampen; (ook fig.) the laws may - with each
other, wetten zijn soms met elkander in strijd. *- ED,
dw. bn. 1. gebotst; 2. gestreden. *- ING, dw. bn. botsend enz. -, bn. strijdig, tegenstrijdig (onderling). -,
S. (het) strijden, - botsen enz.; Zie CONFLICT.
Confluence, (kon'-floe-ens), s. 1. samenvloeiing, v.; 2.
toevloed, m.; 3. ontmoeting, v. *...FLUENT, ('-floe-ent), bn.
1. samenvloeiend, (inz. van rivieren); 2. (gen.) ineenloopend (van pokken enz.); 3. (plant.) ineengroeiend.
...FLSJX, ('-fluks), Zie CONFLUENCE.
Conform, (kon -form'), bn. - to, - unto, 1. overeenkomstig (met); overeenstemmend, gelijk; 2. gelijkluidend.
*_, bw. 1. doen overeenstemmen, overeenbrengen; 2.
to- one'ssel f to, zich gedragen (aan); zich schikken (naar);
handelen overeenkomstig (met, aan). *-, ow. zich richten
naar, zich houden aan. ABI E , ('- e-bl-), bn., -ABLY,
('-e-bli), bijw. 1. overeenkomstig (met); volgens, naar, als;
nature is - to herself, de natuur blijft zich zelve gelijk;
2. inschikkelijk, toegevend.
Conformation, (kon-for-mee'-sjun), s. 1. vorming, gestalte, v. bouw, m.; 2. gelijkvormigheid, overeenstemming, overeenkomst, v.; 3. (gen.) liciaamsgestel, o.
Conformed, (kon-formd'), dw. hn. overeengebracht enz.;
zie CONFORM, bes. *...ER, ('-mur). m. v. die zich richt,
- gedraagt naar, - volgens; opvolger, -ster (van bevelen
enz.), m. v. *...ING, dw. bn. overeenbrengend enz. -,
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ren, van denzelfden oorsprong, van één stam; 2. (gen.)
S. (het) overeenbrengen enz.; zie CONFORM, bw. ow.
zie CONGENIAL.
*...IST, M. V. 1. belijder -, belijdster der oud-AnglicaanConger, (kun'-ghur), s. (nat.) zeeaal, -paling, m.
sche kerk, conformist, m. V.; 2. zie CONFORMER .

Conformity, (kon-form'-i-ti), s. 1. - to, - with, over- Congeries, (kun'-dji-ries), s. hoop, stapel, m. opstapeling, v.
eenkomstigheid, gelijkvormigheid; 2. overeenstemming,
gelijkheid, v.; in - to, overeenkomstig niet, volgens; Congest, (kun-djest'), bw. ophoopen, opstapelen. 5 - ED,
dw. bn. opgehoopt * - IBLE, ('-i-bl), bn. ophoopbaar.
to note in -, (kh.) gelijkluidend -, conform boeken; to
5 -ING, dw. bn. ophoopend enz. -, s. (het) ophoopen
draw men in a - with God, de menschen gelijk aan God
enz.; zie CONGEST, bw. 5 -ioN, (-'sjun), s. 1. ophooping;
(Zijner waardig) doen worden.
2. (gen.) congestie, opstijging (van bloed), v.
Confound, (kon -faaund'), bw. 1. verwarren, vermengen;
.

to - ideas with words, denkbeelden met woorden ver - Conglaciate, (kun-glile'-ci-eet), ow. medebevriezen, aanvriezen. *-D, dw. bn. aangevroren. *... ING, dw. bn.
warren; 2. in de war brengen, verlegen maken; beschaaanvriezend. *... ION, (-sjun), s. (het) aanvriezen, aanhe stood -ed, hij stond beschaamd, - verlegen; to

men;

- one another, elkander beschamen, - uitschelden; 3.
verkwisten (zijn goed, zijnen tijd enz.); 4. uitroeien, verdelgen; - me! (gem.) de duivel haal me! °-ii, dw.
verward enz.; zie CONFOUND . -, bn., -LY, bijes. 1.

verward, verlegen, beschaamd; 2. verwenscht, vervloekt;
3. duivelsch, ellendig; 4. afschuwelijk. *-ER, ('-dur), m.
v. 1. beschamer, beschaamster, m. v.; die verwart enz.; zie
CONFOUND ; 2. verdelger, uitroeier; 3. (de) Booze, (duivel), m. * -ING, dw. bn. verwarrend enz. -, s. (liet) ver

-warenz.;
zie CONFOUND .
Confraternity, (kon-fra-tur'-ni-ti), s. 1. broederschap;
2. kameraadschap, v.
Confriar, (kon-fraj'-er), s. kloosterbroeder, -genoot, m.
Confrication, (kon-fri-kee'-sjun), s. Wrijving, samen

vriezing. v.

Conglobate, (kun-ghlo'-beet), bn., * --LY, bij W . 1. samen-,
opgerold, mede -bolvormig; 2. (nat.) dicht, massief. *-,
bw. ow. 1. samen oprollen, bolvormig maken, - worden;
2. (nat.) dichten. *-D, dw. bn. bolvormig (gemaakt, geworden). 5... ING, (-bee'-ting), dw. bn. bolvormig makend enz. -, *...IoN, (-bee'-sjun), s. 1. (het) bolvormig
maken enz.; bolvormigheid, v.; 2. bol, m. globe, v.
spherisch lichaam, o.
Conglobulate, (kun-glilo'-bjoe-leet), ow. 1. zich oprollen (van stofdeeltjes); 2. zich tot een zwerm vormen
(van bijen); 3. tot bolletjes worden. 0 -D, dw. bn. opgerold enz.; zie CONGLOBULATE, OW. ...ING, dw. bn. zich
oprollend enz. -, s. (het) oprollen, bolvormig worden

enz.; oprolling, v. zie CONGLOBL'LATE.
ving, v.
-wrij
Confront, (kun-frunt'), bw. 1. (recht.) tegenoverstellen Conglomerate, (kun -ghlo' -mi-reet), bw. op-, bijeen
hoopen (van onderscheiden vaste deden); op-, bijeen.
(aan een getuige, aan een mede-beschuldigde); 2. standrollen; samenwikkelen. "-, s. bijeenhooping, v.
houden (tegenover); het hoofd bieden (aan); 3. vergelijdw. bn. bijeengehoopt enz. -, bn. ineengewikkeld, tot
ken, confronteeren, collationeeren. 5 -ATION, (-tee-sjun),
s. 1. (recht.) tegenoverstelling (aan), confrontatie ; 2. ver
een knoop vereenigd; - glands, (ontl.) klieren met knoopen. *...ING, dw. bn. bijeenhoopend enz. *...ION, (-'sjun),
-gelijkn,v.(ht)coaer*-ED,dw.bngco
s. bijeenhoeping, v. klomp, m.
fronteerd enz.; zie CONFRONT . ING, thy. bn. confronteerend enz. -, s. (liet) confronteeren enz.; zie Conglutinant, (kon -ghloe'-ti-nent), bn. 1. samenlijmend,
-klevend; 2. heelend. *-s, mv. (gen.) heelende middelen,
CONFRONT.
geneeszalven, 0. v. mv. `...NATE, (-'neet) , bw. ow . samen Confuse, (kun -fjoes'), bw. 1. in verwarring brengen; 2.
lijmen, kleven; 2. (gen.) heelen,genezen; 3.(fig.) tezamen
verlegen maken; zie CONFOUND . *-D, dw. bn., -LY,
houden, bijeen blijven; 4. (plant.) samengroeien. --, bn.,
bijw. 1. verward enz.; zie CONFUSE; 2. overijld, over-D. dw. bn. eanlengelilnd enz.; zie CONGLUTINATE, bW.
haast . 5 -DNESS, S. zie CONFUSION. * ...ING, dw. bn. in
ow. *...NATING, (-nee'-trog), dw. bn. samenlijmend enz.
verwarring brengend enz.; zie CONFUSE, bw.
-, ...NATION, ( nee'-sjun), s. 1. (het) samenlijmen enz.;
Confusion, (kun-floe'-zjun), s. 1. verwarring; 2. verlegenheid, beschaamdheid, v.; 3. schrik, in. ontzetting,
zie CONGLUTINATE; samenkleving; 2. (gen.) heeling, genezing; 3. (plant.) samengroeiing; 4. (fig.) aaneenhou v.; 4. verderf, o. ondergang, m.
ding, v. *... NATIVE, (-'ne-tiv), bn. 1. samenklevend ; 2.
Confutable, (kon-fjoe'-ti-bl), bn. *...T ABLY, bijes. wederlegbaar, betwistbaar. 0 ... TANT, ('-tent), m. v. wederlegheelend, genezend. *... NATOR, (-nee'-tur), s. (gen.) heelend
ger, bestrijder, -ster, m. v. *... TATION, (-tee'-sjun), s.
middel, o. geneespleister, zalf, v.
wederlegging, v.
Congo, (kon'-gho), s. (aardr.) Congo, Neder-Guinea
(Afrika), o.; 2. Congo-thee, v.
Confute, (kon -fjoet'), bw. wederleggen, bestrijden, betwisten. 0 -D, dw. bn. wederlegd . * .BIENT, S. zie coN- Congratulate, (kon -ghre'-tjoe-beet), - on, - upon, bw.
FUTATION. * -R, (-tur), M. V. Zie CONFUTANT.

* ...TING,

dw. bn. wederleggend. -, s. (het) wederleggen.
Conge, * ...GEI+., (kun'-dji), s. 1. afscheid, oorlof, o.; to
take -, afscheid nemen; 2. verlof, o.; 3. groet, m. buiging,
neiging,v.; 4.(bk.)aan- ,uitloop (eener zuil), m. *-, - with,
bw. 1. afscheid nemen (van); 2. nijgen, buigen, groeten.
* -ABLE, (- i -hi), bn. (recht.) met wettelijk verlof.
Congeal, (kun -djiel'), ow. bw. stollen, doen stollen, bevriezen, verstijven . * .ABLE, ('- i -bl), bn. stol -, bevries
* -ATION, (-lee'-sjun), s. stolling, be--bar.°uei,
vriezing, verstijving, v. *-ED, dw. bn. gestold enz.;
zie CONGEAL. ° -ING, dw. bn. stollend enz. -, s. (het)
stollen; stolling, bevriezing, verstijving, v.
Congemenation, (kun -dji -mi- nee'-sjun), s. v erdubbeling, herhaling, v.
Congener, (kun -dji'-nur), s. (nat.) gelijksoortig lichaam,

geluk wenschen, feliciteeren (met); to - one for having,
..., iem. geluk wenschen te hebben...; I - your happy

escape, ik wensch u met uwe ontsnapping (ontkoming
aan liet gevaar) geluk. *-, ow. I - with my country,
ik wensch mijn land geluk. *-D, dw. bn. gelukgewenscht. *... inc, dw. bn. gelukwenschend. -, *... 10N 9

(-lee'-sjun), s. (het) gelukwenschen; gelukwensch, rn.
felicitatie, v. *...OR, (-lee'-tur), m. v% gelukwenscher, m.
-ster, v. die geluk wenscht. *...oRY, (-'or-ri), bn. gelukwenschend; a - letter, een brief van gelukwensching, felicitatiebrief.
Congregate, (kon' -ghri-gheet), bw. ow. 1. (nat.) (zich)

verzamelen, bijeentrekken (van atomen); 2. bijeenkomen,
vergaderen. *-D, dw. bn. verzameld enz.; zie CONGRE GATE . *... TNG, dw. bn. verzamelend enz. -, s. (het)
verzamelen. *...TON, (-ghee-sjun), s. 1. verzameling,
bijeentrekking; 2. vergadering; 3. (kerk.) gemeente, v.
gehoor, o.; (r. k.) congregatie (van kardinalen), v.
°... I0NAL, ( - 'sjun - nel), bn. 1. (nat.) in den vorm eener

o.; to be a - to, van dezelfde substantie zijn als. °-,
bn. gelijksoortig . 5 -ACY, ('-e-si), s. (-ice), gelijl^soortigheid, v. 5 -ous, ('-us), *-ie, bn. gelijksoortig . * _ousnESS,
(-us-ness), s. gelijksoortigheid, v.
bijeenzameling; 2. (kerk.) tot een gemeente behoorend,
Congenial, (kun -dji'- ni -el), bn., 5 -LY, bijw. van dengemeentelijk; - worship, eeredienst door de gemeente
zelfden aard, homogeen, gelijksoortig,overeenstemmend,
betaald; 3. de afgescheidenen betreffend (in NoordAmerika). *... IONALISM, (-sjun'-e-lism), s. 1. eigen beheer
geestverwant; - souls, met elkander overeenstemmende
zielen, - gemoederen; we met -, wij ontmoetten elkancaner kerkgemeente; 2. stelsel van eigen kerkbeheer,
der in dezelfde gevoelens; these words are -, deze
0. *... IONALIST, (-sjun'-e-list), m. v. lid der afgescheidene
woorden zijn elkander verwant; his character was not
kerk, independent (in Noord-Amerika), m.
- to mine, zijn karakter stemde niet met het mijne Congress, (kun'-ghres), s. 1. vergadering, verzameling
overeen . * -IZE, (-ajz'), bw. gelijksoortig maken. *-NEss,
(van gelijkgerechtigden), v. congres; 2. congres (vergadering van de volksvertegenwoordigers (o. a. der Veree- ITY, ('- i -ti), s. eenheid -, overeenstemming van ziel,
nigde Staten), o.; 3. schok, stoot, aanval, m. treffen, o.; 4.
- van aard; geestverwantschap, v.
paring, v. *- IONAL, (-gres'-sjun-el), bn. tot een congres
Congenital, (kun-dji' -ni-tel), bn. 1. gelijk -, medegebo-
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behoorend, van een congres uitgaand; congres... *- IVE,
(-'iv), bn. 1. vergaderend (bij wijze van congres); 2.
elkander vijandelijk ontmoetend; 3. parend.
Congreve, (kon' griev), s.William Congreve, (1. Engeisch
blijspeldichter ,1672-1720;2.Engelsch ingenieur en generaal, 1772-1828). *_ROCKET, s. congrevische vuurpijl,m.
Congrue, (kon' -ghroe), ow. - to, overeenstemmen, sluiten. *...ED, dw. bn. overeengekomen. *...ENGE, ('ens),
*...ENCY, S. overeen -, samenstemming, v. (het) sluiten.
*...ENT, bn., *...ING, dw. bn. overeenstemmend, sluitend.
*...ITY, (-i- ti), s. (-ies), 1. overeenstemming; 2. gepastheid, voegzaamheid; 3. degelijkheid, bondigheid; 4.
(meetk.) gelijkheid, v. '...OUS, (- us), bn., -LY, bijes. 1.
overeenstemmend, passend; 2. verstandig, rationeel.
Conic, (koo' -nik), *- AL, bn., *- ALLY, bijw. tot den kegel
behoorend; konisch. *- GOVERNOR, s. konische regulateur,m.*-s, (conics), S. m.v. leer der kegelsnede, v.- sEcTION, S. (meetk.) kegelsnede, v. *- VALVE, S. (stoomv.)
konische klep, v.
Coniferous, (ko'ni' -fe-rus), bn. (plant.) kegelvormige
planten dragend. *...roRm, (-form), bn. zie CONIC. *...ROS
s. mv. vogels met kegelvormigen snavel, m. mv.-TERS,
Conistra, (ko- nis' -tre), s. (toon.) bak, m. parterre, o.
Conite, (ko'-najt), s. (delfst.) kiezelhoudende kalk, v.
Conject, (kun -djekt'), ow. (Shak.) vermoeden. *-- TOR,
(kun -djek'tur), m. V. Zie CONJECTURER. *-URABLE,
('-tjur-ri-bl), bn., -BLY, bijes. te vermoeden, berekenbaar,
te gissen. *_URAL, ('-tjoe -rel), bn., -LY, bijw. vermoedelij k, bij gissing. * -URALITY, (-tjoe- rel' - i -ti), s. ver
V. * -URE, (-tjoer), s. vermoeden, o. ver --moedlijkh,
onderstelling, gissing, V. -, bw. vermoeden, veronderstellen, gissen. -D, dw. bn. vermoed, verondersteld,
gegist. *_URER, ('-tjoe-rur), m. V. vermoeder, -ster, m.
v.; gisser. m. *- URING, ('-tjoe-ring), dw. bn. vermoe-

dend, veronderstellend.

Conjoin, (kun -djojn'), bw. 1. vereenigen, nauw verbinden; 2. huwen, paren. *-, ow. 1. - with, zich vereenigen;
2. heelen. * - ED, dw. bn. vereenigd enz. ; zie CONJOIN;
- rule of three, (rek.) samengestelde regel van drieën,
regel van vijven. *_ING, dw. bn. vereenigend enz.
-, s. (het) vereenigen enz.; Zie CONJOIN. *-T, bn.,
*-TLY, bijes. 1. verbonden, vereenigd; 2. gezamenlijk;
3. - degree, (muz.) seconde. *--TNESS, s. het verbonden, - vereenigd zijn, gezamenlijkheid, v.
Conjugal, (kon' -djoe-ghel), bn., *- LY, bijw. echtelijk;
echt..., huwelijks... *...GATE, (-gheet), bw. (spraakk.)
vervoegen. -, bn. 1. (plant.) gepaard, gekoppeld; 2.
(wisk.) gekoppeld; - axis ,neven -as.-,s.-s,mv.(spraakk.)
woorden van dezelfde afleiding. -D, dw. bn. vervoegd
enz. *...GATING, (-ghee'-ting), dw. bn. vervoegend. -, s.
(het) vervoegen. *...CATION, (-ghee'- sjun), s. 1. (spraakk.)
vervoeging; 2. samenkop peling, - voeging, v.
Conjunct, (kun -djunkt'), bn. verbonden, vereenigd.
Conjunction, (kun -djunk'-sjun), s. 1. verbinding, samen -.
voeging; vereeniging, v.; in - with, vereenigd met; 2.
(spraakk.) voegwoord, o.; 3. (stern.) ontmoeting; 4. paring,
V. * ...TIVE, ('-tiv), bn. verbindend; - mood, (spraakk.)
bijvoegende wijs. -LY, *...TLY, bijw. gemeenschappelijk,
vereenigd; gezamenlijk. *...TURF, ('- toer), s. 1. voorval.
o. omstandigheid, v.; unhappy - of affairs, ongelukkige
samenloop van zaken; at that -, in dien staat van
zaken, bij dit voorval; 2. gelegenheid, v.; tijd, m.; in a
- with, gelijktijdig met; 3. (spraakk.) samenkoppeling
(van woorden, lettergrepen enz.), v.
Conjuration, (kun -djoe- ree' -sjun), s. 1. samenzwering,
-spanning; 2. bezwering, hekserij, tooverij, goochelarij
V. *...JUKE, (-djoer'), bn. bezweren, smeeken, dringend
bidden; I - you to abstain from it, ik bezweer u er van
af - te zien; can you - the storm? kunt gij den storm bezweren ? 2. verbinden (door een eed); 3. bezweren, bannen (den duivel enz.); -- away, uitbannen; 4. betonveren, beheksen; (Shak.) to - up, oproepen (geesten). -,
ow. 1. hekserij -, tooverij oefenen; 2. samenzweren. -D,
des. bn. bezworen enz.; zie CONJURE, bw. ow.; the -=-,
de samengezworenen. *...JUREMENT, (-djoer'- ment), s. bezwering; dringende bede, v. *...JURER, m. V. bezweerder;
toovenaar, -ster, m. v.; heksenmeester, m.; 2. keuken, v.
kooktoestel op reis, m. *...DURING, ( - djoe'-ring), dw. bn.
bezwerend enz.; - book, tooverboek. -, s. (het) bezweren enz.; zie CONJURE en CONJURATION.
Conk, (kunk), s. (gem.) spion, verklikker, m.
(-urs), s. mv. slakkehuisjes, o. mv.

Connascence, (kun -ness'-ens), s. 1. gelijktijdige -, mede
samengroeisel, o. *...NATS, (- neet'), bn.-gebort,v.;2
1. mede-geboren; 2. aangeboren; 3. (plant.) vergroeid,
saanigegroeid. *...NATION, (-nee'-sjun), s. samengeboorte;
aangeboren eigenschap, v.
Connatural, (kun-ne' -tjoe -rel), bn., *- i.Y, bijw. 1. aan -,
in geboren, van nature; 2. mede - geboren, verwant. *- ITY,
*-NEss, s. natuur-verwantschap,v. gelijke aard,m.* -IZE,
(-'lajz), bw. van gelijke natuur maken, in zich opnemen.
-D, dw. bn. in zich opgenomen. * -IZING, (- laj'-zing),
dw. bn. in zich opnemend enz. ; zie CONNATURALIZE.
Connect, (kun-nekt'), bw. to - with, 1. verecnigen,
verbinden, vast-, samenhechten ; 2. vermaagschappen.
*-ED, ('-id), dw. bn. 1. verbonden enz.; 2. gekoppeld;
zie CONNECT. f -EDLY, bijes. bij wijze van -, door verbinding. * - ING, dw. bn. verbindend enz. -, s. (het)
verbinden; - rod, (werkt.) drijfstang, v.; -gear. (stoomes.)
koppeling, overbrenging der beweegkracht, v. *...ioN,
(-'sjun), s. 1. verband, o. verbinding, betrekking, v.; there
is no - whatever, er bestaat hoegenaamd geen verband
(tusschen); to brig in -, in verband -, in betrekking
brengen; 2. vereeniging, betrekking, v.; his - with, zijne
betrekking -, zijn omgai;g met; 3. bloedverwant, vriend;
4. handelsverbinding, relatie; 5. (werkt.) koppeling, ver
* - IVE, (-' iv), s. (spraakk.) voegwoord, o.-bindg,v.
-, bn., -LY, bijw. verbindend, samenvoegend, in verbinding (met).
Conner, (kun' -nur), m. v. (rol)lezer, m. lezeres, v.
Connexion, zie CONNECTION. *...xlvE, ('-ksiv), zie cox•
NECTIVE.

Connictation, (kun-nik -tee'-sjun), s. oogwenk, m.
Conning, (kun' -ning), S. zie CUNNING.
Connivance, (kun -naj'-vens), s. gmv. oogluiking, toelating, v.; in -, in verstandhouding; - at, met oogluiking.
*...NlvE, (-najv'), ow. -- at, 1. met de oogen wenken;
2. toelaten, dulden, door de vingers zien. -D, dw. bn.
toegelaten enz.; zie CONNIVE. *...VENCY, Zie CONNIVANCE.
*...VENT, ('-went), bn. 1. toegevend, oogluikend; 2. (plant.)
aansluitend, overhangend; 3. - valves, (ontl.) darmplooien. *...NIvER, (-naj'-wur), m. v. die toegeeft, oogluikend
toelaat. *...NIVING, (-naj'-wing), dw. bn. oogluikend, toegevend enz. -, s. (het) toegeven enz.; zie CONNIVE en
CONNIVANCE.

Connoisseur, (kon-nes'-sur), m. v. kenner, m. deskundige, m. v. *-scrip, s. hoedanigheid van kenner, v.
Connotate, (kun' -no-teet), bw. niede-aanteekenen, -aanduiden, - opnemen. *- D, div. bn. mede -aangeteekend.
*...ING, dw. bn. mede -aanteekenend enz. *...IoN, ('-sjun),
s. mede -aanteekening, - opneming, v.
Connote, (kun-noot'), Zie CONNOTATE.
Connubial, (kon -njoe'- bi -el), bn. echtelijk, huwelijks...
Connumeration, (kon -njoe -mi-ree' -sjun), s. samentelling, - rekening, v.
Connusanee, (kon' -njoe-zens), enz., zie COGNIZANCE enz.
Connutritious, (kon -njoe- tri' -sjus), bn. te zamen gevoed.
Conny, (kun'-ni), bn. 1. vlug, dapper; 2. geestig; -wal le,
advocaten-borrel, m.
Conoid, (kon' -no-id), s. 1. kegelvorm, m.; 2. (ontl.) kegelvormige klier, v. klierkegel, m. *- AL, *-IC, *-ICAL,
bn. kegelvormig. *- SHOT, S. puntkogel, m.
Conominee, (ko-no'- mi-nie), m. v. naamgenoot, gelijk
-namige,.
V.
Conquadrate, (kon -kwe'-dreet), bw. tot een vierkant
brengen. *-, bn. mede - vierkant.
Conquassate, (kon -kwes'-seet), bw. schudden, schokken. *- D, dw. bn. geschud. *...SATING, (-see'-ting), dw.
bn. schuddend enz. *...SATION, (- see'-sjun), s. schudding,
V. schok, m.
Conquer, (koog'- kwur), bw. ow. 1. veroveren; 2. overwinnen, zegevieren (over); (fig.) beheerschen, bedwingen.
* -ABLE, ('-i- bl), bn. 1. verwinbaar, overwinnelijk; 2.
bedwingbaar. *_ABLENESS, S. verwinbaarheid, v. *- ED,
dw. bn. veroverd enz. *- ESS, s. V. 1. veroveraarster;
2. overwinnares, v. * - ING, dw. bn. veroverend enz.
-, s. (het) veroveren enz.; Zie CONQUER. - LY, bijw.
bij -, door verovering, - overwinning. *-oR, ('-ur), m.
1. veroveraar; 2. overwinnaar, m.
Conquest, (kong'-kwest), s. 1. verovering, v. veroverd
land, o.; 2. (fig.) verovering, overwinning, zege, v.; 3.
(recht.) verworven goed, o.
Consanguineous, (kon -seng-gwi'- ni -us), bn. vermaag-
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schapt, in den bloede bestaand. *...LAITY, ('- ni -ti), s.
bloedverwantschap, maagschap, v.
Consareination, (kon - ser-si- nee'-sjun), s. samenlapping,
-flansing, V.
Conscience, (kon' -sjens), s. 1. geweten, o.; in good -,
met een gerust geweten; a touch of -, een gewetens bezwaar; for - sake, in naam van liet geweten; it is a
matter of -, liet is een gewetenszaak; 2. rechtschapen heid, eerlijkheid; 3. gemoedelijkheid, v.; 4. gemoedsbezwaar, o.; 5. billijkheid, v.; in - no ! op mijn woord
neen ! on my -, op mijn woord ! court of -, rechtbank
voor kleine zaken. *- D, bn. met geweten, eerlijk; tender
-, met een kiesch geweten. *- LESS, bn. gewetenloos.
*-rxooF, bn. met een gerust geweten. 5 - SMITTEN, bn.
met een verontrust -, gekweld geweten.
Conscientious, (kon -sjen'-sjus), bn., * - LY, bijw. met-,
naar geweten, eerlijk, op eerlijke wijs. °- NEss, s. gmv.
eerlijkheid, rechtschapenheid, plichtsbetrachting, v.
Conscionable, (kun' -sjun- i -bl), in., *...BLY, bijw. 1.
billijk, redelijk; 2. plichtmatig, -lijk. *- NEss, s. 1. billijkheid, redelijkheid; 2. plichtmatigheid, v.
Conscious, (kun' -sjus), bn., *- LV, blew. 1. bewust, zelf
man is a - being, de menecti is een zelfbewust-bewust;
wezen; are you - of what you are doing ? zijt gij bewust
van hetgeen gij doet? a - fear, een innige -, oprechte
vrees; 2. wetende, overtuigd. *- NEss, s, 1. bewustzijn,
o. zelfbewustheid, v. zelfbewustzijn, o.; 2. wetenschap,
overtuiging, kennis, v.
Conscript, (kun' -skript), bn. beschreven, opgeschreven;
- fathers, beschreven vaderen (benaming der oud- Romeinsshe raadsheeren). *- ION, ('-sjun), s. 1. opschrijving; 2. (mil.) conscriptie, v.
Consecrate, (kon'-si-kreet), bw. 1. wijden, inzegenen,
heiligen; 2. zegenen; 3. (r. k.) heilig verklaren, canoniseeren. *-, bn. gewijd, geheiligd, heilig. *- D, dw. bn.
gewijd enz.; Zie CONSECRATE. *...ING, dw. bn. wijdend
enz. -, S. (het) wijden enz.; zie CONSECRATE. * ...ION,
(-sjun), s. 1. wijding, inzegening, heiliging, v.; 2. zegen,
m.; 3. heiligverklaring, v. *•••ox, ('-tur), m. v. die wijdt,
- heiligt, m. V. -, S. wijbisschop, m. *...oay, ('-ur-ri),
bn. heiligend, wijdend, sacramenteel.
Consectary, (kun' -sek- te -ri), bn. als gevolg, voortvloei
-end
uit. *-, S. gevolg, uitvloeisel, o.
Consecution, (kon-si- kjoe'-sjun), s. uitkomst, v. eind,
gevolg, slot; o.; 3. volgreeks, v.; 3. (sterr.) verloop van
29 1/ 2 dagen tusschen de zon- en de maanconjunctie, m.
*...CUTIVE, (-' kjoe tiv), bn. achtervolgend, achtervolgelijk; - to volition, voortvloeiend uit den wil; - chords,
(muz.) voortschatjdende akkoorden. -LY, bijw. 1. ach
-tervolgns;2.
bijgevolg, derhalve.
Consenescense, (kun-si-nes-'sens), *...cy, s. (het) oudworden, veroudering, v.
Consensinate, (kun-sen'-si-neet), bw. samenzaaien.
Consension, (kun-sen' -sjun), s. akkoord, o. overeenkomst, v.
Consent, (kun -sent'), s. 1. toestemming, bewilliging, v.;
silence gives -, die zwijgt geeft toe; with one -, met
algemeene goedkeuring; 4. medegevoel, o. sympathie, v.;
They have - with, zij zijn welgezind jegens; 3. mede
- to, 1. toestemmen, bewilligen;-werking,v.*o

2. medewerken.
Consentaneous, (kun - sen - te' - ni -us), bn. *- LY, bijes.
- to, 1. overeen -, toe-, instemmend; 2. overeenkomstig;
3. eenstemmig. *- NEss, s. 1. overeen -, toe-, instemming;
2. medewerking, v.
Consented, (kun-sen 'ted), dw. bn. toegestemd enz.; zie
CONSENT. * ...SENTER, (- sen -'tur), m. v. bewilliger, -ster,
die toestemt, m. v. *...SENTIENT, (- sen -'sjent), bn. eenstemmig, bewilligend. *...SENTING, (- sen' -ting), dw. bn.
toestemmend enz. -, S. (het) toestemmen enz.; zie
CONSENT, OW.

Consequence, (kun'-si-kwens), s. 1. gevolg, o.; in ten gevolge; 2. uitwerking, v. uitwerksel, o.; 3. gevolgtrekking, v. besluit, o.; 4. invloed, m. gewicht, aanzien,
o.; that is of no -, dat is van geen belang; a man of
-, een man van aanzien; to set up for a man of -,
zich voor een man van invloed doen doorgaan.
Consequent, (kun - si -'kwent), bn., *- I.Y, bijw. 1. vol
voortvloeiend (uit); to be - to, - on, - upon, het-gens,
gevolg zijn van; 2. getrouw (aan). *-, s. 1. gevolg, o.;
2. gevolgtrekking, V. *-IAL, (-kwen'-sjel), 1. bn. vol
voortvloeiend; 2. getrouw, consequent; - argu--gend,
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ment, noodzakelijk -, logisch gevolg; - (losses), (recht.)

verantwoordelijke verliezen; 3. gewichtig; (fig.) boogwijs,
ingebeeld, peda tisch; to look -, den wijze uithangen.
-L , bijw. 1. tel gevolge van enz.; zie CONSEQUENTIAL;
2. achtereenvolgend. *- NEss, (-kwent' -nes), S. getrouwheid (aan beginselen), v.
Consertion, (kon-sur -'sjun), s. verbinding, aanneming, v.
Conservable, (kon - sur' -vi-bl), bn. bewaarbaar, goed om
te bewaren, duurzaam, bestand. *...VANCY, (-'wen -si),
S. bewaring, v.; court of-, rechtbank voor de visscherij op
den Theems (te Londen). *...vANT, (-'went), bn. bewarend, behoudend. *...v ATION, (-wee'-sjun), s. 1. bewaring
V. behoud, o.; 2. bescherming, handhaving, v. *...vATISM, (-'we-tism), s. behoudend stelsel, stelsel van -, o.
zucht tot behoud, V. 5 ...VATIVE, (-'we-tiv), bu. 1. bewarend; 2. (staatk.) behoudend; the - party, de behoudende partij ; the -s, de behoudsmannen, de conservatieven. *...VATOR, (- 'we -tur), m. v. 1. bewaarder, m.
-ster, v.; opzichter, conservator, m. -Y, (-'tur-ri), bn. zie
CONSERVATIVE. -, S. (-ies), 1. bewaarplaats, bergplaats,
v. hok, o. bak; 2. vergaarbak; 3. vijver, m.; 4. vogeltil, v.
Conserve, (kon -serv'), bw ,1. bewaren; 2. behouden,
handhaven, in stand houden; 3. redden; 4. inleggen,
suikeren, konfijten, inmaken (vruchten). *-, s. ingelegd
ooft, konserf, o. -D dw, bn. bewaard, gered enz. *-ER,
(-wur), m. Behouder, Verlosser (Christus), m. -, m. v.
1. bewaarder, redder, -ster; 2. inlegger, inmaker, kon
inmaakster (van vruchten), m. v. *...ING, dw. bn.-fijter,
bewarend enz. -, s. (het bewaren enz.; zie CONSERVE,

bw.

Consession, (kon -ses'-sjun), s. (het) te zamen zitten;
bijzitten. *...sEssoR, (-ses' -sur), m. bijzitter, m.
Consider, (kun -sid' -dur), bw. 1. beschouwen, onderzoeken; 2. in acht nemen, in liet oog houden; erkennen
(een dienst); 3, achten, in waarde houden; werk maken
van; 4. beschouwen, aanzien (als), houden voor; he is
-cd a rich man, hij wordt voor een rijk man gehouden.
*-, ow. 1. na-, bedenken; overleggen; in beraad houden,
- nemen; 2. aarzelen, weifelen. *-ABLE, ('i -bl). bn.,
*-ABLY, ('-e-bli), bijw. 1. aanzienlijk; 2. beduidend,
gewichtig, belangrijk; 3. hooggeplaatst. 5 -ABLENESS,
('-e-bl -nes), S. aanzienlijkheid, gewichtigheid, belang
-rijkhed,v.
* - ANCE, s. overweging, v.
Considerate, (kon -si'dur-et), bn., *-LY, bijw. 1. omzichtig, -lijk, bedachtzaam, voorzichtig, behoedzaam; 2.
bescheiden, zedig, -lijk; 3. - of praise, - of contempt,
gevoelig voor lof, - voor blaam, - voor verachting.
*-Nass, s. 1. omzichtigheid, behoedzaamheid, v.; 2. overleg, o.; bedaardheid; 3. bescheidenheid, v. *... aTION,
(- ree' -sjun), s. 1. beschouwing, v. onderzoek, o.; to be
in -, onderzocht worden; to come under the - of, onderworpen worden aan het onderzoek van...; to take into
-, in aanmerking nemen; to think with -, aandachtig
overwegen; 2. aandacht, oplettendheid, v.; to require -,
aandacht vereischen; upon -, alles overwogen; in - of,
ten aanzien van; 3. achting, v.; in - of his merit, uit aan
zijne verdienste; he enjoys of no - Zehat--merkingva
ever, hij geniet geene achting hoegenaamd; 4. beweeg reden, oorzaak; 5. schadeloosstelling; 6. (kh.) premie, v.;
failure of -, gebrekkige remise; want of -, gebrek aan
remise; - money kooppremie, plok. *...ATIVE, ('re-tiv),
bn., -ix', bijw. beschouwend; in aanmerking nemend,
- genomen, bij wijze van beschouwing. *...ATOR, ('-retur), m. v. beschouwer, overweger, -weegster, m. v.
Considered, (kon-si'- derd), dw. bn. beschouwd enz.;
zie CONSIDER, bw. *...ING, dw. bn. 1. beschouwend,
enz. -, vw. (recht.) overwegende (dat, enz.). -, s. (het)
beschouwen enz.; zie CONSIDER, bw. -LY, bijw. met
overleg, bedaard.
Consign, (kun -sajn'), bw. 1. op-, overdragen, overhan
toevertrouwen; to - a body to the grave, een lijk aan-digen,
de aarde toevertrouwen; to - to oblivion, aan de vergetelheid wijden; 2. (kh.) overmaken, ten verkoop zonden,
consigneeren; 3. (mil.) bereid houden, opgesloten houden
(in de kazerne); 4. overleveren; to - over to the rigor
of the law, aan de gestrengheid der wet overleveren,
- overlaten.
Consignatary, (kun-sigli'-ne - te -ri), s. (-les), (kh.) bewaarder, depositaris, consignataris, m. 5 ...ATION,
(-nee'-sjnn), s. 1. (kh.) consignatie, v.; (het) ten verkoop
zenden, remise; 2. to be - to ruin, iemand tot zijn ver
leiden; 3. onderteekening, v. 5 ...ATURIt,('-no-tjur, s.-derf
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3. vereeniging, samensmelting tot een geheel; 4. (fin.)
bestendiging, vestiging (eener staatsschuld),v. *...D sTIVE,
('-de-tiv), bn. heelend.
Consols, (kon'-sols), s. m. (verk. van consolidated stocks),
gevestigde Engelsche staatsschuld, v. certificaten daarvan, o. mv.
Consonance, (kon-'so-nens), s. 1. gelijkluidendheid; 2.
(muz.) overeenstemming, evenmatigheid (van tonen), v.
*...KANT, ('-nent), s. (spraakk.) medeklinker, m. -, bn.,
-LY, bijw. 1. gelijkluidend; 2. overeenstemmend; 3.
(muz.) evenmatig (van toon), consonant. *...Nous, ('-nus),
bn. (muz.) harmonisch.
Consopiate, (kon-so'-pjeet), bw. in slaap sussen. *- D,
dw. bn. in slaap gesust. *...ING, dw. bn. in slaap sussend. *.ION, (- 'sjun), s. (het) in slaap sussen.
Consopite, (kon-so-pajt'), bn. bedaard, gerust, kalm.
*-, bw. in slaap sussen.
Consort, (kon'-sort), m. v. 1. makker, m. genoot; 2.
echtgenoot, m. v. man, vrouw; prince -, gemaal der
(regeerende) koningin; queen-, gemalin van den (regeerenden) koning; 3. vergadering, v.; 4. syndicaat, o.;5.
overeenstemming, samenwerking, v.; in - with, gezamenlijk optredend met; 6. (zeev.) conserve, v. convooi,
o. -, ow. bw. - with, 1. omgaan (met), zich voegen
(bij); 2. door het huwelijk verbinden, 3. vergezellen.
*-ABLE, (- 'i-hl), bn. passend, voegzaam. *- ED, dw. bn.
1. omgegaan; 2. gehuwd. *- ING, dw. bn. 1. omgaand
(met); 2. huwend enz.; zie coNSORT, bw. *- ION, (-sjun),
s. omgang (met), in. (liet) bezoeken (van). -SHIP,
(- 'sjip), s. 1. broederschap, o.; 2. vereeniging, v. gehuwde staat, m.; 3. deelneming v.
Consound, (kon-'saaund), s. (plant.) waalwortel, m.
Conspectable, (kon-spek'-t: -bl), zie coresPlcuous.
Conspersion, (kon-spur'-sjun), s. besproeiing, v.
Conspicuity, (kon-spi-kjoe'-i-ti), s. gmv. 1. zichtbaarheid;
2. (fig.) duidelijkheid, begrijpelijkheid, v.; 3.(het)aanzien,
uitstekendlleid, degelijkheid, v. *...cuous, (-'kjoe-us), bn.,
-LY, bijes. 1. zichtbaar, -lijk; (fig.) duidelijk, in het
oog vallend; 3. aanzienlijk, uitstekend, voortreffelijk,
degelijk. -NESS, s. zie CONSPICUITY.
Conspiracy, (kun-spi-re-si), s. (-ies), s. samenzwering,"
samenspanning ; 2. misdadige afspraak, v.; 3. samenloop
van omstandigheden (ten kwade), M. *...RArT, (-'rent),
bn. samengezworen, samenspannend. *...RATION, (-ree'
samenzwering, v. enz.; Zie CONSPIRACY. *...RATOR,-sjun),.
CONSIST, OW.
(-'re-tur), m. samenzweerder, samengezworene, in.
Consistorial, (kun-sis-to'ri-el), bn. consistoriaal, conTRESS, (-' re-tress), V. samenzweerster, v.
sistorisch, tot een kerkeraad behoorend. *...TORIAN,
Conspire, (kun-spajr'), ow. 1. samenzweren, -spannen;
(-to'-ri-en). bn. presbyteriaansch.
2. samenwerken, -loopen (tot het kwade). *- D, dw. bn.
Consistory, (kun-sis'-tur-ri), s. (-ies), 1. kerkeraad, m.
samengezworen enz.; zie corsrIRs. *- R, *...0R, (-' ur),
consistorie, o.; 2. plechtige vergadering, v.
m. v. samenzweerjier, m. -ster, v. ..ING, dw. bn., -LY,
Consociate, (kon-so'sji -eet), bn. medeplichtig. *-, m.
bijw. samenzwerend enz. -, s. (het) samenzweren enz.;
V. 1. medeplichtige, 2. deelnemer, deelhebber, -ster, m. v.
Zie CONSPIRE.
*-, bw. 1. vereenigen, opnemen (in een verbond enz.);
aansluiten; 2. samenhouden, verbinden, bevestigen. -, Conspissation, (kun-spis-se'-sjun) s. verdikking.
ow. 1. samenvloeien; 2. zich vereenigen, - verbinden. Conspurcate, (kun-spur-keet'), bw. bezwalken; zie
DEFILE, enz.
*-D, dw. bn. vereenigd enz.; zie CONSOCIATE, 5 ...ING,
dw. bn. vereenigend enz. -, s. (het) vereenigen enz.; Constable, (kun'-sti-bl), s. 1. konstabel, politie-, ge
opzichter, bevelheb--rechtsdina,2.(ou)ketbl
zie CONSOCIATE. * ...ION, (-sjun), s. 1. opneming (in een
ber, m.; Lord High -, groot-konnetabel van Engeland;
verbond), aansluiting; 2. nauwe vereeniging, - verbin- of the Tower, gouverneur van den Tower te Londen.
tenis; 2. medeplichtigheid, v.; 4. innige omgang, m.
to overrun the -, niet uitkomen met zijne rekening.
5 ...IONAL, (- sj un-el), bn. 1. medeplichtig; 2. tot een ver* -RY, *SHIP, s. 1. konnetabelsrang, m. -waardigheid;
bond behoorend.
2. politie, v.; 3. agentschap, o. *-wlcx, s. politie-wijk, v.
Consol, (kon'-sol), s. (bk.) console, v. onderstuk, o.
* ...BULARY, (-' bjoe-le-ri), bn. tot den konstabel behoo- table, hoek-, penanttafeltje, o.
rend; - force, politie-macht, v.
Consolable, (kun -so'- li-bl), bn. troostbaar, troostend.
*...LATION, (-lee'-sjun), s. troost, m vertroosting, v. Constance, (kun-'stens), s. Constantia (v. n.). f--,
*-wINE, s. Constantia-, Kaapsche wijn, M.
*...LATOR, (-lee'-tur), m. v. trooster, -es, in. v. -Y,
(-tur-ri), bn. troostend, troostrijk. -, s. troostende toe- Constancy, (kun'-sten-si), s. gmv. 1. standvastigheid,
onveranderlijkheid, getrouwheid, v.; 2. duur, m. duurspraak, v. troostbrief, m.
zaamheid, bestendigheid; 3. volharding; 4. zekerheid,
Console, (kun-sool'), bw. troosten, bemoedigen. *-, s.
vastheid, werkelijkheid, v. *...STANT, (-'stent), -LY,
zie COLASOL. *-D, dw. bn. getroost. *- R, (- ur), m. V.
bijw. 1. vast, solied; 2. standvastig, -lijk; getrouw, ontrooster, -es, m. v. *...ING, dw. bn. troostend.
veranderlijk, bestendig; 3. duurzaam, zeker, -lijk; 4.
Consolidant, (kon-sol -i- dent), bn. (heelk.) genezend,
steeds. *...STANTS, s. mv. vaststaande, -, uitgemaakte
heelend, dichtgaand. *-, s. -s, mv. heelmiddelen, o. mv.
zaken (niet te wederieggen, niet te betwisten), v. mv.
geneespleisters, v. mv. *...DATE, (-deet), bw. 1. dichten,
vastmaken; 2. (heelk.) heelen, genezen; 3. vereenigen, Constantia, (kun -sten'-sji-e), s. (aardr.) Constantia
(Kaap de Goede Hoop), o.; zie CONSTANCE.
bevestigen; 4. (geldw.) consolideeren, tot staatsschuld
verklaren; -ed debt, de gevestigde staatsschuld. -, ow. Constantine, (kun- sten-tajn'), s. Constantine (Algerië), o.
1. vast-, dicht worden; 2. heelen, dichtgaan. -, bn. -D, Constantinople, (kon-sten-ti-no -pl), s. Konstantinopel
(Europeosch Turkije), o. *...NOPOLITAN, (-no- po'-li-ten),
dw. bn. vast -, dicht (geworden), geheeld enz.; zie coNbn. van Konstantinopel. -, m. v. inwoner -, inwoonster
SOLIDATE. * ...DAT'ION, (-dee'-sjun), s. 1. vast-, dichtworvan Konstantinopel, m. v.
ding, verdichting; 2. heeling, v. (het)dichtgaan;genezing;
1. opmaking van een gerechtelijke akte; 2. algemeene
onderteekening, V. *...NEE, (-nie'), m. 1. (kh.) agent,
depothouder; 2. geconsigneerde, m.
Consigned, (kun'-sajnd), dw. bn. geconsigneerd enz.;
zie CONSIGN, bw. -, bn. (kh.) - goods, commissie-goederen; aanvertrouwd goed, depot, o.; - money, geld Is
deposito.
Consigner, (kun'-saj-nur), m. v. (kh.) die consigneert,
committent; verzender, lastgever, -geefster, m. v.
Consignification, (kun-sigh -Iii- fi-kee'-sjun), s. gelijke -,
mede-beteekenis, v. * ... CATIVE, ('-ke-tiv), bn., -LY, bijw.
mede-, gelijkbeteekenend.
Consigning, (kun-saj'-ning), dw. bn. op-, overdragend,
consigneerend enz. t -, s. (het) consigneeren enz.; zie
CONSIGN, bW.
Consignment, (kun-sajn'-ment), 1, s. op-, overdracht,
levering, zending, consignatie, v.; 2. (het) verzonden
goed; opslag, m. depot; 3. deposito-contract, o. consignatiebrief, m.; - in specie, overmaken in comptanten.
Consignor. (kun-sigh'-nur), s. (kil.) in-, verzender, bevrachter, lader, consigneerder, committent, m.
Consimilar, (kun- si'-mi-ler), bn. gelijk, overeenkomstig.
* ...LITUDE, ('- li-tjoed), *...LITY, s. gelijkheid, overeen
-komstighed,v.
Consist, (kon-sist'), ow. 1. bestaan; to - together, gelij ktijdig -, mede-bestaan; 2. - in, - of, uitmaken, zijn,
vastheid hebben; 3. bestaanbaar zijn; that does not with my lconor, dit is niet bestaanbaar met mijne eer;
these expenses do not - witla their riches, deze verteringen zijn niet geëvenredigd aan hunne fortuin. *- D, dw.
bestaan enz.; zie CONSIST, ow.
Consistence, (kon-sis' -tens), *...cY, s. 1. samenstel, o.
bouw (van een lichaam), m.; 2. vastheid, zelfstandigheid, v. duur, m.; our friendship is of lasting -, onze
vriendschap is van bestendigen duur; 3. overeenkomst,
bestaanbaarheid,geregelde volgorde,v.;zie CONSEQUENCE;
4. wezen, o.; 5. stilstand, m. *...TENT, ('-tent), bn.,
-LY, bijw. 1. vast, dicht (tegenst. van vloeibaar); 2.
- with, overeenkomstig, bestaanbaar (met); 3. in harmonie, overeenstemmend; 4. consequent, getrouw (aan),
samenhangend; his conduct is not - to his principles,
zijn gedrag is niet in overeenstemmfng met zijne beginselen.
Consisting, (kon-sis'-ting), dw. bn. bestaand enz.; zie
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Constantinus, (kon-sten -taj'-nus), s. Konstantinus, Kon

-stanij,(m.)
Constantius, (kun-sten' -sjus), s, Konstantius, (m. n.).
Constat, (kun'- stet), s. bewijs, attest, o.
Constellate, (kun-stel' -leet), ow. schitteren -, blinken
als een gestarnte. *-, bw. in éen lichtpunt vereenigen.
*-D, dw. bn. geblonken. -, bn. van sterren -, van
sterrenbeelden voorzien; vol sterren. *...ING, dw. bn.
blinkend enz. -, s. (het) blinken enz.; zie CONSTEL LATE. * ...ION, ('-sjun), s. 1. gestarnte, sterrenbeeld, o.; 2.
(fig.) vereeniging-, v. brandpunt van voortreffelijkheid,o.

Consternation, (kun -stur-nee'-sjun), s. verslagenheid,
v. schrik, m. ontzetting, v.
Constipate, (kun' -sti- peet), bn. 1. verstoppen, (ook gen.);
2. verdikken, opstoppen, dichten. *-D, dw. bn. verstopt

enz.; zie CONSTIPATE. * ...ING, dw. bn. verstoppend enz.
-, S. (het) verstoppen enz.; zie CON STIPATE . *...ION,
(-sjun), s. 1. verstopping, (ook gen.); 2. verdikking, opstopping, dichting, v.
Constituency, (kun -sti-tjoe-en' -si), s. lastgevers, m. mv.;
(het) kiezerslichaam, o. kiesgerechtigden, m. mv. *...ENT,
bn. 1. vormend; 2. werkelijk; -parts, bestanddeelen. -,
m. v. 1. bewerker, -ster, m. v.; 2. beweegoorzaak, v.; 3.
bestanddeel, o.; 4. kiezer, m.; 5. (kh. en recht.) lastgever,
- geefster, committent, m. v.
Constitute, (kun' -sti-tjoet), bw. 1. vormen, uitmaken,
(ook fig.); 2. instellen, inrichten, vestigen; 3. kiezen, benoemen, aanstellen; the -d authorities, de gevestigde
autoriteiten, - machten. *-D, dw. bn. gevormd enz.;
Zie CONSTITUTE .

*-R, ('-tur), m. v. 1. vormer, vormster;
2. aansteller, benoemen, -ster, m. v.; 3. (kh. en recht.)

*

Zie CONSTITUENT, S. . • .ING, dw. bn. vormend
vormen
Zie CONSTITUTE, bw.

(het)

enz.;

enz. -, s.

Constitution, (kun -sti-tjoe'-sjun), s. 1. aan -, instelling;
2. verkiezing, machtiging; 3. vorming, inrichting, v.; 4.
gestel, o. (lichaams)gesteldheid, v.; 5. karakter, gemoed,
o.; 6. regeerings-, staatsvorm, m.; 7. grondwet, constitutie;
8. regeling, v. *-AL, bn., 5 -ALLY, bw. 1. naar -, volgens -,
uit het gestel; tot het gestel behoorend; 2. grondwettig, -lijk, constitutioneel . * -ALIST , *- 1ST, m. 1. grond
voorstander der grondwet; 2. beoefenaar-wetsgzind,
van -, schrijver over het staatsrecht, m. *-ALITY, s. gmv,
1. grondwettigheid; 2. (gen.) eigenschap -, hoedanigheid
aan het gestel eigen, v.
Constitutive, (kun' -sti-tjoe-tiv), bn., *-LY, bijw. 1.
samenstellend, vormend; innerlijk; 2. wetgevend; aan
de grondwet ontleend. *... TUTOR, ('-tj oe -tur), s. zie
CONSTITUTER.

(kun - streep'), bw. 1. vernauwen; 2. drukken, persen; 3. binden, boeien; 4. gevangen nemen, op-

Constrain,

sluiten; 5. dwingen, nopen. * -ABLE, ('-i-bl), bn. dwingbaar. *-ER, ('-na), m. V. dwinger, -ster, m. V.

Constraint, (kun -streent'), s. 1. dwang, m.; zelfbeheer
-sching,
v.; on -, by -, door dwang, door geweld.
bn. dwingend.
Constrict, (kun-strikt'), bw. samendrukken, - persen (de
leden), vernauwen . * -ED, dw. bn. samengedrukt. * -ING,
dw. bn. samendrukkend. -, s. (het) samendrukken.
*- ION, (-sjun), s. drukking; 2. (gen.) vernauwing, v.

Constrictor, (kun - strik' - tur), s. 1. (ontl.) vernauwende

spier, v.; boa -, boa(slang), v.
Constringe, (kun -strindj'), bw. enz . Zie CONSTRICT .
Constringent, (kun -strin'-djent), bn. samentrekkend.
Construct, (kun -strukt'), bw. 1. bouwen; 2. samenstellen,
inrichten; 3. vertolken, uitleggen. *-ED, dw. bn. gebouwd enz.; zie CONSTRUCT . *-ER, s. m. V. 1. bouwer,
-ster; 2. samensteller, -ster; 3. vertolker, -ster, m. v.
*-ENG, dw. bn. bouwend enz. -, S. (het) bouwen enz.;
Zie CONSTRUCT, bw. * - ION, ( - sjun), S. 1 . bouw, m. bouworde; 2. samenstelling, v.; 3. (taalk.) stijl, m.; 4. (meetk.)
constructie; 5. (alg.) formule; 6. vertolking, uitlegging, v.;
to put a good - upon, een verklaring ten goede geven.
*- IONAL, ('-sjun -nel), bn. betoogend. * -IONIST, (-sjun-

,

157

treason? hoe kunt gij dit voor verraad houden? if I riglat, theca, heb ik het wél, bedrieg ik mij niet, dan...
*-D, dw. bn. samengesteld enz.; zie coNSTRUE. *. •• ING,
dw. bn. samenstellend enz. -, s. (het) samenstellen
enz.; Zie CONSTRUE.

Constuprate, (kon' -stup- reet), bw. verkrachten, schenden. *-D, dw. bn. verkracht. 5 ...iNG, dw. bn. verkrachtend. *... ION, (-sjun), s. verkrachting, v.
Consubsist, (kon -sub- sist'), ow. mede - bestaan. *-ED,
dw. bn. mede - bestaan. * -ING, dw. bn. mede - bestaand.
-, s. (het) mede - bestaan.
Consubstantial, (kon- sub- sten' -sjel), bn. (godg.) mede zelfstandig. *-IST, m. aanhanger van -, geloovige aan
de mede - zelfstandigheid, m. *-ITY, ('- i -ti), s. (godg.)
mede-zelfstandigheid (van Christus), v. *...TIATE, (-sjeet'),
bw. (godg.) mede -vereenigen in één wezen. -, ow. de
mede - zelfstandigheid belijden. -, bn. mede-zelfstandig.
*... TIATION, (-sjee'-sjun), S. (godg.) mede -zelfstandigheid,v.
Consuetude, (kun - su'-i- tjoed), s. gewoonte, hebbelijk held, v. *... INAL, (' -i-nel), bn. gewoon, hebbelijk.
Consul, (kon'-sul), m. 1. consul, zaakgelastigde voor den
handel; 2. (Rom. gesch.) consul, M. 5-AGE, (- sjoel' -idsj),
S. consuls- salaris, inkomen -, recht voor den consul, o.
*- AR, ('-sjoe -lor), bn. van den consul, als consul, consulmatig . * -ATE, (-sjoe-leet), s. consulaat (kantoor en
ambt), o . * -SHIP, s, consulschap, o.
Consult, (kon' - sult), bw. 1. raadplegen, ondervragen; 2.
in acht nemen; ere fancy you -, - your purse, alvorens
uwen lust te bevredigen, raadpleeg uwe beurs; 3. beramen, ontwerpen, *-, ow. - with, te rade gaan (bij),
beraadslagen (met). -, s., * _ATION, (-tee'-sjun), s. 1.
raadpleging, v.; 2. beraad, overleg, o. beraadslaging, v.;
3. (gen. en recht.) consult, o.; 4. ondervraging; 5. bijeenkomst van deskundigen, v. *- ATIVE, (-- te -tiv), bn. beraadslagend; raadplegend. *-ED, dw. bn. geraadpleegd
enz.; zie CONSULT, bw. *-ER, ('tur), m. V. raadpleger,
- pleegster, M. V. * -ING, dw. bn. raadplegend enz. -, S.
(liet) raadplegen enz.; zie CONSULT, bw.
Consumable, (kon -sjoe'- mi -bl), bn. 1. verbrand -, ver
eetbaar; - commodities, eetwa--ter,vniMlba;2.
ren, v. mv. verbruiksartikelen, o. mv.
Consume, (kun -sjoem'), bw. 1. verteren, vernielen; 2.
verkwisten (gold, tijd); to - the day in idleness, den dag
in luiheid doorbrengen; to be consumed by grief, door hartzeer verteerd worden; 3. uitroeien; 4. vezbruiken, eten,
nuttigen, verorberen; all is -d, alles is op (gegeten).
*_, ow. - away, wegkwijnen, kniezen, afnemen. *-D,
dw. bn. verteerd enz.; zie CONSUME, bw. en ow. *-R,
('-ur), m, V. 1. verteerder, vernieler, -ster; 2. verbrui ker, -ster; 3. verkwister, -ster, m. v. *... ING, dw. bn.
verterend enz. -, s. (het) verteren enz.; zie CONSUME;
- fire, verslindend vuur.
Consummate, (kun-sum'-met), bw. voltooien, volbrengen, voltrekken. *-, bn., *-LY, bijw. 1. voltooid, vol
volkomen, door en door. *-D, dw. bn. zie-eindg;2.
CONSUMMATE , bw. bn. *... ING, dw. bn. voltooiend enz.
-, s. (het) voltooien enz.; zie CONSUMMATE, bw.*...ION,
(- snee' -sjun), s. 1. voltooiing, voleindiging; 2. voltrekking, v.; - of marriage, huwelijksvoltrekking; 3. (godg.)
jongste dag, m. einde der wereld, o.; 4. dood, m.
Consumption, (kun- sum-'sjun), s. 1. vertering, langzame vernieling; 2. (gen.) tering, v.; to suffer -, weg
afteren, aan de tering lijden; 3. verkwisting,-kwijne,
verspilling, v.; 4. (kh.) verbruik, o. aftrek, m. *...TIV>^,
(-'tiv), bn ., -LY , bijw, 1. verterend; 2. vernielend; 3.
(gen.) teringachtig. *... TIVENESS, (-'tiv-ness), s. (gen.)
teringachtigheid, v.
Consutile, (kun' -sjoe-tajl), bn. samengenaaid.
Contabulate, (kon-te' -bjoe-let), bw. (timm.) beschieten,
beschoeien (met planken), bevloeren, *-D, dw. bn. beschoten enz.; zie CONTABULATE. * ...ING, dw. bn. beschie-

tend enz. -, S. (het) beschieten enz .; Zie CONTABULATE .

*... ION, (-sjun), s. (timm.) beschieting, v. beschot, o.
nist), m . betooger, m. * -IVE, ('-iv), bn., *-IVELY, (-iV'li),
vloer (van planken), m.
bn. op redeneering steunend, logisch. *-ivENEss,('-tiv- Contact, (kon' -tekt), s. aanraking, v. (fig.) point of
ness), s. 1. vatbaarheid voor samenstelling; 2. (taalk.)
-, punt van aanraking. 5 -IoN, (-'sjun), s. (het) aanvatbaarheid voor betoog; 3. (wisk.) vatbaarheid voor
raken.
constructie of formule, v.; 4. bouwlust, m. bouwmanie, Contagion, (kun- tee'-zjun), s. 1. besmetting, aansteV. * - URE, ('-tjoer), S. 1. bouw, m. gebouw, o.; 2. inrichking; 2. smetstof; 3. pest, v. *-ED, ( 'und), bn. besmet,
ting, V. samenstel, o.
aangestoken. 5 -IST, m. voorstander van -, aanhanger
Construe, (kon' -stroe), bw. 1. op-, samenstellen; 2. uitvan -, schrijver over de besmettingsleer, m. *...GioUS,
leggen, verklaren, vertolken; how can you - this to be
(- 'zins), bn., -LY, biiw. besmettend, aanstekend, besmet-
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telijk ; door besmetting. -NEss, s. besmettolijkheid, v. Content, (kun- tent'), bn. - with, tevreden. *-, . bw. with, bevredigen, voldoen; to - one's self, zich tevreden
(het) besmettelijke.
stellen, tevreden zijn. 5-ED, dw. be. bevredigd. -, bn.,
Contain, (kun- teen'), bw. 1. bevatten, behelzen, inhou-LY, bijw. 1. tevreden; 2. gaarne, gewillig; - linen,
den; this point is not -ed in the contract, dit punt
(kh.) stukken linnen van bepaalde lengte. -Ness, s.
staat niet in het contract vermeld; how many books does
tevredenheid, voldoening, v.
this work - ? uit hoeveel boeken bestaat dit werk ? 2.
bedwingen, terughouden. *-, ow. to - one's self, zich Content, (kun- tent'), s. 1. tevredenheid, voldoening; 2.
onthouden, kuisch leven. *- ABLE, (- 'i -bl), bn. bedwingbevrediging, genoegdoening, v.; to take upon -, iets aan
zonder voorafgaand onderzoek; 3. goedstemming,-nem
baar. f-ED, dw. bn. 1. bevat; 2. bedwongen enz.; zie
aanneming (eener parlementsakte), v.; 4. voorstemmer,
CONTAIN, bW.
m.; non-, afstemming, zwarte boon, v.; 5. (inz. mv.)
Contaminate, (kun-tem'-mi -net), bw. 1. - with, bemorinhoud (van een boek, een vat enz.), m.; table of -s,
sen, bezoedelen, besmetten; 2. (fig ) zedelijk bederven.
inhoudsopgave (van een werk), v.; 6. (zeev.) tonnen *-, bn. bemorst bevlekt, bezoedeld, vuil. *- D, dw.
last, ni.; - of a ship's cargo, cargalij st, v.
bn. bemorst enz.; zie CONTAMINATE, bw. * ... ING, dw.
bn. bemorsend enz. -, s. (het) bemorsen enz.; zie coN- Contention, (kun -ten'-sj un), s. 1. worsteling, v. strijd,
TAMIIiATE. * ...ION, (-nee'-sjun), S. 1. bemorsing, bevlek
m. gevecht, o.; 2. twist, m. ; to enter into -, een twist -,
bezoedeling, besmetting, v. (ook fig.); 2. zedelijk-king,
een strijd beginnen; 3. mededinging, poging, inspanning,
bederf, o. *...IVE, (- iv), bn., -LY, bijw. bemorsend enz.;
v. *.•.IOUS, (- 'sjus), bn., -LY, bijw. 1. strijdend, twistend,
vechtend; 2. strijdzuchtig, twistziek; 3. (recht.) waarZie CONTAMINATING.
over proces gevoerd wordt, (punt) in geschil; - jonConteck, (kun' -tek), zie CONTEST.
diction, rechtsbevoegdheid, rechtsmacht in zaken van
Contemerated, (kun -ti- mi' -re-tid), Zie CONTAMINATED.
geschil, v. -NEss, s. 1. strijd -, krakeelzucht, twistContemn, (kun'tem), bw. 1. verachten; 2. verwaarloozen; 3. braveeren, uitdagen. 5 -ED, dw. bn. veracht enz.;
ziekte; 2. lichtgeraaktheid, v.
Zie CO `TEMN. *-ER, S. (-' ur), m. v. verachter, trotseer - Contentless, (kun- tent'-less), bn. 1. ontevreden, mis
d er, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. verachtend enz. -, s.
mismoedig. *...MENT, S. 1. tevredenheid, vol -noegd;2.
(het) verachten enz.; zie CONTEMN.
2. - in God's will, onderwerping aan don wil-doenig;
Gods.
Contemper, (kun-tem' -pur), bw. matigen ; temperen;
lenigen. * - ED, dw. bn. gematigd. 5 -i G, dw. bn. mati- Conterminate, (kun -tur' -mi -net), bn. gelijkbegrensd,
gend enz. t -ATE, (kun-tem' -pi- reet), bw. zie CONTEMgelijkgrenzend (aan). *...NABLE, ( -'ni-bi), bn. vatbaar
PER, enZ. * -AMENT, ('-re- ment), * - ATURE, ('-re-tjoer), s.
voor gelijke begrenzing. 5 ...Nous, (-'nus), bn. aangrengraad, m.; hoogte (eener eigenschap), v. * -ATION, (-ree '
zend.
matiging, tempering, v.
-sjun),. Conterranean, (kun -tur-re'- ni -en), *...NEOLIS, (- us), bn. van
Contemplate, (kun-tem' - pleet), bw. 1. beschouwen, gade
hetzelfde land.
oog hebben, - houden; (fig.) to - a jour--slan;2.ihet Contesseration, (kun -tes -si-ree' -sjun), s. 1. vergadering;
ney, eene reis willen doen; this was at one tinne -d, eens
2. verzameling, collectie, v.
had men dit voornemen; 3. betrekking Jiebben op; at Contest, (kon- test'), s. twist, strijd, kamp, m. worstewhat do these resolutions -? wat bedoelt men met deze
ling, v.; to engage in a -, deel nemen aan een strijd.
*_, bw. betwisten, bestrijden, tegenspreken. *-, ow.
besluiten? 4. nadenken, peinzen (over). *- D, dw. bn.
beschouwd enz.; Zie CONTEMPLATE, bw. *...ING, dw, bn.
- with, 1. twisten, strijden, kampen; 2. wedijveren, op
zijde streven. 5 ABI,E, (- 'i -bl), ...LY, bijw. betwistbaar.
beschouwend enz. -, s. (liet) beschouwen enz. ; zie
*-ABLENESS, (- 'i -bl-ness), s. betwistbaarheid, V. *-ACONTEMPLATE. * .ION, ('-Sjun), s. 1. be-, aanschouwing;
TION, (-ee'-sjun), s. 1. betwisting, v.; 2. twist, m.; zie
2. overdenking, bepeinzing; bespiegeling, v.; 3. voornemen, plan, o.; to have in -, voornemens zijn; it was in -,
CONTEST, s.; 3 (recht,) getuigenis, verklaring van getuigen, v. * -ED, dw. bn. betwist, getwist enz.; zie CONhet plan bestond er toe. *...isT, in. V. 1. bes houwer, -ster,
(godg.)
die
zich
alleen
aangodsdienstigebespieTEST, bw. ow. 5 -ING, dw. bn. betwistend enz. -, s.
m. v.; 2.
gelingen overgeeft; dweper, m. dweepster, v. *...IVE,
(het) betwisten enz. ; zie CONTEST. -LY, bijw. twisten
bn., -- i.Y, bijw. 1. nadenkend, beschouwend, diepzinnig,
zo, twistend. 5 -LESS, bn. onbetwistbaar, zonder-derwij
navorschend; 2. beschouwend. bespiegelend; 3. specutege n spraak; (recht.) zonder contest.
latief; - faculty, het beschouwingsvermogen. s...TOR, Centex, (kun -'teks), bw. samenweven. t-ED, dw. bn.
('-tur), m.v. beschouwer, nadenker, -ster, m.v.;vorseher, m.
samengeweven. 5 -ING, dw. bn. samenwevend.
Contemporaneous, (kun-tem-po -re'- ni -us), bn., *- LY, Context, (kon'-tekst), s. 1. inhoud, 2. samenhang, m.
*-, bn. 1. samengeweven; 2. vast, ineengedrongen,
bijw. gelijktijdig, tot denzelfden tijd -, tot dezelfde eeuw
bohoorend. *...POR.ARINESS, (- pur-re'-rines), s. gmv.
dicht. *-LRE, (kon -teks-'tjoer), s. 1. weefsel, stelsel, o.
gelijktijdigheid, v. ..PORARY, ('-pur-ro-ri), bn. gelijk bouw, m.; (fig.) a - of absurdities, een weefsel van ontijdig. -, in. v. (-ies). 1. tijdgenoot, m. v.; 2. ambtgegerijmdheden; 2. lichaamsbouw, m. *-URAL, bn. tot liet
noot, ambtsbroeder (als schrijver van dagbladen), conweefsel behoorend. 5 -URED, bn. 1. geweven 2. (fig.)
frère, confrater, m.
samengesteld, gebouwd.
Contempt, (kun -tempt'), S. ginv. 1. verachting, min- Contignation, (kon -tigh-nee'-sjun), s. (bk) getimmerte,
achting, v.; in - of, - for, niet verachting van; in geraamte. o.
of the summons, zonder acht te slaan op de dagvaarding; Contiguity, (kon -ti-ghoe- 'i -ti), s. 1. aan -, begrenzing,
this is - for the chair, dit is minachting voor den pregrens; 2. nabijheid, v. (het) aanraken, palen (aan) enz.
sident; to bring into (under) -, verachtelijk maken;
*...GUOUS, (-'ghjoe-us), bn., -LY, bijw. grenzend, palend,
to conic, to fall into -, in minaching geraken; 2. enge
rakend (aan), grensgewijze. -NEss, s. Zie CONTIGUITY.
verzet (tegen), o.; - of court, (recht.)-horzameid,v.; Continence, (kon' -ti-nens), *...NENCY, s. 1. onthouding,
verstek, default; - of the king's prerogative, weigering
matigheid; 2. zelfbeheersching, kuischlleid, v. *...NENT,
van dienst -prestatie (aan liet land). *- IBLE, ('- i - ble),
bn., -LY, bijes. 1. onthoudend, ingetogen, matig, -lijk;
bn., * - IBLY, bijw. 1. verachtelijk; 2. verachtend. *- IBLE2. kuisch; 3. grenzend; to be - with, grenzen -, raken
NESS, S. gmv. verachtelijkheid, laagheid, v.
(aan); a - fever, (gen.) een aanhoudende koorts; a ('tjee -us), -LY, bijes. 1. verachtelijk; 2. met verachting;
impediinent, een werkdadige hinderpaal. -, s. (aardr.)
3. fier, trotsch. *-vousNEss, ('-tjoe-us -nes), s. gmv. ver
vastland, (het) vasteland (in tegenst. van eiland); 2.
-achtelijkd,v.
(Shak.) omhulsel, o. *...KENTAL, (-non-tel), bn. liet vaste
Contend, (kun -tend'), ow. - with, 1. strijden, zich meten
betreffend, er toe behoorend, vastelands...; --land
(met), worstelen; to - for power, om de macht strijden;
systenc, (gesch.) continentaal stelsel (van Napoleon I);
he -cd for the prize, hij worstelde om den prijs; the
- orders, (kb.) orders van liet vasteland (in tegenst.
-ing parties, de strijdende partijen; -ing passions,
van liet binnenland van Engeland en Ierland); - money,
elkander bestrijdende hartstochten; to - for the weather
munt -, geld dor Vereenigde Staten (in tegenst. van dat
gage, (zeev.) elkander den wind betwisten (in oorlog ter
der afzonderlijke staten); - power, (mil.) (landmacht; zee); 2. volhouden, beweren. *-, bw. bestrijden. *- ANT,
powers, de landtroepen (in tegenst. van de zeesoldaten).
( -ent), Zie CONTENDER. 5 -ED, dw. be. gestreden. *- ER, Continge, (kon -tindj'), ow. voorvallen, gebeuren. *-D,
( -dur), in. v. strijder, betwister, kamper, worstelaar, m.
dw. bn. gebeurd. *...ING, dw. bn. gebeurend.
-ster, v. *- iNG, dw. bn. strijdend enz. -, s. (liet) +1 Contingence, (kun -tin'-djens), *...GENCY, s. (-its), 1. gestrijden
den enz. ; Zie CONTEND, OW.
beurlijkheid, mogelijkheid dat iets gebeurt, v.; 2. toe-
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val, o. gebeurtenis, v. voorval, o.; 3. (wisk.) aanraking,
v.; 4.contingencies ,mv.(geldw.)onvoorziene uitgaven, v.mv.
*...GENT, (' djent), bn., -LY, bijes. 1. toevallig -lijk, bij
toeval, onvoorziens; 2. (recht.) onzeker, ongewis -, s.
1. (het) toevallige, toevalligheid; 2. bijdrage, v.; 3. (mil.)
contingent, o. -ass, s. (hot) toevallige.
Continuable, (kun -ti'-njoe- i -bl), bn. vervolgbaar, voort
te zetten. *...NUAL, ('-njoe-el), bn., -LY, bijw. 1. aanhoudend, gedurig, -lijk, bestendig, voortdurend; - fever,
aanhoudende koorts;- claina,(reclit.)onverjaarbaar recht.
* ...NUANCE, ('njoo-ens), S. 1. duur, m. voorzetting, v.;
to be of short -, kort van duur zijn; for a -, voor
zekeren tijd; 2. volharding, v.; 3. verblijf, oponthoud, o.;
4. aanhoudendheid, aaneenschakeling, keten, v. samen
in -, allengskens; 4. voortplanting (der ge--hang,m.;
slachtens; 5. verdaging, opschorting, v.; 6. - of the risk,
(kh.) duur der risico (in assurantie - zaken), m. *...NUA.TE,
('-njoe-et), bw. verbinden, nauw vereenigen. -, bn.,
-LY, bijes. 1. verbonden, nauw vereenigd; 2. standvastig (Shak.); 8. onverdeeld, onafgebroken. -D, dw. bn.
verbonden. *...ING, dw. bn. verbindend enz. -, s. (het)
verbinden enz.; zie CONTINUATF.
Continuation, (kun -ti'-njoe-ee-sjun), s. 1. voortzetting,
v. duur, m. voortduring; 2. verlenging; (ook kh.) prolongatie, v. *...ATIVE, ('-e-tiv), bn. vervolgend, samenhangend, vervolg... *...ATOR, ('-e-tur), m. v. voortzetter,
vervolger, -ster, m. v.
Continue, (kun -ti'-njoe), ow. 1. -- to, voortduren, niet
ophouden; 2. blijven, verblijven (ook fig.); my imagination -d busy, mijne verbeelding bleef werkzaam; he will
- your firm friend, hij zal uw getrouwe vriend blijven;
- in my word, (Bijb.) volhard in mijn woord; 3. duurzaam
zijn; these pears are continuing, deze peren blijven goed.
*_, bw. 1. voortzetten, vervolgen; 2. verlengen; 3. voort
geslacht); to be -d a prisoner, in de gevan--plante(h
genis blijven; 3. voegen bij. *- D, dw. bn. voortgezet
enz.; zie CONTINUE, ow. en bw. -, bn., -LY, bijw. aan
onafgebroken; -proportion, (rek.) voortdurende-houden,
reeks. *- R, ('-ur), m. v. 1. voorzetter, -ster; 2. aan
-ster, m. v. *...ING, dw. bn. voortzettend, voort -houder,
voortzetten enz.; zie CONTINUE.-durenz.,s(ht)
*...ITY, ('- i - ti), s. onafgebrokenheid, v. voortdurende staat,
m.; solution of -, (wisk.) oplossing eener voortdurende
reeks, v. *...ous, ('-us), bn., -LY, bijw. voortdurend, samenhangend; - bearings, (werkt.) reeks van stutbalken.
Contorsion, zie CONTORTION.
Contort, (kun tort'), bw. 1. wringen; 2. draaien, wenden,
krommen, *- FD, dw. bn. gewrongen enz.; zie CONTORT.
* -ING, dw. bn. wringend. 5 -ioN, (-sjun), s. 1. wringing; 2. draaiing, wending, kromming; (gen.) trekking, v.
Contour, (kun - toer'), S. omtrek, m. *- BED. zie DISTURRED.
Contra, (kon' -tre), vz. tegen; per -, daarentegen;
- account, (kh.) tegen - rekening, v.
Contraband, (kon' -tre bend), bn. verboden, onwettig,
contraband. *-, s. 1. sluik -, smokkelhandel., m.; 2. ver
goed, o.kontrabande,v.*-,bw.sluikhandel drijven,-boden
smokkelen, sluiken. *- ED, dw. bn. gesmokkeld enz.
*_ING, dw. bn. smokkelend. *- IST, m. v. (kh.) smok kelaar, sluiker, -ster, m. v.
Contract, (kon' - trekt), bw. 1. samentrekken; to - the
brow, de wenkbrauw fronsen; 2. verkorten, samenvatten; to - the period of life, den levensduur verkorten;
3. een contract sluiten, contracteeren; the railroad has
been -cd for a low price, de spoorweg is tegen een
lagen prijs aangenomen; 4. verloven, trouwen; 5. zich
(iets) verschaffen; 6. ten uitvoer brengen, - leggen, sluiten; 7. verkrijgen, zich toeëigenen; to - bad habits,
slechte gewoonten aannemen. *-, ow. 1. zich samentrekken, - vernauwen; 2. (recht.)elkander verstaan (over),
,contracteeren, sluiten (een koop); to --for a work, een
werk aannemen; 3. zich verloven. -, j en. (Shark.) ver
verdrag; contract, o.; upon -, bij con--lofd.*,s1
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Contraction, (kon -trek'sjun,) S. 1. samentrekking (ook
spraakk.); 2, (gen.) kramp, trekking, 3. (wisk.) verkorting, v.; 4. (recht.) contract, o.
Contractor, (kon -trek'-tur), m. v. 1. contractant.
verbondene; 2. leverancier, -ster; 3. aannemer, - neemster,
m. v. contracteerende partij, v.

Contradict, (kon -tre.dikt'), bw. 1. tegenspreken; 2. betwisten (iets), loochenen. *- EH, ('-tur) m. v. tegenspreker, - spreekster, m. v. *- ION, ('-sjun), s. tegenspraak,
v.; to involve -, in tegenspraak zijn met; in - to, in
tegenspraak, strijdig (met). *...IOUs, ('-sjus), bn. 1. strijdig, in tegenspraak; 2. twistziek, tegensprekend. -NESS,
s. twistzieke aard, m. zucht tot tegenspreken, v.
*- ORILY, ('-tur- ri -li), bijw. 1. tegensprekend; 2. strijdig;
3. tegenover; zie CONTRADICTORY, 2. *-oRINEss, ('-turri -nes), s. 1. zucht tot tegenspreken; 2. onvereenigbaarheid, v. *-oRY, ('-tur-ri), bn. 1. tegensprekend; 2. (recht.)
tegenover, onder partijen, contradictoir. -, s. 1. tegen
tegenstelling, v.
-sprak;2.tegnijdh3
Contradistinet, (kon -tre -dis-tinkt'), bn. door tegen
onderscheidend, strijdig. *-ioN, ('-sjun),-strijdghezc
s.tegenstelling,tegenstrij digheid,onderlinge tegenspraak,
V. *-IVE, ('-iv.), bn. tegenstrijdigheid aanduidend.
Contradistinguish, (kon -tre- dis -tin'-gllwisj ), bw. door
tegenstrijdigheden -, door tegenstelling onderscheiden.
*-ED, dw. bn. dusdanig onderscheiden. *-ING, dw. bn.
tegen - onderscheidend.
Contrafissure, (kon -tre fis' -sj oer), s. (heelk.) tegenspleet,
bijbreuk, v.
Contra-indicant, (kon -tre-in di- kent), *...INDICATION,
(kon -tre-in-di-ke'-sjun), s. (gen.) tegen - aanwijzing, v.
*...INDICATE, (in-di- keet'), bw. (gen.) tegen - aanwijzen.
-D, dw. bn. tegen - aangewezen. *...INDICATING, (-in-dikee'-ting), dw. bn. tegen - aanwijzend.
Contralto, (kon -trel'-to), s. (muz.) contra-alt, v.
Contramure, (kon -tre-mjoer'), s. (vest.) tegenmuur, ui.
Contranatural, (kon -tre'ne'-tjoe -rel), bn. *-LY, bijes.
tegen -, onnatuurlijk.
Contranitency, (kon -tre-naj'-ten -si), s. (-ies), tegenwerking, v. wederstand, m. wederstreving, v.
Contrapose, (kon -tre-pooz'), bw. tegen (elkander) stellen,
- plaatsen. *-D, dw. bn. tegen (elkander) gesteld.
...POSING, dw. bn. tegen (elkander) stellend. *...poslTION, (- po -zi'-sjun), s. 1. tegen (elkander) stelling; 2.
(recht.) tegenbewering, v. -sustenu, o.
Contrapuntal, (kon -tre-punt'-el), bn., (muz.) tot het
contrapunt behoorend, contrapuntaal. *...PUNTIST, M. v.
(muz.) kenner van het contrapunt, contrapuntist, m.
Contraregularity, (kon - tre-re-ghj oe -la'-ri-ti), s. onordelijkheid, v.
Contrariant, (kon -tre'-ri -ent), bn. tegenstrijdig.
Contraried, (kon'- tre-rid), dw. bn. tegengewerkt; zie
CONTRARY, bw.

Contraries, (kon' -tre-ries), s. mv. tegenstellingen, v. mv.
(liet) tegenovergestelde; zie CONTRARY.
Contrariety, (kon -tre-raj'- i -ti), s. mv. ( -les), 1. tegen
tegenstribbeling, v.; a - of winds, tegenwind;-stand,m.
2. tegenwerking, v.; 3. hinderpaal, m. verhindering, v.
*...TRALILY, ('-tre-ri-li), bijw. zie CONTRARY, bn. * ...TRA
-nes), s. 1. (het) tegenovergestelde, tegen -RiNrs,('te
wederstand, tegenstand, m. *...TRA.-strijdghe,v.;2
Rinus, ('-tre-rjus), bn. tegengesteld, strijdig. -LY, bijes,
integendeel....RAHI`irISF, ('-tre-ri-wajz), bijw. omgekeerd,
integendeel.
Contrary, (kon' -tre-ri), bn. bijw. 1. tegen, tegenovergesteld; 2. strijdig. *-, s. mv. (ies), tegendeel, o. (het)
tegenovergestelde: on the -, integendeel; quite the -,
juist tegenovergesteld; I have nothing to say to the -.
ik heb er niets tegen in'te brengen; to advise to the -,
het tegendeel raden; instructions to the -, tegenover
bevelen. *-, bw. 1. tegenwerken; 2. tegenspre--gestld
ken. *-iNG, dw. bn. tegensprekend enz.; zie CONTRARY,
bw. 5-MINDED, bn. van tegenovergesteld gevoelen.
Contrast, (kon' -traast), s. t.egenstel,ing, v. contrast, o.
*_, (kon -traast'), bw. - with, tegen -, tegenover elkander stellen, doen contrasteeren; afsteken. 5-ED, dw. bu.
tegengesteld enz.; zie CONTRAST, bes. * -ING, dw. bn.
tegenstellend enz. -, s. (liet) tegenstellen enz.; zie

tract; private -, onderhandsch contract; to enter into
,a -, een contract sluiten; 2. ondertrouw, in. trouwbelofts; 3. aanneming (van werk), v.; -ing price, aannemingsprijs; conditions of -, bestek; to peut op to -,
aanbesteden (een werk). *- ED, dw. bn. samengetrokken
enz.; zie CONTRACT, bes. -, bn., -LY, bijw. beklemd.
CONTRAST, bw.
-iBII,ITY, (- i - bi' - li -ti), *--IBLENESS, (- i' -hi-Ness), s. (nat.)
Canlentl'ekbaarlleld. v. *- IBLF, bn. Sanientrekbaar. t Contra-tenor, (kon -tre-ti'nur), s. (muz.)tweede bo*-ILE, (' -il), bn. 1. zich-samentrekkend; 2. krampachtig.
venstem (zanger), contra-tenor, m.
1L1 Y, (-il- li -ti),s.(nat.) samentrekkende eigenschap -s-. Contrate-wheel, (kun'- tret- wiel), s. (uures.) kroonrad, o.
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t Contravallation, (kon -tre- wel -lee'sjun), s. (vest.) tegenborstwering, v. tegenwal, m.
Contravene, (kon -tre-Wien'), bw. - at, strijdig handelen (met); inbreuk maken (op), overtreden. *- D, dw.
bn. overtreden enz. *- R, ('-nur), m. v. overtreder, -treedster, m. V. *...ING, dw. bn. overtredend enz. -, s. (het)
overtreden enz.; zie CONTRAVENE.
Contravention, (kon -tre-wen'-sjun), s. overtreding,
schending, inbreuk, v.
Contraversion, (kon -tre-wur'-sjun), s. omkeering, ver
richting, v.
-kerd
Contrayerva, (kon -tre jur'-we), s. (plant.) zek. kruid
(tegengif), o. Peruaansche vergifwortel, m.
Contrectation, (kon -trek-tee-'sjun), s. betasting, bevoeling, v.
Contributable, (kon - tri-'bjoe-ti-bl), bn. belastbaar.
*...BUTARY, (-'bjoe- te -ri), bn. belastingschuldig, cijns
- stream, bijstroom, m. nevenrivier, v. *...BUTS,-bar;
(-'bjoet), bw. 1. - to, - for, bijdragen, toebrengen; let
each - 1iis influence to, dat ieder zijnen invloed gebruike om; 2. bevorderen, medewerken. -D, dw. bn.
bijgedragen enz.; Zie CONTRIBUTE. *...BUTInG, dw. bn.
bijdragend enz. -, s. (het) bijdragen enz.; zie CONTRIBUTE. *...BUTION, (- bj oe' -sjun), s. 1. bijdrage (i. a. b.);
to make a -, (liefde)gaven inzamelen; these were my to his work, dit waren mijne bijdragen tot zijn werk; 2.
belasting, v. cijns, m. schatting, v.; to levy -s, belastingen heffen; to lay under -, op brandschatting zetten;
3. inteekening, v.; - society, onderlinge verzekering maatschappij; 4. (zeev.) average -, gemiddelde bijdrage,
*...BUTIVE, (-'bjoe-tiv), bn. 1. bijdragend, medewerkend;
2. belastingschuldig. *...BUTOR, (-' bj oe -tur), m. v. 1. die
bijdraagt; 2. bevorderaar, m. -ster, v. medewerker, m.
-ster, v. -Y, bn. bijdragend, bevorderlijk, bevorderend,

1. toeziener, opzichter, m. -ster, v.; 2. controleur; 3. beheerscher; scheidsman, m. -SHIP, controleurschap, o.
post-, m. ambt van opzichter, o. 5 -LING, dw. bn. toezicht houdend, : uitoefenend over enz. -,s. (het)toezicht
houden enz.; zie CONTROL, bw.
Controletent, (kun -trool'- ment), s. zie CONTROLLING, s.
Controversary, (kun -tro-wur'-se-ri), bn. strijdig, betwistend. *...VERSIAL, (-wur'-sjel), bn. betwistend, redetwistend. -IST, m. redetwister, bestrijder (in dagbladen enz.), m.
Controversion, (kun -tro'-wur-s.jun), *...vERSY, (-wur -si),
S. l.strijd,m.geschil,o.; redetwist ,m.twistrede ; polemiek,v. ;
2. rechtsgeding, o. rechtszaak, v. *...VERSILESS, (-wir-siless), bn. geen geschil toelatend.
Controvert, (kun' -tro-wurt), bw. betwisten, bestrijden.
5-ED, dw. bn. betwist. * - ER (- tur), betwister, m.
*-IBLE, bn. betwistbaar; strijdig. * - ING, dw. bn. betwistend. -, s. (het) betwisten. *- IST, s. redetwister,

polemicus,

M.

Contubernal, (kun- tjoe'-bur -nel), bn. tot het onwettig
samenleven behoorend.
Contumacious, (kon -tjoe- mee' -sjus), bn., 5-LY, bijes. 1.
wederspannig(aan de wet), bij verstek; 2. hardnekkig,
stijfhoofdig. * - NESS, zie CONTUMACY.
Contumacy, (kon' -tjoe-me -si), s. 1. (recht.)wederspannigheid (aan de wet), v.; verstek, o.; 2. hardnekkigheid,
stijfhoofdigheid, ongehoorzaamheid, v.
Contumelious, (kon -tjoe- mi -ljus), bn., *- LY, bijw. 1.
schandelijk, verachtelijk; laag, snood, onbeschoft; 2.
smadelijk, bits, bijtend, vernederend. * - NESS, S. 1.schandelijkheid, laagheid, v.;2. smaad, nl.bitsheid,vernedering;
onbeschoftheid, v.
Contumely, (kon' -tjoe -mi-li), s. smaad, m. beleediging, v.
hoon, m.; eternal - attend, eeuwige schande kome(over)..
Contumulate, (kun-tjoe'-mjoe-leet), bw. begraven, bij
medewerkend.
5 -D, dw. bn. begraven. *...ING, dw. bn. begra- -zetn.
Contristate, (kon -tris'-tet), bw. bedroeven. *- D, dw.
vend. -, s. het begraven.
bn. bedroefd, neêrslachtig gemaakt. *...TATING, dw. bn. bedroevend. *...TATION, (-tee'-sjun), s. bedroeving, nêer- Contund, (kun-tund'), bw. slaan verbrijzelen. * - ED,
dw. bn. geslagen. * - ING, dw. 6. slaand; -- arms,.
slachtigheid, v.
kneuzende wapenen, (in tegenst.van snijdende wapenen).
Contrite, (kon' -trajt), bn., *- LY, bijw. (godg.) verootmoedigd, berouwhebbend; - tears, tranen van berouw Contuse, (kon -tjoez'), bw. kneuzen, kwetsen. *- D, du..
bn. gekneusd.
(over begane zonden). * - NESS, s. gmv. ootmoed, m.
Contusion, (kon -tjoe'-zjun), s. kneuzing, kwetsing), v.boetedoening, verootmoediging, v.
5 ...ING, dw bn. kneuzend enz. -, s. (het) kneuzen.
Contrition, (kon-tri -'sjun), s. 1. verbrijzeling, fijnma
poeder); 2. (godg.) berouw, o. ootmoed, m.-king(to Conundrum, (ko-nun'drum), s. 1. woordraadsel, o.;
woordspeling, v.; 2. zet, geestige inval, m.; 3. (toon.)
boetedoening, v.
klucht, v.
Contrivable, (kon -traj'-vi-bl), bn. denkbaar, uitvind Conusable, (ko-njoe'- si -bl), bn. (recht.) in staat van gebaar, doenlijk.
wijsde. *...SANCE, (-zens), s. (recht.) zie COGNIZANCE.
Contrivance, (kon -traj'-wens), s. 1. uitvinding, v. ont*...SANT, ('zent), bn. (recht.) kennend. *...soit, ('-zur), s.
werp, o.; 2. vindingrijkheid, v.; but I could not find that
zie COGNIZOR.
we grew richer with all her -s, maar ik vond niet dat
wij rijker werden door al hare kunsten; 3. inrichting, v.; Convalesce, (kun -ve- les-si'), ow. herstellen, beteren *...LESCELCE, ( - les'-sens), ...CY, s. herstelling, betering,.
4. kneep, kunstgreep, zet, m. list, v.; he was full of all
beterschap, v. *...LESCENT, (- les'- sent), bn. herstellend,.
sorts of -s, hij vloeide over van allerlei listen.
beterend, aan de beterhand. -, m. v. de herstellende,
Contrive, (kon -trajv'), bw. 1. uitvinden, uit -, bedenken,
in
den
muur
beterende, m. v. *...LESCING, ( - les'- sing), dw. bn. herverzinnen; a hole -d in the wall, een holte
stellend enz.
gemaakt; to - how to reestablish order, middelen uitdenken om de orde te herstellen; 2. beramen, op touw Convallary, (kun - wel' -le-ri), s. (plant.) 1. madeliefje, o.
lelie der dalen, v.; 2. zegeltje, o.
zetten, ontwerpen; an ill -d building, een slecht ontworpen gebouw. *- D, dw. bn. uitgevonden, uitgedacht Convection, (kun - wek' -sj un), s. (nat.) warmte -leiding, v.
enz.; zie CONTRIVE, bw. * -MENT, S. uitvinding, v.; zie Convenable, (kon-wie' - ni -bl) bn. zie CONVENIENT.
Convene, (kun - wiep'), ow. zich vereenigen, bijeenkomen.
CONTRIVANCE.
*-, bw. 1. samenroepen, vergaderen, ontbieden (leden);.
Contriver, (kon -traj'-wur), m. v. verzinner, uitdenker,
2. beschrijven, oproepen; they -d themselves, zij kwamen
ontwerper, m. -ster, v. beramer, m. beraamster, v.; she
bijeen. *- D, dw. bn. bijeengeroepen enz.; zie CONVENE..
was a - in housekeeping, zij was eene zeer goede huis*-R, ('ur), m. v. 1. opkomende, verschijnende (tot een
houdster. *...ING, dw. bn. uitvindend, verzinnend enz.
-, S. (liet) uitvinden enz.; zie CONTRIVE, bw.
vergadering); 2. samenroeper, oproeper, -ster, m. v.
Control, (kun -trool,) s. 1. tegenregister, o. tegenreke- Convenience, (kun-wie' -n j ens), 5 ...1\ IEN CY,s.1. gepastheid,
ning, v. contra -boek, o.; 2. (fig.) bewaking, v. toezicht, o.
bet.amelijkheid,voegzaamheid,v.; 2. gemak, o.; at your-,.
beperking, v. dwang, m.; te lay no - upon, geene grens
zooals het u het best schikt; at your early -, zoo spoedig het u mogelijk is; it is a great - to, for, het
zetten aan; to speak without -, in volle vrijheid spreken; to be above -, boven alle verantwoordelijkheid
is een groot gemak voor; 3. dienstige zaak, v.; 4.
gemak, stilletje, o.; 5. -s, mv. (zeev. beschietwerk
verheven zijn; to be under - of, onder toezicht staan
van; the board of -, commissie vanX.oppertoezicht (over
(van een schip), o.; 6. (bk.) behoorlijke indeeling (der
het bestuur van Britsch- Indië) v.
kamers enz.). 5 ...NIENT, bn., -LY, bijw. 1. passend,
bw. 1. toezicht
uitoefenen, - houden over, toezien, controleeren; 2. bebetamelijk, voegzaam, behoorlijk; a - hour, een geschikt
perken, beheerschen; to - the course of events, den
uur; 2. gemakkelijk; 3. gelegen; am I - to you ? kom ik
u gelegen ? - NESS , S. Zie CONVEISIENCE.
loop der gebeurtenissen regelen; to - one's self, zich
zelven beheerschen ; 3. weerleggen, ontzenuwen (een Convening, (kun - wie' -ning), dw. bn. zich vereenigend,
enz. -- . S. (het) vereenigen, samenroepen enz.; zie CON-getuigenis). 5 -LABLE, (- 'li -bl), bn. vatbaar voor -, onvENE. bn.
derworpen aan toezicht. * - LED, ('lid), dw. bn. bewaakt,
beheerscht enz.; zie CONTROL, bw. * - LER, (-'lur), m. v. Convent, (kon' -went s. 1. klooster, o. abdij; 2. bi,
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eenkomst van monniken of nonnen, v.; Zie CONVENTION.
*_, bw. bijeenroepen, dagvaarden. *-,ow. bijeenkomen.
* -ICLE, (- i- kl), s. 1. kloostervergadering; 2. geheime
bijeenkomst, verboden vergadering, v. -, ow. tot een
geheime vergadering behooren. *-ICLER, (- 'i -klur), m.
bezoeker -, m. lid eener geheime vergadering, o.
Convention, (kun-ven' -sjun), s. 1. opeenhooping (van
zaken); 2. vergadering, bijeenkomst; 3. overeenkomst, v.
verdrag, contract, o.; 4. (gesch.) conventie, landsvergadering (1645 en 1688 Engeland, 1787 Noord - Amerika),
Nationale Conventie (1792 Frankrijk), v. *- AL, bn. 1.
overeengekomen, bepaald, volgens contract; 2. volgens
ewoonte, naar de aangenomen denkwijze, conventioneel.
-ARY, bn. volgens contract. *- ER, (-'nur), m. lid eener
conventie, o. conventioneel, M. *-IST, M. V. contractant, m. v. contracteerende partij, v.
Conventual, (kon wen'-tjoe-el), bn., *- LY, bijw. kloosterlijk, -achtig; klooster... -, m. v. kloosterling, m. v.
monnik, m. non, v.
Converge, (kun -werdsj'), ow. samen -, ineenloopen (van
stralen naar één middelpunt). *- D, dw. bn. samengeloopen enz.
..GENCE, (-djens), ...cy s. samenlooping
(in één punt) v. *...GENT, (-djent), Ibn. samenloopend
(in één punt). *...GING, dw. bn. samenloopend (in één
punt); - line, richtlijn voor mortieren, v.
Conversable, (kun -wur- 'si -bl), *...BLY, bijw. verdraagzaam; 2. gezellig, aangenaam in den omgang. *-NESS,
B. 1. verdraagzaamheid; 2. gezelligheid, v. aangename
manieren, V. mv.
Conversant, (kon' -wur-sent), bn. 1. gemeenzaam, omgaande (met); he is - with them, hij ziet hen dikwijls; to
be - with idleness, zich aan luiheid overgeven; 2. op de
hoogte van, vertrouwd met; to be - in foreign languages,
met vreemde talen vertrouwd zijn; 3. betrekkelijk, ten
aanzien van.
Conversation, (kon -wur-zee'-sjun), s. 1. gedrag o.
levenswijze, v.; 2. omgang, m. betrekking, v.; by witli, door den omgang met; criminal -, misdadige omgang, overspel; 3. praktijk, gewoonte, v.; - in books,
belezenheid; 4. gesprek, o. rede, v.; to attend to the-,
naar het gesprek luisteren; to enter into -, een onderhoud aanknoopen; to join in a -, aan een gesprek
deelnemen; by way of -, bij wijze van onderhoud.
*-AL, bn. 1. tot den omgang -, tot het gesprek behoorend; 2. gezellig. * -ALIST, * -IST, M. v. leider -, woord
woordvoerster in gezelschappen of krin--voerd,
gen, m. V.
Conversative, (kon -wur'-se-tiv), bn. gezellig, gemakkelijk in het verkeer, - in den omgang.
Converse, (kon -wurs'), ow. - with, 1, omgaan, leven,
verkeeren (met); 2. beslapen, bijwonen; 3. spreken, zich
onderhouden (met). *-, s. 1. gesprek, onderhoud, o.; 2.
omgang, m. betrekking; 3. beslaping, bijwoning; 4. ver
omzetting v. *- D, dw.-trouwelijkhd;5.(snr)
bn. omgegaan enz.; zie CONVERSE. * -LY, bijw. 1. wederzijds; 2. omgekeerd.
Conversion, (kon -wur'-sjun), s. 1. omkeering; 2. (mil.)
zwenking; 3. (godg.) bekeering, v.; 4. overgang (tot
een andere staatspartij), m.; 5. conversie van schuld; 6.
(red.) antistrophe, omzetting, v.; 7. (wisk.) - of equations, oplossing van vergelijkingen; 8. (recht.) toeëigening (van het goed eens derden); 9. (timm.) mailing,
bewerking naar de mal, v.
Conversive, (kon -wur-'siv), bn. gezellig.
Convert, (kon -wurt'), m. v. 1. bekeerling, bekeerde,
proseliet, m. v.; 2. leekebroêr, m. - zuster, v. *-, bw. 1.
veranderen, omkeeren, herschep pen; to - into money,
te gelde maken, realiseeren; 2. bekeeren, overhalen (tot
een ander geloof); to - one's self, zich bekeeren; tot
inkeer komen; 3. verduisteren, zich toeëigenen; he -ed
the prizes to his own use, hij bezigde de prijzen (den
buit) tot eigen gebruik; 4. (nat.) doen afwijken (de
magneetnaald); 5. vertalen, vertolken; 6. to - timber,
hout naar de vial bewerken. *-, ow. 1. zich bekeeren,
overgaan; 2. veranderen (in). *- ED, dw. bn. veranderd,
bekeerd enz.; zie CONVERT, bes. *- ER, (- tur), m. v. 1.
1. bekeerder, proselietenmaker m. - maakster, v.; 2.
herschepper, m. -ster, v.
Convertible, (kon -wur'-ti-bl), bn. bijw. 1. veranderbaar;
2. bekeerbaar; 3. verwisselbaar; gangbaar; 4. (kh.) ver
*...BILITY, (- bi' - li -ti), s. 1. veranderbaarlheid;-kopbar.
2. hekeerbaarheid; 3. gangbaarheid; 4. verkoopbaarheid,
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wederkeerig, beurtelings; omgekeerd; zie

Converting, (kon -wur'-ting), dw. bn. veranderend, bekeerend enz. *-, s. (het) veranderen enz.; zie CONVERT.

Convertite, (kon' -wur-tajt), s. (w. g.) zie CONVERT.
Convex, (kon' -weks) bn., *- LY, bijw. bol, bolgeslepen,
bolrond. *-, s. (-es), bolrond lichaam, - voorwerp, o.
* -ED, bn. -LY, bijw. bol -, bolrond gemaakt, - geslepen.
5 -ITY, ('- i - ti), *_NESS s. bolheid, bolrondheid, v. (het)
bolronde, rondte, v.
Convexo-concave, (kon - wek' -so-kon' -keev), bn. bol aan
de eene - hol aan de andere zijde, convex-concaaf.
*....CONVEX, bn. dubbel bol, aan beide zijden bol.
Convey, (kun -wee'), bw. 1. weg -, overbrengen; - voeren,
dragen; 2. overbruggen; 3. over-, opdragen; 4. wegbrengen, - voeren; the water is - ed by pipes, het water wordt
door buizen geleid; 5. (fig.) aanbrengen, doen opvatten;
mededoelen; can you - my ideas to his mind ? kunt gij
hem mijne denkbeelden in het verstand brengen? 6.
(Shak.) leiden, besturen; 7. to - away, to - out, medenemen, - voeren; to - down, nederwaarts brengen, - leiden.
* -ABLE, ('- i-bl), bn. vervoerbaar. *- ANCE, ('-ens), s. 1.
vervoer, m. weg -, overbrenging, verzending, expeditie,
v. transport, o.; book of -s, boek van transporten, o.;
2. levering; 3. overgave,v.afstand(van rechten enz.), m.; opdracht, verleening, v.; deed of -, akte van overdracht; 4.
vervoermiddel, voer -, rijtuig, o.; by what - will you go?
met welke gelegenheid gaat (reist) gij ? - by land, - by
water, vervoer te land, - te water; account of -, transportrekening; charges of -, transportkosten; letter of-,
vrachtbrief; 5. (fig.) (Shak.) verwijdering, v.; 6. geheime
toeleg, m. intrige, V. *-ANCER, ('-en -sur), m. gemachtigde
(notaris) tot het opmaken van akten van overdracht, m.
-ANCING, ('-en-sing), s. (recht.) overdracht,v.;zie CONVEY,
bw. *- ED, dw. bn. overgebracht enz., zie CONVEY, bw.
*-R, ('-ur), m. v. overbrenger, -voerder, -ster, m. v.
-, s. vervoermiddel, o. 5 -Ia G, dw. bn. overbrengend
enz. -, S. (het) overbrengen enz.; zie CONVEY.
Convicinity, (kon' -vi- si - ni-ti), s. (-les), nabuurschap,
nabijheid, v.
Convict, (kon'-wikt), m. v. schuldige, schuldigverklaarde,
misdadiger, -ster, m.v.; - colonies, straf koloniën, koloniën
van misdadigers, verbanningsplaatsen, v.mv.*-,bw. -of,
1. (recht.) overtuigen (van een misdaad); the jury -ed the
prisoner of felony, de jury verklaarde den gevangene
schuldig aan de misdaad van hoogverraad; 2. (fig.)
bewijzen, doen blijken; things have been -ed of impossibility, het onmogelijke dezer zaken is gebleken. *-,
*-ED, dw. bn. (recht.) overtuigd (van misdaad)
enz.; zie CONVICT. * -ING, dw. bn. overtuigend enz.
-, s. (het) overtuigen enz.; zie CONVICT, bw.
('-sjun), S. 1. overtuiging, zekerheid, v.; to act from -, uit
overtuiging handelen; (recht.) 2. bewijs van schuld, - van
misdaad, o. schuldigverklaring, v. *- IvE, ('- iv), bn.,

-LY, bijes. overtuigend. -NESS, s. kracht van overtuiging, onwederlegbaarheid, v.
Convince, (kon -wins'), bw. 1. overtuigen (ook recht.);
they were -d, zij werden van de misdaad overtuigd; 2.
doen blijken, aantoonen, bewijzen; 3. overwinnen (Shale.).
*-D, dw. bn. overtuigd. * -MENT, S. overtuigend bewijs, o. *-R, (' -sur), m. v. die overtuigt, - doet blijken,
- aantoont m. v. *...IBLE, (- i-bl), bn., *...IBLY, bijw. overtuigbaar, blijkbaar. *...ING, dw. bn. overtuigend enz.-,
S. (het) overtuigen enz.; zie CONVINCE. -LY, bijw. op
overtuigende wijze. -NEss, s. overtuigende kracht, v.
(het) overtuigende, onloochenbare.
Convitious, (kon -vi'-sjus), bn. verwijtend.
Convive, (kun' -wiv), bw. feest houden, - vieren, banketteeren. *-D, dw. feest gehouden, gebanketteerd.
*- ...ING, dw. bn. banketteerend.
Convivial, (kun-wi'- wjel), bn., *-LY, bijw. feesthoudend, vroolijk, gezellig; - habits, dischgewoonten, tafel
lekkerbek, vroolijke-plechtigdn,v.m*IST
kwant, m. *-ITY, ('- i -ti), s. 1. disch-, tafelvreugde, v.
vroolijk maal, o.; 2. gezelligheid, v.
Convocate, (kon'-wo-keet), bw. samenroepen, vergaderen, verzamelen. *-D, dw. bn. samengeroepen enz.
*...ING, (-kee'-ting), dw. bn. samenroepend enz. -, s.
(het samenroepen enz); zie CONVOCATE. *...ION, (- kee'-sjun),
S. 1. samenroeping, oproeping tot; 2. (kerk.) vergadering,
synode, v.; 3. raad, m.
Convoke, (kon -wook'), bw. zie CONVOCATE enz.
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Convolute, (kon' -vo -ljoet), *- D, bn. samen -, opgerold,

ineengewikkeld. *...ION, ('-sjun), s. 1. samen- oprolling,
ineenwikkeling; 2. rol v.; 4. (plant.) opgerolde rank, m.

Convolve, (kon -wolv'), lw. op-, samenrollen, - wikkelen.

*-D, dw. bn. opgerold enz. *...ING, dw. bn. oprollend.
-, s. (het) oprollen enz.; zie CONVOLVE. *...ULUS, ('-wjoeins), s. (plant.) samengegroeid lootje, o. winde, v.
Convoy, (kun-woj'), bw. begeleiden; (zeev.) konvo,Aeeren;
(mil.) escorteeren. *-, s. 1. geleide.; 2. (zeev.) kon
o.; dullest sailer of a -, slechtste zeiler van een-voi,
convóoi; 3. koopvaardijvloot onder konvooi; 4. (mil.) escorte, v. transport, o.; - carriage, proviandwagen, m.
*-ED, dw. bn. begeleid; gekonvooieerd; *_ -ING, dw. bn.
begeleidend; konvooieerend.
Convulse, (kon -wuls), bw. doen stuiptrekken, schokken; to be -d with laughing, schudden van het lachen.
*-D, dw. bn. geschokt. *...ING, dw. bn. doende stuiptrekken. -, s. (het) doen stuiptrekken. *...ION, (- wul zjun), s. 1. stuip, stuiptrekking, v. zenuwtoeval, m.;
he was taken with violent -s, hij werd door hevige
stuiptrekkingen overvallen; 2. staatsschok, m. - beroerte,
V. * ...IONARY, ('-zjun- ne -ri), bn. (gen.) de stuiptrekkingen betreffend. *...IVF, ('-iv), bw., -LY, bijw. stuiptrekkend, zenuwachtig, krampachtig.
Cony, (kun-nl) s.
s. (gem.) konijn, 0. *-BURROw, s. konijnenhol, o. -CATCH, ow. bedriegen, foppen, (gem.)
bij den neus hebben. -ER, m. gemeene bedrieger, fop.
per M. *-CATCHING, dw. bn. bedriegend enz. -, S.
1. (het) bedriegen, fopperij; 2. jok, spotternij, v. boert,
M. *-wARREN, S. konijnenberg, m.
Conyne, (kun' -nin), S. Zie CUNNING.
Coo, (koe), dw. kirren (als duiven). *-ED, dw. gekird.
*-ING, dw. kirrend; - dove, tortelduif. -, s. (het)
kirren, gekir, o.
Co-obligees, (ko-o-bli-djies'), s. mv. 1. (recht.) mede
crediteuren; 2. mede -verplichten, m. mv.-schuldeir,
*...OBLIGERS, (- o-bli-ghurs'), s. mv. 1. (recht.) mede- schuldenaren, - debiteuren; 2. mede - verplichten, m. mv.
f Cood, (koed), S. (veearts.) onverteerde spijs in de
maag, v.
Coodies, (koe -diez'), S. oproerige staatspartij (EngelschIndië), v.
Cooch-handed, (kootsj'-hen-did), bn. linksch.
tCoodle, (koo'-dl), s. water-, kamerpot, m.
Cook, (koek), m. v. kok, m. keukenmeid, v.; great-, gaar kok; God sends meat, and the devil sends -s, God
geeft het vleesch en de duivel de koks (de beste gaven
van God worden door 's menschen boosheid bedorven);
ship's -, scheepskok. *- ED, bw. koken, doen koken, toebereiden (ook fig.). -, ow. 1. koken; 2. schreeuwen
(als de koekoek). *- ED, dw. bn. gekookt. *- ERY, s.
mv. (-ies), 1. kookkunst, kokerij, v.; 2. (het) koken.
*-ING, dw. be. kokend. *- MAID, v. keukenmeid, v.
*-Roots, s. kombuis, v. * -' S ASSISTANT, s. koksmaat,
M. *_'s BOY, s. koksjongen, m. *-'s sHop, s. gaarkeuken, v. *-sTovE, s. kookoven, m. Brabantsche kachel,
v. -, s. (het) koken enz.
Cook, (koek),m.James Cook,(Eng. zeevaarder 1728-1779).
Cookold, (koek' -old), s. 1. zie cucKoo; 2. (fig.) horen
-drage,m.
Cooky, (koo' -kie), s. koekje, o.
Cool, (koel), bn., *- LY, bijw. koel, frisch; it gets -, het
wordt koel (ook fig.); koud, koeltjes;onverschillig, koelbloedig; - dress, lichte kleeding, v.; a - lover, een
koele minnaar; I am - about it, ik ben er onverschillig
voor; a - purpose, een koelbloedig beraamd plan; if
you are for a - argument, indien gij (de zaak) bedaard
wilt bepraten. *-, s, koelte, frischheid, v. *-, bw. 1
af koelen, doen bekoelen; to - one's self, zich af koelen,
zich verfrisschen; 2. ververschen; 3. (fig.) doen bedaren.
*-, ow. bekoelen, af koelen; the weather has - ed, het
weder is afgekoeld; to put something to -, iets laten
afkoelen, in de open lucht zetten; to let the coffee -,
de koffie laten koud worden; let them - a lithe, laat
hen een weinig bedaren, - uitblazen; 4. frisch worden,
verfiissehen; (fig.) bedaren; let your temper -, laat uwe
drift bedaren. *- ED, dw. bn. afgekoeld enz.; zie cool,
bw. en ow. *-cup, s. koeldrank, m. *- ER, (-' ur), s.
1. afkoeler, m.; 2. (gen.) verkoelend middel; 3. koelvat,
0. * -HEADED, bn. (fig.) koel, koud, onverschillig. * - ING,
dw. bn. afkoelend enz. -, s. (het) afkoelen enz.; zie
COOL, bw. en ow.; - of wool, (het) luchten (drogen)
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of metal, stolling van metaal, v. *- ISH, bii.
koel, frisch (van het weder). *-NESS, S. 1. koelte, v.
(het) koele, koude, frischheid; 2. (fig.) koelheid, onversc hilligheid; 3. koelbloedigheid, kalmte (des gemoeds), v.
Cooly, (koe-li), s. (-ies), koelie (Indische -, Chineesehe
werkman), m.
Coom, (koem), s. 1. oven-, kachelroet, zwartsel; 2. wagensmeer, o.; 3. drek, m. vuilnis, o.
Coomb, (koem), s. maat van 4 Eng. schepels (= 1.409
hectoliter), v.
Coon, (koen), v. schéldnaam voor de Whigs, in Engeland.
*-ERY, s. Whig-drijveri, v.
Coop, (koep), S. 1. kuip, v. vat, o.; 2. hoenderhok, o.
-korf, m.; 3. schaapskooi; 4. vuilniskar, v. f-, bw. in, - up, - within, 1. op-, insluiten; 2. zie COOPER, bw.
* -ED, dw. bn. opgesloten enz.; zie coop.
Coopee, (koe -pie'), s. zek. danspas, m.
Cooper, (koe -'pur), s. kuiper, m.; white-, matenmaker,
m. *-, bw. kuipen. *- AGE, S. 1. kuiploon, o.; 2. kuiperij , v, (het) kuipen; 3. kuiperswerkplaats. v. - ambacht,
o.; 4. (kh.) inslag, In. *-ED, dw. bn, gekuipt. *-' S ADZR,
s. dissel, M. *-'S DBIVER, S. drijfboor, v. *-'s xNIPE, s.
kuipersmes, veegmes, o. *-'s SAW, s. kuipérszaag, v.
Cooperate, (ko-o-'pu- reet), ow. - to, medewerken (tot).
*-D, dw. medegewerkt. *...ING, (-ree' -ting). dw. bn.medewerkend, -, s. (het) medewerken. *...ATION. (-ree -'sjun),
s. medewerking, v. *...ATIVE, bn., -LY, bijw. mede
hulprijk. *...ATOR, (-ree'- tur'), m. v. medewerker,-werknd,
-ster, helper, -ster, m. v.
Coopering, (koe' -pur-ing) s. 1. (zeev.) kopering, (het)
koperen; 2. (kh.) inslag, m.
Co-optation, (ko-op'tee'sjun), s. 1. keuze, verkiezing,
2. aanneming, v.
Co-ordinate, (ko-or'-di- neet), bn., *-LY bijes. 1. tot
dezelfde rangorde behoorend. gelijk; 2. (ik.) naar ééne
lijn, ,in gelijke rijen staand. *-, s. (wisk.) coördinaat,
0. *-NESS, S. *...ION, (-sjun), s. gelijke rangschikking,
v. gelijke stand, m.; - of causes, (nat.) samenwerking
van gelijksoortige oorzaken, v.
Coot, (koet), s. 1. meerkoet, m.; waterhoen, o.; 2. (fig.)
onnoozele bloed, m.
Cop, (kop), s. 1. kop, top, m. spits, v. punt, o. zie coB;
2. kap, muts; 3. kuif (der vogels), v.; kam, m.; - of hay,
hooirook; 3. haspel, m.
Copaiba, (ko'-paj-be), s. balsam -, copaiva- balsem, m.
Copal, (koo' -pel), s. gum-, -gum, kopalgom, v.
Copareenary, (ko- paar' - si- ne-ri), s. (recht.) mede - erfenis,
v. * ...CENEE, (- 'si - nur), M. v. mede-erfgenaam (voor een
gelijk deel), m. v.
...czwY, (- 'si-ni), s. gelijk erfdeel, o.
Copartner, (co- paart' -nur), m. v. 1. mede -, deelgenoot,
m. v.; deelhebber, m. -ster, v.; 2. (kh.) compagnon,
associé. M. * -SHIP, S. 1. deelgenootschap, o.; 2. (kh.)
compagnie, vennootschap, associatie, v.
Copayva, (ko-pee'-ve), zie COPAIBA.
Cope, (koop), s. 1. priester-kap, v.; 2. hoofddeksel, o.
-bedekking, v.; 3. hemelgewelf, o.; boog eener poort, m.;
4. (bk.) kap, v.; -stone, deksteen, v. f-, bw. 1. dekken;
bedekken; 2. bestrijden, bevechten; 3. beloonen, ver
omhelzen. *-, ow. - with, 1. wedij veren, wor--goedn;4.
stelen; het hoofd bieden (aan); 2. (Shak.) te doen hebben.
*-D, dw. bn. gedekt; gewedijverd, enz.; zie COPE.
-1- Copeck,(ko' -pek), S. kopek (Russisch muntstukje (_ 1/oo
van 1 roebel, 1 3/ 4 cent), v.
Copenhagen, (kop -en-he'-ghun), s. (aardr.) Kopenhagen (Denemarken), o.
Copernican, (ko-pur' -ni -ken), bn. van Copernicus, Copernicaansch. *...Nicus, (ko-pur' -ni-kus), s. Copernicus (ster
-renkudig),m.
Cophosis, (ko-fo'-zis), s. (gen.) doofheid, v.
Copier, (ko'-pi-ur), m. v. afschrijver, m. - schrijfster, v.
kopiïst, m. v.
Coping, (ko'-ping), dw. bn. dekkend enz. *-, s. (het)
dekken enz.; zie coPE;1. bedekking; 2. worsteling, mede
wedijver, m.; 3. (bk.) muurkap; 4. vorst-ding,v.
(dakpan), v.
Copious, (ko'-pjus), bn., * -LY, bijw. 1. rijkelijk, ruim;
2. woorden -, zinrijk. *-NESS s. (fig.) 1. rijkdom, overvloed, m.; 2. woorden -, zinrijkheid; 3. ruimte, v.; 4. (fig.)
omhaal, m. wijdloopigheid, v.
Copist, (ko'- pist), m. v. zie COPIER.
Copland, (kop'-land), s. landtong, -spits, v.
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bn. coquetteerend enz. -, s. (het) coquetteeren enz.; zie,
Copped, (kopt), bn. 1. gepunt, puntig, spits; 2. kegelvormig; 3. gekuifd. * -LARK, S. gekuifde leeuwerik, m.
COQUET.
Cor, (kur), s. groote kruik, v.
Coppel, (kop'-pel), s. zie CUPEL.
Copper, (kop'-pur), s. 1. koper, roodkoper, o.; bar-, Coracle, (kor-'e-kle), s. klein visschersvaartuig (van gekoper in staven; coarse -, ruw koper; nature-, molten-,
vlochten biezen niet leder overtrokken), o.
kopererts; azure-, ore, blauw koper; wire -, koper Coracold, (kor-'e-koold), s. schouderbeentje (van vogels),
sheet -, koper in bladen; slab -, geplet koper;-dra;
0. *-, bn. bekvormig.
wrought -, bewerkt koper; yellow -, geelkoper; 2. Coral, (kor -'el), s. 1. koraal, v.; 2. kinderspeelgoed (van
been of koraal), o. *-, bn. koralen, van koraal. * _BOAT,
kopergoed, o.; 3. groote koperen ketel, m.; 4. kopergeld, o.
koperen munt, v. *-, bn. 1. koperen; 2. koperkleurig; 3.
s. koraalschuit, v. *- BaANCH, s. koraaltak, m . * -DIvEE,
(fig.) (kh.) vurig (van indigo) . * -BOTTOM, S. koperen
s. koraalvisscher, m. *- FISHERY, *- FISHING, s . koraal bodem (voor groote ketels), m. * -BELLY, * -HEAD, s .soort
visscherij. v. *-Moss, s. koraalmos, 0. * -NET s. koslang (in Amerika), V. *-CAP, S . slaghoedje, o. * -CAST, S .
raalnet, o. *-REEF, s. koraalrif, o. *- TREE, s. koraalboom, m. *-wooD, S. soort verf hout, rozenhout, o.
gegoten koper, o. *-COLO$, S. koperkleur, v. -, bn. koperkleurig. - FASTENED, bn. met koperen bouten gebout.
*-WORT, S. (plant.) tandwortel, m. - kruid, o.
-NOSE, m. v. jeneverneus, neus niet roode puisten, m. Corallaceous, (ko- rel -le'- si -us), bn. koraalachtig.
*-PLATE, S. (gray.) koperplaat, v. * -PRIi\ TS, S . koperen Coralliferous, (ko- rel - li'-fe-rus), bn. koraalhoudend.
*...Fonts, bn. koraalvormig. *...GENus, (-'dji-nus), bn. ko(gegraveerde) platen, v. mv. *_ROSE, S. klaproos, V.
raalvoortbrengend.
*-aUST, s. kopergroen, o. *-SHEATING, s. (het) voorzien
met koperen bladen. *-SKIN, m. v. koperhuiden., (Amerik. Coralline, (ko'-rel -lin), bn. 1. koralen van koraal ; 2.
Indianen), m. v. * _SMITH, S . koperslager, m . * -WATER, S .
koraalachtig. *-, s. koraalmos, o. ; tranehed - moss,
(scheik.) cementwater, o. *-woaxs, s. mv.l.kopergieterij;
(plant.) soort leverkruid. *... ITE, (-ajt), s. koraalsteen,
koralliniet, m.
2. koperslagerij, V. *-woRM, s. mot, v.
Copper, (kop'-pur), bw. 1. koperen, met koper beslaan; Coralloid, (ko- 'rel -lo-id) , * -AL, bn. koraalvormig.
s. bladkoraal, horenkoraal (soort zolfiet), o.
2. (zeev.) van een koperen dubbeling voorzien. *-As,
S. zwavelzuur, vitriool, o.; green-, groenspaan ; ijzer Corant, (ko'-rent), s. (oude) Fransche dans (courante), m.
blue-, kopersulfaat; white-, zinksulfaat. * -ED,-sulfat;
dw. bn. gekoperd enz. * -ING, dw. bn. koperend. *-IsH, Corb, (korb), s. 1. groote korf, m.; 2. -s, mv. (bk.) korf
*_Y, bn. koperachtig, koperhoudend.
versierselen, o. mv.
-vormige
Corban, (kor' -ben), s. 1. armbus; 2. aalmoes, gave, v.
-1• Coppet, (kop' -pet), bn. onbeschaamd.
Corbe, (kor-'bi), bn. krom, gebogen.
Coppice, (kop -pis), s. zie copsE.
Copping, (kop' -ping), zie coriNG. * - RAIL, s. vallende Corbeil, (kor'-bel), s. (vest.) schanskorf, m.
lat (aan de spinmachine), v.
Corbel, (kor - 'bil), *...BET, (kor -'bet), s. 1. (bk.) bloen2korf, m. ooftmandje, o.; 2. balkdrager, draagsteen, m.;
Copple, (kop - 'pl), *-cRowN, s. (vogel)kuif, v. *- DUST,
S. metaalpoeder, 0. * -STONES, S . mv. klipsteen-gruis, o.
3. nis, v.
Corbo, (kor' -bo), s. groot hakmes, o.
Coppy, (kop' -pi), zie coesE.
Corby,
(kor'-bi), s. raaf, v. *-MESSENGER, s. (fig.) trage
Coprolite, (kop -'ro-lit), s. meststof van vleeschetende
wormen, v.
boodschapper, m.
Coprophagous, (ko-pro' -fe- ghus), bn. mestetend, van Corte, (kers), bw. veranderen, verwisselen. *-D, dw.

mest levend.

bn. verwisseld. *...ING, dw. bn. verwisselend.

Copse, (kops), S. 1. kreupelbosch, bosschage; 2. hak Corcelet, (kers'-let), s. keurslijf, o.
hakhout telen, een kreupelbosch on--hout,.*bw Corele, (kor'-kle), *... cULE, (kor' -kjoel), s. (plant.) kiempje,
zaadje, o.
derhouden. *...sy, bn. met kreupel -, met hakhout beCord, (kord), s. 1. touw, snoer, koord, o. lijn, v.; the
groeid, vol kreupelhout.
-s of sin, (fig.) de banden der zonde; to stretch a Copt, (kopt), m. Kopte, Kophte (Egyptische volksstam),
about a city, (Bijti.) eene stad ontmantelen; to loosen
m. * -ic, bn. Kophtisch. -, s. (het) Kophtisch (taal).
the -s of, de banden oplossen van, verzwakken; oncGiCopula, (ko-'pjoe-le), s. (taalk.) koppelteeken, - woord, o.
lical -, (vroedk.) navelstreng, v; 2. band, m.; - of twiote
* -TE, ('-leut), bw. koppelen. -, ow. paren, zich paren.
streng garen; 3. vaam (hout); 4 . soort broekestof, v.;
-D, dw. bn. gepaard, gekoppeld . * -TIN G, (-lee-'ting),
5. valstrik, m. net, o. (ook fig.); 6. (kh.) to sell under
dw. bn. parend enz. --, s. 1. (het) paren; paring, koppethe -s, voetstoots verkoopen. *..5555},
ling, bijwoning; 2. (taalk.) verbinding v. koppelwoord,
*55Ax^x, s. touwslager,
m. *_WHEEL, S. draairad, -wiel, o. *-WOOD, S. z.
0. -TIVE, (-tiv), bn. (taalk. verbindend, koppelend,
maathout (dat bij de wisse wordt verkocht); 2. hout
koppel... -, s. koppelteeken, o.
dat in schepen wordt vervoerd, o.
Copy, (kop'-pi), s. 1. kopie, v. afschrift; 2. exemplaar
(van een werk); 3. voorbeeld (tot naschrijven, teekenen Cord, (kord), bw. 1. (met touwen enz.) vastbinden, bevestigen; 2. (met touwen enz.) omwoelen; 3. (hout) meenz.), o.; a fair -, een net afschrift; a foul -, een klad,
ten (b) wissen); 4. spinnen (tabak) . * -ED, dw. bn.
een eerst opstel; a true -, een echt (authentiek,getrouw)
vastgebonden enz.; zie CORD, bw.; - ladder, touwladafschrift; 4. kopie (van een schilderstuk enz.); 5. kopij, v.
der; - quires, ingenaaide boeken. * -ING, dw. bn. vastoorspronkelijk handschrift, manuscript; 6. (recht.)exploit,
bindend enz.; zie CORD, bw.; - tools, (boekb.) randge0. akte, v.; thus far -, tot dusver de kopie (op wissels).
reedschap, o.
*-BOOK, S. 1. (kh.) kopie-boek; 2. netschrift, schrijf boek,
0. * -HOLD, s. 1. (benut.) erfleen, pachtleen; 2. bezit Cordage, (kor' -didsj), s. (zeev.) touwwerk, o.; cablelaid -, kabelslag; hawser laid -, kardeel -, wantslag;
* -PAPER, s. klad-,-recht,o.ERSflnpaer,m.
spare -, waarloos touwwerk; tarred -, black -, geteerd
gewoon schrijfpapier, o. *- PUECHASEE, s. uitgever,
touwwerk; twice laid -, opgeslagen tros; white -, wit -,
boekhandelaar, m. * -RIGHT, s . kopijrecht, (letterkundig)
ongeteerd touwwerk.
eigendomsrecht, o.
Copy, (kop -'pi), bw. 1. af-, uit -, overschrijven, kopieeren; Cordate, (kor -deet'), *-D, bn ., -LY, bijw. (plant.) hartvormig.
- fair, in het net schrijven; 2. naschrijven, nateekenen,
naschilderen; 3. (fig.) naapen. *-, ow. teekenen, schil- Cordelier, (kor'-di-lir), m. Franciskaner monnik, m.
deren (naar het leven enz.) . * -ED, dw. bn. af-, uitge- Cordeling, (kord'-ling), bn. spinnend.
schreven, gekopieerd enz.; zie copy. * -ING , dw. bn. Cordell, (kor-del'), bw. (zeev.) stroomopwaarts trekken.
af-, uitschrijvend, kopieerend enz.; zie coPY, bW.*-ISTM. Cordial, (kor'-di-el), bn. *-LY, bijw. 1. hartversterkend;
2. hartelijk, welgemeend. *-, s. 1. hartversterking; fijne
m. V. 1. af-, naschrijver, m. -schrijfster, v.; 2. letterlikeur; 2. (fig.) .lafenis; 3. (fig.) bemoediging, v. troost,
dief, m . * -PRESS, *- MACHINE, s. kopieermachine, v.
m.
*- ITY, (.'i-ti), s. hartelijkheid, welgemeendheid,
-lin),
s.
bont
eekhorentje,
o.
Coquallin, (ko- kwel'
openhartigheid, V. * -IZE, (-lajz'), bw. tot vertrouwde
Coquelicot, (kok'-li -cot), s. 1. klaproos, v. wilde slaapvrienden maken. -D, ...ING, dw. bn . Zie CORDIALIZE .
bol, m.; 2. vuurkleur, v.
* -NESS, zie CORDIALITY.
Coquet, (ko-ket'), bw. ow. den -, de verliefde spelen,
coquetteeren (met). *-, * -TE, V. behaagzieke (vrouw), Cordiform, (kor' -di-form), bn. hartvormig.
coquette, V. *-, * -ISH, * -TISH, bn ., * -TISHLY, bijw. Cordilleras, (kor-dil -le'-res), s. mv. (aardr.) Cordilleras,
(gebergte van Amerika), o.
behaagziek, coquet. *-RY, (- tri'), s. behaagziekte, coquetterie, v. * -TED, dw. bn. gecoquetteerd. »-TIrG, dw. Cordiner, (kor ' -di-nur), s. zie CORDWAINER .
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Cordon, (kor'-dun), s. 1. (bk.) 1. muurrand, m.; 2. (mil.)

klaproos, v. -CAMPION, s. (plant.) honigdauw (ziekte), ni.
5 - SALAD, s. veldsalade, v. *-SNAKE, S. (veld)slang, v.
5 - STALK, S. korenstroo, 0. * _ TONGS, S. (heelk.) blaassteen-tangetje, 0. *-TRADE, S. koren-, graanhandel, ni.
*-VALERIAN, s. (apoth.) veld- valeriaan, v. *-VIOLET, S.
klokbloem, v. *- WAIN, s. korenwagen, m. * -WEEVIL,
S. korenworm, m.
Corn, (korn), bw. 1. inzouten, pekelen ; 2. tot poeder -,
fijn stampen. *-ED, dw. bn. ingezouten enz. ; zie CORN,
bw. *-ING, dw. bn. inzoutend enz. -, (het) inzouten
enz.; zie CORN : bw.
Cornea, (kor'-ni.e), S. (ontl.) korenvlies, o.
Cornel, (kor-'nel), s. 1. (plant.) kornoelje, v.
S. kornoelje-bezie, v. *_TREE, *-IAN-TREE, S.kornoeljeboom, M.
Cornelia, (kor-ni'-li-e), v. Cornelia (v. n.).
Cornelian, (kor-ni'-li-en), s. (delfst.) kornalijn (steen), m.
*- CHERRY, S. kornoelje-bezie, v. -boom, M. *-TUB, S.
droogkast, v.
Cornelius, (kor-ni'-li-us), m. Cornelius (m. n.).
Cornemuse, (kor-ni'-mjoes), s. doedelzak, m.
Corneous, (kor'-ni-us), bn. 1. hoornig, hoornachtig; 2.
hoornen, van hoorn. *_LEAD, s. (delfst.) loodzuur, hoornachtig lood. o.
Corner, (kor'-nur), s. 1. hoek, m. ; they searched every -of
the forest, zij doorzochten Tederen schuilhoek van het
woud; to do something in a -, iets in het verborgen doen;
- of the eye, hoek van het oog; the Poets' -, hoek -, rij
waar de dichters begraven liggen (in de Westminsterabdij te Londen); 2. kromming (eenex rivier), bocht; 3.
uiterste grens, v. uiteinde, o.; 4. (zeev.) schoothoorn, m.;
- piece, verdubbeling van den schoothoorn, v. ; 5. puntige baard, m.; 6. loosbuis (van een ketel), v. *- cAP, s.
Friesche kap, m. * -CLIPS, s. mv. hoekstijlen, m. mv.
* -ED, bn. hoekig; sharp-, met scherpe hoeken; three-,
driehoekig. *- IRON, s. dakbuis, v. 5-STONE, s. hoeksteen, m. *-TEETH, s. (veearts.) hoektanden, m. mv.
*-TILE, S. ( bk.) hoekvorst, v. *-WISE, bijw. 1. hoeksgewijs ; 2. overdwars, diagonaal.
Cornet, (kor'-net), s. 1. (muz.) horen; 2. (mil.) kornet, liorenblazer, m. ; 3. (veearts.) Zie CORONET en FLEAM, 2.: 4.
peperhuis, papieren zakje, o. ; 5. kornet (vrouwenmuts),
V. *-cy, s. horenblazers-, vaandrigsrang, m. *-ER, (-tur),
m. horenblazer, m.

kordon; 3. koord, band; 4. ordelint, -band, o.

Cordova, (kor'-do-we), s. (aardr.) Cordova (Spanje), o.
*-N, ('-wen), s. Spaansch -, Korduaansch leder, o.

Corduray, (kor-djoe- raj'), s. (kh.) gestreepte -, geribde
(broeken)stof,

V. -RoAD, S.

houten bestrating, v.

Cordwain, (kord'-ween), s. Korduaansch leder; bereid
geitenleder, o. *-zx, ('-nur), m. korduaan-, marokijnwerker, m.
S. 1. (het) binnenste; hart, midden, middelpunt, o.; in my heart's -, op den grond mijns harten;
in a - of people, te midden van een menigte volks; 2.
klokhuis, o.; 3. kern, v.; 4. (heelk.) etter, m.; 5. (veearts.)
leverziekte; 6. (stoomw.) gietkerrie, v.
Corea, (ko'-ri-e), s. (aardr.) Corea (Azië), o.
Cored, (koord), bn. ingezouten (tot rooken van haringen).
Co-regent, (ko-ri'. djent), m. v. mede-regent, m. -es, v.
* ...RELATION, (-ri-lee'-sjun), s. mede-verwant, bloedver.
want, m. V. *.. RELATIVE, (ri'-le-tiv), bn., -LY, bij w. - to,
mede betrekkelijk, mede betrekking hebbend (tot, op).
Corf, (korf), s. (mijnw.) steenkolen-korf, m. -tobbe, v.
Corfu, (kor-fjoe'), s. (aardr.) Corfu (een der Ionische eil.).
1- Corfy, (kor'-faj), bw. wrijven, schuren.
Coriaceous, (ko-ri-e'-si-us), bn. 1. lederen, van leder; 2.
lederachtig; 3. (fig.) hard, onkauwbaar, onverteerbaar.
Coriander, (ko-ri-en' -dur), s. (plant.) koriander, m.
Corindon, (ko-rin'-dun), s. wonderboom, m.
Corinne, (ko-rin' -ne), v. Corinna (v. n.).
Corinth, (ko'-rint), s. 1. (aardr.) Corinthe (Griekenland),
o.; 2. krent, v.; 3. (gem.) bordeel, o. *- IAC, * -IAN, bn.
Corinthisch. -, m.v. Corinthiër,m. Corinthische (vrouw).
-, m. losbol, m.
Coriolanus, (ko-ri-o-lee'-nus), m. (Rom. g.) Coriolanus.
Corival, (ko-raj -vel), m. v. mededinger, m. -ster, v.;
medeminnaar, m. -minnares, v. *-, bn. mededingend,
wedijverend. *-, bw. mededingen, wedijveren; op zijde
streven. *-LED, dw. gewedijverd, enz.; zie coRIVAL.
*-ITY, * - RY, * - SHIP, s. mededinging, v. wedijver, m.
Cork, (kork), s. 1. (aardr.) Cork (Ierland), o.; 2. kurk, v.
kurkboom, m. kurkhout, o.; 3. kurk, v. stop, m. prop,
v.; 4. kalkoen van een hoefijzer), m *-BRAINED,bn.dwaas,
onbedacht. * -CUTTER, S. kurkensnijder, In *-LINES,S.mv.
nettouwen, -riemen, o. m. mv. *-scszw, s. kurketrekker,
en. * - TREE, s. kurkboom, m. *-TUMBLER, s. duikelaartj e,
tuimelaar (van kurk), o. *- WAD, s. kurkenklos, prop, m.
Cork, (kurk), bw. kurken, (met een kurk) toestoppen.
IF-ED, dw. bn. gekurkt. * -ING, dw. bn. kurkend;
- pin, groote speld, v. -, s. (het) kurken. *-Y, bn. 1.
kurken, van kurk; 2. kurkachtig; 3. taai; 4. opgewonden (door den drank), lustig. *-BARK, s. harde (slechte)
run, v.
Cormorant, (kor'-mo-rent), s. 1. veelvraat; gulzigaard,
m.; 2. zeeraaf, v.
Cormus, (kor'-mus), s. stengel m.
Corn, (korn), s. 1. korrel (graan, rijst enz.), m.; 2.
koren, o. granen, o. mv.; Indian -, Turksch koren, maïs;
3. eksteroog, o. likdoorn, m.; 4. (veearts.) horenbuil, v.
hoofdgezwel, o. *-BAG, s. (mil.) brood-, fouragezak, m.
* -BASKET, s. koren(maïs)mand, v. -korf, m. * -BEEF,
*-ED BEEF, s. pekel-, gezouten vleesch, o. *-BIN, S.
graankist, v. *-BIND, s. (plant.) sneeuwklokje, viooltje,
0. * - BLADE, s. maïsblad, o. * -BOTTLE, S. korenbloempje,
0. *-BRANDY, S. korenbrandewijn, m. *-BRASH, s. kalksteen, m. *_BREAD, S. maïsbrood, o. *.. BSooM, s. bezem
uit korenstroo, m. *-CHANDLER, s. korenhandelaar,
zaadkooper, m. *_CLAD, bn. (dicht.) met rijken (koren-)
oogst bedekt. *-cocxLE, s. koekoeksbloem, v. *-CRACK,
s. wachtelkoning, (vogel), m. -ER, s. (gem.) scheldnaam
in Noord-Amerika, m. *-CUTTER, s. likdoornsnijder, m.
*-DODGER, s. koek uit maïs-meel, M. *_EMERALD, e.
(delfst.) grove amaril, m. * -FACTOR, s. korenfactor,
-makelaar, m. *- FAN, S. korenaar, v. *-FIELD, S. koren
zwaardlelie, v. *-FLOOR,-veld,o.*FLAGs(pant)
S. dorschvloer, m. *-FLO WEB, s. korenbloem, V. *_HEAP, S.
graanhoop, m. *-LAND, S. korenland, o. *-LAWS,s. mv.korenwetten(op den in-en uitvoervan granen),v.mv. *-LOrr,
*-HOUSE, S. koren-, graanschuur, V. - zolder, m *-MARYGOLD, s. gewone woekerbloem, v. *-MASTER, S. graanverbouwer, m.*-MERCHANT, S. koren-, graanhandelaar, -kooper, m. *-METER, s. korenmeter (werkt.), m. -maat, v.
*-MILL, S. korenmolen, m. *-PARSLEY, s. steeneppe, v.
*-PIPE, s. veld-, herdersfluitje, o. *- POPPY, *- ROSE, s.

Core, (koor),

Cornice, (kor-'nis), s. (bk.) kornis, v. *-RING, s. krans-

ring (aan kanonnen), m.
Cornicle, (kor'-ni-ki), s. horentje, o. *...NICULAR, (kor
ho--ni'kjoelr),b.1hvmig;2orenda,
ren... *...NICULATE, (-ni'-kjoe-leet), bn. horenvormig,
getakt (ook plant.). *...NIFIC, (-'ni-fik), bn. horenvormend, -voortbrengend. ..NIFORM, (-'ni-form), bn. horenvormig. *...NIGEROUS, (- ni'-dji-rus), bn. gehorend,
horen...
Cornish, (kor'-nisj), bn. van Cornwallis. *-, s. (het)
Cornwallisch (taal) ; - men, Cornwallisers.
Consist, (kor'-nist), m. horenblazer, m.
Cornless, (kern'-less), bn. zonder granen, arm aan koren.
Cornu, (kor'-njoe), *-AMMONS, s. ammonshoren (ver
schelp), m.
-stend
Cornucopia, (kor-nj oe-ko'-pi-e),s. horen van overvloed,m.
Cornute, (kor-njoet'), bw. (fig.) horens opzetten (aan).
*-D, dw. bn. (plant.) horenvormig. *...ING, dw. bn. horens
opzettend enz. -, s. (het) horens opzetten. *...oR, (-tur),
m. (fig.) opzichter over het hoornvee, m.
Cornwall,(korn'-waol),s. (aardr.) Cornwallis (Engeland),o.
Corny, (kor'-ni), bn. 1. korenvoortbrengend, graanrijk;
2. korrelachtig ; 3. hoornig, hard als horen.
Corocora, (ko-ro-ke'-re), s. korokarra (Indisch vaartuig),v.
Corody, zie CORRODE.
Corol, (ko'-rol), *-LY, s. (plant.) kroon, v. *-LACEOUS,
(-le'-ci-us), bn. (plant.) kroonachtig, - dragend. *-LAEY,
('le-ri), s. 1. (wisk. en red.) gevolg; 2. toevoegsel, o.
*-LET, ('-let), *_LULE, ('-Ijoel), s. 1. bloesemkroontje,
o.; 2. samengestelde bloem, v.
Coromandel, (ko-ro-men'-del), s. (aardr.) Coromandel
(Azië), o.

Corona, (ko-ro'-ne), s. 1. kroon, v. ; 2. bloemrand; 3.
(sterr.) stralenkrans, m.
Coronal, (ko'-r.) -nel), s. 1. kroon, v. krans; 2. (ontl.)
eerste schedelnaad, m. i' -, bn. - suture, (ontl.) kroon
-nad,m.
Coronary, (ko'-ro-ne-ri), bn. (ontl.) kroon-, kransvormig.

COR.
mv. (ontl.) kransbuizen, V. mv. kransvaten,
s. mv. kroonplanten, V. mv.
(ko-ro-nee'sjun),
s. kroning, v. kroonfeest,
Coronation,
0. *-CHAIR, s. kroningsstoel, -troon, m. *_OATH, S.
inhuldigingseed, m.
Coroner, (ko-ro'nur), S. (recht.) gezworen lijkschouwer,
(in Engeland), m.; sovereign -, opperrechter in King's
Bench (te Londen). -'S INQUEST, S. gerechtelijke lijkschouwing, v. *-'s VERDICT, S. uitspraak van den lijk
V. *-'S JURY, s. lichaam -, o. raad van ge--schouwer,
zworen lijkschouwers, m.
Coronet, (ko-ro'net), s. 1. krop ntje, o.; 2. (veearts.) hoef
een kroontje (voorzien),-kron,v.*EDb(wap)Chet
geadeld.
Coroniform, (ko-ro'-ni-form). 5 ...NoïD, (ko'-ro-no-id), bn.
kroon-, kransvormig, (ook ontl.); - process, kroonaehtige uitgroeiing, v.
Coronule, (ko'-ro-njoel), s. (plant.) zaadkroontje, o.
pappus, m.
Corosos, (ko-ro'-zos), s. soort harde noot (tot rottingknoppen enz.), v.
Corporal, (kor'-po-rel), m. (mil.) korporaal, m. f -, bn.,
-LY, bijes. 1. lichamelijk; 2. (recht.) lijf...; 3. stoffelijk. *-E, ('-li), s. (r. k.) gewijd misboek, o. *- ITY,
(- 'i-ti), S. lichamelijkheid, stoffelijkheid, v.
Corporate, (kor'-po-reet), ow. versenigen, verlichamelijken. *- D, dw. bn. verliehamelijkt. *...ATING, dw. bn.
verlichamelijkend. -, s. (het) verlichamelijken. -,
bn., -LY, bijw. verlichamelijkt, tot één lichaam ver
- towns, ingelijfde -, geannnexeerde landen.-enigd;
*...ATION, (-ree' -sjun), s. 1. (recht.) gemeente, v. lichaam;
2. gild, o.; 3. burgerij, v.; 4. gemeenteraad, m.; freedom
of the -, burger-, stadsrecht, poorterschap, o.; - town,
landstad; 5. (fig.) dikbuikigheid, v.; jolly round -, gezonde zwaarlijvigheid. *...ATOR, (-ree'-tur), s. raadslid
(eener gemeente enz.), o.; gildebroeder, m.
Corporea], (kor-po'-ri-el), be., *- LY, bijw. lichamelijk,
stoffelijk. *- IST, M. (wijsb.) materialist, m.
Corporeity, (kor-po-ri-'i-ti), s. lichamelijkheid, stoffelij kheid, v.
Corporeous, (kor-po'-ri-us), bn. zie CORPORAL.
Corposant, (kor'-po-zent), s. St. Elmus-vuur (phoshorische uitstraling), o.
t Corps, (koor), s. (mil.) korps, o. afdeeling, v.
Corpse, (korps), s. lijk, o.
Corpulence, (kor' -pjoe-lens), *...LENCY, s. 1. zwaarlijvigheid; 2. (gem.) dikbuikigheid, v. dikke buik, m.; 3. (nat.)
dichtheid, v. *...LENT, (-lent), bn. dik, zwaarlijvig.
Corpus-Christi, (kor'-pus-kris'-ti), *-DAY, s. (r. k.)
Heilige Sacramentsdag, m.
Corpus juris civilis, s. burgerlijk wetboek, o.
Corpuscle, (kor-pus-'sl), s. stofdeeltje, atoom, o. *...cvLAR, ('-kjoe-ler), *...CULARIAN, (-kjoe-le-'rjen), bn. (nat.)
atomisch. *...CULARIAN, S. voorstander van de leer der
atomen, materialist, m.
Corrade, (kor-reed'), bw. afwrijven, -schrapen. *-n, dw.
bn. afgewreven. *...ING, dw. bn. afwrijvend.
Corradiation, (kor-re-di-ee'-sjun), s. (nat.) stralen-vereeniging (in één punt), v.
Correct, (kor-rekt'), bn., * -LY, bijw. juist, nauwkeurig, correct; - feeling, gepast gevoel; - manners, geregelde zeden; - principles, eerlijke beginselen; (kh.) if
found -, mits juist -, mits akkoord bevonden. *-, bw.
1. verbeteren, nazien, corrigeeren; that habit wants to be
-cd, die gewoonte behoort to worden afgelegd; to - a
mistake, oen fout verbeteren ; to - one's self, zich verbeteren; to - of, zich afwennen, zich ontwennen; to - the
dead reckoning, (zeev.) het gegiste bestek verbeteren; 2.
bestraffen , kastij den; to - a child for lying, een kind
bestraffen wegens logens; 3. ontnemen (een gebrek,
slechten reuk) aan; 4. reguleeren (een horloge enz.).
*-ED, dw. bn. verbeterd enz.; zie CORRECT, bw. *-ING,
dw. bn. verbeterend enz. -, s. (het) verbeteren enz.;
zie coRREct, bw.
Correction, (kor-rek'-sjun), s. 1. verbetering, correctie,
v.; to deserve -, verbetering vereischen; (ook) straf ver
under -, behoudens correctie; house of -, ver-dien;
gevangenis; 2. bestraffing, kas--betrhuis,conl
tijding, tuchtiging; Make thy - mildly, draag uwe straf
geduldig; 3. verbeterteeken (op drukproeven), o.; 4. ver
afneming (van een gebrek, kwaden reuk enz.-betring,
aan), V. *-AL, bn. (recht.) correctioneel, straf...
*-VESSELS, S.
0.

mv.

*-PLANTS,
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Corrective, (kor-rek'-tiv) bn. 1. verbeterend; 2. (apoth.)
correctief, verzachtend. -, s. verbeteringsmiddel, correctief, o.

Correctness, (kor-rekt'-nes), s. 1. juistheid, nauwkeurigheid; 2. regelmatigheid; 3. getrouwheid, v.

Corrector, (kor-rek'-tur) m. v. 1. verbeteraar, -ster ;
m. v. corrector (van drukwerken); 2. tuchtmeester, zedenmeester, m.; 3. (apoth.) verzachtend bestanddeel, o.;
4. (kh.) - of the staple, goederen-opzichter, magazijnmeester, m.
Correlate, (kor-ri-leet'), ow. wederkeerig betrekking
hebben op. *-, *...ION, (-lee-sjun), s. wederkeerige -,
wederzijdsche betrekking, v. *...ivx, bn., -LY, bijw. in
wederkeerige betrekking. -, *...ivENEss, (-tiv-nes), s.
Zie CORRELATION.
Correption, (kor-rep'-sjun), s. verwijt, o. bestraffing, v.
Correspond, (kor-res-pond'), ow. to - with, 1. overeenstemmen, -komen (met) ; beantwoorden (aan); let the
means - with the object, dat de middelen aan het doel
beantwoorden;2. in briefwisseling staan, correspondeeren.
*-ED, dw. bn. overeengestemd enz.; zie CORRESPOND,
ow. * - ENGE, ('-dens), s. 1. overeenstemming (met); beantwoording (aan); 2. briefwisseling, correspondentie, v.;
3. verkeer, o. omgang, M. * -ENT, bn , -LY, bijw. overeenstemmend, -komstig. -, m. v. correspondent, handelsvriend; berichtgever, m. *-ING, dw.bn.overeenstemmend
enz. -, s. (het) overeenstemmen; correspondeeren enz.;
zie CORRESPOn D, OW.
Corresponsive, (kor-res-pon'-siv), bn., *-LY, bijw. 1.
overeenstemmend; 2. passend.
Corretier, (kor-'ri-tier), s. paarden-, veekooper, m.
Corridor, (kor' -ri-dor), s. 1. (bk.) gang, galerij, gaanderij, v.; 2. (vest.) bedekte weg, m.
t Corrigenda, (kor'-ri-djin-de), s. mv. punten (die) te
verbeteren (zijn).
Corrigible, (kor' -ri-dji-bl), bn. 1. verbeterlij k; 2. strafbaar. *-NESS, s. 1. verbeterlijkheid; 2. straf baarheid, v.
Corrival, zie CORIVAL.
Corrivate, (kor'-raj-weet), bw. doen ineenloopen (stroomen). *...VATION, ('-wee-sjun), s. samenbrenging (van
stroomen). v.
Corroborant, (kor-ro-bo'-rent), bn. versterkend, bekrachtigend. *-, s. (gen.) versterkend middel, o. Z...BORATE, (-ho -roet), bw. 1. versterken, bekrachtigen; 2.
(gen.) versterken, kracht geven (aan). -, bn., *-D,
dw. bn. 1. versterkt; 2. bevestigd. *...BORATING, (-boree-ting), dw. bn. versterkend enz. -, s. (het) versterken enz.; Zie CORROBORATE. * ... BORATION, (-bo-ree'sjun), s. 1. versterking; 2. bekrachtiging, v. *... BORATIVE, (-bo'-re-tiv), bn. 1. versterkend, (ook gen.); 2.
bevestigend, bekrachtigend.
Corrode, (kor-rood'), bw. 1. inbijten, wegvreten; uitknagen; corroding water, bijtend vocht; 2. (fig.) knagen, bijten;
corroding cares, knagende zorgen. * -D, des. bn. ingebeten
enz.; zie CORRODE; - by time, door den tijd uitgebeten,
- versleten. *...DENT, (-dent), bn. inbijtend, wegvretend. -, s. bijtend -, wegvretend middel, o. *...DIATE,
bn. allengs doen invreten, - wegbijten. *...DIBILITY,
(-di-bil'-li-ti), s. invreetbaarheid. v. *...DIBLE, bn. in-,
wegvreetbaar, slijtbaar. *...DING, dw. bn. invretend enz.
-, s. (het) invreten enz.; zie CORRODE.
Corrody, (kor'-ro-di), s. (recht.) kloosterbelasting (bestaande in levensmiddelen), v.
Corrosible, (kor-ro'-zi-bl), bn. invreetbaar. *...SIBILITT,
*...SIBLENESS, S. invreetbaarheid, v. *...TION, ('-zjun), a.
invreting, wegbijting, v.
Corrosive, (kor-ro'-siv), bn., *-LY, bijw. 1. verterend,
bijtend; - snilimate, (scheik.) bijtend sublimaat; 2.
(fig.) knagend, kwellend. *-, s. 1. bijtend middel,
- vocht ; 2. (fig.) kwelling, v.; (het) kwellende. *-NEss,
s. het bijtende, scherpte, wrangheid, v.
Corrugant, (kor'-joe-ghent), bn. rimpelend, fronsend;
- muscle, (ontl.) rimpelende wenkbrauwspier, v.
*...GATE, (-gheet), bn. rimpelen, fronsen. -, bn., -D,
dw. bn. gerimpeld, gefronsd. *...ING, dw. bn. rimpelend. -, s. (het) rimpelen. *...ION, (-sjun), s. rimpeling, fronsing, v. *...OE, (-tur), s. (ontl.) rimpel-, wenk
-brauwspie,V.
Corrupt, (kor-rupt'), bw. 1. be-, verderven, slechter
maken, vervalschen; 2. omkoopen; 3. aansteken. besmetten. *-, ow. 1. bederven, slechter worden; 2. verrotten, vergaan. *-, bn., *-Ly, bijes., *-ED, dw. bn. 1.
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be-, verdorven; 2. omgekocht; 3. aangestoken, besmet;
4. (fig.) verleid. *- ER, (- tur), m. V. verleider, -ster,
bederver, bederfster, omkooper, -ster, m. v. *- IBL ;,
bn., * - IBLY, bijw. 1. bederf baar verleidbaar; 2. omkoopbaar; 3. besmettelijk, aanstekelijk. *-IBILITY, s.
gmv. 1. bederfbaarheid, verleidbaarheid; 2. omkoopbaarhei d; 3. besmettelijkheid, v. -ING, dw. bn verdervend
enz. -, s. (het) verderven enz.; zie CORRUPT, bw.
*-ION, (- sjun), s. 1. verderf, bederf, o. vervalsching; 2.
omkooping, v.; 3. (heelk.) etter, m. vuil, o.; 4. aansteking, besmetting; 5. verleiding, v. zedenbederf, o *- IvE,
(-'tiv), bn. 1. bedervend; 2. aanstekend; 3. omkoopend.
-Liss bn. onverdorven, onbederfelijk; 2. niet omgekocht. *-Nlcss, s. verdorvenheid, V. enz.; Zie CORRUPTION.
* -RESS, V. bederfster, verleidster. v.
Corsack, (kor' -sek), s. steppenvos, korsak (Azië), m.
Corsair, (kor'- seer), m. 1. zeeroover, - schuimer, vrijbuiter, m.; 2. kaperschip. o.
Corse, (kors), s. lijk, o.; - encumbered, met lijken bezaaid; -present ; lijkgeschenk, o. begrafenisfooi, v.
Corselet, (kors let), s. 1. borstharnas, licht kuras; 2.
(wap.) schildje, o. *-, bw. met een kuras voorzien,
- omhangen. * - ED, dw. bn. zie CORSELET, bw.
Corset, (kor' -set), s. keurslijf, korset, o. * -, bw. van
een korset voorzien, een korset rijgen, - maken. *- ED,
dw. bn. zie CORSET. *-ING, dw. bn. van een korset
voorziend enz.; zie CORSET.
Corsica, (kor' - si-ke), s. Corsica (eiland Middellandsche
zee), o. *- N, bn. Corsicaansch. -, m. v. Corsicaan, m.
Corsicaansche (vrouw). -, s. (het) Corsicaansch (taal).
Corsned, (kors'-nid), S. stukje brood dat de beschuldigde moest trachten te eten bij de Gods-oordeelen.
j- Cortege, S. stoet, m. gevolg, o.
t Cortes, (kor' -tiz), m. mv. Cortes (volksvertegenwoordigers in Spanje), m. mv.
Corthex-eleutheria, (kor-teks'-e-loe-thi'-ri-e), s. (plant.)
kaska'rilje-bast, m. - schors, v.
Cortical, (kor' -ti-kel), bn. 1. bastig, schorsig; 2. (fig.)
uiterlijk; buiten... *...CATE, (- keet), -D, bn. bast-,
schorsachtig. *...CIFEROUS, (- si' -fi -rus), bn. bast-, schors dragend, - voortbrengend. *...CIFORM, (- si -form),bn. bast-,
schorsvormig. *...cosE, (kooz'), *...cous, ( -kus), bn. vol
schors, - bast.
Cortile, (kor'-til), s. (bk.) binnenhof, m. - plein, o.
Corundum, (ko-run'dum), s. (delfst.) soort saffier, m.
Corunna, (ko-run' -ne), s. Corunna (in Spanje), o.

Coruseant, (ko-ruskent), bn. vonkelend, flikkerend.
Coruscate, (ko -rus'-keet), ow. vonkelen, flikkeren. *-D,
dw. bn. gevonkeld. *...iNG, dw. bn. vonkelend. -, s.
(het) vonkelen. *...ION, (-kee'sjun), s. 1. vonkeling, flikkering, stralensiddering ; 2. (fig.) schittering van het
verstand, v.
Corvet, * - TE, (kor' -wet), s. (zeev.) korvet, v. klein
fregat, o.*- TO, s. (rij soh.) korte steigering, v.
Corvine, (kor' -wien), bn. raven-, kraaienachtig.
Corvorant, (kor'-wo- rent), zie CORMORANT.
1- Corvus, (kor' -wus), s. 1. enterdreg; 2. (sterr.) raaf, v.
Corybantie, (kor -ri-ben'-tic),bn. (fig.) wild, koribantisch.
Corymb, (ko'-rim), S. (plant.) stengel -, bloesemtros, m.
* -IATED, (- bj ee'-tid), bn. bloesemtrosachtig. *-IFEROUS,
-bi -fe-rus) bn. bloesemtrosdragend. *--ous, ('-bus), bn.
loesemtrosvormig.
,
*-ULOUS, ('-bjoe -lus), bn. uit bloesemtrossen bestaand.
Coryphene, (ko'-ri-fien), s. harder (visch), m.
Corypheus, (ko-ri-fi'-us), m. 1. voor -, eerste zanger
(in een koor); 2. (fig.) hoofdman, uitverkorene, leider, m.
Coseinomancy, (kos- si' -no-men -si). s. waarzegkunst door
middel van een zeef, v.
Cosecant, (ko -si'-kent), s. (meetk.) medesnijlijn, v. ko-secant, m.
Cosentient, (ko- sen' -ti-ent), bn. (gen.) medegevoelend,

t
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Cosmetic, (kos-me' -tik), bn. 1. schoonheidbevorderend s.,
kosmetisch. t-, s.1. schoonheidsmiddel, kosmetiek ; 2.
soort haarsmeersel, o.
Cosmical, (kus' -mi -kel), bn., *-LY, bijw. tot het wereldstelsel behoorend, kosmisch; to rise -, to set -, (stern)
te gelijk met de zon op- of ondergaand.
Cosmogonist, (kos-mo'-ghu-nist), s. wereldkenner, kenner van het wereldstelsel, m. *...CONY, (- mo'-ghun -ni),
S. kennis -, wetenschap van het wereldstelsel, - van de
wereldwording, kosmogonie. v. *...GRAPHER, (-mo'-ghreefur), s. wereldbeschrijverr, m. *...GRAPHIC, (- mo'-ghrefik), -AL, bn. -ALLY, bijw. wereldbeschrijvend. 5 ...ORAPHY, (- mo-gbre'-fi), s. wereld-, heelalbeschrijving, v.
*...LABS, (-mo-loch), s. (sterr.) afstands-, vertemeter,
(werkt.), m. *...LATRY, (-mo'-le -tri), s. heelal -, wereldaanbidding (der heidenen), v. *...LOGICAL, bn. tot de
.LOGIST, (-mo'-lowereldbeschrijving behoorend.
djist), s. kenner van den wereldbouw, m. *...LOGY,
(- mo'-lo-dji), s. kennis -, leer van den wereldbouw,
wereldleer, v. *...METRY, (- mo' -mi-tri), s. wereldmeting,
v. * ... PLASTIC, (- mo'-pies -tik), bn. wereldvoorstellend,
-af beeldend. 5 ...POLITAN, (-m0- p0' -li -ten), * ... POLITE,
(-mo'- po -lajt), m. v. wereldburger, m. -es, v. * PO LI
TANISM, (- mo- po' - li - te -nism), s. wereldburgerschap, o.
*...RAMA, (-mo-re-me), s. wereldgezichten, o. mv. kosmorama, o. *...RAMIC, (- mo- ree'-mik), bn. tot een kosmorama behoorend, kosmoramisch.
Coss, (kos), s. afstandsmaat in Indië (= 5 minuten ongeveer), v.
Cossack, (kos'-sek), m. Kozak, m.
Cossas, (kos'-ses), s. (kh.) soort neteldoek, kossas, o.
Cosset, (kos'sit), s. (landb.) 1. lepkalf, leplam ; 2. (fig.)
moederskindje, o.
Cost, (kost), s. 1, prijs, m.; what is the - of? hoeveel
kost? neat-, inkoopsprijs; prime -, kostende prijs; 2.
kosten, onkosten, m. mv. uitgave, v.; at little -, met
weinig onkosten, goedkoop; at my -, te mijnen koste;
common -, gemeenschappelijke kosten ; without -, upon
free -, om niets, gratis; (recht.) pro deo; it will not quit
the -, (spr.) het sop is de kool niet waard; to bestow
too much - upon, te veel ten koste leggen aan; 3. (recht.)
kosten; to convict in -, tot de kosten veroordeelen;
double -s, anderhalf maal de kosten; treble -s, 1 3/4
maal de kosten; 4. kostbaarheid, duurte, v. ; 5. verlies,
nadeel, o.; 6. groote verbetering, v.
Cost, (kost), bw. ow. en onr. (vt. en vdw. cost), 1. kosten, te staan komen op; gelden; how much did that stuff
- you ? hoeveel heeft u die stof gekost ? 2. (fig.) kosten,

vereischen.
Cost, (kost), dw. bn. gekost enz.; zie COST.
Costal, (kost' -el), bn. tot de ribben behoorend; ribben...
Costard, (kos'-turd), s. 1. soort groote appel; 2. (fig.)
bol, m. hoofd, o. (Shak.). *- MONGER, m. V. appelen -,
fruitkooper, -ster, m. v.
Costate, (kos'-teet), *- D, bn. geribd, met ribbetjes.
Costive, (kos'-tiv), bn., *- LY, bijw. 1. (gen.) hardlijvig;
2. stoppend; 3. (fig.) enghartig, gierig, vrekkig, knibbolend. *- NESS, S. 1. (gen.) verstopping, verstoptheid, v.;
2. (het) stoppende; 3. (fig.) enghartigheid, gierigheid,
knibbelarij, V.

Costless, (kost'-les), bn. kosteloos, gratis. *- NESS, s.
kosteloosheid, v.
Costliness, (kost'-li-nes), s. 1. duurte, kostbaarheid; 2.
groote vertering, verspilling, verkwisting, v. *- LY, bn.
1. kostbaar, duur; 2. kostelijk, prachtig; 3. verkwistend,
verspillend.

Costmary, (kost' -me-ri), s. (plant) soort varenkruid, o.
Costrel, (kos'- tril), s. flesch, v.
Costume, (kos-tjoem'), s. 1. kleedij, dracht, v. gewaad,
kostuum, 0.; 2. Zie HABIT.
Co-sufferer, (ko- suf'-fe -rur), m. v. mede lij der, -es, hij.
medelijdend.
dansbroeder, - zuster, m. v. *..: su$ETY, (-sjoe'-ri-ti), m.
Cosey, (ko'-zi), bn., *...SILY, bijw. 1. vertrouwelijk, goedig-,
V. (recht.) medeborg, m. v.
2. huiselijk, warmpjes.
Cosy, (ko'-zi), zie COREY.
Cosier, (ko'-zi-ur), m. lapper, flikker, m.
Cot, (kot), s. 1. kot, o. hut, stulp, v.; -land, akker -,
Cosignificative, (ko-sigh- ni -'fi-ke -tiv), bn., *- LY, bijw.
land tot een hut behoorend; 2. schaapskooi, v. stal m.;
gelijk -, medebeteekenend.
dove-, duiventil; 3. hangmat, v. veldbed, o.; 4. pink,
Cosily, zie cosEY.
m. eenjarig kalf; 5. (naais.) pinkje, o.; 6. vingerling,m.;
Cosinage, (ko'-zi-nedsj), s. (recht.) terugvordering van
7. bootje, o.; 8. scheerwol, v.; 2. (fig.) Jan-hen, Jan-delandeigendom, v.
wasscher, m.
Cosine, (ko-zajn), s. (meetk.) medehoek, cosinus, m.
Cotangent, (ko-ten'-djent), s. (meetk.) mede -raaklijn, v.
Cos-lettuce, (kas- let'-tjoes), s. soort veldsalade, v.
contangens, m.
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(in geschrift), redigeeren; 7. to - a.spear, een lans geCote, (koot), s. schaapskooi, v.; zie COT.
veld houden; 8. to - a cateract, (heelk.) de staar lichten.
Cotemporaneous, (ko-tem-po-ren'-ni-us), bn.gelijktij dig.
Cotenant, (ko-ten'-nent), m. v. 1. (recht.) mede-huur- Couchant, (kaut'-sjent), bn. liggend; uitgestrekt (ook
der, pachter, -ster; 2. mede-bewoner, -bewoonster, m. v.
wap.).
Coterie, (koo'-te-ri), s. (letterkundige) kring, m.
Couchet, (kaut'-sjid), dw. bn. gelegd, gelegen enz.; zie
COUCH, Ow. bw.
Coterminous, (ko-ter'-mi-nus), bn. Zie CONTERMINOUS.
Cothurnate, (ko-thur'neet), bn. zie BUSKINED.
Couchee, (koet'-sjee), S. 1. rusttijd,m.;2.avond-receptie,v.
Coucher, (kaut'-sjur), s. 1. heelkundige die de staar licht;
Coticular, (ko-ti'-kjoe-ler), bn. slijpsteenachtig.
2. schrijver, griffier; 3. legger, m.; register, kloosterboek,
t Cotillon, (ko-tiel' jun), s. cotillon (dans), m.
o.; 4. slaapkameraad; 5. (oudt.) handelsreiziger; 6. voorCotquean, (kot'-kwi-en), m. (gem.) Jan-hen, Jan-dewasscher, potjeskijker, m.

ste jachthond, m.

Cotswold, (kots'-wuld), s. schaapskooi, v.
Couching, (kaut'-sjing), dw. bijliggend enz. f -, s. 1.
Cotrustee, (ko-trus'-tie), m. (recht.) mede-adjunct-, cura(het) onderliggen enz.; zie couc.H, ow. be.; 2. (Shak.)
tor, m.
nederige groet, m.; 3. lichting van de staar, v.
DLE, S. (heelk.) staar-, kataraktnaald, v.
Cottage, (kot'-tidsj), s. 1. hut, stulp, v. huisje; 2. land-

huis, o. landelijke woning, v.; -pianoforte, opstaande -,
muur-piano; portable - oven, soort draagbare kookoven.
*-D, bn. met hutten overdekt, bebouwd. *- R, (-' tidjur), m. V. 1. hutbewoner, -bewoonster; 2. (recht.)
vrijpachter, -ster, m. v.
Cotter, zie COTTAGER, CUTTER.
Cotton, (kot'-tn), 1. (ruw) katoen, V. o.; bale of -,
baal katoen, katoenbaal; 2. katoenplant, v.; long stapled
-, sea-island -, langharige katoen; short stapled -,
upland -, kortharige katoen; gun-, schietkatoen; 3.
printed -, gedrukt katoen; Zie CALICOT; 4. lavender -,
(plant.) cipressenkruid; - in the seed, ongereinigde ka
- of the ounce, katoengaren; king -, (fig.) beer--toen;
schande macht van de Vereenigde Staten van NoordAmerika (door hunnen katoenrijkdom).
Cotton, (kot'-tn), bn. katoenen, van katoenen. *-BAGGING, s. pakkatoen, 0. * -BINDING, S. katoenen band,
- omslag, m. *- CARDS, mv. katoenkaarden, -krabbers, v.
M. mv. *-CLOTH, S. katoenen lijnwaad, 0. * -DISTRICT,
S. katoen (voortbrengende) landstreek, v. * -FABRIC, S.
katoenen stof, v. *- FACTORY, S. katoenspinnerij, v.
* -GIN, S. (werkt.) katoenzuiveraar, m. *- GRASS, S.
(plant.) duin., helmgras, o. 5 - GROWER, s. katoenplanter, m. *- ING, bn. katoen voortbrengend. * - MACHINE,
s. katoenspin-machine, v. * - MILL, s. katoenmolen, m.
*-OIL, S. katoenolie (uit katoenzaad), v. *- PACKING,
s. pakkatoen, 0. * --PLANTATION, S. katoenplantage,
.aanplanting, -teelt, v. *PLANT, *-sHRuB, S. katoen
* -PRESS, S. (werkt.) katoenpers,-hestr,m.planv
V. * -SPUN, S. katoenen garen, o. *- STUFFS, mv. katoenen
goederen, o. mv. - stoffen, v. mv. * -THISTLE, S. wilde
distel, M. *-TOOTH, s. katoenkam, M. *-TREE, S. katoenboom,m. *-TWIST,S.geweven katoenen garon,(twist),
0. *-WEED, S. (plant.) weidewol, v. *- WHIPPER, m. v.
katoenklopper, -ster, M. v. *- WOOD, s. 1. hout van den
katoenboom, o.; 2. soort populier, m. *- WOOL, s. zie
COTTON, 1. *-woaKS, S. katoenfabriek, -spinnerij, v.
* -YARN, S. katoenen garen, o.
Cotton, (kot'-tn), ow. 1. ruig -, wollig -, vlokkig -, viltig
zijn, - worden; 2. gelukken, goed van de hand gaan,
vlotten; 3. to - with one, behagen in iem. vinden. *-, bw.
met katoen voeren. *- ED, dw. bn. 1. ruig, vlokkig; 2.
goed gelokt enz.; zie COTTON, * -ING, dw. bn. ruig wordend enz. -, s. (het) ruig worden enz.; zie COTTON.
Cottonous, (kot'-tun-nus), Cottony, (kot'-tun-ni), bn. 1.
katoenachtig, katoenhoudend; 2. wollig, donzig, vlokkig.
Cotyle, (ko'-til), s. (ontl.) beenholte, pan, v.
Cotyledon, (ko-til-'li-dun), s. (ontl.) kwab (der nageboorte); 2. (dierk.) binnenklier van den uterus v.; 3.
(plant.) zaadhuisje, o.; 4. (plant.) venusnavel, m. 4-ovs,
(-li'-dun-nus), bn. tot den cotyledon behoorend.
Cotts, (kotts), s. hangmat (met een raam), v.
Couch, (kautsj), *- BED, S. 1. rustbed; 2. bed; 3. (jag.)
leger, o.; 4. (mijnw.) laag; 5. deklaag (van verf, verguldsel enz.), v.; 6. (zeev.) zie coAcu; 7. grond, grondslag, m.
*- FELLOW, S. slaapkameraad, m. *- GRASS, *-WEED, S.
hondsgras, S.
Couch, (kautsj), ow. 1. zich nederleggen; te bed gaan;
2. (jag.) zich legeren (van wild); 3. gehurkt zitten, buk
hinderlaag liggen, loeren; 5. liggen; 6. (fig.)-ken;4.i
zich uitstrekken, - uitbreiden; 7. buigen, buigingen
maken; to - down, in-, neerzakken (onder een last).
*_, bw. 1. neder-, op den grond leggen; 2. schikken (in
lagen), uitbreiden, uitstrekken; the waters - themselves,
de wateren breiden zich uit; he-es his limbs, hij strekt
zijne leden uit (op); 3. verbergen; 4. inlaten, inleggen,
plaatsen; 5. insluiten, samenvatten, voegen; 6. opstellen

Couchless, (kautsj'-less), bn. zonder bed.
Cougar, (koo'-ghur), S. panter, m.
Cough, (kof), S. hoest, kuch, m. *-, ow. hoesten, kuchen, o. *- bw. to - up, op-, uithoesten, kuchend
uitwerpen. *- ED, dw, bn. gehoest. *-ER, (- iii), m. v.
hoester, hoestster, kucher, kuchster, m. v. * -ING, dw.
bn. hoestend enz. -, S. (het) hoesten enz.; zie coucH,
ow.; hoest, m.
t Coul, (koel), s. 1. nachtmuts; 2. groote tobbe, v.
Could, (koud), vt kon, konden; zie CAN.
Coulies, (kouw'-lies), s. mv. koelies, (Chineesche -, Oostindische werklieden), m.
Coulter, (kool'-tur), s. kouter, ploegijzer, o.
Council, (kaaun'-sil), s. 1. (recht.) raad, m. raadsvergadering, v.; common-, gemeenteraad; cabinet-, kabipets-,
ministerraad; privy -, geheime raad (der koningen van
Engeland); order in -, bevel in rade, o.; 2. kerkvergadering, v. concilie, o.; 3. consultatie van geneeshoeren,
v. * -BOARD, s. raad, m. raadsvergadering, v.
Counsel, (kaaun'-sil), s. 1. raad, m. raadgeving, v.; the
best - I can give, de beste raad dien ik u kan geven;
2. beraad, overleg, o. beraadslaging; ruggespraak, v.;
they took - together, zij overlegden met elkander; to
take - with fear, (fig.) slechts de vrees raadplegen; is used, (Shak.) een onderzoek wordt ingesteld; 3. beleid,
o. voorzichtigheid; 4. geheimhouding, v. geheim, o.; keep
your own -, bewaar uw geheim voor u; 5. voornemen,
plan, inzicht, o.; 6. (recht.) raadsman, advocaat, adviseur,
m.; the king's -, de advocaat van den koning; (ook)
advocaat-fiscaal. * -KEEPER, s. bescheiden -, stilzwijgend persoon. *_KEEPING, bn. bescheiden, stilzwijgend.
Counsel, (kaaun'-sel), bw. 1. raden, raad geven (aan);
to let - one's self, zich laten raden; 2. vermanen, waar
I - you against it, ik waarschuw u er tegen.-schuwen;
Counselable, (kaaun-'sel-i-bl), bn. naar raad hoorend,
lijdzaam; zie ADVISABLE.
Counseled, (kaaun'-sel-lid), dw. bn. geraden, aangera-

den enz.; zie COUNSEL, bw. *...ING, dw. bn. radend cm
-, s. (het) raden, aanraden enz.; Zie COUNSEL, bw.
Counselor, (kaaun'-se-lur), m. v. 1. raadgever, m.
-geefster, v. raadsman, m.; 2. vertrouweling, m. v. -,
m. 1. raad, m. raadslid, o. -heer; 2. (recht.) coisnlent, raadsman, m.; 3. privy-, lid van den geheimen
raad (in Engeland). *-SHIP, s. raadsheerlijke waardigheid, v. raadsheerschap, o.
Count, (kaaunt), s. 1. (recht.) punt van aanklacht, - van
beschuldiging, o.; 2. berekening, v.; zie ACCOUNT; 3.
(bilj.) gemaakte bal, m.; 4. wijzerplaat, v.; 5. graaf (geen
Engelschman van geboorte), m. *- BOOK, S. rekeningcourantboek, o. *- WHEEL, s. (uurw.) slagrad (voor de
slingeringen), o.
Count, (kaaunt), bw. 1. tellen, op-, samentellen; 2. rekenen, berekenen; to - over, narekenen, natellen; to upon, ow. rekenen -, zich verlaten op; 3. aanrekenen;
4. (fig.) toerekenen, wijten; 5. meenen, denken; I thena my enemies, ik houd hen voor mijne vijanden.
Countable, (kaaun'-ti-bl), bn. tel-, rekenbaar.
Counted, (kaaun'-tid), dw. bn. geteld, gerekend enz.;
zie COUNT.

Countenance, (kaaun'-ti-nens), s. 1. aangezicht, gelaat,

voorkomen, o.; to alter -, van kleur veranderen, bleek
worden; to keep -, onaangedaan -, koel blijven (bij); to
keep in -, ondersteunen, doen bedaard blijven; to keep
one's self in -, zich goed houden, bedaard blijven; to
be out of -, van zijn stuk zijn, - geraken; to look ons
out of -, iem. van zijn stuk brengen; his - fell, hij
geraakte van zijn stuk; the knaight of the rueful -, de
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ridder met het droevige gelaat; good -, (rijsch.) fiksche
houding; 2. gunst, v. steun, m. ondersteuning, v.; to
be in -, in gunst staan; to give - to a rumor, een
gerucht steunen, - bevestigen; 3. uiterlijk aanzien, o.
schijn, m.; 4. aanzien, o. eer, v. naam en faam.
Countenance, (kaaun'-ti-nens), bw. 1. begunstigen,
aanmoedigen, toelaten; 2. steunen, schragen, verdedigen;
3. veinzen. *-D, dw. bn. begunstigd enz.; zie COUNTENANCE. *-R, (' -sur), m. v. begunstiger, aanmoediger,
ondersteuner, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. begunstigend,
aanmoedigend enz. -, s. (het) begunstigen enz.; zie
COUNTENANCE, bw.

Counter, (kaaun'-tur), s. 1. tel-, rekenpenning, m.; 2.

(spel.) fiche; 3. toonbank, v.geldtafeltje, o. *-, m. v. 1.
rekenaar, teller, -ster, m. v.; 2. (uurw.) slingerteller
(werkt.), m.; 3. (muz.) alt, v.; 4. (zeev.) wulf, o.; knuckle
of the -, holle gedaante der wulfhouten; lower -, holle
wulf; lower - rail, lijst van het holle wulf; upper rail, lijst onder de kajuitsramen; projecting of the -,
valling van het hek; square side -, windveer ; upper -,
vlak wulf; 5. (veearts.) borstholte, v.; 6. (jag.) ver
-kerd,contasp.

Counter, (kaaun-'turf , bijw. 1. tegen, tegenovergesteld;
2. averechts, verkeerd; 3. tegenover. *-ACT, bw.

tegen
verijdelen. -ED, dw. bn. tegengewerkt. -ING,-werkn,
dw. bn. tegenwerkend. -, s. (het) tegenwerken. *-ACTION, S. 1. tegenwerking, verijdeling; 2. terugwerking,
reactie, v. *-ACTIVE, bn., -LY, bijw. tegenwerkend.
-, S. tegenwerkend middel, o. *-APPROACHES, s. mv.
(vest.) tegen -approchen, tegen-loopgraven, v. mv. *-ATTRACTION, s. (nat.) tegenovergestelde aantrekking, . aantrekkingskracht, v. *ALucca, ( -bel'- leis), bw. 1. op-

wegen, het evenwicht houden (ook fig.); 2. verevenen,
vereffenen. -D, dw. bn. 1. opgewogen; 2. vereffend.
- by, (kh.) saldo gecompenseerd, - in rekening, ...ING,
dw. bn. opwegend; verevenend enz. -, s. (het) opwegen;
vereffening, v. * -BASS, s. (muz.) contrabas, v. -BILL,
-BOND, S. (kh. en recht.) tegen-akte, v. - bewijs, o.;
contra- borgtocht, m. *-BILACE, S. (zeev.) contrabras, m.
-, bw. andersom brassen. 4-BUFF, s. terugstoot,
-slag, -stomp, m. -, bw. terugstooten, - slaan. -ED, dw.

bn. teruggestooten, -geslagen. ...ING, dw. bn. terugstootend. -, S. (het) terugstooten. *-CHANGE, S. (kh.)
tegen-, herwissel, m. -, (-tjeensj'), bw. uitruilen, ver
verwisselen (ook fig.). -D, dw. bn. 1. verruild-ruilen,
enz.; 2. (wap.) afgewisseld, gebroken (door). ...ING, dw.
bn. verruilend enz. -, s. (het) verruilen enz.; zie
COUNTERCHANGE. *-CHARGE, S. (recht.) tegenbeschuldiging, v.; reconventioneele eisch, m. *-CHARM, bw. 1.
onttooveren; 2. vernietigen. -ED, dw. bn. onttooverd;
vernietigd. -ING, dw. bn. onttooverend, vernietigend.
-, s. (het) onttooveren enz. *-CHECK, bw. tegenwerken. -, s. 1. tegenschok, stoot; 2. tegenstand. m.; 3.
verhindering, v. hinderpaal, m.; 4. tegenverwijt, o.; 5.
(spel.) contra-trek; 6. tegen - assignatie, v. - briefje, o.
-ED, dw. bn. tegengewerkt. -ING, dw. bn. tegenwerkend. -, S. (het) tegenwerken enz.; zie COUNTER- CHECK,
bes. *CLAIM, S. tegenvordering, v. -eisch, M.
s. (heelk.) tegenkloof, contra- spleet, v. *-COMPONED,
bn. (wap.) tegen - samengesteld. * --DANCE, zie CONTRADANCE. * -DEED, s. (recht.) tegenakte, v. *-DEMAND, S.
tegeneisch, m. - vordering, v. * -DISENGAGE, ow. (scherm.)
tegen - uitwijken. *-DRAw, bw.l.na-, afteekenen,schetsen;
overhalen; 2. (kh.) wederzijds trekken (wissels). -N,
4w. bn. nageteekend enz.; zie COUNTERDRAW. -ING, dw.
bn.nateekenend enz. -, s. (het) nateekenen,schets,v. enz.;
Zie COUNTERDRAW. * -FISSURE, S. Zie COUNTERCLEFT.
*-FOILS, S. mv. tegenbladen (in de controleerende registers), talons- boeken; pas van den,souches,m.v.mv.*-FORT,
S. 1. (bk.) stutbalk, draagpijler; 2. schuine brugpijler, m.
*-FUGUE, s. (muz.) contrafuga, v. *-GAGE, bw. (timm.)
de tappen op het boorgat meten. -D, dw. bn. op het boorgat gemeten....ING, dw. bn. Zie COUNTERGAGE. *-GUABD,
s. bolweiks- borstwering, v. - schild, o. contragarde, v.
*-HATCH,bw. (teek.)tegenarceeren. -ED,dw. bn. tegengearceerd. -ING, dw. bn. tegenarceerend. -, s. (het) tegen
-arcen;tg i,v.*-INSURACEshervzkring,v.*-LATH,S.(timm.) tegenlat, v. klamp,m. -, (-lath'),
bw. (timm.)met tegenlatten voorzien. *--LIGHT, S. (schild.)
tegenlicht, o. *-MAND, S. 1. afzegging, v. tegenbevel, o.
herroeping; 2. omverwerping, nietigverklaring, v. -,
(- maand'), bw. 1. afzeggen, laten afweten; herroepen,

afschrijven; 2. nietig verklaren, omverwerpen. * siAnDATE, S. tegenbevel, o. - opdracht, v. *-HANDED,
(- maan' -ded), dw. bn. afgezegd enz.; zie COUNTERMAND. ...ING, dw. bn. afzeggend enz. -, s. (het)
afzeggen enz.; Zie COUNTERMAND, bw. en COUNTERMANDATE. *-MARCH, (-maartsj'), s. 1. (mil.) tegen -, contramarsch; 2. (fig.) achteruitgang, m. *-MARK, S. 1.
(toon.) contermerk; 2. (kh.) merk (van goederen), merk
keur (op goud of zilver), v. -, (maark'),-tekn,o.;3
bw. 1. merken, van een merk -, van een kenteeken
voorzien; 2. keuren (goud, zilver). -ED, dw. bn. gemerkt enz.; zie COUNTERMARK, bw. --ING, dw. bn. merkend enz. -, s. (het) merken enz.; zie COUNTERMARK.
*-MINE, s. (vest.) 1. tegenmijn; 2. (fig.) tegenlist, v.
-, (-main'), bw. 1. (vest.) tegenmijnen aanleggen; 2. (fig.)
tegenwerken (door list). -ED, ...ING, dw. bn. zie couNTERMINE, bw. *-MOULD,S.tegenvorm,afdruk, M. *-HUILE I
s. (vest.) tegenmuur, steunmuur, m. -, (-mjoer'), bw.
van een tegenmuur voorzien. -D, ...ING, dw. bn. zie
COUNTER-SIURE, bw. *-NOTE, S. 1. tegennota, v.; 2. tegenbriefje, o. -quitantie, v. *-OPENING, s. (heelk.) tegenopening, - lozing, v. *-ORDER, S. tegenbevel, o.
PANE, s. bedsprei, v. *-PAROLE, (-pe'-roof), s. (mil.)
1. tegenwachtwoord, o.; 2. veldkreet, M. *-PART, 8. 1.
tegendeel; 2. afschrift, o. kopij, v. duplicaat, o.; 3. tegen-, afdruk; 4. (muz.) tegenzang, m. contra- partij, v.
*-PARTY, S. 1. tegenpartij, v. - partij der, m.; 2. zie coUNTERPART. *-PASSANT, (-pess' -ent), bn. (wap.) binnen
een tegenverzoek-wartsch.*PETION,(-pei'sjun)ow.
inzenden. *-PLATE, S. tegenvorm, m. 5-PLEA, s. (recht.)
repliek, tegen = aanklacht, v. *-PLOT, (-plot'), bes. tegen samenzweren, tegenplannen maken. -TED, dw. bn. tegen- samengezworen. - r„NG, dw. bn. tegen -samenzwerend. * -POINT, s. 1. bedsprei, v.; (muz.) contra-punkt,
o.; 3. tegenstelling, v. *-POISE, s. tegen -, evenwicht, o.
-, (-pojz') bw. 1. tegen (elkander), wegen; 2. opwegen.
-D, dw. bn. tegen elkander gewogen enz. ING, dw.
bn. tegen elkander wegend. -, s. (het) tegen elkander
wegen. *-POISON, s. tegengif, o. *-PORT, s. (zeev.) geschutpoort in den spiegel, v. *-POST, s. (kh.) tegenpost,
m. *_PRESSURE, S. tegendruk, m. - kracht, v. * -PROOF, s.
tegenproef, v. - afdruk, m. *-PROTEST, S. (kh.) tegen protest, o. * -PRovE, (-proev'), bw. (drukk.) tegen -afdrukken, een tegenproef trekken. -D, dw. bn. tegen -afgedrukt. ...ING, dw. bn. tegen - afdrukken, -proeven trekkend. *-RAIL, S. dubbel hek, O. * -REMITTANCE, S.
(kh.) tegen -remise, v. *-REVOLUTION, S. tegen- omwenteling, v. -1ST, m. v. tegen - omwentelingsgezinde, m. v.
* -ROL, s. zie CONTROL. * -ROUND, s. (mil.) tweede nacht
ronde, v. * -SALIANT, (-see'-ljent), bn.-patrouile,cn
(wap.) uitspringend. *-SCARP, s. (vest.) conter-escarp,
v. -, bw. (vest.) van conter-escarp voorzien, onder een
afdak brengen. -ED, dw. bn. van conter-escarp voorzien. -ING, dw. bn. van conter-escarp voorziend.
-SEAL, (-siel'), bw. van een tegenzegel voorzien. -ED,
dw. bn. van een tegenzegel voorzien. *-sECUR E, bw.
tegen - verzekeren. -D, dw. bn. tegenverzekerd. *-sECURITY, S. 1. tegen-verzekering, v. tegen-borgtocht, m.;
2.tegenborg, m. V. * -SENSE, S. tegenzin, m. tegenbedoeling, v. *-SIGN, S. 1. mede -onderteekening, v. contraseign; 2. (mil.) wachtwoord, herkenningsteeken, o. -,
(saj n'), bw. tegen -, mede -onderteekenen, contrasigneeren.
-ED, dw. bn. mede -onderteekend; gecontrasigneerd.
-ING, dw. bn. mede -onderteekenend, contrasigneerend.
SINK, S. schroefgatboor,v. -,bw.(timm.)uitseverijnen,

inboren. *-sTOCK, S. tegen -kerfhout, tegenmerk, o.
*-suSIMER, s. (kuip.) tegen - onderlaag, tegenhuid, v.
*-suNK, dw. bn. uitgeseverijnd. -ING, dw. bn. uitseverijnend. -, s. (het) inboren. *-SUNKBIT, s. (blokra.)
veegmes, 0. *-SURETY, S. tegenzekerheid, - verzekering,
V. *-TALLY, Zie COUNTERSTOCK. *-TASTE, S. wansmaak,
m. * -TENOR, (-tie'-nur), s. (muz.) alt, tweede bovenstem,
M. *-TERRAGE, B. (vest.) tegen-wal, m. tegen - terras, o.
*-TICKET, s. (toon.) contermerkje, 0. *-TIDE, S. tegen
*-TIMBER, s. wulfhout, o. *-TIME, S. tegen -strom,.
ongeval, o. verhindering, v. hinderpaal, m.-spoed,m.
*-TRANSOM, s. (timm.) dekworp, m. *_TREBLE, S. (muz.)
discant, v. * -TRENCHES, s. (vest.) tegen - loopgraven, v.
mv. *-TRIPPING, s. (wap.)ruggelingsche stand,m. 5 -- TURiN,
s. (toon.) tegen - intrige, v. *-VAIL, s. 1. even-, tegenwicht; 2. tegenwaarde; 3. vergoeding, vergelding, v. -,
(- weel'), bw. 1. tegenwerken; 2. opwegen; 3. vergoeden,
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vergelden, beloonen (voor). -ED, dw. bn. tegengewerkt,
enz.; zie COUNTERVAIL bw. -ING, dw. bn. tegenwerkend enz.; - duties, (recht.) tegenrechten, compensatie tolrechten. -, S. (het) tegenwerken enz.; Zie COUNTERVAIL,
bw. *-VALLATION, (wel-lee'-sjun), S. (vest.) tegenschans,
V. *-vIEw, s. 1. tegenzijde; 2. tegenstelling, v. contrast,
0. *-VOTE, s. tegenstemming (in Bene vergadering), v.
-, bw. tegenstemmen. -D, dw. bn. tegengestemd.
...ING, dw. bn. tegenstemmend. *_WEIGH, (-wee'), bw.
tegenwegen, een tegenwicht leggen in de schaal. -ED,
dw. tegengewogen. -ING,dw.bn. tegenwegend *- wriEEL,
(-wiel'), bw. (mil.) zwenken, voor- en rugwaarts marcheeren. -ED, dw. gezwenkt. -inc dw. bn. zwenkend.
-, S. (het) zwenken, zwenking, v. *- woRK, (-wurk'),
bn. 1. tegenwerken, -arbeiden, (ook fig.); 2. (vest.) tegengraven, tegenmijnen aanleggen. -ED, *-WROUGHT, dw.
bn. tegengegraven enz. -ING, dw. bn. tegengravend. -,
S. (het) tegengraven enz.; tegenmijn, v.
Counterfeit, (kaaun'-tur-fiet), bw. 1. namaken, naboot
verdichten. huichelen; to -piety,-sen;2.vralch3
vroomheid huichelen. *-, ow. veinzen, zich aanstellen
als, zich uitgeven voor. *- ED, dw. bn. nagemaakt enz.;
Zie COUNTERFEIT, bw. *- ING, dw. bn. namakend enz.
-, s. (het) namaken enz.; Zie COUNTERFEIT. *-, bn.,
*-LY, bijw. 1. nagemaakt; 2. valsch, onecht, ondergeschoven, apocrief; - coin, valsch geld; 3. nagedrukt; 4.
geveinsd, huichelachtig, verdicht. *-, m. v. 1.bedrieger,
oplichter, -ster; 2. namaker, nabootser, -ster, m. v.
--, s. 1. namaaksel, o. nabootsing, v.; 2. nadruk, m.
ondergeschoven stuk, o.; 3. huichelarij, veinzerij, v.
*-ER, (-tui), m. V. 1. vervalscher, m. vervalschster, v.; 2.
nadrukker; 3. namaker, nabootser, nasper, m. naiapster,v.
Countess, (kaaun'-tess), s. gravin, v.
Counting, (kaaun'-ting), dw. bn. rekenend, tellend enz.
*-, s. (het) rekenen enz.; Zie COUNT. * -BOARD, S. 1.
geldtafeltje, o.; 2. toonbank, v. *-HousE, *- Room, S.
1. kantoor, o.; 2. schrijf kamer, v.
Countless, (kaaunt'-less), bn. talloos, ontelbaar.
Countrified, (kaaun'-tri-fajd), bn. boersch, landelijk.
Countries, (kun'-tries), s. mv. mijngangen, v. mv.; zie
verder COUNTRY.
Country, (kun'-tri), s. (-ies), 1. land, o. landstreek, v.;
mother-, parent-, moeder-, vaderland, land van inwoning; native-, geboorteland; a foreign -, een vreemd
land; all the -, het gansche land; 2. vader-, geboorteland,
o.; my own -,mijnvaderland; 3. veld,platteland, o.; to travel
the -, het (platte) land bereizen; to go into, to go down
into the -, naar buiten -, (inz.) naar zijn buitenverblijf
vertrekken; a - gentleman, een plattelands -edelman,
een landjonker; the - life, het landelijk leven; people, plattelandbewoners, (gem.) boerenvolk; 4. jury,
rechtbank der gezworenen, v.; trial by the -, vonnis van de jury, - van de gezworenen; so many constries, so many customs, (spr.) 's lands wijs, 's lands eer.
`s- bn. 1. landelijk, land...; 2. vaderlandsch; 3. vader
ruw, boersch. *-BALLAD,-landsiev,ptroch;4.
s. straatliedje, o. 5 -BOX, S. landhuisje, optrekje, o.
5 --BUMPKIN, *-CLOwN, S. grove boer, lummel, vlegel,
M. * -DANCE, S. boeren-, landelijke dans, m.; zie CONTRADANCE. * _HARRY, m. wagenmaker, m. *- HOUSE,
s. landhuis, o. buitenplaats, hofstede, V. * _LANGUAGE, S.
land-, moedertaal, V. 5 -LIFE, S. landleven, o. *- MAN, s.
-m. 1. landman; 2. landsman, landgenoot, m.; what - is
he? van welk land is hij ? *-- PARSON, m. dorpspredikant,
m. *- PINS, s. mv. gewone spelden, v. mv. *- PUT, S.
domme vent, lummel, m. *- SEAT, S. landhuis, o. bui
sONG, s. volkslied, o.; zie COUNTRY--tenplas,v.*
BALLAD. * ---SQUIRE, m. landedelman, landjonker, m.
* -WAKE, S. 1. kerkmis, V. wijdingsfeest eener kerk,
o.; 2. kermis, v. * -WOSIAN, V. 1. boerenvrouw, boerin;
2. landgenoot, v. *- WORD, s. plattelandswoord, provinciliasme, o. *-woxx, s. langzaam vorderend -, monnikenwerk, o.
County, (kaaun'-tih, s. ( -les), graafschap, o. provincie, v.
kreits, M. *-COURT, S. provinciaal gerechtshof, o.;
graafschaps-rechtbank, v.; (in burgerlijke zaken .2 2
niet te bovengaand). *_RATES, s. mv., * - CESS, 8.
graafschaps-rechten, -belastingen; opcenten, o. v. mv.
*-PALATINE, S. graafschap niet eigen rechtsmacht, o.
*-TOWN, S. hoofdplaats van een (Eng.) graafschap, v.
- Coup, (kaup), ow. vallen, tuimelen. f -, s. getal o.,
menigte, v.

Coupee, (koe-pi'), s. zekere danspas, coupé, m.
Couping, (kou'-ping), s. - glass, (heelk.) kopglas, o. laat-
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kop, m.

Couplable, (ku'-pli-bl), bn. koppelbaar (inz. jacht).
Couple, (kup'-pl), s. 1. paar, o. ; 2. (jacht.) koppel; 3.
(jacht.) koppelband, m. leis; 4. (timm.) koppeling; 5.
main-, pachthoeve, v. *-, bw. paren, koppelen, ver
verbinden. *-, ow. paren, zich vereenigen,-enig,
trouwen. * -BEGGAR,M.V.l.gemeene koppelaar, -ster, m.v.
2. geestelijke die bedelaarshuwelijken inzegent. *-D,dw.
bn. gepaard enz.; zie COUPLE. * -MENT, S. zie COUPLING, S.
t- Couplet, (koe'-plet), s. (dicht.) couplet, o. strophe, v.
Coupling, dw. bn. parend enz. *-, s. (het) paren enz.; zie
COUPLE. * - BAND, s. (rijt.) asband, m.; 2. (mv.) netmazen, v. mv. *- BOX, s. koppelschijf, -bus, v. *_PIN, s.
kettingbout, in 5 - REINS, s. (zad.) kruisteugels, -leid
-sel,m.o
mV.
t Coupoirs, (kup'-paars), s. muntschaar, v.
-- Cour, (kaur), bw. rillen, bibberen (van vrees).
Courage, (kur'-redsj), s. gmv. 1. moed, m.; his - failed
him, de moed ontzonk hem; to be of good -, goeden
moed houden; 2. ijver, m. vlijt, v. *-ous, ('-us), bn.,
-LY, bijw. moedig, dapper, onversaagd. -NESS, s. moed,
m. stoutmoedigheid, geestkracht, v.; zie COURAGE.
Courant, (kau-rent'), s. 1. (oudt.)soort dans, courante, v.;
2. (ku-rent'), (w. g.) dagblad, o. krant, v.
Courap, (kur-rep') s. huidziekte (in Oostindië), v.
Courb, (koerb), bn. gebukt, krom. *-, ow. zich buigen,
- bukken.
Courbaril, (koer'-ber-ril), s. 1. sprinkhanenboom, m.; 2.
soort gom, V.
Courd, (koord), S. pompoen, ni. kalebas, v.
Courier, (koe'-ri-ur), s. koerier, renbode, m.
Courland, (koer'-lend), s. Koerland (Rusland), o.
Couroucouis, (koe'-roe-koe -is), s. zek. vogel (Brazilië), m.
Course, (koors), s. 1. loop, gang, weg, m.; 2. baan, v.
(fig.) levensloop, m.; he has finished his -, hij heeft zijne
loopbaan voleindigd; - of years, loop der jaren; 3.
wedloop, wedren, m. tornooi, o.; 4. ren-, loopbaan, v.;
5. voortgang, vooruitgang ; 6. cursus, m. onderricht, o.;
- of law, rechtsloop; - civil, (liet) Romeinsche recht; -ecclesiastical, (het) kerkelijk recht; 7. (zeev.) koers, m.
richting, v.; onderzeil, o.; error of the -, misgissing;
main-, grootzeil ; steer the - ! koers leggen ! to shape
the -, den koers opgeven; to stand on the -, een opgegeven koers sturen; to steer the -, koers houden;
true -, verbeterde koers; - yarn, geknoopt kabelgaren;
8. rij, beurt, v. verloop, o.; 9. wijze, gewoonte, v. aard,
m.;of- ,derhalve, natuurlijk; words of -, ledige woorden,
o. mv.; 10. levenswijze, v. wandel, m.;11. (het) opbrengen
(der spijzen), entrée, v.; 12. (jacht.) zie COURSING; 13. (bk.)
laag, rij; 14. orde, rangschikking, v.; 15. (kh.) koers,
marktprijs, m. markt, v.; - of the day, koers van den
dag; - of exchange, wisselkoers; bill of -s, noteering,
prijs-courant der effecten, v. beursbriefje, o.; your favor
reached me in due -, uwen geëerden ontving ik ten behoorlij ken tijde; 16. (gen.) omloop; - of humors, omto be in
loop der vochten (in het lichaam); 17. kuur,
a - ofphysic, zich aan een (genees)kuur onderwerpen; 18.a
- of eggs, een broedsel eieren. *-s, mv, maandstonden,
m.mv.; - o f the teasel, (lakenw.) slagen met de wolkaarde;
- of the brush, borstelstreek, veeg, (het) borstelen.
Course, (koers), bw. 1. in omloop -, aan den gang brengen; 2. vervolgen; 3. afjagen, nazetten; 4. - over, doer-,
afloopen. *-, ow. 1. logpen, rennen; 2. ronddolen,
zwerven; 3. bijwonen, volgen (een cursus); to - in the
schools, dispuut-colleges houden. *-D, dw. bn. in loop
gebracht, geloopen; zie COURSE. -, bn. (mets.) in lagen
gemetseld.
Courser, (koor'-sur), s. renner, m. renpaard, strijdros, o.
*_, m. liefhebber van de jacht, jager, m.
Coursey, (koor'see), s. (zeev.) koker (van het vooronder), m.
Coursing, (koor'-sing), dw. bn. afjagend. *-, s. 1. (het)
afjagen enz.; zie COURSE; 2. klopjacht, groote jacht, v.
Court, (koort), S. 1. hof, voorhof, m. voorplaats, v.; 2.
hof, paleis, o.; 3. hoflieden, m. mv. vorstelijk huis; 4.
hof, gerechtshof, o. rechtbank, v.; -below, mindere recht
- of aldermen, raad van bestuur (te Londen);-bank;
- of bankruptcy, rechtbank voor faillieten; - of chancery, kanselarijhof; - of common pleas, burgerlijke rechtbank (voor civiele zaken); - of conscience, of requests,
vredegerecht, rechtbank voor kleine zaken; - of delegate,

v.;
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opperst (kerkelijk) hof van appèl; - of directors, raad
van bestuur voor de (Engelsch) Oost-Indische Compagnie;
- of equity, scheidsrechterlijk hof, rechtbank van goede
mannen; -- of error, hof van appèl, - van revisie; - of the
exchequer, raad van financiën; - of hustings, stedelijke -,
gemeenteraad (van Londen); - of police of insurance,
assurantie -rechtbank; - of record, rechtbank voor zaken
boven de 40 shillings; - of trade, rechtbank van koop
hof, m. vleitaal, beleefdheid, v.; to pay, to-handel;5.
make his - to, zijn hof maken aan. *-BARON, s. leenheerlijke rechtbank, v. -BRED, bn. opgevoed aan het
hof. * -BREEDING, s. opvoeding -, opleiding aan het hof,
v. 5 - CALENDAR, s. staats- almanak, m. -* -CARD, s.
(kaarts.) beeld, o. *- CHRISTIAN, S. geestelijk gerechtshof,
0. *_CUPBOARD, s. aanrechttafel, v. *- DAY, s. dag der
terechtzitting, m. * -DRESS, S. hofkostuum, gala, o.
*- FASHION, s. hofmode, v. hoffatsoen, gala, o. hofgewoonte, v. *- FAVOR, s. hofgunst, v. * - HAND, S.
(fig.) kanselarij-schrift, 0. *-HOUSE, s. paleis van justitie,
0. *_LADY, s. hofdame, v. 5 -LEET, s. jaarlijksche leenheerlijke vergadering, v. * -MARTIAL, s. krijgsraad, m.
* -NIGHT, S. avond-receptie aan het hof, V. * -PLASTER,
s. Engelsche pleister, v. *- ROLL, s. leenregister, soort
kadaster, o. *- YARD, s. binnenplaats, v.
Court, (koort), bw. 1. het hof maken aan, vleien, hulde
bewijzen; de gunst zoeken van; 2.verkeeren, vrijen (met).
*_, ow. to - it, den hoveling spelen. *- AGE, (kur'tidsj), s. Zie BROKERAGE. *_ED, dw. bn. gevleid enz.;
zie COURT, bw.
Courteous, (kur'-ti-us), bn., *- LY, bijw. hoffelijk, beleefd, aardig, gedienstig, vriendelijk. *-NESS, s. hoffelijkheid, beleefdheid, gedienstigheid, v.
Courter, (koor'-tur), m. hofmaker, vrijer, linker, m.
Courtesan, (kur-ti-'zen), v. boeleerster, lichtekooi,
bijzit, V.
Courtesy, (kur'-ti-zi), s. 1. hoffelijkheid, beleefdheid, v.;
to do one a -, iemand eene beleefdheid bewijzen ; in -,
beleefdheidshalve; 2. (kurt'-zi), nijging, buiging; to drop
a -, eene nijging maken; 3. gunst, v.; upon -, bij -, uit
gunst. *-, ow. nijgen, buigen (van vrouwen). *- iNG, dw.
bn. nijgend.
Courtier, (koort' jur), m. v. hoveling, m. hofdame, v.
*-Y, s. hoofsche manieren, v. mv. hoflucht, v.
Courting, (koort'-ing), dw. bn. vleiend enz. f-, s. (het)
vleien; (het) holmaken, hofmakerij enz.; zie couRT, bw.
Courtlike, (koort'-lajk), bn. 1. hoffelijk, vriendelijk; 2.
hoofsch. *...LINESS, ('- li-ness), s. 1. hoffelijkheid, vriendelijkheid; 2. hoofschheid, v. fijne toon, m. *...LING, m.
Zie COURTIER. *...LY, bn, en bijw. hoofsch, hof...; sierlijk,
elegant, net. 5 ...SHIP, (- 'sjip), s. 1. gunstbejag, o. (het)
vrijen om, aanzoek om; 2. the days of -, tijd vóór de
bruiloft.
Cousin, (kuz'-zin), m. v. 1. neef, m. nicht, v. (ooms-,
tanteszoon of dochter); first -, volle neef, - nicht; second
-, tweede -, halve neef, - nicht, neefskind, o.; 2. verwijderde bloedverwant, m. v. *- SHIP, s. neefschap,
bloedverwantschap, o.
Cousing, (kan'-zing), bn., *- LY, bijes. verbonden.
Coussinet, (koes'-si-net), s, 1. kussentje, o.; 2. (bk.) rust-,
draagsteen; 3. onderste richtboog (van geschut), m.
Cousu, (koo'-zu), bn. (wap.) aangehecht.
Youth, (kooth), bn. bekend.
1 Couteau, (koe -too'), s. hartsvanger, m.
Couvert, (kau'-wurt), s. (wap.) dak, o.
Cove, (koov), s. bocht, v. inham, m. kleine baai, kreek, v.;
2. (zeev.) gedeelte van het hek boven de kajuitsramen;
- of the balcony, voeting der galerij; - of the stern
yalery, tuinstek; 3. dak, dekstuk, o.; 4. schuilplaats, v.;
5. nest, o.; 6. pigeon -, duiventil, v.; (fig.) old pigeon -,
oude vrek, m. *-, m. winkelier, m.
Cove, (koov), bw. overwelven, dekken. *- D, dw. bn.
overwelfd.
Covenant, (kuw'-e-nent), s. 1. verdrag, o. overeenkomst,
V. contract; 2. verbond, bondgenootschap, o. ; covenant
(Eng. gesch. 1640). *-, ow. overeenkomen, contra,cteeren..
*_, bw. bedingen, stipuleeren. * - ED, dw. bn. overeen
zie COVENANT. * -ING, dw. bn. overeen -gekomnz.;
overeenkomen enz. ; zie COVE--komendz.,s(ht)
NANT. *-EE, (- tie), m. v. contractant, m. v. contracteerende partij, v. *- ER, (-' ur), m. v. (de) verbondene
(inz. onder Cromwell tegen Karel I, 1640); 2. contractant, m. -e, v.
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Covent-garden, (ko'- went-ghaar-dn), s. naam van eert
wijk, markt en schouwburg te Londen.

Coventry, (kuw'-wen-tri), -s. Coventry (Engeland), o.; ta,
send to -, (fig.) uit het gezelschap sluiten; to escape from
-, weder opgenomen worden in het gezelschap. * -BELL,.
s. (plant.) klokbloempje, o. *- BLUE, s. blauwgaren, o.
Covenous, (kuw'-we-nus), bn. bedrieglijk, valsch, misleidend.
Cover, (kow'-ur), bw. 1. - with, dekken; be -ed, wees
gedekt; they stand -ed before the king, zij stonden met
gedekten hoofde voor den koning; 2. verbergen, verhelen; the enemy was -ed from our sight, de vijand was
voor ons gezicht verborgen; 3. in-, omwikkelen. bedekken; 4. dekken, beschermen; 5. vergoelijken; 6. (kh.)
dekken, remises zenden; the receipts do not - the expenses, de ontvangsten dekken de uitgaven niet; 7. bespringen (van vee); 8. uitbroeden, zitten op; 9. verpanden,
hypothekeeren; -ed by a mortgage, gehypothekeerd.
5 -ED, dw. bn. gedekt enz.; zie COVER.
Cover, (kuw'-ur), s. 1. dek, o. deken, v.; 2. band (van een
boek), m. ; 3. dekkleed; (zeev.) luik, o. bedekking, v.;
mast and yard -, barringkleed; - of a hatchway, luikdeksel, o.; 4. luwte, v.; 5. (fig.) dekkleed, o. dekmantel, m.;
to serve as a - for perfidy, tot dekmantel aan de boosheid
dienen, under - of friendship, onder den dekmantel van
vriendschap; 6. dekking, overdekking, v.; we were under
-, wij waren onder dak, - beschut; they were under - of
a wood, zij werden door een woud gedekt; under - of the
night, onder beschutting van den nacht; 7. deksel, o.;
8. overtrek, o. hoos. v.; -ed strings, bewoelde snaren;.
9. omslag, m. enveloppe (van brieven), v.; under - of,
ingesloten bij; (fig.) onder dekmantel van; 10. (jag.)
schuilhoek, m. hol, o.; to break -, opjagen; 11. couvert,
coevert (aan tafel), o.; a room for thirty -s, een zaal
waar dertig personen aan tafel kunnen zitten. *-CHIEF,
S. hoofddeksel, o. hoed, m. kap, v. 5 -CLIP, s. schol
(visch), v. 5 -SHAME, S. (fig.) dekmantel, m. masker, o.
sluier, m. 5 -SLUT, s. morsmouw, v.
Coverele, (kuw'-ur-kl), s. deksel, o.
Covering, (kuw'-e-ring), dw. bn. dekkend enz. *--, s.
(het) dekken enz.; zie covER. k-, bedekking; 2.
deken; 3. schuilplaats, v.; 4. dak, o.; stone -, (mets.)
bekleeding. v.
Coverlet, (kuw'-ur-let), s. 1. beddesprei, v.; 2. karpet,.
tapijt, 0.
Covert, (kuw'-urt), bn., * - LY, bijw. 1. bedekt, gedekt;
2. beschut; 3. verborgen, geheim, arglistig; 4. feme -.
(oudt. recht.) gehuwde vrouw; vrouw door haren man
bijgestaan; - way, (vest.) bedekte weg. *-, s. 1. schuilplaats, toevlucht, v. dak; 2. dicht geboomte; 3. leger (van
wild), o. schuilhoek, m.; -s, mv. dekvederen (van een
vogel), v. mv. * - NESS, S. 1. verborgenheid, heimelijkheid;_
2. geveinsdheid, arglist, v.
Coverture, (kuw'-ur-tjoer), s. 1. bedekking; 2. bescherming, beschutting, v.; (fig.) dak, o.; 3. gehuwde staat
der vrouw, m.
Covess, (ko'-wes), s. winkelierster, V.
Covet, (kuw'-et), bw. 1. begeeren, verlangen, beloeren;_
all - all lose, (spr.) die het onderste uit de kan wil
hebben, dien valt het lid op den neus. *-, ow. - after,
belust zijn op, hevige begeerte gevoelen naar. * - ABLE,
(- 'i-bl), bn. begeerbaar, wenschenswaard. * - ED, dw. bn..
begeerd enz.; zie COVET. * -ING, dw. bn. begeerend enz..
-, s. (het) begeeren enz.; zie COVET, bw.
Covetous, (kuw'- i-tus), bn. - after. of, 5-LY, bijw. 1.
begeerig, belust, gretig; 2. hebzuchtig, gierig, vrekkig,
inhalig. *- NEss, s. 1. begeerlijkheid, belustheid; 2. heb
inhaligheid, v.
-zucht,
Covey, (kuw'-i), s. 1. broedsel, o.; 2. vlucht, v. zwerm;.
3. troep, m. bende, v.
Covin, (ko'-win), s. (recht.) complot, kabaal, o.
Coving, (ko'-wing), dw. bn. overwelvend enz. *--, e.
(het) overwelven, wulfsel, o. *-, s. bedekte gang, v.
Covinous, zie covENous.
Cow, (kau), V. koe v.; - with calf, drachtige koe ; milk
-, melkgevende koe. 5 - BALEY, s. lafaard, m. *-BASE,.
s. dolle kervel, v. * - BLAKES, s. mv. droge koemest, m.
*-BURNER, s. glanzige meikever, m. * -CALI, s. wijf jeskalf, o. * -CLAP, s. mest, ni . -PING, s. (het) mesten
(met koemest). 5 - HANDED, bn. linksch. * -HAIR, S.
koehaar, 0. * -HAGE, s.stink-, vuilboom, m. *-HERD, m.
koeherder, m. *-HIDE, S. koehuid, v. -, m. ossentem-

COW. -- CRA.

CRA.

mer, m. *- HOUSE, S. koestal, m. *- KEEPER, m. 1.

vetweider; 2. koeherder, m. *- LEECH, m. koeiendokter,
veearts, m. -ING, S. koegeneeskunde, v. *- LODGE,
koestal, in. * - POCK, s. koepokstof, v. *-Pox,
s. mv. (veearts.) koepokken, v. mv. *-QUAKES, -quake,
s. koemest, m. *- SHARD, S. scherf (van glas enz.), v.
*_SHED, S. mergel, m. mestaarde, v. *-'s LIP, S. (plant.)
etgroen, o. sleutelbloem, primevera, v. *- 'SLUNGWORT,
s. (plant.) wolkruid, o. koningskaars, v. *- sPUOK, s.
soort plant, v. *- STRIPLING, S. sleutelbloem, v. *-'s
THUMB, bijes. juist, op zijn pas. * - TREE, s. melkboom
(Zuid -An:erika),m *-wEED,s.wilde kervel,m. *-WHEAT,
paardebloem. V.
Cow, (kau), bes- . - down, bang maken.
Coward, (kau'-urd), m. v. 1. lafaard, m. v. ; 2. (wap.)
liggende leeuw, m. * -, bn., *- LY, bijw. laf, versaagd.
-, bw. versaagd -, bang maken, vrees aanjagen.
*_ED, dw. bn. versaagd gemaakt. *-LINESS, S. zie co*-PEN, S.

WARDICE.

Cowardice, (kau'-ur -dis), s. lafheid, versaagdheid, v.
angst, M. *...DIZE, (-dajz'), bw. zie

COWARD, bes.

Cower, (kau'-ur), ow. - down, hurken, nederhurken,
inzakken. *-, bw. verfrommelen. *- ED, dw. bn. gehurkt enz. * - ING, dw. bn. lurkend. -, S. (het) hurken.
bijw. dom, laf.
Cowish, (kau'-isj), bn.,
Cowl, (kaol), S. 1. monnikskap ; (ook plant) ; 2. schuif, v.;
8. deksel, o. ; 4. ij zeren koker in liet dek, v. ; 5. tobbe met
handvatsels, V. *-ED, bn. 1. kapvormig; 2. niet een(monniks)kap bedekt. *-STAFF, s. draagboom, -stok, m.
Cowley, (kao' -li), m. Abraham Cowley (Engelsch dichter,
1618-1667).
Cowlick, (kau'-lick), S. bos, m. kuif, v.
Cowlike, (kau'-lajk), bn. als -; gelijk aan een koe ; (fig.)
dom.

Coworker, (ko- wur'kur), m. v. medewerker, arbeider,
-ster, m. V.

Cowper, (kau'-pur), m. William Cowper (Engelsch
dichter, 1731-1800).

Cowry, (kao'-ry), s. zie COWRIES.
Cowries, mv. schelpmunten, kauries,v.mv.(in Hindostan).
Coxbones, (koks -bo -nes), tw. by - ! op mijn woord!
Coxcomb, (koks' -koom), s. 1. hanekam, m. (ook plant);
2. kruin; 3. narrenkap, v.; 4. (fig.) zot, dwaas, ingebeelde gek; snoever, snoeshaan, fat, m. *- RY, s. gmv.
zotheid, snoeverij, ingebeeldheid, v.
Coxcomical, (koks -koom'- i -kel), bn., *- LY, bijw. zot,
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Crabbe, (kreb' -be), s. George Crabbe (Exlgelsch dichter,
1754-1832).
Crabby, (kreb' -bi), bn. duister, onverstaanbaar, verward
(van stijl).
Craber, (kreb'-ur), s. waterrat, v.
Cracible, (kre- si' -bl), S. (stoomv.) kroes, m.
Crack, (krek), S. 1. krak, knal, m. ; 2. kraak, scheur,
spleet, barst, V. ; ( het) losspringen ; deuk, v. ; -s gallen
(in geschut); 3. waanzinnigheid, gekrenktheid in de
hersens, V. *-, m. v. 1. waanzinnige, m. v.; nar, dwaas,
m.; 2. pralerij, v.; 3. pochhans, snoever, m. snoefster, v.;
4. oogenblik, o. oogwenk, m.; 5. verkrachting; 6. hoer, v.
*-, bn. 1. (gem.) knap ; 2. berucht. *-, tw. krak ! boos!
*-BERRY, S. knakbezie, v. * -BRAINED,'bn. gekrenkt in
de hersens. * -HEMP, *-ROPE, S. (fig.) galgebrok, o.
*-SHIPS, S. mv. snelzeilers, m. mv.; pronkschepen, o.
mv. ; a - shot, een meesterschot, fiksch schot. *-WIL
soort Wilg, M.
-LOW,S.
Crack, (krek), bw. 1. doen splijten, - barsten; 2. openrukken, - breken; to - nuts, noten kraken; 3. knakken,
breken ; to - the heart, het hart vaneen scheuren; 4. uit
beste geven (snedige gezegden); (fig.) to --werpn,t
yokes, uien debi.teeren; 5. vernielen;8. krankzinnig maken.
sI-, ow. 1. kraken, barsten, splijten, uiteenspringen,
2. knallen, breken; 3. (fig.) pralen, snoeven. *-ED, dw.
bn. gespleten, gekraakt enz. ; zie CRACK, bw. ow. *-ER,
(-us), s. 1. (noten)kraker, m.; alles wat doet splijten,
kraken enz.; 2. vuurpijl, zwermpot; 3. knal, m.; 4.
papillot; 5. soort scheepsbeschuit, v.; 6. pijlstaart, (eend);.
7. pochhans. snoever, ni. 5 -inG, dw. bn. krakend,
splijtend enz.; - in, (zeev.) veel zeil bijhebben. -; s.
(het) kraken enz.; zie CRACK, bw. ow. -, s. losbranding, v. geknal, o.
Crackle, (krek'-kl), ow. 1. knetteren, knappen; 2. kraken,
splijten, barsten. *-D, dw. bn. geknetterd enz.; zie
CRACKLE. 5 ...ING, dw. bn. knetterend enz. -, s. (het)
knetteren enz.; zie CRACKLE, ow.; geknap, geknetter, o.
Cracknel, (krek' -nil), s. krakeling; knapkoek, m.
Cradle, (kre'-dl), s. 1. wieg, bakermat ; 2. (fig.) kindsheid, v. ; from the -, van kindsbeen af; 3. (heelk.) spalk,
m.; 4. (zeev.) launching -, wieg, (stelling waarvan de
schepen afloopen), v.; 5. ziekbed (op schepen), o.; 6.
- of a scythe, zeisliaak, m.; 7. houtvlot, o.; loopplank;
8. (gray.) wieg, v.; 9. ijzerroest, o.; 10. - of a lobster,
buik van een kreeft, In. 5 -CLOTHES, s. mv. luier-, kindergoed, 0. *-SPIT, s. spittromrnel, v.

Cradle, (kre'-dl), bes. 1. in een wieg leggen; 2. wiegen;
dwaas, ingebeeld, fatterig.
inwiegen; 3. (fig.) oppassen en verplegen; 4. maaien en
Coxon, (kuk'-sun), s. zie COCKSWAIN.
in schoven binden (koren). *-, ow. 1. (als) in een wieg
1.
zedig,
ingetogen,
(koj),
bn.,
*bijes.
LY,
Coy,
bescheiliggen ; 2. ingesloten zijn in. *-D, dw. bn. gewiegd enz.;
den; 2. bloode; 3. preutsch. *-, ow. 1. zich zedig hou
zie CRADLE, bw. 5 ...Ia G, dw. bn. wiegend enz. -, s. 1.
gedragen; 2. bloode -, preutsch zijn. 1-isx, bn.,-den,
-LY, bijes. zie coy, bn. *- NEss, S. 1. zedigheid, inge(het) wiegen enz. ; Zie CRADLE, bW. ow. ; 2. (bk.) kruis
-bog,m.
togenheid, bescheidenheid; 2. blooheid, beschroomdheid;
Craft, (kraaft), S. 1. handwerk, o. kunst, v. ; 2. bekwaam8. preutschheid, v.
heid, handigheid; 3. list, sluwheid, v. ; 4. (zeev.) lichter,
Coz, (koz), s. (verk. van cousin); (gem.) schatje, boutje
m. vaartuigje, barkje, o. ; 5. visehtuig, o. ; -s of the
(tot meisjes), o.
keel, kielverversching, v. *-ILY, bijw. zie CRAFTY.
Cozen, (kuz'-zn), bw. 1. bedriegen, foppen; 2. belezen.
* -INEss, s. list, sluwheid, arglist, kuiperij, v.
4-AGE, ('-edsj), s. bedrog, o. fopperij, v. *- ED, dw. bn.
s. werk -, ambachtsman, m. *-SMASTER, s. baas, meester
bedrogen enz.; zie COZEN, bw. *_ ER , (- nur), m. v.
(in eenig ambacht), in. 5 -Y, bn. 1. listig, sluw, bedriegbedrieger, fopper, -ster, m. v. -, m. verleider, m.
lijk; 2. bekwaam, handig, smaakvol.
* -ING, dw. bedriegend enz. -, S. (liet) bedriegen enz.;
Crag, (kregh), s. 1. steile rots, v. ; 2. (oudt.) hals, m.;
zie COZEN en COZENAGE.
3. werk (van vlas), o.; 4. (veearts.) nek, m. * -GED,.
Cozy, zie cosEY.
('-ghid), bn. 1. steil, scherp; 2. rotsachtig. -NESS, S.
Crab, (kreb), s. 1. krab, v. kreeft, m.; 2. kreeftgestarnte,
5 -GINE5S, ('-ghi-ness), s. 1. steilte; 2. rotsachtigheid,
o.; 3. (zeev.) kaapstander, m.; windas, o.; 4. hefboom, koe
V. 5 -GY, (-ghi), bn. zie CRAGGED.
slede, V. ; 6. wilde appel, m. ; 7. (fig.) onvrien--voet,m.;5
delijk -, norsch mensch. f -, bn. 1. zuur, wrang ; 2. (fig.) Crake, (kreek), s. 1. wachtelkoning (vogel), m. ; 2. snoeverlj, V. * -BERRY, S. mosbezie, v. * -FN;ET, S. soort
norsch, onvriendelijk. * -APPLE, S. wilde appel, hout
orchidea (zek. kruid), v.
BAR, *- Boom, s. windas, o. lief boom, m.-apel,m.*
* -EATER, s. krabbeneter, (vogel), m. *- FISH, S. kreeft, Cram, (krem), bw. 1. volstoppen, aanvullen, volproppen;
to - a room with people, een kamer volstoppen met
M. * -LOUSE, S. platluis, v. *-'s EYES, S. mv. (apoth.)
menschen; a well -med house, een goed gevulde seliouwkreeftsoogen, o. mv. *-SHELLS, s.inv.(fig.)schoonen,ui.mv.
burg ; to - a child, een kind volstoppen (met voedsel);
* -SPIDER, S. soort spin, v. *- sTIcK, S. knoestige stok, m.
he is -med with Latin, hij is opgepropt met Latijn; I
* -STOCK, S. wilde ongeënte boom, m. *- TREE, S. hout
shall - it down his throat, ik zal het hem door de keel
11 -wies cH, S. (zeev.) braadspil, o. lier, v.-apelbom,.
duwen; 2. vetmesten (vee, vogels); 3. (fig.) wijs maken,
5 -YAw5, S. (gen.) soort (Westindische) ziekte.
doen slikken. *-, ow. zwelgen, zich den buik vol eten.
Crab, (kreb), bw. norsch -, gemelijk naaken. *- BED,
dw. bn. norsch gemaakt. -, bn., -LY, bijw. 1. zuur, wrang; Crambe, (krem' -bi), s. kool, v.
2. (fig.) norsch, onvriendelijk, gemelijk; 3. ruw, oneffen; Crambo, (krem'-bo), s. rijmspel (met eindrijmen), o.
4. verward, duister (van stijl). -NESS, S. 1. zuurheid, Cramp, (kremp), s. 1. kramp, m. spanning ; 2. (fig.) verhindering, spanning, v.; dwang, m. boei; 3. kram, V.
wrangheid ; 2. norschlieid, gemelijkheid; 3. ruwheid,
klemhaak, band ; 4. sidderaal, M. 1-FISH, *--•RAY, S.
oneffenheid; 4. verwardheid, duisterheid, v.
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krimpvisch, m. *- IRONS, s. mv. 1. enterhaken, m. mv.;
2. (drukk.) kooien, v. mv. *- RINGS, S. mv. bouten,
klembeugels, m. mv. *- WORD, S. 1. hard woord, moeielijk woord; 2. vonnis, o. ; to undergo the -, het vonnis
hooren uitspreken.
Cramp, (kremp), bw. 1. krampachtig samentrekken, doen
krimpen; 2. (fig.) beperken, hinderen, belemmeren, stremmen ; 3. inkrimpen ; 4. trekken, rukken, rijten ; 5.
krammen, van krammen voorzien. *- ED, dw. bn. samengetrokken enz.; zie CRAMP, bw. *- JNG, dw. bn.
samentrekkend enz. -, s. (het) samentrekken enz. ; zie
CRAMP, bw.
Crampil, (krem'pil), s. (mil.) scheedebeslag, o.
Crampónee, (kram-pu-nie'), bn. (wap.) met één balk,
éénbalkig.
Crampoon, (krem-poen'), s. 1. (zeev.) dreg ; 2. kram, v.;
3. (mil.) stormhaak, m. ; 4. ijsspoor, v.
Cranage, (kre'-nidsj), S. 1. kraangeld ; 2. kraanrecht, o.
Cranberry, (kren'-ber-ri), s. mirtenbezie, v.
Cranch, zie CRAUNCH.
Crane, (kreen), s. 1. kraanvogel, m. (ook sterr.) ; 2. kleine
waterraaf; 3. (werkt.) kraan, v. beweegbare bok; 4. hevel, zuiger, m. ; clerk of the -, kraanschrijver; master
of the -, kraan-, waagmeester, M. *BERRY,
zie CRANBERRY. *-CHAIN, S. kraanketting, m. *- FLY, s. aardvlieg, v. *- IRON, S. verschansingijzer, o. *- LINR, S.
zwichting (van het want), v. *-NECKS, S. mv. (rijsch.)
zwanenhalzen, m. mv. * -' S BILL, S. (plant. en heelk.)
ooievaarsbek, m. *- SHAFT, S. houten zwanenhals, m.
Crane, (kreen), bw. met de kraan opwinden.
Craniognomy ,(kre-ni-ogh'-no-mi), s. schedelwetenschap,
v. * ... LOGICAL, (- lo'-dji-kel), bn. tot de schedelleer behoorend, phrenologisch. *...LOGIST, (- lo'-djist), m. v.
schedelkundige, phrenoloog, m. V. *...LOGY, (- lo'-dji),
s. schedelleer, v. *...METER, ('-mie-tur), s. (werkt.) schedelmeter, m. *...METRICAL, ( - mi'-tri-kel), bn. schedelmetend. *...METRY, ('-mi-tri), s. schedelmeetkunde, schedelmeting, v. *plc, (-sko' -pik), bn. schedelbezichtigend. *...scoPIST, ('-sko-pist), m. schedelziener, m.
*...scoPY, ('-sko-pi), s. schedelbezichtiging, v.
Cranium, (kre'-ni-um), s. schedel, m. hersenpan, v.
Crank, (krenk), s. 1. (werkt.) kruk, askruk, v. ; bell -,
tuimelaar, gebogen balans ; klokkenarm ; - ofway
way shaft,
(stoomw.) kruk der bewegingsas ; radius-, parallelkruk;
2. putzwengel; 3. krukarm, draaier, m.; 4. kromte,
kromming, buiging; 5. grog van jenever; G. (fig.) (woord-)
verdraaiing, v. woordenspel, o. *- ARM, s. kruk, v. knop,
m. * - EYE, s. krukoog, o. *- PIN, s. krukpen, v. *-'s
WELL, s. middengedeelte van de kruk, o.
Crank, (krenk), bn. 1. (zeev.) rank, zwak; 2. levendig, vlug,
opgeruimd; - boat, ranke boot, licht gebouwde sloep; 3.
- engine, draai(stoom)machine; - wheel, touwslagerswiel. *-, ow. kronkelen, zich winden, zich krommen.
*_ED, dw. bn. gekronkeld enz. -, bn. met een kruk,
met krukken ; - axle, as met kruk; - shaft, askruk.
* -ING, dw. bn. kronkelend enz. -, s. (het) kronkelen
enz.; zie CRANK, Ow. * -LE, OW. Zie CRANK, ow. -, S.
krolikeling, kromming, v. * - I.ED, Zie CRANKED. * - NESS,
S. 1. (zeev.) rankheid, onstevigheid; 2. levendigheid,
vlugheid, opgeruimdheid, v. *_u, (-'us), bn. twistziek, lichtgeraakt. *- Y, bn. zie CRANK, bn.
Crannied, (kren-'nid), bn. 1. gespleten, vol scheuren;
- wall, gebarsten muur; 2. rimpelig.
Crannies, (kren- 'nies), s. mv. ondergeschikte ambtenaren in de Portugeesche Oostindische bezittingen.
Cranny, (kren-'ni), s. (-ies), 1. spleet, scheur, barst,
v.; 2. (fig.) schuilhoek, m. ; 3. (glasbl.) schaar, v. *-, bn.
vlug, vroolijk; vriendelijk. *- ING, bn. splijtend, doende
splijten, - barsten.
Crants, (krents), s. mv. lijkkransen, m. mv.
Crap, (krep), s. 1. (plant.) onkruid, o.; 2. (het) gemaaide,
maaisel, o.; 3. spits, punt ; 4. galg, v. ; 5. geld, splint,
0. *-, bw. zie CROP, bw. *--HIDES, zie op CROP.
Crape, (kreep), s. 1. krip, floers, o. f -, bw. 1. met floers
omwinden; 2. (kapp.) krippen, doen krullen (het haar).
-D, dw. bn. 1. omfloersd; 2. gekruld enz.; zie CRAPE.
...ING, dw. bn. 1. omfloersend; 2. krullend enz.; iron, (kapp.) krul-, friseerijzer, o. -, S. (het) omfloersen,
krullen enz.; Zie CRAPF,, bw.
Craple, (kro-pl), S. klauw, m.
Crapnel, (krep-'nil), s. haak, m. dreg, v.
Crapped, (krep-'ped), bn. gehangen.

CRA.
Crapula, (kre-'pjoe-le),

*...LENCE, (-lens), s. 1. roes, m.
dronkenschap; 2. (gem.) zatheid, haarpijn, v. *...LEaT,
('-lent), *...LOVS, ('-lus), bn. 1. dronken, zat; 2. onmatig, gulzig (in het drinken).
Crare, (kreer), S. lomp -, log vaartuig, o.
Crase, zie CRAZE.
Crash, (kresj), S. 1. gekraak, o. instorting, v.; 2. geraas,
gebabbel; 3. gekijf, o. *-, bw. verbrijzelen, vergruizen,
verpletteren. *-, ow. 1. instorten, in stukken vallen,
kraken; 2. (fig.) zich zat drinken, (gem.) zuipen. *-] D,
dw. bn. verbrijzeld enz.; zie CRASH, bw. ow.
dw. bn. verbrijzelend enz. -, s. (het) verbrijzelen,
enz.; gekijf, o.
Crasis, (kre'-sis), s. 1. (gen.) gestel, o. ; 2. (spraakk.)
vereeniging tot één lettergreep, v.
Crass, (kres), bn. dik, zwaar, lijvig, grof, vast. *- AXE,
s. (timm.) steekbijl, v.
Crassament, (kres-'se-ment), s. (gen.) bloedklomp,
-klont, m.
Crassiment, (kres-'si-ment), Crassitude, (kres'-sitjoed), Crassness, (kress'-ness), s. dikte, lijvigheid, logheid, v.
Crastination, (kres-ti-nee'-sjun), s. gmv. uitstel, o. ver
-tragin,
opschorting, v.
Cratch, (kretsj), s. (-es), ruif, krib, v.-$s, s. mv.
(veearts.) hoefzweren, V. mv.
Crate, (kreet) s. pakmand, v. (flesschen)korf, m.
Crater, (kree -tur), s. 1. krater ; 2. (sterr.) beker, m.
5 -IFORM, (' -i-form), bn. kratervormig.
Craunch, (kraauntsj), bw. 1. met de tanden verbrijzelen,
vermalen; 2. (fig.) oppeuzelen. *- ED, dw. bn. vermaald
enz. ; zie CRAUNCH, bw. * - ING, dw. bn. vermalend. -,
s. (het) vermalen enz.; zie CRAUNCH.
Cravat, (kre-wet'), s. halsdoek, m. kravat, v.; laced -,
kanten das, v.
Crave, (kreev), bw. 1. dringend verzoeken, - vragen (om),
smeeken; to - one's pardon, iemands vergiffenis afsmeeken ; 2. verlangen, eischen. *- for, ow. to - for mercy,
om genade bidden. *- D, dw. bn. dringend verzocht enz.;
zie CRAVE, bw.
Craven, (kree'-vn), m. 1. lafaard; 2. overwonnen haan,
M. *-, bn. laf, bloode. "-, bw. bang -, versaagd maken,
vrees aanjagen (aan). *- ED, dw. bn. bang gemaakt.
* -ING : dw. bn. bang makend. -, s. (het) bang maken
enz.; zie CRAVEN, bw.
Craver, (kree'-wur), m. v. verzoeker, -ster, smeekeling,
m. v. lastige vrager.
Craving, (kree'-wing), dw. bn. dringend verzoekend enz.
*_, s. (het) verzoeken enz. ; zie CRAVE, bw. *-, be.,
*-LY, bijw. verzoekend, smeekend, op onderdanige wijze.
* -APPETITE, S. verslindende honger, m. *-, *- NESs,
S. vurige begeerte, v.
Craw, (krao'), s. 1. krop, m. maag (der vogels), v.; 2. zie
CROW ; 3. gekraai, o. * - FISH, s. rivierkreeft, m. *-rLoWER, S. (plant.) ranonkel, m.
Crawl, (kraol), S. 1. (zeev.) buis (in visschersvaartuigen),
kaar, v. ; 2. schildpaddenvijver, m. *-, ow. 1. kruipen,
zich voortsleepen, moeielijk loopen ; he is hardly able to
- about the room, hij is bijna niet in staat zich in de
kamer voort te sleepen; the fleets -ed about the shore, de
vloten hielden angstig langs de kust; opinions - about
the world, geruchten sluipen zachtkens onder de mensclien voort ; my flesh -s, (gem.) ik krijg kippenvel; to
- down, naar beneden komen ; to - forth, voortkomen;
to - into, naar binnen -, inkomen, -sluipen ; he has -ed
into the king's favor, hij wist zich in 's konings gunst te
dringen; to - up, naar boven komen. *- ED, dw. bn. gekropen enz.; Zie CRAWL. *-ER, ('-ur), m. v. 1. kruiper,
-ster ; 2. sluiper, -ster, m. v. -, s. kruipend dier, o. *- ING,
dw. bn. kruipend enz.
(het) kruipen enz.; zie
CRAWL. -LY, bijw. al kruipend.
Crayer, (kree'-ur), s. kraaier (Zweedsch schip), m.
Crayon, (kre'-un), s. 1. teekenkrijt, crayon; 2. potlood, o.;
colored - s, gekleurd krijt; black-, potlood; red -, rood
krijt; - drawing, krijtteekening; -painting, teekening
met pastel ; - paper, teekenpapier; 3. teekenpen, v. *-,
bw. 1. met krijt teekenen, crayonneeren; 2. - out, schetsen, ontwerpen, opstellen. *- ED, dw.bn. geteekend enz.;
zie CRAYON, bw. 5-ING, dw. bn. teekenend enz. -, s.
(het) teekenen enz.; zie CRAYON.
Craze, (kreez), bw. 1. vermorzelen,fijnstampen; kneuzen,
tot poeder malen ; (ook fig.); 2. (het verstand) verzwak-

-, s.
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ken; (den geest) verwarren. *- D, dw. bn. vermorzeld
enz.; zie CRAZE. *- DNESS, CRAZINESS, S. 1. broosheid,
breekbaarheid; 2. geestverzwakking, verstandsverbijstering, v.
Crazemill, (kreez'-mil), s. (werkt.)tinmolen,tinklopper, m.
Crazily, (kree'zi -li), bijw. zie CRAZY.
Crazing, (kree'-zing), dw. bn. vermorzelend enz. f-, s.
(het) vermorzelen enz.; zie CRAZE.
Crazy, (kree'-zi), bn. 1. broos, bouwvallig; zwak, ziekelijk,
gebrekkig; - age, de verzwakte ouderdom; 2. a - constitution, een verzwakt (ondermijnd) gestel; 3. waanzinnig, gekrenkt (in de hersens); he is -, zijn verstand is
op hol.
Creak, (kriek), ow. 1. kraken, een krakend geluid geven;
2. piepen (als krekels enz.). *- ED, dw. bn. gekraakt.
* -ING, dw. bn. krakend. -, s. 1. (het) kraken, gekraak; 2. gepiep, o.; 3. (zeev.) gefluit(in het touwwerk),o.
Creak, (kriek), s. wachtelkoning (vogel), m.
Cream, (kriem), s. 1. room, m.; - cheese, roomkaas, v.;
- of lime, kalkwater - schuim, o.; - of tartar, (apoth.)
gezuiverde wijnsteen(cremor tartari),m.; 2. (scheik.) vernis,
o.; 3. (fig.) room, m. (het) beste, voortreffelijkste; kern,
bloem, v.; the - of the jest, liet fijne van de grap.
* -BOCAL, s. roomkom, V. * -COLORED, bn. roomkleurig.
*-EWER, s. roomgieter, - emmer, m. *- FACED, bn. bleek;
laf, blonde. * - POT, s. roompot, m. * - TART, S. roomtaa rt, v.
Cream, (kriem), bw. 1. roomen, den room afnemen; (fig.)
2. het beste wegnemen. *-, ow. 1. room zetten, - geven;
2. schuimen, werken (van bier); 3. (Shak.) hoofsche
manieren aannemen. *.ED, dw. bn. geroomd enz.; zie
CREAM. * -ING, dw. bn. roomend enz. -, s. (het) roomen enz.; zie CREAM, bw. ow. *- Y, bn. roomig, roomachtig.
Crean, (krien), zie CRINE.
Creance, (kri'-ens), s. (jacht.) valkenkoord, o.
Creas, (kries), s. (kh.) soort dubbelgewerkte stof, v.
Crease, (kriez), s. 1. kreuk, vouw, plooi; 2. rimpel; 3.
dubbele krijtstreep, v.; 4. (lakenw.) omslag, m.
Crease, (kriez), bw. 1. vouwen, plooien; 2. plooiend
fatsoeneeren; 3. in de lengte uithalen. * - ED, dw. bn.
gevouwen enz.; zie CREASE. 5 ...ING, dw. bn. vouwend
enz. -, s. (het) vouwen enz.; zie CREASE.
Creat, (kriet), s. (rijsch.) pikeur, m.
Create, (kri- eet'), bw. 1. scheppen, vormen; 2. voortbrengen, baren, veroorzaken; 3. benoemen, aanstellen;
he was -d a baron, hij werd tot baron benoemd; 4. veroorzaken, inboezemen (schrik enz.); 5. (fig.)hernieuwen,
herscheppen. *-, bn., *- D, dw. bn. geschapen, voortgebracht enz.; Zie CREATE,bw. *...II\G, dw. bn. scheppend
enz. -, S. (het) scheppen enz. zie CREATE.
Creation, (kri-ee'-sjun), s. 1. schepping, voortbrenging;
2. veroorzaking; 3. benoeming, aanstelling. v.; 4. (de)
schepping, v. heelal, wereld -al, o. *...AL, bn. tot de schepping behoorend.
Creative, (kri-ee-tiv), bn. scheppend, voortbrengend,
vormend. * - NESS, s. scheppend vermogen, o.
Creator, (kri-e-'tur), m. 1. schepper 2. bewerker, m.
werkende kracht, beweegoorzaak, v. ..TRESS, (- 'tres), v.
vormster, voortbrengster, v.
Creature, (kri-'tjoer), s. 1. schepsel, (mensch, dier), o.;
dumb -, stom -, redeloos dier; fellow -, medeschepsel,
naaste; idle -, lui schepsel (menseh); young -, jong
meisje, jonge dochter; guilty -s, misdadigers; 2. vrucht,
v. uitwerksel, o.; a - of the imagination, een vrucht
der verbeelding; to take a glass of -, een glas wijn
drinken; 3. belastingvrij dier (voor de koninklijke menagerie bestemd), o. *...AL, bn. tot de schepping behoorend, scheppings... *-LY, bn. als een schepsel.
Crebritude, (kri-'bri-tjoed), a. veelvuldigheid, v.

Crebrous, (kri-'brus), bn. veelvuldig.
Credence, (kri-'dens), s. 1. geloof, vertrouwen, o.; to
give - to, geloof schenken aan; letter of -, geloofsbrief; oredietbrief; 2. goede naam, m.
Oredenda, (kri- den-'de), s. mv. geloofspunten, o. mv.
Credent, (kri-'dent), bn. 1. geloovig, vertrouwend; 2.
onbetwist. *-IALS, (-den-'sjels), s. mv. geloofs-, eredietbrieven, m. mv.
Credibility, (kre-di- bi - 'li -ti), s. gmv. geloofbaarheid, v.;
air of
, - schijn van geloof baarheid. *...DIBLE, (-di'-bl),
bn., ...Y, bijw. 1. geloof baar, - waardig; 2. gelooflijk.
..DIBLENESS (-di-'bl-ness), s. zie CREDIBILITY.
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Credit, (kre- 'dit), s. gmv. 1. geloof; 2. vertrouwen, o.;
3. naam, m. aanzien, o. invloed, ui.; 4. aanbeveling, v.
lof, m.; 5. getuigenis, geloofwaardigheid, v.: 6. (kh.) erediet, o. (het) borgen; a - in blank, een blanco (onbeperkt)
crediet; - at the customhouse, open rekening bij liet. tol
- in goods, goederen -crediet; - on mortgage.-kantor;
hypotheek -crediet; on -, upon -, op crediet, geborgd;
transactions on -, zaken op tijd; to give -, 1. crediet geven; 2. geloof schenken; to lodge a - with one, een erediet openen bij iem.; to place to -, to pass -, to enter
into one's -, iem. erediteeren (voor); to the - of m ij account, op mijne crediet- rekening; in mijn crediet; bill of
-, wissel in blanco; letter of -. crediet-brief.
Credit, (kre- 'dit), bw. 1. geloof schenken aan, gelooven;
2. doen gelooven, geloof verschaffen, ingang doen vinden aan; 3. vertouwen; 4. crediteeren, borgen, crediet
geven; 5. (kh.) crediteeren, opschrijven; to - a bad
debt, een kwade schuld afdoen.
Creditable, (kre'-di-tibl), bn., *...ABLY, bijw. 1. achtenswaard, te goeder naam en faam, fatsoenlijk; to dress
creditably, fatsoenlijk gekleed gaan; 2. eerlijk, roemenswaard; 3. (kh.) solied, goed. 0 -NESS, s. 1. goede naam,
nI. achting; 2. eer, eerlijkheid. v.
Creditive, (kre'-di-tiv), s. zie CREDENTIALS.
Creditor, (kre'-di-tur), ni. v. 1. (kli.) schuldeischer,
-es, m. v. crediteur, m.: 2. (kh.) credit(zijde), o. ; in trust, curator in een failliete massa; - on mortgage,
hypotheek -, pandhouder; letters on -, pandbrieven; on the bank-books, bank-rekeningliouder; -'s side, ereditzijde, -folio; -s, (credunt), meervoudig van credit;
-s under a commission of bankruptcy, al de crediteuren
in een failliete massa. *...TRIX, V. schuldeischeres, v.;
Zie CREDITOR.
Credulity, (kre-du'- li -ti), s. lichtgeloovigheid, v. *...DULoLS, ('-du -lus), bn., -LY, bijw. liclrtgeloovig. -NESS, S.
Zie CREDULITY.
Creed, (kried), s. 1. geloofsbekentenis, - belijdenis, v.;
2. geloof, o. godsdienst, eeredienst, m.; (r. k.) credo,
o.; 3. openbare meeping, v. algemeen gevoelen, o. grond
-steling,v.

Creek, (kriek), ow. Zie CREAK. k -, s. (aardr.) kreek, kleine
baai, v. inham, in. *- Y. bn. 1. vol kreken -, bezet met
kreken, kreekachtig; 2. zich krommend.
Creel, (kriel), s. (viscll)korfj e, o. 0 -FRAME, s. molenraam, o. 5 -FILLER, S. (mol.) opzetter, m.
Creep, (kriep), ow. onr. (vdw. en vt. crept), kruipen (ook
fig.); to - about the room, in de kamer rondkruipen;
to - after, kruipen naar. achteraan kruipen; to - along,
- forth, - on, langs kruipen, voortkruipen; to - apace,
stapje voor stapje naderen; to - down, naar beneden
kruipen; to -in, - into, in-, binnenkruipen, - sluipen;
to - over, overkruiper; aangrijpen, overvallen worden
(van schrik enz.). to - up, opkruipen, naar boven krui
- up into, boven inkruipen, - sluipen.
-pen;
Creeper ,(kriep'-ur),s.l.kruipend dier,ongedierte,o.;2. pimpelmees, v.boomkruiper,specht (vogel),ni.; 3.haardtafeltje,
o.;4.kruip-, slingerplant,v.;5. (zeev.) dreg (met drie of vier
armen), v. *-, m. v. kruiper, -ster, (ook fig.) lage vleier,
- vleister ,m.v.;-s,mv.( soort)vrouwen -overschoenen,m.mv.
Creephole, (knop-hooi), s. sluip -, schuilhoek, m.; (fig.)
uitvlucht, v.
Creeping, (krie'-ping), dw. bn., *- LY, bijw. kruipend
enz. *-, S. 1. (het) kruipen; 2. trage loop, m.; 3. lage
vleierij, gedienstigheid, kruiperij, v. *_STONE, s. (nat.
g.) harde schaal,v.; schild (der schaaldieren), o. *-THYME,
S. (plant.) veldkomijn, V. * -WHEAT, Zie COACH-GRASS.
Creeple, (krie' -pl), ow. zie CRIPPLE.
Creeps, (krieps), S. watersnip, o.
Creese, (kriez), s. kris, v. Maleische ponjaard, m.
t Creil, (kriel), m. V. zie DWARF.
Cremation,(kri mee' -sjun), s. verbranding (der dooden),v.
Cremona, (kri-mo' -ne), s. Cremona (Italië), o. *-,
*-VIOLIN, s. Cremona- viool, v.
Cremor, (kri' -mor), s. dik vocht, o. room, m.
Crenate, (kri'-net), *- D, bn. (plant.) getand, gekorven.
5 ...URE ,(-tjoer), s. (plant.) kerfje, gleufje, 0.*...ULATE,
('-njoe-leet), bn. (plant.) fijn getand.
Crenelled, (kri- nel' -led), bn. met schiet- of kijkgaten.
Creole, (kri'-ool), *...OLIAN, (- oo'-ljen), in. v. Creool, Creoolache, m. v.
Crepance, (kre-'pens), *...PATE, (-'peen), s. (veearts.)
huidafschaving (door het aanslaan van de pootera), v.
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Crepitate, (kre-'pi-tet), ow. 1. knetteren, 2. ritselen,

3. een wind laten. *-D, dw. bn. geknetterd enz.; zie
CREPITATE. * ...ING, dw. bn. knetterend enz. -, s.
(het) knetteren enz.; zie CREPITATE. *...ION, (-tee-'sjun),
S. 1. knettering; 2. ritseling, v.
Crept, (krept), dw. bn. gekropen enz.; zie cREEP.
Crepuscle, (kri-pus- kl), *...cULE, ('-kjoel), s. avond-,
ochtendschemering, v. *...cULAB, (-'kjoe-ler), *...CULOUS,
(-'kjoe-lus), bn. schemerend.
Crescendo, (kres-sen'-do), bijw. (muz.) toenemend,
zwellend, crescendo.
Crescent, (kres'-sent), bn. wassend, toenemend. *-, s.
1. wassende maan, halve maan, v.; (wapen van Turkije);
2. (muz.) zijwand (aan snaarspeeltuigen), m. *-, bw.
halvemaanswijs vormen. fi-ED, dw. bn. zie CRESCENT,
bw. * -FORMED, *_SHAPED, bn. halvemaanvormig.
Crescive, (kres-'siv), bn. als wassende maan.
Cresolite, (kri'-so-lajt), s. bergkristal, o.
Cress, (kres), s. 1. (plant.) kers, v.; garden-, tuinkers;
Indian-, Oostindische kers; water-, waterkers; 2.
(smed.) klinkdopper (voor bouten), m. *- BED, s.kersbed,o.
Cresset, (kres-'set), s. 1. drievoet, m.; 2. kustlicht, signaal-vuur, o.; 3. baak; flambouw, v.
Cressid's kind, s. (Shak.) slechte soort.
Cressing, (kies-'sing), *- HAMMER, s. spanhamer, m.
*-IRON, *-SwAGE, s. (bliksi.) klophamer, m.
Crest, (krest), s. 1. kam, m. kuif, pluim, v.; 2. helm, m.; 3.
(bk.) kap, v.; 4. manen (van een paard enz.), v. mv.; 5.
top, m. hoogste punt, o.; - of the glacis, (vest.) kruin, v.
rand van het glacis; 6. trots, moed, m. *-, bw. van
een kam voorzien, overlangs doorstrepen. *- ED, dw. bn.
gekuifd, gehelmd enz. *-FALLEN, bn. 1. geknot; (fig.)
vernederd, moedeloos, neerslachtig; 2. (gem.) met han
- ING, dw. bn. van een kam voorziend-gendor.*
enz. -, s. (het) kuiven enz.; zie CREST, bw. *..LESS, bn.
1. zonder kam, - kuif, - helm enz.; 2. (fig.) moedeloos.
*_LARCH, s. kuifleeuwerik, m.
Creta, (kri-'te), s. Creta, Kreta, (thans Candia), o. *- N, bn.
Kretenzisch. -, s. de Kretensische taal, v.; 2. Kretenzer, m. Kretenzische (vrouw).
Cretaceous, (kri-tee'-si-us), bn. krijtachtig. l ",.. TATED,
(-tee'-tid), bn. met krijt bewreven.
Cretie, (kri'-tik), s. zek. (Grieksche) versmaat, v.
Cretin, (kri'-tin), m. v. lijder -, m. lijderes aan kropziekte, v. idioot, m. v. *_IsM, s. (gen.) kropziekte, v.
kropgezwellij den, o.
Cretism, (kri'-tism), s. valschheid, v.
Cretoze, (kri'-tooz), bn. krijtachtig.
Creusa, (kri-oe'-ze), V. Creüse (v. n.).
Crevasse, (kri-wes), *...vicE, (kre'-vis), s. breuk, scheur,
spleet, V. *-, bw. doen barsten, splijten. *- D, dw. bn.
gespleten, gebarsten.
Crevis, (kre 'wis), s. rivierkreeft, m.
Crew, (kroe), s. 1. scheepsvolk, o. equipage, v.; ship's-,
bemanning; to pay off the -, de equipage afbetalen,
- afmonsteren; to perish - and cargo, met man en
muis vergaan; carpenters -, ploeg (scheeps)timmerlieden; 2. hoop, troep, m. *--, vdw. (oudt.) gekraaid; zie
CROW, ow.
Crewel, (kroe'-il), S. kluwen wol, borduurkatoen, o.
Crewet, (kroe'-it), s. zie cauzT.
Crib, (krib) s. 1. krib, kribbe; 2. hangende wieg; 3. ruif,
hut, stulp, v. huisje, o.: 4. ossenstal, m.; 5. korenschuur
(in Noord-Amerika), v.; 6. hokje onder de koetsiersbank,
o.; -s, korven, m. mv. horden, v. mv. *-, bw. op-,
insluiten, versperren. -, ow. opgesloten zin. *- BITER, s. (veearts.) kribbebijter, m. *- BAGE, (-bidsj), s.
zek. (Eng.) kaartspel, o. .--MARKED, bn. pokdalig.
Cribble, (krib'-bl), s. 1. zeef, v.; 2. grof meel, o.; - bread,
grof brood *-, bw. zeven, ziften. *- D, dw. bn. gezeefd.
*...ING, dw. bn. zevend, ziftend.
Cribbly, (krib'-bli), s. blinde . straat, v. keerweer, o.
Cribration, (kri-bree'-sjun), s. (apoth.) zifting, v.
Cribriform, (kri'-bri-form), bn. zeefvormig.
Crichton, (krik'-tn), s. James Crichton (Eng. geleerde,
1551-1583),

Crick, (krik), s. 1. stijve nek, - hals, m.; 2. gekraak (eenar
deur), o.; 3. kramp, m.
Cricket, (krik'-ket), s. 1. krekel, v.; 2. ezel, m. schraag,
v.; 3. zek. balspel, kolfspel, 0. * -BALL, s. kolf-,
cricketbal, m. *- ER, ('-e-tur), m. v. kolver, kolfster,
m. V. * -ING APPLE, S. soort kleine appel, M. * -FIELD,

*--GROUND, s. kolfbaan, v. -veld, 0. *--MATCH, S.

kolfpartij, v.

Cricum, (kri -kum), S. zie CRAMP.
Cried, (krajd), dw. bn. geschreeuwd enz.; zie CRY, ow.
Crier, (kraj'-ur), m. v. 1. schreeuwer, roeper, -ster;
2. omroeper, -ster, m. V.

Crim. Con., (verk. van criminal conversation, recht.), s.
zie

CRIMINAL.

Crime, (krajm), s. misdaad, v. misdrijf, o. schuld, v.
Crimea, (kri-mi'-e), s. de Krim (Europeesch Rusland), o.
Crimeful, (krajm'-foel), bn. misdadig, schuldig, goddoloos. *...LEss, bn. schuldeloos, onschuldig.

Criminal, (kri'-mi-nel), bn., *- LY, bijw. 1. misdadig, -lijk;
2. strafbaar, schuldig aan misdaad; 3. lijfstraffelijk;

-code, lijfstraffelijk wetboek; - conversation, echtbreuk,
v. overspel, o.; - law, lijfstraffelijk recht. *-, m. v.
1. misdadiger, -ster; 2. beschuldigde, m. v.; a state -,
een staatsmisdadiger, schuldige aan hoogverraad. *--ITY,
(- i - ti), s. 1. misdadigheid, v.; 2. strafrechtelijk geding,
o. *- NEss, s. strafbaarheid, schuld, v.
Criminate, (kri'-mi-neet), bw. van misdaad aanklagen, beschuldigen. *- D, dw. bn. beschuldigd. *...ION, (nee'-sjun),
s. aanklacht, beschuldiging, v. *...ING, dw. bn. beschuldigend enz. -, s. (het) aanklagen enz. *...o$y, ('-ur-ri),
bn. aanklagend beschuldigend.
Criminous, (kri'-mi-nus), bn., *- LY, bijw. zie CRIMInAL.
-NESS, S. Zie CRIMINALITY.
Crimosin, (kri'-mo-zin), zie CRIMSON.
Crimp, (krimp), bn. schraal, broos. *-, m. 1. factor,
drager (bij kolenschepen); 2. matrozen-ronselaar, ziel
krullen, branden, fi i--verkop,m.*bw1(a)
se eren; 2. ronselen, listig werven (soldaten enz.); 3. kerven, doen krimpen (visch); -cd salmon, krimpzalm.
*-ED, dw. bn. gekruld enz.; zie CRIMP, bw. *- ING, dw.
bn. doende kruilen enz.; -house, ronselaarshuis; - machine, krimp-, kerfmachine. -, s. (het) krimpen enz.; zie
CRIMP, bw.
Crimple, (krim'-pl), bw. 1. krimpen; 2. samentrekken;
3. (kapp.) friseeren. *- D, dw. bn. gekrompen. *...ING,
dw. bn. krimpend; - board, krimpplank, v.; - tweezers,
mv. friseer-, krulijzer, o.
Crimson, (krim'-zn), s. karmozijn, -rood, hoogrood, o.; he
grew -, (fig.) hij werd rood (van schaamte, drift enz.).
*--, bw. karmozijn -, rood verven. *-, ow. schaamrood
worden. *-, bn. karmozijn, -rood, hoogrood. *- ED, dw.
bn. rood geverfd; (fig.) rood geworden. *-HUED, s. karmozijnkleurig. -ING, dw. be. rood vervend enz. -, s.
(het) rood verven. *-WARM, bn. gloeiend heet.
Crinal, (kraj'-nel), bn. harig, stekelig.
Crine, (krajn), ow. krimpen (door droogte). *-D, dw, bn.
gekrompen. *...ING, dw. bn. krimpend. -, s. (het)
krimpen.
Cringe, (krindj), ow. 1. diep buigen; 2. kruipen, (fig.)
zich verootmoedigen. *-D, dw. bn. diep gebogen enz.;
zie CRIRGE. *...ING, dw. bn. diep buigend enz.; zie
CRIAGE. *-, s. 1. diepe buiging, 2. kruiperij; 3. (fig.)
verootmoediging, v. *- R, (-' djur), m. v. 1. buiger, -ster;
2. laffe vleier, vleister, kruiper, -ster, m. v.
Cringle, (kring'-gl), s. (zeev.) strop, leuver, m.; ijzeren
kous, v.; bowline -, boelijnspruitleuver, m.; earings-s,
head -s, nook-s, nokleuvers, m. mv.; -s of the bolt rope,
leuvers op het staande lijk; reef-, rifleuver.
Crinigerous, (kri-ni'-dji-rus), bn. harig, behaard.
Crinite, (kri'-nit), bn. - star, staartster, komeet, v.
Crinkle, (krin' -kl), ow. 1. zich wenden, kronkelen, slingeren; 2. kreuken, zich vouwen. *-, bw. vouwen, rimpelen. *-D, dw. bn. gevouwen enz.; Zie CRINKLE *...ING,
dw. bn. vouwend enz. -, s. (het) vouwen; Zie CRINKLE,
bw. *-, S. 1. bocht, kromming, kromte; 2. vouw, v.
plooi, m.
Crinose, (kri'-nooz), bn. harig. *...ITY, (-'i-ti), s. gmv.
harigheid, v.
Cripple, (krip'-pl), m. v. kreupele, manke, m. v. *-, bn.
kreupel,lam,verlamd,mank,(ook fig.).*-,bw.(zeev.) averij
veroorzaken, beschadigen, reddeloos schieten. *-D, dw.
bn.

verminkt

enz.;

zie

CRIPPLE.

*...ING, dw. bn. vermin-

kend enz. -, S. (het) verminken; verminking, v. enz.;
zie CRIPPLE; -s, mv. (timm.) dwarsbalken, m. -houten,
o. mv. -NESS, S. lamheid, kreupelheid, v.
Crisis, (kraj'-zis), s. (gen.) crisis, (ziekte)hoogte, v.; beslissend oogenblik, o.; (ook fig.) algemeene spanning, v.
Crisp, (krisp), bn. 1. ruig, kroes; 2. getand, krom, ge-

CRI. - CRO.
bogen; 3. murw, brokkelig, knappend, bros; 4. bruin gebakken, - gebraden; - almonds, gebrande amandelen;
to eat -, in den mond smelten. *_ bw. 1. krullen, fri.seeren (het haar); 2. bruin braden, - bakken, roosten.
*_, ow. zich krullen, golven. *_ATION, (-pee'-sjun), s.
1. krulling, v.; 2. roosting, (het) bruin braden. *-ATURE,
(- 'pe-tjoer), S. (plant.) bladkronkeling, v. *- ED, dw. bn.
1. gekruld; 2. bruin gebraden enz. *- ING, dw. bn. 1.
krullend; -- iron, krulijzer; pin, kapspeld; 2. bruin bradend enz.; zie CRISP, bw. OW. en CRISPATION. 5 -ITUDE,
(- 'pi-tjoed), * - NESS, S. krulling (van het.haar), v. *- Y,
bn. zie cRIsp, bn.
Crispin, (kris'-pin), m. Krispijn (m. n.).
Cristarte, (kris'-tet), *- D, bn. kamvormig, gekuifd.
Criterion, (kraj-ti'-ri-un), s. kenteeken, kenmerk, wezen,
criterium, o.; a - of the price, (kl.) gemiddelde -, normale prijs.
Critic, (kri-'tik), m. v. 1. beoordeelaar, -ster; 2. vitter,
-ster,
V. criticus, m.; -s, mv. regels voor de critiek,
M. mv. *-, * - AL, bn., * ' ALLY, bijes. 1. critisch, beoordeelend, onderzoekend; 2. nauwkeurig, zorgvuldig;
you are - on beauty, gij zijt gestreng voor het schoone;
3. bedenkelijk, hachelijk, critiek; critically situated,
in een neteligen toestand; 4. beslissend; 5. the critical
hour, het herdersuurtje. *-ALNESS, s. 1. bedenkelijk
V. netelige toestand, m.; 2. nauwgezetheid, stipt--heid,
heid, v.
Criticize, (kri-'ti-sajz), bw. 1. beoordeelen, aan de regels toetsen, recenseeren; 2. vitten, critiseeren. *-, ow.
oordeelen, een oordeel vellen (over). *- D, dw. bn. beoordeeld enz.; zie CRITICIZE. *-R, ('-zur), m. v. beoordeelaar, m. -ster, v. recensent, m. *...ING, dw. bn. beoordeelend enz. -, s. (het) beoordeelen, recensie, v. enz.;
Zie CRITICIZE.
Criticism, (kri-'ti-sism), s. 1. beoordeeling, critiek;
2. vitterij , V.
Criticling, (kri-'ti-kling), m. vitter, haarkloover, criticaster, m.
1 Critique, (kri-tik'), s. Zie CRITICISM.
Crizzle, (kriz-'zl), *...ZELING, (kri' -ze-ling), s. (glasbl.)
dofheid -, ruwheid van het glas, v.
Croak, (krook), ow. 1. kwaken, krassen; 2. rommelen
(van de ingewanden); knorren. *-, s. 1. gekwaak, gekras; 2. gerommel, o. *- ED, dw. bn. gekwaakt enz.; zie
CROAK. *-ER, (- ur), s. 1. die -, dat kwaakt; 2. (fig.) ontevredene, knorrepot, m. v.; 3. ongeluksprofeet; 4.
boschwachter, M. * -ING, dw. bn kwakend enz. -, s.
(het) kwaken, rommelen enz.; zie CROAK.
Croat, (kro'-et), m. v. Croaat, m. Croatische (vrouw).
Croatia, (kro-ee'-sjie), s. Croatié (Oostenrijk), o.
Crocalite, (kro-'ke-lajt), s. (delfst.) vaste zooliet (steen), m.
Croceous, (kro-'si-us), bn. saffraanachtig, saffraan...
Croches, (krot-'sj is), s. mv. (j acht.) horenknoopen (aan het
hertsgewei), m. mv.
Crook, (knok), s. 1. (oudt.) kruik, kan, v.; 2. roet; 3.
(landb.) ooi dat niet meer werpt, o. k -, bw. zwart maken (met roet). *_BUTTER, S. winkelboter, v.
dw. zwart gemaakt. *- ER, (-' ur), m. omkooper, m.
*-ERY, ('ur-ri), -WARE, s. aardewerk, o. potten en pannen, m v. mv.
Crocodile, (kro'-ko-dajl), s. 1. krokodil, m.; 2. (fig.)
listig betoog, o. strikvraag, v. *-, *... INE, (kro'-ko-dilajn), bn. 1. krokodilachtig, 2. gehuicheld, valsch; -tears,
krokodillen (gehuichelde) tranen. *...ITY, (- 'i-ti), S. 1. (fig.)
huichelarij; 2. valsche redeneering, v.strikvragen,v. mv.
Crocus, (kro-'kus), s. 1. (plant.) krokus, saffraan, m.; 2.
(scheik.) saffraan-poeder, o. metaalsaffraan, m.
- Crodart, (kro'-durt), s. lafaard, m.
Croe, (kroo), zie cRoME.
Croesus, (kri'-zus), m. Cresus (m. n.).
Croft, (kroft), S. 1. tuintje, hofje, o.; 2. bakerspeld, v.
Crofter, (kroftur), m. Schotsche pachter, m.
Croisade, (kroj-zeed'), s. kruistocht, m.; zie CRUSADE.
Croises, (kroj'-zis), *...SER, (- zur), s. 1. kruisvaarder; 2.
bedevaartganger (naar het H. graf), m.
Croker, (kro'-kur), s. 1. soort watervogel; 2. muntje van
vier pence (= 20 cent Ned.).
Crome, (kroom), s. (kuip.) kroozing, v.
Cromlech, (krum'-lek), s. steunen druïde-beeld, o.
Cromwell, (krom -'wel), m. Olivier Cromwell (protector
van Engeland, 1599-1658).
Crone, (kroon), s.l.oud schaap,o.;2.(fig.)oude vrouw,bes,v.

m.
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Cronet, (kro'-net), s. (veearts.) hoefhaar, o.
Crony, (kro'-ni), S. (- ice), (gem.) old -, oude vriend, -in,
m. v. ouwtje, o. oude kennis, v.
Croo, (kroo), ow. kirren.
Crook, (kroek), s. 1. kromming, bocht, v.; 2. elleboog,
3. haak, winkelhaak; 4. kromstaf, herdersstaf; 5. (fig.)
kunstgreep, slinksche weg, m. list, v.; by hook or by -,
door listen en lagen; met horten en stooten; 6. galg, v.
*-BACK, s. bult, bochel, m. -, m. v. bultenaar, -ster, m.
V. * _KNEED, * -LEGGED, bn. krombeenig, met kromme
knieën. *- NECK, s. (plant.) flesschenpompoen, m.
* -SHANKS, m. v. krombeenige, M. V. *SHOULDERED,
bn. met kromme schouders, met hoogen rug.
Crook, (kroek), bw. 1. krommen, buigen, 2. (fig.) van
den rechten weg afbrengen. *-, ow. krom zijn, - worden,
buigen, gebogen zijn. *- ED, dw. bn. gekromd enz.; zie
CROOK, bw. ow. -, bn., -LY, bijw. 1. krom, gekromd,
gebogen; 2. krommend, kronkelend (van den weg);
3. (zeev.) hobbelig, oneffen; - chisel, ronde schietbeitel;
- timber, kromhouten; 4. - lane ware, (kh.) fijne staalgoederen, metaalwerken; 5. (fig.) verdraaid, gekromd;
grown - with old age, door den ouderdom gekromd; 6.
bedorven, afgedwaald (van den rechten weg). 5-EDNESS,
s. 1. kromte, kromheid; 2. kromming, kronkeling (van
een stroom, v.; 3. bult, hooge rug, m. scheefheid;
4. verdorvenheid, afdwaling (van den rechten weg), v.
Crooking, (kroe'-king), dw. bn. krommend enz. f-, s.
(het) krommen enz.; zie CROOK.
Crookle, (kroe' -kl), ow. kirren.
Crooks, (kroeks), s. mv. (zeev.) kromhouten, o. mv.
Crool, (kroel), ow. morren, klagen, mompelen. *- ED,
dw. bn. gemord enz. -ING, dw. bn. morrend. -, s.
(het) morren enz.; zie CROOL.
Croop, (kroep), m. 1. helper in het spel, bediende aan
de speeltafels, croupier, m.; 2. (gen.) zie CROUP.
t Croove, (kroev), s. (visch) kaar, V.
Crop, (krop), s. 1. krop (van vogels), m.; 2. roede, v.;
3. oogst, m.; - of cocoons, zijde-oogst; 4. alles wat afgesneden is, homp, kortstaart, gekorte vleugel, m. enz.;
5. vollersaarde, v.; 6. kruin, v. top, m. *- BONE, S.
korte walvischbaard, in. *- EAR, S. (rijsch.) kortoor
(paard), o. * - ED, bn. met korte noren. 5 -FUL, bn. vol,
verzadigd. * -HIDES, s. mv. zoolleder-huiden, V. mv.
*-NESS, S. krop-, maagziekte, v. *- NOTE, b. certificaat
van oorsprong (voor tabak), o. *- oUT, bn.. (plant.) gezwollen. * - SICK, bn. kropzink, overladen (van vogels).
-NESS, S. krop-, maagziekte, V. *-TIME, s. oogsttijd, m.
a-WHIP, S. voermanszweep, V.
Crop, (krop), bw. 1. afsnijden, snoeien; 2. oogsten, maaien;
(fig.) wegsleepen; 3. plukken, inzamelen; 4. afknabbelen, grazen; 5. scheren (schapen); to - hemp, slechte
einden van den hennep afsnijden; 6. korten, kortwieken.
* -PED, (cropt), dw. bn. afgesneden enz.; zie CROP, bw.
* -PEN, s. staart, m. *- PER, (- pur), s. m. 1. laken
kropduif, v. *- PING, dw. bn. afsnij--scherd,m.;2
dend enz. -, s. 1. (het) afsnijden enz.; zie CROP, bw.;
2.maaiing, v. oogst, m.; 3. schering, v.; 4. (het) opsteken
(eereer mijn).
Crops, (krops), s. mv. Amerikaansche tabaksvaten, o. mv.
Crore, (kroor), s. honderd lak ropijen (Oost-Indië).
Crosettes, (kro-zet-tis'), s. mv. (bk.) hoeksieraden, o. mv.
Crosier, (kro'-zji-ur), s. 1. bisschopsstaf, kromstaf, m.; 2.
(stern) zuiderkruis, o.
Croslet, (kros'-lit), s. 1. kruisje; 2. (wap.) St. Andrieskruis,
o.; 3. hoofdwrong, v.
Cross, (kross), s. (-es), 1. kruis, o.; Holy -day, (r. k.)
kruisverheffing; 2. kruis, o. beproeving, v.; to meet with
many -es, vele kwellingen te verduren hebben; he takes
up his -, hij draagt zijn kruis; -es are ladders leading to
heaven, kruisen (tegenspoeden) zijn ladders ten hemel;
3. kruis (muntslag), o.; I had not a -, ik had geen cent
op zak; - or pile, kruis of munt; 4. ridderkruis, o.; knight
grand -, ridder -grootkruis; 5. (timen.) winkelhaak, m.;
6. (oudt.) Iersche kloostergoederen, o. mv.; 7. (zeev.) in the hawse, kruis in de kabels (als men vertuid ligt); of an anchor, breedte van een anker tusselien de beide
punten; 8. (landb.) kruising (der rassen), v. ras door kruising gewonnen, o.
Cross, (kross), bn. en bijw. 1. kruiselingsch, kruiselings,
kruiswijs, dwars, overdwars; 2. scheef, schuin, schuine;
33. strijdig, tegenstrijdig, tegenover; - event, verkeerde
uitkomst, onvoorziene tegenspoed; -purposes, verkeerde
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plannen; things go -, de zaken loopes verkeerd; to ruy
- to, tegenloopen; 4. gemelijk, verdrietig, knorrig; tc
look -, er verdrietig uitzien; - humor, dwars humeur
a - answer, een barsch antwoord; -s, verkeerd à-propos
(soort spel); --- marriage, dubbel huwelijk (van een broe.
der en een zuster met een zuster en een broeder).
Cross, (kross), vz. 1. dwars door; 2. schuins over; 3. tegen..,
* -ACCOMODATION, S. (kh.) wisselruiterij, V. *-AISLE,
S. (bk.) vleugel, m. *_ ARMED, bn. 1. met gekruiste armen; 2. (fig.) neêrslachtig, melankoliek; 3. (plant.) kruis
overeind; armvormig. *-A$Row, s. pijl tot een-wijze
handboog, M. 1-BAR, s. 1. (timm.) dwarshout, o. -bout;
2. rij tuigzwengel, m.; 3. (zeev.) zwieping in het spant,v.;
4. ijzeren merkel, m. *- BARRED, bn. getralied. *- BARS,
S. mv. 1. (bk.) vensterraam, o. kruisroeden; 2. bodemduigen, v. mv. *-BAR-sBOT, s. stangkogel, m. *- BEAK, S.
kruissnavel, m. *- BEAM, S. (timm.) 1. dwarsbalk, m.
-galg, v.; 2. (zeev.) stut, m. 4-BILL, S. 1. kruissnavel;
2. (recht.) tegeneisch, reconventioneele eisch, ni.; 3. (kh.)
renversaal, e. tegenwissel, m. *- BITE, s. valstrik, m.
bedrog, o. -, bw. misleiden, verraden, bedriegen; (fig.)
in een strik vangen. * -BITTEN, dw. bn. misleid enz.
*-BOTTONY, s. (wap.) klaverblad(kruis), o. 5 -Bow, S.
handboog, m. *- BOwER, m. boogschutter, m.
bn. (landb.) door kruising gewonnen. *- BRED, s. 1. ras
door kruising gewonnen; 2. gekruist ras, o. 5 -BUN, s.
kruiskoek (op Goeden Vrijdag), m. *- CAPER, s. 1. viersprong, kruisweg, m.; 2. dwarsstreep, v. *- CLOTH, s.
hoofdband, m. lint, 0. * -CROSLET, S. Zie CROSLET; t0 cut, (bw.) dwars -, overdwars doorsnijden. - cUTSAw, s.
(timm.) trekzaag, v. *- DAY, s. ongeluksdag, m.
*-EXAMINATION, S. (recht.) contradictoir verhoor, o.
*- EXAMINE,bw. (recht.) contradictoir verhooren, - onderzoeken. *- EYED, bn. scheeloogig. *- FIRE, s. kruisvuur,
0. *-FLOREE, S. (wap.) leliekruis, o. *- FORTUNE, s. tegenspoed m. ongeluk, o. *- GRAINED, bn. 1. dwarsvezelig, dwarsharig, tegendraadsch; 2. (fig.) dwars, norsch,
barsch. *-HANDS, S. mv. chaine anglaise (rek. dans), v.
* -HATCH, bw. (teek.) tegen-arceeren. -ING, s. tegen
READ, S. (zeev.) kruishoofd (van den-arceing,v.*
helmstok), o. * -INTERROGATORY, S. (- ies), contradictoir
verhoor, a. *-JACK, JACK-SAIL, (zeev.) S. breêfok, m.
*-JACK YARD, S. bagijnera, v. *- LANE, s. dwarssteeg,
V. * _LASHING, s. (zeev.) kruissjorring, V. C- LEGGED,
bn. met - over elkander geslagen beenen. *-LINES, s.
mv. dwarslijnen, V. mV.; Zie RATTLINGS. C -PATH, S.
dwarsweg, m. -pad, o. kruisweg, m. *- PAwL, s. (zeev.)
steunsent (bij den aanbouw), o. 5 - PIECE, s. 1. (drukk.)
balk, m.; zie HEAD; 2. (zeev.) betingbalk, m.; - of a
cleat, balkje in een kruishout. C-PILLARS. S. mv. stutten onder de balken, m. mv. *- POST, S. bijpost, correspondentie-post, v. *- PURPOSE, S. 1. misverstand; 2.
verkeerd -, ongepast antwoord, o.; 3. (fig.) streep door
de rekening, teleurstelling, v. *- QUESTION, bw. zie
CROSS-EXAMINE. * -ROAD, s. dwarsweg, m. *- Row, s.
1. abé-, spelboekje, o.; 2. dwarsrij, v. C_SEA, s. (zeev.)
dwarszee, V. moeielijk vaarwater, o. *- SEIZING, S. (zeev.)
kruisbindsel, o. *- SET, s. verbindingstoestel (voor masten), M. * -SHAPED, bn. kruisvormig. * - SLEEPER, S.
dwarsligger (balk enz.), m. C-STAFF, S. (zeev.) Jacobsstaf, zonnehoogte-meter, graadboog, M. 5 - STITCHES, s.
mv. kruisnaden (in een zeil enz.), M. mv. * -STONE,
S. (delfst.) kruissteeen, M. * -TACKLES, S. (zeev.) zwichtingtalies, v. mv. *_TINING, S. (landb.) (het) dwars -,
tegeneggen. *-TREES, S. mv. (zeev.) dwarszalingen, v.
mv. *- TUIN, S. kruisslag, M. *-wAY, s. dwarsweg, m.
*-WIND, S. dwarse wind, m. *- WISE, bijw. kruiselings,
overdwars; to ride -- , (zeev.) dwarsstrooms ten anker
liggen. *-WORT, s. (plant.) kruiswortel, m.; - gentian,
(plant.) kruisgentiaan, V.
Cross, (kros), bw. 1. kruisen, kruiswijs plaatsen, - leggen, - over elkander slaan (armen, beenen), - loopen;
here the two roads - each other, hier kruisen de twee
wegen elkander; to - the cudgels to the law, de wapenen
neerleggen (uit eerbied) voor de wet; 2. kruisen, een
kruis maken over, . - op; to - one's self, (r. k.) het teeken des kruizes maken; 3. - out, doorhalen, uitstrijken
(een woord enz.); 4. to - a letter, dwars heenschrijven
over een brief; 5. overtrekken, oversteken (een rivier);
to - the threshold, den drempel overschrijden; 6. (zeev.)
snijden, kruisen; to - a lashing, een bindsel kruisen;
to - the course, de koerslijn snijden; to - the floor head,
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de wrangen op de kiel plaatsen; to - the line, (mil.)
de linie doorbreken; to sway and -, hijschen en inbreken; 7.hinderen,dwarsboomen,tegenwerken; they -ed all
he proposed, zij verzetten zich tegen alles wat hij voorstelde; their appetites - their duty, hunne hartstochten
staan hunnen plicht in den weg; 8. beletten; to be -ed,
op hinderpalen stuiten; 9. tegenspreken; 10. teleurstellen (verwachtingen enz.); 11. (landb.) kruisen; to - the
breed, de rassen kruisen. ;-, ow. 1. kruisen, dwars
liggen (over iets heen); here the paths -, hier kruisen
de wegen (elkander); 2. to - over, overgaan. -trekken,
-steken, -varen ; to -with, in strijd zijn met. *- ED, dw.
bn. gekruist enz.; zie cRoss, bw. en ow. * - ING, dw.
bn. kruisend enz. -, s. 1. (het) kruisen enz.; zie caoss,
bw. en ow.; 2. kruisweg, m. plek waar men de straat
oversteekt, v.; 3. (wev.) inslag, m. kruisdraden, m. mv.;
4. dwarsstreep, v.; 5. hinderpaal, m. beletsel; 6. teeken
des kruizes, o.; 7. (spoorw.) wissel-rails, v. mv.
Crosset, (kros'-set), s. (wap.) klein kruis, o.
Crossly, (kros'-li), bijw. zie cRoss, bn.
Crossness, (kros' -nes), s. 1. kruiswijze ligging, v.
- stand, m.; 2. dwarsheid, verkeerdheid; 3. norschheid, barschheid, kwade luim, v.; 4. geest van tegen
-sprak,m.
Crotch, (krotsj), S. 1. haak, m. vork v.; 2. (zeev.) gaffel,
V. slik (eener boot), schepter, roerstijl, m. draaispant,
o. zwemband, stut. M. C-ED, bn. gevorkt, vorkwijze.
Crotchet, (krotsj'-it), s.1. haak; 2. (zeev.) vingerling, m.;3.
(bk.) stut; 4. (vroedk.) tang, forceps; 5. (muz.) dwarsnoot,
v.; 6. (fig.) vreemde inval, m. gril; 7. list, v. kunstgreep, m.; -s, mv. 1. (drukk.) teksthaakjes, o. mv.; 2.
(jag.) vangers, hoektanden, M. mv. *- ED, bn.1. (drukk.)
in teksthaakjes; 2. gehaakt. *-Y, bn. 1. listig, snedig;
2. grillig.
Crotels, (kro'-tels), *...TILES, ('tajls), s. (jag.) hazendek, m.
Croton, (kro' -ton), s. Crotona (Griekenland), o.; seeds, Moluksche zaden, o. mv.; - oil, Crotonaolie, V.
Crouch, (kroutsj), ow. - to, 1. kruipen (op den buik),
zich bukken (van dieren); 2. (fig.) kruipen, vleien. C -ED,
dw. bn. gekropen enz.; zie CROUCH. -, bn. kruisdragend.
* ING, dw. bn. kruipend enz. -, s. (het) kruipen enz.;
Zie CROUCH.
Croule, (kraul), bn. gekruld.
Croup, (kroep), s. 1. romp, m.; 2. kruis, o. achterrug,
stuit (van dieren), m.; 3. (gen.) kroep, luchtpijp -, keelontsteking, v.
Croupades, (krou-pe- dis'), s. mv. (rijsch.) luchtsprong,
m. steigering, V.
Croupier, (kroe'-pier), s. romp, m.; zie caoop.
t Crouse, (kraus), bn. moedig, kloek.
t Crout, (kraut), S. kool; sour-, zuurkool, v.
- Crove, (kroov'), s. huisje, krot, o.
Crow, (kroo), s. 1. kraai (vogel), v.; 2. roisting -, nevel
hooded -, gekraagde kraai; 3. raafkraai; 4.-krai,v.;
(sterr.) raaf, v.; 5. gekraai (van den haan); 6. breekijzer, o.; 7. (kuip.) gergel, v.; 8. hefboom, koevoet; 9..
(vleeschh.) zwezerik; 10. netzak, m.; to pluck, to
pull a -, (spr.) zich moeite geven voor niets; to have a
- to pluck together, (fig.) te zamen een appeltje te schil
hebben. *- BAR, S. breekijzer, o. kraaiepoot, m.-len
* -BERRY, S. ruischbezie, v. C-COAL, S. steenkolengruis,
0. *-COURT, zie ROOKERY. C -FAIR, s. huisbezoek (van
een geestelijke), o. C-FisH, S. soort visch, M. C-FLOWEn, s. 1. (plant.) hanepoot; 2. voetangel; 3. (zeev.)
spinnekop, hanepoot, m.; - of a beam, halve balk;
-lines, spinnekop-lijnen (voor een tent), v. mv. *- FOOT,
S. Zie CROW-FLOWER. * _KEEPER, S. vogelverschrikker, m.
*-NET, S. (jag.) kraaiennet, o. -strik, m. C-QUILL, s.
kraaien-, ravenveder, v. *-'s BILL, s. (heelk.) tang, v.
* _'S FEET, S. mv. roode kringen onder de oogen, m. mv.
C-SILK, s. ( plant.) watermos, 0. C-STONES, S, mv. soort
steenen, v. mv. * -TOE, s. (plant.) wervelkruid, o.
Crow, (kroo), ow. onr. (vt. crew), 1. kraaien; 2. (fig.)
koning kraaien, victorie roepen, pralen; to - over,
zegevieren over.
Jrowd, (krauwd), s. 1. hoop, m. menigte, v. gedrang, o.;
2. gemeen volk, o.; 3. (w. g.) viool, v.
Jrowd, (kraud), bw. 1. aan-, opvullen, volstoppen; to a room with people, een kamer met menschen opvullen;
the playhouse was -ed, de komedie was stampvol; 2.
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opeen -, samendringen; your letters are too much -ed,
uwe letters zijn te veel opeengedrongen; the doors were
-ed, de menigte stond voor de deuren opeengepakt;
3. overladen; to - the memory with, het geheugen overladen met; to - in, instoppen; to - sail, kracht van zeil
maken. *-, ow. 1. dringen, zich dringen; opeendringen;
to - down, bij troepen naar beneden gaan ; to - forth,
bij troepen oprukken; to - in, in menigte binnen gaan;
to - into, naar binnen -, indringen; to - out, naar buiten
dringen; his followers -ed to hint, zijne volgelingen (medestanders) verzamelden zich in menigte om hem heen;
to - up, in menigte naar boven dringen; 2. wemelen;
here people has -ed, hier wemelt het van menschen.
-ED, dw. bn. gedrongen enz.; zie CROWD, bw. ow.
Crowdero, (kraud'- i -ro), s. (w. g.) vioolspeler, m.
Crowding, (krau'-ding), dw. bn. dringend enz. t-, s.
(het) dringen enz.; zie cROwD, bw. ow.
Crowdy, (krau'-di), s. havermeel met water, o.
Crowing, (kroo'-ing), dw. bn. kraaiend enz. *-, s. (het)
kraaien, gekraai, o. enz.; zie caow, ow.
Crowl, (kraul), ow. kruipen; zie CREEP. *-INO, s.
gerommel in de darmen, o.
Crown, (kraaun), s. 1. kroon, v. krans, m.; to come to
the -, den troon bestijgen; coming to the -, troonsbeklimming; speech of the -, troonrede; the - side,
crimineel gerechtshof (in Eng.), o.; 2. kruin, v. top, m.;
- shaven, met geschoren kruin ; 3. hoofd ; 4. (zeev.)
kruis (van het anker), o.; double - knot, dubbele kruisknoop, m.; 5. plateel (eener klok), o.; 6. boogtop ; 7.
hoeksteen (van een gewelf), m.; 8. (jag.) gewei (van een
hert), o.; 9. kegel, m.; 10. kroon (oudt. muntstuk in
vele landen, in Eng. = 5 shill. = f3 Ned.), v.; half
a -, een halve kroon, v.; 11. soort fijn papier, o.;
double -, papier van het grootste formaat, o.; - of a
hat, bodem van een hoed, m.; - of aberration, (stern.)
aberratie-cirkel, m. *- BoNz, S. kroonbeen (der wal
ER, s. kroonbeambte, M. *-GLASS,-vischbarden),o.*
s. kroonglas, 0. *-GRAFTING, s. (tuinb.) kroonenting, v.
*- IMPERIAL, s. (plant.) keizerskroon, v. *- LACE, S.
(kh.) smal passement, o. *- LANDS, s. mv. kroongoederen, domeinen, 0. mv. *-ocTAVO, s. klein octaaf -formaat, o. *- OFFICE, s. parket van den openbaren aanklager
(in Eng.), o. *- PEA, s. (plant.) krooneruit, v. *- PIECE,
s. 1. kroonstuk, o.; 2. kroon(munt), v.; 3. Fransche
kroondaalder (ecu = 3 francs = f 1.50). *- POST, S.
(timm.) hoofdpilaster, m. *- RESERVES, s. mv. kroonlanderijen, v. mv. *- SCAB, S. (veearts.) rotstraal (gezwel),
m. * -THISTLE, S. (plant.) keizerskroon, v. *- TISSUE,
S. soort doorzichtig papier, o. *- VESSELS, S. mv. (ontl.)
hartbloedaderen, v. mv. *-WHEEL, s. (hor.) kroonrad,
0. *-WORK, s. (vest.) kroonwerk, o.
Crown, (kraaun), bw. 1. kronen, bekronen, (ook fig.)
his undertaking was -ed with success, zijne onderneming

werd met een goeden uitslag bekroond; 2. kronen, de
kroon opzetten (aan), voltooien, voleindigen; the evening
-s the day, de avond voleindigt den dag; 3. to - a
man, (spel) dam maken (een schijf); a -ed cup, een boordevolle beker *-, ow. zie cROYN. *-ED, dw. bn. gekroond
enz.; zie c$owN. -, bn. 1. (veearts.) zonder kniehaar; 2.
smoordronken; 3. (vest.) a - hornwork, een kroonwerk.
*-ER, m. V. 1. bekroner, -ster, bekranser, -ster, m. v.;
2. (landti.) eerste -, opperste schoof, v. * - ING, dw. bn.
kronend. enz. -, S. 1. (het) kronen enz.; zie cROwN;
2. (bk.) kroon eener versiering, v. *- SOLE, s. (veearts.)
volle hoef, m. 4-TOP, s. (jag.) kroongewei, o.
Crownless, (kraaun'-less), bn. zonder kroon, kroonloos.
Croylstone, (krojl'-stoon), s. (delfst.) gekristalliseerde
vloeispaath, m.

Croyn, (krojn), ow. (jag.) ritsig zijn (in den broeitijd).
Crubbi, (krub'- bi), s. harde korst brood, v.
Crucial,( kroe'-sj il),bn.(heelk.)kruisvormig,kruiselingsch.
Crucian, (kroe'- si -en), s. steenkarper (visch), m.
Cruciate, (krop'-si -et), bw. 1. kruisigen; 2. (fig.) kwellen, folteren, martelen. *- D, dw. bn. gekruisigd enz.;
zie CRUCIATE. * ...ING, dw. bn. kruisigend enz. -, s.
(het) kruisigen enz.; zie CRUCIATE.
Crusible, (kroe'- si -bl). s. 1. smeltkroes, m.; 2. (scheik.)
ovenvak, o.
Cruciferous, (kroe -si' -fi -rus), bn. kruisdragend.
Crucifier, (kroe- si' -faj-ur), m. v. kruisiger, -ster, m. v.
Crucifix, (kroe'si-fix), s. kruisbeeld, Christusbeeld,
crucifix, o.
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Crucifixion, (kroe -si-fik' -ejun), s. kruisiging, v.
Cruciform, (kroe'si-form), bn. kruisvormig; - flowers,
kruisbloemplanten, v. mv. *-GROOVE, s. oliegleuf (in
een metaal), v.
Crucify, (kroe'- si -faj), bw. kruisigen, aan het kruis slaan,
(ook fig.). * - ING, dw. bn. kruisigend. -, s.(het)kruisigen.
Crueigerous, (kroe- si' -dji -rus), bn. kruisdragend.
Cruck, (kruk), s. kruik, v. pot, m. *- IT, bn. krom gebogen.

Crude, (kroed), bn., *- LY, bijw. 1. rauw; 2. ruw, ruwelijk; 3. onrijp, zuur, scherp; 4. onverteerd (van spijzen); 5. (fig.) onbekookt, onvoltooid. *- NESS, s. 1. rauwheid; 2. ruwheid; 3. zuurheid; 4. onrijpheid, v.; 5. (fig.)
het onbekookte.
Crudity, (kroe'-di-ti), s. onrijpheid, v. enz.; zie CRUDENESS.
Crudle, (kru'-dl), ow. stollen; Zie COAGULATE.
Crudy, (kroe'-di), bn. 1. ruw, bar; 2. geronnen, verdikt.
Cruel, (kroel) bn. (-ler, -lest), *- LY, bijw. 1. wreed,
hard, onmeêdoogend, onmenschelijk; 2. bloedig, -lijk.
* -NESS, *-TY, S. (- ies), wreedheid, hardheid, onmenschelijkheid, v.

Cruentate, (kroe-in'-tet), *...TOYS, (- tus), bn. bloedig,
met bloed bevlekt, - besmeerd.
Cruet, (kroe'-et), s. kruikje, fieschje, kannetje, o.
* -FRAME, *-STAND, S. olie- en azijnstel, o.
Cruise, (kroez), ow. 1. (zeev.) kruisen; to - in sight,
op en neêr houden; 2. op een kruistocht uitzeilen.
*-D, dw. gekruist.
Cruise, (kroez), s. 1. (zeev.) kruistocht, m., - vaart, v. het
kruisen op zee. *- R, ('-ur), s. 1. (zeev.) kruiser (schip
en gezagvoerder); 2. kustvaarder, m.; 3. roofschip, o.
kaper, m.
Cruising, (kroe'-zing), bn. kruisend; - ground, (zeev.)
statie, v.; - latitude, breedtegraad op wolken de kruisers zich moeten houden. *-, s. (het) kruisen.
t Cruitzer, (knoet' -zur), s. kreuzer (Duitsche munt
11

4

cent), m.

Crulge, (kruldj), bw. samendrukken. *-►r, ow. samengedrukt zijn. *- D, dw. bn. samengedrukt. *...ING, bn.
samendrukkend. -, s. (het) samendrukken.
Cruller, s. flensje, o. dunne pannekoek, m.
Crum(b), (krum), s. 1. kruiplel, m. kruim; 2. brokje, o.
*-, bw. kruimelen, brokkelen. *- CAKE, s. pannekoek,
m. *-MED, dw. bn. gekruimeld. *-MING, dw. bn. kruimelend.
Crumbcloth, (krum'-kloth), s. tafellaken, o.
Crumble, (krum-'bl), bw. 1. kruimen, brokkelen; 2.
verbrokkelen, fijnstampen; 3. met kruimels enz. bestrooien. *-, ow. kruimen, verbrokkelen; to -, to away, uiteenvallen; to - into dust, in stof vallen; the
house -d away, het huis- verviel van dag tot dag; to -with age, van ouderdom instorten. *-D, dw. bn. 1. gekruimd; 2. vervallen enz.; zie CRUMBLE. *...ING, dw. bn.
1. kruimend; 2. vervallend enz. -, 1. (het) kruimen
enz.; zie CRUMBLE; 2. instorting, v.
Crummy, (kruin'-mi), bn. 1. kruimig, brokkelend, week;
2. vettig, vleezig.
Crump, (krump), bn. krom, scheef. *-SHOULDERED, bn.
met kromme schouders. *-FOOTED, bn. met kromme
voeten, - beenen, krombeenig. *-, bw. zie CRUMBLE.
Crumpet, (kruin' -pet), s. weeke koek, soort snijkoek, in.
Crumple, (krum -pl), s. 1. valsche vouw, v.; 2. rimpel,
m. *-, bw. frommelen, kreuken. *-, ow. in kreuken -,
in vouwen vallen. *- D, dw. bn. gevouwen, gekreukt.
* -ING, dw. bn. vouwend, kreukend. -, s. 1. (het)
vouwen, kreuken; 2. vouw, kreuk, v.; 3. (soort) rimpelige
appel, m.
Crunch, (kruntsj), Zie CRAUNCH.
Crunk, (krunk), *-LE, (krun -'kl), ow. schreeuwen, krijschen. * - ED, 5 -LED, dw. geschreeuwd. * - ING, dw. bn.
schreeuwend. -, s. (het) schreeuwen, gekrijsch, o.
1- Crunt, (krunt), S. bof, m.; zie BLOW.
Cruor, (kroe-'ur), S. (gen.) geronnen bloed, o.
Crup, (krup), s. zie CROUP. *-, bn. 1. broos, brokkelig;
2. (fig.) kortaf, nuffig, neuswijs.
Crupper, (krup-'pur), s. 1. kruis (van een paard), o.; 2.
staartriem, m. *-, bw. (rijsch.) een staartriem aanbinden.
Crural, (kroe' -rel), ho. (ontl.) tot den enkel -., tot het
dijbeen behoorend, enkel...; - muscle, schenkelspier;
- vein, schenkelader, v.
Crusade, (kroe-zeed'), s. 1. kruistocht, m. -vaart (naar
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het H. graf), v.; 2. crusado (Portugeesche munt = f 1.30
ongeveer), m. *- R, (- ur), m. kruisvaarder, m.
Cruse, (kroez), S. kroes, m.; zie CRUET.
Cruset, (kroe-'zit), S. smeltkroes, m.
Crush, (krusj), bw. 1. verpletteren, platdrukken; to to death, dood werpen, verpletteren; 2. plat drukken,
verbrijzelen; to - in a hat, een hoed plat drukken; to
- to powder, tot gruis vermalen; 3. (fig.) onderdrukken;
to - a rebellion, een opstand onderdrukken; this act
shall - his strength, deze daad zal zijne kracht vernietigen; to - a project, een plan verijdelen; 4. persen
(citroenen, druiven enz.); 5. stooten; 6. leigen, uithalen (een glas wijn); 7. to - down, nederdrukken; to out, uitdrukken, uitpersen; (fig.) afpersen. *-, ow. ver
verdrukt worden. «-, s. 1. schok, m. verplet -pletrd,
instorting (van een gebouw), v.; the - of-tering;2.
worlds, de ineenstorting van werelden, - wereldbollen.
*-ED, dw. bn. verpletterd enz.; zie CRUSH, bw. ow.
*-ER, (- ur), m. v. 1. verpletteraar, m. -ster, v. verdrukker, m. -ster, v. * - ING, dw. bn. verpletterend enz.;
- machine, - mill, 1. verbrijzelmolen; 2. pletmolen, m.
-, s. (het) verpletteren enz.; zie CRUSH, bw. ow. en s.
Crust, (krust), s. 1. schors, korst, v.; kissing -, weeke
zijde (van een brood); bit of -, korstje, o.; 2. schaal (van
kreeften enz.); 3. aardkorst; 4. (heelk.) korst, roof, v.;
5. kiezelgrond, m.
Crust, (krust), bw. van een schors of korst voorzien. -,
ow. met een korst groeien, zich korsten, een korst
krijgen. *- ED, dw. bn. gekorst enz.; zie CRUST.
Crustacea, (krus- te' -sji-e), s. mv. schaaldieren, o. mv.
*-N, s. schaaldier, 0. -, bn. geschaald, geschubd.
Crustaeeology, (krus- te - si -o-'lo-dji), s. schaaldierkunde,
V. *...LOGICAL, (- 'lo-dji-kel), bn. in de schaaldierkunde
bedreven; tot de schaaldieren behoorend. 5 ...LOGIST,
(- 'lo-djist), m. schaaldierkenner, m.
Crustaceous, (krus -te- 'sjus), bn. geschaald, geschubd.
*-NESS, s. (het) geschaalde, geschubde; geschubdheid, v.
Crustated, (krus-tee'-tid), bn. van een schors voorzien,
korstig. *. TATION, (- tee 'sjun), s. 1. korsting, v.; 2. zie
INCRUSTATION.

Crustily, zie CRUSTY.
Crustiness, (krus-'ti -nes), s. 1. (het) korstige, schor
geschaalde; 2. gemelijkheid, kwade luim, v.
-sige,
Crusty, (krus-'ti), bn. 1. korstig, schorsig; 2. geschaald,
schubbig; - coat of an egg, de dop van een ei; 3. gemelij k, kwaad geluimd.
Crut, (krut), s. eikenbast, m.
Crutch, (krutsj), s.. (-es), 1. kruk, v.; to walk on -es,
op krukken loopen; 2. (fig.) ouderdom, oude dag, m.; 3.
(zeev.) mik van den bezaansboom, v. gaffelklauw, m.
Crutch, (krutsj), bw. - on, 1. op krukken doen steunen;
to - the boom, (zeev.) de giek opdirken; 2. (fig.) ondersteunen, schragen. *- ED, dw. bn. gekrukt enz.; zie
CRUTCH. *_ET, S. baars (visch), m. 5-ING, dw. bn. met
krukken steunend enz.; zie CRUTCH.
Crux, (kruks), s. (-es), schok, stoot, m.
Cruyshage, (kru'-is-heedj ), s. soort haai, m.
Cruzado, (kroe-zee'-do), zie CRUSADE 2.
Cry, (kraj), s. (-ies), 1. schreeuw, m.; geschreeuw, getier,
o.; to utter loud cries, een luid geschreeuw aanheffen; 3.
roep, m. geroep, o.; the - office, brandgeroep; the cries
of Paris, het straatgeroep (van koopwaren enz.) te Parijs;
battle-, oorlogskreet, m.; the - is for him, de volksstem
is voor hem; 4. uitroeping, v.; there was a - made, er
werd uitgeroepen, - bekend gemaakt (dat...); 5. (honden -)
geblaf, o.; 6. wolf honden, m. mv.; 7. weeklacht, v. tra non, m. mv.
Cry, (kraj), ow. 1. sehreeuw.tn, gillen; their blood shalt
- against him, hun bloed zal tegen hem getuigen; 2.
uitroepen, roepen; to - for aid, om hulp roepen; 3.
schreien, (gem.) huilen; you shall - for sorrow, gij
zult van verdriet schreien, - krijten; to - for joy, van
vreugde schreien; what where you -ing for? waarom
schreidet gij ? 4. to -off, niet meer meêdoen; to - out,
uitroepen, (het) uitschreeuwen; to - outagainst one, tegen
iem. uitvaren; to - out for help, om hulp schreeuwen;
5. to - out, in barensnood zijn; 6, to - to, aan -, inroepen;
the people cried to Pharaon for bread, het volk schreeuwde
om brood tot Pharao; I cried unto the Lord, ik riep tot
den Heer. *-, bw. schreeuwen, uitroepen, laten omroepen; to - murder, moord schreeuwen; to - mercy,
om genade smeeken; to - quittance, betaald zetten, met

gelijke munt betalen; to - down, in opspraak brengen,
verbieden, ontzeggen, in waarde verminderen (de munt);

I shall - down his insolence, ik zal zijne onbeschoftheid
(stoutheid) ter neder slaan; to - out, uit -, omroepen; to -

one's eyes out, zich blind schreien; to - up, 1. opvijzelen,
tot de wolken verheffen; 2. (kh.) opbieden, overbieden.
Cryal, (kraj'-el), s. reiger, m.
Cryer, zie CRIER.
Crying, (kraj'-ing), dw. bn. schreeuwend enz. *-, s. (het)
schreeuwen enz. zie CRY, ow. en bw.; the - down of
money, het verminderen der muntwaarde. *-, bn.

befaamd, uitstekend.

Cryolite, (kraj'-o-lajt), s. (delfst.) krioliet(steen), m.
Cryophorus,(kraj-o'-fo-rus),s.water-bevriezer (werkt.),m.
Crypt, (knipt), s. onderaardsch gewelf, o. grafkelder, m.
*_IC, *-ICAL, bn. *- ICALLY, bijes. verborgen, geheim.
Cryptogam, (krip' -to-ghem), s. plant met verborgen bevruchtingsdeelen, kryptogame, v. *- IAN, ('ghe- mi -en),
bn., *-ous, ('-ghe -mus), bn. (plant.) kryptogamisch.
* -IST, m. kenner der kryptogamen, m. *- Y, ('-ghe -mi),
s. kennis der kryptogamen, v.
Cryptographer, (krip -to'-ghree-fur), m. v. kenner -,
kenster -, beoefenaar -, ster, van geheimschrift, m. v.
* ...GRAPHICAL, (ghre'- fi -kel), bn. - LI, bijw. in geheim
verborgen karakters. *...GRAPHY, ('-ghre-fi), s.-schrift,n
geheimschrift, o.
Cryptology, (kripto'-lo-dji), s. geheime taal, gebarentaal, v.
Crystal, (kris' -tel), s. 1. (delfst.) kristal, o.; mountain -,
rock -, berg-, rotskristal; 2. horlogeglas, o.; 3. - of
mars, ijzerkristal. *-, bn. 1. kristallen; a - palace, een
paleis van ijzer en glas gebouwd; - sky, heldere -, doorschijnende hemel; 2. helder als kristal. * y$, bn.
kristalvormig. *-GLASS, S. fijn -, zwaar glas, o.
Cristalline, (kris'- tel -lajn), bn. kristallijn, kristalaardig,
- humor, (ontl.) kristallijn vocht (in het oog), o.; lens, (ontl.) kristallens, v. t...LITE, (-lajt), s. (scheik.)
gestolde bazaltsteen (na de smelting), m.
Crystallizable, (kris- tel -laj'-zi-bl), bn. kristalliseerbaar.
*...LIZATION, (li- zee'-sjun), s. kristallisatie, kristalvorming, v. *...LIZE, (-lajz), bw. en ow. kristalliseeren. -D,
dw. bn. gekristalliseerd. ...ING, dw. bn. kristalliseerend.
-, s. kristalliseering, v. *...LOGRAPHER, (- lo'-gree-fur),
m. kristalbeschrijver,fii. * ... LOGRAPHIC, -AL, bn., -ALLY,
bijw. kristalbeschrijvend. *...LOGRAPHY, (- lo'-ghre fi), s.
gmv. kristalbeschrijving, v.

Cub, (kub), s. 1. jong, o. welp, m. v.; 2. (fig.) nieuweling,
m. v. groen (aan hoogescholen), m. *-- SKINS, s. mv.
vellen van jonge vossen, - beren enz., o. mv.
Cub, (kub), bw. 1. jongen werpen, jongen; 2. opsluiten.
Cuba, (kjoe'-be), s. Cuba (West- Indië), o.
Cubation, (kjoe-bee'-sjun) s. (het) liggen, liggende
houding, v.
Cubatory, (kjoe-bee'-tur-ri), bn. liggend.
Cubature, (kjoe'-be-tjoer), s. (meetk.) inhoudsmeting,
kubiek -meting, v.; 2. kubiek- inhoud, m.
Cubbed, (kub-bid), dw. bn. 1. gejongd; 2. opgesloten.
*... B I NG , dw. bn. 1. jongend; 2. opsluitend. -, s.

(liet) jongen.

Cube, (kjoeb), s. teerling, dobbelsteen, m,; 2. kubiek
getal, o. *- ORE, s. (delfs.) arsenik- zuur ijzer, o. f-ROOT,
S. (rek.) kubiek - wortel, m.
Cubeb, (kjoe'-bib), s. (plant.) kubebe, v,
Cubic, (kjoe' -bik), * - AL, bn., * - ALLY, bijw. 1. kubiek,
inhouds...; in de derde macht (getal); - extraction,kubiekworteltrekking. *-ALNESS, (-'kel-ness), s. (het) kubieke;
opgave van het product van lengte, breedte en hoogte
of diepte.
Cubicular, (kjoe -bi'-kjoe-ler), bn. tot een kamer behoorend; kamer... *- Y, bn. geschikt om op te liggen.
Cubiform, (kjoe' -bi- form), bn (ontl.) teerling -, kubiek vormig.
Cubit, (kjoe'-bit), s. (ontl.) voorarm, m.; 2. elleboog
(zek. lengtemaat 18 Eng. duim = 46 centimeter.
*-AL, bn. 1. (ontl.) tot den voorarm behoorend; 2. een
elleboog lang; 3. elleboogs ... * - ED, bn. ellenlang.
Cubo-cube, (kjoe'-bo-kjoeb), s. (meetk.) kubiek van
kubiek, o. zesde macht, v.
Cuboid, (kjoe'-boid), *- AL, bn. teerling -, kubiekvormig,
als een teerling. *- BONE, S. (ontl.) wervelbeen, o.
Cucking, (kuk'-king), *- STOOL, s. dompelstoel (ondt.
zek. straftoestel), m.
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Cuckold, (kuk'-kuld), s. hoorndrager, m. *-, bw. tot
hoorndrager maken, horens opzetten . * -ED, dw. bn.
tot hoorndrager gemaakt . * - LY, bn. op hoorndragers
wijze; 2. (fig.) erbarmelijk, laag, gemeen. * -MAKER, M .
(gem.) verleider eener gehuwde vrouw, m. * -om, s. 1.
hoorndragerschap; 2. hoorndragersgild, o.
Cuckoo, (ku' -koe), s. 1. koekoek (vogel), m.; 2. (fig.)
vadsig mensch, uilskuiken. *-BUD, 5 -FLOWER, S. (plant.)
veld- anemoon, v. *- GILLIFLOWER, S. maagdepalm, m.
5 -LIKE, bn. koekoekachtig, als een koekoek . * -PINT,
S. (plant.) kalfspoot, m. * -SORREL, S . (plant.) zure klaver. v. *-soNG, S. (fig.) koekoek één zang, dezelfde deun,
m. *- SPIT * -SPITTLE, S. plantenspeeksel, - schuim, o.
Cuequeen, (kuk'-kwien), v. gemeene vrouw, v.
Cueullate, (kjoe'-- kul -let), *-D, bn. 1. met -, onder een
kap; 2. (plant.) kapvormig; - flower, (plant.) leeuwentand, m.
Cucumber, (kjoe'-kum-bur, kau'-kum-bur), s. 1. komkommer; 2. (fig. gem.) kleermaker, snijder, m. * -SLICER,

Culiciform, (kjoe-li-'si-form), bn. muggen-, vloovormig,
- achtig.
Culinary, (kjoe'- li - ne -ri), bn. tot de keuken -, tot de
kookkunst behoorend; - art, kookkunst, v.; - herbs,
keukengroenten, v. mv.
Cull, (kul), s. 1. (vissch.) aalrups, v.; 2. afgezonderd
schaap, o.; 3. (fig.) domoor, gek, m.; bob -, goede sul.
*-, bw. 1. uitpikken, uitkiezen, uitlezen; to - simples,
(gen.) kruiden lezen, herboriseeren; 2. afzonderen. *-$D,
dw. bn. uitgepikt enz.; zie CULL.
Cullender, (kul' -lin -dur), s . Zie CALANDER .
Culler, (kul' -ur), m. v. uitpikker, uitlezer, uitleesster, m.v.
Cullet, (kul -lit^, ), s. gebroken (stukken), glas, oud glas,
o. scherven. v. mv.
Cullied, (kul' -lid), dw. bn. (gem.) gekald; zie GULLY.
Cullibility, (kul - li - bi' - li -ti), s . Zie CREDULITY .
Culling, (kul'- ling), dw. bn. uitpikkend enz. f---, s.
(het) uitpikken enz.; zie CULL, bw.

s. komkommerschaaf, v.
Cueurbit, (kjoe'-kur-bit), s. distilleerkolf, m. *-ACEOUS,
(-tee'-sjus), bn. (plant.) meloen -, pompoenachtig, -vormig.
*-IvE, bn. - worms, soort lintwormen.
Cud, (kud), s. 1. (veearts.) voedselstof in de voormaag;
to chew the -, herkauwen; 2. binnendeel der voormaag,
o.; 3. pruim (tabak), v.; 4. (vissch.) aas, lokaas, o. 5 -BEAR,
s. (kh.) purper-indigo, m. * -WEED, * -WORT, S. (plant.)
kattespoor, soort woekerplant, v.
Cudden, (kud'-din), m. onnoozele bloed, domoor, m .
Cuddle, (kud-'dl), ow. (gem.) 1. elkander lief koozen, - omarmen; 2. gehurkt zitten. *-D, dw. bn. geliefkoosd enz.
*... IIQ G, dw. bn. lief koozend enz. -, s. (het) elkander
lief koozen enz.; zie CUDDLE .
Cuddy, (kud'-di), s. 1. (zeev.) vuurkerk (op groote schepen); stookplaats (op kleine schepen), v. *.LEGS, S. mv.
(fig.) groote haringen, in. mv.
Cudgel, (kud-'djel), s. knots, v. knuppel, m.; to cross
the -s, de wapenen neerleggen; to take up the -s, de
wapenen opvatten, (ook fig.` . * -PLAY, * -PLAYING, S .
stokkenspel, o. het batonneeren . * -PLAYER, m. batonneerder, m. *- PROOF, bn. tegen stokslagen gehard,

- bestand.

Cudgel, (kud'-djel), bw. afrossen, ranselen (met een stok) ;
to - away, met stokslagen verjagen; uitkloppen; to - to
death, doodslaan (met een stok); - thy brains no more
about it, (fig.) breek u het hoofd er niet meer over . *- ED,
dw. bn. afgeranseld enz.; zie CUDGEL. * -ING, dw. bn.
afranselend enz. -, s. 1. (het) afranselen enz.; zie CUDGEL,
bw.; 2. stokslagen, m. mv. batonneering, v. *-ER, (-ur),
nl. afrosser, stokslager, m.
Cudie, (kjoe - 'di), s . soort kleine zeevisch, m.
Cue, (kjoe), s. 1. staart, m. uiteinde; 2. (toon.) stopwoord ,
o. repliek, v.; 3. (toon.) rol, v.; it was his - to fight, zijne
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Cullion, (kul'-jun), s. 1. (gem.) gemeene kerel, schavuit,
hondsvot; 2. (ontl.) teelbal, in.; 3. (plant.) standelkruid,
o. * -HEAD, s. (vest.) schans, v. blokhuis, o. * -LY, bn.

laag, gemeen.
Cullis, (kul'-lis), s. 1. (kookk.) doorgezeefd vleeschnat, o.
- saus, v.; 2. zie COLAI\DER.
Cullumbine, (kul' -lum-bajn), zie COLUMBINE .
Cully, (kul'-^ i), m. v. (gem.) gefopte, bedrogene, m. v.
*-, bw. (gem.) kullen, foppen, bedriegen. *... ING, dw.
bn. kullend enz. -, s. (het) kullen enz.; zie CULLY.
*-ISM, s. 1. fopachtigheid; 2. onnoozelheid, v.
Culm, (kulm), s. 1. (plant.) halm, stengel; 2. stroohalm,
m. riet; 3. steenkolengruis, o. stof kool; 4. smeêkool, v.;
5. distilleerkolf, m . * -IFEROUS, ( -i'-fe-rus), bn. halmen -

dragend.
Culminate, (kul'-mi-neet), ow. 1. (stern) door den meridiaan gaan, het zenith bereikt hebben, culmineeren;
2. (fig.) prangen, drukken. *-D, dw. (stern) door den
meridiaan gegaan enz .; Zie CULMINATE . *... ING, dw. bn.
door den meridiaan gaand enz.; zie CULMINATE . *...TION,
(-nee'-sjun), s. (sterr.) doorgang (door den meridiaan),
m. culminatie, v.
Culpability, (kul -pe -bi' li -ti), s. (recht.) schuld, strafbaarheid, misdadigheid, v. *... PABLE, ('-pi-bl), bn. *... PA .
BLY, bijes. 1. schuldig, strafbaar, strafwaard, misdadig,
-lijk; 2. laakbaar, lakenswaard . -NESS, Zie CULPABIL ITY.
*... PATE, ('-pet), bes. lasteren, belasteren. -D, dw. bn.
be-, gelasterd.... ING, dw. bn. lasterend.
Culprit, (kul' -prit), m. v. 1. (recht) lijfstraffelijk aan geklaagde, beschuldigde, misdadiger, -ster; 2. schuldige,
m. v.
Cultch, (kultsj), s. oesterbank, v.
Culter, (kul' -tur), s . Zie COLTER .
Cultivable, (kul'-ti-vi-bl), bn . bebouwbaar; - ground,
bouwland, o.
Cultivate, (kul' -ti-vet), bw. 1. bebouwen, bouwen (land);
2. beschaven, vormen, veredelen; 3. beoefenen, in waarde
houden, te nutte maken. *-D, dw. bn. bebouwd enz.;
zie CULTIVATE, * ... ING, dw. bn. bebouwend enz. -, s.
(het) bebouwen enz.; zie CULTIVATE , bw.
Cultivation, (kul -ti-wee'-sjun), s. 1. bebouwing, v. (het)
bouwen (van land), o.; 2. beschaving, vorming, veredeling; 3. beoefening, aankweeking, waardeering, v.* ...vATOE, ('-wee-tur), m. 1. landbouwer, beplanter; 2. beschaeer, vormer; 3. verbeteraar, beoefenaar, waardeerder,
aankweeker, m.
Cultrate, (kul' -tret), *-D, bn. 1. mesvormig; 2. scherp,

rol (roeping) was te vechten; he is not in his -, hij is
niet in zijne rol, hij kent zijne rol niet; (fig.) hij is niet
geluimd; 4. (kapp.) toepet, v.; 5. wenk (met den vinger),
m.; 6. luim, stemming; 7. geringe waarde; v.; 8. biljartstok, m. keu, v.; 9. (oudt.) oortje, o.
Cuerpo, (kwur' -po), s. wambuis, o. borstrok, m.; to be
in -, (fig.) weerloos zijn.
Cuff, (kuf), s. 1. vuistslag, bof, m.; he took me a -, hij
gaf mij een stomp, - een bof; to go to -s, handgemeen
worden; 2. slag (met den vleugel, den poot enz.); 3.
opslag (van mouwen), m.; 4. handmof, lob; lubbe, v.;
5. old -, oude vent, - kameraad. *-s, s. mv. handsnijdend, puntig.
boeien, paternosters, v. m. mv.
Cuff, (kuf), ow. vechten (met vuisten), handgemeen zijn. Culture, (kul' -tjoer), s. land-, akkerbouw, m. teelt (op
den grond); 2. beschaving, vorming, veredeling, aankwee*-, bw. 1. afranselen, afkloppen, vuistslagen geven
king (van kunst, wetenschap enz.), verbetering, v. *-,
aan; 2. de vleugels kleppen, met de pooten schoppen; 3.
(kleed.) van opslagen -, van lobben voorzien. *-ED, dw.
bw. zie CULTIVATE . *-LEss, bn. zonder landbouw, zon ontginning, onontgonnen.
der
bn. 1. gevochten, geklopt enz.; 2. van lobben voorzien
enz.; zie CUFF, bw. ow. *-IN, m. kerel, man, m. * -ING, Culver, (kul' -wur), s. duif, v. *-$oUsE, S. duiventil, v.
*-KEY, s. (plant.) akelei, klokbloem, v. * -TAIL, S.
dw. bn. vechtend, klappen uitdeelend enz. -, s. (het)
(bk.) zwaluwstaart. m . -ED, bn. met zwaluwstaar vechten (met vuisten) enz.; zie CUFF.
ten bevestigd, er van voorzien.
Cuinage, (kwin'-idsj), s. 1. (het) ophaspelen (van garen
Culverin, (kul'wur-in), s. (mil.) slangstuk (kanon), o.
enz .); 2 . beslag van tin, - theelood enz., o.

Cuirass, (kwi-ress'), s. kuras, harnas, pantser, o. *_IER, Culvert, (kul'-wurt), s. riool, o. doorloop, m. *_AG E ,
(-'idj), s. laf hartigheid, v.
(-ier'), m. kurassier, m.
Cuish, (kwisj), s. beenstuk, dij -harnas(oudt. der ridders),o. Cuma, (kjoe' - me), s. Cumae (oud -Italië), o.
Cumbant, (kuur'- bent), bn. liggend.
Cuisine, (kwi- zien'), 1. keuken, v.; 2. kookoven, m.
Culdee, (kul-'di), m. monnik uit het land van Wallis, m. Cumber, (kum'-bur), bw. 1. belemmeren. hinderen; to with liffievIlies, door moeielijkheden belemmeren; 2. vol
i
Culerage, (kjoe' -li-ridsj), s. (plant.) vlookruiil, o.
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stoppen (een (plaats); 3. overladen (het geheugen); -ed Cupid, (kjoe-'pid), m. (fab.) Cupido, Amor, liefdegod, m.with years, onder den last der jaren gekromd; 4. ver Cupidity, (kjoe-pi-'di-ti), s. gmv. 1. baatzucht, inlialigheid, v.; 2. zinnelijke lust, m. begeerte, v.
(een land). *-, s. 1. verlegenheid, v.-woestn,.aflp
hinderpaal; 2. kommer, m. verdriet, o. belemmering, v. Cupola, (kjoe-'poo-le), s. 1. (bk.) koepel, dom; 2. (scheik.>
smeltoven, m.
*-ED, bn. belemmerd enz.; zie CUMBER.
(kupt), dw. bn. gekopt enz.; zie CUP, bw.
Cumberland, (kum-'bur-lend), s. 1. Cumberland (graaf- pped,
Cu
schap in Engeland). o.; 2. Richard Cumberland (Eng. Cupper, (kup-'pur), S. (heelk.) kopper, koppenzetter, m_
*- SBEATED, bn. enz., zie COPPER enz.
schrijver, 1632-1718; Eng. blijspeldichter, 1732-1811).
Cumbersome, (kum-'bur-sum), bn., *- LY, bijw. 1. hin- Cupping, (kup'-ping), dw. bn. (heelk.) koppend enz..
-, s. (het) koppen enz.; zie cup, bw.
derlij k,lastig,belemmerend;2.bezwaarlij k,on gemakkelij k,
bezwarend, onhandelbaar. *- NEss, s. 1. hinderlijkheid, Cupplin, (kup-'plin), s. (ontl.) stuitbeen, o.
lastigheid, belemmering; 2. bezwaarlijkheid, onhandel- Cupreous, (kjoe-'pri-us), bn. kopBrig, koperachtig.
Cupriferous, (kjoe-pri-'fi -rus), bn. koperdragend, -houbaarheid, v.
dood.
Cumbrance, (kum'-brens) s. last, m. bezwaar, o. hinder,m.
Cumbrous, (kum'-brus), bn., *- LY, bij w. 1. lastig, be- Cupula, (kjoe'-pjoe-le), s. (plant.) eikelbast, m.
zwaarlijk, hinderlijk, belemmerend; the - elements, de Cur, (kur), s. 1. keffer, vinnige hond, bandrekel, kettinghond; 2. (gem.) schelm, smeerl:np, m.
ondereen verwarde elementen, (de bajert); 2. log, zwaar.
S. Zie CUBIBRANCE.
Curable, (kjoe'-ri-bl), bn. geneesbaar, geneeslijk. *-NEss,.
s. gmv. geneesbaarheid, geneeslijkheid, v.
Cumfrey, (kum'-fri), s. (plant.) waalwortel, m.
Cumin, (kum'-in), s. (plant.) komijn, m. *- sEED, s. Curacy, (kjoe'-re -si), s. predikantschap, vicarisschap;
komijnzaad, o.
Cummer, (kum'-mur), m. v. kameraad, m. v. gezel, m.
gezellin, v.
Cumulate, (kjoe'-mjoe-let), bw. opstapelen, ophoopen; zie
ACCUMULATE. * -D, dw. bn. opgestapeld. *...ING, dw. bn.
opstapelend. -, s. (het) op stapelen. *...IoN, (-lee'-sjun),
s. op stapeling, v. *...Ivz, bn. 1. opgestapeld, bij stapels,
bij hoopen; 2. (recht.) bijkomend.
Cumulose, (kj oe'- mj oe -looz), bn. vol hoopen.
Cumulus, (kjoe'-mjoe -lus), s. wolkenmassa, v.
Cun, zie con en COND.
Cunctation, (kunk-tee'-sjun), s. (het) dralen, toeven;
talming, v. *...TATOR, (-tee'-tux), m. draler, talmer; (Romgesch.) bijnaam van een der Fabiussen, m.
Cund, (kund), bw. mededeelen, verkondigen.
Cuneal, (kjoe' -ni -el), * ... NEATE, ('- ni -et), * ... NEATED,
('- ni -e-tid), * ... NEIFORM, (ni' -aj-form), 5 ...NIFORM, (' -ni form), bn. wigvormig, als wig.
Cunegund, (kjoe -'ni-ghund), v. Kunegonda (v. n.).
Cuner, (kjoe'-nur), s. schotelmossel, v.
Cunette, (kjoe'-net), s. (vest.) kleine afleidingsgracht, v.
Cunieulous, (kun-ni-'kjoe -lus), bn. vol holligheden.
Cuniform, (kjoe -'ni- form), bn. wigvormig; - bones, (ontl.)
wigbeenderen, o. mv.; - characters, spijkerschrift o.
Cunn, zie cUN.
Cunning, (kun -'ning), bn., *. LY, bijes. 1. listig, gesle
pen, sluw, doortrapt; 2. bekwaam, bedreven, behendig;

- in music, ervaren - ,bedreven in de muziek; 3. kunstig;
4. bedrieglijk. *-, s. 1. listigheid, geslepenheid, sluwheid; 2. ervarenheid; 3. bedrieglijkheid, v. *-MAN, M.
waarzegger, m. *- woMAN, v. waarzegster, v. -NESS,
zie CUNNING, S. * - PLACE, s. hinderlaag, v.
Cuntline, (kunt -'lajn), s. (zeev.) ruimte tusschen de
strengen van het touwwerk, v. 5 SPLICE, S. (zeev.)
dubbele splitsing, v.
Cup, (kup), s. 1. kop, m. tas, schaal, v. beker, kelk, m.;
2. bekervol, kop, dronk, m.; 3. soort drank, punsch; parting
-, afscheidsdronk; - and ball, vangertje, duikelaartje
(kinderspeelgoed); the stirrup -, de drank (het glas) op
de valreep; oil -, oliepotje; tallow-, vetpotje; to beesand can, (spr.) als twee handen op één buik,dikke vrienden
zijn; 4. (r. k.) miskelk, m.; communion -, avondkelk; 5.
(fig.) kelk; the - of bitterness, de kelk van het lijden; 6.
bloemkelk, m. eikelkapsel, o.; 7. (heelk.) laatkop, m.;
to apply -s, koppen aanleggen, - zetten; 8.(zeev.)koningsspilpot, m. *-s, mv. het gastreeren, drinkgelagen,
o. mv.; he is in his -, hij heeft te veel in het glaasje
gekeken. *-BEARER, m. schenker, m. *- BOARD, (-burd),
s. 1. etens-, spijskast; 2. porseleinkast; 3. schenktafel,
V. buffet, o. -, bw. wegsluiten (in de etenskast), bewaren. *-BOARDLOVE, S. liefde -, vriendschap uit belang,
l)annelikkerjJ, v. *- GALL, S. 1. (plant.) blaas op eiken
bekervormige galnoot, v. *-Moss, s. zek.-bladern;2.
mosplant, v. *- RosE, s. (plant.) klaproos, papaver, v.
* -SHAPED bn beker -, kelkvormig. *- SHOT, -TEN, bn.
dronken, beschonken. *-wEIGHT, S. inzetgewicht, o.
Cup, (kup), bw. 1. (heelk.) koppen zetten, koppen;
2. bekers -, kelken rondzetten.
Cupel, kjoe'pil), s. (scheik.) kroes, m. *- DUST, s. gezuiverde asch (om kroezen te bakken); kroesasch, v.
Cupellation, (kjoe- pil -lee-'sjun), s. (scheik.) loutering
i a.n metalen), v.
-

(r. k.) pastoorschap, o.
Curate, (kjoe'-ret), s. predikant, vicaris, onder -pastoor,m. * - 3HIP, S. vicariaat, o.; zie CURACY.
Curative, (kjoe-'re-tiv), bn. heelend, genezend, genees..
Curator, (kjoe -'ree -tur), m. (recht.) curator, opzichter, beheerder, boedelredderaar, m. *...TRIX, v. 1. opzichtster,beheerderes ; 2. verzorgster, verpleegster, v.
Curb, (kurb), s. 1. (rijsch.) kinketting; 2. (fig.) toom, brei
it will be a - sepon him, dit zal hem in tt)oln-del,m.;
houden; 3, bronmuur, -wal, m.; 4. (veearts.) hoefgezwel,.
0. *-BIT, s. gebitstang, v. * -Rooi', s. koepeldak, o..
*-STONES, s. mv. hoekstraatsteenen, m. mv.
Curb, (kurb), bw. 1. (rijsch.) den kinketting aanleggen;
2. (fig.) betoomen, beteugelen, breidelen; 3. ommuren
(een put). * - ED, dw. bn. zie CURB, bw.; - time, beperkte tij d. 5 - ING,dw.bn.(rij sch.)den kinketting aanleggend enz.
-, s. 1. (het) aanleggen van den kinketting enz.;zie CURB;
2. teugel,toom ,m.;3.(fig.)beteugeling,betonming,v. *-LESS,.
bn. 1. toomeloos breidelloos; 2. teugelloos, onbeteugeld..
Cureulio, (kur- }kjoe'- li -o), s. mv. schadelijke insecten
(Noord-Amerika), o. mv.
Cureuma, (kur-'kjoe-me), s.(plant.)Oostindische saffraan,
kurkuma, v.; zie TURMERIC.
Curd, (kurd), s. geronnen -, geschifte melk, v. wrongel..
m. stremsel, o. klonter, m.; to turn to -s, zuur worden'
(van nielk). *-CAME, s. kaaskoekje, o.
Curd, (kurd), zie CURDLE.
Curdle, (kur-'dl), ow. bw. 1. schiften, zuur -, dik worden,.
dik maken (van melk); 2. (fig.) stollen; my blood --d inmy veins, het bloed stolde in mijne aderen. *- D, dw. bn.
geschift enz.; zie CURDLE. *...iNG dw. bn. 1. schiftend;
2. stollend enz. -, s. (het) schiften enz.; Zie CURDLE.
Curdy, (kur-'di), bn. 1. geschift, dik (van melk); 2. ge-

ronnen.
Cure, (kjoer), s. 1. genezing, heeling, v.; to effect the-, de
genezing bewerken, - veroorzaken; to be past -- , ongeneeslijk zijn; 2. geneesmiddel, o.; there is no for this
ill, er bestaat geen middel tegen deze kwaal; er is geen
kruid voor gewassen; 3. (godg.) zielen - verzorging, v.;
pastoorschap, o.; a small - was ofered me, een kleine
predikantsplaats werd mij aangeboden.
Cure, (kjoer), bw. 1. - of, genezen, heden; 2. inzouten,.
pekelen (vleesch enz.); 3. drogen (hooi): 4. marineeren
(visch); -d herrings, gerookte haring, Engelsche bok kings; 5. sausen (tabak). *- D, dw. bn. geheeld enz.; zieCURE, bes. *- LESS, bn. onheel-, ongeneesbaar. *- ER,
(-ur), m. v. 1. arts, genezer, heeler, m. -ster, v.; 2. po-kelr,inzout m.
-ster, v.
Curf, (kurf), bw. rooien (aardappelen).
Curfew, (kur'-floe), s. 1. nachtroep, m. - gelui, o.; (oudt.)
waarschuwing tot het uitdooven van de vuren; the - bell,
de avondklok; 2. vuurscherm, o.
Curialistie, (kjoe-ri-e -lis'-tik), bn. (recht.) tot een hof
-

behoorend.

Curiality, (kjoe-ri-e- 'li -ti), s. gmv. voorrechten van een:
hof, hofprivileges, o. mv.
Curiatii, (kjoe-ri-ee'ti-il, s. mv. (Rom. gesch.) Curiatiussen.
Curing, (kjoe'-ring), dw. bn. genezend enz. *-, s. (het)
genezen enz.; zie CURE. *-HOUSE, s. suikerraffinaderij
(in Noord - Amerika), v.
Curio, (kjoe'-ri-o), m. curio, wijkmeester (in het oudeRome), m.

CUR.

CUR.
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Curiologic, (kjoe-ri-o-lo'-djik), bn. hiëroglyphisch, beeld- Curricle, (kur'-ri-kl), s. 1. twee-wieligrijtuig(voortwee
schrift...
paarden) ; sjees, v.; 2. rit, m.
Curiosity, (kjoe-ri-o'-zi-ti), s. (-ies), 1. nieuwsgierigheid, Curriculum, (kur-ri'-kjoe-lum), s. 1. wedren; 2. zie
,

weetgierigheid ; 2. keurigheid, zeldzaamheid, v.; 3. zeldCURRICLE; 3. (fig.) wedstrijd, m.
zaam voorwerp, kunstvoortbrengsel, o.
Curried, (kur'-ri-ed), dw. be. geroskamd ; zie CURRY, bw.
Currier, (kur'-ri-ur), m. 1. lederbereider, looier ; 2.
weetgierig, -lijk; 2. keurig; gezocht ; moeielijk te-gier,
roskammer, m. *-'s BLACK, s. lederzwartsel, o. *-'s
bevredigen ; be not - in unnecessary matters, leg u niet op
KNIFE, s. schaaf-, veegmes, o.
nuttelooze dingen toe; - of antiquities, verzot op oudhe- Currish, (kur'-risj), bn., *- LY, bijw. hondsch, bits, vinnig, norsch, barsch. 5 -NEss, S. bitsheid, vinnigheid,
den (antiquiteiten); he is - in his dress, hij is keurig in
barschheid, v.
zijne kleedij ; he is not - about his words, hij is niet zeer
keurig in zijne woorden ; - discrimination, gezochte on- Curry, (kur'-ri) bw. 1. leêrtouwen, looien ; 2. (rijsch.)
roskammen ; 3. (fig.) (gem.) afrossen, afranselen • 4. to derscheiding; 3. kunstig, zeldzaam, keurig; a - piece of
faior with, de gunst zoeken van, -bij, zijn hof maken aan.
work, een keurig werk, een meesterstuk (van kunst).
*-COSIB, s. roskam, m.
* -NESS, s. 1. Zie CURIOSITY; 2. nieuwsgierige aard, m.;
Curry, (kur-'ri),s.l.(kookk.) kerrie,(Oostindische specerij),
3. keurigheid, v.
v.; 2. gevogelte met kerriesaus, o. *- POwDER, * -STUFF, S.
Curl, (kurl), s. 1. krul, v. haarlok, m.; to put into -s,
(kookk.) kerrie-strooisel, o.
in krullen leggen ; 2. (het) krullende, kroeshaar, o. ; 3.
golving, golvende beweging, v.(het)kabbelen; 4. kromme Currying, (kur-'ri-ing), dw. bn. 1. leêrlooiend; 2.
roskammend enz. *-, s. (het) leêrlooien enz.; zie
loop der (hout)vezelen, m. ° -HEADED, bn. met krullende
CURRY, bw.
haren, gekruld, kroesharig. * -PAPERS, s. mv. papillotCurse, (kurs), s. 1. vloek, m. verwensching, v.; to wish a
ten, v. mv.
- to, een vloek uiten over ; - to thee ! vloek over u ! it
, Curl, (kurl), bw. 1. krullen, opkrullen, friseeren, in krulis a - upon the country, het is een vloek -, een geesel over
len leggen; 2. om-, inwikkelen, draaien, omwoelen; 3.
het land; - on the blockhead! die verwenschte domkop!
doen golven, kabbelen. *-, ow. 1. krullen, kroezig zijn,
2. pijn, ellende, V. ramp, m.
- worden ; 2. kringen vormen, golven, kabbelen (van
water) ; 3. zich wenden, - wentelen, draaien ; the snake Curse, (kers), bw. reg. onr. (vdw. cursed, curst), 1. vloeken,
vervloeken, verwenschen; to be -cd wi h, gevloekt -,
-s itself round, de slang slingert zich om ; 4. to - down
bezocht zijn door -, met (ziekten) ; 2. veroordeelen, strafinto a corner, in een hoekje nederhurken. * - ED, dw. bn.
fen; 3. pijnigen. *-, ow. vloeken, God lasteren; he does
gekruld, lokkig enz.; zie CURL. -, bn. (jag.) met knobnothing but -, hij doet niets dan vloeken. *- D, dw. bn.
beltjes (van het gewei enz.); - lettuce, kropsalade, v.;
gevloekt, vervloekt enz.; zie CURSE, bw. ow. -, bn. -LY,
- mint, kruizemunt. *- ER, (- ur), m. v. kruller, -ster,
bijw. afschuwelijk, verwenscht, verfoeilijk; this friseerder, -ster, m. v.
quarrel ! die verwenschte twist ! what - times ! welke
Curlew, (kur'-ljoe), s. pluvier, welp (vogel), m.
ellendige tijden ! * -DNESS, s. vloek, m. (het) vervloekt
Curliness, (kur'-li-nes), s. (het) lokkige, kroesharige.
zijn, verdoemenis, v. ellendige staat, m. fataliteit, v.
Curling, (kur'-ling), dw. bn. krullend enz. *-, s. (het)
krullen enz.; zie CURL, bw. * - IRON, s. * - TONGS, S. mv. Curser, (kur-'sur), m. v. vloeker, verwenscher, -ster,
M . v.
krul-, friseerijzer, o. * -- PAPERS, S. mv. papillotten, v.
mv. * - PIN, s. haarspeld, -naald, v. 5 -PIPES, S. mv. Curse-thistle, (kurs'-this-sl), s. haverdistel, m.
krulhouten, o. mv. *-STUFF. s. mazelenhout, o. *-s, Curship, (kur-'sjip), S. laagheid, hondschheid, v.
Cursing, (kur-'sing), dw. bn. vervloekend enz. *-, s.
s. mv. (jag.) horenknobbels (der herten), m. mv.
(liet) vloeken enz. ; zie cURsE, bw. ow.
-Curly, (kur'-li), bn. 1. gekruld, lokkig, gelokt, kroezig;
2. krullend, golvend. *-PATED, be. met lokkig hoofd. Cursitor, (kur-'si-tur), m. (recht.) kanselarijklerk, m.
Curmudgeon, (kur-mud'-djun), s. vrek, gierigaard, nl. Cursive, (kur-'siv), bn. 1. loopend, vloeiend, vlug; a hand, een loopende hand, loopend schrift ; 2. - characters,
-LY, bijw. als -, van een vrek, vrekkig.
(drukk.) cursief (in tegenstelling van romein-letter).
Currant, (kur'-rent), S. 1. krent; 2. aalbezie, v.; black
-s, zwarte beziën. *-, s. loop, sprong, m. *- BUSH, Cursor, (kur-'sur). s. (meetk.) graadboogkruis, o. cursor,
M. * -ARY, (-'e-ri), Zie CURSORY. * ...ILY, (- 'so-ri -li), bij's- .
*-TREE, s. aalbeziëstruik, m. -boompje, o.
zie CURSORY. * -ICEss, (-'so-ri-ness), s. 1. vlugheid, los<Currency, (kur'-ren-ci), s. 1. gang, loop, m.; the report is
heid, v. ; (het) loopend schrift, o. ; 2. overijling; 2. opper
in -, het gerucht loopt rond ; to give - to a report, een
vluchtig, los; 2.loopend(van-vlakighed,.*Ybn1
gerucht in omloop brengen ; slander -, rondloopende
schrift) ; 3. oppervlakkig, terloops, ijlings.
laster; 2. (het) stroomen ; 3. (kh.) (gelds)omloop, m. -cirCurst,
(kurst),
dw.
bn.
CURSED. -, bn. verfoeilijk,
zie
leverbaarheid,
v.;
5.
culatie, gangbaarheid ; 4. verkoop-,
boosaardig, ellendig. *-NEss, s. 1. kregele aard, m.; 2.
marktprijs, koers, m.; 6. landsmunt, v.; lawful - of a
boosaardigheid; 3. hatelijkheid, v.
country, het wettig betaalmiddel, circuleerend medium,
v. vlottend papierengeld, o.; paper -, geldswaardig pa- Curt, (kurt), bn., * -LY, bijes.; zie SHORT.
pier, o. ; 7. (fig.) openbare achting welke men geniet, v. Curtail, (kur-teel'), s. 1. ieder geknot of gekort voorwerp,
,Current, (kur'-rent), bn., * - LY, bijw. 1. (kh.) loopend, o. ; 2. hoer, dievegge, v. *-, bn. afgesneden. *-, bw. 1.
korten, afsnijden, snoeien, besnoeien ; (ook fig.) ; to - the
omloopend, circuleerend, koersdragend, courant, gangprivileges of a city, de privileges eener stad besnoeien;
baar, geldig, wettig; for - payment, in plaats van compto - a name of three letters, van een naam drie letters
tante betaling; 2. algemeen (aangenomen), in zwang, naar
weglaten; 2. knotten ; 3. beperken, verminderen ; 4. ver
de mode; mode...; 3. (kh.) prijshoudend, geldswaardig;
DOG, s. hond met gekorten staart, m.
-brokeln.*
verkoop-, leverbaar ; to be -, goeden aftrek hebben ; at
dw. bn. geknot, besnoeid enz.; zieCURTAIL, bw.;- horse,
the - exchange, tot den huidigen koers; to pass-, tot den
S. (rijscl3.) kortstaart (paard), m.; - step, onderste
vollen prijs berekenen ; 4. loopend ; the six -, den zesden
trede van een trap, v. *-ER, m. v. 1. die afsnijdt, - bedezer (maand); 5. aanneem-, geloofbaar. *-ARTICLES, S.
kort ; afknotter, -ster; 2. schender : 3. beperker, -ster, m.
mv. courante artikels (goederen), o. mv. *-MONEY, S.
V. *-ICG, dw. bn. kortend, besnoeiend enz. -, s. (het)
courantgeld (in tegenst. van bankmoney), o. *-PRICE, s.
korten enz.; zie CURTAIL. * -MENT, s. korting, v. afmarktprijs, M. * -VALUE, s. gangbare -, muntwaarde, v,
trek, m.
*-YEAR, S. (het) loopende jaar, o.
Current, (kur'-rent), s. 1. stroom (water, lucht); to go Curtain, (kur-'ten), s. 1. gordijn, v. voorhang, m. ; to drol,
the -, de gordijn laten vallen ; to raise the -, de gordijn
with the -, met den stroom meegaan, (ook fig.); 2. (zeev.)
ophalen ; 2. tent ; 3. (zeev.) klep van een zonnetent, v.
- ahead, stroom op den boeg ; allowance by -, mingissing
5 -LECTURE, S. bedsermoen, o. *-PINs, s. mv. gordijndoor den stroom; main stream of a -, plaats waar de
schroeven, -pennen, v. mv. * PULLEY, s. gordijnrol, v.
stroom het sterkste is;reverting - , terugslaande stroom;
*____ROD, S. gordijnroede, v.
set of the -, stroomrichting; shifting -, veranderlijke
strcom; under -, benedenstroom ; 3. (fig.) gang, loop, m.; Curtain, (kur-'ten), bw. 1. (met gordijnen) behangen;
2. de gordijnen slaan, - trekken (over); 3. (fig.) omslui4. algemeene schatting, v.; oordeel, o.
eren, verbergen ; to with - vapors, (Shak.) in wolken
'Current, (kur'-rent), bw, afgraven, doen hellen (om de afhullen. * - ED, dw. bn. achter een gordijn verborgen
strooming te bevorderen). * - ED, dw. bn. afgegraven.
enz.; zie CURTAIN; -cd with a cave, in een kelder •, in
*-Ino, dw. bn. afgravend enz.; zie CURRENT, bw.
een hol verscholen. *-ING, dw. bn. verbergend enz. -,
Currentness, (kur'-rent -nes), s. zie CURREr CY.

4Curious, (kjoe'-ri-us), bn., *- LY, bijes., - after, 1. nieuws
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(het) verbergen (achter een gordijn) enz. ; zie CURTAIN,
bes. * - LESS, bn. zonder gordijn of gordijnen.
Curtal, (kur- 'tel), s. (rijsch.) kortstaart, m. *-, bn. 1.
kort, gekort, gesnoeid, gekortstaart; 2. beknopt, kort en
S.

bondig.
Curtate, (kur-'tet), s. (stern) afgekort, in de verkorting;
- distance, (sterr.) afstandsverkorting, v. *...TATION,
(-tee'-sjun), S. (sterr.) verkorting, vermindering, v.
Curtelasse, (kur-'ti -les), s. ponjaard, m.
Curticone, (kur-'ti- koon), s. (meetk.) geknotte kegel, m.
Curtilage, (kur'-ti-lidsj), s. erf (ac;hter een huis), o.
Curtness, (kurt- 'nes), S. kortheid, v.
Curtsy, (kurt'-zi), s. buiging, nijging, v.; zie COURTESY.
Curule, (kjoe-'rjoel), bn. 1. tot een wagen behoorend; 2.

GUS. OUT.
S. gewoonte, v. gebruik, o. *...ARTLY, bijes. zie CUSTOMARY. ...ARINESS, s. gebruikelijkheid, gewoonte, v..

*

*...ARY, bn. 1. gebruikelijk, gewoon ; 2. aangewend, aangenomen; 3. (recht.) herkomstig, -lijk ; paying freigltt as
-, (kh.) vracht als naar gewoonte; - tare, gewone tarra..
Customed, (kus' -toomd), bn. 1. gewoon; 2. beklant.
Customer, (kus' -tum-ur), m. v. 1. klant, m. v. afnemer,.
kooper, m. -ster, v. ; 2. tolgaarder, kommies, ambtenaar
der douanen ; 3. lichtekooi, v. ontuchtig vrouwspersoon,.
o.; -'s book, winkelboek, kantoorboek, o.
Customhouse, (kus' -tum-hous), s. tolhuis, - kantoor,.
bureau van in- en uitgaande rechten, o.; entry at the -,.
aangifte van goederen (bij uit- of invoer). 5 -BOND, S.
geleibrief, m. -ceêl, v.; certificaat, o. *- CHARGES, a.
mv. tolrechten, o. mv. * -CLERK, S. schrijver, tolbeambte,.
m. *- DUTY, S. tol, m. in- of uitgaand recht, o. *- LINES, S_
mv. tollinien, v. mv. *-OFFICER, m. tolbeambte, na. _
*- SYSTEM, S. tolstelsel, o. *- YACHT, S. toljacht (te Lon-den), recherche- vaartuig, o.
Customlaws, (kus' -tum-laos), s. mv. tol -, belastingwet
uit- en doorvoer), v. mv. *...OFFICE, S.-ten(opdi
tolkantoor, o. *...PENNY, S. 1. inkomend recht op buiten
manufacturen, o. ; 2. restitutie van betaald-landsche
recht, v. *...SHRUNK, bn. verloopen (van klandizie)..
* ...WARE-HOUSE, S. rijks - entrepot, o.
Customs, (kus' -tums), s. mv. 1. zie CUSTOM; 2. belastingen, in- en uitgaande rechten, v. o. mv.; -acts, tolverordeningen, belasting-wetten, v. mv.; accounts of the -, staat
der tol - ontvangsten; board of -, bestuur -, administraties
der belastingen, - der tollen : guard of the -, tolwacht;.
officers of the -, tolbeambten ; - department, departement
der tollen, - der in- en uitgaande rechten; - management,
beheer der tollen enz. ; - union, (ook) union of -, tol

(Rom. gesch.) raadsheerlijk. *-CHAIR, S. raadsheerlijke
stoel, m.
Curvated, (kur'-we-tid), bn. gekromd, gebogen. *...vATION, (-wee-'sjun), S. kromming, buiging, v....VATURE,
(-'we-tjoer), S. 1. kromte, kromming, buiging; 2. uitsnijding, v. ; zie CURVE.
Curve, (kurw), bn. krom, gebogen, kromlijnig. *-, s. 1.
(meetk.) kromme (lijn); 2. kromte; 3. (zeev.) ronding, v.;
4. kromhout, o. ; - described by a projectile, kogelbaan, v.
*- GROOVE, S. (stoomw.) raam voor de excentriekstang,
0. * -ROOF, S. dak -, vlieringkamertje, o. hanebalk, m.
Curve, (kurw), bw. 1. krommen, buigen; 2. (bk.) van
bogen voorzien. *- D, dw. bn. gekromd enz.; zie CURVE,
bw. -, bn. (plant.) binnenwaarts zich krommend,
- gebogen.
Curvet, (kur'-wet), s. 1. (rijsch.) steigering, v. hooge -,
bokkesprong, m. ; 2. (fig.) grap, v. zet, m. *-, ow. 1. (rijsch.)
opspringen, steigeren; 2. dartelen, springen, grappen
maken. *- TED, dw. bn. gesprongen enz.; Zie CURVET,
-verbond,.
ow. *- TING, dw. bn. springend, steigerend enz. -, s.
(liet) springen enz. ; zie CURVET.
Custos, (kus' -tus), m. bewaarder, m.; - rotulorum, ar(kur'
-wikrom
van
-clivars,m.
form),
bn.
,gebogen
vorm.
Curviform,
* ...LINEAR, * ...LINEAL, bn., -LY, bijw. kromlijnig. *...I.INE- Cut, (kut), . bw. onr. (vt en vdw. cut), 1. snijden ; to- one's self, zich snijden (in den vinger enz.) ; toARITY, S. kromlijnigheid, v.
- bread, meat, brood -, vleesch snijden; to - dianaonids,
Curving, (kur-'wing), dw. bn. krommend enz. f-, s.
diamant snijden; you will - your finger, gij zult u in
(het) krommen enz.; zie CURVE, bw.
den vinger snijden ; 2. klieven ; the vessel -s the waves,
Curvity, (kur'- wi -ti), s. kromte, kromming, kromme
(lijn), v.
het schip doorklieft de baren ; the line is - by anotherat right angles, de lijn wordt door cane andere in rechte Cushat, (ku'-shet), s. hout -, ringduif, v.
hoeken gesneden; 3. banen, zich banen ; we - our way,
Cushion, (ku-'shun), s. 1. kussen; 2. voet -, zitkussen; 3. (zeev.) kussenblok, o.; 4. (bilj.) band, m.; 5.
wij baanden ons een weg; 4. houwen (steen); 5. snijden
(glas) ; 6. voorsnijden (aan tafel) ; 7. snijden, opereeren ,.
(stoomw.) stootkussen (aan de waggons); to be beside the
-, den draad verliezen. *-, bw. 1. op een kussen zetten,
(van den steen) ; to a - vein, (heelk.) een ader openen;
- plaatsen, - doen nederzitten; 2. van kussens voorzien.
8. snoeien (papier); 9. - in, beitelen (in marmer) ; 10.
snijden, beeldhouwen (in hout); graveeren (in metaal);.
*-ED, dw. bn. op een kussen gezeten enz. ; zie CUSI ION,
11. lubben (een dier) ; 12. (zeev.) doorhakken, splijten ;.
bes. *- ET, (- net), s. kussentje, o. * - ING, dw. bn. op een
dwars snijden; (fig.) dwars voorbij zeilen; to - a feather,
kussen nederzettend enz. -, s. (het) plaatsen op een
snel zeilen ; to - and run, ankers kappen en onder zeil
kussen enz. ; zie CUSHION.
Cusk, (kusk), s. soort zeevisch, m.
gaan ; to cross -, dwars doorzagen ; to - down a ship v.
Cuskin, (kus' -kin), s. soort ivoren beker, m.
een schip raseeren; to - out a ship by boats, een schip,
Cusp,(kusp),s.1. horen (van de halve maan), m.2. punt, spits,
met sloepen bemeesteren; to - the sail, zeilen op stootV. * -ATED, * -IDAL, * -IDATE, -D, bn. (plant.) 1. spichgarens losgooien ; to - wood to measure, hout op betig, puntig; 2. puntig uiteenloopend. *-IDATE, ('- i - det),
paalde dikte verwerken; to - the second way, naar de
mal kappen ; 13. (fig.) treffen, grieven; the sarcas2n bw. scherp -, puntig maken. *- Is, s. spits, punt, v.
Custard, (kus' -turd), vla, vlade, v.; 2. eierkoek, m. - struif,
her to the quick, de spotternij griefde haar geweldig;.
pastij, v. *- APPLE, s. soort Westindische appel, m.
he was - to the heart by it, zijn hart werd er door ver-COFFIN, S. taartkorst, v.
scheurd; 14. uithalen, peuteren, schoonmaken (tanden);.
Custode, (kus' -tood), *...TODIAN, m. v. bewaarder, opzie
15. to - capers, sprongen maken ; to - a figure, zich
-ster, v. *...TODIAL, bn. bewarend, tot het toezicht-ner,m.
een aanzien (voorkomen) geven; the two horses - a:
behoorend; - office, employment, plaats -, v. ambt van
tolerable figure, de twee paarden zagen er tamelijk goed_
opziener, o. bewaarderspost, m.
uit, - maakten vrij goede figuur;16. voorbijgaan zonder te•
Custody, (kus -to-di), s. 1. bewaring, v. ; to commit to the
groeten ; I will - him dead, ik zal hem voorbijgaan als.
- of, aan de bewaring overgeven van; it is in his -, het
of ik hem niet kende; to - across, to - cards, do kaaris in zijne bewaring, - aan hem toevertrouwd; 2. gevanten afnemen, coupeeren ; to - ditches, dijken maken,.
genschap, v.; to be in -, in verzekerde bewaring zijn ;
bedijken ; to - the ground, den grond omploegen; to to put in -, gevangen zetten; we gave him into -, wij lieacross, doorsnijden, door-, overgaan ; to - asunder.,
ten hem in hechtenis nemen.
vaneen snijden; to - away, wegsnijden ; to - down,.
Custom, (kus' -tum), s. 1. gebruik, o. gewoonte, v. ; it is
omhakken, vellen ; (mil.) in de pan hakken ; afsnijden
the - to, het is de gewoonte te; 2. (recht.) herkomst,
(den strop) ; overtreffen, in de schaduw zetten ; he -s-.
costume, v.; tol, m. recht, o.; rate of -, aanslag in de bedown the finest orator, hij overvleugelt den besten redelastingen; 3. in- en uitgaande rechten; 4. (kh.) klandizie,
naar; to - in a ball, (bilj.) een bal maken; to - steps into
V. ; a shop's -, winkel - klandizie; 5. - in exchange, wisa rock, treden in een rots houwen ; to - off, afsnijden ;
sel- usance, v. - gebruik, - respijt, o.; zie verder CUSTOMS;
the- army was - of, het leger was afgesneden ; to - off
- duty tables, belastings-, toltabellen. * -FREE, bn. tola vowel, een klinkletter weglaten ; 17. afzetten (een been);
vrij, vrij van in- en uit gaande rechten.
to - of contentions, aan alle twisten een einde maken;.
Customable, (kus' -to -mi -bl), bn., *...ABLY, bij w.1. gebruito - of occasions of intemperance, alle gelegenheden
kelij k, gewoonlijk; 2. onderworpen aan tol, tolplichtig,
tot onmatigheid beletten ; to - og'evidence, (recht.) den.
belastbaar; - goods,belastbare goederen,- waren. *- NEss,
getuige beletten voort te gaan, - in de rede vallen;

CUT.
he - off his adversaries, hij ontdeed zich van zijne
tegenstanders; I should - of the nobles for their lands,
ik zou de edelen uitroeien om hunne bezittingen te
erlangen; to - off one with, iemand afschepen met; to
- of from inheritance, van de erfenis uitsluiten, onterven, to - of from the world, van de wereld verwijde
wegmaaien (door den dood); to - out,-ren;(fig.)
uitsnijden (een deel); to - a sentence, een volzin uitlaten; to - out a coat, (kleêrm.) een rok snijden, fatsoeneeren; to - out paper, papier uitsnijden (tot figuren);
(fig.) I shall - out work for him, ik zal hem werk (te
doen) geven; he had work enough to - him out, hij had
werk genoeg om; I am not - out to, ik ben niet gemaakt
om; a forest - out into walks, een bosch van lanen
doorsneden; a table - out of a vine-stock, een tafel
uit een wingerd gesneden; to - short, (iem.) plotseling
in de rede vallen, het woord ontnemen; her days were
- short, haar levensdraad werd plotseling afgesneden;
the soldiers were - short of their pay, aan de soldaten
werd een deel hunner soldij (gage) afgetrokken ; to
- up, stuk snijden, afsnijden (zoodat er niets meer
overblijft te snijden); uithalen, wieden (planten); doorhalen, kritiseeren; his work is - up in the Review, zijn
werk wordt in de Review deerlijk aan de kaak gesteld;
to be - up by sorrow, door verdriet verteerd worden.
*-, ow. 1. snijden; this knife does not -, dit mes snijdt
niet; 2. gesneden kunnen worden; these scissors - easy,
deze schaar snijdt gemakkelijk; 3. door-, opkomen; the
teeth begin to -, de tandjes komen door; 4. (heelk.) to
- for the stone, van den steen snijden, - opereeren; 5.
to - in, (kaart.) omslaan (om te weten wie het eerst
spelen zal); he that -s must not deal, die snijdt (coupoort) deelt niet; 6. (rijsch.) zich overloopen; this horse
-s, dit paard slaat aan; 7. to - away, (gem.) heengaan,
uitsnijden, er van door gaan.
Cut, (kut), dw. bn. gesneden enz.; zie CUT. f -, bn. and dry, van zessen klaar. *-, 1. dronken; 2. grain-,
tegen den draad, dwarsdraadsch; rich-, rijk met bril
-jante
omzet.
Cut,(kut),s. 1. snede, v.houw, keep, m.; sabre-, sabelhouw;
2. wond, v. litteeken, o.; 3. snede, v. gesneden stuk,
o.; a - of beef, een snede ossenvleesch; a - of timber,
een stuk hout; 3. zweepslag, m. veeg (met de zweep);
4. gracht, sloot, goot, v. greppel, m. diep, o.; 5. dwarsweg, kortere weg, m.; this is a shorter -, dit bekort den
weg; 6, (het) graveeren, koper - ,houtsnede; 7. (gray.) plaat,
v.; 8. (het) afnemen, coupeeren (van kaarten); whose-is
it? wie moet coupeeren? 9. snede, fatsoeneering (van
kleederen enz.), mode, v.; ofthenewest -, naar de laatste
mode; a plain -, een eenvoudig model; 10. (fig.) he was
a man of the old Grecian -, dat was een man van den
oud -Griekschen vorm; he is of the same - as the rest,
hij is van hetzelfde kaliber als de overigen; 11. (fin.)
coupon, (ook) talon van aandeelen, m.; 12. lijn, streep,
v.; 13. (fig.) tegenspoed, m. wederwaardigheid, (gem.)
streep door de rekening, v.; 14. bedrogene, gefopte, m.v.;
15. (schermk.) uitval, In.; - and thrust, het houw- en
stootgevecht; 16. - of valve, (stoomw.) expansieklep, v.
*- BASTION, s. getenailleerd fort, o. 5 - BEARD, S. scheer mes, O. * -FINGER, s. (plant.) tuinvaleriaan, v.*- PURSF, s.
beurzensnijder, zakkenroller, m. *- ROOF, S. (bk.) schilddak, o. * -SPLICE, s. (zeev.) bochtsplitsing, contrasplits,
V. * -STUFF, s. dennen planken, v. mv. * - THROAT, S.
m. 1. sluipmoordenaar, m.; 2. zwaar en breed mes, o. -,
bn. moorddadig, wreed; - soldiers, bloedgierige soldaten. *-WATER, s. (zeev.) scheg, v.: doubling of the -,
blaasbalg; - cheek, loef houder; - hollow, holte van de
scheg. *- woRK, s. 1. snijwerk; 2. borduursel, o.
*-woRM, s. schadelijke tor, v.
Cutaneous, (kjoe- te' - ni-us), bn. (gen.) tot de huid behoorend, huid...; - illness, huidziekte.
Cutch, (kutsj), zie CATECHU.
Cutchin, (kut' -sjin), m. v. lafaard, lafhartige, m. v.
Cute, (kjoet), bn. Zie ACUTE.
Cuticle, (kjoe'-ti-kel), s. 1. (ontl. en plant.) dekvliesje, o.;
2. (ontl.) opperhuid, V. *...TICULAR, (-ti'-kjoe-ler), bn.
(ontl.) tot de dekvliezen -, t*t de opperhuid behoorend,
vliezig.
Cutlas, (kut'-les), s. houwer; hartsvanger,m.groote sabel,v.
Cutler, (kut' -lur), m. messenmaker, m. *--Y, s. messenmakerij , v. (het) messenmaken. *- wARE, S. messenwaren, v. mv.
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Cutlet, (kut' -let, S. ribbetje, o. kotelet, v.
Cutted, (kut' -tid), bn. twistziek, kregel, kregelig, kijfach.
tig; a - wife, een boos wijf, helleveeg.
Cuttee, (kut- tie'), S. (wev.) spoelbakje, o.
Cutter, (kut' -tur), s. 1. snijwerktuig enz., o.; 2. snij -,
handstand; 3. voorsnijder; 4. (kleêrm.) coupeur; 5.
(zeev.) kotter; revenue-, belasting - kotter (tegen do smokkelarij ) , m. wachtschip, o.; - of a ship, klinkwerksloep;
-'s rigging, kotterstuig; 6. (stoomw.) drift; 7. (smed.)
aanbeeldschrooi, spie; 8. kleine handslede, v.; 9. voor vechter; 10. opzichter der houtvellingen in de kroonbosschen (Engeland), m. *- HOLE, S. (stoomes.) gleuf (voor
een keg), v.
Cutting, (kut' -ting), dw. bn. snijdend enz. *-, s. (bet)
snijden enz.; zie CUT, bw. *-, s. 1. (het) afgesnedene;
2. insnijding, keep, doorsnede, v.; (het) (diamant) snijden;
3.plaats -, lijn van doorsnijding of doorgraving; 4.snijlijn;
5. (schild.) schreeuwende kleur, v.; 6. (het) afnemen, coupeeren (der kaarten); - of a wood, houtvelling; 7. - batten, (zeev.) maatlat, v.; - down, dikte der wrang boven
de kielsponning; - down line, kromme lijn in de lang
out, (liet) toewijzen van prijs-sch-eptknig;
gemaakte schepen in de havens; the - outsails, het
zeilen (uit)snijden; the - out cordage, het touwwerk
kappen (op de verlangde maat); 8. - out knife, uitsnij mes; - up knife, slachtersmes. * -BOARD, S. (kaars.) snijbank, v. * - LINE, s. (drukk.) alinea, v. * - NIPPERS, S.
mv. knip -, nijptang, v. *- PLACE, S. plaats van uitsnijding enz., v. 5 -PRESS, s. (boekb.) snijpers, v. *-s, mv.
snoeisel, o. (hout)krullen, spaanders, v.m. mv. afval, m.;
2. (tuin.) loten, o. mv. schotelingen, m. mv.
Cuttingly, (kut' -tiiig -li), bijw. bij wijze van af- of doorsnijding.
Cuttle, (kut' -tl). s. inktvisch, m. *-, m. v. 1. laster
-ster, m. v. lastertong, v.; 2. zakkenrollersmes, o.-ar,
*-BONE, s. graat van den inktvisch, v.
Cuz, (kuz), zie COUSIN.
Cwt, zie onder C.
Cyanite, (saj-e-nit), s. (delfst.) lazuursteen, cyaniet, m.
Cyanogen, (saj-e'-no-djin), s. (scheik.) blauwzuur, o.
Cyathiform, (saj•e-'thi-form), bn. (plant.) beker -, kelkvormig.
Cybele, (si- 'bi-li), v. (fab.) Cybele (moeder der goden), v.
Cyclades, (si-klee -dis), s. Cykladen (eilanden in de
Middellandsche zee), mv.

Cyclamen, (saj-'kle-min), s. - root, (plant.) varkens
-brod,.

Cycle, (sja -'kl), s. 1. kring; 2. (sterr.) sterre - omloop;
cyclus, tijd van omwenteling, m.; - of the sela, zonnecyclus (= 28 jaar); - of the moon, maan-cyclus. guldengetal; - of indiction, indictie-getal (tijdperk van 15
jaar eertijds onder de pausen).
Cyclograph, (si -'klo-ghref), s. cirkelbeschrijver, m.
Cycloïd, (si 'kloid), s. (meetk.) radlij n, cycloïde, v.
*-AL,

bn. radlijnig, eycloïdaal.

Cyclolite, (si -'klo-lajt), s. (delfst.) penningsteen, cycloliet, m.

Cyclometry, (si -klo' -mi-tri), s. cirkelmeetkunde, -meting. v.
Cyclop, (saj- 'klop), m. (fab.) 1. cycloop, bliksemsmeder; 2. leelijke kerel, M.* - EAN, (-i'en), bn. cyclopisch,
reusachtig (van werk).
Cyclopedia, (saj-klo-pi-'di-e), s. verzameling van alle
wetenschappen, algemeens wetenschap, encyclopedie,v.
Cyclopic, (saj-klo- 'pik), bn. zie CYCLOPEAN.

Cyder, zie CIDER.
Cygnet, (sigh-'net), s. jonge zwaan, v.
Cylinder, (si' -lin -dur), s. 1. rol, ronde zuil, v. cylinder,
m.; 2. lampenglas, o.; 3. pompbuis, v.; -bored-barrel,
eylindervormige ziel (van eenkanon) :- cross-head, stoom zuigerjuk, o.; -face, cylinderrug, m. stoomschuifplaat,v.;
-powder, eylindrisch kruit, o.; -tar, houtskoolteer, v.;
-watch, cylinder- horloge, o.; cylindro- conical shot, puntkogel m.
Cylinderbox, (si -'lin- dur - boks), s. cylinderkas, locomotief, v. *...covER, *...TOP, S. cylinderdeksel, o. -top. m.
Cylindric, (si -lin-'drik, *-AL, bn. rolvormig,cylindrisch.
Cylindriform, (si -lin-'dri-form), bn. cylindervormig.
Cylindroid, (si -'lin-dro-id), s. (meetk.) cylindroïde, v.
zuilomtrek, m.
Cyma, (saj'-me), s. 1. (bk.) top, m. kruin; 2. (plant.)
spruit,

v.
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Cymar, (simaar') s. sjerp, gordel, m.
Cymatium, (si - mee -'sjum,) s. (bk.) kroonlijst, v.
Cymbal, (sim- 'bel), s. cimbaal, guitar, v.
Cymbiform, (sim'bi-form,) bn. schuitvormig.
Cyme, (sajm), S. (plant.) spruit, v.
Cymiter, (si - mi -tur), zie SIMITAB,.
Cymling, (sim'-ling), s. (plant.) soort pompoen, me-

loen, m.

Cymophane, (saj-'mo-fen), s. (delfst.) soort berilsteen,

m. 5 ...PHANOUS, (- 'fe -nus), bn. weêrschïJ Wend, dofglanzig.
Cymose, (saj'-moos), *...mors, (-mus), bn. spruitdragend,
-vormig.
Cynanche, (si-nen'-ki), s. (gen.) keel-, luchtpijpontsteking, kroep, v.
Cynanthropy, (si -nen-'thro-pi), s. (gen.) watervrees,
hondsdolheid, v.
Cynaegirus, (si-ni-djaj' -rus), m. Cynegirus (m. n.).
Cynegetics, (si -ni -dji'-tiks), s. kunst om met honden te
jagen, v.
Cynic, (si'-nik,) bn. zie CYNICAL. -, m. hondsehe wijsgeer (bijnaam van Diogenes), m.
Cynical, (si'ni-kel), bn., *- LY, bijw. hondsch. onbeschaamd, schaamteloos; - spasm, (gen.) hondskramp.
*-NESS, *...cisM, s.1. hondsche wijsbegeerte (die . van
Diogenes); 2. (fig.) onbeschaamdheid, schaamteloosheid,v.
Cynocephalus, (si -no -si-fe-lus), s. aap met een hondekop, hondaap, m.
Cynorexy, (si -no'-rek-si), s. geeuwhonger, nl.
Cynosure, (sin'-o-z -oer), s. 1. (sterr.) poolster, V. Kleine
Beer; (fig.) zeilsteen, magneet, m.
Cyon, (saj'-un), s. zie cioN.
Cyparet, (saj'-pe -rit), s. Cypersche kat, v.
Cyperus, (saj' -pi -rus), s. (plant.) Cyprisch gras, o.
Cypher, (saj'-fur), s. zie CIPHER.
Cypress, (saj'-pres), s. (plant.) cypres, v. *- CONES, s.

D, (di), s. 1. D, 4e letter van het alfabet; 2. (muz.) re,
(2e noot), v.; 3. Romeinsche getalletter (= 500), v.
D- BLOCK, s. blok in ' den vorm van D, o. D- TLUTE, s.
d-fluit, v. D- VALVE, S. stoomschuif, v.
D, verkorting, als: 'd, (had, would), had, wilde; D.; 1.
(denarius), zie PENNY; 2. (deleatur), doorhalen, uitlaten;
D. A. (days after acceptance), dagen na zicht; De, (dame),
dame; Dan., (Daniël), Daniël; D. C., 1. (Deacon of
Christ Church), deken der protestantsche kerk; 2. (District
of Columbia); 3. (de capo); D. C. L. (doctor of civil law),
meester in de rechten; D. D. (Doctor of (in) Divinity),
meester (doctor) in de godgeleerdheid; protestantsche
leeraar; dd., (delivered), afgeleverd; Deg., (degree), graad;
Det., (Deuteronomy), Deuteronomium; Dit., do., (dito),
dito; D. L. S. (double refined loaf-sugar), dubbel -geraffineerde broodsuiker; Dr. 1. (doctor); 2. (debtor), schuldenaar,
debiteur; D. S. (days after sight), dagen na zicht; D. T.
zie D. D.; Dty., (duty), recht, belasting, tol; Dum., (dukedom), hertogdom; Dup., (duplicate), dubbel, afschrift; Dwt.
(penny-weight), Eng. goud- en zilvergewicht (= 1 /20 ons).
Dab, (deb), s. 1. tikje, o. lichte slag met de hand, m.;
2. vlekje, spatje (slijk, verf enz.). o.; to give a - of
paint to, even met den kwast heengaan over; 3. doekje,
dotje, o.; 4. natte lap, m. sponsje, o.; 5. kunstenaar,
- Wares; 6. vlugge speler, - speelster, m. v.; a fat -,
een vet stuk; a dirty -, een morsige kerel; 7. heilbot
(visch), v. *- CHIC$, s. 1. nestkieken, o.; 2. (soort) watervogel, M.
Dab, (deb), b. w. 1. licht kloppen -, tikken met de hand;
2. betten, bevochtigen (met een spons enz.); 3. besprenkelen. *-, ow. hengelen (visschen). *- BED, dw. bn.
licht getikt enz. ; zie DAB, bw. * - BIKG, dw. bn. licht
tikkend (met de hand) enz. -, s. (het) tikken enz.;

Zie DAB.

Dabble, (deb-'bl), bw. 1. bevochtigen, besprenkelen;
2. indoopen, intippen; 3. bevochtigen, bemorsen. *-,
ow. 1. ploeteren, plassen (in de modder); 2. (fig.)

CYP. - DAD.
m. cypresnoten, V. mv. *-STINGLES, s. mv. cypresspaanders, m. mv .*_ SPURGE, S. (plant.)wolfsmelk, v. *- TREE,
s. cypresseboom, m. *- WOOD, s. 1. cypressenhout, rozenhout; 2. bosch van cipresseboomen, o.
Cyprian, (si'-pri-en), bn. Cyprisch. ` -, s. 1. Cyprisch
(taal), o.; 2. Cypriër, m. Cyprische (vrouw).
Cyprin, (si' -prin), bn. tot het karpergeslacht behoorend.
Cyprus, (sai'-prus), s. 1. Cyprus (eiland); 2. rouwfloers,
krip, o.
Cypsele, (sip'-siel), s. (gen.) oorvet, - slijm, o.
Cyrenaica, (si -ri- ne' -aj-ke), s. Socratische school (val
Cyrene), V.
Cyril, (si'-ril), m. Cyrillus (m. n.).
Cyriologic, (si-ri-o-lo'-djik), bn. tot de kapitale letters
behoorend.
Cyrus, (saj' -rus), s. Cyrus (m. n.)
Cyst, (sist), *- Is, s. (heelk.) zakgezwel, o. * - Ic, bi. tot
een zakgezwel behoorend. *-ARTERY, s. (ontl.) poort
-, galblaasader, v. *-DUCT, S. galbuis, v. 5 -E D, bn.
(heelk.) ingesloten (door een huid). 5 -HEPATIC, s. (heelk.)
hepatisch (blaas)gezwel, o. *-Isis, s. (heelk.) blaasontsteking, v. * -OCELE, ('- o-siel), s. (heelk.) blaasbreuk, v.
*-OSIA, S. zie CYST. 5 -OSE, S. (heelk.) blaasontsteking,
v. * - OXYD, s. (scheik.) blaasoxyd, 0. '° - OTOMY,('-to-tomi), s. (heelk.) snijding van een zakgezwel, blaassnede,
v. * - VEIN, S. gal(blaas) bloedader.
Cythera, (si -thi'-re), s. (fab.) Cythera (eiland), o.
Cytisus, (si' -ti -zus), s. (plant.) 1. geiteblad, o.; 2. breedbladerige boonenstruik, m.
Czakan, (kze-ken'), S. (muz.) stokluit, v.
Czar, (zaar). s. czaar, keizer (van Rusland), m. *-ESs
*-INE, (-ri' -ne), V. czarin, keizerin, v. *- ISH, bn.
czarisch, keizerlijk. * -OWITZ, (- o-wits), m. kroonprins
(oudste zoon van den czar), grootvorst - troonopvolger
(van Rusland), m.

knoeien, kladden; he has a little -d with, hij heeft hier
en daar er iets aan veranderd (geknoeid): 3. zich bemoeien met. *- D, dw. bn. bevochtigd, besprenkeld enz.;
zie DABBLE. *-R, (- ur), m. v. 1. ploeteraar, -ster; 2.
morser, morsstQr, knoeier, kladder, -ster, kruk, m. v.
*...ING, dw. bn. bevochtigend enz.; he is always - in,
with, hij bemoeit zich met alles zonder er verstand van
te hebben; hij is een een eeuwige knoeier. -, s. het bevochtigen enz.; zie DABBLE. -LY, bijw. bevochtigender-,
besprenkelenderwijs.

Dabs, (debs), s. mv. suikerbrooden, o. mv.
Dabster, (deb'-stur), m. v. kenner, m. deskundige, m. v.
Dace, (dens), s. witvisch, m.
Dacia, (dee-'sji-e), s. (aardr.) Dacië, o. *- N, bn. Dacisch.
-, m. v. Daciër, m.Dacisehe

(taal).

(vrouw), v.-, s. het Dacisch

Dactyl, (dek-til), s. (dichtk.) daktylus (oude versmaat,

een lange en twee korte lettergrepen - "„). *- AB,
bn. daktylisch. *-IST, m. v. dichter -, dichteres in
daktylen, m. v.
Dactylion, (dek -tiel- 'jun), s. handladder, v.
Dactyloglyph, (dek -ti-'lo-glif), s. inschrift op een ring,
0. *...GRAPHY, (-' ghre-fi). s. (het) graveergin op ringen.
5 ...LOGY, ( dek -ti-lo-lo-'dji), s. vingerspraak, v. *...NOmY,
(-10-'no -mi), s. gmv. het tellen op de vingers. *...MANCY,
(dek -ti-'lo-men -si), s. wichelarij met handringen, v.
Dad, (ded), 5 -DY, S. vader (in de kindertaal); de oude,
oude heer; (gem.) piepa (onder studenten).
Daddle, (ded'-dl), ow. 1. treuzelen; 2. waggelen, langzaam loopen. *-D, dw. bn. getreuzeld. *-s, s.mv. (gem.)
handen, knuisten, v. m. mv. *...ING, dw. bn. treuzelend.
-, s.'(het) treuzelen enz.; Zie DADDLE.
Daddock, (ded' -dok), s. verrot hout, o.
Dade, (deed), bw. leiden, voeren, mennen. *-D, dw. bn.
geleid. *...ING, dw, bn. leidend enz. -, s. (het) leiden
enz.; Zia DADE.
Dado, (de'-do), s. (bk.) teerling (eener zuil), m.
se-IC,
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Daedal, (die'-del), bn. 1. bont, dooreen, afgewisseld; 2.
kunstrijk, ervaren, bekwaam, behendig. *- IAN, zie

you - with her distress, gij schept vermaak in haar verdriet; there is no -ing with hunger, met den honger valt
niet te schertsen; 2. liefkoozen; 3. zich met beuzelingen
ophouden, beuzelen, talmen, dralen; it is madneés to
any longer, het is dwaasheid nog langer te dralen. *-,
bw. to -off, op de lange baan schuiven. * - ING, dw.
bn. stoeiend enz. -, s. (het) stoeien enz.;r.ie DALLY.
Dalmatia, (del- mee' -sji-e), s. (aardr.) Dalmatië, o. *-,
bn. Dalmatisch. -, m. v. Dalmatiër, m. Dalmatische
(vrouw). -, s. (het) Dalmatisch (taal).
Dalmatic, (del-me' -tik), bn. Dalmatisch. *-, s. (r. k.)

DEDALION.

Daedalus, (die'-de -lus), m. (fab.) Dedalus (m. n.).
Daff, (def), *- FE, (-fl), s. domoor, m. *-, bw. zie
DAUNT, DOFF.

Daffodill, (def'-fo -dil), *- LY, s. (plant.) affodille, gele
narcis, v. *_LILY, s. affodillenbloem, v.
Daffy, (def'-fi), s. (gem.) jenever, m.
Dag, (degh), s. 1. zie DAGGER; 2. schoenriem; 3. lomp,
m. vod; 4. drijvend blok, o.; 5. koperen nestel, m.
(priester)tuniek, v.
* -LOCKS, * -WOOL, S. vlokwol, V. * -SWAIN, S. Wollig
Dam, (dem), v. 1. moeder, oude (van vrouwelijke viervoetapijt, o. *- TAILED, bn. bemodderd, beslijkt.
tige dieren), v.; 2. dam(spel), o. damschijf, v. - steen, m.;
Dag, (degh`. bw. 1. zie DAGGI.E; 2. de vlokwol afsnijden
3. dam (dijk), kistdam, m.; 4. wetering, engte, v. *-,
(aan een schaap), dunnen. *-, ow. stof-, motregenen,
bw. to - in, up, off, out, 1. in-, afdammen, indijken,
ijzelen. *- GED, dw. bn. gedund enz.; Zie DAG.
afsluiten (door kistingen); 2. stuiten (het vuur); 3. (fig.)
Dagger, (degh'-ur), s. 1. kort zwaard, o. dolk, ponjaard,
beperken, paal en perk stellen (aan); 4. onderscheppen,
m. rapier, o.; to be at -s drawn, tot het gevecht gereed
opvangen (het maanlicht).
zijn; to look - at, woedende blikken werpen op; 2. dolksteek; schermdegen, m.;4. (drukk.) kruisje (j), o *-xa EE, Damage,(dem'-idsj),s.(inz. recht.)l.schade,v.verlies,o.; to do
-,to cause-, schadeveroorzaken,-berokkenen,benadeelen;
s. (zeev.) hoekknie, v. *- POINTED, *-ED, bn. (plant.)
to meet with -, to suffer -, to sustain -, schade lijden;
spits, puntig, spichtig. *_PLANKS, s. mv. (zeev.) ver
he repulsed the enemy to their - hij dreef den vijand met
-bindgsplake,v.m
verlies terug; to the -- of their fame, ten nadeele van
Dagger, (degh'-ur), bw. doorsteken, doorboren (met een
hunnen roem; 2. beschadiging; (zeev.) haverij, averij,
dolk), doodsteken. *- ED, dw. bn. dooi - stoken enz.; zie
v.; - by sea, zeeschade; free of -, vrij van zeeschade;
DAGGER, bw. * - ING, dw. bn. doorstekend. doorborend.
to recover -s, de averij vergoed krijgen; 3. schadebedrag,
-, s. het doorsteken, doorboren.
o.; 4. schadeloosstelling, v.; (recht.) schade en interesten,
Daggle, (de'-ghl), bw. 1. sleuren, sleepen (door de modto assess -s, de schade berekenen, schade en interesten
der, -het slijk); to - one's self, zich beklonteren, - bebepalen; to sue for -s, schade en interesten eischen.
slijken. *-, ow. woelen, ploeteren (in -, door het slijk).
* -FEASANT, s. (oud recht) schade (door vee) op vreemden
*-D, dw. bn. gesleurd (door het slijk) enz.; zie DAGGLE.
grond veroorzaakt, v.
*...ING, dw. bn. sleurend (door het slijk) enz. -. s. (liet)
sleuren enz.; zie DAGGLE. -, s. bemoddering, ploetering Damage, (dem'-idsj), bw. beschadigen, benadeelen. f -,
ow. 1. schade -, nadeel lijden, - ondergaan; 2. (zeev.)
(door-, in het slijk), V. * -TAIL, bn. Zie DAG-TAILED.
verrotten, slijten. *- D, dw. bn. beschadigd enz.; zie
Daguerreotype, (da -gher-ri'-o-tajp), s. 1. daguerreotype,
DAMAGE, bw. -, bn. (kh.) defect, met averij.
m.; 2. beeld -, portret naar den daguerreotype gemaakt,
Damageable, (de'-me-dji-bl), bn. 1. licht te beschadigen,
0. *...IST, m. v. die met den da guerreotype werkt.
breekbaar, broos; - goods, (kh.) breekbare goederen; 3.
Daguerrian, (da -ghur-ri-'en), bn. daguerreotypisch, op
schadelijk; 3. (fig.) verderfelijk.
de wijze van Daguerre.
Daman, (dem-'en), s. Afrikaansche das, m.
Dahlia, (dee -'li -e), s. dahlia (bloem), v.
Damascene, (dem-'es-zn), bn. van Damascus, Damas
Dailiness, (dee- 'li -ness), s. alledaagschheid, v.
-censh,Dam r.*-dstpuim,v
Daily, (dee -'li), bn. alledaagsch; dagelijksch, dag...
Damascus, (de- mes-kus), s. Damascus (Azië), o.
-, bijw. dagelijks, dag aan dag, alle dag.
Daint, (deent), bn., *- ILY, (-'ti -li), bijw. zie DAINTY. Damask, (de-'mesk), s. 1. damast, - weefsel, o. gebloemde
stof, v.; 2. hoogrood, inkarnaat, o. *-, bn. damasten,
*-INESS, (-'ti -nes), sr 1. lekkernij, v. (het) lekkere; 3.
damast... *- BLADE, S. Damasceener kling, v. *- LEATHER,
-es, zoetgoed, koekjes, o. mv.; 3. keurigheid (in eten en
s. damast - leder, o. 5 -LINEN, s. linnen damast, o. *- PLUM,
drinken); 4. (fig.) bevalligheid, zoetheid, aardigheid; 5.
s. damastpruim, v. *- ROsE, s. maand -, mosroos, v.
omslachtigheid, gemaaktheid, gekunsteldheid, v. * - REL,
* -SILK, s. zijden damast, o. *- STEEL, S. Damasceener
(- 'tril), zie DELICACY. *-RY, (- 'tri), s. (aardr.) Deventer
staal, o. 5 -TABLING, s. damast-tafelgoed, o. * -WORKER,
(Overijsel), o. *- Y,(-' ti),bn.l.lekker,welsmakend,keurig;
m. damastwever, - werker, m.
2. kiesch, fijn -, teêrgevoelig; 3. sierlijk, net, smaakvol,
proper; 4. verwijfd, week; 5. gemaakt, poppig; 6. (fig.) Damask, (de-'mesk), bw. 1. als -, in-, tot damast weven,
met bloemen werken; 2. damasceeren; staal met gekleurd
heerlijk, uitstekend; - bits, lekkernijen, v. mv. lekkere
staal inleggen; staal op de damaskische wijze harden.
brokjes, o. mv.; a - speaker, een aangename spreker;
*-ED, dw. bn. gedamasceerd enz.; zie DAMASK, bw.
- mouthed, verwend van tong, keurig. -, s. 1. lekker* -EEN, (- kien'), bw. zie DAMASK, bw. 2. -ING, s. damast bek, m.; 2. (inz. mv. -les), snoeperij, lekkernij, v.; 3. my
goed, o.
-! mijn schatje, mijn engel!
Dairy, (dee'-ri), s. 1. melkerij, melkkamer, v. -huis, karn- Damaskin, (de- 'mes -kin), s. Damesceener kling, sabel, v.
huis, o.; 2. meierij, boerderij, v.; Dutch -, Hollandsch Damasking, (de -'mes- king), dw. bn. damasceerend enz.
*-, S. (het) damaseeeren enz.; zie DAMASK, bw.
kaashuis; Swiss -, Zwitsersche kaashut; - countries,
grasrijke streken. *-HOUSE, *-ROOM, s. melkhuis, o. Damassin, (de- 'mes -sin), s. damastgoed, damast, o. gebloemde stof, v.
- kelder (waar men melk verkoopt), m. *- IST, m. kaas
* -MAID, S. melkmeid, v. *- UTENSILS, S.-berid,m. Dumber, (dem-'bur), s. booswicht, m.
mv. karngereedschap, o. *- WOMAN, s. melkboerin, Dame, (deem), s. 1. dame, vrouwe; 2. huisvrouw, boeren vrouw, V.; 3. zie DAM. *-'S VIOLET, * -WORT, s. nachtkaasmaakster, v.
viooltje, o.
Dais, (does), s. 1. verhemelte (boven een troon); 2.boDamietta, (de- mi -et'- te ),s.Daminate,Damiëtte,(Egypte),o.
veneind (in een ridderzaal), o.
Dammar, (dem- maar'), s. 1. soort hars; 2. (zeev.) kal Daised, (dee'-zid), bn. vol madeliefjes.
faatteer, v.
Daisy, '...zy, (dee'-zi), s. (plant.) madeliefje, o.
Daker, (dee'-kur), s. zie DICKER. * -HEN, S. wachtelko- Dammed, (dem-'mid), dw. bn. afgedamd enz.; zie DAM.
Dammer, (dem'-mur), s. 1. afdammer, dijkwerker;
Ding (vogel), m.
2. mijnwerker, m.
Dale, (deel), s. 1. dal, o. vallei, v.; 2. (zeev.) pijp van het
galjoen, v.; boats -, hoosgat in eene sloep. -PLUG, S. Damming, (dem-'ming), dw. bn. afdammend enz. t -, s.
(het) afdammen enz.; zie DAM, bw.
prop, M.
Dalecarlia, (de- li -ker'- li -e), s. (aardr.) Dalekarlië (Zwe- Damn, (dem), bw. 1. verdoemen; 2. veroordeelen, laken,
misprijzen, verwerpen; 3. (toon.) uitfluiten; 4. (gem.) ver
den), o.
it! vervloekt ! voor den duivel ! *- ABLE,-vloekn;
Dalliance, (del' -li -ens), s. 1. gestoei, o. (het) stoeien,
(- 'ni -hi), bn., *- ABLY, ('- ni -bli), bijw. verdoemenswaard,
- dartelen, -liefkoozen; 2. uitstel, o. (het) talmen, - draschandelijk, verfoeilijk, misdadig, -lijk. *_ABLENESS,
len (Shak.).
s. (het) doemwaarde, verachtelijkheid, schandelijkheid,
Dallied, (del'-lid), dw. bn. gestoeid enz.; zie DALLY.
misdadigheid, V.
Dallier, (del'- li -ur), m. v. stoeier, m. stoeister, v.
Dally, (del' -li), cw. 1. stoeien, dartelen, elkander plagen; Damnation, (dem-nee-'sjun), s. 1. verdoeming; 2. veroor-
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aaien; 3. op de lange baan schuiven. *- D, dw. bn. gedeeling, afkeuring, verwerping; 3. (toon.) (het) uitfluiten;
host enz.; zie DANDLE. *-R, (- ur), m. v. 1. liefkoozer,
4. vervloeking. -! tw. vervloekt! *-NATORY, (-'ne-tur-ri),
-koosster, hosser, hosster, m. v.; 2. (fig.) kindervriend,
bn. 1. verdoemend; the -, (bijb.) de verdoemden; 2.
-gek, m. -gekkin, v. *...ING, dw. bn. hossend enz. -, s.
veroordeelden.
(het) hossen enz.; zie DANDLE, bw.
Damned, (dem-'d), dw. bn. verdoemd enz.; zie DAMN, bw.
Dandruff, (den -draf), s. (gen.) uitslag op het hoofd, m.;
Damnific, (dem-ni'-fik), bn. schadelijk, verderfelijk.
hoofdzeer, schin, o. *- COMB, s. nauwe kam, m. schinDamnified, (dem-'ni-faj d), dw. bn. beschadigd enz.; zie
DAMNIFY.
kammetje, o.
Damning, (dem'-ning), dw. bn. verdoemend enz. *--, s. Dandy, (den'-di), s. (ies), modegek, pronker, fat, m.; - grey
russet,vaalbruin. *-cocK, s. Bantamsche haan,m *- HEN,
(het) verdoemen enz.; zie DAMN, bw.
s. Bantamsche hen, v. * -HORSE, S. heerenpaardje, o.
Damnify, (dem'- ni-faj), bw. 1. schaden, beschadigen, be*-IsH,bn., -LY,bijw.jonkerachtig ;fatterig.*--IsM,s.pranadeelen; 2. verderven. *- ING, dw. bn. beschadigend
lende manieren, v. mv.jonkerachtigheid, fatterigheid, v.
enz. -, -NESS, s. (het) beschadigen enz.; zie DAMDane, (deen), m. v. Deen, m. Deensche (vrouw), v. *-,
NIFY, bw.
bn. Deensch. -, s. (het) Deensch, (taal). *- GELT, (ghelt),
Damocles, (dem-'o-klis), in. Damocles (m. n.).
s. (oudt.) zekere belasting in Engeland, v. Denengeld,
Damp, (demp), bn. 1. vochtig, dampig, dompig, bedompt;
0. *-woRT, S. (plant.) wilde vlier, V.
2. (fig.) moedeloos, ontmoedigd, neerslachtig. *-, s. 1.
vochtigheid, v.; evening --, avonddauw; 2. damp, ne- Danemark, s. zie DENMARK.
vel; (zeev.) mist, m. dikke lucht, uitdamping, v. scha- Danger, (den'-djur), s. gevaar, o. hachelijkheid, v.; in
-, with the -- of life, in levensgevaar; in - of dying,
delijke damp (van den grond), m.; fulminating -, (koin gevaar van te sterven; to be in little -, niet veel
lenm.) ontvlambaar gas, (feu grisou); 3. (fig.) moedegevaar loopen; to run into -, in het gevaar loopen; to
loosheid, neêrslaehtigheid, slapheid, v.; to cast -, to
clear a -, (zeev.) een klip vermijden; -s of she sea,
strike a - over, moedeloosheid verspreiden onder; a
(kh.) zeegevaren, -risico. *--, bw. in gevaar brengen
- was thrown on the money market, de beurs was moeenz.; Zie ENDANGER. * -LESS, bn. zonder gevaar.
deloos, - slap, de beurszaken kwijnden.
(-us), bn., -LY, bijw. gevaarlijk, hachelijk, netelig.
Damp, (demp), bw. 1. bevochtigen, vochten; 2. (fig.) ter*-ousNEss, s. gevaarlijkheid, hache.ijkheid, netelignederslaan, ontmoedigen, ontzenuwen; 3. dof maken,
heid, v.
smoren (den klank enz.). *- ED, dw. bn. bevochtigd
enz.; zie DAMP. * -EN, bw. vochtig -, klam maken; zie Dangle, (den'-ghl), ow. 1. hangen, slingeren, zweven,
wapperen; his cloak -d from his shoulders, zijn mantel
DAMP, bw. *- ER, (- ur), m. v. 1. verdoover, smoorder
hing luchtig om zijne schouders; 2. to - about, - after,
(ook werktuig), m. smoorster, v.; 2. (werkt.) demper, m.
rondom (het lijf) slingeren; (fig.) gedurig iemand op de
schoorsteen-,pijpklep,schuif;3. (muz.) sourdine, v. klankhielen zitten, steeds vleien. *- D, dw. bn. geslingerd
demper, m. *- 15H, bn. 1. eenigszins vochtig, klam;
enz.; Zie DANGLE. *-R, (- ur), m. vleier, vrouwendienaar,
2. dampig, vuns. * -ISHNEss, s. vochtigheid, klamheid,
hofmaker, m. -, s. sleepdegen, m. *...IN G, dw. bn. slinV. * -NESS, S. 1. vochtigheid, klamheid; 2. mistigheid,
gerend; vleiend enz. -, s. (het) slingeren enz.; zie
nevelachtigheid, V. nevel, mist, m.; 3. bedomptheid,
DANGLE.
benauwdheid, v.
Dampy, (dem-'pi), bn. 1. vochtig; 2. nevelachtig, mistig, Daniel, (dee'-ni-el), m. Daniël (m. n.).
Danish, (dee'-nish), bn. Deensch. *-, s. m. v. 1. Deen,
dampig; 3. (fig.) neerslachtig, moedeloos.
m. Deensche (vrouw); 2. het Deensch (taal). *- DOG, s.
Damsel, (dem-'zel), s. 1. juffrouw, juffer, v.; 2. kamerDeensche dog, m.; - dog's-hair, (kh.) Deensch rundhaar.
meisje, o ; 3. jonge deern, v.; 4. - Pepin, (Fr. g.) de
Dank, (denk), bn. dampig, vochtig, *-, s. vochtigheid,
jonge Pepijn.
V.; Zie DAMP. * _]H, bn. Zie DAMPISH enz.
Damson, (dem-'zin), s. damastpruim, v.
Dan, (den), m. 1. (oudt.) heer, meester, m ; 2. Daan, Da- Danna, (den' -ne), s. vuilnis, v.
Dante, (den'-te), m. Dante Alleghieri (Ital. dichter).
niël (m. n.); 3. Dan (bijbelsche stad in Palestina), o.
Dantzich, (dent'-zik), s. (aardr.) Dantzig (Pruisen), o.
Danae, (de-'ne-i), v. (fab.) Danaë (v. n.).
*-LOCK, S. springslot (op zeekisten), o. mv. *- BYF, S.
Danaides, (dene-aj' -dis), s. mv. (fab.) Danaïden (dochters
(kh.) witte rogge, v.
van Danaus), v. mv.
Danube, (de'-njoeb), s. (aardr.) Donau (rivier), m.
Danaus, (de-'ne-us), m. (fab.) Danaus (m. n.).
Dance, (daans), s. 1. dans, m.; there will be a -, er zal Daourite, (de'- oe-rajt), S. (aardk.) zekere onbrandbare
stof, v.
gedanst worden; to lead the -, den dans leiden, het
bal openen; (fig.) een begin maken, zich aan het hoofd Dap, (dep), zie DAB. *-, OW. (visch) in het water laten
zakken; hengelen.
stellen; I will lead him such a - that, ik zal hem het
vuur zoodanig voor de schenen leggen dat; tojoin the Daphnate, (def'-net), s. (scheik.) dafnisch-zout, o. *...NIN,
s. (scheik.) dafnine, v.
-, zich bij de dansers voegen; no longer pipe, no longer
-, (spr.) geen geld geen Zwitsers; 2. bal, o. *-, ow. 1. Daphne, (dof'-ne), s. 1. (fab.) Daphne (v. n.); 2. zekere
plant, v.
dansen; to - down, naar beneden -, afdansen; to - in, naar
binnen dansen; to - out, naar buiten dansen; to - up, Daphnis, (def'-nis), m. (fab.) Daphnis (m. n.).
naar boven dansen; to - to the music, naar -, op de Dapifer, (de-'pi-fur), s. voorsnijder, tafelmeester (in de
middeleeuwen), m.
muziek dansen; 2. springen, opspringen, (ook fig.); his
heart -s with joy, zijn hart springt op van vreugde. Dapper, (dep- pul•), bn. kloek, vlug, behendig, fiksch; a
- boy, een flinke jongen. *- LING, m. flink jongetje,
*-, bw. 1. dansen (een dans); she -s well the bolero,
- dreumesje, o.
zij danst den bolero goed; to - attendance, lang wachten bij een groot heer, antichambreeren; 2. doen dansen; Dapple, (dep-'pl), bn. gevlekt, bont, gespikkeld. *- BAY,
bn. (rijsch.) spiegelbruin. * -BLACK, bn. (rijsch.) zwart
to - a child on the knee, een kind op den schoot doen
gevlekt. -, s. zwartgevlekt paard. o.*- GRE Y,bn.(rijsch.)
opspringen. *- D, dw. bn. gedanst enz.; Zie DANCE, OW.
appelgrauw. -, s. appelgrauw paard, o. appelgrauwe
bw. *._ER, (- ur), In. v. danser, m. -es, v.
schimmel, m. - bw. spikkelen; the -d pluk, (plant.) de
Dancing, (daan-'sing), dw. bn. dansend enz. *-, s. (het)
gevederde anjelier.
dansen enz.; zie DANCE, OW. bw. * -MANIA, S. (gem.)
danswoede, sint-Vitus ziekte, v. *-gouR, s. dansuur, o. Dapple, (dep-'pl), bw. spikkelen, bont maken. *- D, dw.
bn. gespikkeld. *...ING, dw. bn. spikkelend. -, s. (het)
-les, v. * -MASTER, m. dansmeester, m. *- MISTRESS, V.
spikkelen,
dansmeesteres, V. *-ROOM, S. danszaal, -kamer, v.
*- scHOOL, s. dansschool, v.
Dardanelles, (daar'-de-nels), s. mv. (aardr.) Dardanellen,
straat van Gallipoli (Turkije).
Dancy, (den-'si), bn. (wap.) uitgetand. f -, s. zaag, v.
Dandelion, (den-'di-laj-un), s. (plant.) leeuwentand, m. Dardania, (daar-dee-'ni-e), s. (aardr.) Dardanië, o.
Dandies, (den-'dis), m. mv. 1. sloeproeiers (in Indië), Dare, (deer), ow. onr. (vt dared, durst; vdw. dared), durm. mv.; 2. zie DANDY.
ven, wagen, zich verstouten; -st thou deny this ? durft
gij dit ontkennen ? I - say, ik houd mij overtuigd, ik
Dandified, (den'-di-fajd), bn. als een jonkertje gekleed;
tot een jonkertje -, tot een fatje gevormd.
ben verzekerd dat; I - swear, ik sta er voor in. *-,
Dandiprat, (den'-di-pret), s. (gem.) dreumesje, ventje, o.
bw. (vt. en vdw. dared), 1. braveeren, trotseeren, tarten;
2. uitdagen; he -d him to fight, hij daagde hem (tot een
Dandle, (den'-dl), bw. 1. op en neer laten dansen (op
tweegevecht) uit; I - thee to do this, ik daag u uit dit
den schoot, op de armen), hossen,wiegelen; 2. lief koozen,
.
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te doen; to - larks, zwaluwen (door list) vangen. *- D, Dart, (daart), s. 1. witvisch, m.; 2. werpspies, - schicht, v.
pijl, m. schicht, v. steekwapen, o.; 3. pijlkarper, m.
dw. bn. zie DARE.
*- CAI\E, * -STICK, S. degenstok, m. * - SNAKE, S. pijlDare, (deer), s. 1. (Shak.) uitdaging, v.; 2. soort visch,
adder, slang, v.
m.; 3. Zie DACE. *-FUL, ('foel), bn. zie DARIRG.
Darer, (deer'-ur), m. v. durver, durfster, v. trotseerder, Dart, (daart), bw. 1. werpen (pijlen, spiesen enz.); (fig.)
(blikken) slingeren; 2. uitwerpen, schieten; the sun -s
ni. -ster, v.
his beams, de zon schiet hare stralen. *-, ow. uitschieDarf'our, (daar' -fur), (aardr.) Darfoer (Indië), o.
ten, wegvliegen; to - at, zich (plotseling) werpen op,.
Darie, (dee-ri -i), s. oud -Perzische gouden munt.
snellen naar; my eye -cd down the alley, ik wierp mijn
Darien, (dee'-ri-en), s. (aardr.) Darië, o. (de landengte
oog plotseling naar (in) het dal; to -from, schieten uit.
van) Panama.
Daring, (deer'-ing), dw. bn. durvend enz.; Zie DARE, Dartars, (daar-Iers), s. mv. (veearts.) soort schurft (van
wolven), v.
ow. bw. *-, bn., * - LY, bijes. stout, vermetel, koen,
moedig, -lijk; - glass, (vog.) leeuwerikkenspiegel, m. Darted, (daar' -tid), dw. bn. geworpen enz.; zie DART..
*-, * -NESS, S. (het) durven; stoutheid, vermetelheid,
5 ...ER, m. (pijlen)schieter, slingeraar, m. -, s. 1. werp koenheid, v.
tuig, o. katapult (der ouden), v.; 2. soort pelikaan, m.
Darius, (dee'-ri-us), m. Darius (m. n.).
Darting, (daar' -ting), dw. bn. werpend enz. '-, s. (het) ,
werpen, - schieten enz.; Zie DART, bW. en ow.
Dark, (daark), bn., *_LY, bijw. 1. duister, donker, som
bijw. pijlsnel, vogelvlug.
zwart; a - cloud, een donkere wolk; - color,-ber.(fig)
donkere kleur; it is -, het is donker, - duister; it is Darwin, (der'-win),m. Erasmus Darwin (Eng. geneesheer
en dichter, 1731-1802).
getting -, het wordt donker; in the - hour of adversity,
in het sombere uur van den tegenspoed; 2. donkerkleu- Dash, (desj), bw. 1. snmijten, hard werpen, stooten; to rig; a - complexion, bruine tint (vaan de huid); - syes,
one stone against the other, den Lenen steen tegen den
anderen stootgin, - smijten; to - from, werpen -, smijten
zwarte ooges; - hair, zwart haar; a - woman, eene
van, ver heensmijten; 2. verbrijzelen (door een worp);.
brunette; a - lantern, een dieven -lantaren; (zeev.) slons,
to - in pieces, stuk smijten; to - to the qround, op den
v.; 3. droevig, somber, treurig, zwaarmoedig; a - mind,
een ternedergeslagen gemoed; 4. duister, onduidelijk,
grond smijten; he would - his head against the wall, hij
wilde zijn hoofd tegen den muur verbrijzelen; 3. doen
verward; a - saying, een raadsel; the ways ofProvidenceare
spatten (water enz.); the -ing waves, de schuimende -,
- to human reason, de wegen der Voorzienigheid zijn onnaspeurlijk voor het menschelijk verstand;5.geheimzinnig;
spattende golven; 4. beslijken, bemodderen; 5. to -with,.
6. onwetend; 7. geveinsd, huichelachtig; 8. onrein, vuil.
mengen onder, - met; 6. doorhalen, uitstrijken; 7. onDark, (daark), s. gmv. 1. duisternis, v. donker, o.; to be
derstrepen; 8. verijdelen (een plan, een koop); 9. beschain the -, in den donker zitten, geen licht hebben; John
men, doen blozen (wegens); 10. wederleggen, ontzenuwen ;.
is as good as my lady in the -, (spr.) 's nachts zijn alle
11. op het papier werpen, ruw schetsen; 12. to - down,
katten grauw; 2. verborgenheid, v.; to do something in
neder -, omversmijten; to - out, doen uitspringen; vlug
schetsen; to - over, doorhalen, uitstrijken; to - through,
the -, iets in het duister -, (fig.) in het verborgene doen;
doorwaden, doorploeteren, zich een weg banen (met
3. onwetendheid, v.; to keep one in the - about, iem.
snelheid); to - one's brains out, zich (of een ander) á
onwetend houden van; 4. onduidelijkheid, v.; 5. kerker,
m. gevangenis; 6. vlek, v. smet, m. '5 -BROWED, bn. met
voor den kop schieten; to - up, doen opspringen. *-,
zwarte wenkbrauwen, gefronsd. *--CIIAnBER, s. (nat.)
ow. 1. tegen elkander stooten; 2. uitspringen, opborrelen
camera obscura, v. * -COLORED, bn. donkerkleurig.
(van water); 3. uiteenspatten; 4. snellen (naar),zich wer* -EYED, bn. zwartoogig. *-xousE, s. krankzinnigen
pen (op); to - off, wegrennen, - vliegen; to - through thick
LANTERN, zie op DARK.*-MID DED, bn. naar--gestich,o*
and thin, (spr.) door dik en dun gaan, blindelings
voorthollen. * - ED, dw. bn. gesmeten inz.; zie DASH,.
geestig, wrokkend, wraakzuchtig. * -SIGHTED, bn. bij
kortzichtig. *_s0ULED, bn. zwart -, verdorven-ziend,
bw. en ow.
van ziel. * - TENT, Zie DARKCHAMBER. *-WORKING, bn. Dash, (desj), s. (-es), 1. schok, stoot, m.; at first -, Dij.
den eersten stoot, - slag; 2. klets, v. klap m.; het smij(fig.) in het duister werkend.
ten; the -es of the screw, de slagen met de schroef; theDarken, (daar' -kn), bw. 1. donker maken, verdonkeren,
verduisteren, (ook fig.); 2. blind maken; 3. bruin -, zwart
es of the oars, de slagen met de (roei)riemen; 3. loop,.
aanloop, m.; they had thefirst - at the game, zij hadden
maken (de huid enz.); 4. verstoren, bedroeven, vecbitden eersten aanloop bij den wedstrijd; to make a teren (de vreugde); 5. onduidelijk -, onverstaanbaar maupon, snellen naar, zich werpen op; a - into, een klein
ken, verwarren; 6. verontrusten; 7. (schild.) versmelten;
uitstapje; a - of water, een schep -, een beetje water.
8. bevlekken, bezoedelen, (ook fig.). *_, ow. donker -,
a - of wine, een teug wijn; a - of vinegar, een scheutje
duister worden; to - into a sterner hue, tot -, in een
azijn; a - of purple, een purpertint; a - of pride,
somberder tint overgaan. *- ED, dw. bn. verdonkerd
ietwat trots; a - of folly, een greintje dwaasheid;
enz.; zie DARKEN. *-ER, (- ur), m. v. verduisteraar, -ster,
at one -, op eens, plotseling; 4. pennestreek, v.; to put
m. v. -, S. wat duister maakt.
a - under a word, een woord onderstrepen; 5. dwars
Darkening, (daark'-sing), dw. bn. verduisterend enz.
ruit, v.; 6. to cut a -, opzien ba--strepj,o.(duk)
-, S. (het) verduisteren enz.; zie DARKEN, bw. en ow.
ren, den grootgin heer -, de groote dame uithangen, veel
Darkish, (daar' -kisj), bn. l.donkerachtig; 2. bruin-, zwart -,
beweging maken. *-, m. v. tapper, -ster, m. v. * - BOARD,
somberachtig.
Darkling, (daark'-ling), dw. en bn. in liet duister, in den
s. (rijt.) trede, klep, v. * -PLATES, S. mv. (stoomv.>
waterborden, o. mv. slingerplaten (in den ketel), v. mv.
donker (zich bevindend). f -, s meelworm, m.
*--WHFELS, S. mv. (werkt.) waterraderen, o. mv.
Darkness, (daark'-ness), s. 1. donker, o. donkerheict,
duisternis, v.; the land of -, (fig.) het sombere oord, het Dashing, (desj-'ing), dw. bn. smijtend enz.; zie DASH,
bw. ow. *-, bn. 1. onstuimig; 2. sierlijk, opgesmukt,
graf; (Bijb.) de hel; the prince of -, de vorst der duisopzichtig (gekleed); 3. levendig, vlug, snel. *-LEATHER,.
ternis, de gevallen engel, Lucifer; 2. donkere -, zwarte
s. glansleder, o. *-, S. 1. het smijten enz.; zie DASH,.
tint; 3. ondoorschijnendheid, onduidelijkheid; 4. onbw. ow.; 2. (zeev.) terugslag, m. branding, v.
wetendheid, domheid; 5. geheimzinnigheid; verborgen
verslagenheid, ellende, v.
-heid;6. Dastard, (daas- 'turd), m. v. lafaard, in. v. *-, bw..
versaagd maken, angst aanjagen. *_ED, dw. bn. versaagd
Darksome, (daark'-sum), bn. zie DARK, bn.
gemaakt enz.; zie DASTARD, bes. *-, bn., *- LY, bijw..
Darling, (daar' -ling), m. v. lieveling, m. v. «-, en. gelaf, lafhartig, bloode. * - ING, dw. bn. tot lafaard makend.
liefkoosd, lievelings...
enz.; zie DASTARD, bw. * - IZE, (- ajz), Zie DASTARD, bw.
Darn, (daarn), S. stopsel, o. stopnaad, m. x-, ow. stoppen,
* -LINESS, *-NESS, *-Y, s, lafheid, blooheid, ververstellen. *- ED, dw. bn. gestopt enz.; Zie DARN. * -EL,
saagdheid, v.
S. (plant.) 1. onkruid, o.; 2. dolik, m. *- ER, (- ur), v.
stopster, verstelster, v. * - ING, dw. bn. stoppend enz.; Dasyure, (de- 'zijoer), S. soort buidelrat, v.
Data, (des -te), S. mv. gegevens, o. mv. mededeelingen,.
- needle, stopnaald.
V. mv.; zie DATUM.
.Darraek, (der' -rek), s. dagwerk, o. taak, v.
Darrain, (daar'-ren), bw. 1. (oudt.) voorbereiden (ten Dataria, (dee-tee-'ri-e), s. pauselijke kanselarij, v.
strijde), in slagorde scharen; 2. rangschikken; 3. beproe- Datary, (dee- 'te -ri), S. pauselijke kanselarij-bediende, m..
Date, (deet), s. 1. dagteekening, v. datum, m.; under ven. probeeren.
of, onder dagteekening van; 2. jaartal, o,; at 20 days .Uarrein, (der'-rien), bijw. laatst, laatstelijk.
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kl.) 20 dagen na zicht; al 2 months -, after -, 2 maan Dawk, (daok), s. 1. (timm.) kerf, keep, insnijding, v.; 2.
gids, drager (in Indië), m. *-, bw. (timm.) kerven, in,
na dato; front this -, van heden aan; bills at long -,-den
kepen, insnijden. 5 -ED, dw. bn. ingekorven; Zie DA\VXwissels van langen datum; bills at short -, korte wissels;
bw. * - ING, dw. bn. inkervend enz. -, s. (het) inker3. duur, m.; ages of endless -, eindelooze eeuwen; out
ven enz., zie DAWK, bw.
of -, uit het grijze verleden; vóór alle tijdrekening;
uit de mode; 4. (plant.) dadel, v.; Indian -, tamarinde, v. Dawn, (daon), s. 1. morgenschemering, v. dageraad, m.;
by to morrow's -, morgen met het krieken van den dag;
*-BOOK, s. dagboek, o. agenda, v. *- LESS, bn. zonder
2. (fig.) eerste verstandelijke ontwikkeling, v. eerste bedatum; (fig.) overoud, onzeker. *-STAMP, S. postzegel,
gin, o.; the -- of hope, do eerste straal van hoop;.
-merk, o. *- STONE, S. 1. dadelpit, v.; 2. (aardr.) zekere
in the - of tinre, bij liet begin der wereld. *-, ow.
steen, M. *-TREE, 5 -PALM, s. dadelboom, -palm, tamadagen, schemeren; it -s, het schemert ('s morgens);
rindeboom, m.
to - upon, vroeg schijnen op. *_ED, dw. bn. gedaagd
Date, (deet), bw. ow. from, 1. dagteekenen, (uit) rekenen;
enz.; zie DAWN. * -ING, dw. bn. dagend, schemerend.
2. (fig.) zich dagteekenen, zijnen oorsprong hebben. *- D,
-, s. (het) dagen; morgenschemering, v.; the first - of
dw. bn. gedagteekend enz.; zie DATE, bw. ow. *- R,
notions, de eerste ontwikkeling van het kenvermogen.
(-ur), m. V. dagteekenaar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
dagteekenend enz. -, s. (het) dagteekenen, dateeren Day, (dee), s. 1. dag, m. daglicht, o.; it is broad -, het
is volle dag; by -, in the -, bij -, gedurende den dag;
enz.; zie DATE, bw. ow.
to burn - light, bij dag licht branden; 2. dag, m. etmaal
Dative, (dee-'tiv). s. (taalk.) derde naamval, datief, m.
(van 24 uren), o.; to -, vandaag, heden; at this time of
*_, bn. 1. the - case, de derde naamval; 2. (recht.) herroepelijk, herroepbaar (niet erfelijk). *- EXECUTOR, m.
-, op dien tijd van den dag; - after -, dag aan dag;
the - after, den dag daarna; the - after to-morrow, overuitvoerder (van een legaat), bestuurder (van een vermorgen; the - before, den dag te voren, den vorigen
mogen), m. *- TUTELAGE, s. gerechtelijke voogdijschap,
dag; the - before y( sterday. eergisteren; - by -, iederen
curateele, v.
dag; for manly -s, gedurende verscheidene dagen; to
Datolite, (dee'-tu-lajt). s. datoliet (zek. steen), m.
expect one from - to -, iemand van dag tot dag wachten;
Datum, (dect-'um), s. (mv. data), feit, o. daadzaak, V. gefrosi this -, van lieden aan, te beginnen met heden; to live
geven, o.
from - to -, van den eenera dag op den anderen leven; the
Datura (dee-tj oe -'re), s. (plant.) soort slaapbol, m.
next -, den volgenden dag, de dag van morgen; this Daub, (daob), bw. to - with, 1. besmeren, insmeren (met);
2. kladden ; to - over, verven, oververven, een kwastje
year, heden over een jaar; this - week, heden over acht
dagen; this many a -, het is lang geleden, voor lang-,
geven; to - with glaring colors, met schreeuwende kleuren verven; 3. overladen (met kleuren), met bonte verto this -, nog ten huidigon dage; every other -, om den
ven schilderen; 4. (fig.) bemantelen, bedekken, vergoêanderen dag; to earn a shilling a -, een schelling daags
lijken; 5. vleien, honig om den mond smeren; 6. omverdienen; I guess it to a -, ik kan het op een dag na
raden; six -'s yourney, zes dagreizen, - dagmarschen; all
koopen, flikflooien. *- ED, dw. bn. besmeerd, beklad
the - long, gedurende den ga.n then dag; call again in
enz.; zie DAUB, bw.
the -, kom in (op) den dag weer eens aan; to work by
Daub, (daob), s. kladderij, v. kladwerk, o. kladschilderij,
the -, bij den dag -, voor daggeld werken; we have made
v. knoeiwerk, prul, o.
an excellent -'s work of it, wij hebben een goeden dag
Dauber, (daob-'ur), m. 1. kladder, knoeier kladschilder; 2. (zeev.) schilder (op de werf); 3. lage vleier,
gehad; to make a merry - of it, zich een vroolijken dag
flikflooier, m. *- Y, s. kladderij, v.
verschaffen; 3. tijd, m.; he was a learned man in his -,
hij was een geleerd man in zijnen tijd; he had his -,
Daubing, (daob-'ing), dw. bn. besmerend, insmerend,
hij heeft zijnen tijd gehad; to keep one's -, op zijnen
kladdend enz. *-, s. (het) insmeren, kladden enz.; zie
tijd passen; keep your -, onthoud uw dag; 4. veldslag,
DAUB, bw.
m.; to win (gain) the -, den slag winnen; the Dauby, (daob -'i), bn. 1. smerig, k,everig, taai; 2.
dwaas, zot.
was his, hij behaalde de overwinning; 5. verjaardag,
Daueus, (dao - 'kus), s. (plant.) wilde peen, v.
m.; 6. -'s work, etmaal (24 uren), o.; to do a -'s work,
Daughter, (dao-'tur), v. dochter, v.; truth is the - of time,
(zeev.) bestek opmaken; to set off the -'s work, het bede waarheid is de dochter van den tijd. *-IN-LAw, V.
stek afzetten;7.lay-, ligdag (van een schip);- of demurrage, buitengewone ligdag; 8. -s of grace, (kh.) respijt
schoon-, behuwddochter, v. * -LINESS, S. 1. hoedanigheid van dochter v.; 2. gedrag eener dochter, o. * - LY,
genadedagen, aflaattijd;9.- of court, (recht.)-dagen;(r.k)
bn. dochterachtig, kinderlijk, zachtaardig als eene dochzittingdag,terechtzitting;10.up to this -,( kh.)tot heden toe
(geboekt); - of payment, verval -, betaaldag; -s in bank,
ter. .snip, S. dochterschap, o.
zittingdagen (der Engelsche bank). *-BEAsr,s. lichtstraal,
Daunt, (daaunt), bw. afschrikken, ontmoedigen. *- ED,
dw. bn. afgeschrikt. *- ING, dw, bn. afschrikkend. -,
m. daglicht, o. *- BED, S. rustbed, o. -bank, v. *-BOOK,
S. (het) afschrikken. *- LESS. bn. onverschrokken, onbes. dagboek, me moriaal, o. legger, m. * -- BUTTERFLY, S.
vreesd. -NESS, S. onverschrokkenheid, onbevreesdheid,v.
dagvlinder, m. * -BREAK, S. het krieken van den dag.
Dauphin, (dao-'fin), m, dauphin (oudt. kroonprins van
*-COAL, I. bovenste kolenlaag, V. *- DREAM, s. droom
Frankrijk), m. *-Ess, v. dauphinsvrouw, v. *- Y, s.
halfwakenden toestand), o. *-FLOWER, s.-gezicht(n
(aardr.) Dauphiné (oudt. provincie van Frankrijk), o.
dagbloem, v. * - FLY. S. dagvliegje, (slechts één dag
Davenant, (dev'-vent), m. William Davenant (Eng. toolevend), o. éphéméride, v. * -FLYER, s. dagvlinder, ni.
neeldichter, 1605-1668).
*--HOUSE, S. melkerij, boerderij, v. *-- LABOR, S. dag
David, (dee-'wid), m. David (m. n.). *-aoNxs, s. (fig.)
*-ER, m. V. daglooner, -ster, M. V. * -LIGHT, S.-werk,o.
booze, duivel, m.
1. daglicht; 2. licht der ooges, o. * - LILY, s. ( plant.)
Davis, (dee' -wis), m. Davis (Eng. zeevaarder, 1585affodille, v. 5 -MAID, S. melkmeid, boerin, v. *-NET, s.
1605); the -'s straits, (aardr.) straat Davis (Noord -Ameleeuwerikken-net, o. * -PEEP, * -SPRING, S. Zie DAYBREAK,
rika), m.
* -SCHOLAR, M. V. dagscholier, -ster, externe, m. v.
*-STAR, S. 1. dag-, morgenster; 2. zon, V. * -TIME, a.
Davit, (de'-wit), s. (zeev.) kipstut, m. doove jut, v.
*_Guy, S. ophouder van den kipstut, m. * -- RIGGIn G,
tijd van den dag. m. daguren, o. mv. 5 - WEARIED, bL.
s. tuig van den kipstut, o. *- ROPE, s. end waarmede
vermoeid van het dagwerk. *-WOMAN, v. 1. melkvrouw,
de kipstut wordt vastgemaakt, o.
- boerin; 2. dagloonster, v. *- woaK, s. 1. dagwerk; 2.
etmaal (24 uren), o.
Davy, (dee' -wi), s. 1. zie DAVID; 2. Onfroi Davy (Eng.
scheikundige, 1778-1829).
Dayly, bijes. Zie DAILY.
law, (dao), s. 1. kauw, kerkkraai, v.; 2. nar, ingebeelde Daysman, (dees'-men), m. scheidsrechter, arbiter, m.
gek, m. *-cocx, m. onnoozele babbelaar, m. *-, ow. Daze, (deez), s. glim -, blinksteen, m.*-,bw.zie DAllLE.bn.
Zie DAWN.
Dazzle, (dez'-zl), bw. verblinden, (ook fig.) misleiden.
Dawb, (daob), bw. omkoopen.
*-, ow. verblind zijn, - worden. * D, des. bn. verblind.
Dawdle, (dao-'dl), ow. beuzelen, (den tijd) verkwisten;
* -MENT, S. verblinding; (fig.) misleiding, v. 5 ...Ia G. des.
to - away, verbeuzelen (den tijd). i -, dw. bn. ver
bn. verblindend. -, s. (het) verblinden. -LY, bije-.
R, (- ur), m. v. beuzelaar, m. -ster, v. *...IIN G,-beuzld,*
verblinderwija.
dw. bn. beuzelend enz. -, s. (het) beuzelen; beuzeling, Deacon, (die'-kn), m. deken, diaken, oudste, m. 5 -ESS,
V.; zie DAWDLE.
V. diakenes, V. * -RY, * -SHIP, s. deken -, diakenschap, o.
Dawish, (dao-'isj), bn. kauwachtig.
Dead, (ded), bn. dood, gestorven; half -, halfdood; ,

;
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with hunger, van honger gestorven; how long has your Deadish, (ded-disj), bn. als -, van een doode, doodsch.
father been - ? hoelang is uw vader reeds overleden? Deadlihood, (ded'-li-hoed), s. gmv. doodschheid, v.
*...NEss, s. gmv. 1. doodelijkheid, v. het doodende; 2.
to be born -, doodgeboren worden; to fall down -,
sterfelijkheid, v.
dood neervallen; to shoot -, doodschieten; - men do
not bite, (spr.) doode honden bijten niet; to lie -, dood Deadly, (ded'-ly), bw. en bijw. 1. doodelijk; 2. (fig.) on-

liggen; (fig.) ongebruikt -, nutteloos -, renteloos liggen;
a - capital, een dood kapitaal; a - language, doode
taal; to work for a -- horse, een oude schuld afverdie-

nen ; 2. (geestelijk) dood, verdoemd (door de zonde);
3. (recht.) van de burgerrechten ontzet, burgerlijk dood;
4. ongevoelig (voor hartstocht enz.); 5. traag, mat,
langzaam, flauw; - goods, onverkocht bliyvende goederen; 6. (zeev.) crowfoot - eye, spinnekopsblok; knee of
the - wood, knie op het slemphout; 7. the - season
(time) of the year, het doode seizoen; (gem.) de komkommertijd; 8. (muz.) dof (van toon); 9. (fig.) koud, zonder bezieling; 10. verschaald (van dranken); 11. onbewoond, onbebouwd; 12. vervallen, niet onderhouden (van gebouwen); 13. flauw, kwijnend (van licht); verdoovend (van
vuur); 14. lui, vadsig; 15. verrottend, dood (van planten).
Dead, (ded), bijw. (w. g.) buitengemeen, zeer, ijselijk.
Dead, (ded), s. gmv. 1. doodstilte, v. het diepst van den
nacht; the - of winter, het hartje van den winter; in
the - of night, in het holst van den nacht; 2. volkomene werkeloosheid, V. *-, m. V. doode, afgestorvene,
m. v. lijk, o. * -ALIVE, bn. (fig.) levend-dood. * _ ANGLE,
S. (vest.) doode (stompe) hoek, m. * -ARSE-SMART,
(plant.) vlookruid, o. *- BARGAIN, S. spotprijs, m.
-BARK, s. (looi) doode run, - schors, v. *- BEAT, S.
(uurw.) rust, v. -, bn. halfdood geslagen. *- BED,
S. (stoomv.) doodbed, o. *- BLOcK, S. (zeov.) doodskop,
m. -hoofd, (blok zonder schijf), o. * -CALM, S. (zeev.)
doodstilte, v. * -CAPITAL, Zie DEADSTOCK, 1. 5 -COAL, S.
doove kool, v. *- coLOR, S. (schild.) grondverf, v.
-ING, S. (het) gronden. *-COTTON, s. overrijpe katoen,
v. *- DOING, bn. doodend, vernielend. *- DOOR, S. booze
deur, Y. * -DRUNK, bn. smoordronken. * - EYE, * -MAN'S
EYE, s. (zeev.) puttingjuffer, schijf, rol, v.; Zie DEAD, bn.
*-EYE LIGHTS, S. mv. (zeev.) lenspoorten, v. mv.
*-FLAT, s. (zeev.) groot spant, o. * - FREIGHT, s. (kh.)
1. ballast, m.; 2. booze vracht, v. * - GOLD, S. mat goud,
0. * -HEAPS, S. mv. (delfst.) doode steen, m. 5 -HEARTED,
bn. laf, laf hartig, versaagd. -NESS, s. laf hartigheid,
versaagdheid, v. *- HOLE, S. doodenhol, (fig.) graf, o.
*- HOUSE, S. lijk-, knekelhuis; 2. kerkhof; graf;
3. sterfhuis, 0. * -KILLING, bn. plotseling doodend.
* _LASHING, S. (zeev.) hartbindsel, 0. * -LETTERS, S. mv.
onafgehaalde brieven, m. mv. * - LIFT, S. 1. zware -,
ontilbare last; 2. (fig.) dringende nood, m. radeloosheid, v.
5 -LIGHT, s. (zeev.) booze poort, stormblinde, v. kajuitsluik, O. * -LOCK, S. blind -, loos slot, o. * -- MAN, S. 1.
vogelverschrikker, m.; 2. geledigde flescll, v. lijk, o.
*-MARGA, S. (mil.) doodenmarsch, m. * -NEAP, -TIDE,
s. (zeev.) dood tij, stil water. o. * -NETTLE., s. (plant.)
doove netel, M. * -NIP, s. moedervlek, v. * - PLATE, S.
(stoomv.) doode plaat, v. * -PLEDGE, S. dood (gehypothekeerd) pand, o. *-POINTS, S. mv. (stoomv.) doode punten, o. mv. 5 -RE+ CKONING, S. 1. (zeev.) gegist bestek, o.
hoogte-gissing, v.; 2. (kh.) overslag, conto-finto, m.
5 -RISING, S. (zeev.) uitwaaiing van de spant-wrang;
snij -sent, v. * - ROPE, s. staand want, touw dat over geen
schijf vaart, o. * -SLEEP, S. diepe slaap, in. *-STOCK, S.
1. (kh.) dood -, renteloos liggend kapitaal; 2. onroerend
goed, o.; - account, rekening, vaste panden (in het
grootboek). t-STRUCK, bn. als door den bliksem getroffen, verstomd, versteend. *-TISIE, S. slappe tij d, komkommertijd, m. 5-WALL, S. blinde muur (zonder vensters), m.
-WATER, S. (zeev.) kielwater, 0. 5 -WEIGHT, S. 1. druk
zie DEADFREIGHT; 2. effecten waarvan-kendlast,m.;
de rente niet betaald wordt, o. mv.; 3. dood kapitaal, o.
wind
die van voren komt, tegenwind, m.
S-WIND, S.
-woon, s. (zecv.) slemphout, o. 5 -woitx, s. (zeev.)
gedeelte (van het schip) dat boven water is, o.
Dead, (ded), bw. en ow. zie DEADEN.
Deaden, (ded'-dn), bw. 1. smoren, verzwakken, verdooven, dempen; (fig.) ontzenuwen, onderdrukken; 2. belemmeren, stremmen (in den loop); 3. verstompen; 4.
doen verschalen (een vocht), verslappen; 5. bleeken,
doen verbleeken; 6. (zeev.) stoppen (de vaart van een
schip). 5 -ED, dw. bn. gesmoord enz.; zie DEADEN, bw.
*ING, bw. bn. smorend enz.; - tides, doode getijen,
-, S. (het) smoren enz.; zie DEADEN.

verzoenlijk, doodelijk, doods..., verschrikkelijk, afschuwelijk. * - CARROT, s. (plant) thapsia, toorts, v. *-NIGHTSHADE, S. (plant.) nachtschaduw, bella-donna, v.
Deadness, (ded'-ness), s. 1. levenloosheid; 2. verstijving,
beroerte, verlamming; 3. verdooving; 4. doodschheid
(van kleur), bleekheid, vaalheid; 5. (fig.) koelheid, onverschilligheid; 6. verschaling, v. verschaalde smaak (van
een vocht), m.; 7. (kh.) stilte, doodschheid; 8. onmacht,
machteloosheid, gevoelloosheid, v.
Deaf, (def), bn., * - LY, bijes. 1. doof, hardhoorig; born -,
doof geboren; - and thumb, doofstom; to turn a - ear
to, zich doof houden, niet willen hopren; to be - with,
verdoofd worden door; to turn -, doof worden;2. dof,
gesmoord. * -ADDER, S. blinde slang, v.; (fig.) sluiper,
m. -ster, v. *- MUTE, bn. doofstom.
Deafen, (def'-fn), bw. 1. doof maken, verdooven; 2.
smoren (klanken). 5 -ED, dw. bn. doof gemaakt; zie
DEA . FFN *-ING,dw.bn. doof makend.-,s.(het)doofmaken.
Deafness, (def-'nes), S. doofheid, hardhoorigheid; 2. dofheid (van tonen), v.
Deal, (diel), s. 1. deel, gedeelte, o.; a great -, a good - p
veel, een menigte; by a great -, op veel na; a great canvass, (zoev.) veel zeil; 2. (het) doelen, geven (van
de kaarten); whose is the - ? wie moet deelen ?
to give one the -, iem. de voorhand laten ; 3. deel,
plank (inz. van pijnboomen of grenenhout), v.; flat
-, deel van 1/2 duim dik; white -, wit hout; whole -s,
deelen van 1 1/4 Eng. duim. * -BOARDS, S. mv. dennen
deelen. *-Box, s. withouten doos, v. *- END, S. deel van
meer dan 0.178 meter breedte en 1.829 meter lengte
en minder. * -TREE, s. denneboom, den, m.
Deal, (diel), bw. onr. (vt. en vdw. dealt), 1. deelen, ver
to -- out, uitdeelen; to - cards, kaart geven;-deln;
to - justice, rechtspreken; 2. uitspreiden; deelachtig
doen worden; to - out blessings, weldaden verspreiden.
-, ow. 1.. handelen. handel drijven; to - in wool, in
wol handelen; to - in wine, in wijnen doen; to - fairly,
eerlijk handelen; (kh.) coulant zijn; 2. handelen, te werk
gaan; zich gedragen; 3. to - between, tusschenbeide komen, bemiddelend optreden; to - by, behandelen als, to
werk gaan in; to - in political matters, zich met staatszaken inlaten, - bemoeien; to - in low humor, laffe grap
maken; to - in necromancy, zich met de zwarte-kunst-pen
bezighouden; to - in slander,zich aan kwaadsprekendheid.
overgeven; it is a hard vaan to - with, het is moeielijk
met hem om te gaan; hij is onverdraaglijk in den omgang; he had young rivals to - with, hij had met jonge
mededingers te doen;

passions to - witla,

hartstochten te

bedwingen; I will - wel with you, ik zal u goed behandelen; he was -t witla cruelty, hij werd hard (wreed)
bejegend; to - with one's conscience, een beroep doen op
iemands geweten.
Dealbate, (di-el-'beet), ow. bleeken. *- D, dw. bn. gebleekt. 5 ...ING, dw. bn. (het) bleeken. *...Ion, (-bee-'sjun),
s. blocking, bleek, v.
Dealer, (diel'-ur), m. v. 1. koopman, m. -vrouw, v. debitant, kramer, winkelier, m. -ster, v.; - in leather,
leêrkooper; - in dry goods, verkooper bij de el; klein
ira gross, grossier-, money-, geldwisselaar;.-winkelr;
2. - in wit, grappenmaker, bon-motist; double -, geveinsd mensch: plain -, openhartig mensch; 3. gever -,.
geefster (van de kaart), m. v.
Dealing, (diel'-ing), dw. bn. deelend, handelend enz.;; ,
zie DEAL, bw. *-. s. 1. (liet) doelen; 2. handeling enz.;
(inz. mv.) handelwijze (jegens), v.; omgang (met), m.; I
will have no - with him, ik wil niets met hem te doen
hebben; double -s, dubbelhartigheid, onoprechtheid;
plain-, fair-, rondborstigheid, kordaatheid; eerlijkheid;
3. handelsbetrekking, v. handel, m zaak, v.
Dealt, (dielt), dw. bn. gedeeld enz.; zie DEAL, bw.
Deambulation, (di-em-bjoe-lee'-sjun), s. wandeling, v..
5 ...BUI.ATORY, (-bjoe-le-'tur-ri), bn. wandelend, zich vermeiend. -, s. wandelperk, o.
Dean, (dien), m. domdeken, dechant, m. (inz. in Engeland). 5 -ERY, (-'ur-ri), S. 1. dekenschap; 2. woonhuis des domdekens; 3. district onder het beheer eens
domdekens, (inz. in Engeland), o. °- sHIP, Zie DEANERY.
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Dear, (dier), bn., *- LY, bijw. 1. waard, dierbaar, geliefd;

DEB.
vervalscher, vervalschster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY.
bijw. verlagend enz. -, s. (het verlagen) enz.; zie
DEBASE en DEBASEMENT.
Debatable, (di-be'-ti-bl), bn. betwistbaar, vatbaar voor

to hold one -, iem. liefhebben; o - me! ach ! goede
hemel ! 2. duur, hoog in prijs; it costs -, het kost veel,
het is duur; a - year, een dure tijd. *-, m. v. waarde,
redekaveling.
lieve, liefste, m. v. *- BORN, S. licht vierwielig rijtuig,
0. 5 - BOUGHT, bn. duur gekocht, - duur betaald. * -LOVED, Debate, (di- beet'), s. 1. redekaveling, v. dispuut, o. dis
to be in -, redekavelen; to be beyond -,-cusie,v.;
bn. dierbaar, zeer bemind, innig geliefd. *- NESS, S. 1.
buiten beraadslaging zijn; it is true beyond -, het is
duurte, v. dure prijs, m.; 2. liefde, teederheid, gehechtonbetwistbaar waar; 2. redetwist (over godsdienst);
heid, v.
Dearth, (derth), s. 1. schaarschte, schaarschheid, v. ge- to enter into a - upon, een redetwist openen -, beginnen over; -s, mv. beraadslagingen (eener verga
brek, o. hongersnood, m.; 2. onvruchtbaarheid, v.
beraadslagen -, rede--dering),v.m*bwo1
Dearticulate, (di- aar-ti'-kjoe-let), bw. ontleden, uit elkander nemen. *- D, dw. bn. ontleed. *...ING, dw. bn.
twisten (over); discussieeren; 2. onderzoeken; 3. betwisten, bestrijden; 4. twisten, kijven. *- D, dw. bn.
ontledend.
Death, (deth), s. dood, m. overlijden, o.; at the point of behandeld, beraadslaagd enz.; zie DEBATE, bw. ow.
*-FUL, bn., -LY, bij w.1. betwist, bestreden; 2. twist-, op sterven, den dood nabij; civil -, (recht.) burgerziek, kijfachtig; 3. beraadslagend. * - MENT, s. woordenlijke dood; he died the - of the righteous, hij stierf den
strijd, redetwist, m.
dood der rechtvaardigen; he left at his -, hij liet na bij
zijnen dood; to die a natural -, zijnen natuurlijken dood Debater, (di-bee'-tur), m. v. redetwister, -ster, deel
deelneemster aan een redetwist, - aan eene be--nemr,
sterven; to grieve one's self to -, zich dood kniezen, van
raadslaging; spreker, woordvoerder, -ster in eene verga verdriet sterven; to put to -, doen sterven, ter dood -,
dering), m.v. ...ING, dw. bn. redetwistend, beraadslaombrengen; to bleed to -, doodbloeden; to suffer -, den
gend enz.-,s.(het) redetwisten enz.; Zie DEBATE, bw. ow.
dood ondergaan; he caught his -, hij ging den dood te
gelnoet (door onvoorzichtigheid); to sit upon life and -, Debauch, (di-baotsj'), s. (mv. -es), zwelgerij, losbandig heid, uitspatting, zedeloosheid, v. wellust, m. *-, bw.
over (iemands) leven of dood moeten uitspraak doen;
1. tot zwelgerij -, tot ontucht verleiden, - voeren; zedelijk
lo be the - of, oorzaak van iemands dood zijn. t -, m.
bederven; 2. aftronen (van den dienst, van den plicht);
(de) dood, m.; - stares hint in the face, de dood schijnt
to - a kiiiy to break the law, een koning tot verbreking
hem het aangezicht uit; a -'s head, een doodshoofd; a
der wetten verleiden. k-, ow. zwelgen, losbandig leven.
man of -, een man des doods, (ook) een bloeddorstig
*-ED, dw. bn. -LY, bijw. zwelgend, losbandig, wellustig;
mensen; the feathered -, doodelijko pijl; leaden -, dooverdorven enz.; Zie DEBAUCH, bw. ow. * -EDNESS, S. zie
dende kogel, doodend lood. *- BED, s. doodbed, o.
DEBAUCH, S. *-EE, (- ie), m. zwelger, wellusteling, zwier*-BELL, S. doodklok, v. *- BLOw, s. doodslag, m.
bol, m. *- ER, (- ur), m. v. verleider, -ster, m. v. verder* _BODING, S. voorbode van den dood, m. * - DAI:TING,
ver, m. *- ERY, ('-ur-ri), s. 1. onmatigheid, zwelgerij,
bn. doodelijk, doodend, moorddadig. *-Dooa, S. poort
liederlijkheid, v.; zie DEBAUCH, s.; 2. verleiding, 3.
_des doods, v.; (fig.) het doodsuur, laatste oogenblik, o.
aftroning, V. *_ING, dw. bn. 1. verleidend; 2. aftro*-FUL, bn. doodelijk, moorddadig. -NEss, s. doodelijknend enz. -, s. (het) verleiden enz.; zie DEBAUCH, bw. ow.
heid, moorddadigheid, v. * - HUNTER, s. lijkbezorger,
* -SIENT, S. Zie DEBAUCHERY. * -NESS, S. Zie DEBAUCH, S.
aanspreker, bidder, m. *- KNELL, s. doodklok, v. doodgelui, o. *- LEss, bn. onsterfelijk. *- LIKE, bn. als de Debel, (di- bel'), *-LATE, ('-let), bw. overwinnen, onder
*-LATION, (-lee'-sjun), S. onderwerping, over--werpn.
dood. *-'s MAN, s. 1. moordenaar; 2. beul, m. *- SHAwinning, v.
DowED, bn. van de schimmen (schaduw) des doods
omringd. *--SHOT, s. doodelijk schot, o. *-STROKE, Debenture, (di-ben-'tjoer), s. 1. schuldbekentenis, obligatie; 2. premie van uitvoer, restitutie (aan het tol s. genadeslag, m. * -STRUGGLE, s. worsteling met den
kantoor), v.; charges of - ( ook debentures), afsehrijvings-,
dood, v. zieltogen, o. * -TOKEN, s. voorteeken des
restitutie - kosten, m. mv. *- BOOK, s. restitutie-boek (aan
doods, o.; (ook fig.). * -WARRANT, S. 1. doodvonnis, o.;
2. aankondiging van den dood, v. *- WABD, bijw. grafhet tolkantoor), o. *- D, bn. - goods, goederen waar
tol-restitutie wordt verleend.
-vor
waarts, ten dood. * -WATCH, s. kleppertje, o. houtworm
Debile, (de- 'bil), bn. (Shak.) zwak, machteloos,kracliteloos.
(insect), m. *- woUND, S. doodwond, v.
Deaurate, (di-ao'- reet), bw. vergulden. *-, bn. verguld. Debilitate, (de- bil - 'li -teet), bw. verzwakken, machteloos
*..TION, (ree' -sjunl, dw. dn. verguldsel; (liet) vergulden.
maken (ook fig.). *- D, dw. bn. verzwakt. *...ING, (-tee'Deb, (deb), v. (verk. van Debora), Debora (v. n.).
ting), dw. bn. verzwakkend enz. -, s. (het) verzwakken
Debacchate, (di-bek'-ket), ow. razen -, tieren als bacenz.; Zie DEBILITATE, bw. * ... ION, (tee'-sjun), s. verzwakchanten. * ... ATION, (-kee'-sjun), S. geraas, getier, O.
king, machtelnosmaking, v. *...ITY, s. zwakte, machteloosDebacle, (di-bee' -kl), s. 1. het losgaan (van liet ijs), het
heid, krachteloosheid, v. ouderdom, m. afgeleefdheid, v.
kruien (der rivieren), ijsgang, nl.; 2. algemeene in- Debit, (deb'-it), s. (kh.) debet, o. schuld. v.; to be at
strooming der wateren, v.
one's -, bij iem. gedebiteerd staan, zijn; to place at
Debar, (di- baar'), bw. -from, uitsluiten (van), onttrek.
one's -, iem. debiteeren, - belasten, - debet boeken.
ken (aan), verhinderen (in), ontzeggen; to - adversary,
*-SIDE, S. (kil.) debetzijde, v.
(recht.) aan een tegenpartij den eisen ontzeggen; cou ulries Debit, (deb-'it), bw. (kh.) debiteeren, belasten, debet
-red from commerce, landen van handel beroofd, - in
boeken. *-ED, dw. bn. gedebiteerd. * -ING, dw. bn.
hunnen handel belemmerd; civility -s us of our wishes,
debiteerend. -, s. (het) debiteeren enz.; Zie DEBIT, bw.
de beleefdheid hindert ons in liet voldoen aan onze
*-ox,(-ur),m.v.debiteur,schuldenaar,m. -ster, debitrice.v.
begeerten.
t Debonnair, (de-bun- neer'), bn., * -LY, bijw. 1. beleefd,
Debarb, (di-baarb), bw. baardeloos maken, van den
beminnelijk; 2. goedhartig, -lijk. *-ITY, 5-NEss, s. 1.
baard ontdoen.
vriendelijkheid; 2. goedhartigheid, v.
Debark, (di-baark), bw. ow. ontschepen, aan wal bren- Deborah, (deb-'o-re), v. Debora (v. n.).
gen, - komen; Zie DISEMBARK. *-ATION, (-kee'-sjun), s. Debouch, (di'boetsj'), ow. (mil.) te voorschijn komen
ontscheping, V.
(uit); deboucheeren.
Debarred, (di- baard'), dw. bn. uitgesloten enz.;zie DEBAR. Debris, (de-bri'), s. mv. (aardk.) rotsbrokken, o. mv.
*'...ING, dw, bn. uitsluitend enz. -, s. (liet) uitsluiten Debt, (dett), s. 1. schuld, v.; - due, vervallen -, invorenz.; zie DEBAR.
derbare schuld; floating -, vlottende schuld; funded -,
Debase, (di-beez'), bw. 1. verlagen, vernederen, onteeren;
gevestigde -, geconsolideerde schuld; book-, boekschuld,
geringer maken; sensuality -s men into heists, de zinne-s active and passive, in- en uitschulden; small -s,
hike lust verlaagt den mensch tot liet dier; 2. belasteren,
huisschulden; doubtful -, dubieuse schuld; to be in -,
bekladden ; 3. verlagen (de muntwaarde); -d money
in schulden steken; to run into -s, schulden maken;
verlaagd -, (ook) vervalscht geld; 4. doen verbasteren,
to be out of -, schuldenvrij zijn; out of- out of danger,
ontaarden (taal 'en stijl). *- D, dw. bn. verlaagd enz.;
(spr.) die niets schuldig is heeft niets te vreezen; to be
zie DEBASE, bw. *- MENT, S. 1. verlaging, vernedering,
no longer irn one's -, iem. niets meer schuldig zijn, bij
onteering; 2. vervalsching, waarde - vermindering (van
iem. niet meer in het krijt staan; to pay the soldier's -,
munten, metalen, vochten enz.); 3. ontaarding, verbaste(Shak.) (fig.) als soldaat -, op het bed van eer sterven;
ring (van taal en stijl), v. *-a, ('-ur), m. V. 1. verlager,
2. (recht.) dagvaarding wegens schuld, v.; -s on mesne
verlaagster, vernederaar, -ster; 2. belasteraar, -ster; 3.
process, schuldvorderingen bij de rechtbank aanhangig.
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dw. bn. gestorven, overleden, enz.; zie DECEASE. -,

1. winkelboek; 2. rekening -courantboek; 3.
bn. wijlen ; the -, de afgestorvene, do afgestorvenen.
vervaltijden-boekje (van wissels), o. *- ED, (-' id), bn.
in schulden stekend, (geld) schuldig. *- EE, ( -' ie), rn. Deceit, (di-siet'), s. 1. bedrog, o. bedriegerij, valschheid, v.; to practise a - upon, bedrog plegen tegen;
v. schuldeischer, m. -es, v. crediteur, m. creditrice v.
2. arglist, logen, v. *- FUL, ('-feel), bn., -LY, bijw. 1.
* -LESS, bn. schuldenvrij, zonder schulden.
bedrieglijk, valsch; 2. arglistig, logenachtig. *-FULNESS,
Debtor, (deb-'tur), m. v. 1. zie DEBITOR; 2. die tot iets -,
S.
bedrieglijkheid, valschheid, v. (het) bedrieglijke; zie
for,
is;
I
ammuch
your
iets
verplicht
die aan iem.
DECEIT. * -LESS, bn. zonder bedrog, argeloos, zonder
ik ben u zeer verplicht dat...; he is a - to do the whole
arg of list,
law, hij is verplicht (gehouden) de wet ten volle na te
komen; 3. (kh.) debet (zijde), o.; - and creditor, debet Deceivable, (di- si' -vi-bl), bn., *...BI,Y, bij w. 1. licht te bedriegen, - foppen; 2. bedrieglijk, misleidend. *- NESS,
en credit; debtors Mess. N. N. in account current with
s. 1. vatbaarheid om licht bedrogen te worden, iichtge14, A. creditors, (kh.) debent de heeren N. N. in rekening loovigheid;
2. bedrieglijkheid, v.
courant met A. A. credunt.
Debullition, (di- bul - li' -sj un), s. opkoking, opborreling, v. Deceive, (di-siev'), bw. I. bedriegen, foppen, misleiden,
om den tuin leiden, teleurstellen; - to into, verleiden
j-Debut, (de-but'), s. (toon.) eerste optreding, v. debuut, o.
tot; to be -d in, - of, bedrogen zijn in; the voice -d their
Deeachord, de'-ke-kord), s. (muz.) tiensnarig speelthroats, de stem bleef in hunne keel steken; 2. scha tuig, 0.
den, benadeelen. *- D, dw. bn. bedrogen enz.; zie DEDecacuminated, (di-ke-kjoe'- mi - ne -tid), bn. geknot,
CEIVE.
* - ER, ni. V. bedrieger, -ster, m. v. *...ING, dw.
gekopt.
bn. bedriegend enz. -, s. (het) bedriegen enz.; zie
Decade, (de'-ked), S. 1. tiental, o.; 2. (Fr. gesch.) decade,
DECEIVE en DECEIT.
week van tien dagen, v. *...AL, bn. tot een tiental -, tot
December,(di-sem'-bur), s. December, m. Wintermaand,v.
een decade behoorend.
Decadence, (di-ke'-dens), *...cy, s, verval, o. afneming, Decemdentate, (de-sem-din'-tet), bn. 1. tienpuntig;
2. (plant.) tientandig.
vermindering, v.
Decagon, (de'-ke-ghon), s. tienhoek, m. *...GRAM, (-ghrem), Decemfid, (de-sem'-fid), bn. (plant.) tienspletig.
decagram, tien gram = 0.001 kilogr.). *...GYN, (-djin), Decemlocular, (di-sem-lo'-kjoe-lur), bn. (plant.) tien
-celig,tnvak.
S. decagyne, plant met 10 stampertjes, v. ..GYNIAN, bn.
(-dji'- ni -en), bn. tot de decagynen behoorend. *....HEDRAL, Decempedal, (di-sem'-pi-del), bn. tien voet lang.
(-hi'-drel), bn. tienzijdig. *...HEDRON, (-hi'-drun), s. tien - Decemvir, (di-sem'-wir), m. (mv. viri), (Rom. g.) tienman,
M. *-AL, bn. tot het tienmanschap behoorend. *- ATE,
zijdige figuur, v. ...LITER, (- li' -tur), s. decaliter, maat
(-ret), s. tienmanschap, o.
van tien liter.
Decalogue, (de'-ke-loogh), S. (bijb.) de tien geboden (van Decence, (di'- sens), 5 ...Y, s. 1. welvoeglijkheid, gepastheid, zedigheid, fatsoenlijkheid; 2. reinheid van zeden,
Mozes), o. mv. *...LOGIST, (- 'lo-djist), m. verklaarder.,
v.; in -, welstaanshalve. ...IEs, mv. (fig.) vormen, m. mv.
uitlegger van de tien geboden, m.
plichtplegingen, v. mv.
Decameron, (di-ke'-me-run), s. dichtmatig verhaal van
hetgeen in 10 dagen gebeurde (vers van Boccacio), o. Decennary, (di- sen' -ne -ri), s. tijdvak van tien jaren, o.;
2. tien vuren (haardsteden), o. mv. *...NIAL, bn. tienja
Decameter, (de-ke'- mi-tur), s. decameter, lengtemaat,
-rig.
*...NOVAL, ('-nu -wel), bn. negentienjarig.
tien meter.
Decamp, (di- kemp'), ow. 1. (mile) opbreken; 2. (fig.) zich Decent, (di'-sent), bn., *-LY, bijw. 1. welvoeglijk, voegzaam, passend, fatsoenlijk, zedig, -lijk, bescheiden; 2.
weg-, uit de voeten maken; (gem.) de plaat poetsen.
eenvoudig, -lijk; 3. middelmatig, genoegzaam, voldoende.
*-ED, dw. bn. opgebroken enz.; zie DECAMP, OW.
* -NESS, S. zie DECENCY.
dw. bn. opbrekend enz. -, s. het opbreken enz.; zie
Deceptible, (di- sep' -ti-bl), bn. licht te bedriegen, lichtgeDECAMP. * -MENT, s. 1. opbreking; 2. vlucht, v.
loovig....BILITY, (- bi' - li -ti), s. gmv. vatbaarheid om licht
Decanal, (de'-ke -nel), bn. tot een diaconie behoorend,
bedrogen te worden, lichtgeloovigheid, v.
diaken..., deken...
Decander, (de-ken' -dur), s. bloem met 10 helmstijltjes, Deception, (di-sep'sjun), s. 1. bedrog, o. misleiding; 2.
arglist, sluwheid , 3. teleurstelling, v. *...TIOUS, ('- sjus),
(-'dri-en),
bn.
(plant.)
tienstijlig,
tienmannig.
V. * ...DRIAN,
...TIVE, ('-tiv), *... TORY, ('-tur-ri), bn. 1. bedrieglijk; 2.
Decangular, (de-ken -glljoe-ler), bn. tienhoekig.
teleurstellend.
Decant, (di- kent'), bee. 1. afklaren, afstorten (een
Decern,
(di-surn'), bw. beoordeelen, schatten. *- ED, dw.
*-ATION,
wijn).
in
(inz.
karaffen
vocht); 2. overgieten
bn. beoordeeld. *- ING, dw. bn. beoordeelend. -, S. (het)
(-tee'-sjun), s. 1. af klaring, afstorting; 2. overgieting in
beoordeelen, o.
karaffen, v. *- zD, dw. bn. afgeklaard enz.; zie DECANT.
-IR, m. V. 1. af klaarder, - storter, overgieter, -ster, Decerption, (di-surp-'sjun), s. 1. losmaking, afplukking;
2. af breuk, v.
m. v.; 2. karaf (inz. voor wijn), M. -LABEL, schildje -, o.
etiquette op een karaf, V. -STAND, S. flesschen-, wijnstel, Decertation, (di- sur -tee-'sjun), s. strijd,m. worsteling, v.
twist, M.
0. * -ING, dw. bn. af klarend enz. -, s. (het) af klaren
Decession, (di-ses-'sj un), s. verwijdering, af-, uitwijenz.; zie DECANT, bw.
king, v.
Decaphyllous, (de-ke'-fil -lus), bn. (plant.) tienblade•-BOOK, S.

Decharm, (di-tsj aarm'), bw. onttooveren. *- ED, dw. bn.
rig.
onttooverd. * - ING, dw. bn. onttooverend. -, s. (het)
Decapitate, (di-ke'-pi-tet), bw. 1. onthoofden; 2. toponttooveren, onttoovering, V.
D,
onthoofd.
*...ING,
dw.
bn.
(boomen).
*pen, koppen
dw. bn. onthoofdend. *...ION, (-tee'-sjun),s. onthoofding,v. Dechristiaanize, (di-kris-'ti-e-najz), bw. ontchristenen,
aan het christendom onttrekken.
Decarbonization, (di-ker-bo -ni- zee'-sjun), s. (scheik.)
Decidable, (di-saj-'di-bl), bn. beslisbaar.
afneming der koolstof, ontkoling, v.
Decarbonize, (di-ker'-bo-najz), bw. (scheik.) ontkolen. Decide, (di-sajd'), bw. beslissen, slechten. 'i -, ow. zich
beslissen, tot een einde komen ; to - upon, beslissen
*-D, dw. bn. ontkoold. 5 ...ING, dw. bn. ontkolend.
over, besluiten tot. *- D, dw. bn. beslist. -, bn., -LY,
Decastyle, (de'-ke-stajl), s. gebouw met tien zuilen op
bijw. 1. beslissend, afdoend; op beslissende wijze, beééne rij, o.
paald, vastgesteld; 2. moedig, onversaagd, vastberaden.
Decay, (di- koe'), S. verval, o. verzwakking, v. achter-R, ( - dur), m. v. beslisser, scheidsman, m. - vrouw, v.
uitgang, m. verarming, v.; to fall into -, tot verval
...ING, dw. bn. beslissend enz. -, s. (het) beslissen enz.;
komen; to be upon the -, naar verval neigen; she hides
Zie DECIDE.
her -s rery well, zij weet het verval harer schoonheid
Deciduous,
(di- si -'djoe-us), bn. 1. afvallend, zich afden
be
the
of
a
whole
age,
to
goed te verbergen;
scheidend; 2. (plant.) eenjarig; 3. (fig.) verzwakkend.
achteruitgang van eene geheele eeuw veroorzaken. f -,
*-NESS, S. 1. (het) afvallen; 2. (plant.) eenjarigheid; 3.
ow. vervallen, verzwakken, achteruitgaan, verarmen;
(fig.) verzwakking. v. verval, o.
verwelken, vergaan; bederven; verschieten (van kleuren).
se_, bw. doen vervallen. *- ED, dw. bn. vervallen enz.; Decigram, (dee- 'si -ghrem), s. decigram (_ 0.1 van
een gram) , o.
zie DECAY. -NESS, S. verval, 0. *-ER, (- ur), s. oorzaak
van verval, - van bederf, o. 5 -ine, dw. bn. vervallend. Decil, (die-'sil), s. (sterr.) afstand van 36 graden (= lí,
van den cirkel), m.
-, S. (het) vervallen, verval, o. enz.; zie DECAY.
Decease, (di-ciez'), s. dood, m. overlijden, afsterven, o. Deciliter, (dee'- si - li -tur), s. 1. deciliter (= 0.1 van een
liter), o.
-, ow. sterven, overlijden (alleen van menschen). *- D,
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Decimal, (dee'- si -mel), bn., *- LY, bijw. 1. tot het getal

verklarend, ophelderend; - notice, memorie van toelichting; the - part of a law, de considerans (overwegingen>

tien behoorend; tien...; 2. (rek.) tientallig, decimaal.
eener wet.
tiende, o. (rek.) tiendeelige breuk, v.; recurring -,
Declare, (di-kleer'), bw. verklaren, bekend maken, ver
wederkeerende tiendeelige breuk, v. repetent, m.
uitdrukken, kennis geven (van); the heavens-kondige,
Decimate, (de' -si -met), bw. 1. tienden heffen, veetienen;
- the glory of God, de hemelen verkondigen de heer 2. (mil.) iederen tienden man straffen (door loting),
lijkheid Gods; he -s the story to be false, hij verklaart
decimeeren; 3. (fig.) woeden, doen sterven (van ziekten
het verhaal voor valsch; to - war, den oorlog verklaenz.). *-D, dw. bn. vertiend enz.;Zie DECIMATE. * ...TING,
ren ; to - one's self a bankrupt, zich failliet geven,.
dw.bn. vertienend enz.-,s. (het)vertienen enz.; zieDECI- verklaren; to - for public sale, in het openbaar ver MATE. * ...TION, (- mee' -sjun), s. 1. vertiening, tiendhéffing,
koopen, - veilen; value -d, waarde gedeclareerd (bij het
v.; 2. (mil.) straf van iederen tienden man; 3. (fig.)
tolkantoor). *-, ow. 1. zich verklaren (voor, tegen),
(het) woeden, uitsterving (door ziekte enz.). *...TOR, (- ur),
beslissen, optreden; to - off, het opgeven, afzien van;.
m. 1. tiendgaarder, -heffer; 2. (mil.) rechter -, uitvoerder
2. (recht.) conclusie nemen, - inleveren. *- D, dw. bn.
van het bevel tot decimatie, m
verklaard; zie DECLARE. *-DLY, bijw. uitdrukkelijk.
Decimeter, (dee- si' - mi -tur), s. decimeter (= 0.1 meter).
*-NEss, s. geopenbaarde toestand, m. * -MENT, B. Zie Decimo-sexto, (- de'- si -mo- seks' -to), s. (boekdr.) formaat
DECLARATION. -R, (-ur), m. v. 1. verklaarder, - ster,.
in 16°.
m. v.; 2. al wie -, al wat iets bekend maakt. *...ING,Decipher, (di-saj'-fur), bw. 1. ontcijferen; 2. beschrijven,
dw. bn. verklarend enz.; Zie DECLARE en DECLARATION.
verklaren, schetsen; you are -ed for villains, (Shak.)
gij staat als schelmen bekend. *- ABLE, ('-ibl), bn. 1. Declension, (di-klen'-sjun), s. 1. verval, 0.; Zie DECAY,.
s.; 2. rug, m. helling, v.; 3. (nat.) af-, uitwijking; 4.
ontcijferbaar; 2. beschrijfbaar. 5-ED, dw bn. ontcijferd
(taalk.) verbuiging, declinatie; 5. (sterr.) declinatie, v.
enz.; zie DECIPHER. * - ER, (-ur), m. v. ontci_jferaar,
m. -ster, v.; 2. beschrijver, m. beschrijfster. v. F- -ING, Declinable, (di-klaj'- ni-bl), bn. (taalk.) verbuigbaar.
dw. bn. ontcijferend enz. -, s. (het) ontcijferen, ont- Declinate, (de'-kli-net), bn. (plant.) nederwaarts gebogen, afhellend. *...NATION, (-nee'-sjun), s. 1. helling,.
cijfering enz.; zie DECIPHER.
nederbuiging; 2. afwijking, v. enz.; Zie DECLENSION..
Decision, (di- si -'zjun), s. 1. beslissing. v.; 2. (recht.)
*...NATOR,(nee'-tur),m.v. 1. afwijker, -ster, 2. (taalk.) verscheidsrechterlijk vonnis, o. arbitrale uitspraak, v.; 3.
buiger, -ster, m. v. -, s. (sterr.) declinatie-wijzer, -meter,
(fig.) vastberadenheid, vastheid, v.; man of-, vastberam. * ...NATORY, S. Zie DECLINATOR. -, bn. afwijkend.
den -, kordaat man; air of -, standvastig -, moedig
Decline, (di-klajn), s. 1. neiging (nederwaarts), hellingT
voorkomen; 4. afdoende gebeurtenis, v.
2. afwijking, v.; 3. verval, o. afneming; (gen.) tering; 4.
afLY,
beslissend,
(di-saj'-siv),
bn.,
*bijw.
Decisive,
kh.) daling (van prijzen), v.; to sell at a -, bij afslag.
doend; kort en bondig. *-NESS, s. 1. (het) beslissende;
verkoopen.
afdoende; 2. (fig.) scherpte, kortheid, v.
Decline, (di-klajn), ow. 1. neigen, hellen; 2. - from
Decisory, (di-saj'- sur -ri), bn. Zie DECISIVE.
afwijken (van de rechte lijn enz.); (ook fig.); 3. (kh.) daDeck, (dek), s. 1. (zeev.) dek, verdek, o.; bending strakes
len, verminderen (van prijzen); 4. vervallen (tot tering
of the -, schaarstokken; between -s, tussehendeks; by
enz.), wegkwijnen; 5. (sterr.) afnemen,afwijken; 6. zich
the -, gelijkdeks; settled -, doorgezet dek; fall of the
onttrekken aan, weigeren te doen; he -d complying witk-, zakking van het dek; flush -, doorloopend dek;
our request, hij wees ons verzoek van de hand. *-, bw..
fore -, loopplank; grating, gangborden; gun -, ge1. doen neigen, - buigen, - hellen; 2. ontwijken, ontschutdek; lower gun-, onderste batterij; half-, gebrovluchten; 3. (taalk.) verbuigen; 4. afwijzen. *-D, dw bn..
ken dek; os-lop -, koebrug; quarter -, halfdek; - open
vervallen enz.; zie DECLINE, ow. en bw. *.R, ('-ur), s.
in the middle, kuildek; sheer of the -, zeegd van het
(uurw.) declineer - plaat, v. *...ING, dw. bn. vervallend,
dek; spar -, half koebrugdek ; to scuttle the -, het dek
enz. -, S. (het) vervallen enz.
van luiken voorzien ; without - s, gladdeks; 2. spel kaar
BEAM, s. dekbalk, m. *- HOOK, s. dekband, m.-ten,o.*
Declinometer, (di- kli-no- mie' -tur), s. (sterr.) afwijkings*--, S.

-NAILS,

s. mv. schotspijkers, m. mv.

_PLANK,

s. dek-

deel, V. *-PLATE, S. (stoomv.) schoorstèenplaat (op het
dek), v. *-STOPPERS, S. mv kabel -, dekstoppers, m. mv.
*-TRANSOM, S. dekworp, m. *-wooD, s. dekband, m.
Deck, (dek), - with, bw. 1. dekken, bedekken, kleeden,
bekleeden; to - with clouds, met wolken bedekken ; 2.
versieren, tooien ; 3. (zeev.) van dekken voorzien (een
schip), dekken leggen. *-ED, dw. bn. ge -, bedekt enz.;
zie DECK. *- ER, (-ur), m. v. 1. dekker, -ster, m. v.;
2. dek -, tafelkleed, o.; 3. (zeev.) three-, driedekker, (vaartuig met drie dekken). *-ING, dw. bn. dekkend enz. -,
s. 1. (het) dekken enz.; zie DECK; 2. versiersel, o.
Declaim, (di-kleem') ow. in het openbaar spreken; redekavelen ; to - on both sides of an argument, het voor en
tegen van een stelling bepleiten ; 2. uitvaren (tegen). *-,
bw. 1. voordragen ,opzeggen,declameeren,reciteeren (verzen) ; 2. (fig.) opdreunen, opsnijden ; 3. pleiten (voor).
* -ANT, (' -ent), S. m. V. Zie DECLAIMER. ED, dw. bn.
opgezegd, voorgedragen enz.; Zie DECLAIM. *- ER, (-ur),
m. v. 1. redenaar, -ster; 2. voordrager, - draagster, m. v.;
rederijker, m.; 3. (fig.) opsnijder, -snijdster (van verzen,
enz.); 4. schreeuwer, -ster, M. V. *-ING, dw. bn. opzeggend, voordragend enz. -, s. (het) opzeggen enz. ; zie
DECLAIM.

Declamation, (di-kle- mee' -sjun),s.l.openbare voordracht,
v. (het) voordragen ; 2. declamatie (van verzen), v. *...MATORY, ('-me-tur-ri), bn. voordragend, declamatorisch; theme, onderwerp van openbare voordrachten.
Declarable, (di-kle'-ri-bl),bn. 1. bewijsbaar, verklaarbaar.
...RANT, (-rent), m. v. 1. (recht.) verschijnende, comparant; 2. verklaarder, -ster, declarant, m. v. *...RATION,
(-ree'-sjun), S. 1. opheldering, verduidelijking; 2. bekendmaking, kennisgeving ; 3. (recht.) aanklacht, beschuldiging, v.; - of bankruptcy, faillietverklaring. *...RATIYX,
(' -re-tiv), bn. 1. verklarend ;2.aankondigend.mededeelend.
*.,.RATORILY, ('-re-tu-ri- li), bijw. bepaaldelijk,uitdrukke
lijk. *...RATORY, bn. - of, 1, bepaald, uitdrukkelijk; 2.

meter, m.

Declinous, (di-klaj'-nus), bn. (plant.) afhellend, neêrgebogen.

Declivity, (di-kli'- wi-ti), s. helling, glooiing, v. (heuvel-).,
rug, m. *...ous, (-us) bn. hellend, glooiend.

Decoct, (di-kokt'), 'bw. (apoth.) koken, afkoken, doen

trekken. * -ED, dw. bn. afgekookt. *-IBLE, ('- i -bl), bn.
1. afkookbaar; 2. verteerbaar. *-ING,dw. bn. afkokend...
-, s. (het) afkoken.
Decoction, (di- kok'-sjun), s. 1. afkoking, v.; 2. afkook- eel, o. *...TUBE, ('-tjoer), s. afkooksel, o.
Decollate, (di- kol' -let), bw. onthoofden. *- D, dw. bn.onthoofd. *..ING, dw. bn. onthoofdend. *...ION, (-lee'-sjun),.
s. onthoofding, v.
Decolor, (di-ku'-lur), bn. 1. ontkleuren; 2. afklaren (suiker). * - ATE, (- eet), bw. ontkleurd, kleurloos, verfloos..
*-ATION, (- ee'-sjun), S. 1. ontkleuring; 2. kleurloosheid,.
verfloosheid, v. *-iao, dw. bn. ontkleluend. *_IZE,.
(-ajz'), zie DECOLOR.
Decomplex, (di'- kum-pleks), bn. (red.) uit samengestelde denkbeelden bestaand.
Decomposable, (di- kom - po' -zi-bl), bn. verdeelbaar,..
scheidbaar, oplosbaar.
Decompose, (di- kom -pooz'), bw. oplossen, verdeelen,_
uiteenzetten. *- D, dw. bn. opgelost. *...ING, dw. bn.
oplossend. -, s. (het) oplossen. *...ITE, (-'zit), bn. 1.
(red.) uit samengestelden -, uit composita bestaand,
dubbel samengesteld;2. (plant.) uiteengroeiend. *...ITION,.
(- 'i -sjun), s. 1. oplossing, ontbinding, uiteenzetting; 2..
(red.) dubbele samenstelling, v.
Decompound, (di'- kom -paund), bw. 1. (red.) samenstellingen aannemen; 2. uiteenzetten, ontleden. *- ABLE,
(- 'i -bl), 1. dubbel samenstelbaar; 2. oplosbaar. *-ED,
dw. bn. dubbel samengesteld. *-ING, dw. bn. dubbel
samenstellend. -, s. (het) dubbel samenstellen.
Decorate, (de'-co -eet), bw. 1. - with, versieren, tooien;.
2. (toon.) van decoratiën voorzien. *-D, dw. bn..
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versierd enz ; zie DECORATE. * ••• ING, dw. bn. versierend
enz. -, S. (het) versieren.
Decoration, (de-ke-ree'-sjun), s. 1. versiering, v. tooi, m.
optooiing, v. sieraad; 2. (toon.) decoratie, v. *...RATIVE,
(.re-tiv), bn. versierend, sier...; - painting, hot decoratie-, tooneelschilderen; - printing, sier-, prachtdruk,
m. geïllustreerd drukwerk, o. *...RATOR, (-'re-tur), ni. v. 1.
versierder, -ster, tooier, tooister, m. v.; 2. decoratie-,
tooneelschilder; 3. tooneelmeester, régisseur, m.
Decorous, (de-ko-rus), bn., *- LY, bijes. passend, wel
NEss, S. gepastheid, welvoeglijkheid, v.
-voeglijk.*
Decorticate, (di-kor'-ti-keet), bw. 1. ontschorsen (boomen); 2. pellen, schillen (vruchten). *- D, dw. bn. ontschorst enz. *...ING, dw. bn. ontschorsend enz. -, s.
(het) ontschorsen enz. *...ION, (-sjun), s. 1. ontschorsing,
v.; 2. (het) pellen, schillen (van vruchten).
Decorum, (di-ko'-rum), s. 1. welvoeglijkheid, gepastheid, v.; (fig.) uiterlijke vorm, m. fatsoen, o.; to keep -,
den vorm in acht nemen, het decorum bewaren; 2. (bk.)
overeenstemming der deden, symetrie, v.
Decoy, (di-koj'), s. 1. (het) lokken (in een strik); (fig.)
verzoeking, verlokking, v.; 2. lokaas, o. lokhijs, v.; 3.
vogelknip, 4. krijgslist, geveinsde vlucht, v. C -BIRD,
S. lokvogel, m. * - IAN, S. vogelvanger, vogelaar, m.
* -POND, s. eendenvijver, m. -kooi, v.
Decoy, (di-koj'), bw. 1. lokken, vangen (in een strik);
2. bedriegen, vangen, betrappen; (zeev.) ronselen.
*-ED, dw. bn. gelokt enz.; zie DECOY. *_ING, dw. bn.
lokkend enz. -, s. (het) lokken enz.; zie DEcoy.
Decrease, (di-krees'), s. afneming, vermindering, v.
verval, o. krimping, daling (van prijzen), v. *-, ow.
afnemen, verminderen, vervallen, geringer worden.*- D,
dw. bn. afgenomen enz. *...ING dw. bn. afnemend. -, S.
het afnemen. -LY, bijw. aan het afnemen.
Decree, (di-lui'), s. 1. besluit, o. wet, v. decreet, o.;
2. beslissing, v.; 3. vonnis, arrest, o.; - passed and
entered, vonnis in kracht van gewijsde; 3. godg.) raadsbesluit (der Voorzienigheid), o. *-, bw. 1. (recht.) besluiten (tot), beslissen; 2. bepalen, verordenen, afkondigen, decreteeren; 3. toekennen. *- D, dw. bn. bepaald,
besloten enz. 5-ING, dw. bn. besluitend enz.; Zie DECREE.
Decrement, (di'-kri-ment), s. 1. afneming, vermindering,
inkrimping, v. verlies, o.; - of mortality, sterftevermindering; 2. (het) afnemen (der maan).
Decrepit, (di-krep'-it), bn. afgeleefd; bedaagd, oud.
Decrepitate, (di-krep'-i-teet), bw. (scheik.) doen uit
verdampen, verknetteren. *- D, dw.-dampen.*,ow
bn. uitgedampt, verdampt, verknetterd. *...ING, dw. bn.
verknetterend enz. -, s. (het) verknetteren enz. *...ION,
(tee'-sjun), s. (scheik.) verknettering, verkalking, v.
Decrepitness, (di-krep'-it-ness), *...TUDE, (-tjoed), s.
afgeleefdheid, bedaagdheid, v.
Decrescent, (di-kres'-sent), bn. afnemend (inz. van de
maan). *-, s. de afnemende maan, v.
Decretal, (di-kri-'tel), bn. (recht.) afkondigend, een besluit inhoudend; (k.) - epistles, decretaliën; -s, mv.
(k.) decretaliën-boek, o. verzameling van bisschoppelijke verordeningen, v.
Decretist, (di-kri-'tist), m. decretaliën-kenner, - uit
-legr,m.
Decretorily, (di-kri-tur-ri-li), bijw. bondig, afdoend.
Deeretory, (di'-kri-tur-ri), bn. 1. beslissend, afdoend,
bepaald, definitief; 2. (gen.) kritisch. *-, s. (recht.)
eindvonnis, o.
Decrial, (di-kraj-'el), s. openlijke afkeuring, v.
Decried, (di-kraj d'), dw. bn. veracht enz.; zie DECRY.
*...ER, (- ur), m. v. openbare berisper, lakar, m. laakster, v. verachter, m. -ster, v.
Decrown, (di-kraun'), bw. ontkronen.
Decrustation, (di-knus-tee-'sjun), s. ontkorsting, v.
Decry, (di-kraj), bw. in verachting -, in kwaden naam
brengen, in het openbaar laken, berispen.
recumbence, (di-kum-'bens), *...BENCY, S. liggende
houding, v. *...BENT, bn. 1. liggend; 2. bedlegerig. *... B1
TUBE, (-tjoer), s. 1. bedlegerigheid, v.; 2. stand der ster
waaruit men het al of niet gevaarlijke eener ziekte-ren
zou kunnen voorspellen.
Decuple, (di'-kjoe-pl), bn. tienvoudig. *-, s. (het) tienvoud. *-, bw. vertienvoudigen. 55 -D, dw. bn. vertienvoudigd. *- ING, dw. bn. vertienvoudigend.
Decurion, (di-kjoe'-ri-un), m. (Rom. gesch.) bevelhebber
over tien man, decurio, m.

Decurrent, (di-kur'-rent), bn. (plant.) afloopend, hellend.
Decursion, (di-kur'-sjun), s. afloop, m.
Decursive, (di-kur-'siv), bn., *- LY, bijw. afloopend, afvloeiend, afstroomend.
Decurtation, (di-kur-tee-'sjun), s. het korten, kort
-staren.
Decury, (de-'kjoe-ri), S. (Rom. gesch.) tien ruiters.
Decussate, (di-kus -set), bw. punthoekig doorknippen,
- doorsnijden, - kruisen. *-, bn., *- D, dw. bn. 1. punthoekig doorgesneden, - gekruist; 2. (plant.) armvormig
gekruist. *...ING, dw. bn. punthoekig doorsnijdend,
kruisen. *...ION, (-see'-sjun, s. 1. (meetk. en gez.) doorsnijding onder ongelijke hoeken, v.; 2. snijpunt, o.
knoop, m.; 3. afkorting, v. *...IV FLY, bijw. kruiswijs.
Dedalian, (die-del'- li-en), bn. 1. verward, ineenloopend,
dedalisch; 2. kunstig.
Dedalous, (de'-de -lus), bn. (plant.) dedalisch (van bladeren), afwisselend.
Dedentition, (di-den-ti'-sjun), s. het uitvallen der tanden, tandenwisseling (bij kinderen), v.
Dedicate, (de'-di-ket), bw. opdragen, wijden. *-, bn.,
*-D, dw. bn. opgedragen. *...:cATEE, (-kee-tie'), m. beschermer, patroon, m. *...GATING, (-kee'-ting), dw. bn.
opdragend. *...CATION, (-kee'-sjun), v. opdracht, toewijding, v. *...cATOR,('- ke-tur), m. v. opdrager, m.opdraagster,
v. *...CATORY, ('-ke-tur-ri), bn. toewijdend, opdragend.
Dedition, (di-di'-sj un), s. overgave, overlevering, v.
Deduce, (di-djoes'), - from, bw. 1. afleiden; 2. gevolg
gen maken, besluiten; 3. uitvoeren. *- D, dw. bn.-trekin
afgeleid. * -MENT, s. gevolgtrekking, v. *...IBLE, bn. afte leiden, op te maken (uit) *...ING, dw. bn., *...IYE,
bn. afleidend enz.
Deduct, (di-dukt'l, - from, bw. aftrekken, korten; (kh.)
rabatteeren ; charges -ed, na aftrek van onkosten. *- ED,
dw. bn. afgetrokken enz.; zie DEDUCT. * -ING, dw. bn.
aftrekkend enz. -, s. liet aftrekken enz.; zie DEDUCT.
*-ION, (-sjun), s. aftrekking, korting, v.; (kh.) rabat, o.
rafactie; 2. gevolgtrekking, afleiding; 3. geregelde uit
IVE, bn., -LY, bijw. af te leiden, te-enztig,v.*
sluiten (uit), bij wijze van gevolgtrekking.
Deed, (died), s. 1. daad, verrichting, handeling, v.; to be
taken in the very -, op heeterdaad betrapt worden; I
take the will for the -, ik neem den wil voor de daad;
a - done has an end, wat gedaan is is gedaan, gedane zaken hebben geen keer; the better day the better
-, een goed werk te goeder ure; 2. bedrijf, o. bedrij
daadzaak, v. feit, o.; 4. heldendaad; 5.-vighed;3.
(recht.) akte, v. document, contract, o. *- POLL, s. een
-zijdge
verbintenis, v. eenzijdig contract, o.
Deed, (died), bw. (recht.) gerechtelijk -, notariëel overdragen. °-Less, bn. 1. werkeloos; 2. (fig.) roemloos.
*-Y, bn, werkzaam, bedrijvig.
Deem, (diem), bw. oordeelen, gelooven, (het) er voor
houden, achten; I - it prudent to be silent, ik houd
het voor voorzichtig te zwijgen; he is -ed a good painter, hij wordt voor een goed schilder gehouden; that
is -ed a capital sin, dit wordt voor een doodzonde
aangezien, - als doodzonde beschouwd. °- ED, dw. bn.
geoordeeld enz.; zie DEEM. *-ING, dw. bn. oordeelend
enz. -, S. (het) oordeelen enz.; zie DEEM.
Deemster, (diem'-stur), m. rechter, m.
Deep, (diep), bn., * - LY, bijw. 1. diep; a well 60 feet -,
een bron van 60 voet diepte; to take - roots, diepe
wortelen schieten; to be - in debt, diep in schulden
steken; 2. laag (gelegen); 3. verborgen, geheim, verscholen; 4. zwaar -, moeielijk te begrijpen, diepzinnig,
duister; 5. listig, sluw; 6. diep, zwaar (van toon, stem);
7. donker (van kleur); - naousnimg, . diepe rouw; 8. hoog
(van spel); a - play, hoog spel; a - oath, een grove
vloek; 9. to drink -, veel drinken, in 't glaasje zien;
10. (zeev.) diep; - keel, veel buitenkiel; - load-marks,
diepgangsmerken; - sea load, diep zeelood; - sea line,
loodlijn; - sea reel, loodlijnrol. *-, (mil.) diep; three
men -, drie man diep (in het gelid).
Deep, (diep), S. 1. diepte, v. afgrond, m.; 2. zee, v. oceaan, m. hooge zee; 3. (fig.) verborgenheid, v.; zie DEPTH.
* -DRAWING, bn. (zeev.) diepgaand. 0 -DRAWN, bn. 1.
diep, donker geteekend; 2. uit de diepte opgehaald.
Deepen, (die'-pn), bcv. 1. diep maken, - uitgraven; ver
boren; 2. verdonkeren, zwarter maken; (fig.) ake--diepn,
liger maken; 3. uitdiepen (eene )laven). *-, ow. 1. dieper worden, - inzakken; 2. donkerder worden. 5-ED, dw.
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bn. diep gemaakt enz .; zie DEEPEN. * -I1^G, dw. bn. diep
makend enz.; - tools, boorwerktuigen, o. mv. -, s. 1.
(het) diepmaken enz.; zie DEEPEN; 2. verdieping, v.; 3.
achtergrond, m.
Deepfetched, (diep -fet'-sjid), bn. diep (opgehaald); a
- sigh, een diepe zucht. *... FELT, bn. diep gevoeld.
* ...HEAVED, bn. Zie DEEPFELT. * ...MOUTHED, bn . br eed
gemuild (van honden). *... MUSING, bn. diepdenkend,
peinzend.
Deepness, (diep'-nes), s. 1. diepte, v.; (het). diepe ; of the cry, (jag.) hard geblaf der honden, o.; 2. arglist,
sluwheid, v.
Deepread, (diep'-ried). bn. belezen, geleerd. *... REVOLVING, bn. (Sllak.) diepdenkend. *...ROOTED, be. 1. diep
geworteld; 2. (fig.) ingekankerd. *... SENDING, bn. (zeev.)
diepgaand. *...THROAT ED, bn. niet diepen gorgel. °...TONED, bn. (muz.) diep -, zwaar van toon. *...V AULT ED, bn.
met diep verwulfsel. *... WAISTED, bn. (zeev.) hoog opgebouwd (van fregatten enz.). *...woRN, bn. uitgevreten,
uitgeteerd (van hout enz.).
Deer, (dier), S. wild (der bosschen). o.; fallow -, vaal -,
rood wild, o. das, m.; red-, hert, o. hinde, v. *-FIELD, s.
diergaarde, v. park, o . 5 -HAYS, s. mv. wildbaan, v.
*-sKINs, S. mv. dassenvellen, o. mv. *-sTALaER, M.
wildbelager, m. * -STALKING, S. (jag.) nasluiping, belaging (van het wild ), V. * -STEALER, n1 . wilddief, m.
*-STEALING, S. wilddieverij, v.
Deface, (di-fees'), bw. 1. misvormen, bederven; 2. doorhalen, uitstrijken; 3. delgen. *-D,dw.bn. misvormd enz.;
Zie DEFACE . * _MENT, S. 1. misvorming; 2. doorhaling,
uitstrijking; 3. vernietiging, delging, v. *-R, (-ur),m.v.1.
misvormer, -ster; 2. doorhaler, doorhaalster; 3. vernietiger, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. misvormend enz. -, s.
(het) misvormen enz.; Zie DEFACE .
Defalcate, (di- fel' -ket), bw. 1. aftrekken, afkorten, ver
afgetrokken. *...iao, div. bn.-minder.*D,wb
aftrekkend. -, s. (het) aftrekken. *...ION, (-kee'-sjun),
S. 1. aftrekking, vermindering; 2. (kh.) korting, v.
Defamation, (di -fe-mee' -sjun), s. 1. lastering, schending,
V. eerroof, m.; 2. (recht.) eerloosverklaring, v. *...TORY,
(-tur ri), bn. 1. lasterend, lasterlijk, eerroovend ; 2.

(recht.) eerloos verklarend.
Defame, (di-feem'), bw. lasteren, smalen, schenden, eer
gelasterd enz.; zie DEFAME . *-R,-roven.*D,dw
(-ur), m. v. lasteraar, -ster, eerroover, eerroofster. m.v.
Defatigate, (di- fe' -ti-ghet). bw. vermoeien, afmatten.
*-D, dw. bn. vermoeid. *...ING, dw. bn. vermoeiend.
Default , (di-fault'), s. 1. gebrek, o.; in - of, in - whereof,
(recht.) bij gebreke van; tosvfer a -, in gebreke blijven;
(recht.)nietverschijnen;to make-, (kh.) niet betalen; - of
acceptance, niet-, non- acceptatie ; - in payment , niet -, nonbetaling ; partners in -, achterlijk blijvende deelnemers
(die het bedrag hunner inschrijvingen niet storten); 2.rnisslag, m. overtreding; 3. veronachtzaming; v.; 4. (jag.) liet
bijster worden (van het spoor); 5. (recht.) verstek, o.
De fault, (di-fault'), bw., 1. (recht.) bij verstek vonnissen,
wederspannig aan de wet verklaren; 2. verbreken, schenden (een contract). *-, ow. in gebreke blijven: zijn
woord schenden, achterlijk zijn (in). *-ED, des. bn. in
gebreke gebleven enz.; zie DEFAULT . -, bn. gebrekkig.
* -ER, (-ur), m. v. 1. (recht.) niet verschijnend; weerspannige aan de wet, m. v.; 2. woordbreker, -breekster,
m. v.; 3. oneerlijke ambtenaar, ni.; achterlijk blijvende
schuldenaar, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. in gebreke
blijvend enz.
Defeasance, (di-fi'-zens) s. 1. (recht.) vernietiging, nietig- verklaring; 2. (recht.) tegenverzekering, v. *... STBLE,
(-zi-bl), bn. (recht.) vernietigbaar. -azss, s. (recht.)
vernietigbaarheid, v.
Defeat, (di-fiet'), s. 1. nederlaag; 2. terugdrijving (van
den vijand); 3. (recht.) vernietiging; 4. verijdeling, v.
*-, bw. 1. verslaan, op de vlucht drijven, afweren (den
vijand); 2. (recht.) vernietigen; to - the law, aan de wet
ontsnappen; to -. a motion, een voorstel doen verwerpen;
3. verijdelen . * - EI), dw. bn. verslagen enz.; Zie DEFEAT ,
bes. 5 -1N G, dw. bn. verslaand enz. -, s. (het) verslaan

DEF.
bn. ontsmettend enz. -, s. (het) ontsmetten enz.; zie
DEFECATE . 5 ...ION, (-kee'-sjun), s. ontsmetting, zuivering;
(fig.) loutering, v.
Defect , (di-fekt') s. 1. gebrek, o. mangel, m.; 2. (li
gebrek, o. verkeerdheid, dwaling, v.;-chalns)gebrk;3.
4. (zeev.) - in ordnance, gebrekkig geschut; 5. gaping, v.
5 -IIIILITY, s. gebrekkigheid ,onvolkomenheid,v. 5 -IIiLE,
bn., ...Y, bijw. gebrekkig, onvolkomen. 5 -Ion, ('-sjun),
s. afval, m. plichtverzaking; (godg.)afvalligheid.godverzaking; (mil.) muiterij, desertie, v. 5 -IVE, bn., 5 -IV'E LY,
bijw. 1. gebrekkig. onvolkomen, onvolledig ; a -memory,
een gebrekkig geheugen; 2. (kli.) gebrekkig, beschadigd,
defect; 3. (fig.) met gebreken, niet zeer zedelijk; 4.
(taalk.) foutief; verbs -, werkwoorden waaraan wijzen
of tijden ontbreken; 5. - needle, - compass, miswijzend
kompas. *-IVENESs. s. 1. gebrekkigheid, (het) gebrekkige; 2. feilbaarheid, onvolkomenheid, v.
Defence, (di-fens'), s. 1. verdediging, bescherming; 2.
zekerheid, veiligheid; 3. (recht.) conclusie van den ver
verantwoording, v.; 4. wederstand, m.:5. verbod,-werd;
o.; 6. (mil.) vestingbouwkunde, v.; place of -, houdbare
vesting, v.; -s, mv. verdedigingswerken, o. mv . 5 -LESS,
bn ., -LY, bijw. 1. zonder verdediging; weerloos; 2. onversterkt; (mil.) zonder bezetting; 3. machteloos. 5 -LESSNEss, s. gmv. weerloosheid, hulpeloosheid, zwakheid,
machteloosheid, v.
Defend, (di-fend'), bw. 1. - from, - against, verdedigen
(tegen), beschermen, steunen; 2. verbieden, ontzeggen;
to - one's self, *-, ow. zich verdedigen (i. a. b.).
5 - ABLE, ('i -hi), bn. verdedigbaar. *-ANT, bn. (Shak.).
verdedigend. -, m. v. 1. verdediger, m. -ster v.; 2.
(recht.) verweerder, m. -ster, v. *-ED, dw. bn. 1. ver
verboden enz . *-ER, 111 . 1. verdediger, be--deig;2.
schermer; 2. (recht.) verdediger, advocaat, m.
V. verdedigster, beschermster, v.; zie DEFEN DANT, 2.
Defensative, (di-fen-'se-tiv), bn., 5 -LY, bijes. verdedigend, behoedend. *-, s. 1. verdediging, hoede, bewaring,
v.; 2. (heelk.) verband, o.; soort zalf(pleister), v.; 3.
(gen.) voorbehoedmiddel, o.
Defense, (di-fens'), s. zie DEFENCE .
Defensible, (di-fen- 'si-bl), bn. verdedigbaar (i. a. b.);
(mil.) houdbaar. *-NESS, S. verdedigbaarheid; houdbaar
5 ...sIVE, bn ., -LY, bijw. 1. verdedigend, be--heid,v.
schermend; offensive and- alliance, aanvallend en ver
verbond; 2. in weerbaren toestand. -, s. 1.-deign
middel van verdediging, o. bescherming; 2. weerbaar
to stand upon the -, verdedigenderwijze te-heid,v.;3

werk gaan.

Defer, (di-fur'), ow. 1. aarzelen, talmen; 2. overlaten. opdragen, onderwerpen; 3. zich onderwerpen (aan), toegeven. *-, bw. 1. uitstellen, opschuiven, opschorten;
-red stock, debt, uitgestelde schuld; -red annuities,
j aarlij ksche lijfrente beginnend op zekeren ouderdom;2.
aanbieden, opdragen; to - givinq, terug -, inhouden.
Deference, (de'-ferens), S. 1. eerbied, m. ontzag, o. achting,
v.; in - to, out of - to, uit eerbied voor; 2. minzaam
inschikkelijkheid, toegeeflijkheid; 3. opdracht, ay. -heid,
Deferent, (de'-fe-rent), bn. overbrengend, geleidend;
- body, (nat. en sterr.) geleidend lichaam. *-,
voertuig, o.; 2. ladder; 3. geleibuis; (ontl.) zaadbuis, v.
vochtbuisje, o.
Deferential, (de-fi- ren -'sj el),bn.,*-LY,bij w. eerbiedig, -lijk.
Deferment, (di-fur--ment), s. uitstel, o.
Deferred, (di-furd'), dw. bn. uitgesteld enz.; zie DEFER,

ow. bw. 5 ... RER, (-ur), m. v. opschorter, opschortster,

talmer, talmster, nl. v. *... RIPG, dw. bn. uitstellend,
talmend enz.-, s. het uitstellen enz.; zie DEFER, ow.bw.
Defiance, (di-faj-'ens), s. 1. uitdaging, v.; to set at -, uit
that sets all beliefat -, dat gaat alle-dagen,brv;
denkbeeld te boven, dat is ongelooflijk; 2. hoon, trots,
m. beschimping, v.; to set every effort at -, alle pogingen verijdelen ; in - of, ten spijt van.
Defiatory , (di-faj'-e-tur-ri), bn. uitdagend, trotseerend.
Deficience, (di-fi-'sjens), *...Y, s. (-ies), 1. gebrek, o.
(het) ontoereikende; fromn. a - of means, wegens het ontoereikende der middelen; intellectual -, mental- -, be-

enz.; Zie DEFEAT, bw .
perkte geestvermogens; to make up for the - of, het
Defeature, (di-fi'-tjoer), s. 1. verandering van wezens
ontbrekende aanvu ll en, - vergoeden; 2. (kh.)deficit, tekort,
-trekn;2.
nederlaag, v.
o.; -in the weight, het ontbrekende in het gewicht; the Defecate, (def'-iket). bw. 1. ontsmetten, reinigen, desinof a ship's caryo, de waardevermindering der lading.
fecteeren ; 2. aftrekken (vochten); 3. (fig.) louteren, af- Deficient, (di-fi-'sjent), bn., *-LY, bijw. gebrekkig, on
scheiden. *-, bn., *-D, dw. bn. ontsmet. *...ING, des.
volledig, ontoereikend; to be - in the vrei.glit, aan liet
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gewicht ontbreken; it is very -, het laat veel te wen- Deform, (di-form'), bw. 1. misvormen, wanstaltig maken;
schen over; she is - in, het ontbreekt haar aan; he is
2. schenden (een muntstuk enz.); 3. (fig.) bederven, ver
far from being -, hij is verre van misdeeld; - numzedelijken, onteeren. *-, bn. misvormd, leelijk.-ont
ber, (rek.) getal grootei dan de som zijner deelers.
*-ATION, (-mee'-sjun),s. misvorming, schending,v.* -ED,
Deficit, (del -i -sit), u. tekort, deficit, o.
dw. bn., -LY, bijw. misvor md enz . ; zie DEFORM. -NESS,
Defied, (di-fajd'), dw. bn. uitgedaagd enz.; Zie DEFY, bw.
S. misvormdheid, wanstaltigheid, v . * -ER, (-ur), m. v. 1.

... ER (-ur), m. v. 1. uitdager, trotseerden, -ster; 2.
terger, verachter, -ster, m. v.
Defile, (de-fi-lie'), *... LEE, s. (mil.) holle weg, bergpas,
m. defilé, o.
Defile, (di-fajl'), bw. 1. bevlekken, bezoedelen, besmetten ; 2. troebel maken (water enz.) ; 3. schandvlekken,
belasteren. *-, ow. (mil.) defileeren. *-D, dw. bn. bevlekt enz.; zie DEFILE. * -MENT, S. 1. bevlekking, bezoedeling ; 2. schandvlekking, lastering, v. *-ER (-ur),
m. v. 1. bevlekker, bezoedelaar, -ster; 2. schandvlek
lasteraar, -ster, m. v. ...ING dw. bn. bevlekkend-ker,
enz. -, s. (het) bevlekken enz. ; zie DEFIL E, bw.
Definable, (di-faj'-ni -bl), bn. 1. bepaalbaar, verklaarbaar;
2. begrensbaar, waarvan de grenzen op te geven zijn.
Define, (di-fajn'), bw. 1. bepalen,omschrijven, beschrijven,
uiteenzetten ; 2. aan-, opgeven (de grenzen enz.); 3.
(wisk.) beschrijven (een lijn enz.). *-, ow. beslissen,00rdeden. *-D, dw. bn. bepaald enz. ; zie nEFINE. *... ING,
dw. bn. bepalend enz. -, s. (het) bepalen enz.; zie
DEFINE. *-R, (-ur), m. v. bepaler, om-, beschrijver, beschrijfster, m. v.
Definite, (de'-fi-nit), bn., * -LY, bijw. 1. bepaald, zeker,
;

vast ; 2. omschreven ; 3. nauwkeurig, -lijk. *-, s. (red.)
bepaald begrip, o. * -NESS, S. 1. bepaaldheid, zekerheid;

2. begrensdheid, beperktheid, v.
Definition, (de-fi- ni'-sjun), s. 1. beschrijving, bepaling,
v.; to draw a - of, eene beschrijving maken van; 2.
duidelijke aanwijzing; 3. beslissing.
Definitive, (de-fin'-ni-tiv), bn., 5 -LY, bijw. bepaald,
uitdrukkelijk, beslissend, definitief, eind... ; - article,
(taalk.) bepalend lidwoord. *-NEss, s. bepaaldheid,
uitdrukkelijkheid, v. (liet) beslissende.
Deflagrability, (de-fle-ghre- bi'-li-ti), s. ontbrandbaar
GRABLE, ('-ghre-bl),bn. ontbrandbaar. *... GRATE,-heid,v.*
('-ghret), bw. doen ontbranden (ook scheik.). -D, dw. bn.
ontbrand . 5 ...GRATING, dw . bn . ontbrandend . * ...GRATION,
(-ghree'-sjun), s. 1. ontbranding; 2. loutering door ontbranding, v. *... GRATOR, ('-ghree-tur), s. (werkt.) ontbrander; (scheik.) galvanische toestel om metalen te
doen ontbranden, m.
Deflect, (di-flekt'), ow. (zeev.) afwijken (van den rechten
koers), (ook fig.) ; the needle -s, de naald -, het kompas
wijkt af. *-, ow. doen afwijken, - afdwalen . * -ED, dw .
bn, afgeweken. *-ING, dw. bn. afwijkend.
Deflection, (di-flek'-sjun), s. 1. afwijking, v. ; 2. - of
the needle, miswijzing -, declinatie van de magneetnaald;
- of a ship, afdrijving van een schip; 2. (nat.) straal -

breking, v. ; 3 . omweg , in. zijpad, o.
Deflector, (di-flek'-tar), s. (werkt.) straalbreker, m.
Deflexure, (di-fiek'sjoer), s. 1. nederbuiging, v.; 2. zie
DEFLEXION.

Deflorate, (di-flo-'ret), bn. uitgebloeid, zonder bloesem.
... RATION, (-roe'-sjun), s. 1. schoffeering, verkrachting

(van pene maagd) ; 2. kern, bloem, keur, v. puik, o.
Deflour, (di-flaur'), bw. 1. schoffeeren. verkrachten (eene
maagd); 2. ontsieren ; 3. ontbloesernen, van bloesem -,
van bloemen berooven. 5-En, dw. bn. verkracht enz.;
zie DEFLOUR. *-ER, m. 1. schoffeerder,verkrachter,maag, denschender; 2. ontsierder; 3. bloesemroover, m. *-iNG,
dw. bn. verkrachtend enz. -, s. (het) verkrachten enz.;
zie DEFLOUR.

Deflow, (di-floo'), ow. neer-, afstroomen, -vloeien . F -ED,
dw. bn. neêrgestroomd . * -ING, dw. bn. neêrstrooinend.
Deflux, (di-fluks'), F-ION, (-'sjun), s. afvloeiing, v.;
- of humors, (gen.) zinking in liet hoofd, zware ver
-koudhei,v.
Defoe, (de'-fo), m. Daniël Defoe (Engelsch schrijver,
1663-1731).

Defoliation, (di-fo-li-ee'-sjun), s. (het) afvallen der bladeren, ontbladering, v.
Deforce, (di-fors'), bw. overweldigen, met geweld in
bezit houden. *-D, dw. bn. overweldigd. t-MENT, S.
overweldiging,gewelddadige inbezithouding, v. *...IANT,
(-'sjent), m. overweldiger, m. *...ING, dw. hn. overweldigend.

misvormer, -ster; 2. schender, bederver, bederfster, m. v.
F-ITY, s. 1. misvormdheid, wanstaltigheid, leelijkheid;
2. verdorvenheid ; 3. onregelmatigheid, v.
Defraud, (di-fraod'), bw. - of, ontfutselen, ontstelen,
benadeelen, wederrechtelijk onthouden. * -ATION, (-dee'-

sjun), s. ontfutseling, v. bedrog, o. berooving, benadeeling, wederrechtelijke onthouding, v. * -ED, dw. bn.

ontfutseld enz. ; Zie DEFRAUD . *-ER, (-ur), m. v. ontfutselaar, bedrieger, beroover, m. beroofster. v. F -- ING,
dw. bn. ontfutselend enz. -, s. (het) ontfutselen enz.;
zie DEFRAUD. * -MENT, S. 710 DEFRAUDATION.

Defray, (di-free') bw. 1. vrijhouden, de kosten betalen;
2. dekken ; 3. (fig.) opwegen . F -ED, dw. bn. vrijgehouden.
*-ER, (-ur), m. v. vrijhouder, -ster, betaler, betaalster,
m. v. *-ING, dw. bn. vrijhoudend, betalend (de kosten).
- s. (het) vrijhonden enz. ; zie DEFRAY. * -MENT, S.
vrijhouding (van kosten enz.), v.
Deft, (deft), bn., 5 -LY, bijw. 1. lief, fraai; 2. vlug, dartel, snoeperig; 3. behendig; 4. aardig, gepast.
Defunct, (di-funkt'), bn. overleden, wijlen ; the -, de
overledene. 5 -IoN, (-'sjun), s. (het) overlijden, afsterven.
Defy, (di-faj'), bw. (vt. defied), 1. uitdagen (tot); to to single combat, tot een tweegevecht uitdagen; 2. trotscoren, braveeren (het gezag enz.) ; his speed defied pursuit, zijne snelheid stelde alle vervolging teleur; 3.
tarten; I - you to say, ik tart u te zeggen. F-, s. uit
5 -ING, dw. bn. uitdagend enz. -, s. (het)-dagin,v.
uitdagen enz. ; zie IEFY.
Degarnish, (di-ghel'-niej), bw. 1. ontdoen, ontblooten,
af-, wegnemen ; 2. (mil.) to - a fortress, een vesting
ontwapenen (van geschut -, van manschap ontblooten).
F ED, dw. bn. ontbloot enz.; zie DEGARNISH . F-ING,
dw. bn. ontblootend enz. -, s. (het) ontblooten enz.;
zie DEGARNISH . *-MENT, s. 1. ontblooting, berooving
(van) ; 2. (mil.) ontwapening (eener vesting), v.
Degeneracy, (di-dj en- 'ne-re-si), s. gmv. 1. ontaarding,
verbastering, v. verderf, o. ; the - of manners, de ver
zeden; - of spirit, ontaarding van den-basteringd
geest, verdierlijking, v. ; 2. (gen.) vochtenbederf, o.
Degenerate, (di-djen'-ne-reet), ow. - into, ontaarden,
verbasteren. *-, bn., FLY, bijw. ontaard, verbasterd:
to become - , to turn - , ontaarden, verbasteren . * D,
dw. bn. ontaard enz . 5 - NESS, s. ontaarding, verbastering, v. *...ING, dw. bn. ontaardend. 5 ...ION, (-ree'-sjun),
-

S.

Zie DEGENERACY.

Degenerous, (di-djen' -ne-rus), bn., *-LY, bijw. ontaard;
laag, gemeen.
Deglutinate, (di-gljoe'-ti-net), bw. 1. losmaken (het
klevende) ; 2. (fig.) oplossen, ontwarren. *-D, dw. In.
losgemaakt. *...rNG, dw. bn. losmakend enz. -, s. (het)
losmaken (van het klevende) enz. *...ION, (nee-'sjun), s.
1. losmaking (van het klevende); 2. (fig.) oplossing, ontwarring, v.
Deglutition, (di-gljoe-ti-'sjun), s. 1. slikking, opslikking, v.; slikvermogen, o.
Degradation, (de-ghree-dee-'sjun), s. 1. afzetting (van
een post enz.) ; (mil.) degradatie ; 2. verbastering. v.; 3.
bederf, o. waarde-vermindering, v. achteruitgang, m.;
4. (fig.) verkleining, v. ; 5. (schild.) luchtperspectief, o.
Degrade, (de-ghreed'), bw. 1. afzetten, ontzetten (van
een ambt enz.); (mil.) degradeeren; 2. bederven (ookfig.);
3. verminderen (waarde); 4. - into, verkleinen (tot).
*-D, dw. bn. afgezet enz. ; zie DEGRADE. *-MENT, S.
zie DEGRADATION. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. afzet
afzetten enz. ; zie DEGRADE .
-tend.,s(h)
Degravation, (di-ghre-wee'-sjun), s. verzwaring, v.
Degree, (di-ghri'), s. 1. graad, m. trap, hoogte, v.; in the
highest -, tot den hoogsten graad; by -s,trapswijs;
in a good -, grootendeels ; in some -, eenigermate : in
no -, geenszins; not in the least -, niet het allerminst:
2. graad van bloedverwantschap: prohi>>;tr1 -s, (recht.)
verboden graden van llei lv c n entsc}yap (bij het huwelik(: 3. r ^ncc. tand: 4. graad (aan een academie), m.;
((1 1^(ke -s, promovoeren : of low -, van lagen stand; 5.
(zeev. en stern.) ten -s of northern (of southern) latitude,.
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tien graden noorderbreedte, - zuiderbreedte; 6. af kapping van drie cijfers of nullen ; 7. (muz.) rust, V. interval, m.
Degust, (di-ghust'), bw. proeven. *-ATION, (-tee'-sjun),
s. het proeven, proef, v. * - ED, dw. bn. geproefd. * - ING,
dw. bn. proevend. -, s. (het) proeven.
Dehisce, (di-hiss'), ow. (plant.) gapen, zich openen. *- D,
dw. bn. gegaapt. *...ENGE, (- 'sens), s. 1. gaping, het
openstaan ; 2. (plant.) het opengaan, - opensluiten (der
zaadkapsels). *...ENT, (-'sent), bn. (plant.) opengaand,
- springend.
Dehonestate, (de-hon-es'-teet), bw. zie DISHONOR, bw.
Dehort, (di- hort'), bw. af-, ontraden, af brengen (van).
* -ATION, (-tee-'sjun), s. af-, ontrading, v. *- ATOlY,
(-'tur-ri), bn. af-, ontradend. *- ED, dw. bn. afgeraden,
ontraden. *- E R, (-' ur), m. V. af-, ontrader, m. ontraad ster, v. * - ING, dw. bn. af-, ontradend. -, s. (het)

ontraden.

Deicide, (di'- i -said), m. Godmoordenaar (naam gegeven
aan hen die den Zaligmaker kruisigden). m.
Deific, (di-i'-fik), * - AL, bn. 1. goddelijk ; 2. tot God makend, vergodend. *-ATION, (di- i -fi-kee'-sj un), s. ver
-godin,v.
Deified, (di' -i -faj d), dw. bn. vergood.
Deifier, (di'- i -faj-ur), m. v. vergoder, m. vergoodster, v.
Deiform, (di' -i- form), bn. van goddelijke gestalte, - ge
ITY, ('-i- ti), s. gmv. goddelijke gedaante, v.-dante.*
Deify, (di'- i -faj), bw. vergoden. * - ING, dw. bn. vergodend.
-, s. (het) vergoden.
Deign, (deep), ow. zich verwaardigen, gelieven, wel willen. f -, bw. vergunnen, toestaan. *- ED, dw. bn. verwaardigd enz.; zie DEIGN. *-ING, dw. bn. zich verwaardigend enz.
Deintegrate, (di-in'-ti-ghreet), bw. verminderen (in gehalte), verbrokkelen. *- D, dw. bn. verbrokkeld. *...ING,
dw. bn. verbrokkelend.
Deism, (di'-ism), s. (wijsb.) erkenning van God (buiten
de openbariiig), v. deïsme, o.
Deist, m. erkenner van God buiten de openbaring, deïst,
M. *-IC, *.ICAL, bn. deïstiscli.
Deity, (di'- i -ti), s. (-ies), godheid, v.
Dejanira, (di-dje-naj'-re), s. Dejanira (v. n.).
Deject, (di-djekt'), bw. (fig.) ternederslaan, den moed
benemen; to be, to look -ed, er neêrslachtig uitzien.
-, bn. -ED, dw. bn., -EDLY, bijw. neêrsla.elit,ig, moedeloos, diep bedroefd, radeloos. *-EDNESS, ('-id-ness),
s. neerslachtigheid, moedeloosheid, v. * - ING, dw. bn.
(lig.) neêrslaand, ontmoedigend. -, s. (het) nederslaan,

ontmoedigen.

Dejection, (di-djek'-sjun), s. 1. neêrslachtigheid, luste-

loosheid, moedeloosheid, radeloosheid, diepe droefheid,
v. ; 2. gebrek aan eetlust, o. zwakte van maag en ingewanden, v.; 3. (gen.) stoelgang, m. buikontlasting; 4.

vertraging, v. ; 4. (kh.) respijt, o. ; 3. bedenktijd, m. ; 6.
(het) ophouden.
Delay, (di-lee'), bw. 1. uitstellen; 2. opschorten, schorsen,
verschuiven ; 3. vertragen; 4. ophouden. *-, ow. 1. ophouden; 2. aarzelen; 3. achterblijven. *- ED, dw. bn. uit
zie DELAY. *-ER, (- ur), m. v. uitsteller,ver--gestldnz.;
trager, vertraagster, talmer, - ster, m. v. * - ING, dw. bn.
uitstellend enz. -, s. (het) uitstellen enz.; Zie DELAY, bw.
* -MENT, S. Zie DELAYING, S.
Del credere, (del-kre'-di-ri), s. (kh.) borg, m. borgstelling, v. ; to stand -, borg stellen, - staan ; del credere
staan.
Dele, (di' -li), bw. 1. uitroeien; 2. (drukk.) weg laten ; -,
laat weg, haal door.
Deleble, (dil' - i -bl), bn. doorliaalbaar, uitwischbaar.
Delectable, (di- lek' -ti-bl), bn., *...BLY, bijw. heerlijk, ver
genotrijk. *- NEss, s. (-es), heerlijkheid, ver -rukelij,
-rukelijhd,v.
genot, o.
Delectation, (di -lek- tee'-sjun), s. hoogst genot, o. wellust, in.
Delegacy, (del'- i -ghe -si), s. lichaam der zaakgelastigden,
- der afgevaardigden, o. *...GATE, (del' -i- gheet), bw. 1. afzenden, machtigen, van volmacht voorzien, afvaardigen;
2. (recht.) op-, overdragen (een schuld); 3. aanstellen (een
rechter). *-, s. 1. zaakgelastigde, gemachtigde, gezant,
afgevaardigde ; 2. gedelegeerde, gecommitteerde, m. -,
bn., -D, dw. bn. afgezonden, gemachtigd enz.; Zie DELE
bw. * ... GATING, dw. bn. afzendend, machtigend enz.-GATE,
-, s. (het) afzenden enz.; Zie DELEGATE, bw. * ... GATION,
(-ghee'-sjun), s. 1. afvaardiging, machtiging, volmacht,
v.; 2. zie DELEGACY; 3. (recht.) op-, overdracht (eener
schuld); 4. benoeming (van een rechter), v.
Delenifical, (del- i- ni' -fi-kel), bn., *- LY, bijw. (heelk.)

pijnstillend.

Deleterious, (del- i -ti'-ri-us), bn., *- LY, bijw. doodelijk
vergiftigd, verderfelijk (van uitwasemingen).
Deletery, (del'-i-ti-ri), bn. Zie DELETERIOUS.
Deletion, (di- li' -sjun), s. 1. uitwissching, doorhaling; 2.
uitroeiing, vernietiging, v.
Deletory, (dil' - i -tur-ri), s. uitwisschend -, uitroeiend
middel, o.
Delf, (dolf), s. mijn, V.
Delft-ware, (delft'-weer), s. Delftsch aardewerk, - porselein, o.
Deliae, (di'- li-ek), S. gebeeldhouwd -, gedreven zilver -,
goudwerk, o.
Delibate, (dil'-i -bet), bw. proeven. *--D, dw. bn. geproefd.
*...ING, dw. bn. proevend. *...ION, (bee'sjun), s. (het)

proeven.

Deliberate, (di- li' -be-ret), ow. beraadslagen, elkander
raadplegen. *-, bw. overleggen, overwegen. f -, bn.,
*-LY, bij w. 1. behoedzaam, voor -, omzichtig, bedacht
overleg, bedaard; 2.. koelbloedig; lie tooka --zam,et
aim, hij ging bedaard te werk. *- D, dw. bn. beraadslaagd,
overwogen. *- NEss, s. gmv. 1. behoedzaamheid, voor -,
omzichtigheid, v. overleg, o.;2. koelbloedigheid, bedaardheld, v. *...ING, dw. bn. beraadslagend, overleggend.
-, s. (het) beraadslagen enz.; Zie DELIBERATE, bw. en ow.
Deliberation, (di- li -be- ree' -sjun), s. 1. beraadslaging,
overweging, v. overleg, o.; to bring under -, in beraad
geven, ter tafel brengen ; 2. (zeev.) scheepsraad, m.
Deliberative, (di- li' -be-re-tiv), bn., *-- LY, bijw. 1. beraadslagend, overwegend, overleggend; 2. met overleg,
opzettelijk,voorbedachtelijk. *-, s. ruggespraak, v.mondeling beraad, o.
Delicacy, (de'- li -ke -si), s. (-les), 1. keurigheid, lekker
spijs en drank), v.; 2. keurig -, lekker eten-heid(van
of drinken, o. ; 3. fijnheid, sierlijkheid, netheid, properheid, v. *...IES, mv. lekkere zaken, v. mv. lekkers,
snoepgoed, o.
Delicate, (de'- li -ket), s. lekkernij, v. *-, in. v. fijnproever, - proefster, m. v. lekkerbek, m. *-, bn., 5 -LY, bijw.
1. lekker, kostelijk, fijn (van smaak); 2. keurig, voor
uitgelezen; 3. fijn,teêr, teêrgevoelig, week (van-treflijk,
gemoed); 4. sierlijk, net. * - NESS, s. 1. keurigheid; 2..
teêrgevoeligheid, weekheid; 3. sierlijkheid, v.; zie DELI-

nederwerping, teraardestorting, v.
Dejectory, (di-djek'-tur-ri), bn. 1. (gen.) afvoerend, ontlastend, buikzuiverend; 2. neêrslaand. *•..TUxE, ('-tj•oer),
s. (gen.) uitwerpsel, o.
Dejerate, (di'-dji- reet), bw. bezweren, beedigen. *- D,
dw. bn. bezworen. *...TNG, dw. bn. bezwerend. *...ION,
(di-dji-ree'sjun), s. 1. bezwering, beëediging; 2. eedsaflegging, v.
Dejugation, (di-djoe-ghee'-sjun), s. (landb.) oplegging
van het juk, V.
Delaceration, (di-le -si-ree' -sjun), s. verscheuring, vaneenrijting, v.
Delacrymation, (di-le-kri- mee' -sjun), s. 1. betraning,
beweening, V. ; 2. (gen.) het tranen, traanoog, o.
Delactation, (di- lek -tee'-sjun), s. (het) spenen, spe
-nig,v.
Delapse, (di-leps'), ow. neervallen, afvallen, neerdalen.
* ...ATION, (-see'-sjun), s. neêrvalling, - daling, v. *- D, dw.
bn. 1. neergevallen; 2.gezakt(van de baarmoeder).
dw. bn. neêrvallend enz. -, s. (het) neervallen. *...ioN,
(-sjun), s. neêrvalling, zakking, v.
Delate, (di-loot'), bw. 1. (recht.) verklappen, verklikken,
aanbrengen ; 2. overbrengen (van het geluid). *-v, dw.
bn. verklapt enz. *...ING, dw. bn. verklappend. *...TON,
CACY.
(-'sjun), s. 1. (het) verklappen, - aanbrengen; 2. overbren- Delices,(de'- li-sis),s.mv. aangenaamheden,geneugten,v.mv.
ging (van het geluid), v. *...ox, (di-lee'-tur), m. v. Delicious, (de- li' -sjus), bn., 5 -LY, bijw. kostelijk, lekker,.
verklapper, verklikker, aanbrenger, -ster, m. v.
keurig, -lijk. *- NESS, S. 1. kostelijkheid, keurigheid,
Delay, (di-lee'), s. 1. uitstel, o. ; that will not bear -,
lekkerlieid ; 2. heerlijkheid, v. wellust, m.
dat duldt geen uitstel ; 2. opschorting, schorsing ; 3. Delict, (de'- liet), s. misdaad, v. wanbedrijf, o.

DEL.

DEL.-DEBT.

Deligation, (de- li -ghee'-sjun), s. (heek.) verband, o.

gave, af-, overlevering; 3. uitlevering, overhandiging,
afgifte; 4. overbrenging, v.; 5. (liet) bestellen, bestelling (van een brief); 6. inbezitstelling; 7. voordracht,
voorlezing, v.; 8. (liet) werpen (van een bal); 9. (kh.)
levering, v. 5 -ED, dw. be. 1. bevrijd; 2. overgeleverd
enz.; zie DELIVER, bw. *-ER, (-or), m. v. 1. bevrijder, bevrijdster, verlosser, verlosster; 2. leveraar,
-ster, m. V. * -ING, dw. bn. 1. bevrijdend; 2. overleverend enz. -, s. (het) bevrijden enz.; Zie DELIVER.
Delivery, (de- li' -wu-ri), S. mv. (-ies), 1. bevrijding, verlossing. redding; 2. overlevering, overgave; 3. (kh.) leve
v.; bill of -, volgbrief; term of -, tijd van leve -ring,
ofgood - leverbaar (van effecten); -weight,gewicht-ring;
bij den uitvoer; 4. voordracht, voorlezing; 5. verlossing
(eener zwangere vrouw); 6. losheid, v. 5 -PIPE, S.
(stoomv.) ontlastpijp, v. 5-VALVE, S. ontlast -, topklep,v.
Dell , (del), s. dal, o. vallei, laagte, v.
Delos, (di' -los), s. (oude aardr.) Delos (eiland), o.
Delphi, (del'-faj), s. (oude aardr.) Delphi, (stad), o. *-kw,
(-'phi-en), *-c, bn. Delpliisch.
Delphia, (del'-fl-e), *...PHINIA, (-fi'- ni -e), s. (scheik.) dol
-fijnzur,0.
Delphine, (del'fin), bn. 1. de dolfijnen betreffend, dol
betreffend. *...NITS,-fijn.;2(Frgesch)daupbijn
(del'-fl-nit), s. (aardr.) dolfijnsteen, m.
Delta, (del' -te), s. (aardr.) delta, v. rivier-eiland aan zee
(inz. van den Nijl), o. *...TOid, bn. delta-, ruitvormig.

(hot) verbinden.
Delight, (di-lajt'), s. genoegen, uitstekend vermaak, o.
wellust nI. ; his writivlgs were the - of the court, zijne
geschriften waren de wellust van het hof; they have in reading, zij vinden hun hoogst genot in het lezen ;
he found - in study, de studie was zijn hoogst genot.
*_, bw. bekoren, verheugen, verblijden, verrukken; to
- one's self in, with, zich vermaken met, - in. *-,
eow. zich vermaken (met), zijn hoogst genoegen vinden
(in); he -s in obliging, verplichten (ten dienste staan)
is zijn hoogst genot, - zijn leven; lie -s to see you,
als hij u ziet gaat zijn hart open. *-ED, dw. bn. bekoord,
verrukt

enz.;

Zie DELIGHT, bw. en ow. * -FR, (-ur), in.

v. die genoegen vindt (in), die verrukt is (met).
* -ING, dw. bn. bekorend, verrukkend enz. -, s. (het)
bekoren enz.; zie DEL IGHT, bw. en ow. *-FUL, bn.,
-LY. bijw. bekoorlijk, verrukkelijk, aantrekkelijk, genotrijk, heerlijk. * -FULNESS , S. bekoorlijkheid, verruk
kel ij kheid, V. genot, o. *-LESS, bn., -LY, bijw. vreugdeloos, ledig (aan genot enz.). *-soME, bn., -I.Y, bijw.
Zie DELIGHTFUL. * -SOMENESS, S. zie DELIGIITFULNESS.
Delineament , (di- li - 'ni -e- ment), s. schets, afbeelding, v.
Delineate, (di- li - 'ni -et), bw. 1. schetsen, ontwerpen;
2. afbeelden, schilderen, teekenen (ook fig.); beschrijven.
*-D, dw. bn. geschetst enz.; zie DELINEATE, bw. *...ING,

dw. bn. schetsend enz. -, s. (het) schetsen enz.

Delineation, (di- li - ni -ee'-sjun), s. 1. schets, v. ontwerp,
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-, s. (ontl.) - muscle, delta-spier, v.

o. teekening; 2. afbeelding, v. portret, o.; 3. (fig.) schil Deludable, (di-ljoe'-di-bl), bn., *...BLY, bijes. 1. licht te
bedriegen, - te misleiden; lichtgeloovig; 2. verijdelbaar.
beschrijving, v. *...^i}.kTOR, ('- ni -o-t.ur), m. v.-dering;4.
schetser, ontwerper, -ster, beschrijver, beschrijfster, ni.v. Delude, (di-ljoed'), bw. 1. bedriegen, foppen, misleiden;
2. verijdelen. *-D, dw. bn. 1. bedrogen; 2. verijdeld.
*... NEATORY, (- 'ni -e-tur-ri), bn. 1. schetsend; 2. beschrij-

vend; 3. schilderend. *... NEATURE, ('- ni -e-tjoer), s. Zie
DELINEATION.

Deliniment, (de- li'-ni-ment), s. matiging, verzachting. v.
Delinquency, (di-lin'-kwen -si), s. (-ies), 1. overtreding,
v. vergrijp, o.; 2. knevelarij, v. *...QUENT, ('-kwent), bis.
misdadig, schuldig. -, m. v. overtreder, -treedster,
misdadiger, -ster, m. v.
Deliquate, (di'- li -kwet), bw. en ow. oplossen, smelten.
*-D, dw. be. opgelost. *...ING, dw. bn. oplossend.
*...ION, (- kwee' -sjun), s. oplossing, smelting, v.
Deliquesce, (de- li -kwes'), ow. vervloeien, wegsmelten.
*-D, dw. bn. vervloeid.
.Deliquescence, (de- li -kwes'- sens), s. vervloeiing, weg
SCENT, ('-sent), bn. vervloeiend, weg--smelting,v.*
smeltend.

Deliquiate, (di- li' -kwi-et), zie DELIQUESCE . *...QUIUM,
('-kwi-um), s. 1. (scheik.) (het) vervloeien, vervloeiing,
v. vloeibare toestand, m.; 2. (gen.) onmacht, flauwte, v.
Deliracy , (di- li' -re -si) , * ...MENT, S. zie DELIRIUM.
Delirate, (di- li' -ret), ow. ijlen, raaskallen, ijlhoofdig
zijn.

*-D, dw. bn.

geijld

enz.; Zie DELIRATE . *...ING,

dw. bn. ijlend enz. -, s. (het) ijlen enz.; zie DELIRATE.

*.. .IoN,(.ree' sj u n), s.ijling,ijlhoofdigheid,ijlendekoorts,v.

Delirious, (di- li' -ri-us), bn., *-LY, bijw. ijlhoofdig, waan
woedend, raaskallend. *-NESS, s. gmv. zie-zing,

*...ER, (-ur), m. v. bedrieger, -ster, misleider, -ster; 2.
verijdelaar, -ster, m. v..
Deluge, (de'-ljoedsj), s. zondvloed, m. *-, bw. - with,
overstroomen. *-D, dw. bn. overstroomd.
Delusion, (de-ljoe'-zjun), s. 1. bedrog, o. misleiding, fopperij; 2. dwaling, v. waan, m. verblinding,begoocheling,v.
Delusive, (de-ljoe'-ziv), bn., 5 -LY, bijw. bedrieglijk,
misleidend. 5 -NEss, s. bedrieglijkheid, misleiding, v.
(het) bedrieglijke. *...soRY, (ljoe'- sur -ri), zie DELUSIVE.
Delve, (delv), bw. 1. delven, graven; 2. peilen (ook fig.),
doordringen. *-, s. gracht, holte, v. hol, o. *-R, (-ur),
m. v. de,ver, delfster, m. v. graver, m. graafster, v.
Demagogical, (dem-e-gho'-ghi-kel), bn. volksmennend,
- leidend, opruiend, demagogisch. *...GOGUE, ('-ghogh), m.
volksmenner, - leider, demagoog, m.
Demain, (de- meen'), s. 1. domein, o. heerlijkheid, V.
heerengoed, o.; 2. landeigendom, m.
Demand, (di- maand'), bw. 1. vragen, aanvragen; 2. vorderen, verlangen; 3. (recht.) eiscllen. *-, s. 1. vraag,
aanvrage, v.; 2. eisch, m. vordering, v. verlangen, o.;
what are his -s? wat wil hij? wat eiseht hij? lais adversaries
multiplied their -s upon Ihim,zijne tegenstanders stelden
hem gedurig meer eischen; 3. (schuld)vordering, pretentie; (kb.) vraag, navraag; to be in great -, zeer -,

veel gevraagd worden, veel aftrek hebben;

a noteon -,

DELIRIUM.
een wissel (betaalbaar) op zicht; in full of all -s, tot.,
ih saldo van rekening; (fig.) this lady is in great -,
Delirium, (di- li' -ri-um), s. gmv. ijlhoofdigheid,waanzinnigheid, ijlende koorts, v.; - tremens, (gen.) waanzindeze dame wordt zeer gezocht . * -ABLE, ('- i -hi), bn.
nigheid door den drank, jenever - dolheid, v.
invorderbaar (van schulden). 5 -ANT,('-dent), m.v.(recht.)
eischer, -es, M. V. *_ED, dw. bn. gevraagd enz.; zie
Delitescence, (de- li -tes'- sens), s. (gen.) (het) inslaan,
(het) terugslaan.
DEMAND, bw. *-ER, ('-ur), s. vrager, in. vraagster, V.
Delitigate, (de- li' -ti-ghet), bw. uitschelden, bekijven.
*--MENT, S. (r echt.) eisch, m.; writ of - , conclusie van
*-D, dw. bn. uitgescholden. *...ING, dw. bn. uitscheleisch . * -REss, v. vraagster, eischeres, v.
dend. *...ION, (-ghee'-sjun), s. (het) uitschelden, scheld Demaratus, (de-me-roe'-tus), in. Demaratus (m.n.).
-word,.bekijvng Demarcation, (di-mer-kee'sjun), s. afbakening, afgren-

Deliver, (di- li' -wur), bw. 1. - from, bevrijden, vrijmazing. begrenzing v.; line of -, demarcatielijn, v.
ken, verlossen, redden; 2. - out, overgeven, af-, overle- Demean, (de'-mien), bw. verlagen, vernederen; to - one's
veren, overlaten (aan); 3. - up,uitleveren,overhandigen,
self, zich gedragen. *-, s. zie DEMEAN OR. *-ED,
afgeven; to - into the hands of, overgeven in handen
dw. gedragen. * -ING, bn. 1. vernederend; 2. (zich) gevan ; to - a message, een boodschap overbrengen; to dragend.
a letter, een brief bestellen ; to - possession, (recht.) in Demeanor, (de- mie' -nur), s. 1. gedrag, o. gedraging,
bezit stellen; 4. voordragen, voorlezen; to - a speech,
houding, v.
Bene redevoering houden; 5. uitbrengen (een gevoelen, Demency, (di-men -si), s. gmv. zinneloosheid, v.
eens stem); 6. verlossen (eens zwangere vrouw); 7. werpen Dementate, (di-men'-tet), bn. zinneloos, dol. *-, bw.
(een bal); 8. to - up, over, overleveren (een vesting);
dol -, zinneloos maken. *-D, dw. bn. dol gemaakt.
*..ING , dw. bn. dol makend. *..Ion, (tee'sjun), s. (het)
9. (kh.) leveren; when - cd, na levering; to -in trust,
in bewaring geven, toevertrouwen; 10. ophand geven;
dol maken.
.to - in payment, in betaling geven; to - to thewind, weg- Demented, (di-men'-tid), bn. krankzinnig.
werpen. * - ABLE, (' - i - bl.), bn. leverbaar. * - ANCE, (' - ens), Demephitize, (di-me'-fi-tajz), bw. ontsmetten, desinfees. 1. bevrijding, vrijmaking, verlossing, redding; 2. overteeren. *-D, dw. bn. ontsmet. *... A T I ON, (-zee'-sj un), s.
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DEM.-DEN.

DEM.

kenner, m. *- OLOGY, (-o'-lo-dji), s. leer der duivels,
ontsmetting, desinfectie, v. *... ING, dw. bn.- ontsmet- demonen, v. *-OMIST, m. v. bezetene, m. v.
tend. -, s. (het) ontEmetten.
s. duivelen -, demonen-rijk, o. -regeering, v . * -RY, s. duiDemerit, (de-me'rit), s. 1. slecht gedrag, wangedrag, o.;
velsche geest, m . * -SHIP, s . demonisch -, helsch wezen, o.
2. (oudt.) verdienste (Shak.), v. *-, bw. (oudt.) verdieDemonstrable, (de-mun'-stri-bl), bn., 5 - LY, bijw. benon. *-, ow. iets laakbaars doen.
Demersed, (di - mursd'),bn. ingedowpeld. ...s^oN ( - sjun),
S. 1. indompeling; 2 . verdrinking, v. (}et) verdrinken;
3. in-, verzakking v.

Demesne, zie DEMAIN .
Demetrius, (di-mi'tri-us), m. Demetrius (m. n.).
Demi, (de' -mi), bn. half (slechts in samenstellingen).
* -BRIGADE, S. (mil.) halve brigade, v . * -CANNON, S.
halve kartouw, v. 36-ponder, m. * -CHASE-BOOT S, S. mv.
halve rijlaarzen, v. mv. *-cross, s. (sterr.) zonshoogte meter,(soort) sextant, m.* _CULVERIN, s. halve veldslang,
o. tienponder, m. * -DISTANCE, s. (vest.) afstand tusschen
de uiterste veelhoeken en de zijden, m. *-DIToI E, s.

(muz.) kleine terts, v . * -FLEXED, bn. halfgebogen.
*- FLEXION, s. halve buiging, v. *-GAUNTL.ET,s. kleine
(ridder)handschoen, m. 5 -GOD, m . halfgod, ni. -DESS,
v. halfgodin, v. * -GEORGE , s. (vest.) halve keel -lijn, v.
*- GROAT , s. halve groot (munt = 1'/4 cent), v. -isLAND, s. schiereiland, o. 5 -,IAN, *-JOHN, s. groote
mandeflesch (= 5 tot 6 gallons), v. *-L ANCE, s. korte

wijs-, betoogbaar,00genschijnlijk ,klaarblijkelijk. *-aESS,
S. bewijs-, betoogbaarheid, v. (het) klaarblijkelijke.
Demonst rate , (de-mun'-stret), bw. 1. betoogen, bewijzen, doen blijken; 2. (ontl.) demonstreeren. *-D, dw. bn.
betoogd. 5 ...ING, dw. bn. betoogend. *...ION, (-stree'-sjun),
S. 1. betoog, o. bewijsvoering, v. bewijs, o.; 2. klaar
demonstratie, uit -blijkehd;3.(ontwick)
openlijk blijk (van hulde,-enztig;4.volksbw,
van afkeuring enz.), o. demonstratie, v. °...Iv E, bn.,.
-LY, bijes. 1. betoogend, bewijsvoerend, verklarend; 2.
(taalk.) pronoun -, aanwijzend voornaamwoord. 0 ...IVENESS, S. betoogbaarheid, bewijskracht, v. *...oR, (-ur),.
m. v. betooger, bewijsvoerder, -ster, verklaarder, -ster,
m. v. *...oRY, ('-ur-ri), bn. betoogend, geldig als bewijs,
bewijskrachtig, verklarend.
Demoralization, (de-mo-re-li- zee'-sjun), s. gmv. ver
-ontzedlijkg,v.*IE(-mo'relajz),bw.vntdelijken. *-D, dw. bn. verontzedelijkt. 5 ... IZING, dw. bn.
verontzedelijkend.
Demosthenes, (di-- mos'-thi-nus), m. Demosthenes (m.
n.)....THENIC, ('-thi -nik), bn. van -, naar Demosthenes,
Demosthenisch.
Demotic, (de-mo'-tik), bn. tot het volk behoorend,
volks...
Demulee, (di-muls'), bw. (gen.) verzachten, lenigen.
*-D, dw. bn. verzacht.
Demulcent, (di- mul'-sent), bn. (gen.) verzachtend, lenigend. *-, s. verzachtend middel, o. *... GING, dw. bn.
(gen.) verzachtend, lenigend.
Demur, (di- mui'), ow. 1. aarzelen, twijfelen, zijn oordeel
opschorten; he -red upon returning, hij aarzelde terug
te komen; 2. (recht.) exception opwerpen. °-, bw.
betwijfelen. *-, s. aarzeling, opschorting, v. twijfel, nl.
Demure, (di- mboer'), bn., *-LY, bijw. 1. ernstig, bedaard; 2. zedig, bescheiden; 3. gemaakt, schijnheilig,
preutsch; she -ly abased her eyes, zij sloeg preutsch de
oogen neder; to look -, een zedig voorkomen hebben.
*_, ow. er zedig uitzien, zich zedig gedragen (naar het
uiterlijke). *-NFss, s. 1. ernst, m. bedaardheid; 2. zedigheid, bescheidenheid; 3. gemaaktheid. preutschheid, v.

lans, enterpiek, v. *- LUNE, S . 1. halve maan, v.; 2. (vest.)
ravelijn, o. * -SIATU RED, bn. gekruist (van meeschenen dierenrassen) . * -OFFICIAL, bn. half-ofpiciëel. *-PIKE,
S. enterpiek, v. 5 -PREMISES, s. (red.) halve premissen,
v. mv . *- QUAVER, S. (muz.) zestiende (eener noot), o.
*- RELIEVO, (beeldh.) s. halfverheven, -relief, o.
v. slecht befaamde vrouw, v. *- SEMI QUAVER, S. (muz.)
twee-en- dertigste (eener noot), o. *-TANG, s. (recht.) van
halven bedde, stief... * -TINT, S . (schild.) halve tint, m.
*-TONE, s. halve toon, m. *- VILL, s. half (kies)vlek (uit
vijf vrijpachters bestaand, in Eng.), o . * -VOLT, s.(rijsch.)
halve volte, v. *-WOLF, s. wolfshond, m.
Demisable, (di-maj'-zi-bl), bn. (recht.) verpachtbaar.
Demise, (di-Ins jz'), s. 1. (recht.) operavalling (van den
troon), v.; 2. overlijden, afsterven, o.; 3. overdracht van
leengoederen (bij verpachting of bij uitersten wil), v.
*_, bw. 1. overdragen ,verpachten,verhuren;2.vermaken,
nalaten. *-D, dw. bn. overgedragen enz.; zie DEMISE.
*...ING, dw. bn. overdragend enz. -, s. (het) overdragen enz.; zie DEMISE . bw. en s.
Demission, (di- mis '-sjun), s. 1. afzetting (van een ambt),
v. ontslag, o.; 2. verlaging, (mil.) degradatie, v.; 3. ver- Demurrable, (di-mur'-ri-bl), bn. opschortbaar.
Demurrage, (di-mur'-ri dsj ), s. (kh. en zeev.) schadezuim, 0.
loosstelling wegens meer ligdagen, v.; dagsof -, meer
Demissive, (di- mis' -siv), bijw. onderdanig, nederig.
ligdagen.
Demis, (di'- mis), * -LY, bijw. zie DEMISSIVE.
Demit, (de'-mit), bw. 1. onderwerpen, verdrukken; 2. la- Demurred, (di-murd'), dw. bn. geaarzeld, getwijfeld
enz.; zie DF.I4ZU R, ow. *...ER, (-ur), ni. v. 1. besluiteten vallen. *-TED, dw. bn. onderworpen enz . * -TING,
boze, aarzelaar, twijfelaar, talmer, -ster, m. v.; 2. (recht.)
dw. bn. onderwerpend.
opgeworpen exceptie, v. 5 ... ING, dw. bn. aarzelend,
Demiurge, (de'- mi-ur-dj), m. Demiurgos (naam van een
twijfelend enz. -, s. (het) aarzelen enz.; zie Drder opperste goden van de Hindoes), wereldschepper, m.
MLR, bes.
*...GIG, ('djik), bn. wereldscheppend.
Democracy, (de-mo'-kre-si), s. gmv. volksregeering, v. Demy, (di-maj') s. zuiver vierkant gesneden papier, o.
* -SINGL E, * _TISSUE, S. (soorten) drukpapier, 0.
*... CRAT, (-krot). -1ST, in. volksleider, democraat, m.
* ...CRATIC, -AL, bn., -ALLY, bijw. volksleidend , -men- Den, (den). s. 1. hol, o. spelonk, v.; 2. (jag.) leger (van
wild), o. *-, ow. een hol bewonen.
nend, democratisch.

Democrates, (di-mo'-kre-tiz), m. Democrates (m. n.).
Democritus, (di-mo'-kri-tus), m. Democritus (m. n.).
Demoiselle, (di-moj'-zel), s. schoenlapper (insect), m.

Denarcotize, (di-ner'-ko-tajz), bw. (scheik.) van slaapwekkende kracht berooven.
Denary, (de'- ne -ri), bn. tiell bevattend, tienvoudig. *-,.
(mv. -les), tiental, het getal tien.
Demolish , (de-raio'-lisj). bw. 1. af breken, sloopen, omverhalen, amoveeren; 2.(fig.) te gronde richten,verderven. Denationalize, (di- ne' -sjun-e-lajz), bw. van de nationa5 -ED, des. bn, afgebr oken enz.; Zie DEMOLISH. * -ER,
liteit -, van de landsrechten berooven, de nationaliteit
(-ur); m. v. 1. slooper, sloopster; 2. (fig.) verwoester,
doen verliezen.
verderver, verderfster, m. v. * -ING , des. bn. af brekend Dendrachate, (den'-dre- keet), s. boomagaat(steen) m.
enz. -, s. (het) af breken enz.; zie DEMOLISH, bw. Dendrite, (den'-drajt), s. (aardk.) boomsteen, m. *...DRITIC,
(-drit' -tik), -AL, be. boomsteenaclitig. *...DROID,
5 -MEPT, S. zie DEMOLITION.
('-dro-id), bn. boomachtig, boom... *...I)ROLITE, ('-dro-lajt),
Demolition, (de-mo-li'-sjun), s. 1. af breking, slooping,
amotie, v.; 2. (fig.) verderf, o. verwoesting, v.
s. versteende plant, v. *... DROLOGY , (dro-'lo-dji), s.
Demon, (di'-moon), m. helsche geest, demon, m.
boomkunde, boombeschrijving. v. *... DROIIFTER. (-dro' mie-tur), r. (werkt.) boommeter (van hoogteen inhoud), m.
v. vrouwelijke demon; (fig.) helleveeg, v . * --IAC, -AL,
bn ., -LY, bijes. iielsch, demonisch, duivelsch; adeinoniac, Denegate, (de'- ni -ghet), bw. loochenen. *-v, des. ho..
geloochend. *...ING, dw. bn. loochenend. 5 ...ION, ('-sjun),
een bezetene . * -IAN, bn . zie DEMONIAC . °-IACISSI, m.
heisch , demonisch wezen. o. helsche toestand, m.
S. loochening, v. het loochenen.
* -IANISM, S . bezetenheid, razernij, v. *-ISas, s. ge'oof aan Dengue, (den'-ghwe), s. lendenpijn, v. rheumatisme, o.
demonen, duivels, o. *-IZE. (-ajz'), bw. tot duivel -, tot Denham, (den'-hem), m. John Denham (Eng. schrijver
demon maken . * -OLATRY, S . duivelen-dienst, m. aanbidding van helsche geesten. v. *-OLOGIC , -AL . bn, tot de
duivelen leer-,t otdenduivel en di enstbeh ,..,orend . * -OLOGIST ,
m. schrijver over , beschrijver van duivelen, duivelen-

16l 5-1668).

Deniable, (di-naj'- i -bl). bra. looclienbaar, ontkenbaar.
FsS .

C. Iooebenbaall,ohl, v.

Denial , (di-naj'-el), s. 1. loochening, ontkenning, v.; lie per-
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ha. z viand, uitgeseveres in his -, hij volhardt in (bij) zijne ontkenning; tliis Denticulate. (den-ti'-kjoe-je*.:
tand. 5 ...Ion, l-ee -5jull), S. Tangwerk, o. (riet) uittanuen.
is a - of truth. dit is de waarheid loochenen; 2. wei
my request reet with a ---, mijn verzoek werd met-gerin; Dentificator, (den-ti-fi'-ke-tur), s. tanduith:^alder, -peu-

ter, tandborstel, in.
een weigering beantwoord; 3. rechtsweigering; 4. opofDentiforr , (den'-ti-forin(. bn. tandvormig, *...PRICE,
fering, v.; - of one's self, zelfopoffering.
('-fris), s. tanctmiddel, - poeder. -Water, opiat, o.
Denied , (di-najd') dw. bn. geloochend enz.; zie DIY.
...I.x, (-ur), nI. v. loochenaar, ontkenner, -ster, m. v.

Denier, (di-nier'), s. penning, stuiver, m.
Denigrate, (de'-ni-ghret), bw. (fig.) zwart maken, bc lasteren. *-D, dw. bn. belasterd. 5 ...iaG. S. (fig.) zwart
makend. -, s. (liet) zwart maken. ...ION (-ghree'-sjun),
s. lastering, V.
Denims, (di'-nims), s. (kh.) soort Fransche-katoenen stof, v.
Denis, (di'-nis), m. Dionysius (m. n.). 5 -BAL,1,s, s. mv.
(plant.) hertenzwam, o.
Denitration, (de- ni-tree'-sjun), s. (scheik.) losmaking
van salpeterzuur, v.
Denization, (de-ni- zee'-sjun), s. inburgering, verleening
van het burger. chap, naturalisatie, immatriculatie als
burger, V.
Denizen, (de'- ni-zo). m. 1. (recht.) genaturaliseerde bur ger; 2. burger, m. *-, bw. tot burger maken, naturaliscoren, liet burgerschap verleenen. 5 -FD, dw. bn. genaturaliseerd. -ING, dw. bn. naturaliseerend. *-sHip, s.
burgerschap, o. burgerschapsrechten, o. mv.
Denmark, (den'-maark), s. (aardr.) Denemarken, o.
SATIN, s. (kh.) super -fijn satijn, o.
Dennis, (den' -nis), ni. v. 1. Dionys (m. n.), Dionysia

Dentil, (den' -til), s. (bk.) tandkerf, v.
Denting, (den'-ting), dw. bn. kervend; tandend e^ z.;
zie t)env, bw.
Dentin ost, al, (den .ti-r=us'- trol), bn. met getanden snavel, - bek.
Dentist, (den-list), m . tandnieester, tandarts, ni.
Dentition, (den-ti'-sjun), s. (het) tanden krijgen, - maken.
5 ...r1zE, (-'t'Ijz), Inc. en ow. van tanden voorzien, tanden
krijgen. -D, dw. bn. van tanden voorzienn, tanden ge
tanden krijgend.-kregn.*Tizo,('taj)dw.bn
Denudate, (di-n j oe'-Beet), c...n 0DF, (-nj oed'), bw. ontblooton, out-, berooven. °-D, due. bn. ontbloot. *...NuDATII\G, ,..n iiino, dw. bn. ontblootend.

5

...ni'DATIOV,

(- dec'- sjun), s.1. ontblooting, ont-, berooving, v.; 2. (aardr.)
het wegspoelen der oppervlakte.
Denunciate, (di-nuul'-o(et), enz.. zie vvnounCF enz.
Denunciation, (di-nun-sjee'-sjun), s. 1. aan -, afkondiging. bekendmaking, v.; - of the Gosliel. prediking van
liet Evangelie, blijde boodschap; 2. plechtige -. dringende

verklaring. v.;-of e ci. oorlogsverklaring; kith ,severe-s
of her ven/yea,oce, met vivace bedreigingen van hare wraak;
3. opzegging; 4. (recht.) <uangiito, aanklacht, v. 5 ...ATOR,
(-e tnrj, m. v. 1. aan -, afkolidiger, -ster; 2. (recht.)
(v. n.); 2 . John Dennis (Eng. dichter, 1678-1733); 3.
aangever, - klager, asngeefster. - klaagster, na. v. -Y,
wandelstokje, o, badine, v.
bn. 1. dreigei it 2. aanklagend. beschuldigend.
Denominable, (di-no -mi-ni-bi), bn. noembaar.
Denominate, (di-no' -mi -net), bw. 1. noemen. benoemen, Deny, (di-naj'), bw. (vt. en vdw. (le^Oe(1), 1. loochenen,
ontkennen; plo yon - that ' ontkent gij dat? slee stermes
uitdrukken, omschrijven 2. (recht.) aanstellen, benoemen.
har•is,y heem icc the ieoodls, zij loochent in het bosch te
C-D, dw. bn. genoemd enz.; zie DFaOMircATF. *...ING.
zijn geweest: nor can I - Iartvisrg an inc/crest in it, ik kan
dw. ho. noemend enz. -, s. (het) noemen enz.; zie DFook niet ontkennen dat ik er belang bij heb; 2. wei
NOlUINATF . 5 ...ION, (-nee'-sjun), s. 1. benoeming, aanduiontzeggen; I was Menie sl justice, naij werd recht-gern,
ding, omschrijving; 2. klas, secte, v. *...IvF, bn., -LY,
geweigerd; they denied stu•o7sgers arlinittassce, zij weigerden
l)ijw. 1. noemend, aanduidend; 2. met nanee.
vreemdelingen toe te laten; lie cleriiecl Iciinself ez-ery pleaDenominator, (di-no'- mi - ne -tur), m. v. 1. benoemer,
ssrre, hij ontzeide zich alle genoegens; 3. verloochenen;
wanduider, -ster, m. v.; 2. (rek.) noemer, m.; common -,
his serraet is ordererf to - huis, zijn knecht heeft bevel
geineene noemer.

te zeggen dat hij niet to huis is, - hem niet thuis te
Denotable, (di-no'-ti-bl), bn., *...BLY,bijw. aanduidbaar,
geven; -1. afzien van, ontzeggen; to - oore's self, zich
beteekenbaar.
onthouden van. 5 -InG, dw. bn. loochenend enz. -,
Denotation, (di-no-tee'sjun), s. aanduiding, beteekening,
s. (liet) loonkeilen enz.-, zie 1)FnY.
V. 5 ...TATIVE, bn ., -LY, bijes. beteekenend.
Denote, (di-noot'), bes. 1. beteekenen, aanduiden; 2. ver- Deobstruet, (di- ob-strukt'), bes. ruimte makers. - geven,
ruim baan maken. "-FD, dw. bn. ruimte gemaakt.
toonen, kenmerken; his face -s his character, zijn aan
*-ING, clw. bn. ruimte makend. ...srltc r:u r. (di-ob'verraadt zijn karakter. *-D. clw. bn. aarngedlllid-gezicht
strjoe-ent), bn. (gen.) (buik)loopend, afvoerend. -, s.
enz.; zie DENOTE. *-aiENT, s. boteekening. aarsduiding.
purgeermiddel, zuiveringsmiddel, o.
V. kenmerk, o. *... ING, dw. bn. aanduidend enz. -, s.
Deodand, (di'-o-Bend), s. (recht.) godsgave, v. vervallen
(let) aanduiden enz.; zie DFNOTF. .
Cu onbeheerd goed, o. *-, bw. (recht.) zoodanig goed
Denounce, (di-naauns'), bw. 1. dreigend -, plee. tig te
in beslag nemen, - verbeurd verklaren.
kennen geven; to - war, oorlog verklaren; to - an
^rriiu li'ee. een wapenstilstand opzeggen; 2. aanklagen,

Deodate, {di' o-{let), ni. Deods.at s lis. u2.).

beschuldigen; he -d them rebels and outlaws, hij verklaarde Deonerate, (di-o' ni -roet), bes. ontladen, ontlasten.
hen voor oproerlingen en schavuiten; excouuuiiu'nitation Deontology, (di-on-to • -lo-ciji), s. gnly. zedelijke wijsbegeert o, V.
was -d against him, de banvloek werd over hem uitgesproken; the clergy -d the ve,,geiueee of heaven against Deoppilate, (di-op'-lei-let), bes. zie uEOBsTRucT. '...ION,
(.lee-sjun), s. buikopening, - zuivering, v. 0 ...IVn, bn. zie
them, de geestelijkheid riep 's hemels wraak over lien
in; his look -d revenge, uit zijne blikken sprak weêrwraak; 3. aanbrengen, beschuldigen. *-D, dw. bn. drei-

gend aangekondigd enz.; zie oercouncF. *-MET, S. 1.
dreigende aankondiging: 2. aanklacht, aangifte, v. (bet)
aangeven (eener misdaad). *-R, (-ur), m. v. aankondigel (van eenig kwaad), jobsbode; overbrenger, aanbrenger, -ster, aanklager, klaagster, m. v. ...iac, dw. bn.
dreigend aankondigend enz. -, s. (het) dreigend aan
zie DIENOUNCE.
-kondigez.;
Dense, (dens), bn., 5 -ix. bijw. (nat.) 1. dicht, vast; 2.
(lik, ondoorzichtig, zwaar; a - fog, een dikke novel.
-NESS, *...ITY, s. gmv. (nat.) 1. dichtheid. vastheid; 2.
(likte. ondoorschijnendheid (van damp enz.), v.
Dent, (dent), s. 1. kerf, insnede, v.; 2. beet. slag, nl.
streek, v.; 3. tand (van een zaag). m. tandwerk, o. *-,
bes. 1. kerven, insnijden; 2. tanden, uittanden; 3. merken. *-AL, bn. tot de tanden behoorend, tand...; -letter, tandletter. *-ATE, ('et), -D, bn. (plant.) getand.
-FD, dw. bn. gekorven, getand enz.; zie DENT, law.
Dentelli, (den- tel'-laj), s. niv. (bk.) tandkerven, v. mv.
l-alfotanden, in. niv.
I) c netex. (den'-teks), S. tan c]braeem (visch), M.
Lcnitiele, (den'-ti-kl). s. tai;d,je, o.

D}}:nI3sTRt F.n T.

Deordination, (di-or-di-nee'-sjun), s. zie Disor,DFR.
Deosculate, (di- os' -kjoe-leet), bw. kussen. 5 ...ion, (-lee'sjun), s. (het) kussen.
Deoxydate, (di- ok' - si -deet), bes. ontroesten. *-Ii, dw.
bn. ontroest. *...INo,, (-dee'-ting), dw. bn. ontroestend,
-, s.(liet) ontroesten. ° ...Ion. (ee' sjun), s. ontroesting,v.

Deoxydize, (di- ok'-si -dajz). bes. zie DFOYYD A•I'E.
Deoxygenate, (di- ok' - si-dji- neet), bw. ontzuren, van
zuurstof ontdoen. *-, dw. bn. ontzuurd. °...Inc, dw.
bn. ontzurend. 5 ...ION, (-nee«-sjun), s. ontzuring, v.
Depaint, (di-peent'). bw. 1. schilderen, malen. afschil
5 -FD.dw. geschilderd.-dern;(fig.)2bshujv,cetn.
-ER, (-ui), m. V. zie Ialle•rex; (fig.) beschrijver, m. beschrijfster, v. °-innn, dw. bn. schilderen. -, s. (het)
schilderen; schildering; (fig.) beschrijving, v.
Depart, (di-paart'), ow. 1. - to, vertrekken (naas); to i55fo, zich begeven in, - naar; his glory has - eel fresia
hisss, zijn roeun is verdwenen; all stre)sy1h has -eed from
cue. ik hel) alle kracht verloren; to - tont late, liet
levees opgcvelu. - verlaten; 2. af -, uitzeilen; 3. sclseiden
(va>>), verlaten. afuvijken; to - groinss dol, God verioochon, , s:; to - .fiot,s prnirilile,, beginselen opgeven, - laten
•
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from this rule, wijk niet van dier
regel af; he would not - from his demand, hij wild(
zijnen
eisch
niet afzien; 4. verdwijnen, vergaan.
van
ophouden, sterven; 5. uitdooven. *-, bw. scheiden, doer
uiteengaan. *-, S. vertrek, o. f-ED, dw. bn. vertrok.
ken enz.; Zie DEPART. *-ING, dw. bn. vertrekkend enz,
-, S. 1. (het) vertrekken enz.; zie DEPART; 2. scheiding.
3. dood, m.; 4. verwijdering; 5. afwijking, v.
Department, (di-paart' - ment), s. 1. departement, gewest
o.; 2. afdeeling (van bestuur), v.; foreign --, departement
(ministerie) van buitenlandsche zaken; home -, departement van binnenlandsche zaken. *- AL, bn. departementaal, gewestelijk.
Departure, (di- paar' -tjoer), s. 1. vertrek, o. afreis, v.;
to take one's -, heengaan, vertrekken; (kh.) letter of -,
vertrek -, scheepsbrief,m.; 2. afscheid,o.; 3. (het) afsterven,
overlijden; 4. (het) opgeven, verlaten, afzien (van);
5. afwezigheid; 6. (zeev.) plaats van afvaart, v.; 7. (sterr.)
afstand van twee plaatsen onder dezelfde parallel, m.;
8. scheiding (van goud of zilver), v. *.TRAIN, s. vertrekkende trein, m. *- wATER, S. (goudes.) scheiwater,
sterkwater, o.
Depascent, (di-pes'-sent), bn. afweidend, afgrazend.
D epasture, (di-paas'-tj oer), b-w . afweiden, afgrazen. f-,
ow. weiden, grazen. *- D, dw. be. afgeweid. C...INe, dw.
bn. afweidend enz. -, s. (liet) afweiden enz.
Depauperate, (di-pao'-pi-ret), bw. 1. verarmen, arm
maken; 2. verteren, uitputten, opeten. *- D, dw. bn. ver
* • ..ING, dw. bn. verarmend enz. -, S. (het)-armdenz.
verarmen. ...TON, (-ee'sjun), s. 1. verarming, armmaking; 2. vertering, uitputting, v.
Depeach, (di-pietsj'), bw. 1. klaar -, gereed maken; 2.
vrijspreken, loslaten.
Depectible, (di-pee'-ti-bl), bn. taai; dik.
Depeculate, (di-pi'-kjoe-let), bw. bestelen ('s lands kas).
*-D, dw. bn. bestolen. *...ING, dw. be. bestelend.

Deperdit, (di-pur' -dit), s. (liet) verlorene, - vergane.
Deperdition, (di-pur-di'-sjun), s. 1. verlies, verderf, o.
slijting; 2. vernietiging, vernieling, v.
Dephlegm, (di-flem'), *- ATE, (- flegh-'met), bw. (scheik.)
ontwateren, rectifiëeren. *-ATION, (- mee' -sj un), s. rectificatie, ontwatering, V. *-ED. dw. bn. (scheik.) gerectifiëerd. * - ING, dw. bn. rectifiëerend enz.
Dephlogisticate, (di-fio-djis'-ti- koet), bw. (scheik.) onontvlambaar maken, deflogistikeeren. *- D, dw. bn. onontvlambaar gemaakt.
Depict, (di- pikt'), bw. zie DEPAINT.
Depilate, (de'-pi-let), bw. de haren uithalen, ontharen.
*-D, dw, bn. onthaard. *...TNG, dw. be. ontharend. -,
s. (het) ontharen. *...ioN, (-lee-sjun), s. ontharing, v.
(het) uitvallen der haren. *...oxv, ('-ur-ri), be. ontharend. -, s. (gen.) middel om de haren te doen uitvallen, o.
Deplantation, (di-plen-tee'-sjun), s. ver -, overplanting, v.
Depletion, (di-pli'sjun), s. (gen.) ontlediging,ruiming, v.
Deplorable, (di- plo' -ri-bl), be., *...BLY, bij w. beklagenswaard, treurig, droevig, -lijk, ellendig, jammerlijk, erbarinelijk. *_NESS, s. beklagenswaardigheid, droefenis,
ellende, erbarmelijkheid, v.
Deplorate, (di- plo' -ret), bn. 1. wanhopig; 2. zie DE-

varen; do not

-

*...ION (-lee'-sjun), S. besteling, v.
Depend, (di-pend), ow. 1. hangen, neerhangen; 2. - on.
- upon, afhangen (van) ; our happiness -s upon it,
ons geluk hangt er van af; the ei-ent on which the peace
-s, de gebeurtenis -, de uitslag waarvan de vrede afhangt; the army -cd for pay and subsistence on the Italians, het leger moest zijne soldij en zijn onderhoud van de
Italianen ontvangen; 3. rekenen, zich verlaten (op); he
is not to be -ed upon, men kan zich niet op hem verlaten; I - upon his writing, ik ben verzekerd dat hij
mij schrijven zal; - upon it, verlaat u -, reken er op; you
may - upon hearing from ice, gij kunt er op rekenen
tijding van mij te ontvangen; ; the report is not to be -ed,
men kan zich op dit gerucht (op die tijding) niet ver
(recht.) aanhangig -, in behandeling zijn; 5. in-laten;4.
dienst zijn (van), dienen (bij). * - ABLE, ('- i- bl), bn. ver trouwbaar. *- ED, dw. bn. gehangen enz.; zie DEPEND.
Dependance, *...DENCE, (di-pen'-dens), *...DENCY, S. (mv.
-Ies),1. (het) hangen (aan); to make a large - from, i n groote
trossen hangen aan; 2. verband, o. aaneenschakeling, v.;
- of ideas, reeks -, keten van gedachten; we observe the
- of one thing on another, wij bemerken hoe de eene
zaak van de andere afhangt, - met de andere onderling
verbonden is; 3. afhankelijkheid; to bring a kingdom under
-, een koninkrijk onder het juk (tot afhankelijkheid)
brengen; he is sensible of his - on, hij weet dat hij afhankelij k is van; they shook of their - upon, zij onttrokken
zich aan de afhankelijkheid, schudden het juk af; 4.
vertrouwen, o. zekerheid, v. (het) verlaten (op); we can
have no - on him, wij kunnen ons op hem niet verlaten; there was no - to be had on her, men kon geen
vertrouwen in haar stellen; 5. voorval, toeval, o. gebeurtenis, v.; 6. (inz. mv.) toebehooren, o. dependentiën,
V. mv.; 7. afgelegen bezitting (eener mogendheid), onderhoorigheid, v. *...DENT, bn. 1. hangend, neerhangend;
to be -, hangen, neerhangen (van); 2. afhankelijk; to
be - upon, af hangen van; this king is - upon his own
subjects, deze koning hangt van zijne onderdanen af; 3.
vertrouwend (op), zich verlatend (op); 4. betrekkelijk
(tot). -, m. v..1. afhankelijke, afhangeling, m. v.; he is
a poor -, hij is een ongelukkige slaaf, - een af hangeling;
2. aanhanger, volgeling, vazal, m.
Depender, (di-pend'-ur), m. v. afhangeling, m. v. enz.;
zie DEPENDENT, s.
Depending, (di-pend'-ing), dw. bn. hangend, neêrhangend enz. *-, s. (het) neerhangen enz.; Zie DEPEND, ow.

PLORABLE.

Deplore, (di-ploor'), bw. betreuren, bejammeren beweenen, beklagen. *- D, dw. bn. betreurd enz.; Zie DaPLORE.
*-R, (- ur), m. V. betreurder, beweener, -ster, beklager,
beklaagster, m. v. *...ATION, (-ee'-sjun), s. zie DEPLORING.
*...ING, dw. bn. betreurend enz. -, s. (het) betreuren
enz.; zie DEPLORE, bw.
Deploy, (di-ploj'), bw. (mil.) ontwikkelen, te velde brengen, openen (de gelederen). *-, ow, zich ontwikkelen,
zich openen. *- ED, dw. be. ontwikkeld. * - ING, dw. bn.
ontwikkelend. -, s. (het) ontwikkelen. * - MFnT, s.
ontwikkeling, v. het te velde brengen (van strijdkrach
-ten),opig(va
gelederen), v.
Deplume, (di-ploem'), bw. 1. ontvederen, de vederen
uithalen, plukken; 2. (fig.) bedriegen, uitkleeden.
*...ATION, (- mee' -sjun), s. 1. ontvedering, v.; 2. (gen.)
het uitvallen der wenkbrauwharen; 3. het ruien der
vogels. *-D, dw. be. ontvederd, geplukt. *...TNG, dw.
bn. ontvederend enz. -, s. (liet) ontvederen enz.; zie
DEPLUME.

Depolarize, (di- po' -le-rajz), bw. (nat.) depolariseeren.
*...ATION, (-zee'-shun), v. het depolariseeren, o. depolarifeit (als bij de lichtstralen), v. depolarisatie, v.
Depone, (di- poon'), bw. in bewaring -, in pand geven,
- leggen, nederleggen, deponeeren. *- D, dw. bn. in bewaring gegeven.
Deponent, (di-poo'-nent), bn. in bewaring gevend, - leggend, deponeerend. *_, m. V. 1. (recht.) getuige,
die verklaart, m. v.; 2. (taalk.) werkwoord, o. deponens, m.
Depopulate, (di- po' -pjoe-leet), bw. ontvolken, verwoesten. *-, ow. ontvolkt worden, zich ontvolken. *-D, des.
bn. ontvolkt. *...ING, dw. bn. ontvolkend. -, s. (het)
ontvolken. *...ION, (-lee'-sjun), S. ontvolking, verwoesting, v. ..oR, (- ur), m. ontvolker, verwoester, m.
Deport, (di- poort'), bw. 1. overbrengen, vervoeren (naar
eene straf kolonie), deporteeren; 2. to - one's self, zich
gedragen, handelen. * -ATION, (-tee'-sjun), S. overbrenging, deportatie (naar eene straf kolonie), v. -ED, dw.
be. overgebracht, gedeporteerd; the -, de gedeporteerden,
bannelingen. * - ING, dw. be. overbrengend, deporteerend. -, S. (het) overbrengen enz.; zie DEPORT, bw.
*-MENT, S. 1. gedrag, o. handelwijze; 2. houding, v.
gang, In. voorkomen, o.
Depose, (di- poos'), bw. 1. nederzetten, - plaatsen; 2. afzetten, achterlaten (slib, aarde enz.); 3. afzetten (van een
ambt enz.), bedanken, onttronen; 4. getuigen. *-, ow.
getuigenis afleggen(in rechten),verklaren. *...ABLE,('-i- hh1),
bn. afzetbaar (van een ambt), onttroonbaar. *...Ai,,
(-poozl'), S. afzetting, bedanking, v. ontslag, o. *- n, des.
bn. afgezet enz.; zie DEPOSE, bw. *- R, ('-zur), m. v. die
afzet, ontslaggever, - geefster, m. v. *...ING, dw. bn. afzettend enz. -, S. (het) afzetten enz.; zie DEPOSE
bw. en ow.
Deposit, (di-poo'-zit), bw. 1. leggen, nederleggen, af-,
wederlegger; 2. aanzetten, doen aanslibben, bezinken;
3. overleggen (stukken); 4. (fig.) toevertrouwen; 5. afleggen (van kleuren); 6. (kh.) in deposito geven, uitzetten,

1)Ez'.
gelden), leersen (aan); 7. (recht.) verklaren, gztncigen (order eede). * -ED, dw. bn. gelegd enz.; zie DEPOSIT.
Deposit, (di-poo'-zit), s. 1. (het) nedergelegde, - wegge
neerslag; 3. aangeslibde grond, m.-legd;2.(schik)
4. aanzetsel, bezinksel; 5. bewaard goed, depot; 6. onderpand, o. pandbrief, m.; in -, in pand; receipt of a
-, bewijs van depot, (ook) pandbrief; - in bank, bankdeposito; 7. geld op pand, o. godspenning, nl.; 8. (kh.)
inleggeld, commissie-goed, o. borgtocht, m.bewaarplaats,
V. * -MONEY, s. deposito - gelden, o. mv.
Depositary, (di- po' -zi -te ri), m. v. (mv. -ies), 1. houder, bewaarder, -ster, depositaris, consignataris;2.(recllt.)
getuige, declarant, m. v.

DEP. -DER.
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markt t, 'ukken; to - the mind , den geest -, het gemoed
drnr ken; to - pride, den trots -, den hecgmoed t.erneèrsiaun; 2. onderdro.kken; 3. verarmen; 4. (gen.) onderdrukken ,deprimeeren.*-ED,dw.bll.neêrgeslagen enz.;

zie DEPRESS. * -ING , dw. bn. neerslaand enz. -, s.
(het) neerslaan enz.; zie DEPRESS . *-ION, ('-sjun), s. 1.
nederdrukking, verlaging; 2. neêrlating, v. (het) verdiepen; 3. (fig.) verootmoediging,deemoediging;neêrslachtigheid, gedruktheid (van geest); 4. behoeftigheid, armoede;
5. (kh.) gedruktheid (van de markt), slapte, v.; to ex^perience a -, dalen (in prijs); 6. (sterr.) verlaging, depressie (der pool); 7. (stelk.) herleiding, vereenvoudiging
eener vergelijking), v.R-Iva, bn. neerslaand, drukkend.
S . -OR, ('-ur), m. V. 1. neêrdrukker, verlager; 2. onder
Depositing, (di-poo'-zi-ting), dw. bn. nederleggend enz.
*_, S. (het) nederleggen enz.; Zie DEPOSIT, bw.
-druke,m.;3(ontl)
neerdrukkende spier, v.
Deposition, (di-poo-zi'-sjun), s. 1. vederlegging, bewa- Depriment, (di'-priment), bn. (ontl.) aftrekkend.
ring, v. het in bewaring geven; 2. aanslibbing. v.; a Deprivable, (di-praj'-vi-bl), bn. 1. (ontl.)afzetbaar (van een
soil formed by the - of particles, een grond door de
ambt); 2. beroofbaar, *...VATION, (-pri-wee'-sjun), s. 1.
berooving, onttrekking, onthouding (van iets); 2. deraanslibbing van vele aarddeeltjes ontstaan; 3. (recht.)
ving, v. verlies, o.; 3. af-, ontzetting (van een ambt), v.
verklaring, getuigenis; 4. afzetting, onttroning, v.
*... NATIVE, (-we-tiv), bn. beroovend, ontnemend.
Depositor, (di-poo'-zi-tur), m. v. in bewaringgever,
- geefster, inlegger, inbrenger, depositaris, ui. v.; -'s Deprive, (di-prajv'), bw. 1. - of, berooven, ontnemen,
onthouden; 2. (mil.) inhouden (gage); 3. bevrijden, ontbook, spaarbankboekje, livret o.
Depository, (di-poo'-zi-tur-ri), s. 1. bewaarplaats, v.; 2.
trekken;4.afzetten(van een ambt),sehorsen,suspendeeren;
(kh.) depot, magazijn, o.
5. derven; -d of your favors, (kh.) niet in liet bezit van
uwen geëerden (brief). *-D, dw. bn. beroofd enz.; zie
1- Depot, (di -po'), s. 1. (mil.) depot, o. werfplaats; 2. beDEPRIVE . * -MENT, s. 1. berooving, derving, V. verlies,
waarplaats, v.; 3. spoorweg -station, o.
o.; 2. nooddruft, armoede, v,-R, (-ur), m. v. berooDeprave, (di-preev'), bw. 1. bederven, erger maken, ver slimmeren; 2. misduiden, verdraaien;3.belasteren(Shak.).
ver, m. beroofster, v. 5 ...ING, dw. bn. beroovend enz.
-, s.,(llet) berooven enz.: zie DEPRIVE.
*... ATION, (-wee'-sjun), s. 1. bederf, o. bederving, verslimmering; 2. misduiding, verdraaiing; 3. belastering, v. Depth (depth), s. 1. diepte; 2. (zeev. en sterr.) hoogte,
holte (der zee), v.; to be ont of -, beyond -, grond
-D, dw. bn. bedorven enz. ; zie DEPRAVE. -, bn., -LY,
verloren hebben; (ook fig.) niet meer weten zich te hel
bijw. be-, verdorven, op verdorven wijze. *_DNESS,
*-MENT, S. Zie DEPRAVATION, * -R, ('-wur), in. v. 1.
are you in your - ? voelt gij grond ? 3. val (van-pen;
een zeil), m.; 4. (stoomv.) dieptreding (der schepborden);
bederver, bederfster; 2. lasteraar, -ster, m. v.
5. diepe plaats; (fig.) (de) zee, v. afgrond, m. (ook fig.);
dw. bn. bedervend enz. -, s. (het) bederven enz.; zie
DEPRAVE . *...ITY, s. gmv. verdorvenheid (van zeden), v.
6. midden, hart, hartje (van den winter, van een woud
Deprecable, (de'-pri-ki-bl), bn. afwendbaar (door bidenz.), o.; 7. diepte (van geest), v.; 8. (schild.) (liet) bruine.
den), afsmeekbaar.
kracht; 9. (kh.) breedte (van kant, lint enz.), v.; - of
letters, (drukk.) hoogte der letters. *-EN, bw. 1. uitdieDeprecate, (de'-pri-ket), bw. 1. afwenden (door bidden),
pen, dieper maken; 2. uitbaggeren. 5 -EKED, dw. bn.
afbidden;. to - the return of war, den terugkeer van den
uitgediept . * -ENING, dw. bn. uitdiepend. *-LESS, bn.
krijg door gebeden zoeken af te wenden; to -a judgment,
zonder diepte.
de uitvoering van een vonnis trachten te voorkomen
(door smeeking); to - something, bezweren iets niet te Depulsion, (di- pul' -sjun), s. verdrijving, verstooting, v.
doen; 2. om genade vragen; 3. beklagen (een kwaad).
*...soRY, ('- sur -ri), bn. verdrijvend, verstootend.
*-D, dw. bn. afgewend; Zie DEPRECAT E. 0 ,..ING, dw. bn. Depurate, (de'-pj oe -ret), bw. (scheik.) zuiveren, louteafwendend enz. *... ION, (-kee'-sjun), s. 1. (het) afwenren. *-, bn., *-D, dw. bn. gezuiverd, gelouterd. *...ING,
dw. bn. zuiverend, louterend. -, s. (liet) zuiveren.
den; bede tot afwending, - tot voorkoming (eener straf
enz.); 2. vraag om verschooning, v. *...IVF, bn., -LY,
*...Ion, (- ree' -sjun), s. 1. zuivering, loutering; 2. (heelk,)
uitettering (eener wond), v. *...oRY, ('ur-ri), bn. zuivebijw. verschoonend, biddend. vergoelijkend. 1'...OR,('-tur),
rend, louterend.
m. die (om genade enz.) bidt, smeekt, smeekeling, m.
*...oRY, bn. biddend, (om genade) vragend; gevaren af- Depure, (di-pjoer'), bw. zie DEPURATE.
wendend.

Depute, (di-pjoet'), bw. 1. afvaardigen, afzenden (van

personen); 2. bevolmaclltigen; to - to admiuister,volmacht
Depreciate, (di-pri'-sji-et), bw. 1. verlagen (den prijs,
geven om te besturen; to be -d, afgevaardigd zijn.
de waarde); 2. buiten koers stellen; 3. (fig.) in onwaarde
5 ... ATION, (-tee'-sjun), s. 1. afvaardiging, afzending; 2.
brengen, minachten. *-, ow. dalen (in prijs, in waarde).
benoeming van een vertegenwoordiger, - een gevolmach*-D, dw. bn. verlaagd, geminacht. *...ING, dw. bn. ver
minachtend. -, s. (het) verlagen enz.; zie-lagend,
tigdé, v.; 3. lichaam van afgevaardigden, gezantschap,
o. deputatie, commissie, v. *-D, dw. bn. afgevaardigd
DEPRECIATE. * ...ION, (-sjee'-sjun), s. verlaging, daling
enz.; zie DEPUTE . *...ING, dw. bn. afvaardigend. -, s.
(in prijs); minachting, v. *...ivit, bn. (prijs)verlagend;
(het) afvaardigen enz.; zie DEPUTE.
minachtend. *...oa, m. v. (prijs)verlager; (fig.) minachDeputize, (di'-p'oe-tajz), enz., zie DEPUTL.
ter, -ster, m. V.
Depredate, (de'-pri-det), bw. en ow. 1. plunderen, roo- Deputy, (di'-pjoe-ti), in. (mv. -les), 1. afgevaardigde,
gevolmachtigde; 2. (volks)vertegenwoordiger, m.;Lord -,
ven , stroopen, afloopen (het land); 2. (fig.) verwoesten,
koninklijke stadhouder. * _CHAIRMAN, s. onder- voorzitverteren, knagen (aan). *--D, dw. bn. geplunderd enz.;
ter, m. *- COLLECTOR, S. adjunct- ontvanger, m. *-co3izie DaPOIEDAT E. *...ING, dw. bn. plunderend enz. -, s.
}IISSARY, s. onder- intendant, - commissaris, m.
(het) plunderen enz.; Zie DEPREDATE . *...I on , (-dee'-sjun),
NAGER, B. onder-directeur (van staat), m . * -MEMBER,
S. 1. plundering, V. roof, m. (het) stroopen (ook ter zee);
S. gecommitteerd lido . * -POSTMASTER, s. onder - directeur
2. (fig.) verwoesting; 3. knaging (aan), v. *...OR, (-ur),
der posterijen, m. * -SHERIFF, S. rechter -suppleant, m.
m. V. 1. plunderaar, -ster, m.; 2. roover, strooper,
*- WARDEN, s. controleur (der munt), m.
M. *...oaY, ('-ur-ri), bn. plunderend, stroopend.
Deprehend , (de-pri-hend'), bw. 1. betrappen (op de daad), Dequantitate, (di-kwen'-ti-tet), bw. verminderen, doen
afnemen. *-D, dw. bn. verminderend. *...ING, dw. bn.
vangen, treffen; 2. ontdekken, opsporen, uitvorschen.
verminderend.
*_, ow. zich openbaren, aan den dag komen. *-ED, dw.
5
JG,
dw.
bn.
beDeracinate, (di-res' -si -net), bw. ontwortelen, uitroeibn. betrapt enz.; zie DEPRELEND .
en. *-D, dw. bn. ontworteld. *...ING, dw. bn. ontwortetrappend enz. -, s. (het) betrap p en enz.; zie DEPRExEaD.
lend. *...ion, (-nee'-sjun), s. ontworteling, v.
Deprehensible, (de-pri-hen' -si bl), bn. betrapbaar, te
vangen, op te sporen. *...sioN, ('-sjun), s. 1. betrapping, Derain, (dir - een'), bw. rechtvaardigen; to - one's self, zich
rechtvaardigen; zich zuiveren. *.. NENT, s. rechtvaardivanging, gevangenneming; 2. opsporing, ontdekking, v.
ging, zuivering, v.
Depress, (di-press'), bw. 1. neerslaan, lager brengen,
- zetten, - drukken; to - the manic of a gun, den mond Derange, (di-rendj'), bw. 1. verwarren, in de war bron gen, - sturen; (ook fig.); to - the mind, den gee. t
van een kanon dompen; to - trade, den handel -, de
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DER.-DES.

verwarren; 2. (mil.) ontslaan (uit den dienst); 3. de be- Dervis,
(dur'-wis), ni. Mahomedaansche monnik, der,

staande orde (van een lichaam) veranderen. *-D, dw.
bn. verward enz.; zie DERAI\GE . *-MENT, S. 1. verwar ring (ook van gAestl : 2. wanorde; 3. schikking. verandAng (van schikking), Z erplaatsing, v. ...ins, dw. ho.
verwarrend e.lz. ---, ,^. (het) verwarren enz.; zie DE-

R ANGE .

wisc,I,

nl.

Descant, (des'- kent), s. (muz.) 1. variatie (der stem), v.
triller, tremblant; 2. veelstemmige zang, m.; 3. bovenstem, sopraan, v. discant, ni.; 4. gezang, o. melodie ;
5. (lett.) uitweiding, hekelende uiteenzetting, v. 1 -, ow.
(muz.) 1. de bovenstem zingen; 2. trillers maken, variëeren
(den zang); 3. (lett.) uitweiden, hekelen. -EO, dw. br!.
(muz.) gevariëerd enz. ; zie DESCANT, OW . * -ING, dw.
bW , variher enci enz. -, s. (bet) variëereu enz.; zie DES-

Deray, (di- ree'), s. gnly. opschudding, wanorde, v. gewoel, o. drukte, v.
Dere, (deer), bn. (w. g.) schadelijk, nadeelig. *-, bw.
CANT, OW.
schaden, benadeelen.
Derelict , (der' -i-likt), bn. verlaten, opgegeven, onbeheerd. Descend, (di-send'), ow. 1. - from, - on, afdalen, af -,
naar beneden komen, Wederkomen op; let thy cerutl- -os
*-, S. (inz. mv. -s), 1. onbeheerde landgoederen; 2.
thew, dat uw toorn op beu -, op hun hoofd nederdale;
droogliggende -, aangeslibde gronden. *-ioN, ( -lik'
Theseus -ed to hell, Theseus daalde in de hel neder;
-sjun) s. 1. verlating, (liet) opgeven; 2. verlatenheid, onto - a river, Bene rivier afvaren; (fig.) to - toparlibeheerdheid; 3. drooglating (van de zee), aanslibbing,v.
cnlo;•.s, tot bijzonder heden afdalen ; I will Trol - to
Derham, (der'-hem), m, William Derham (Eng. godgesuch acts of iieasszess, ik wil mij niet tot zulke onedele
leerde, 1657-1735) .
daden verlagen ; - ioloyonrself. daal in u zelven neder,
Derick, (der' -ik), s. (verk. v. Theodorik) Dirk (m. n.).
ondervraag uw eigen hart ; 1 shall not - to heer him,
Deride, (di-rajd'), bw. uitlachen, belachen, bespotten.
ik verwaardig mij niet hem aan te hoorera; 2. overerven
*-D, dw. bn. uitgelachen. *-R, (- 'dur), m. v. 1. uit
(op), komen tot ; the croon -ed to his son, de kroon
bespotter, In. -ster, v.; 2. spotvogel, m. *...ING,-lacher,
kwam op het hoofd van zijnen zoon; the mill hat -ed
dw. bn. uitlachend. -, s. (het) uitlachen enz. -LY,
to hinn from his graad father, de molen van zijnen
bw. spottenderwijs.
grootvader ging op hens over; 3. landen, een inval
Derision, (de-ri'-zjun), s. 1. bespotting, v. spot, m.; to
doen (van den zeekant); 4. (mhz.) zakken (van de stem).
turd in -, bespottelijk maken; to be in -, bespot
*_, bw. lager maken, verlagen. *-ANT, ni. v. afworden; to be a - to, de spot zijn van; 2. voorwerp -,
stammeling, nl. v.; the -s, de nakomelingen, nakodoel van spotternij, o.
melingschap, v. *-J5NT, bra. 1. afdalend, naar beneden
Derisive, (di-raj'-ziv), bra., *-LY, bijw. 1. spottend, spotkomend, vallend; 2. afstammend; 3. (mhz.) zakkend.
achtig, ironisch; 2. minachtend. *-NESS, s. spot, m.
* -ED, dw. bn. af-, neergedaald enz.; zie DESCEND , ow.
spotachtigheid, v.
5-IBILITY, S. (recht.) overerfbaarheid, v . 5-IBLE, bra. 1.
Derisory, (di-raj'- 'sur -ri), bn. spottend.
afklimbaar; the hill was -, men kon van den heuvel
Derivable, (di-raj'-wi.bl), bn. - from, .. ABLY, bijes. 1.
afklimmen; 2. (recht.) overerfbaar, overerfelijk . 5-IeG
afleidbaar, af te leiden, te trekken ( uit) ; income is dw. bra. af-, nederdalend enz. -, s. (het) afdalen enz.;
frut, men kan zich een inkomen verzekeren uit (van); an
zie DESCEND, ow. en s.•
argument - from, een bewijsgrond te trekken uit; a word
- from, een woord af te leiden van ; 2. erfbaar ; an Descension, (di- sen' -sjun), s. 1. nederdaling, afklim ming, v.; 2. val, m. zakking (ook fig.), vernedering, v.
estate - from an ancestor, een landgoed van voorouders
verval, o.
te erven.
Derivate, (de'-ri-wet), S. afgeleid woord, o. *-, bw. zie Descent, (di-sent'), s. 1. af-, nederdaling, afklimming,
afstijging; 2. helling, v. rug (van een heuvel), m.; - of
DEI:IVE. 5...VATION, (-wee'-sjun), s. 1. afleiding; 2. gea roof, schuinte van een dak; 3. laagte, diepte; 4. ver
volgtrekking; 3. herkomst, v. (het) erven.
inval (van den zeekant), m.;-lagin;5.(Tr)d,v
Derivative, (de-ri'-we-tiv), bn., *-LY, bijw. afleidend;
bij wijze van afleiding. *-, s. (het) afgeleide, afgeleid
6. overerving, overdracht, v.; 7. - from ; afkomst, v. oor
ni. lijn, v.; noble -, edele afkomst; 8. geslacht,-sprong,
woord, o. *-NESS, s. afleidbaarlieid, v.
o.; 9. nakomelingen, m. mv. kroost, o.; (fig.) naneven,
Derive, (di-rajv'), bw. - from, 1. afleiden, doen afstamm. mv.; 10. (muz.) val, m. zakking (der stem), v.
men; 2. leiden (naar); 3. trekken (uit); erlangen, krijgen;
he -d the estate from his ancestors, hij kreeg (erfde) Describable, (di-skraj'- bi -bl), bn. beschrijfbaar.
het (land)goed van zijne voorouders; to - pleasure fro2n, Describe, (di-skrajb'), bes. beschrijven; (fig.) schilderen,.
schetsen. *-D, dw. bn. beschreven. *-R, ('-bur), m. v.
genoegen -, vermaak putten (uit), - vinden (in); he -s
beschrijver, m. besclirijfster, v. *... ENT, be. (meetk.)great adrautaye from his books, hij trekt veel nut uit
zijne boeken; to - a claim from, zijne aanspraak -,
line, voortbrengende lijn, hoofdlijn. 5 ...ING, dw. bn. bezijn recht putten uit ; 4. mededeeleii, overbrengen. *-,ow.
schrijvend. -, S. (het) beschrijven , Zie DESCRIPTION .
afstammen, af komen, afgeleid -, herkomstig zijn. 0 -D, Descried, (dis -krajd'), dw. bn. ontdekt.
dw. bn. afgeleid enz.; zie DERIVE . *-R. (-war), m. v. Descrier, (dis -kraj'-ur), m. v. ontdekker, aanwijzer, opafleider, m. -ster, v. *••.IZ\G, dw. bn. afleidend. -, s.
sporer, m. aanwijsster, v.
(het) afleiden enz.; Zie DERIVE .
Description, (di-skrip'-sjun), s. 1. beschrijving; 2. aan
g , v. signalement, o.; to insert -, signalement-duin
Derm, (derm), s. (ontl.) huid, v. *AL. ('-mel), * -ATOIC,
f-05D, (-'o-id), bn. tot de huid behoorend.
opmaken; 3. soort, klas, v.; persons of every -, lieden
Derm, (dure), *-FUL, bn. droevig, eenzaam.
van alle soort. *... IVE, (-skrip'tiv), bra. - of, beschrij- Dernier, (dur'-nier), be. laatste, hoogste (ressort).
vend; (fig.) schilderend, schetsend; - poetry, beschrijDerogate, (der'-o-ghet), bw. 1. afbreuk doen (aan); bevende potzij; a - writer, beschrijver.
nadeelen; to - the law, de wet schenden: 2 . in min- Descry, (dis-kraj'), bw. 1. ontdekken; 2. (zeev.) op verachting brengen. *-, ow. - from, afwijken (van); to
kenning uitgaan; 3. bespieden, in het oog hebben, ver
- from honor, de eer schenden, - uit het oog verliezen.
ontdekking (Shak.), v. *-ING, dw. bn.-ken.*,s
-• ho. ontaard, verbasterd. *-I,Y, bijw. schendend, verontdekkend; - vessel, observatie -vaartuig, wachtschip,
kleineud, minachtend. *-D, dw. bra. benadeeld, geschono. -, s. (het) ontdekken ; verkenning, v.
den. *...ING, dw. bn. benadeelend, schendend enz. -, Desecrate, (des'-i-kret), bw. ontwijden. schenden, ont*...ION, (ghee'-sjun), s. 1. (liet) benadeelen, schending,
heiligen. *-D, dw. bra. ontwijd enz. 5 ... I1^G, dw. be. ontminachting, af breuk, beschimping, v.; I do not say this
wijdend enz. -, S. (liet) ontwijden. *...ioN, (kree'-sjun),
ira - of his merit, ik zeg dit niet om zijne verdiensten
s. ontwijding, schending, ontheiliging, v.
te verkleinen; this is a - from his birth. daarmede Desert, (de'-zurt), S. woestijn,v.*-, (dez'-urt), bn. 1. verladoet hij oneer aan zijne geboorte ; 2. opheffing (eener
ten, eenzaam, wild; 2. ledig; the - air, de ruime lucht.
wet), v. *... IVE, *...oRY, bra., *... oRII,Y, bijw. 1. benadee- Deser t, (de'-zurt), bw. 1. verlaten, ontvluchten, in den
lend, nadeelig, afbreuk doend ; 2. schendend, verlagend,
steek laten ; 2. (mil.) to - colors, de vlag ontvluchten,
minachtend; an action --front his rank, eene daad bene het vaandel achterlaten. *-, ow. deserteeren. *-ED, dw.
den
den zijnen rang,zijnenrang onwaardig:they spoke derogatobn. 1 . verlaten enz.; 2. (mil.) gedeserteerd. * -ING, dw.
ril y of hiin. zij spraken minachtend van hein. *...oRia ESS, s.
bn. 1. verlatend; 3. (mil.) doserteerend. -, s. (het verbenadeeling. af breuk, v.
laten; Zie DESERT en DESERTION.
Derrick, (der'-ik), s. (zeev.) 1. dirk, laadboom, m.; - and Desert , (de-zurt'). s. 1. verdienste. waarde, v.; accordisy
span, dirk met hanepoot; 2. Zie DERICK. * -PAI ,I,, S.
to -, naar verdienste; 2. vergelding, v. loon. o.; he will
(zeev.) dirklooper us .
erect re his - , hij zal loon naar werken krijgen.

DES.
Deserter, (de-zur'-tur), m. (mil.) overlooper, deserteur,
m.; to be returned as -, als deserteur opgeschreven
staan. *-, ni.. V. plichtverzaker, m. -verzaakster, v. afvallige, m. V.
Desertful , (de-zurt'-f- el),'on. verdjenstelijk, plichtmatig.
Desertion, (de-zur'-sjun), a. 1. verlating, opgeving, v.; a
soul under -, (g : ir;.) erin. c? lat sn •-. verloren ziel ; a of superiority, het, opgeven vats gezag, - van macht; 2.
(mil.) desertie, V. (het) overloopen.
Desertless, (de-zurt' -les), bn., 0 -LY, bijw. 1. verdienste loos, zonder verdienste, zonder waarde; 2. onverdiend,
Desertrix, (de-zur'-triks), v. plicht-, eervergetcne, v.; zie
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leave nothing to be -d, niets te wenschen overlaten; he
-s it to be finished, hij verlangt (wil) dat er een eind aan
kome; 2. willen; 3. eischen, vragen; I - your command,
ik wensch uw bevel te vernemen; did 1-- a soya of my Lord?

(Bijti.) heb ik den Heere een zoon gevraagd ? I was
-d to come forward, men zeide (beval) mij te naderen;
I -d that I might not be disturbed, ik beval dat men
naij niet zou keuen storen; 4. zenden, aanbieden, be-

tuigen; ing mother -s her love, moeder groet u minzaamst.
, dw, bn. begeerd verlangd enz.; zie i)}:SIRE, bw.
-LESS, bn. vrij van begeerten, hartstoeliteloos. *-x,
(-ur), ni. v. 1. verlanger, -ster; 2. vrager, vraagster, m.
T) FSERTER.
V. * ...ING, dw. bn. begeerend, verlangend. -, s. (het)
Deserve, (de- zure'), bw. 1. verdienen, waard zijn; he -s
begeeren enz.; zie DESIRE.
this of (fros) me, hij verdient dit van mij (te ontvan- Desirous, (de-zaj' -rus), bn. - of, * -LY, bijw. begeerig,
gen); 2. recht hebben (op); he has well -d of his country,
verlangend, reikhalzend (naar); he was - of seeing (to
hij heeft zich om zijn vaderland verdienstelijk gemaakt;
see) him, hij wenschte hem te zien. *-NESS, s. begeerigto - ill of, kwaden-, slechten dienst bewijzen i^ln.° -D,
heid, v. verlangen, o. reikhalzing, v.
bw. tin. verdiend enz.; zie DESERVE. °-DLY. bijes. 1. Desist, (de- sist'), ow. - from, afzien (van), afstaan; let
verdienstelijk; 2. naar verdienste. *-x, ('-wur), In. v.
us -, zien wij er van af; he -ed from his purpose, hij
verdienstelijk persoon, nl. v. °...ING, dw. ho. verdiegaf zijn plan op. 5 -A1SCE, (-'tens), s. - from, (het) afn end enz. -, bn. verdienstelijk. -, s. (liet) verdienen;
zien, afstand, In . * -ED, dw. afgezien enz.; zie DESIST.
verdienste, V. * -LY, bijw . Zie DESERVEDl.i.
c-In G, dw. bn. afziend enz. -, S. (het) afzien enz.;
-^ Deshabil, zie DISITABIL.
Zie DESIST.
Desiccant, (de- sik' -kent), bn. opdrogend. *--s, s. mv. Desition, (de- si' -zjun), s. einde, o. afdoening, v.
(gen.) opdrogende middelen.
Desitive, (de- si -tiv), bn., 5 -LY , bijw. afdoend.
Desiccate, (de- sik'-ket), bw. 1. op-, uitdrogen; 2. doen Desk, (desk), bw. 1. in een lessenaar (weg)sluiten; 2. opverdampen, uitwasemen. des. bn. op-. uitgedroogd.
stapelen, (geld) potten. *-ED, dw. weggesïoten. *-Ii\G,
°... ING, dw. ho. op-, uitdrogend. °...loN, (-kee'-sjun),
dw. bn. wegsluitend.
S. op-, uitdroging, V. *...Iv1c, ('-tiv), bn. cp -, uitdro- Desk, (desk), s. 1. lessenaar, lezenaar; 2. kansel; 3. de
gend. -, s. (het) uitdrogen.
geestelijke stand, m. °-KNIFE, s. vast pennemes, o.
° -SEAL, S. kantoor-signet, o.
Desiderate, (de-sid'-ur-et), bw. 1. ontberen; 2. verlangen,
begeeren. *...IVE, (-iv), ho. begeerend. *...LM, ( -ce -turn), Desolate, (des'-o-let), tin., 5 -LY, bijes. 1. onbewoond;
S. gaping, v. (het) ontbrekende.
2. woest, eenzaam; 3. verwoest, vernield; to lay -, ver
Desidiose, (di-se-di-ooz'), bn. werkeloos, traag.
vernielen; 4. treurig, wanhopig, verlaten; to-woestn,
wake -, bedroeven, tot wanhoop drijven. *-, bw. 1.
Design, (di-sajn'), s. 1. plan, ontwerp, voornemen, o.;
by -, opzettelijk; witha -, met inzicht; 2. teekening (in
verwoesten, ontvolken, vernielen. *-D, des. bn. verwoest
fabrieken), V. pal roon, o. *-, bw. 1. teekenen, trekken;
enz . ° -NESS, s. 1. staat van woesthoid, in. eenzaam
2. ontwerpen; 3. zich voornemen, plan hebben, - maken;
droefenis, wanhoop, verlatenheid, v. *-R,-heid;2.
to - to, - for, bestemmen tot; we -ed id for a garden,
(-tur), m. V. 1. verwoester, vernieler, m. -ster ; 2. bewij bestemden het tot een tuin; I was -ed for the widroever, m. bedroefster, v. 5 ...1NG, dw. bn. verwoestend
litary service, ik was tot den krijgsdienst bestemd; 3. beenz. -, s. (het) verwoesten eIIZ.; zie DESOLATE, bw.
sluiten, bepalen. *-ABLE, ('-i-bl), bn. 1. schetsbaa r, ge*...zon, (lee'-sjuil),1. verwoesting, vernieling, ontvolking;
teekend kunnende worden; 2. aanwijsbaar, bestembaar,
2. woestijn; 3. eenzaamheid, droefenis, ellende, trooskennelijk.
teloosheid, radeloosheid, v.; careless -, wanhoop die
Designate, (de'-sigh-net), bw. 1. aanduiden, aanwijzen;
zich om niets meer bekommert. -...oRY, (-tur-ri), ho. 1.
2. onderscheiden; 3. bestemmen; 4. (recht.) benoemen,
verwoestend; 2. bedroevend, jammerlijk.
aanstellen. *--D, des. aangeduid enz.; zie DESIGNATE. Desoxydate, (des-ok' -si-det), Zie DEOXYDATE.
°...ING, dw. bn. aanduidend enz. -. s. (het) aanduiden Despair, (de- speer'), s. gmv. wanhoop, vertwijfeling, v.;
eIiz.; Zie DESIGNATE. * ...ION, (nee'-sjun), s. 1. aanduiding,
to be in -, wanhopig zijn; to be the - of, de wanhoop
zijn van; to throw into -, tot wanhoop brengen; cases
aanwijzing; 2. onderscheiding; 3. bestemming; 4. (recht.)
benoeming, aanstelling, v. *...IVE, ('-iv), his. 1. aanduiof-, (gen.) ongeneeslijke gevallen, - kwalen. *-, ow.
dend, aanwijzend; 2. bepalend, beteekenend.
- of, wanhopen, vertwijfelen (aan); his life is - ed of,
men wanhoopt aan zijn leven. * -ABLE, ( -'i -hl), bw..
Designator, (de'-sigh-nee-tur), m. v. 1. aasduider,
-ster; 2. aanwijzer -, aanwijsster van plaatsen (bij de
hopeloos, wanhopig. *-ED, dw. bn. gewanhoopt. *-ER,.
spelen der oude Romeinen), m. v. 5 -Y, bn. tot aanwij( -eer), m. v. (de) wanhopende. 5 -FUL, bn. vol
van wanhoop . * -ING, dw. bn. wanhopend. -, -LY,
zing dienstig.
Designed, (di-sajnd'), dw. bn. geteekend enz.; zie
bijw. in -, met wanhoop, wanhopig.
DESIGN. ° -LY, bijw. opzettelijk,voorbedachtelijk; (recht.) Despatch, (de-spetsj'), s. 1. verzending, zending; overmaking, v.; 2. spoed, ijver, haast, m.; make -, haast u wat•,
met voorbedachten rade. *...ER, (-ur), M. v. 1. teekenaar, -ster (van modellen); 2. uitvinder -ster, m. v.; 3.
3. brief, m. dépêche, v.; 4. renbode, m. expresse, v.;
conveyance of-, snelwagen, m.
(fig.) plannenmaker, intrigant, in. *...ING, dw. bn. teekenend enz.; zie DESIGN . -, bn. arglistig. sluw. -, s. Despatch, (de-spetsj'), bw. 1. ver-, afzenden, (met spoed)
overmaken; 2. spoed maken, afwerken, bespoedigen,.
1. (het) teekenen enz.; 2. teekenkunst, v.
afdoen; 3. uitvaardigen; 4. dooden, afmaken, uit de weDesignless, (di-sajn'less), ho., *-LY, bijes. 1. onvoorbereld helpen. *-ED, dw. bn. verzonden enz.; zie DESPATCH.
dachtelijk, niet opzettelijk; 2. zonder plan.
*-ER, (-'ur), 1. m. ver-, afzender; 2. (kh.) expediteur,
Designment, (di-sajn' Inent), s. 1. teekening, v.; 2. ontlader, bevrachter; - of averages, (recht.) rechter in zaken
werp, plan, o.
van strandvonderij, dispacheur, m.; - gun boats, (zeev.)
Desinense, (de'- si-hens), s. uitgang, m. einde, slot (van
soort kanonneerboeten; 3. zaakwaarnemer; 4.bespoediger,
een rijm), o. *...NENT, bn. 1. eindend, sluitend; 2. uiterst,
afwerker; 5. moordenaar, afmaker, m. *-1! UL, bn. snel,
laatst.
spoedig, vaardig. *(ç1, s. snelheid, v. spoed, rn.
Desipient, (de- si'-pjent), bn. dartelend, spelend, ijdel,
vaardigheid, v. 5 -ING, dw. bn. ver-, afzendend (met
nietig.
spoed), enz. -, s. (liet) ver-, afzenden enz.; Zie DESPATCH .
Desirable, (de-zaj'-ri-bl), hn., "...ABLY, bij w. 1. wenschenswaard, wenschelijk; 2. verrukkelijk, streelend. °-NEss, Desperado, (des-pi- ree' -do), m. wanhopige, vermetele, in.
s. wenschelijkheid, V. (het) wenschenswaarde. *-s, s.
Desperate, (des'-pi-ret), ho., * -LY, bijw. 1. wanhopig,
mv. wenschelijke zaken, V. mv.; fig. wenschlijst, v.
-lijk, hopeloos, vertwijfeld; to be - of, wanhopen aan;
Desire, (de-z<ljr'), s. 1. begeerte, v. verlangen, o.; to have
2. vermetel; to render -, wanhopig maken; 3. woedend,
a - of, begeerte hebben em, - naar; at the -, by the
dol; a - class of s7mema, een klasse van menschen tot alles
- of, op verlangen van; to your heart's -, naar harte.
bekwaam; - sot, ongeneeslijk dwaas; 4. onmetelijk, verlust; 2. wil. weno.ch. m.; 3. genegenheid (tot). v. °-, bw.
bazend; 5. gevaarlijk, hachelijk; - condition, hache1. begeeren, verlangen ; all I - al wat ik begeer; to
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lijke -, netelige toestand. r -NEss, *...ic , (ree' -sjun),

s. wanhoop, vertwijfeling,

V.

wanhopige toestand, m.

Despicable, (des'-pi-ki-bl), bn., *.. ABLY, bijes. verachte -

lijk, laag, gemeen. *- NESs, s. verachtelijkheid, laagheid,
gemeenheid, v.
Despisable, (de-spajs'- i-bl), bn. 1. verachtelijk; 2. verfoeilijk. *_ j ss s. 1. verachtelijkheid; 2. verfoeilijkheid, v.
Despise, (de-spaj z'), bw. 1. verachten, versmaden; 2. verfoeien . *- D, dw. bn. veracht enz. *-D?ESS, s. verachtelijke toestand, staat van vernedering, M. *-R, (- ur),
m. v. verachter, m. -ster, v. versmader, m. versmaad ster, v. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. verachtend enz.
-, s. (het) verachten enz.
Despite, (de- spijt), s. 1. boosheid, kwaadwilligheid, ergernis, V. haat, spijt, m.; in - of, ten spijt van; i n nay
-, om mij te braveeren; 2. kwaadwillige daad, v. *-, bw.
1. tergen, ergeren, krenken; 2. braveeren. *-FUL, (-'fool),
bn.,-LY,bijw. boosaardig, ergerlijk,ten spijt. *-FuLNESS,
s. boosaardigheid, ergernis, v.
Despoil, (de-spojl'), bw. ontblooten, berooven, plunderen.
a-ED, dw. bn. beroofd. *- ER, (-' ur), ni. v. beroover,
beroofster, plunderaar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
beroovend enz. -, s. (het) berooven.
Despoliation, (de-spo- li -ee'sjun), s. berooving, plundering, v.
Despond, (de-spond'), ow. - of, versagen, wanhopen,
vertwijfelen, het opgeven. *- ED, dw. versaagd, ontmoedigd.
Despondency, (de-spond'-en -si), s. 1. versaagdheid, ontmoediging; 2. vertwijfeling, v. *...DENT, bn. versaagd,
ontmoedigd. *...DER, ( - dur), m. v. (de) versagende,
wanhopige, m. v. 5 ...DIn G, dw. bn. versagend enz.
-, bn., -LY, bijes. Zie DESPONDENT.
Despot, (des'-sput), m. 1. dwingeland, despoot; 2. enenmachtig regeerder, m. * - IC, * -ICAL, bn., * - ICALLY, bijw.
despotisch, tiranniek, willekeurig,eigenmachtig.* ICAI.NESS, s. eigenmachtigheid, willekeurigheid, despotie, v.
Despotism, (des' -po, tism), s. gmv. 1. despotisme, o.
willekeurige regeering; 2. onderdrukking, tirannij, v.
Despumate, (de'-spjoe-met), ow. en bw. schuimen, afsehuimen. *- D, dw. bn. geschuimd. *...ING, dw. bn.
schuimend. -, s. (het) schuimen. *...ION, (- mee' -sjun), s.
schuiming, v.
Despume, (de'-spjoem), Zie DESPUMATE.
Desquamate, (des'-kwe'-met), ow. 1. (heelk.) afschilferen; 2. vervellen, de huid verliezen. *- D, dw. bn. afgeschilferd, verveld. *...STATIEG, dw. bn.afschilferend,vervellend. *...MATION, (-mee'sjun), s. afschilfering, ver
*...MATORY, (mee' -tur-ri), s. afschilfering (der-veling,.
hersenpan), v.
Desquame, (de-skweem'), Zie DESQUAMATE.
Dessert, (des-Burt'), s. nagerecht, dessert, o.; at -, bij het
nagerecht. *- SET, s. dessert- servies, o.
]festinate, (des'ti-net), bw. bestemmen. *-, bn., * -D,
dw. bn. bestemd, bepaald. *...ING, dw. bn. bestemmend.
*...ION, (-nee'-sjun), S. 1. bestemming; 2. plaats van bestemming, haven, losplaats, v.
Destine, (des'-tajn), bw. 1. bestemmen; I was -d to be a
scholar, men bestemde mij tot geleerde, het was voorbeschikt dat ik een geleerde zou worden ; a ship -d for,
een schip bestemd naar, - met bestemming naar; 2.
bepalen. *- D, dw. bn. bestemd enz. *...ING, dw. bn. bestemmend enz. -, s. (het) bestemmen.
Destinies, (des'-ti- nies), v. mv. (fab.) schikgodinnen,
V. mv.
Destiny, (des'-ti -ni), s. gmv. .lotsbestemming, v. lot, nood
-lot,.
Destitute, (des'-ti-tjoet), bn. 1. ontbloot, beroofd; 2. verlaten, hulpeloos, behoeftig, arm, ellendig; the -, de armen, nooddruftigen. *...IoN, (-tjoe'-sjun), s. 1. gebrek, o.;
in - of, bij gebrek aan; 2. behoefte, armoede, nooddruft,
v. gebrek, o.; 3. verlatenheid, ellende, v.
Destroy, (de-stroj'), bw. 1. vernielen, verwoesten, verderven; 2. dooden, ombrengen; 3. uitroeien, verdelgen; 4.
(scheik.) oplossen. *- ABLE, ('- i -bl),bn. verniel -, verdelg baar. *- ED, dw. bn. vernield enz.; zie DESTROY, bes.
»-ER, (- ur), m. V. vernieler, -ster, verderver, verderf ster, m. v.; the -, (Bijb.) de verderver (Satan). *- IIVG,
dw. bn. vernielend enz. -, s. (het) vernielen enz.; zie
DESTROY, bw.
Destructible, (de- strak'-ti-bl), bn. 1. vernielbaar; 2. ver-
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derfelijk, vergankelijk. *...BILITY, (bi' - li -ti), s. gmv. 1.
vernielbaarheid; 2. verderfelijkheid. v.
Destruction, (de-struk-sjun), s. 1. vernieling, v.; 2.
ondergang, m. vernietiging, v.; verderf, o.; eternal -,
eeuwige verdoemenis, v.; 3. moord, doodslag, m;
Destructive, (de-struk'-tiv), bn., 5 -LY, bijw. vernielend,
verdervend, verwoestend; to be - of, verderfelijk zijn
aan (voor), ondermijnen; to make - of, noodlottig doen
zijn (voor); -ly foolish, noodlottiglijk bezeten. 5 -NESS,
s. vernielende kracht, v. vernielingsvermogen, o. (het)
vernielende, verderfelijkheid, v.; organ of -, (zielk.)
vernielingszin, m. *-s, s. omverwerpers (zek. politieke
partij), m, mv.
Desudation,( de-sjoe-dee'-sjun).s.(het)overmatig zweeten.
Desuetude, (de'-sjoe-tjoed), s. onbruik, o.; to fall in -,
in onbruik -, uit de gewoonte raken, ontwennen.
Desulphurate, (di- sul' -fu-ret), bw. (scheik.) ontzwavelen. 5 -D, dw. bn. ontzwaveld. *...ING, dw. bn. ontzwavelend. -, s. (het) ontzwavelen. *...Ion, (- ree' -sjun), s.

ontzwaveling, V.

Desultorily, (de'- sul -tur-ri -li), bijw. zie DESULTORY.
Desultoriness, (de'- sul -tur-ri -nes), s. 1. oppervlakkig-

heid, v. (het) onsamenhangende; 2. (fig.) onbestendigheid,
wuftheid, ongedurigheid, v.

Desultory, (de'- sul -tur-ri), bn. 1. oppervlakkig, onsamenhangend; 2. (fig.) onbestendig,wuft, ongedurig; -- thought,

wufte -, wilde gedachte; - fancy, - mind, wufte -, onbestendige aard.

Desulture, (de- sul' -tjoer), s. (rijsch.) kunstsprong, oversprong (van het eens paard op het andere), m.

Detach, (de-tatsj'), bw. - from, 1. losmaken, los -, af
2. aftroonen; 3. (naais.) af-, lostornen; 4. (mil.)-scheurn;

detacheeren. *- ED, dw. bn. losgemaakt enz.; zie DETACH;
- pieces, (vest.) buitenwerken. * - ING, dw. bn. losma kend enz. -, S. (het) losmaken enz.; zie DETACH.
* -3IENT, s. 1. losmaking; 2. lostorning, v.; 3. (mil.) detachement, o.; 4. (zeev.) vloot-divisie, v.; gun -, bemanning van een kanon.
Detail, (de -teel'), s. 1. bijzonderheid, v.; to enter into -s,
in bijzonderheden treden; 2. omstandig verhaal, o.; in
-, stuksgewijs; (ook) omstandiglijk; 3. (kh.) zie RETAIL;
4. (mil.) afzondering, v. *-, bw. 1. uiteenzetten, omstandig verhalen; 2. (mil.) afzonderen, uitkiezen. 5 - ED,
dw. bn. uiteengezet enz.; Zie DETAIL. -, bn. uitvoerig; - statement, uitvoerig bericht, - verslag. *-ER, (-ur),
m. V. bericht -, verslaggever, - geefster, verhaler, verhaalster, v.
Detain, (de-teen'), bw. 1. terughouden, voor zich behouden; 2. ophouden, verhinderen; 3. (recht.) aanhouden, gevangen houden, in beslag nemen. *-DEr., ( -dur), s.(recht.)
bevel van aanhouding, - van gevangenneming, o.
dw. bn. teruggehouden enz.; zie DETAIN. *-ER, M. v.
terughouder, onwettige inbezithouder, - houdster, m. v.
-, s. 1. onwettig bezit, o.; 2. (recht.) aanhouding, gevangenneming, gijzeling, v. arrest, o. * - ING, dw. bn. terughoudend enz. -, s. (liet) terughouden enz.; zie DETAIN. *-MENT, S. terughouding, v. eiZ.; Zie DETAINER 2.
Detect, (de-tekt'), bw. 1. ontdekken, betrappen, opsporen,
oploopen; 2. openbaren, blootleggen. *- ED, dw. bn. ontdekt enz.; zie DETECT. * -ER, (- ur), m. v. 1. ontdekker, -ster, betrapper. -ster; 2. openbaarder, -ster, m. v.
* -ING, dw. bn. ontdekkend enz.; - pipe, (stoomv.)
verklikpijp, V. -, s. (het) ontdekken enz.; zie DETECT.
*-IoN, (-sjun), s. 1. ontdekking, betrapping; 2. bloot legging, v. * -IVE, m. agent van politie, m.
Detent, (de-tent'), s. (uurw.) 1. drukker, m.; 2. (stoomv.)
opsluitstuk, o.
Detention, (de-ten'-sjun), s. 1. terughouding; 2. verhindering; 3. gijzeling, gevangenneming, v.; 4. (recht.) beslag, o.; 5. opschorting, v. gedwongen uitstel, o. *...TINE,
('-tiv), bn. terughoudend, verhinderend.
Deter, (de-tur'), bw. 1. - from, afwenden, -keeren; 2.

weerhouden, beletten, afschrikken.

Deterge, (de-turdj'), bw. (gen.) zuiveren, afvoeren. *-D,
dw. bn. gezuiverd, ontlast.

Detergent, (de-tur'-djent), bn. (gen.) zuiverend, afvoerend. *-s, s. mv. purgeermiddelen, o. mv. *--SALT, S.
bleekzout, o.

Deterging, (de-tur'-djing). dw. bn. zuiverend, afvoerend,
*_, s. (het) zuiveren.

Deteriorate, (de-ti'-ri-u-ret), bw. en ow. verslimmeren,

slechter maken, - worden, vervallen. *-D, dw.bn. ver-

DET.
(- ree' -ting), dw. bn. verslimmerend
enz. -, S. (het) verslammeren enz.; zie DETERIORATE.
*...ION, (- ree' -sjun), s. 1. verslinlmering, v. achteruitgangs M. verval, o.; 2. (zeev.) bederf, o. averij, v.
Deteriority, (de-ti-ri-or -'i -ti), s. verval, o.
Determent, (de-tur'- ment), s. beletsel, o.
Determinable, (de-tur'- mi - ni -bl), bn. 1. bepaalbaar,
omschrijf baar; 2. beslisbaar.
Determinate, (de-tur' -mi net), bn., * -LY, bijw. 1. bepaald, juist; 2. beslist; 3. beslissend; 4. vast besloten,
vastberaden; 5. zeker, positief. *-NESS, s. 1. bepaaldheid; 2. zekerheid- 3. vastberadenheid, v.
Determination, (de-tur -mi- nee'-sjun), s. 1. bepaling, v.;
2. besluit, o. vaststelling; 3. beslissing; (recht.) beschikking, sluiting (van een testament), v.; 4. einde, o. afloop (van een contract); 5. (kh.) - of risk, einde der
risico; 6. (nat.) richting, V. loop, ni. *...IVE, bn.,
*...IVELY, bijw. 1. bepalend, omschrijvend; 2. beslissend. *...oR, (-tur), m. 1. bepaler; 2. (recht.) beslisser,
spheidsrechter, in.
Determine, (de-tur'-min), bw. 1. bepalen, regelen, vaststellen; to - the range, (zeev.) de schootsverheid bepalen;
slimmerd.

*...ING,

2. beslissen, (recht.) uitmaken, (vonnis) vellen; this event
-d his fate, deze gebeurtenis besliste (over) zijn lot;
his destruction was -d, zijn ondergang was besloten;

DET. - DEV.

205

belastering, v. laster, m. *-ious, (-'sjus), bn. lasterend,
milnachtend, kwaadsprekend. * _IV, bn., -LY, bijes.
1. kortend, aftrekkend, minderend; 2. kwaadsprekend,
eerschendend. *-oR, (-'ur), m. lasteraar, kwaadspreken, eerroover, m. *-oRY, (-'ur ri), bn. Zie DETRACTIVE.
*-RESS, v. lasteraarster, kwaadspreekster, eerroofster, v.
Detriment, (de- tri - ment), s. nadeel, o. schade, v. ; that
is no - to, dat benadeelt geenszins, dat doet geen schade
aan. *-AL, bn., -LY, bijw. schadelijk, nadeelig. *AL
NEss, s. schadelijkheid, nadeeligheid v.
Detrition, (de- tri' -sjun), s. afslijting (door wrijving), V.
Detritus, (de-traj'-tus), s. (aardk.) afschaafsel, puin, o.

Detrude, (de-troed'), bw. neêrploffen. *-D, dw. bn.
neêrgeploft. *...JNG, dw. bn. neêrploffend.
Detruncate, (de-trun'-ket), bw. afknotten, behouwen.
*-D, dw. bn. afgeknot. *...ING, dw. bn. afknottend.
-, s. (liet) afknotten. *...ION, (-sjun), s. afknotting, behouwing, v.
Detrusion, (de-troe'-sjun), s. nederploffing, -stooting,
-duwing, V.
Deturbation,(de-tur-bee'-sjun), s. 1. nederwerping, -stooting; 2. (fig.) vernedering, verlaging, v.
Deturpate, (de-tur'-pet), bw. bezoedelen, bevlekken.
*-D, dw. bn. bezoedeld. *...ING, dw. bn. bezoedelend.
Deucalion, (djoe-ke'li-un), m. (fab.) Deucalion (m. n.).
Deuce, (djoes), s. 1. (spel) tweetje, o. twee, v.; two -,
dubbel twee; -as, dubbel aas; 2. duivel, drommel; the
- is in it, de drommel speelt er mee; how the - is it
possible! hoe duivelsah is dat mogelijk!
Deutero-canonical, (djoe'-tur-o-ke-no'- eikel), bn. apocrief.
Deuterogamist, (djoe'-tur-o-ghe'-mist), m. man die
voor de tweede maal huwt, m. *...GAMY, (-'ghem -mi) s.
tweede huwelijk, huwen voor de tweede maal.
Deuteronomy, (djoe-tur-o-'no -mi), s. (Bijb.) vijfde Boek
von Mozes, Deuteronomium, o.
Deuteroscopy, (djoe-tur-o'-s-ko-pi), s. (red.) nevenbedoeling, v. nevenzin, m.
(--sid),
s.
Deuteroxyd, (djoe- tur-*...TOXYD,
ok' -sid),
tok'
(scheik.) samenstel van twee ongelijksoortige atomen, o.
Deux-Ponts,(dux'-ponts), s.(aardr.)Tweebruggeil(stad),o.
Devaporation, (de-we -po-ree' -sjun), s. (nat.) dampverdichting tot water, waterwording uit damp, v.
Devastate, (de'-wes-tet), bw. 1. verwoesten, vernielen;
2. (mil.) afloopen. *-D, dw. bn. verwoest enz.; zie DEVASTATE. *...JNG, dw. bn. verwoestend enz. -, s. (liet)
verwoesten enz.; Zie DEVASTATE. * ...ION, (tee'-sjun), S. 1.
verwoesting, vernieling,v.; 2. (recht.)ontrouw beheer(van
een voogd),o. *...oR, (-tee'-tur), m.verwoester,vernieler,m.
Develop, (de-we'-lop), bw. 1. ontwikkelen; 2. ontsluie-

3. begrenzen, beperken; 4. overhalen, doen besluiten
(tot); 5. (nat.) richten; to - a moving body to a point,
een lichaam in beweging naar een (gegeven) punt
richten; 6. besluiten; she was secretly -d against it, in
het geheim was zij er tegen; I was -d on the contrary,
ik had besloten het tegendeel te doen; I one -d, he
shall never have my consent, ik heb vast besloten hem
nimmer mijne toestemming te geven; 7. (recht.) beëindigen, sluiten; 8. (Shak.) af maken, - dooden. *-. ow. - on,
-- upon, 1. besluiten (tot); he -d on returning, hij besloot
terug te keeren; 2. - with, - by, eindigen, aitloopen
(op); to - in doing, liet eindelijk doen, er eindelijk toe
overgaan. *-D, dw. bn., * -DLY, bijw. bepaald, besloten enz. zie DETERMINE. *-R, (-'uur), m. v. 1. bealer, m bepaalster, v.; 2. beslisser, m. beslisster, v.
...ING, dw. bn. bepalend enz. -, s. (liet) bepalen
enz.; zie DETEMINE.
Deterration, (de tur- ree' -sjun), s. opgraving, v.
Deterred, (de-tur'-red), dw. bn. afgewend enz.; zie DETER, bw. *...ING, dw. bn. afwendend enz. -, s. (het)
afwenden enz.; Zie DETER.
Detersion, (de-tur'-sjun), s. 1. (gen. en heelk.) zuivering;
2. wassching, v. * ...STYE, ('sly), bn. (gen. en heelk.) zuiverend. -. s. zuiveringsmiddel, o. *...sIvENEss,(-'siv -nes),
s. het zuiverende, afvoerende.
Detest, (de-test'), bw. verfoeien, verafschuwen, haten.
* -ABLE, (- 'i-bl), bn., * -ABLY, (- 'i -bli), bw. afschuwelijk, ren, ontvouwen, ontraadselen, verklaren, ophelderen; 3.
ontdekken (een complot); 4. behouwen (steen enz.).
verfoeilijk. * -ABLENESS, (- 'i -bl-ness), s. afschuwelijk-ED, dw. bn. ontwikkeld enz.; Zie DEVELOP, bW. * -ER,
beid, verfoeilijkheid, V. * _ATION, (-tee'-sjun), S. haat,
(-ur), m. v. die ontwikkelt, verklaart enz. *-ING, dw.
m. verafschuwing, v. * -ED, dw. bn. verfoeid. * -ER,
m. v. verfoeier, hater, m. verfoeister, v. *-ING, dw.
bn. ontwikkelend enz. -, s. (het) ontwikkelen enz.;
bn. verfoeiend. -, s. (het) verfoeien.
zie DEVELOP. *-MENT, S. 1. ontwikkeling; 2. ontsluiering, ontraadseling, verklaring, opheldering; 3. ontdek Dethrone, (de•throon'), bw. 1. onttronen, van den troon
king, v.; 4. (het) behouwen.
stooten; 2. de macht ontnemen. *-D, dw. bn. onttroond.
*-MENT, S. onttroning, vervallenverklaring van den Devenustate, (de-we-nus'-tet), bw. van schoonheid be--11\G,
troon, v. *- R, m. onttroner, m. *dw.
bn. ontrooven.
tronend. •-, s. (het) onttronen. *...izE, (-najz), bw. zie ' Devergence, *...CY, Zie DIVERGENCE.
DETHRONE.
Devest, (de-west'), bw. 1. ontkleeden; 2. - of, ontblooten, berooven; 3. - from, bevrijden, losmaken; 4. (recht.)
Detinue, (de'-ti-njoe), s. (recht) klacht wegens onwettige
vervreemden (een recht). *-, ow. (recht.) zijn recht ver inbezithouding, v.
liezen, verbeuren. *..ED, dw. ontbloot enz.; Zie DE VEST.
Detonate, (de-to-net), bw. doen ontploffen. *-, ow.
ontploffen. *-D, dw. bn. ontploft. *...me-, dw. bn. ont*-ING, des. ontblootend enz. -, s. (het) ontblooten,
ploffend. -, S. (het) ontploffen; - lock, (zeev.) hamer - I berooven enz.; zie DEVEST.
toestel; - powder, donderpoeder; - tube, slagpijpje. Devex, (de-weks'), bn. neêrgebogen. *-, *-ITY, s. (mv.
*..ION, (-nee'-sjun), s. ontploffing, losbranding, v.
-ies), 1. kromming, buiging; 2. helling, glooiing, v.
knal, m.
Deviate, (de'- wi -et), ow. - from, 1. afwijken, wijken; 2.
verdwalen, dwalen. k-n, dw. bn. afgeweken enz.; zie
Detonization, (de-to -ni- zee'-sjun), s. Zie DETONATION.
DEVIATE. -, bn., * ...ING, dw. bn. afwijkend ene.
Detonize, (de'-to-najz), bw. Zie DETONATE enz.
*...ING, s. (het) afwijken enz.; zie DEVIATE. *...TON,
Detort, (de-tort'), bw. verdraaien, verwringen, (ook fig.).
(-ee'-sjun), s. 1. afwijking; 2. (zeev.) afdrijving, veran*-ED, des. bn. verwrongen. *-ING, dw. bn. verwrin- `
dering van koers (van een schip), v. *...o$Y, ('-ur-ri), bn.
gend.
I
Detract, (de- trekt'), bw. 1. afnemen; 2. korten, aftrek- ! afwijkend.
ken (van den prijs); 3. benadeelen, schaden, te kort doen ; Device, (de-wajs'), s. 1. ontwerp, plan, bestek, o.; 2. in(aan), lasteren, kwaadspreken (van). * -ED, dw. bn. % val, m. vinding, v. uitweg, kunstgreep, m.; 3. (schild.)
afgenomen, gekort enz.; Zie DETRACT. *-ING, dw. bn. ! zinnebeeld, devies; 4. wapenfiguur, o. *-FUL, bn., -iv,
afnemend enz. -, s. (het) afnemen enz.; zie DETRACT. • bijw. 1. vindingrijk, fijn bedacht; 2. slim, sluw, vol
kunstgrepen.
*-ING, (-sjun), s. 1. afneming, korting; 2. benadeeling,
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.,Devil, (de'-wl), m. 1. duivel, in.; the - vpon two sticks,
de duivel op krukken ; the -! duivelsch ! te drommel!
who the - can have it ? wie voor den duivel ! kan het
hebben ? the - is in it, de duivel speelt er mee; there is
the - of it, daar zit de kneep; the - fetch you! de
duivel haal je ! talk of the - and he will appear, als
men van den duivel spreekt staat hij achter de deur;
- may care, vermetel, onbesuisd; to hold a cm dle
to the -, iem. uit angst vleien; to have the blue -s,
alles zwart (donker) inzien; the - rebukes sin, de duivel preekt de passie; 2. (drukk.) jongen, m. maatje, o.;
3. (werkt.) duivel, wolf, m.; 4. middel-, blauwdraad (in
de koninklijke scheepstouwen of zeilen), rn.; 5. - in a
bush, soort plant. * -CARRIAGE, S. (zeev.) mallejan, m.
rolpaard (voor het geschut), 0. *-CATCHER, *-DRIVER,
m. (fig.) zwartrok (geestelijke), paap, m. 5-DRAWER,
m. knoeier, kladschilder. m. 5-FISH s. zeeduivel, m.
*_'s BIT, S. (plant.) schurftkruid, o. -'s BONES, s. mv.
(fig.) dobbelsteenen, m. mv. *-'s BOOKS, s. mv. speelkaarten, v. mv. * -' S DUNG, S. (plant.) duivelsdrek, m.
* _ , s GUT, s. meetketting, m.
Devil, (de'-wl), bw. 1. tot lompen scheuren (door een
werktuig devil genoemd; 2. (kookk.) sterk peperen; -ing
machine, zek. werktuig in spinnerijen.
Devilish, (de'-wi-lisj), bn., 5-LY, bijw. duivelsch, duivelachtig, satansch, verduiveld. *- NEss, s. duivelachtigheid, snoodheid, v. 5 ...IsM, s. duivelsch wezen, o.
duivelenaard, m. *...IZE, (- ajz), bw. onder de duivelen
plaatsen, verduivelen.
Devilkin, (de'-wl-kin), s. duiveltje, o.
Devilship, (de'-wl-sjip), s. duivelschheid, v.; his -, (fig.)
heer duivel ! heer satan !
Deviltry, (de'-wl-tri), s. (gem.) duivelsch -, satansch gedrag, o.
Devious, (di'-wi-us), bn., 5-LY, bijes. 1. afwijkend, dwalend; - way, dwaalweg; - paths, -tracts, dwaalpaden; a
- step, een misstap; 2. zwervend, dolend. *- NESs, s.
1. afwijking, v.; 2. (het) dwalen, dolen; 3. dwaling, v.
Devirginate, (de-wur'-dji-net), bw. zie DEFLOUR.
Devisable, (de-waj'-zi-bl), bn. 1. (recht.) vermaakbaar (bij
testament); 2. denkbaar, verzinbaar.
Devisè, (de-wajz'), s. 1. (recht.) erfmaking, erfstelling, vermaking, v. legaat, testament, o.; 2. (oudt.) uitvinding, v.; 3. zie DEVICE.
Devise, (de-wajz'), bw. 1. uitdenken, verzinnen; he always
-s evil, hij is altijd op kwaad bedacht; to - honors,
eerbewijzingen brengen; 2. vermoeden, raden; 3. (recht.)
vermaken (bij) testament). *-, ow. - of, denken, peinzen (over). *- D, dw. bn. uitgedacht enz.; zie DEVISE.
Devisee, (de-waj-zi'), m. v. erfgenaam, legataris, m. v.
Deviser, (de-waj'-zur), m. v. uitdenker, uitvinder, ontwerper, -ster, m. V.
Devising, (de-waj'-zing), dw. bn. uitdenkend enz.
s. (het) uitdenken enz.; Zie DEVISE, bes. en ow.
Devisor, (de-waj'zur,dev-i-zur'), m. v. (recht.) erflater,
erflaatster, m. V.
Devitable, (de'-wi-ti-bl), bn. (oudt.) vermijdbaar. *...TATION, (-tee'sjun), s. 1. vermijding; 2. ontsnapping, v.
Devitrification, (de-wi-tri -fi-kee'-sjun), s. vervaardiging
van mat glas, ontglazing, V.
Devoeation, (de-wo-kee'-sjun), s. 1. weg-, afroeping; 2.
verleiding, aftrooning, v.
Devoid, (de-vojd'), bI1. 1. ledig, bloot; 2. ontbloot; 3. ontdaan, vrij (van).
Devoir, (de-woar'), s. 1. plicht, m.; 2. (inz. mv.) eerbiedsbetuiging, v.
Devolutary, (de-wo'-ljoe-te-ri), s. (k. recht.) verwerver
eener vacante waardigheid, m.
Devolution, (de-wo -ljoe'-sjun), s. 1. instorting, aardstorting; 2. nederrolling, v.; 3. (recht.) liet toevallen eener
erfenis, beërving, v.
Devolve, (de-wolv'), bw. 1. neder-, wegrollen; 2. - on,
Upon, (fig.) overdragen, toevertrouwen; overbrengen (aan,
op); to - into the hands, overhandigen aan; to be -d
on, toegevallen zijn aan. *-, ow. 1. naar beneden rollen, verzakken; 2. (recht.) toevallen, toekomen, ten deel
vallen. *- D, dw.- bn. nedergerold enz.; zie DIVOLVE.
*...ING, dw. bn. nederrollend enz. -, s. (het) rederrollen enz.; zie DEVOLVE. *- MENT, s. 1. nederrolling; 2.
(recht.) toevalling (eener erfenis), v.
.Devonshire, (de'-wun-sjir), s. (aardr.) Devonshire (graaf
Engeland), o. *- COLIC, s. (gen.) loodkoliek, o.-schapin
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*- PLAIDS, s.mv.(kh.) soort grove wollen stof. *- SAUCE
s. (kookk.) soort pikante saus, v.
Devoration, (de-wo-ree'-sjun), s. verslinding, v. (liet)
verslinden enz.; zie DEVOUR.
Devote, (de-woot'), bw. 1. wijden, toewijden: to - one's
self to science, zich aan de wetenschap wijden; he was
-d to wickedness, hij gaf zich aan de ondeugd over; to
- a tow to the fases, Bene stad aan do vlammen prijs
geven; to - to destruction, ten verderve doornen; 2.
vloeken, doemen. 3--, bn., '-D, dw. bn. 1. gewijd; 2.
overgegeven; 3. gevloekt, verdoemd. °- Dn Ess, S. 1. toewijding; 2. getrouwheid verkleefdheid, opoffering, v.
Devotee, (de-wo-tie'), m. v. 1. vereerder, aanbidder,
m. -ster, v.; 2. vrome, schijnheilige, m. v. kwezel, vrome
zus, v.
Devotement, (de-woot'-ment), s. 1.. toewijding, v. het
toegewijd zijn, het verdoemd zijn; 2. gelofte, wijding, v.
Devoter, (di- wo'-tur), ni. v. toewijden, vereerder,-ster,m.v.
Devoting, (de-wo'-ting), dw. 1>n. wijdend enz. *-, s.
(het) wijden enz.; Zie DEVOTE.
Devotion, (de-wo-'sjun), s. 1. wijding, heiliging; 2. vroomheid, godsdienstigheid, v.; to be at one's -, zijn gebed
verrichten, ter kerke zijn; 3. eerbewijs, o. hulde-betooning (Shak.); 4. trouw, v. ijver, m. zelfopoffering, v.; he
kept the country at the kiry,y's -, hij hield het land onder
-worpen
aan 's konings wil.
Devotional, (de-wo'-sjun-el). bu., 5-LY, bijw. 1. vroom,
vromelijk; - exercises, vrome werken, gebeden; 2. stichtend, leerend; - posture. biddende houding. *- IST, m.
V. schijnheilige, m. v. enz.
Devotionist, (de-wo'-sju eist), m. v. Zie DEVOTEE.
Devoto, S, Zie DEVOTEE.
Devour, (de-waur'), bw. verslinden (ook fig.), opeten, (gem.)
opvreten; he seemed to - the way, (dicht.) hij scheen de
ruimte te willen verslinden. *- ED, dw. bn. verslonden;
to be - with ambition, door eerzucht verteerd worden.
*-ER, (- ur), m. v. verslinder, m. -ster, v. gulzigaard,
veelvraat, m. v. *- ING, dw. bn. verslindend. -, s. (het)
verslinden. -LY, bijw. gulzig, op verslindende wijze.
Devout, (de-waut'), bn., * - LY, bijw. 1. vroom, stichtend,
godsdienstig; 2. innig, ernstig, gemeend,oprecht.*- NEss,
s. 1. vroomheid, stichtelijkheid, godsdienstigheid; 2. innigheid, v. ernst,m. oprechtheid. v. 5-LEss, bn. onvroori,
onstichtelijk. -NESS, S. onvroomheid,onstichtelijkheid,v.
Devow, (de-wau'), bw. intrekken (eens gelofte).
Dew, (djoe), s. dauw, m.; evening-, avonddauw, 3n.
avondkoelte, V. *-BENT, bn. met dauw beladen, onder
den dauw gebogen. 5-BERRY, s. braambezie, v. *- BESPANGLED, 5-BFSPRIISKLED, bn. met dauw bevochtigd,
- besprenkeld, vonkelend in den dauw. *-CLAws, S.
mv. (jag.) achterklauwen, 1I. mv. *-DRENCHED, bn. door
den dauw gedrenkt. *- DROP, s. dauwdroppel, m. -PING,
bn. van dauw droppelend. 5-IMPEARLED, bn. met dauw
bepereld. 5-LACE, *-SNAIL, s. soort slak, v. *- LAP,
s. (vleeschh.) 1. kwabbe, v. kossem, m.; 2. hangende lip
(Shak.); 3. grove wollen slobkous, v. *- LAPT, bn. met
kwabben. *-POINT, s. dauwtij d, m. oogenblik waarop de
dauw begint te vallen, o. 5 -WORM, s. regenworm, m.
Dew, (djoe), bw. 1. bedauwen; 2. bevochtigen, besprenkelen. "-, onp. w. dauwen, zacht regenen. *- ED, dw.
bedauwd; zacht regenend. 5-IAG, dw. bn. bedauwend
enz. -, s. (het) bedauwen, dauwen enz.
Dewiness, (djoe' -i- Hess), s. dauwachtigheid, v.
Dewless, (djoe'-less), bn. zonder dauw, van dauw beroofd.
Dewy, (djoe' -i), bn. 1. dauwachtig; 2. bedauwd, vochtig (door dauw of regen).
Dexter, (dekst'-ur), bn. (wap.) recht. *-, s. rechterzijde,v.
Dexterity, (deks-tur'-ri-ti), s. behendigheid, handigheid,
vlugheid, V. (ook fig.).
Dexterous, (deks'-tun-us), bn., *- LY, bijes. 1. behendig,
handig, vlug (ook fig.); 2. omzichtig, geschikt, scherpzinnig; 3. geslepen, listig, fijn bedacht. -NESS, s. zie
DEXTERITY.

Dextral, (deks'-trel),bn.rechts.*-,s.rechterhand,v.* -ITV,
s. gmv. (wap.) ligging -,

V.

stand ter rechterzijde, m.

Dextrorsal, (deks-tror'-sel), bn. (plant.) van den rechter- naar den linkerkant gaand.
Dextrous, (deks'-trus), enz., zie DEXTEROUS onz.
Dey, (dee), m. dey (eert.) beheerschervan Algiers, m.
Diabase, (daj'-c-beet), s. soort rotssteen, 3n.
Diabetes, (daj-e- bi'-tis), s. (gen.) suikerziekte, v. *...TIC,

DIA.

DIA. - DIC.

bn. (gen.) 1. aan suikerziekte lijdend; 2. do suiker

betreffend.

-ziekt

Diabolical , (daj-e- bol' - i -kel), be., 5 -LL bijw. duivelsch,

helsch. *-nzss, S. duivelscll wezen, o. duivelachtigbeid, v.
Diabolism, (daj-e'-bo-lism),. s . Zie DEVILSHIT .
Diacaustic, (daj-e-kau'- stik), bn. (gez.) straalbrekend,
in kromme lijnen vallend; - cr^ire, de kromnee refractie -lijn. *-s, S. mv. brandpuntslijnen door straal
-breking,V.mv
Diachylon, (daj-e'-ki-lun), s. (heelk.) verzachtende pleis-

ter, v.
Diacodium, (daj-e-ko'-di-um), s. (gen.) slaapbollen -siroop, v.
Diaconal, (daj-e'-ko -nel), be., 5 -LV, bijw. tot een (haken
(deken) behoorend, als diaken, diaconaal. 5 ...a ATe:, (- 'neet),
S. diakensehap, o.
Diacoustic, (daj-e-kaus' -tik), bn. tot de geluidleer behoorend. *-s, s. nlv. geluidkunde, geluidleer, v.
Diacritical, (daj-c-kri't.i-kel), bn., 5 -Lr, bij «-. (red.) onderselieidend-, schiftend.
Diadelph, (daj'-e- delf), s. tweebroederlijke plant, v.
*-IAN, bw. (plant.) tweebroederlijk, diadelphisch.
Diadem, (daj'-e-dens), s. kroon, v. diadeelrl, o. -EV,
bn. gekroond, met een diadeem versierd (ook fig.)
Diadrom, (daj'-e-drum), s. (nat.) tijd van sclionllneling
(eens slingers), nl.
Diaeresis, (daj-e'-ri-zis), s. (taalk.) deelteeken, metra
(als: in coiil)eraten boven de tweede o), o.
...züsrlc, (-no- stik), s.
Diagnosis, (daj'-egh-no'-zis),
(gen.) ziekte-kenteeken, o. diagnose, v. *...eosTIc, bn.
(gen.) tot de diagnose behoorend. ziekte-kenmerkend.
Diagonal , (daj-e'-gllo -nel), bn. (ineetk.), -LY, bijes, over
de breedte snijdend, overhoeksch, diagonaal. *-, s.
hoeklijn, diagonaal, v.
Diagr am, (daj'-e-ghrem), s. (nleetk.) 1. figuur ; 2.
schets (in lijnen), v.
Diagr aphic, (daj-e-ghre' -fik), *-AL, bn. beschrijvend.
Dial , (dad'-el), C-PLATE, S. 1. zonnewijzer, Its.; 2. wij zerplaat, V. 5 -SLIDE,-GAGE, S. maatstaf der \v'1jzerplaat,

M. -sronE, S. steengin wijzerplaat, v. *-wxEEL, S.
zonnewijzerrad, o.
Dialect, (daj'-e- lekt), s. tongval, m. taaleigen, o. taal, v.

Dialectic, (daj-e-lek'-tik), *- -AL, bn., 5 -ALLY, bijw. 1.
taalkundig, volgens do regels der taal ; 2. naar taal
redekundig, logisch. *-s, (mv.) 1. taalkunde,-gebruik,
spraakleer ; 2. redekunst, v.
.Dialing, (daj'-e-ling), s. 1. leer -, samenstelling der zon
kunst ons mijngangen te ontdekken, v.-newijzrs;2.
' 5 ...LIST, m. zonnewijzer -maker, m.
Diallage, (daj-el'-lidj), s. (nlijnw.) opaalsteen, m.
.Dialogism, (daj - el' - o - djism), s. (red.) kunst - , vaardigheid
in het schrijven van tweespraken (vals samenspraken), v.
dialogisme, o. *... GIST, (-djist), III. v. 1. schrijver -,
schrijfster van samenspraken (van dialogen); 2. (toon.)
persoon in de dialoog. *...nis•s ie. -Al., bn., -ALLY, bijes.
tweesprakig, dialogisch. 5 ...Gizp.. (-djajz), bw. 1. samenspraken schrijven, tot een dialoog vlaken; 2. een samenspraak houden.
Dialogue, (daj'-e-loogh), s. twee-, samenspraak, dialoog,

V. -, bes. zie DIALOGIZE.
Dialthea, (daj-el-tlii' e), s. (heelk.) althea -zalf, v.
Dialysis, (daj-el'.i-zis), s. (gen.) verslapping, v.
Diamantine, Zie ADASIANTICE.

Diameter, (daj-e'-nlie- tul•), s. middellijn, v. diameter,
111. * ...TRAT., '...TRICAL, bn., -I,v, bijw . nliddellijnig,

diametraal.
Diamond, (dsj'-e-muud), s. 1. diamant, o. m.; glazier's -,
glazenmakers diamantje, gia«,der. a -en,' iota giggles,
briljant; rose -, (juw.) roosje; 2'. cdrukk.) diaiiiaiit (letter);
3. (wisk.) ruit, v.; 4. (kaarts.) guiten; ii. (wag.) z^^'^irt, o.
5 -CE31Ei\ T , s. porselein -cement (zeer harde soort). N-CUT
TOOL, s. (stoomw.) draaibeitel, ln, a -cL Ti' }:Ii, s. 1. dia
steensnijder. gl- aveur op steers, In. ° . -cuT--mantsijder;2.
TING, s. (liet) diamantsnijden. 5 -DUST, 5 -PO«'I)Ei,, S.
diamant - poeder (voor de slijpers), boort, o. >`-EnI1•IOx,
S. (drukk.) diamant-uitgave, v. -druk, nl. 5 -HILTED,
bn. niet diamanten gevest, - greep. C-KNOT, s. (zeev.)
diamant -, valreepsknoop, m. C - -CII\E, s. dialnaiitmijn,
V. * -PENCIL, s. glazenmakers-diamant, gïassnijder, m.
* -P ,N, Es, s. mv. (oudt.) vensterruitjes (in lood). o. mv.
* -POINTS, 5 - SPARITS, S. (juw.) puntsteenen, 11L ns v. 1- -,
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bn. 1. diamanten, van diamanten : 2. diamantachtig.
-FD, bn. ruitvormig.
Diana, (daj'-e-Ile), s. 1. (fab.) Diana (godin der jacht), v.;
2. (sclleik.) zilver. BID, s. knop van den kuischboom.
Diander, (daj*-en -dur). s. plant met twee levensdraden. v.
5 ...DRIAn, (-'dri-en), bn. (plant.) tweemannig, diandrisch.
Diapase, (daj'-e-pes), Diapason, (daj-e-pe'-zun), s. (nluz.)
1. octaaf, o.; 2. wettige orkesttoon; 3. (org.) toonpasser,
Hi. ; 4. eenstemmigheid, harmonie, v.
Diapasm, (daj'-e- pasen), s. welriekend poeder, o.
Diapedesis, (daj-e-pi-di' -sis), s. (gen.) bloedzweet, o.; (het)
bloedzweeten.
Diapente, (daj-e-pen'-ti), s. 1. (muz.) kwint ; 2. (gen.)
borstmiddel uit vijf bestanddeelen samengesteld. o.
Diaper, (daj'-e-pur). s. gebloemd lijnwaad, servet goed,
damast, o. --, bn. gebloemd, damasten. *-, bw.
niet bloemen bewerken, - weven, - borduren. f-nln. do.

bil. gebloemd.

Diaphaned, (daj'-e-fend), bn. doorzichtig, doorschijnend.
...PHANErl} (-fe-ni' - i -ti), s. gnly. doorzicliti;lleid. 1ciorseliijnendhe i d, v. ...iIIANIC, ( -fe'-nik), 5 ...PI1AeOCs,
(-' fe -nus), bn. doorschijnend.

Diaphoresis, (daj-e-fo-ri' -sis), s. (gen.) koortszweet, o.
A CETIC , (ri' -tik), -AL. bn. (gen.) zweetverwekkend,
- drijvend. -, s. zwoetdrijvend middel, o.
Diaphragm, ... I'IIRAi1i , (daj'-e-frenl), s. (ontl.) 1. middelrif ; 2. middelschot, o. tusschemvand. In. ; 3. (sterr.)
tusschenring, 111. 0 ATIC, bn. tot liet middelrif behoorend, nliddelrifs...
Diaprunum, (daj'-e-proe'-Ilum), s. (apoth.) conserf van
pruimen, o.

Diaresis, zie DIAERESIS.
Diarian, (daj-ee'-ri-ell), bn. tot een dagboek behoorend,
dagelij ksch.
Diarist, (daj'-e- rist), s. dagboekhouder, m.

Diarrhea, 5 ... RIIOEA, (daj- er-ri'-e), s. (gen.) buikloop, in.
loslijvigheid, v. 5 ...PIIOETIC, (-re'tik), bn. (gen.) buikzuiverend, puigeorend.
Diarthrosis, (dad- er-tllro'-sis), s. (ontl.) merkbare boweging van 1)eenverbmIldlngen, v.
Diary, (daj'-e-ri), s. reis -, dagboek, journaal, o. agenda, v.
-, bn. ééndaagsch.
Diasehism, (daj-es-kism), s. (muz.) kleine komma, v.
Diasenna, (daj-e- sen-ne), s. (apoth.) conserf van senebladen, o.
Diaspore, (daj'-es-poor;, s. (delfs.) soort aluinsteen, m.
Diastace, (daj'-es-tes), 5 ...TASiS, ( -'te-sis), s. (heelk.)
beenverwijding, - scheiding, v.
Diastem, (daj'-es-tears), s. (muz.) enkele rust, v.
Diastole, (daj-es'-tool), s. 1. (ontl.) hartaderuitzetting,
v.; 2. (spraakk.) verlengde klank, m.
Diastyle, (daj'-e-stajl), s. (bk.) 1. zuilbreedte, v.
2. broedzuilig gebouw, o.
Diatesseron, (daj-e-tes' -si -run), s. (muz.) 1. kwart rust;
2. (godg.) overeenkomst -, concordantie der vier evangelien, v.
Diatonic, (daj-e-to' -nik), bn. (muz.) volgens de toon
diatonisch.
-schal,
Diatribe, (daj'-e-trib). s. (red.) schimprede, v. bitse uit
ni. 5 ...IST, m. hekelaar, schimpredenaar, nl.
-val,
Dib, (dib), ow. hengelen (visseben).
Dibbing, (dib- birag), s. (kh.) bovenleder, o.
Dibble, (dib' -bij, S. (la.ndb.) 1. plantijzer, o. pootstok, m.
schop. v. houweel, o. ; 2. hoedenborstel, 1n. *-, bw.
neet den pootstok planten, poten. «--, ow. (visch)
hengelen (met een dobber). *-D, des. bui. gepoot enz.
*-R, Ill. v. 1. poter ; 2. hengelaar, m. -ster, v.
*...In G, dw. bra. pot c^I:d enz. -, s. (liet) poten enz.
Dibs, (dibs), s. (gen.) geld, o. centen, In. mv.
Dibstone, (dib-stoom. S. werpsteentje (een spel), o.
Dicacious, (di ke' ejI{s), bra. babbel -, snapachtig. *...CACITY. (-Ices -si -ti), s. Babbelz uc ht, snapachtigbeid, v.
Dice, (d iie), s. mv. zie ouss. *-, spel niet dobbelsteenen, o.;
to play at -, (hobbelen. *-, ow. 1. dobbelen, niet dobbelsteeneu spelen ; 2. in blokjes weven. 5 -3u1,L1., s.
blauwe verf in blokjes, v. *-Box, s. dobbelbeker, m.
*-51AKER, 1I. dobbeisteendraaiei, in. *-ssU5TEL1 , S.
(nat. b.) trapslak, v.
Dicephalous, (daj -si'-plee-lus), bn. tweehoofdig.
Dichastasis, (daj-kes'- te -zis). s. onderverdeeling, v.
*...cIIASTIC, (kas'-tik), bra. onderverdeeld.
Dichotomize, (daj-ko'-to-majz), bes. verdeeles (bij paren).
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DIC. -- DIE.

DIE. - DIF,

Dichotomous, (daj-ko'-to -mus), bn. (plant.) gevorkt.
distant trampling died in my ears, het verwijderde ge- CORYMBED, bn. bij trossen - ,paarsgewijze verdeeld.
trappel stierf weg voor mijn gehoor ; to - away, weg
...TOMY, S. gmv. (plant.) gevorktheid, paarsgewijze ver
bezwijmen, verdwijnen, zich verliezen, verwel--stervn,
groei, - stand (der sterren), m.
-deling,v.
ken ; the color died away, de kleur verdween allengs;
Dicing, (daj'-sing), dw. bn. dobbelend. f-, s. (het) dobthe sound died away, het geluid stierf weg; 5. (recht.) de
belen, dobbelspel, o. *-HOUSE, S. speelhuis, dobbel doodstraf ondergaan. *-D, dw. bn. gestorven enz.
huis, o.
Die, bw. zie DYE.
Dick, (dik), m. verk. van Richard, (m. n.).
Die, (daj), s. 1. zie DYE ; 2. (mv. dice), dobbelsteen, teerling, m.; the cast of a -, de worp van een dobbelsteen;
Dickens, (dik' - kees). tw. duivelsch ! drommelsch ! *-,
Charles Dickens (Eng. romanschrijver, soms onder den
the - is cast, (spr.) de teerling is geworpen, (men kan
naam van Boz, geb. 1812).
niet meer terug) ; the turn of a -, (fig.) een haar breed;
Dicker, (dik'-ker), s. tiental, o.
the - of war, de oorlogskans ; 3. (mv. dies), muntstem Dickey, (dik'-ki), s. 1. achterbankje (aan een rijtuig), o.;
el, m. °-, v. verk. van Diana (v. n.).
2. (naaist.) borst (aan een hemd), V.
-SINKER, S. Zie PUNCHER.
Dicky, (dik'-ki), s. zie DICK .
Diecian, (daj- i' -sji-en), s. tweehuizige plant, v. *-s, mv.
Dicoccous, (daj- kok'-kus), bn. (plant.) tweecellig.
(plant.) de tweehuizigen.
Dicotyledon, (daj-ko-ti -li' -dun), s. (plant.) tweezaad - Diego, (daj'- i -gho), s. 1. Diëgo, Diederik (m. n.); 2. slaglobbige plant, v. *...ous, (-us), bn. (plant.) tweezaadzwaard, o. houwdegen, m.
lobbig.
Dier, (daj'-ur), S. zie DYER.
Dicrotos, (daj'- kro -tus), s. (gen.) dubbel -, terugslaande Dieresis, (daj-ur'- i -zis) , Zie DIALRESIS .
pols, m.
Diesis, (daj'- i -zis), s. 1. (muz.) kruis ( ) ; 2. (drukk.) dubDictany, (dik' - te-ni), s . zie DITTANT .
belkruis (±), o.
Dictate, (dik' - tet), s. 1. voorschrift, bevel, gebod, o.; Diet, (daj'-it), s. 1. kost, m. voedsel, o.; wholesome -,
the -s of reason, of conscience, de stem der rede, de ingezonde kost; 2. (gen.) leefregel, m. diëet, o.; to be put
spraak van het geweten ; the -s of generosity, wat de
on low -, aan een streng diëet onderworpen zijn ; milk-,
edelmoedigheid voorschrijft; 2. regel, m. regelmaat, v.
melkkuur; 3. kostgeld, o.; 4. bekostiging, voeding, v.
richtsnoer, o.; 3. zie DICTATION. -, bw. 1. voorschrijven,
*- DRINK, S. kruidenaftreksel, o. -drank, m.
bevelen opleggen (als plicht); 2. dicteeren, in de pen geven, Diet, (daj'-it), s. rijksdag, landdag, m. landsvergadering, v.
(inz. oudt. in Duitschland en Polen).
voorzeggen; 3. (fig.) ingeven, doen opvatten. *-D, dw.
bn. 1. voorgeschreven; 2. voorgezegd, in de pen gegeven; Diet, (daj'-it). bw. 1. voeden, spijzen, onderhouden, den
Zie DICTATE. * ...ING, dw. bn. voor schrijvend enz. -, s.
kost geven aan; to - revenge, (fig.) wraak voeden (Shak.);
(het) voorschrijven enz.; Zie DICTATE . ...ION, (-tee'-sjun),
2. aan een leefregel -, aan een diëet onderwerpen ; to
S. 1. voorschrift, bevel, gebod, o.; 2. (het) gedicteerde,
- one's self, zich aan een diëet houden, van mageren
dictee ; 3. (fig.) ingeving, v.; zie verder DICTATE, S.
kost leven. *-, ow. - upon, 1 eten, zich voeden, leven
(van); 2. diëet houden. *-, s .-drink ,apothekersdrankje, o.
Dictator, (dik-tee'-tur), m. oppergezagvoerder, dictator,
m. * -IAL, (-to'-ri-el), bn ., -LY, bijes. 1. oppergezag - Dietary, (daj'- i - te --ri), bn. 1. aan diëet onderworpen,
voerend, dictatoriaal; 2. gebiedend, bevelend, op gebiediëet houdend; 2. in den kost, kost...
denden toon . * -sHIP, s. 1. oppergezag, dictatorschap, o.; Dieted, (daj'- i -tid), dw. bn. gevoed, gespijzigd enz.; zie
(dik'
te -tur-ri), bn. gebieDIET, bw . en ow .
2. onbeperkte macht, v. *-Y,
Dieter, (daj'- i -tur), m. v. 1. voorschrijver -, voorschrijfster
dend, eigenmachtig, dictatorachtig.
van een leefregel, -van een diëet; 2. diéethouder. -ster, m. v.
Dictatrix, (dik-te'- triks), v. oppergezagvoerster, vrouwe
-lijkedctaor,v. Dietetic, (daj -i -ti' -tik) , * -AL , bn. tot het diëet behoorend, (gen.) diëtetisch. *-s, mv. diëten -leer, diëtetiek, v.
Di ctature, (dik'-te - tjoer) , s. Zie DICTATORSHIP.
Diction, (dik' -sjun), s. uitdrukking, voordracht, v. stijl, m. Dietine, (daj'- i -tajn), s. kreitsvergadering, v. provinciale
landdag, beperkte rijksdag, m.
Dictionary, (dik' -sjun- ne -ri), s. (mv. -ies), woordenboek, o.
Diffarreation, (dif fur -i- eesjun), s. (Rom. gesch.) het
Did, (did), vt. deed; zie Do.
doorsnijden van een koek (bij echtscheidingen).
Didactic, (di-dek'..tik), * -AL, bn., -LY, bijes. leerend,
onderwijzend, didactisch. *-s, s. mv. (wijsb.) leerende Differ, (dif'-fur), ow. 1. - from, in, verschillen, het oneens zijn; to - in opinion, in meening verschillen ; 2.
wijze, didactische wijsbegeerte, V.
- about, upon, oneenig zijn, twisten; they -ed about the
Didactyl , (di- dek-til), s. (dierk.) tweeteenig dier, o.
price, zij waren het niet eens over den prijs . * -ED, dw.
*-ous, ( -lus), bn. tweeteenig.
bn. verschild enz.; zie DIFFER.
Didapper, (di'- dep -pur), s. 1. duiker, watervogel; 2. duiDifference, (dif'-fu-rens), s. 1. onderscheid, verschil, o.;
kelaar (visch), m.
(rek.) rest, v.; 2. twist, m. geschil, o.; to make up a -,
Didascalic, (di-des-ke' -lik) , bn. zie DIDACTICAL.
een twist bijleggen ; the point of -, het punt van geDidder, (did' -dur), ow. rillen, beven.
schil; 3. merk-, onderscheidingsteeken, o.; 4. (zeev.)
Diddle, (did'-dl), ow. 1. wankelen, waggelen; 2. overvrastuurlast, m. *-, bes. 1. onderscheiden, doen verschillen;
gen, bedriegen. *-D, dw. bn. gewankeld enz.; zie DIDDLE.
2. (alg.) differentiëeren. *-D, dw. bn. 1. onderscheiden;
*... ING, dw. bn. wankelend enz. -, s. (het) wankelen
2. gedifferentiëerd. 41 ... ING, dw. bn. 1. onderscheidend ;
enz. ; Zie DIDDLE.
2. differentiëerend.
Dido, (daj'-do), v. Dido (v. n.).
Didodecahedral, (daj-do-di-ke-hi'-drel), bn. dubbel Different, (dif'-fur-ent), bn., *- LY, bijes. - from, onhoekig.
derscheiden, verschillend, anders.
-twalf
Didst, (didst), vt. (2e pers. enk.) deedt; zie Do.
Differential , (dif-fur- ent' -^ji-el), bn. 1. (alg.) differentiaal, oneindig klein: - method, - calcu lus, differentiaal
Diduction, (di-duk'-sjun), s. scheiding, v.
onderscheidend, differentiëel ; - duties,-reknig;2.
Didymous, (di'-di -mus), bn. (plant.) dubbelrandig.
differentiëele rechten.
Didynam, (di'-di-nem), s. plant met ongelijk gepaarde
helmstijltjes, v. * ....IAN, * -OUS, bn. met ongelijk gepaarde Differing , (dif'-fur-ring), dw. bn. verschillend enz.
*_, s. (het) verschillen enz.; zie DIFFER . *-LY, bijes.
helmstijltjes.
op verschillende wijze.
Didymous, (di'-di -mus), bn. (plant.) paarsgewijs groeiend.
Die, (daj), ow. onr. (vt died, vdw. dead, died, tdw. dying), Difficile, (dif '-fi-sil), bn. (W. g.), Zie DIFFICULT.
1. - of, by, sterven; to - of a fall, - of (for) grief, door Difficult, (dif'-fi- kult), bn., * -LY, bijw. 1. moeielijk,
zwaar, ongemakkelijk ; 2. grillig, wonderlijk, lastig ; 3.
een val -, van verdriet sterven ; to - by famine, - by the
koppig. *--, bw. (w. g.) 1. bezwaren opperen ; 2. mooisword, van honger -, door het zwaard omkomen ; when
did she - ? wanneer is zij gestorven ? how long has he
olijk maken. *-Y, (-ti), s. (mv. -ies), 1. moeielijkheid,
zwarigheid, ongemakkelijkheid, v.; a work of-, een mooibeen dead ? sedert wanneer is hij gestorven ? did he dijk werk ; 2. bezwaar, o. zwarigheid, v.; it admits of no
his natural death? is hij zijnen natuurlijken dood ge-, het lijdt geen bezwaar; 3. hinder, m. belemmering,
storven ? to - on the field of honor, op het bed van eer
v.; to , feel a - in walking, moei elfijk kunnen loopen;
sterven ; she will - with the effort, zij zal onder die into lie under -ies, aan bezwaren onderhevig zijn; to raise
spanning sterven; if I - for it, al moest ik er op ster-ies_ bezwaren opwerpen, - opperen.
ven, - het besterven; 2. bezwijken, vergaan, versmachten;
he died for her, hij verteerde van liefde voor haar ; Diffide, (dif-fa j d'), ow. mistrouwen, wantrouwen.
dw. bn. gewantrouwd, mistrouwd.
3. verschalen, vervliegen (van vocht); 4. ophouden; the
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.. GER, (-ghur), m. graver, delver, poldergast, m.; grave-,
Diffidence, (dif' fi-dens), s. 1. mistrouwen, wantrouwen,
doodgraver; -s, mv. sporen. *...ING, ('-ghing), dw. bn.
o.; there is a - of, er heerscht wantrouwen in; I have
gravend enz. -, s. (het) graven enz.; zie DIG.
no - at all, ik voed hoegenaamd geen wantrouwen
2. wantrouwen in zich zelven, beschroomdheid, v. Dight, (dajt), bw. (gom.) optooien, opdirken.
*...DEN r, bn., -LY, bijes. 1. mistrouwend, wantrouwend; Digit, (di'-djit), s. 1. duinisbreedte (_ 18 -millimeter),
V. ; 2. u/ ;2 deel van de middellijn (der zon of maant, bij
to ie - of, wantrouwen hebben in; he is - of himself,
eclipsen gebruikelijk); 3. getal beneden 10, o. eenheid;
hij mistrouwt zich zelven; they made lijst -, zij maakten
v. *-AL, bn. de vingers betreffend enz.; zie DIGIT,
hem wantrouwig; 2. zedig, beschroomd.
enz.
mistrouwend
vinger... *-ALIS, S. (plant.) vingerhoedkruid, o. *-ATE,
Diffiding, (dif-faj'-ding), dw. bn.
(-teet), -D, bn. (plant.) gevingerd. * -ATF, bes. met den
X-, S. (het) mistrouwen enz. ; zie DIFFIDE, bw.
vinger aanwijzen. 5 -ATION, (-tee' sjun), s, het voorzion
Diffind, (dif-find'), bw. klooven, doen splijten. *...FISSION,
splijten.
(- fis -sjun), s. het klooven, zijn van vingers.
Diffiation, (dif-flee'-ajun), s. (het) verwaaien; wegbla- Digitigrade, cdigh'-it- i -glared), s. 1. gevingerd dier; 2. dier
zing, v.
dat op de teenen loopt, o. *-, bn. op de teenen loopend.
Difïiuenee, (dif'-floe-ens), *••.cy, s. 1. wegvloeiing, uit Digladiate, (daj-ghle'-di-et), ow. schermen, vechten op
vloeibaarheid, v. *...ENT, bn. w eg--elkandrvoig;2.
den degen. *-D, dw. bn. geschermd. *...ING, dw. bn.
schermend. 5 ...ION, (-ee'-sjuii), s. gevecht op den degen, o.
vloeiend, vloeibaar.
Difform, (dif-form), bn. 1. wanstaltig, misvormd, mis Diglyph, (daj'-ghlif), s. (bk.) balksleutel, krolsteen, m.
ongelijkvormig, onregelmatig. *- ITY, (- 'i -ti),-makt;2. Dignification, (digh- ni -fi-kee'-sjun), s. verheffing (tot
S. (mv. -ies), 1. wanstaltigheid, mismaaktheid ; 2. oneen waardigheid), rangbevordering, v.
gelijkvormigheid, onregelmatigheid, v.
Dignified, (digh'- ni -fajd.), dw. bn. bevorderd enz.; zie
I)IG\IFY. *-, bn. waardig, edel, deftig.
Diffraction, (dif-frek'-sjun), s. (gez.) straalbreking, v.
Dignify, (digh'- ni -faj), bes. (vt. dignified), 1. verhoogen,
Diffranchise, (dif-fren'-sjaiz), Zie DISFRANCHISE.
bevorderen, tot eere brengen; 2. veredelen, vereeren.
Diffuse, (dif-fjoes'), bw. 1. verspreiden; 2. uitgieten,
Ia G, des. bn. verhoogend enz. --, s. (het) verhoogen
uitstorten. *-, bn., *- LY, bijes. 1. verspreid, uitgeenz.; Zie DIGNIFY.
goten, uitgestort; 2. (red.) verward, verwrongen, wijd-LY,
DIFD,
dw.
bn.,
loopig (van stijl). *bijes. zie
Dignitary, (digh'- ni - t o-ri), m. (mv. -les), 1. waardig
-heidbklr;2.
FUSE, bw. en bn. * -DNESS, S. zie DIFFUSION. * ...IBILITY,
prelaat, liooge geestelijke, m.
( -i -hi -li -ti), *...IBLENESS, s. vatbaarheid voor verspreiding, Dignity, (digit- ni -ti), s. (mv. -es), 1. waardigheid, v.
rang, m. ; 2. waardigheid, deftigheid; he has a native -,
- voor uitstorting, - voor uitgieting, v. *...IBT.E, (- si - bi),
bn. vatbaar voor verspreiding, uitstortbaar, uitgietbaar.
hij bezit een aangeboren deftigheid; 3. grondstelling, v.;
*...ING, dw. bn. verspreidend enz. -, s. (het) verspreiden
4.. (sterr.) voornaamste stand (eener planeet), m.
enz. ; zie DIFFUSE. *...ION, (-'sjun), S. 1. verspreiding, Dignotion, (digh-no'-sjun), s. onderscheiding, v.
uitstorting, uitgieting; 2. (red.) verwrongenheid, wijd Digonous, (digh'-o-nus), bn. (plant.) twee-, dubbelzijdig,
stijl), v.
- hoekig.
-lopighed(van
Diffusive, (dif-fjoe'-siv), bn., *- LY, hijw. 1. zich versprei Digraph, (daj'-ghref), s. (taalk.) twee zelfklinkers waar
zich uitbreidend, zich uitgietend; 2. uitgebreid,-den,
-van
slechts één wordt uitgesproken.
uitvoerig, wijdloopig; 3. veelomvattend. *- NESS, s. 1. uit- Digreiss, (di-ghres'), ow. - from, 1. (red.) uitweiden ; 2. afbreiding, verspreiding; 2.wijdloopigheid,uitvoerigheid,v.
wijken, afdwalen. *--.ED, des. bn. uitgeweid. * -ING,
Dig, (digh), s. (gene..) stoot, stomp, bof, m. ; a solid -,
dw. bn. uitweidend enz. -, s. (liet) uitweiden enz.; zie
DIGRESS. *-IOa, (-sjun), S. 1. (red.) uitweiding, wijdloo- (drukk.) compresse vorm.
pigheid; 2. afwijking, afdwaling. v.-AL, bn. uitweidend,
Dig, (digh), bw. reg. en onr. (vt. dipped en daag ; vdw.
diçjyed), 1. graven, uitdelven; 2. uitgraven, uithalen;
wijdloopig. *-IVE, bn., -LY. bijw. uitweidend, wijd
* -ORY, bn. zie DIGRESSIVE.
-lopig.
3. - from, - out, omwoelen, uitkrabben (de aarde); to
- down a wall, een muur door ondergraving doen vallen; Digyn, (daj'-djin), s. tweewijvige plant, v. *-ous, (-us),
bn. (plant.) tweewijvig.
4. uithalen (metalen); to - through, graven door; to out the ice, uitijzen. k -, ow. graven, spitten (in de Dihedral, (daj-llie' -deel), bn. (meetk.) twee-, dubbelzijdig.
Dihedron, (daj-hie'-drun), s. twee-, dubbelzijdige figuur,
aarde); to - for, delven -, zoeken naar.
Digamma, (daj-ghem'-me), s. di-ghamma, v. (letter van
V. tweehoek, m.
Dihexahedral, (daj- heks -e-hie'-drel), bn. dubbel kubiek.
het oud-Griekseh).
Digamy, (daj'-ghem -mi), s. tweede huwelijk, o.
Dijudicate, (daj-djoe'-di-ket), bw. vonnissen, oordeelen.
Digastrie, (daj-glees'-trik), bn. twee-, dubbelbuikig.
-D, dw. bn. gevonnisd. *...ING, dw. bn. vonnissend.
*...ION, (-sjun), s. vonnis, o.
Digby, (digh' -bi), m. (Kenolm) Digby (Eng. schrijver,
Dike, (dajk), s. 1. gracht, sloot, greb, v. ; 2. dam, dijk,
1603-1665).
m.; fall of a -, dijkglooiing; 3. basaltader, v. *-GRAVE,
Digest, (daj'-djest), s. (recht.) wetsverzameling (inz. de
m. dijkgraaf, m. - , bw. 1. graven (grachten enz.); 2. be-,
Pandekten), V.
(naar
-,
in
klassen)
ordenen,
om -, indijken. *-D, dw. bn. bedijkt. ...ING, dw. bn. beDigest, (di-djest'), bw. 1.
dijkend enz. ; zie DIKE.
regelen, rangschikken; 2. verduwen, verteren (spijzen in
de maag); 3. (scheik.) laten weeken, ontbinden; 4. (heeik.) Dilacerate, (di -les-ei -rot), bw. verscheuren. *-D, dw.
bn. verscheurd. *...ING, dw. bn. verscheurend. -, s.
doen etteren; 5. (fig.) overleggen, beramen, bepeinzen;
(liet) verscheuren. *...ION, (- ree' -sjun), s. verscheuring, v.
6. dulden, dragen. *-, ow. 1. zich ontbinden, zich oplossen; 2. etteren; 3. (landb.) mest worden. * - ED, dw. Dil.aniate, (di-le' -ni-eet), bn. Zie DILACERATE.
bn. 1. geordend; 2. verteerd enz.; zie DIGEST. * -ER, Dilapidate, (di-le'-pi-deet), bw. 1. in puin doen verkeeren ; 2. verwaarloozen (een huis enz.) ; 3. verkwisten,
m. v. 1. rangschikker, -ster; 2. die (spijs) kan verduverspillen. *-, ow. vervallen (in puin enz.), te gronde
wen, - verteren ; they are ill -s, zij verteren slecht
gaan. *-D, dw. bn. 1. vervallen ; 2. verkwist. *...ING,
(hunne spijzen). -, S. 1. (gen.) middel voor de spijsdes. bn. 1. vervallend; 2. verkwistend. -, s. (het) ver
vertering; 2. (scheik.) bindend middel, o. ; 3. digestor,
verkwisten enz. *...ION, (dee'-sjun), s. 1. ver -valen,
papiniaansche pot, - oven, m.; (stoomv.) vergaarpijp, v.
verkwisting, verspilling, v. 5 ...OR, (-dee-tur),-val,o.;2
reservoir, m. 5 -IBILITY, S. gmv. verteerbaarheid, v.
m. V. 1. verwaarloozer, verwaarloosster; 2. verkwister,
*-IBLE, bn. verteerbaar (in de maag). * - ING, dw. bn.
doorbrenger, -ster, m. v.
1. rangschikkend, ordenend; 2. verterend enz.;(scheik.)
Dilatability, (di-le- te - bi' - li-ti), s. (nat.) uitzetbaarheid,
- furnace, papiniaansche pot. -, s. (liet) rangschikken
uitzettende kracht, V.
enz. ; Zie DIGEST, *-ION, (-sjun), s. 1. rangschikking,
ordening; 2. (scheik.) oplossing, ontbinding; 3. spijsver- Dilatable, (di-le'-ti-bl), bn. (nat.) uitzetbaar. *-NESS, s.
uitzetbaarheid, v.
tering; 4. (heelk.) ettering; 5. (landb.) mestbereiding, v.;
6. (fig.) rijp beraad, overleg, o. *- IVs, bn. 1. rangschik- Dilatation, (di-le-tee'-sjun), s. (nat.) uitzetting, v. *...TATOR, (-tee-tur), s. Zie DILATOR. * ...TATORY, (-tee'-tur-ri),
kend, ordenend; 2. de spijsvertering bevorderend;
bn. Zie DILATORY. -, S. Zie DILATOR.
3. (scheik.) oplossend, ontbindend ; 4. ettern,akend;
5. (landb.) mestbereidend. -, s. (gen.) middel voor de Dilate, (di-leet'), bw. 1. uitzetten, rekken; 2. uitbreiden,
verbreiden; 3. uiteenzetten, omstandig verhalen. *-, ow.
spijsvertering, o. ; - salt, (scheik.) ontbindend zout.
1. zich uiteenzetten; 2. zich verspreiden; to-on, -upon,
Diggable, (di'- ghi -bl), be. delf -, graaf baar.
uitweiden over. *-, bn. *-D, dw. bn. uitgezet enz. ; zie
Digged, (di'-ghud), dw. bn. gegraven enz.; zie DIG.
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* ...TNG, dw. bn. uitzetenz.; zie DILATE. *...I0N,
' sj un), s. 1. uitzetting ; 2. uitweiding ; 3. vertraging, v.
...oR, (- ur), m. uitweider, m. -, s. 1. alles wat uitzet,
- verwijdt enz.; 2. (ontl.) uitzettende spier, v.; 3. (heek.)
uitzet -, spanijzer, o. *...ORY, bn., *...IVELY, bijw. 1. langzaam, laat; 2. uitstellend, aarzelend, weifelend, schoorvoetend; 3. (recht.) dilatorisch. 5 ...ORINESS, s. (het)
talmen, - weifelen; aarzeling, weifeling, v.
Dildo, (dil' -doe), s. pop, speelpop, v.; (fig.) tijdverdrijf, o.
Dilection, (di- lek' -sjun), s. liefde, genegenheid, v.
Dilemma, (di- lom ' -Ine), s. 1. (red.) tweeledige beweegreden, dubbele sluitrede, v. dilemma, o.; 2. toestand
waarin men van twee één moet kiezen, m.
Dilettante, (di-let-ten'-ti), In. v. (mv. -i) 1. kunst -liefhebber, -ster; kunst - oefenaar, -ster (uit liefhebberij);.
2. dilettant, m. dilettante, v. *-issr, s. kunst - liefhebberij,
V. dilettantisme, o.
Diligence, (di'- li -djens), s. 1. vlijt, v. ijver; 2. haast,
spoed, m. *...GENT, bn., -LY, bijes. 1. vlijtig, ijverig;
2. vaardig, spoedig, -lijk; 3. (Bijb.) zorgvuldig.
Dill, (dil), s. (plant.) 1. dille; 2. (stoomv.) opening, v.
Dilling, (dil'- ling), s. nagekomen kind (na den dood des
vaders geboren), o.
Dilueid, (di-ljoe'-sid), bn. helder, klaar. *- AT£, (-deet),
bw. helder maken, ophelderen. -D, dw. bn. opgehelderd.
*-ATING, dw. bn. ophelderend. * -ATION, (-ee'-sjun), s.
opheldering, v. * - LY, bijw. helder, duidelijk, klaar,
klaarblijkelijk.
Diluent, (dil' joe-ent), bn. verdunnend, verslappend. *--,
S. verdunnend middel, o.
Dilute, (di-ljoet'), bw. 1. verdunnen, verslappen; 2. vloei
maken; 3. verzwakken (een kleur). *-, bn., 5 -D,-bar
dw. bn. 1. verdund, verslapt; 2. vloeibaar gemaakt;
3. verzwakt (van kleuren); 4. (fig.) arm, povertj es. *- R,
(-tor), s. verdunnings-, verslappend middel, o. *...ING,
dw. bn. verdunnend. *...TON, (-Sjun), S. 1. verdunning;
2. verzwakking (van kleuren), v.
Diluvial, (di-ljoe'- wi -el), *...AN, bn. tot den zondvloed
DILATE. *-$, S. Zie DILATOR.
tend enz. -, S. (liet) uitzetten

behoorend, diluviaansch, diluvisch. *...ALIST, s. schrijver over den zondvloed, beoefenaar der diluvische verschijnselen, m. *...ATE, bes. overstroomen, bedelven (onder het water). *...UM. s. (aardk.) aangeslibde grond, m.
slib (na eene overstrooming overgebleven), v.
Dim, (dim), bn. 1. niet helder, verduisterd, niet duidelijk
ziende ; my eyes ware -, mijne oogen waren verduisterd;
to burn -, donker branden; 2. bijziende; 3. beperkt (van
verstand), zwaar (van begrip); 4. (schild.) verward, onduidelijk, mat, dof, bleek, zonder glans; a - shade, dikke
schaduw; a - metal, een glansloos -, dof metaal; shining, dof schijnend, - brandend ; - sighted, donker -,
dof ziende, bijziende, kortzichtig; - twinkling, dof flikkerend (van sterren).
Dim, (dim), bw. 1. verduisteren, verdonkeren (ook fig.);
2. blind -, dof maken; 3. den glans ontnemen, ontglanzen.
Dimble, (dim'-bl), s. priëel, o. cel, v.
Dime, ( jm), s. Noord -Amer. zilvermunt (= 25 c. Ned.), v.
Dimension, (di-men'-sjun), s. uitgebreidheid, v. ; om
evenredigheid, maat, v. ; tltivart -, (zeev.)-vang,m.
dwarsscheepsche afmeting, v.; maatstaf, m. *- LESS, bn.
onmetelijk, grenzenloos, mateloos. 5 ...SITY, S. Zie DIMENSION. *...SIYE, bn. maat -, verhouding aanwijzend.
Dimidiate, (di- mi' -di et), bw. halveeren. *- D, dw. bn.
gehalveerd. *...iNG, (-ee'-ting), dw. bn. halveerend. *...ION,
(-ee-sjun), s. halveering, verdeeeling in twee gelijke
deelen), V.
Diminish, (di -mi'- nisj), bw. en ow. verminderen, verkleinen, minder worden, achteruitgaan. *- ABLE, ('-i-ble),
bra. verminderbaar. *- ED, dw. bn. verminderd. *- ER,
m. v. verminderaar, verkleiner, -ster, m. v. -, s. (het)
verkleinende. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. verminderend
enz.; to speak -ly of, op minachtende wijze spreken
van. -, S. (het) verminderen enz.; Zie DI)IINISH.
Diminution, (di- mi -njoe'-sjun), s. 1. vermindering, verkleining; 2. (muz.) verlaging (van toon); 3. verlaging,
vernedering, bezwalking, v. ; these deeds are a - to his
reputation, die daden benadeelen zijnen goeden naam;
4. (zeev.) spillage, v.
Diminutive, (di-min'-joe -tiv), bn., *- LY, bijw. 1. verkleinend; 2. klein, schraal, in het kleine. -, s. (taalk.)
verkleinwoord, o. *- NESS, S. 1. verkleinde staat, m.;
2. kleinheid, schraalheid, geringheid, v.
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Dimish, (dim'-isj), bn. een weinig duister, nevelachtig,
dof, mat.
Dimission, (di- mis' -sjun), s. afzetting, afdanking, bedanking, v.ontslag,o. *...MISSORY,( - mis' -sur -ri),bn.l.afdankend;
2. (recht.) opdragend; - letters, brieven van opdracht.
Dimity, (di'-mi-ti), s. (kh.) diemet (stof), v.
Dimly, (dim'-li), bw. zie DIai.
Dimmed, (dim-mid), dw. bn. verduisterd enz.; Zie DIM, bw.
Dimming, (dim'- ming), dw. bn. verduisterend enz.; zie
DIM, bw. f-, S. verduistering, verdonkering, v.
Dimness, (dim' -nes), s. (mv. -es), 1. donkerheid, nevel
duisternis; 2. bijziendheid, v.; the - of my-achtiged,
eyes does not permit inc to, mijne verduisterde oogen laten
mij niet toe te; 3. bleekheid, v. het tanige (van kleuren);
4. (fig.) beperktheid, beneveling (van begrip), v.
Dimple, (dien'-pl), s. 1. kuiltje (in de wang), o.; 2. moedervlek, v. *-, bw. kuiltjes maken. *-, ow. kuiltjes
krijgen, in kuiltjes vallen. *-D, dw. bn. 1. met kuiltjes;
2. niet moedervlekken, gespikkeld. *...Y, bn. vol kuiltjes,
vol spikkels (op de huid).
Din, (din), s. 1. geruisch, geraas, getoet, het toeten; 2. gekletter, o.; the - of war, het geklikklak der wapenen,
krijgsrumoer. *-, bw. doen schallen, verdooven; they your ears with hungry cries, zij doen uwe ooren van hunne
hongerkreten weergalmen; they -- incessantly into his ears,
zij bliezen gedurig in zijne ooren dat...
Dinarchy, (din'- er -ki), s. tweehoofdige regeering, v.
Dine, (dajn), ow. (te middag) eten,middagmalen,dineeren;to
- abroad,to - ont,uit eten zijn,niet thuis eten;hedinedwith
us, hij at bij ons; to - on, zijn maal doen met. *-, bw.
ten (middag)eten onthalen; I dined all these persons, ik
had al deze personen te gast. *-D, dw. bn. (te middag)
gegeten enz.; zie DINE, ow. en bw. *-R, (-ur), m. v.
die 's middags eet ; - out, tafelschuimer, klaplooper,
-ster, m. V.
Dinettical, (di-net'-ti-kel), bn. (w. g.) ronddolend.
Ding, (ding), bw. reg. en onr. (vt. dung, vdw. dunged),
1. smijten, werpen; 2. verdooven. *-, ow. bonzen, razen,
tieren. *-Boy, m. (gem.) schurk, fielt, m. * -DONG,
('- dong), s. bom, bom ! (gelui der klok), 5 -ED, dw.
bn. gesmeten enz.; zie DING.
Dinginess, (din'-ghi -nes), s. donkerbruin, o.
Dinging, (din'-ghing), dw. bn. 1. smijtend ; 2. verdoovend
enz. *-, s. 1. (het) smijten ; 2. verdooven enz.; Zie DING.
Dingle, (din'-ghl), s. nauw -, eng dal, o. bergpas, m.
bergengte, v. * -DANGLE, s. schel geluid, gebom, e.
Dingy, (din'-dji), bn. 1. somber, duister; 2. bruin; 3. vuil,

besmoezeld. *-, s. (zeev.) klinkwerksloep, v.
Dining, (daj'-ning), dw. bn. (te middag) etend enz.
(het) eten. * -HALL, s. eetzaal, v. *-Roo s, s. eetkamer,
-zaal, spijskamer, v. *-SET, s. eetservies. 0. 5 -TABLE, S.
eet -, spijstafel, v. disch, m.
Dinnage, (din'-nidsj), s. bovenlast, m.
Dinned, (din'-raid), dw. bn. geschald enz.; zie DIN.
Dinner, (din'-nur), s. middagmaal, eten, o. maaltijd, m.;
a hearty -, een stevig -, goed maal ; he has not eaten a
full -, hij heeft zijn genoegen niet gegeten ; to sit down
to -, aan tafel gaan ; they had us to -, wij waren bij
hen ten eten ; ring for -, schel voor het eten; dat
men eten kome ; Mr. A. requests the pleasure of Mr. B's
company to -, de heer A. verzoekt den heer B. hem het
genoegen te doen het middagmaal bij hem te komen
euttigen ; to take - with, eten bij ; I took -, made a -at
Mr. Cs, ik heb bij den heer C. gegeten. *-BELL, S.
klok -, bel voor liet eten (om op etenstijd geluid te
worden), v. *--iioLR, s. etensuur, o. *-LEss, bn. zonder
eten, zonder middagmaal. * -PARTY, S. 1. eetgezelschap;
2. feestmaal, o. * -TIME, s. etenstijd, m. -klok, v.
Dinkespithel, (din'-ki-spi-thil), s. (aardr.) Dinkelsbuhl
(Duitschland), o.
Dint, (dint), s. 1. slag, m. ; 2. teeken (van een slag), o.
striem, m. moet; 3. kracht, macht, v.; by - of, krachtens,
ingevolge; by - of care, door goede verzorging; by of arms, door kracht van armen; by - of the cudg el, door
den stok, door stokslagen; by - of importuni.'y, door veel
en lang plagen. *-, bw. teekenen, merken (door er lang

en hevig op te slaan), striemen achterlaten op; deep -ed
dw. bn. gestriemd enz.; Zie DINT. *-ING. dw. bn. str emend enz.
-, s. (het) striemen enz.; zie DINT.
Diocesan, (daj'-o -si-zen), m. v. 1. diocesaan, m.; 2. lede
een bisdom, m. v. *-, s. bisschop, in.
-matvn
wrinkles, diep geploegde rimpels. *-ED,
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Diocese, (daj'-o-sies), S. kerspel, bisdom, o. diocees, v.
.Diocletian, (daj'-o-kli'-sji-en), m. Diocletianus,-aan(m.n.).
Diodon, (daj'-o-dun), s. goudvisch, maanvisch, m.
Diodorus, (daj'o-do -rus), m. Diodorus (m. n.).
Diogenes, (daj-o-dji'-nis), ni. Diogenes (m. n.).
Diomed, (daj'-o-med), *- Es, ( mi'-dis), m. Diomedes (m.n.).
Diomede, (daj'-o-mied), s. stormvogel, in.
-

.Dionysius, (daj-o-ni'-zji-us), m. Dionysius (m. n.).
Diopside, (daj-op'-sajd), s. soort steen, nl.
Dioptase, (daj-op'-tees), s. kopersmaragd, o.
Dioptrie, (daj-op'-t.rik), *- AL, bn. (gez.) tot het verzien
behoorend, straalbrekend. *-GLASS, S. verrekijker, m.
*-s, mv. leer van het verzien, - der vergezichten, v.
Diorama, (daj-o-ree'-me), s. beweegbaar tafereel (door
kunstlicht), diorama, o. *...mie, bn. tot een diorama
behoorend, dioramisch.
Diorrhosis, (daj-o-rho'-zis), s. (gen.) verandering der
vochten in water, v.
Diorthosis, (daj-or-tho'-zis), s. (heelk.) het zetten van
een (gebroken) lid, - van een verstuiking.
biota, (daj-o'-te), s. kan met twee ooren, v.
Dip, (dip), bw. 1. doopen, indoopen (de vingers enz.) ; to
- one's hands in blood, zijne handen in bloed doopen,
(fig.) met bloed bezoedelen; to - out water from, water
putten -, scheppen uit ; 2. bevochtigen, intippen, be,sproeien ; 3. (r. k.) doopgin door indompeling; 4. mede
betrekken in ; I am -pied in this un aertakinq, ik-slepn,
ben in deze onderneming betrokken; 5. verpanden, bypothekeeren (een goed). *-, ow. 1. dompelen, steken in,
duiken; to - in the dish, met de hand uit den schotel
,eten; 2. dringen in, - door; the vultur -ping in Prometheus' side, de gier in Prometheus zijde wroetend; to .into, deelnemen aan; to - into the funds, in fondsen -,
in effecten handelen, - doen; to - in a volume, een boek
(vluchtig) doorlezen, - doorbladeren ; 3. voetstoots kiezen,
vallen op; 4. (stern.) neigen, afwijken; 5. (mijnes.) strijken, hellen.
Dip, (dip), s. indompeling, v.; to take a -, duiken, zich
indompelen; - of the horizon, (sterr.) kimduiking: of the needle, inclinatie der (magneet)naald. *-CHICK,
S. duiker (vogel), m.
Dipetalous, (daj-pi'-te-lus), bn. (plant.) tweebladerig (van
bloemen).
Diphthong, (dif -thong), s. (taalk.) tweeklank, M. *-AL,
bn. tweeklankig.
Diphyllous, (di-fil'-lus), bn. (plant.) tweebladerig.
Miploe, (di-plo'), s. 1. (ontl.) inwendige hersenpan, v.;
2. (plant.) merg, o.
"Diploma, (di-plo'-me), s. 1. machtbrief, ni. handvest,
oorkonde, v.; 2. bewijs van aanstelling, - van lidmaatschap enz., diploma, o. akte van toelating, v.
..Diplomacy, (di-plo'-me-si), s. 1. wetenschap der staatkunde, - der staatslieden, diplomatie, v.; 2. lichaam -,
o. kring der staatslieden, - der ge anten, m.; corps diplomatique, o.
'Diplomate, (di' -plo-met), bw. bij diploma benoemen,
van een diploma voorzien. * - D, *+-, S. zie DIPLOMATIC, S.
-, bn. bij diploma benoemd, - gemachtigd, met een diploma bekleed.
Diplomatie, (di-plo-mee'-tic), bn. 1. tot een diploma
behoorend, van een diploma voorzien; 2. staatkundig,
diplomatisch ; 3. (fig.) listig, geslepen, fijn bedacht, dilomatisch. f -, s. 1. diplomaat; 2. (fig.) hofman, hoveing, m. *- S, s. mv. zie DIPLOMACY 1. * - ALLY, bijes.
bij diploma, volgens de wijze van een staatsman, diplomatisch.
Diplomatist, (di-plo'-mo-tist), m. staatsman, diplomaat,m.
Dipped, (dips'-pid), dw. bn. ingedompeld enz.; zie DIP,
bw. en ow. -, bn. goudkleurig.
.Dipper, (dip'-ptir), in. v. 1. indompelaar, -ster, m. v.;
I was a great - in books, (fig.) ik verdiepte mij in de
boeken, - in de studie ; 2. duiker, -ster, m. v. *-, s. 1.
(werkt.) schepbord, o. hoos, v.; 2. duiker (vogel); 3. wederdooper, m.
Dipping, (dip'-ping), dw. bn. indompelend enz.; - a
luq, een timmerzeil doorkaaien. *-, s. 1. (liet) indompelen enz.; zie DIP; 2. (stern.) inclinatie; 3. (mij nw.) helling,
v.; 4. doop bij indompeling, m.; 5. doorbladering, v.
5 - COMPASS, s. miswijzeud kompas, o. *- iioULDS, S. mv.
kaarsenvormen, In. mv. 5 -NEEDLE, s. magneetnaald, v.
Diprismatie, (daj-psis-mee'-tik), bn. dubbel driehoekig
geslepen, dubbel prismatisch.

DIP. - DIR.

211

Dips, (dips), s. mv. getrokken (was)kaarsen, v. mv.
Dipsas, (dip'-ses), S. dorstslang (wier beet onleschbaren
dorst veroorzaakt), V.
Dipt, (dipt), vt. en vdw. zie DIPPED. *-, bn. gehypothekeerd.
Dipter, (dip'-tur), s. tweevleugelig insect, o. *- AL, bn.
tweevleugelig.
Diptote, (dip-toot), S. (taalk.) naamwoord dat slechts
twee naamvallen heeft, o.
Diptych, (dip'-tik, *- uRN, s. soort staatsregister (bij
de oude Romeinen), o.
Dipyre, (di-pajr'), s. (aardk.) smeltsteen, m.
Diradiation, (di-re-di-ee'-sjun), s. uitstraling, v.
Dire, (dajr), bn. ijselijk, afgrijselijk, akelig, wreed.
Direct, (di-rekt'), bn. 1. rechtstreeksch, onmiddellijk; 2.
(stern.) seehtloopend, rechtlijnig; - action, (stoomv.) diiecte werking; 3. duidelijk, helder; 4. - contribution.,
directe belastingen. *-, s. (muz.) custos, da-capo (), o.
Direct, (di- rekt'), bw. 1. richten, besturen; he -ed hia
looks to..., hij richtte zijne blikken naar; 2. inrichten, ordenen ; 3. wijzen, leiden; he -ed me to the right hand
road, hij zeide mij den weg rechts in te slaan ; he -ed in
to your house, hij gaf ons uw huis op, - zeide ons dat wij
ons tot u moesten vervoegen; 4. uitnoodigen, aansporen,
raden, bevelen; 1 -ed him to get it advertised, ik zeide
hem liet te laten adverteeren, - aankondigen; forces were
-ed to be levied, er werd bevel gegeven een leger op
de been te brengen; 5. adresseeren; to - a letter, een
adres (op een brief) schrijven. *- ED, dw. bn. gericht
enz.; Zie DIRECT, bw. * - ER, m. zie DIRECTOR. 5 J5(,
dw. bn. richtend enz. *- ROPE, s. (zeev.) uithaler, m.
dw.
-, s. (het) richten enz.; Zie D]RECT On DIRECTION.
Direction, (di-rek'-sjun), S. 1. richting, v.; you must move
in the - of, - to, gij moet u bewegen in de richting
van, - naar; to gii,c the -, (zeev.) de richting aangeven;
2. regeling, onderrichting, v. bevel, o.; it was done by his
-, het werd op zijn bevel gedaan, - volbracht; the physician gave me sonic -s, de dokter heeft mij iets voor
heeft mij een diëet bevolen; 3. adres (op-geschrvn,
een brief enz.), o.; - in case of need, (kh.) nood-adres;
4. baan, v. tracé; 5. bestuur, o. directie, v. al de leden
van een bestuur. * - WORD, S. (drukk.) custos, m.
Directive, (di-rek'-tiv), bn. 1. richtend, regelend, besturend; 2. aanwijzend; -rule, gedragslijn.
Directly, (di-rekt'-li), bijw. 1. rechtstreeks, in rechte lijn;
2. onmiddellijk, dadelijk; 3. formeel, uitdrukkelijk.
Directness, (di-rekt'-nes), s. gmv. (het) rechtstreeksche.
Director, (di-rek'-tur), m. 1. richter, regelaar; 2. bestuur
opzichter, directeur, beheerder; 3. gids, wegwijzer;4.-der,
biechtvader, m.; 5. (Fr. gesch.) lid van liet Directoire
(1795-1738), o. *-, s. 1. richtsnoer, o.; 2. (heelk.)
sondeernaald, v.
Directorial, (di- rek-to'-ri-el), bn. 1. besturend, tot het
bestuur behoorend; 2. (Fr. gesch.) directoriaal. *...TORY,
('-tur-ri), bn. besturend, richtend, bevelend enz.; zie DIRECT, bw. -, s. 1. (fig.) gids, nI gedragslijn, v.; 2. adresboek, o.; 3. (Fr. gesch.) Directoire; 4. bewind, o. raad
van bestuur, m.
Directress, (di-rek'-tres), 5 ...TRIX, (-triks), v. 1. bestuurderes, bestuurster, directrice ; 2. gids, v.
Direful, (dajr'-foel), bn., *- LY, bijw. ijselijk enz.; zie
DIRE. * -NESS, s. 1. ijselijkheid, akeligheid, naarheid;
2. wreedheid, v. * -LOOKII\G, bn. wreedaardig -, akelig
uitziend.
Diremption, (di-remp'-sjun), s. scheiding. v.
Direness, (dajr'-nes), s. zie DIREFULDESS.
Direption, (di-rep'sjun), s. gewelddadige berooving, v.
Dirge, (durdj), s. treurzang, ni. -lied, lijkdicht, o.
Dirigent, (dir'-i -djent), bn. voerend, leidend. *-, s.
(meetk.) richtlijn, v.
Dirk, (durk), s. korte dolk, ponjaard (der Bergschotten),
m. *--, bw. doorsteken (met een dirk). 5 -ED, dw. bn.
doorstoken. *--iao, dw. bn. doorstekend.
Dirt, (durt), s. 1. vuilnis, v. vuil, o. drek, m.; 2. modder,
V. slijk, o.; all over -, geheel beniodderd; 3. (fig.) laagheid, gemeenheid, v. *-, bw. vuil maken, beslijken,
bemodderen. *-BASKET, s. vuilnismand, v.
Dirtied, (dur'-ti-id), dw. bn. bemorst enz.: zie DIRTY, bes.
Dirtily, (dur'-ti -li), bijw. zie DIRTY. I)n.
Dirtiness, (dier' ti >ies ;, s. 1. nuursigheid, vuiligheid; 2.
(fig.) laiglicid, gemeenheid, verregaande gierigheid, v.
Dirty, (dur'ti), bn. 1. vuil, smerig, bemorst; 2. slijkerig,
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modderig, beslijkt, bemodderd; 3. laag, gemeen, vuil,
verachtelijk, vrekkig. *-, bw. 1. bemorsen, bevuilen, beslijken; 2. (fig.) besmetten, bezwalken (de eer, den goeden naam enz.). * -EMPLOYMENT, S. laag ambt, - bedrij f, o. * -FELLOW, S. gemeene kerel, m.; a - trick, een
schurkenstreek. *- ING, dw. bn. bemorsend enz. -, s.
(het) bemorsen enz.; Zie DIRTY, bw.
Diruption, (di-rup'-sjun), s. breuk, verbreking, v.
Disability, (dis -e- bil' - i -ti), s. 1. onvermogen, o. zwakheld, machteloosheid; 2. onbekwaamheid; 3. (recht.) onbevoegdheid, v.
Disable, (dis-ee'-bl), bw. to - for, from, 1. onbekwaam -,
ongeschikt maken (tot); to - one to walk, - fioni walking, iem. buiten staat stellen te loopen; he is -d, hij
kan niet loopen, hij is kreupel; 2. afkeuren (iets); 3. (zeev.
en mil.) buiten gevecht stellen, reddeloos schieten; to
- a mast, een mast neerschieten; to - guns, geschut
demonteeren; 4. he has -d his estate, hij heeft zijne bezittingen verteerd; 5. bederven (iemands genoegen); you
-d the benefits of your country, gij hebt de rijkdommen
van uw land nutteloos gemaakt (S11ak.); 6. (recht.) onbevoogd maken, - verklaren. *- D, dw. ongeschikt gemaakt
enz.; zie DISABLE. -, bn. 1. ongeschikt; 2. machteloos,
ziek; 3. (zeev.) door windstilte beloopen, in katzwijm.
*-MENT, S. 1. zwakte, machteloosheid, v.; 2. zie DISABILITY. * • ..ING, dw. bn. ongeschikt makend enz. -, s.
het) ongeschikt maken enz.; zie DISABLE, bw.
Disabuse, (dis -e-bjoez'), bw. 1. te recht helpen, - wijzen,
uit den waan brengen. *- D, dw. bn. zie DISABUSE.
...ING, dw. bn. zie DISABUSE. * ...ACCOMMODATE, (- akkum'-mo-deet), bw. ongemak aanbrengen, het lastig maken. -D, dw. bn. lastig gemaakt. ...ING, dw. bn.
lastig makend. ..ACCOMMODATION, (-ak-ko-mo'-dee'sjun), s. ongeschiktheid, v. het onbereid zijn; niet -voorbereiding, v. *...ACCORD, (- ak- koord'), ow. oneens zijn,
niet overeenstemmen. -ED, dw. bn. niet overeengestemd. -ING, dw. bn. niet overeenstemmend. *...ACCUSTOM, (- ak- kus' -tum), bw. ontwennen, afwennen. -ED,
dw. bn. ontwend. -ING, dw. bn. ontwennend. *...ACKNOWLEDGE, (-ek-ko'-ledj), bw. ontkennen, loochenen.
-D, dw. bn. ontkend. ...ING, dw. bn. ontkennend.
*...ACQUAINTANCE, (-ek- kween'- tens), s. 1. onbekendheid,
v.; 2. het eindigen van allen omgang. ...ADORN, (-e-dorn'),
bw. ontsieren, de sieraden afnemen. -ED, dw. bn. ontsierd. -ING, dw. bn. ontsierend. *...ADVANcE, (-ed-waans'),
bw. en ow. beletten (den voortgang), belemmeren, ophouden. -D, dw. bn. belet enz.; zie DISADVANCE....ING,
dw. bn. belettend enz. *...ADVANTAGE, (ed-wen'-tidsj),
S. nadeel, verlies, o. schade, v.; to sell to -, met schade
verkoopen. -, bw. benadeelen, schade doen. *...ADVAN TAGEABLE, (ed-wen'- te -dji-bl), * ... ADVANTAGEOUS, (- edwen'- te -djus), bn., -LY, bijw. 1. nadeelig, schadelijk; 2.
ongunstig. -NESS, s. 1. nadeel, o. schade, v.; 2. ongunstig voorkomen, o. *...ADVENTURE, (- ed-wen'-tjoer),
S. tegenspoed, m. ongeval, o. ...ous, (-us), bn. ongelukkig, nadeelig.
Disaffect, (dis-ef-fekt'), bw. 1. ontevreden -, ongenegen
maken; 2. vervreemden (van); 3. misbillijken, afkeuren. 1
*_ED, dw. bn. Zie DISAFFECT. -, bn., -LY, bijw. ontevreden, ongenegen. * -EDNESS, * ...AFFECTION, S. ontevredenheid, ongenegenheid, v. * ... AFFECTIONATE, bn., -LY,
bijw. Zie DISAFFECTED, bra.
Disaffirm, (dis -ef- #urm'), bw. 1. ontkennen; 2. afkeuren;
3. (recht.) opheffen. *- ANCE, ('- mens), s. 1. ontkenning;
2. afkeuring; 3. (recht.) opheffing, v. *_ED, dw. bn. ontkend enz. * - ING, dw. bn. ontkennend enz. -, s. (het)
ontkennen enz.; Zie DISAFFIRM.
Disafforest, (dis-ef-for'-est), bw. (bosschen) tot gemeentegrond verklaren, boschrecht opheffen. *- ED, dw. bn. opgeheven (van boschrecht); Zie DISAFFOREST. * -ING, dw.
bn. opheffend (boschrecht). -, s. (het) opheffen enz.; zie

DIS.
niet overeen; who shall decide Cohen doctors - ? wie zal:

beslissen wanneer de geleerden het onderling oneens:
zijn? 2. schadelijk zijn (voor); that -s with your slossiach,.
dat is schadelijk voor uwe maag. 5 -ABLE, ('- i- bi). bn.,
*-ABLY, ('- i- bli), bijw. 1. onaangenaam; 2. strijdig (niet)..
*-ABLENESS, ('-hi-ness), s. 1. onaangenaamheid; 2. strijdigheid; 3. ongepastheid, v. *- D, dw. bn. verschild, niet.
overeengekomen. * - ING, dw. bn. verschillend, niet
overeenkomend (met) enz.; zie DISAGREE. * -51E5T, s.
1. verschillendheid, v.; 2. onmin, oneenigheid; 3. ongepast.heid, v.
Disallied, (dis -el'-lied), dw. bn. niet gepast verbonden
enz.; Zie DISALLY. * ...ALLIEGE, (-el-liedj'), bw. vervreemden, ontrouw maken. -D, dw. bra. vervreemd. ...IG,
dw. bra. vervreemdend.
Disallow, (dis -el-lau'), bw. en ow. 1. weigeren; 2. afkeuren; 3. niet toegeven, niet erkennen (een rekening
enz.); 4. wraken; -ed of enen, door de menschen verworpen. * - ABLE, ('-i- hi), bn. afkeurenswaard, wraakbaar.
AN CE ('-ens), s. 1. weigering; 2. afkeuring; 3. wraking, v. * - ED, dw. ho. geweigerd, gewraakt enz.; zie
DISALLOW. *-ING, dw. bn. weigerend, wrakend enz.
-, S. (het) weigeren enz.; Zie DISALLOW.
Disally, (dis -el-laj'), bw. 1. een niet passend verbond
sluiten; 2. uit een verbond lokken, er van vervreemden.
*-ING, dw. bn. een niet passend verbond sluitend enz.;.

Zie DISALLY.

Disanchor, (dis -en'-kur), bw. (zeev.) het anker lichten,
- losmaken. *- ED, dw. bn. met gelicht anker. *- ING,
dw. bn. het anker lichtend.
Disangelical, (dis -en-dji'- li -kel), ho. niet engelachtig,
strijdig met de engelen.
Disanimate, (dis -en'- i -Inet), bw. 1. ontmoedigen; 2. ontzielen. *- D, dw. bra. ontmoedigd enz. *.. • ING, dw. bn.
ontmoedigend enz. *...ION, (- mee' -sjun), s. 1. ontmoediging; 2. ontzieling, v.
Disannul, (dis -en- nul'), bw. nietig verklaren enz.; zie
ANNUI, enz. * - MENT, s. nietig - verklaring, v. *...ANNOINT,
(dis -en-nojnt'), bw. de wijding -, de zalving ontnemen,
- ongeldi g verklaren. -ED, dw. bn. Zie DIS AN N OIN T. -ING,
dw. bn. Zie DISANNOINT.
Disapparel, (dis -ep-per'-el), bw. ontkleeden, de (staatsie -)
kleederen afnemen. *- LED, dw. bn. ontkleed. *- LING,
dw. bis. ontkleedend.
Disappear, (dis -ep-pier'), ow. verdwijnen. 5 -ANCE, s.
gmv. verdwijning, v. *- ED, dw. bn. verdwenen. * - ING,
dw. bn. verdwijnend. -, s. (het) verdwijnen.
Disappoint, (dis -ep-pojnt'), bw. 1. teleurstellen, verijdelen; to be -ed of, teleurgesteld zijn -, worden in;.
2. ontwijken. * - ED, dw. bn. teleurgesteld enz. * - ING,
dw. bn. teleurstellend. -, s. (het) teleurstellen. *_RENT,
s. 1. teleurstelling, verijdeling. v.; te my great -, tot
mijne groote teleurstelling; 2. mislukking; (gem.) streep
door de rekening, v.; 3. tegenspoed, m.
Disappreciate, (dis -ep-pri'-sji-et), bw. minachten,kleinachten, geringschatten. *- D, dw. bn. geminacht. *...ING,
dw. bn. minachtend. -. s. (het) minachten. *...ION,.
(-sjee'-sjun), s. min-, kleinachting, geringschatting, v.
Disapprobation, (dis -ep-pro-bee'-sjun), s. afkeuring, v.
*...BATORY, (- ep'-pro-bee-tur-ri), bn. afkeurend.
Disappropriate, (dis -ep-pro'-pri-et), bw. 1. (k. recht)
scheiden (van), ontnemen (van) een kerkelijk inkomen; 2.
berooven (van inkomen); onteigenen. k -, bn. *- D, (lw.
bn. (k.r.) gescheiden, beroofd, onteigend. *...IN G.( -ee' -tin g),
dw. ho. scheidend enz. -, s. (het) scheiden enz.; zie
DISAPPROPRIATE.

Disapproval, (dis -ep-proe' -wel), s. afkeuring, v.
Disapprove, (dis -ep proev'), bw. - of, 1. afkeuren, la,
ken, misprijzen; 2. verwerpen. *- D, dw. ho. afgekeurd
enz.; Zie DISAPPROVE. * ...ING, dw. bn. afkeurend. -, s.
(het) afkeuren enz.; zie DISAPPROVE. -LY, bijw. afDISAFFOREST.
keurenderwijs.
Disaggregate, (dis -egh'-ghri-ghet), bw. uit elkaar schei- t Disard, (dis' -ard), m. v. babbelaar, -ster, m. v.
den (een massa), in bestanddeelen schiften. *- D, dw. Disarm, (dis -aarm'), bw. - of, ontwapenen; to - a.
bn. gescheiden, geschift. *...ING, (-ghee'-ting), dw. bn.
beast, een dier onschadelijk maken. *-, ow. ontwapenen;
scheidend, schiftend. -, s. (het) scheiden enz. *...IOrI,
France will -, Frankrijk zal ontwapenen (zijne troepen
(ghee'-sjun), s. scheiding, schifting, v.
op den voet van vrede brengen). * -AMENT, S. ontwapeDisagree, (dis -e-ghrie'), ow. - with, 1. verschillen, niet
ning v. *- ED, dw. ho. ontwapend. *- ER, In. V. die ontovereenkomen, niet overeenstemmen; to - with reason,
wapent. * -- ING, dw. bn. ontwapenend. -, s..
tegen het gezond verstand strijden; he -s to my propo(het) ontwapenen.
zal, hij verzet zich tegen mijn voorstel; the historians - Disarrange, (dis - er -reendj'), bw. verwarren, in wanorde
on this point, op dit punt komen de geschiedschrijvers
-, in do war brengen. *- D, dw. bn. verward. *-MENT.
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DIS.

S. verwarring, wanorde, v. *... ING , dw. bn. verwarrend.
-, S. (liet) verwarren, in de war brengen.
Disarray, (dis-er-ree'), bw. 1. uitkleeden. ontkleeden;
2. (nail.) in wanorde brengen, op de vlucht jagen, verstrooien. *-, s. 1. ontkleede staat, m. naaktheid;
2. wanorde, verwarring; 3. vlucht, v . * -ED , dw. bn. uitgekleed enz .; zie DISARRAY. * -ING, dw . bn. uitkleedend enz. -, s. (het) uitkleeden enz.; Zie DISARRAY, bw.
Disassiduity, (dis -es -si- djoe'- i -ti), s. gmv. achteloosheid,
luiheid, v. gebrek aan vlijt, o.
:.Disassociate, (dis -es-so'-sjeet), bw. en ow. scheiden,
ontbinden; (kh.) uit (een firma) treden. *-D, ('-ti d), dw.
bn. gescheiden. *... ING, dw. bn. scheidend, uittredend.
Disaster, (dis - aas' -tur), s. 1. ongeluk, o. ramp, v. ongeval, o. tegenspoed, m.; 2. kwaad gestarnte, o. enge
ongelukkig -, rampspoedig ma--lukster,V.*bw1
ken, in het verderf storten; to be -ed, onder een kwaad
gestarnte geboren zijn; 2. krenken, bedroeven; 3. mis
gemaakt enz.; zie-vormen.*ED,dwbgl^Iki
DISASTER. * -ING, dw. bn. ongelukkig makend . * ...TROUS,
('-trus), bn., -LY, bijw. ongelukkig, rampspoedig, treurig, ellendig, bedroefd. *...TROUSNESS, ('-trus-nes), s.
rampspoedigheid, v. enz.; zie DISAST ER, S.
-Disauthorize, (dis-ao'-tho-rajz), bw. de macht -, liet gezag ontnemen, de volmacht intrekken. *-D, dw. bn. zie

Discalceate, (dis -kel'- si -et), bw. ontschoeien, de sandalen losgespen. *-D, dw. bn. ontschoeid. -, bn. barrevoets ; - fi-iars, barrevoetermonniken. *... ING, (-ee'-ting),
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dw. bn. ontschoeiend. *...ioN, (-ee'-sjun), s. ontschoeiing. ontgesping der sandalen, v.

Discalender , (dis -kel'-en -dur), bw. strijken (uit den

kalender), doorhalen. *-ED, dw. bn. gestreken enz.

* -ING, dw. bn. strijkend enz. -, s. (liet) strijken enz.

(uit den kalender).
Discandied, (dis -ken'-died), dw. bn. opgelost, gesmolten. 5 ...DY, ow. zich oplossen, smelten (van suiker).
-ING, dw. bn. zich oplossend. smeltend.
Discard, (dis-kaard'), bw. 1. (spel) wegwerpen, wegdoen,
uitschieten (kaarten); 2. afdanken, bedanken, verwijderen; 3. (fig.) afleggen, opgeven, vaarwel zeggen aan;
justice --s J'rie;tdship, het recht kent geen vriendschap .
*-ED, ('-did), dw. bn. weggedaan enz.; zie DISCARD .
*- ING, dw. bn. wegwerpend enz. -, s. 1. (het) weg
zie DISCARD; 2. ^zeev.) sprei van het want, v,-werpnz.;
Discarnate, (dis -ker'-net), bn. ontvleesd, vleeschloos.
Discase, (dis -keez'), bw. opendekken, ontkleeden (Shak.).
Diseeptation, (dis-sep- tee'-sjun), s. geschil, o. oneenigheid, v.; geschilpunt, o.
Discern, (diz- zure'), bw. en ow. - from, 1. onderschei
to - good HIad bud, goed van kwaad onderscheiden;-den;
DISAUTHORIZE.
2. waarnemen, erkennen, oordeelen. 5 -ED, dw. bn. onderscheiden, waargenomen. 5 -ER, m. v. onderscheider,
Disavow, (dis -e-wau'), bw. 1. loochenen, ontkennen; 2.
niet bekennen, niet erkennen; 3. logenstraffen; 4. ver kenner, -ster, waarnemer, - neemster, beoordeelaar, -ster,
in. v.
werpen; 5. désavoueeren . * -AL, s. 1. loochening, ontkenning; 2. niet-erkenning; 3. logenstraffing; 4. verwer- Discernible, (diz-zur'-ni-bl), bn., ...Y, bij w. merkbaar,
ping, v.; 5. désaveu, o. * -ED, dw. bn. geloochend
herkenbaar, zichtbaar. *-NESS, s. merkbaarlleid, herken
-barleid,v.
enz.; zie DISAVOW, bw. * -ING, dw. bn. loochenend enz.
^-, S. (het) loochenen enz.; zie DISAVOW, bw. en S. Discerning, (diz-zur'-ning), dw. bn., 5 -LY, bijw. on* -DIENT, S. zie DISAVOWAL.
derscheidend enz. *-, s. (liet) onderscheiden enz.; zie
DISCERN.
Disband, (dis-baand'), bw. 1. (mil.) afdanken, ontslaan;
2. verstrooien, op de vlucht drijven; they -ed themselves, Discernment, (diz-zurn'-ment), s. 1. onderscheiding, v.
zij liepen uiteen, - uit elkander (van troepen enz.).
inzicht, oordeel; 2. onderscheidingsvermogen, o. oordeels*-, ow. 1. (mil.) uiteenloopen, vluchten, aan den haal
kracht, v.; to act without -, zonder oordeel des onder
gaan; 2. (fig.) zich oplossen . 5 - ED, ('-did), dw. bn. af-scheid
handelen.
gedankt enz.; zie DISBAND, bw. en ow. * -ING, dw. bn. Discerp, (dis-surp'), bw. verscheuren, verdee'en, verbrokafdankend enz. -, S. (het) afdanken enz., afdanking, v.;
kelen . * -IBILI TY, (-pi- bil - li -ti), s. 1. scheurbaarlleid; 2.
Zie DISBAND, bw. en ow.
vernielbaarheid, v. *-IBLE, ('- i -id), bn. scheurbaar, verDisbark, (dis -baark'), bw. 1. ontschorsen, van schors
deelbaar.
berooven; 2. zie DEBARK . *-£D, dw. bn. ontschorst. Discerptible, (dis-surp'-ti-bl) , Zie DISCERPIBLE .
*-ING, dw. bn. ontschorsend. -, S. (het) ontschorsen. Discerption, (dis -surp'-sjun), s. scheuring, verbrokkeDisbelief, (dis-bi-lief'), s. ongeloof, o. twijfel, In. *...BEling, verdeeling. v.
LIEVE, f dis-bi-liev'), bw. niet gelooven, twijfelen aan, Discession, (dis -ses'-sjun), s. afreize, v. vertrek, o.
betwijfelen; he professed to - every word of the tale, hij Discharge, (dis -tsjaardsj'), s. 1. lossing, v. het lossen,
verklaarde geen enkel woord van het verhaal te gelooontlading (van een vaartuig, van goederen enz.), v.; port
ven. -D, dw. bn. niet geloofd, betwijfeld. -R. m. v.
of -, losplaats; 2. (mil.) lossing, v. het lossen (van
ongelóovige, twijfelaar, -ster, m. v. ...mG, dw. bn. niet
vuurwapenen), afvuring, v. salvo, o.; 3. uitvloeiing,
geloovend, betwijfelend. -, S. (het) betwijfelen; zie
loozing (van vocht, etter enz.), ettering, v.; - of water,
DISBELIEF.
uitwatering. v.; 4. ontslag, o. afzetting, afdanking,
(dis
-bentsj'),
bw.
van
den
ontheffing, v. afscheid, o.; 5. vrijspraak, v. ontslag, o.
Disbench,
zetel verjagen
(Shak.); (fig.) onttronen. *-ED, dw. bn. verjaagd.
vrijlating; 6. verrichting, kwijting (eener taak), waar
* -ING, dw. bn. 1. verjagend; 2. onttronend.
een ambt); 7. (kh.) betaling, afdoening-nemig(va
Disblame, (dis -bleem'), bw. van smaad zuiveren, vrij(eener schuld); 8. ontheffing, décharge; 9. quitantie, v.;
spreken. *-D, dw. bn. van smaad gezuiverd. *...ING,
10. losgeld, o.; 11. (zeev. en mil.) certificate of -, ontdw. bn. van smaad zuiverend.
slagbrief; - for ntiscondstct, rood paspoort.
Disbodied, (dis -bo'-djid), dw. bn. zie DISEMBODIED .
Discharge, (dis-tsjaardsj'), bw. 1. lossen, ontladen (een
'Disbowel, (dis -ban'-el), bw. de ingewanden uitnemen.
vaartuig, goederen enz.); 2. (mil.) lossen (vuurwapenen
* -ED , dw. beroofd van ingewanden . * -ING, dw. bn. de
enz.), afschieten; to - a shaft, een pijl werpen, afschieingewanden uitnemend, er van beroovend.
ten; to - a broadside, de laag geven; 3. (heelk.) loszen,
Disbranch, (dis-braantj'), bw. - from, van takken bedoen lzitvloeien, zweeten; to - matter, etter zweeten,
rooven, de takken afscheuren. *-ED, dw. bn. van takloozen; 4. uiten; to - an oath. een vloek uitbraken; 5.
ken beroofd, takkeloos. *-iNG, dw. bn. van takken
(fig.) doen blijken; they -d their furs on ate, zij lieten
beroovend.
hunne woede op mij uit; to - the ressyeascce due, gerechte
Disbud, (dis- bud'), bw. van knoppen berooven, de knopwraak nemen (op); 6. betalen, afdoen (een schuld); 7.
pen afrukken. 5 -DED, (-did), dw. bn. van knoppen beontheffen (van), déchargeeren (van een verplichting); 8.
roofd. * -DING, dw. bn. van knoppen beroovend.
vrijlaten, vrijspreken, in vrijheid stellen; iie has -d the
Disburden, (dis-bur'-dn), bw. 1. ontlasten. den last afnecourt, hij heeft zijn proces gewonnen; to he --d of
men; 2. (fig.) verlichten. *-, ow. 1. lichter worden; 2.
alt blame, zich van alle schuld -, van allen blaam zui(fig.) zich ophelderen. *-ED, ('-nid), dw. bn. ontlast;
veren; 9. afdanken, ontslag geven; 10. waarnemen (een
(fig.) verlicht. * -ING, dw. bn. ontlastend, (fig.) lichter
ambt), verrichten. *_, ow. 1. opbreken, uiteengaan; 2.
-wordend. -, s. (het) ontlasten enz.; zie DISBURDEN .
breken, zich ontlasten (van wolken enz.) . *- ACIDS, S.
Disburse, (dis -burs'), bw. 1. uitbetalen; 2. voorschieten.
mv. (scheik.) zek. zuren tot uitbijting van grondverf in
*-D, (-bursd'), dw. bn. 1. uitbetaald; 2. voorgeschoten.
gedrukt katoen. o. mv. *-cocK, s. ontlaadkraan, v.
'* - MENT, (-burs-ment), s. 1. uitbetaling, v.; 2. voorschot,
*-D, dw. bn. gelost enz.; zie DISCHARGE, bw. en ow.
o. *-R, m. v. 1. uitbetaler, -betaalster; 2. voor5 -PIPE, s. (stoomv.) 1. ontlastpijp; 2. verloren stoom
schieter, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. 1. uitbetalend;
vloeipijp, V. 5 -R, ('-djur), m. v. losser,-pij;3.wes,
2. voorschietend. -, s. (het) uitbetalen enz.
ontlader, -laadster, m. v. -, s. 1. (werkt.) ontlader; 2.
Disc, zie DISCUS; -steam-engine, schijfstoommachine, v.
(bk.) drager, m. * -ROD, S. ontlaadroede, V.; zie DIS-
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CHAHGER.1. *-VALVE, S. ontlastklep, v. *...ING, ('-djing),
dw. bn. lossend enz.
Disehurch, (dis -tsjurts'), bw. van den rang eener kerk
ontzetten. *- 1:D, dw. bn. ontzet; zie DISCHURCH.
Discide, (dis -sajd'), bw. verdeelen (in stukken enz.).
Disciform, (dis' - si-i'orm), ba. kehijfvormig.
Distinct, (dis'- siukt), bu. 1. ongegord, zonder gordel; 2.
los -, slordig gekleed.
Diseind, (dis -sind'), bw. in tweeën verdeelen, - snijden.
Disciple, (dis -saj -pl'), m. v. 1. leerling, kweekeling,
stihotier, -ster; 2. volgeling, aanhanger, -ster, m. v.
*-, bw. 1. leeren, onderrichten; 2. (gem.) drillen. *- D,
dw. ba. onderricht; (gem.) gedrild. *- LIKE, bn. als een
leerling, den leerling passend. 5 -ss1P, ('-sjip), s. leerlingschap, o. leertijd, m.
Disciplinable, - ( dis' - si -pli- ni -bl), bn. 1. vatbaar (voor
onderricht), - voor leiding; 2.lijdzaam,volgzaam.*-Nass,
8. 1. vatbaarheid; 2. lijdzaamheid, volgzaamheid, v.
*...PLINARIAN, (- pli-nee'-rjen), ba. tot de tucht behoorend, disciplinair. -, m. 1. handhaver der tucht,
tuchtmeester; 2. (mil.) exercitiemeester; 3. (k.) presbyteriaan, m. *- PLINANT, (- pli-nent), m. v. tuchtiger, -ster
(in de kloosters), m. V. * -PLINARY, ('- pli- ne -ri), bn. 1.
onderwijzend; to be -, methodisch onderwijzen; 2. tuchtigend.
Discipline, (dis'-si-plin), s. gmv. 1. onderricht, o. tucht;
2. krijgstucht, discipline, v.; to bring into -, aan de
tucht onderwerpen; to be under strict -, aan een strenge
tucht onderworpen zijn; 3. tuchtiging, kastijding; 4.
aangeleerde kunst, v. *-, bw. 1. onderrichten, onder
vormen; 2. (mil.) drillen; 3. kastijden, tuchtigen.-wijzen,
*-D, dw. bn. onderricht enz.; Zie DISCIPLINE. *-R, S.
onderwijzer,
onderwijzeres; 2. tuchtiger, -stormy.
m. v.1.
*...ING, dw. bn. onderrichtend enz. -, s. (het) onder
zie DISCIPLINE bw.
-richtenz.;
Discipling, (dis -saj'-pling), dw. bn. leerend, onderrichtend enz.; zie DISCIPLE, bW.
Disclaim, (dis-kleem'), bw. 1. loochenen, ontkennen, niet
erkennen; I - any kindred with him, ik loochen alle
bloedverwantschap met hem; she -ed all right to the
crown, zij verklaarde geen recht hoegenaamd op den
troon te bezitten; he -s all pretensions, hij ziet van
alle aanspraak af; 2. verwerpen, afweren; Iie -s the
war, hij beweert geen aanleiding tot den oorlog te hebben gegeven ; nature -s all share in thee, (Shak.) de
natuur verwerpt (verloochent) u; 3. ontzeggen. *- ED,
dw. bn. geloochend enz.; zie DISCLAIM. *-ER, m. v.
loochenaar, ontkenner, -ster, m. v. -, s. (recht.) akte
van herroeping, - van huur - ontkenning, - van wijziging
eener concessie, v. * - ING, dw. ba. loochenend enz.
-, s. (het) loochenen; ontkenning, v.; zie DISCLAIM, bw.
Disclamation, (dis -kle- mee' -sjun), s. loochening, v.
Disclose, (dis -klooz'), bw. 1. onthullen ; 2. openbaren,
aan den dag brengen; (fig.) den sluier oplichten van;
8. doen uitbotten. *-, ow. 1. zich openbaren, voor den
dag komen, zich uiten; 2. (plant.) uitbotten, zich openen.
*-, S. zie DISCLOSURE. *-D, dw. bn. onthuld enz.; zie
DISCLOSE, bw. en ow. *- R, ('-zur), m. v. 1. onthuller,
-ster; 2. openbaarder, openbaarster, m. v. *...IuG, dw. bn.
onthullend enz. -, s. (het) onthullen enz.; Zie DISCLOSK,
bw. en ow.
Disclosure, (dis -kloo'zjoer), s. 1. onthulling; 2. openbaring, openlegging, opening, verklaring, v.; upon a of the king's mind, nadat de koning zijn gevoelen had
doen kennen; 3. mededeeling, v. toevertrouwd geheim,o.
Diselusion, (dis -kloe'-zjun), s. uitschieting (van stralen
enz.), uitwerping, v.
Discoast, (dis-koost'), ow. van wal steken.
Discoherent, (dis -ko-hi'-rent), bn., 5 -LY, bijw. onsamenhangend, wild.
Discoid, (dis' -ko-id), *- AL, ba. schijfvormig.
Discolor, Discolour, (dis - kol' -ur), bw. 1. ontkleuren,
ontverven, kleurloos maken; 2.(fig.)misvormen *- ATION,
(-ee'-sjun), s. 1. ontkleuring, ontverving; 2. (fig.) mis
ED, (- id), dw. ba. ontkleurd enz ; zie-vorming,.*
DISCOLOR. *- inn, dw. bn. ontkleurend enz. -, s. (het
ontkleuren enz.; Zie DISCOLOR, bw.
Discomfit, (dis -kum'-fit), bw. (mil.) verslaan, op de vlucht
jagen, in de pan hakken. *-, s. zie DISCOMFITURE.
*-ID, (- id), dw. bn. verslagen. *- iaG, dw. bn, verslaand, op de vlucht jagend enz. -, s. (het) verslaan
enz.; zie DISCOMFIT. * -URE, (- tjoer), s. 1. nederlaag,

vlucht; 2. financieele ramp, v. bankroet, o.; 3. verwarring,
teleurstelling, v.

Discomfort, (dis -kum'-furt), s. 1. mismoedigheid, v_
verdriet; 2. ongemak, o. onaangenaamheid, v. *-, bw.
1. bedroeven, verontrusten, ontmoedigen; 2. krenken; 3.
ongemak veroorzaken, geneeren. * - ABLE, ('-i-bl), bn. onaangenaam, onpleizierig. -Nrss, s. 1. onaangenaamheid,
ongemakkelijkheid; 2. droevige luim, v. *- ED, (- id), dw.
ba. ontmoedigd, mistroostig enz.; zie DISCOMFORT. 5 -ING,
dw. bn. bedroevend enz. -, s. (het) bedroeven enz.;
zie DISCOMFORT.
Discommend, (dis-kom -mend'), bw. misprijzen, laken.
*-ABLE, ('- i - bl), ba. laakbaar, berispelijk. -nzss, s.
laakbaarheid, berispelijkheid, v. *- A'iloN, (-ee'-sjun), s.
1. laking, misprijzing, v.; 2. slechte naam, m.
('-did), dw. bn. misprezen, gelaakt. *- ER, (' -dur), in. v.
die misprijst, - laakt, bergsper, -ster, m. v. * - ING, dw.
bn. misprijzend, lakend. -, s. (het) misprijzen; zie ,
DISCOMMENDATION.

Discommodate, (dis-kom' -mo-det), bw. (w. g.) lastig,
vallen.

Discommode, (dis-kom- mood'), bw. ongemak veroorzaken (aan), lastig vallen, - zijn. *- D, dw. ba. lastig
gevallen. *...ING, dw. bn. lastig vallend.

Discommodious, (dis-kom -mo'-djus), bn., *- LY, bijw.
lastig, bezwarend, hinderlijk. *...COMMODITY, (kom -modi-ti), s. (-ies), 1. het lastige, bezwarende, o. last, m. hinderlijkheid; 2. ongelegenheid, v.; 3. nadeel, o.
Diseommon, (dis - kom' -mun), bw. 1. uit de gemeenschap
trokken; 2. van het gemeenterecht berooven. * - ED, dw.
bn. zie DISCOMMON. * -ING, dw. bn. uit de gemeenschap
trekkend enz.; zie DISCOMMON.
Discomplexion, (dis - kom -plek' -sjun), bw. de (huid-),
kleur doen veranderen. Discompose, (dis - kom -pooz'), bw. 1. verwarren, schokken; 2. verontrusten, ergeren, plagen, kwellen; to look
-d, ontstemd uitzien; 3. hinderen, geneeren; 4. wegzenden (w. g.). *- D, (-poozd'), bn. verward, geschokt
enz.; zie DISCOMPOSE, bw. *...ING, dw. bn. verwarrend
enz. -, S. (het) verwarren enz.; zie DISCOMPOSE. *...ITION,.
(- i' -sjun), s. 1. stoornis; 2. kwelling; 3. verwarring, v.
...URE, ('-zjoer), s. gmv. 1. verwarring, v. schok, m.; 2..
wanorde; 3. mismoedigheid, ontsteltenis, kwade luim, v.Discompt, (dis -kaunt'), Zie DISCOUNT.
Disconcert, (dis-kon -sert'), bw. 1. verijdelen; 2. onthutst
maken, uit het veld slaan (iemand); zie ook DISCOMPOSE.
*-IoN, ('-sjun), s. 1. verijdeling, v.; 2. (het) onthutst -,.
verlegen maken.
Disconformity, (dis-kon- for- mi' -ti), *...CONGRUITY, (-kon
i-ti), s. ongelijkvormigheid, ongelijkmatigheid,..-grjoe'
afwijking, tegenspraak, v.
Disconnect, (dis-kon-nekt'), bw. 1. vaneen scheiden,.
losmaken, ontbinden; 2. (stoomv.) ontkoppelen. *- ED,.
(' id), dw. bn. gescheiden enz.; zie DISCONNECT. *_ING, •
dw. ba. scheidend enz. -, s. (het) scheiden enz.; zieDISCONNECT. *-Ion, (-sjun), s. scheiding, losmaking,.
ontbinding, v. het niet - samenhangende. * -STROP, 5(stoomv.) ontkoppelstrop, m.

Disconsent, (dis-kon -sent'), ow. niet overeenstemmen,
het niet eens zijn. *-ED, (-id), dw. bn. niet overeengestemd. *- InG, dw. bn. niet overeenstemmend.
Disconsolance, (dis-kon' -so-lens), *... LANCY, (- len -si),.
S. Zie DISCONSOLATENESS. * ....LATE, (- let), bn., -LY,.
bijw. troosteloos, ontroostbaar. *...LATENESS, (- let-ness),.
*...LATION, (-lee'-sjun), S. gmv. troosteloosheid, ontroostbaarheid, v.
Discontent, (dis-kon -tent'), s. ontevredenheid, misnoegd
ontevreden, misnoegd,_-heid,v.bn*L1jw
gemelijk. f-, bw. ontstemmen, ontevreden -, misnoegd.
maken. *- ED, (-id), dw. bn., -LY, bijes. ontstemd enz.;.
Zie DISCONTENT, bw. en ba. -NESS, S. zie DISCONTENT,'
S. *-FUL, ('-fool), bn. vol ontevredenheid, zeer gemelijk..
*-ING, dw. bn. ontstemmend enz. -, s. (het) ontstemmen enz.; Zie DISCONTENT. * --MENT, S.Zle DISCONTENT, S..
Discontinuance, (dis-kon -tin' -joe-ens), s. afbreking,.
staking, stoornis, v. *...NUATION, (-njoe-ee'-sjun), s. verbroken samenhang, m. (het) ophouden van.
Discontinue, (dis-kon -tin' joe), bw. afbreken, schorsen, staken; to - going to school, ophouden met school
gaan; to - a paper, een dagblad niet meer houden,.
het abonnement opgeven. *-, ow. ophouden, achter
staken; to - from an heritage, niet meer bets-blijven,
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vruchtgebruik eener erfenis trekken. *- D, dw. bn. afgebroken, gestaakt enz. *- R, (-oor), m. V. die afbreekt,
staakt enz. 5...TCG, dw. bn. afbrekend, stakend
enz. -, S. (het) afbreken, staking, schorsing, v....ITr,
(-i'-ti), zie DISCONTINUANCE.
Discontinuous, (dis-kon-tin'-joe -us), bn., *- LY, bijes.
afgebroken, onsamenhangend, bij tusschenpoozen.
Disconvenience, (dis-kon-win-i-ens), s. (w. g.) 1. ongelijkheid; 2. ongepastheid, onvoegzaamheid, v.; 3. overlast, last, m. *... VENIENT, (- win'-i-ent), bn. 1. ongelijk; 2.
ongepast; 3. lastig.
Discord, (dis'-kord), s. 1. tweedracht, oneenigheid, v.
twist; 2. (muz.) dissonans, wanklank, m. t-, ow. 1.
oneenig zijn; 2. (muz.) niet stemmen.
Discordance,(dis- kor'-dens), 5 ...DANCY, S. 1. oneenigheid,
V. twist, m.; 2. tegenspraak, v. strijd; 3. wanklank, m.
*...DANT, ('-dent), bn., -LY, bijw. 1. oneenig, twistend;
2. in tegenspraak, strijdig (niet); 3. wanluidend.
Discorded, (dis-kor'-did), dw. bn. oneenig geweest.
*...ING, dw. bn. 1. oneenig zijnde, twistend, niet overeenstemmend; 2. wanluidend.
Discordful, (dis-kond'-foel), bn. vol twist en tweedracht,
twistziek.
Discounsel, (dis-koun'-sil), bw. af-, ontraden.
Discount, (dis' -kaunt), s. (kh.) disconto, o. aftrek, m.
rabat, o.; what do you charge for - ? hoeveel disconto
brengt gij in rekening ? wat rekent gij voor disconto?
baak of -, disconto-bank; office of -, disconto-kas; days, disconto-dagen (welke de wissel nog tot den ver
te loopen heeft).* -, bw. (kh.) disconteeren, af--valdg
trekken, rabatteeren; to get a bU.11 -ed, een wissel laten
disconteeren; to - out o f, aftrekken van, verminderen
met. *-, ow. disconteeren, disconto -handel drijven.
* -ABLE, ('-ibl), bn. (kh.) . disconteerbaar. * - ED, dw.
bn. gedisconteerd euz.
Discountenance, (dis-kaun'-ti-nens), s. gmv. 1. koelheid, verachting; 2. misprijzing, afkeuring, v. *-, bw.
1. beschamen; 2. afkeuren, laken, misprijzen; 3. niet ondersteunen, zijne medewerking weigeren aan; to - vice
by every lawful means, de ondeugd door alle wettige middelen bestrijden. *- D, dw. bn. afgekeurd enz.; zie DIS
* -R, (- ur), m. v. 1. bestrider, tegen--COUNTEA.,
werker, -ster; 2. verachter, -ster, m. v. *...I\G, dw. bn.
afkeurend enz. -, s. (let) afkeuren enz.; zie DIS COUNTENANCE.

Discounter, (dis-kaun'-tur), m. 1. (kh.) disconteerder;
2. arbitrageant, m. *...ING, dw. bn. disconteerend enz.
(het) disconteeren enz.; Zie DISCOUNT.

-, S.

Discourage, (dis-kur'-ridsj), bw. - from, ontmoedigen,

afschrikken; this ereut -d me wholly, deze gebeurtenis
ontnam mij allen moed; do not - his efforts, ga hem in
zijne pogingen niet tegen; she was -d front undertaking
the task, zij voelde zich afgeschrikt om de taak te ondernemen; she --- s his addresses, zij wijst zijne aanzoeken
(zijne liefde) af. *- D, (- id), dw. bn. ontmoedigd, afgeschrikt. *- MENT, s. ontmoediging, v. afschrik, m.; the
- of innovations, het tegengaan van nieuwigheden; evil
examples are --s to virtue, slechte voorbeelden ondermijnen de deugd. *- R, (- ur), m. v. ontmoediger, afschrik
-ster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY, l , ijw. ontmoedi--ker,
gend, afschrikkend enz. -, s. (het) ontmoedigen enz.;
Zie DISCOURAGE.
Discourse, (dis-koord), c. (-es), 1. gesprek, onderhoud,
o. samenspraak, v.; to hold - with, een onderhoud hebben met, in gesprek zijn met; public -, openbare ge
redevoer ing, verhandeling,v. *-, ow. - out.-sprekn;2.
spreken, praten (met, over), redekavelen, redeneeren; 2.
verhandelen, spreken, een redevoering houden. *-, bw.
(w. g.) behandelen, uiten, voordragen. *- D, ('-aid), dw.
bn. gesproken enz.; zie DISCOURSE. *-R, ( - sur), m. v.
1. spreker, samenspreker -spreekster ; 2. redenaar, ver
-ster, m. v. *...IrG, dw. bn. sprekend enz.;-handelr,
that quick - power, die vlugge redeneertrant. *-, s.
(het) spreken enz.; zie DISCOURSE, ow. en s. *...Iva, bn.
1. oordeelend, besluitend; 2. in samenspraken -, in eene
redevoering vervat; 3. bespraakzaam.
Discourteous, (dis-koor'-tjus), bn., *- LY, bijw. onhoffelij k, onbeleefd, grof. *- NESs, S. onhoffelijkheid, onbeleefdheid, V.
Discourtesy, (dis-koor' -tzi), s. (-ies), 1. onbeleéfdii ,sid,
grofheid; 2. onbehaaglijkheid, onvriendelijkheid. v.
DiscouTtship, (dis-koort'-sjip), s. oneerbiedigi,.cid, v.
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Discous, (dis'-kus), bn. (plant.) breed, vlak (van bloemen).
Discovenant, (dis -kuw'-e-nent), bw. een verdrag breken met.
Discover, (dis-kuw'-ur), bw. 1. ontdekken; 2. open -,
bloot leggen; 2. vertoonen, toonen, aan den dag leggen,
verraden; 3. ontdekken, vinden, ontwaren, gewaar vorden. *-, v. (recht.) ongehuwde vrouw, V. { -ABLE, ('- i - hi),
bn., *- ABLY, bij w. 1. ontdekbaar, vindbaar; 2. zichtbaar,
in het gezicht vallend; 3. waarneembaar. *- FD, (- id),
dw. bn. ontdekt enz.; zie DISCOVER. * -ER, ('-ur), in.
V. 1. ontdekker, -ster; 2. vinder, waarnemer, waarneem ster; 3. kondschapper, -ster, ni. v. *- InG, dw. bn,.
ontdekkend enz. -, S. (het) ontdekken enz.; zie
DISCOVER,

Discoverture, (dis-kuw'-ur-tjoer), s. (recht.) ontheffing
van het gezag van den man over de vrouw, v.
Discovery, (dis-kuw'-ur-ri), s. (-ies), 1. ontdekking v.;
to moire a -, eene ontdekking maken, - doen; those reesons lie too deep for -, deze redeneeringen gaan te diep
om begrepen te kunnen worden; 2. aangifte, openbaring;
(kh.) overlegging van boeken lbij staking van betaling);
3. (toon.) oplossing, ontknooping, v.
Discredit, (dis-kre'-dit). s. 1. (kh.) miscrediet, wantrouwen, o.; 2. slechte naam, blaam, gin. schande, v.; to bring
- oil, in opspraak brengen; to do - to, oneer doen
aan; to fall into -, in iniscrediet vervallen, den goeden
naam verliezen; lie subjected his story to -, hij deed aan
de waarheid van zijn verhaal twijfelen; that would not
be to your -, dat zou u niet tot schande strekken;
without any - to, zonder eenigen blaam op. "-, bw.
1. niet gelooven, geen geloof schenken aan, mistrouwen;
that is -ed, liet wordt niet geloofd; 2. doen mistrouwen,
in slechten naam brengen, verdacht maken. *-ABLE,
(-i-hi), bn., *-ABLY, bijw. 1. laakbaar, berispelijk; 2.
onteerend, verachtelijk. *-ED, dw. bn. mistrouwd enz.;
zie DISCREDIT. *-1\G, div. bn. mistrouwend enz. -,
S. 1. (liet) I11ietrouwen enz.; Zie DISCREDIT; 2. onderulijfling van den goeden naam, v.
Discreet, (dis-kriet'), bn., *-LY, bijw. 1. behoedzaam,
omzichtig; 2. bescheiden, verstandig; 3. bedeesd. 5-NESS,
S. Zie DISCRETION,

Discrepance, (dis-krip' -ens), *...PAsCY, s. mv. (-lea), 1.
verschil, geschil, o.; 2. tegenspraak, v. *...PANT, bn. from, oneens, verschillend, bestrijdend, niet overeenkonsend.
Discrete, (dis-kriet'), bn. bescheiden, afgezonderd; proportions, (meetk.) onsamenhangende evenredigheden
(in tegenstelling van gedurige); - propositions, (red.) op
zich zelven staande (disjunctive) voorstellen. *-, bw.
(w. g.) 1. scheiden, schiften; 2. staken.
Discretion, (dis-krie'-sjun), s. gmv. 1. behoedzaamheid,
omzichtigheid, v,; oordeel, verstand, o.; the years of -,
de jaren des onderscheids, verstandelijke ouderdom; it

will be left entirely to your -, het blijft geheel aan uw

oordeel (aan uwe beschikking) overgelaten; 2. willekeur,
V. goeddunken, o.; to surrender at -, (nail.) ricli op genade en ongenade overgeven; he is left to his own -,
hij is aan zijn eigen wil overgegeven; let Juni use his -,
laat hem naar eigen goedvinden handelen; 3. bescheidenheid, bedeesdheid, v.; her - saved him, hare stilzwijgendheid redde hem. *-AL, bn., -ALLY,bijw.*_ARY,
bn., *-ARILY, bijw. will _ keus ig, op eigen gezag, naar
goeddunken.
Discretive, (dis-kri'-tiv), bn., *-LY, bijw. afgezonderd,
afzonderlijk, op zich zelf staand.
Discriminable, (dis-kri'-nii- ui -bl), be. onderscheidbaar,
kenbaar.
Discriminate, (dis-kri'-mi-net), bw. en ow. - from, 1.
onderscheiden; 2. afzonderen. *-, bn., *-D, dw. bn.,
-LY. bijw. onderscheiden, afgezonderd, afzonderlijk.
*-NESS, S. gmv. merkbaar onderscheid, verschil, onderscheidend kenteeken, o. *...ISG, dw. bn. onderscheidend, afzonderend; - duties, (kh.) differentieele rechten.
-, bn. 1. kenmerkend, karakteristiek; 2. voor-, omzichtig; 3. scherpzinnig. -, s. (het) onderscheiden. *...ION,
(-sjun), S. 1. onderscheiding, afzondering, v.; 2. onder
verschil; 3. onderscheidend kenteeken, o. *...IVE,-scheid,
bn., -LY, bijw. 1. onderscheidend; 2. kenmerkend, karakteristiek. *...OR, (-'ur), ni. onderscheider, goed beoordeelaar, m.
Discriminous. 'di -kri' mi'-nus), bn. gewaagd, hachelijk.
Disei own, tdis-kraun'), bw. ontkronen, onttronen,
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DIS

*-ED, dw. bn. ontkroond.
-, S. (het) ontkronen.

DIS.
* - ING, dw. bn. ontkronend.

Discruciating, (dis -kroe'-sje-ting), bn. smartelijk, folterend.

Discubitory, (dis -kjoe'- bi -tur-ri), bn. leunend, steunend
(tegen).

Disculpate. (dis -kuI'-pet),bw.1. (fig.) bewimpelen, beman
vrijspreken, verontsel uldigen. *-,-teln,vrgoêijk;2.
bn., *- D, dw. bn. bewimpeld; 2. verontschuldigd.
dw. bn. 1. bewimpelend; 2. verontschuldigend.
(-ee'-sjun), s. 1. bewimpeling, bemanteling; 2.
vrijspraak, verontschuldiging, v. *•..oRY, ('-ur-ri), bn.

*...ING,
*...ION,

verontschuldigend, pleitend voor.
Diseumbency, (dis -kum'-ben -si), s. gmv. het aanleunen
(op de wijze der ouden) bij het maal. *...CUMBER (- kum'ber), bw. afnemen (den last), verlichten, ontlasten; zie
DISENCUa7BER.

Discure, (dis -kjoer'), bw. (w. g.) ontdekken, openbaren.
Discurrent, (dis -kur'-rent), be. niet gangbaar, buiten
omloop.
Discursion, (dis -kur'-sjun), s. het heen -en weêrloopen,
het wild rondloopen.

Discursist, (dis -kur'- sist), m. v. disputeerder, woordenzifter, -ster, m. v. ...SIvE, ('-siv), bn., *...SIVELY, ('- sivli),
bijw. 1. rondloopend, zwervend; he leads a - life, hij
leidt een zwervend (dolend) leven; 2. grondig, betoogend; - demonstration, logisch betoog; the - faculty,
het redeneerend vermogen, de (menschelijke) rede; he
speaks discuvsively, bij spreekt in den betoogtrant. *...si VENESS, ('-siv -nes), s. grondigheid, bondigheid, logische
redeneering, v.

Discursory, (dis -kur'- sur-i), bn. betoogend, logisch.
Discus, (dis'-kus), s. 1. schijf; 2. (plant.) de gansche oppervlakte (van een blad), v.; 3. schijf (eereer bloem); 4.
vrucht -, bloembodem, - stoel, m.; 5. (zonne-, maan-)schijf, v.
Discuss,(dis- kus'), bw. 1. (gen. en heel.k.), oplossen; 2. behandelen (een onderwerp, een punt), beraadslagen (o`er);
3. (fig. en spott.) verorberen; after we had -eel our ale,
nadat wij ons ale (bier) hadden opgedronken; 4. breken,
verjagen (de wolken). *- ED, (- kust'), dw. bn. behandeld
enz.; zie DISCUSS. *- ER, ('-ur), m. v. bespreker, -spreekster, beraadslager, -slaagster (over), m. v. -ING, dw.
bn. behandelend enz. -, s. (het) behandelen enz.; zie
DISCUSS. *...ION, ('-sjun). S. 1. (gen. en heelk.) oplossing,
opening; 2. behandeling; beraadslaging (over),discussie,v.
onderzoek (van),o.; to enter into a - on, about, in een
beraadslaging -, iin een onderzoek treden over.
('-iv), be. (gen. en heelk.) oplossend. -, s. oplossend middel , o.
Discutient, (dis -kjoe'.-sjent), bn. en s. zie DlscUSSIVE.
Disdain, (dis -deen'), bw. en ow. verachten, minachten,
versmaden. *-, s. 1. verachting, minachting, versmading, v.; 2. hoogmoed, m. ingebeeldheid, v.; 3. afkeer,
m.
5 -ED, dw. bn. verachtend, versmaad. *- FUL, ('-foel),
bn., -LY, bijw. veracht, minachtend, hoogmoedig.
&-FULNESS, s. buitengemeene minachting, -ingebeeldheid, v. trots, m. 5 -ING, dw. bn. ver -, minachtend.
-, S. (het) verachten enz.; zie DISDAIN, bw. en s.
Disdiapason, (dis -dja-e-pe'-zun), s. (muz.) dubbele oe
-tafschlv.
Disease, (cis-iez'), S. 1. ziekte, ongesteldheid, kwaal; 2.
i'
van
geest;
3.
(fig.)
verdorvenheid, v. -, bw. 1.
zwakte
ziek -, ziekelijk maken; to - the eyes, de oogen pijnlijk
aandoen, - zeer doen; he was -d in his feet, hij had pijn
in de voeten; he inas -d in mind and body, hij was krank
naar ziel en lichaam; 2. besmetten; 3. be-, verderven
(het hart); 4. ongerust -, beangst maken. *-D, dw.
n. ziek gemaakt enz.; zie DISEASE. -, bn. ziek, krank,
ongesteld. *-DNESS, S. ongesteldheid, krankte, onpass elij kheid, v. 5 -FUL, ( -foel), bn. 1. ongezond, onheil
verontrustend. * -MENT, S. 1. ongerustheid, be--zam;2.
angstheid; 2. ongemakkelijkheid, onrust, v. *...ING, dw.
bn. ziek makend enz.; zie DISEASE.
Disedged, (dis -ed'-djid), bn. verstompt, verdoofd, dof,

enz.; Zie DISEMBARRASS. * - ING, dw. bn. verlossend enz.
-, S. (het) verlossen enz., zie DISEMBARRASS. * - MENT,
S. gmv. het uit de verlegenheid helpen.
Disembay, (dis -em-bee'), bw. (zeev.) uit eene baai werken. *- ED, dw. uit eene baai werkend.
Disembellish, (dis -em- bel' -lisj), bw. onttooien, van
schoonheid berooven. *- ED, dw. bn. onttooid enz.
dw. bn. onttooiend.
Disembitter, (dis-em-bit'-tur), bw. verzoeten, de bitterheid ontnemen (inz. fig.). 5 -ED, dw. bn. verzoet enz.
* -ING, dw. bn. verzoetend enz.
Disembody, (dis -em- bod'-i), bw. 1. veronlichamelijken;
2. (mil.) afdanken, laten uiteen gaan. *...DIED, (-did),
dw. bn. veronlichamelijkt enz.; zie DISEMBODY. * - ING,
dw. bn. veronlichamelijkend enz.; zie DISEMBODY.
Disembogue, (dis -em-boogh'), ow. en bw. uitstorten,
ontlasten (van rivieren). *-, ow. (zeev.) uit (een baai
of golf) varen, - in zee steken *-D, dw. bn. uitgestort
enz.; Zie DISEMBOGUE. * -MENT, S. (zeev.) uitstorting,
ontlasting (van rivieren enz.) in zee, monding, v. *...ING,
dw. bn. uitstortend enz. -, s. (het) uitstorten enz.; zie
DISESIBOGUE; monding, v.
Disembosom, (dis -em-boe'zum), bw. van den boezem
scheiden; (fig.) ontboezemen. 5 -ED, dw. bis. ontboezemd.
Disembowel, (dis -em-bau'-il). bw. (vleeschh.) ontweien, de darmen uitnemen. *_ED, dw. bn. ontweid.
s -ING, dw. be. ontweiend enz. -, S. (het) ontweien
enZ.; zie DISEMBOWEL.
Disembowered, (dis-em-bau'-urd), bn. zonder priëel, van
priëelen ontbloot.
Disembroil, (dis -em-brojl'), bw. ontwarren, uit moeielijkheden trekken, - redden. *-ED, dw, bn. ontward.
s -ING, dw. bn. ontwarrend.
Disemployed, (dis -em-plojd'), bn. van beroep beroofd,

buiten betrekking.
Disenable, (dis -en-ee'-bl), bw. machteloos maken enz.;
zie DISABLE.
Disenchant, (dis -en-tsjaant'), bw. 1. onttooveren, aan
tooverwerking ontheffen; 2. de tooverkracht ontnemen.
(-tur), m v. onttoo-ED, dw. bn. onttooverd.
veraar, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. onttooverend. -,
V. .
onttoovering,
MENT,
s. (het) onttooveren. * 5.
Disencourage, (dis -en- kor -ridsj), zie DISCOURAGE.
Disencumber, (dis -en-kum'-bur), bw. ontlasten, verlichten, bevrijden (van hinderpalen). 5 -ED, dw. bn. ontlast
enz.; zie DISENCUMBER. * - ING, dw. bn. ontlastend enz.
-, s. (het) ontlasten. *...BRANCE, (-'brens), s. verlichting,
bevrijding (van last enz.), v.
Disengage, (dis -en-gheedsj'), bw. 1. losmaken, verlossen,
bevrijden; 2. aftrekken, afzonderen; 3. (scheik.) vlij maken. *-, ow. los komen, vrij wórden. *-D, dw. bn.
losgemaakt enz.; zie DISENGAGE. *-DNESS, S. 1. (het)
bevrijd -, losgemaakt zijn; vrijheid, v.; 2. ledige tijd, m.;
3. onbevangenheid, V. -MENT, S. 1. losmaking, bevrijding, verlichting; 2. (scheik.) vrijmaking, v.; 3. ledige
tijd, m. 5 ...ING,dw. bn. losmakend enz.; -gear, (stoomv.)
gier in de excentriek. -, s. (het) losmaken enz.; zie
DISENGAGE, DISENGAGEMENT.
Disennoble, (dis -en-no'-bl ;, bw. ontadelen. *-D, dw.
bn. ontadeld. *...ING, dw. h► n. ontadelend.
Disenroll, (dis -en-rol'), bijw. afschrijven (van de rol, van
het register enz.). *-ED, dw. bn. afgeschreven. * -ING,
dw. bn. afschrijvend.
Disenslave, (dis-en-sleev'), bw. bevrijden (uit slavernij),
emancipeeren, vrij maken. *-D, dw. bn. bevrijd. *...ING,
dw. bn. bevrijdend enz.
Disentangle, (dis -en-ten'-ghl), bw. 1. ontwarren, vrij -,
losmaken; 2. (fig.) uit een neteligen pas trekken. *-D,
dw. bn. ontward enZ.; Zie DISENTANGLE. * -MENT, S.
ontwarring, vrijmaking, bevrijding (uit), v. *...ING, dw.
bn. ontwarrend enz. -, s. (het) ontwarren enz., zie
DISENTANGLE.
Disenter, zie DISINTER.
Disenthrall, zie DISINTHRALL.
Disenthrone, (dis -en-throon'), bw. onttronen. *-n, dw.
be. onttroond. 5 ...Ir,G, dw. bn. onttronend. -, s. (het

stomp.
Disembark, (dis -em-baark'), bw. en ow. ontschepen, aan
onttronen.
land zetten, - komen, landen. * -ATION, (-kee'-sjun), s.
landing, ontscheping, v. *-ED, dw. bn. ontscheept, ge- Disentitle, (dis -en-taj'-ti), bw. van recht -,van aanspraak
berooven. *-D, des. bn. van recht beroofd, zonder recht
land. * -ING, dw. bn. ontschepend, landend. -, s.
of aanspraak.
(het) ontschepen enz.
Disembarrass, (dis -em-bor'-res), bw. verlossen, uit de Disentrance, (dis -en- trens'), bw. 1. opwekken, doen ontwaken, doen bijkomen (uit eene bezwijming enz.). *-D,
verlegenheid helpen, - trekken. *-ED, dw. bn. verlost

DIS.
dw. bn. opgewekt, weder 1:ijgekomen enz.; zie DISFr•TRANCE. * ...ING, dw. bn. opwekkend, doende weder

bijkomen.

Disert, (di-zurt'), bn., *- LY, bijw. welsprekend. geleerd.
Disespouse, (dis -es-pauz'), bw. 1. scheiden, ontbinden(een
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m. v. schandvlek, V. brandmerk, o. *...ING, dw. bn. onteerend, schandvlekkend enz. -, s. (liet) onteerenenz.;
zie DISGRACE. *...IOt-s, ('- sjus), bn. 1. onaangenaam, stuitend; 2. onteerend, schandelijk.
Disgrade, (dis -ghreed'), bw. Zie DEGRADE.
Disgregate, (dis' -ghri-ghet), bw (w. g.) uiteenbrengen,

huwelijk); 2. ontheffen van trouwbelofte. *- D, dw. bn. 1.
verstrooien.
gescheiden; 2. ontheven van trouwbelofte. *...TNG, dw.
bn. scheidend enz. -, s. (het) scheiden enz.; zie Dias Disguise, (dis -ghajz'), s. 1. verkleeding, v. masker, o.;
2. (fig.) vermomming, v. schijn; 3. roes, in. (w. g.).
POUSE.
*--, bw. 1. verkleeden, vermommen; to - one's self,
Disestablish, (dis -es- te' -blisj), bw. verplaatsen, verwijzich verkleeden; he -d liiniself as a 1peasanl, hij verderen uit, doen verlaten (een inrichting).
kleedde zich als een boer; 2. (fig.) verbergen, ontveinDisesteem, (dis -es-tiem'), bw. minachten, geringschatten.
*_, S. gmv. minachting, geringschatting, v . *- ED, dw.
zen ; he -d his a7,yer, hij verheelde -, ontveinsde zijnen
wrok; he did not - his intentions from me, hij maakte
bn. geminacht. i -mo, dw. bn. minachtend. -, s.
mij geen geheim van zijne bedoelingen; -d in death,
(het) minachten. *...ESTIMATION, (-es-ti- mee' -sjun), s.
door den dood onkenbaar; in -d view, onder een begmv. 1. geringschatting, v.; 2. kwade naam, m.
drieglijk voorkomen. *- D, dw. bn. verkleed enz.; zie
Disexercise, (dis -eks'-ur-sajz), bw. (w. g.) ontoefenen,
DISGUISE. *-D, bn., -LV. bijw. verborgen, ont.veinsd,. veront-, afleeren.
holen. * - MFNT, S. 1. verkleeding, vermomming, v.; 2.(fig.)
Disfancy, (dis- fen' -si), bw. een afkeer hebben van.
Disfavor, (dis•fe'-wur), s. 1. ongunst, ongenade, v.; to fall
schijn, m. geveinsdheid, v. -R, ('-zur), ni. v. 1. ver
into - in ongenade vallen; 2. kwade dienst, ondienst,
vermomde: 2. verkleeder. vermommer, -ster; 3.-kled,
M. *-, bw. niet begunstigen, benadeelen (in de meeping),
(fig.) eerberger, verheler, verheelster; 4. bederver, mis
-ster, m. V. *-I>\ G. dw. bn. verkleedend, ver-vorme,
achteruitzetten. *- ED, dw. bn. benadeeld enz.; zie
-, S. (het) verkleeden enz.; zie DIS -moendz.
DISFAVOR. *-ER, (- ur), m. v. benadeeler, -ster, tegenstander, tegenwerker, -ster, m. v. *_ING, dw. bn. benabw. en s.
-GUISE,
deelend enz. -, s. (het) beradeelen enz.; zie DISFAVOR. Disgust, (dis -ghust'), s. 1. - at, - for, tegenzin, afkeer,
walg, m.; his - at their vices, zijne walging van hunne
Disfeature, (dis -fie'-tjoer), bw. 1. misvormen; 2. (gem.)
de oogen uitkrabben.
ondeugden; to take a - for, een walg krijgen -, een
afkeer opvatten van. *-, bw. 1.. walging -, afkeer ver
Disfigure, (dis -fl'- glijoer), bw. misvormen, mismaken.
baren, doen walgen; 2. ergeren; I am -ed-orzaken,
* ...ATION, (-ee'-sjun), S. misvorming, mismaking, v. *- D,
dw. bn. misvormd. *- MENT, S. zie DISFIGURATION. * -R,
at (with) it, ik walg er van. *- FD, dw. bn. gewalgd,
geërgerd enz.; zie nisGuaT. * - NUL, ('- bel). bn. 1. wal
('-ur), m. V. misvormer, -ster, m. v. *,..ING, dw. bn. mis
ergerlijk, stuitend. 5 -ING, dw. bn. walgend-gend;2.
misvormen enz.; Zie DISFIGURE.-vormendz.,s(ht)
enz. -, s. (het) walgen, ergeren enz.; zie DISGUST. -LY,
Disforest, Zie DISAFFOREST.
bijw. op walglijke -, op ergerlijke wijze.
Disfranchise, (dis- fren'-tsj aj z), bw.(recht.)stadsrecht ontnemen, van burgerrechten berooven, ontpoorteren. *- D, Dish, (dish), s. 1. schotel, m. schoteltje, o.; 2. kom, v. kop,
nI. tas; 3. (weeg)sehaal; 4. zek. plaat voor erts, v. *- ES,
dw. bn. ontpoorterd enz.; Zie DISFRANCHIZE. * -ItiIENT,
S. ontzetting -, ontrooving van burgerrechten enz., v.
mv. vaatwerk, o. vaten, o. mv. *-, bw. opdisschen.
* --BUTTER, S. fijne -, boeronboter, v. * - CLOTH, * -CLOUT,
...ING, dw. bn. ontzettend enz. -, s. (het) ontzetten
enz.; Zie DISFRANCHIZE.
s. 1. vaatdoek, m.; 2. (gem.) dienstmeid, v. *-covER,
Disfriar, (dis -fraj' -er), bw. 1. van den monnikenstand onts. schoteldekker, in. deksel, o. *- CROSS, S. schotelkruis,
0. *_FUL, S. schotelvol, m. 5 -MEAT, S. bijgerecht, o.
zetten; 2. - bevrijden.
toespijs, V. 5 -RAISER, 5 -WEDGE. s. schotelklosje, o.
Disfurnish, (dis -fur'-nisj), bw. uitruinen, ontmeubelen.
*- STAND, S. schotelstanderd, m. 5 -WASH, *-WATER,
*-ED, dw. bn. uitgeruimd, zonder meubels, ongestoffeerd.
S. vaten -, spoelwater, o. -ER, S. soort kwikstaart, duiDisgarnish, (dis -gher'-nisj), bw. 1. ontsieren, onttooien,
van sieraden berooven; 2. beslag -, garnituur afnemen; 3.
ker (vogel), m.
(mil.) ontwapenen (een vesting). x--ED, dw. bn. onttooid Dishabilitate, (dis -e- bil'-i- teet), bw. ongeschikt -, onenz.; zie DISGARNISu.
bevoegd maken tot.
Disgarrison, (dis -gher'-ri-zr,), bw. (mil.) van bezetting Dishabille, (dis -e-bill'), s. ochtendgewaad, o. morgen kleedij, V.
ontblooten, ruimen (een vesting). *- ED, dw. bn. ontruimd. * - ING, dw. bn. ruimend enz. -, s. (het) ruimen Dishabit, (dis - eb' -it), bw. uitzetten (uit een woning).
enz.; zie DTSGARRISON.
Disharmonious, (dis - har-mo'- ni -us), bn. 1. onwelluidend; 2. oneenig. 5 ...HARMONY, (haar'- mo -ni), s. 1. onDisgave]., (dis -ghe' -wil), bw.(recht.) opheffen (een erfleen).
welluidendheid; 2. oneenigheid, v. twist, m.
*-ED, ('-id), dw. bn. (recht.) opgeheven; zie DISGAVEL.
* -ING, S. opheffing, v. enz.; zie DISGAVEL.
Dishearten, (dis - haar' -tn), bw. - from, ontmoedigen,
doen versagen, afschrikken. *- FD, dw. bn. ontmoedigd,
Disglorify, (dis -gl l '-ri faj', ; bw. (w. g.) ontluisteren,
versaagd. A-ING, dw. bn. ontmoedigend, versagend.
van roem berooven.
Disgorge, (dis -gllordsj'), bw. 1. uitspuwen, uitbraken; 2. Dished, (disjt), dw. bn. opgedischt.
uitdrijven, met geweld uitstooten; 3. (fig.) teruggeven, Disheir, (dis'-heer), •bw. het erfrecht doen verliezen; zie
DISINHERIT. * ...HERISON, (- hur - i -zun), s. ontfutseling
opgeven, laten slippen (onrechtmatig verkregen goed).
van het erfrecht, v.
*-D, ('-djid), dw. bn. uitgebraakt enz.; zie DISGORGE.
*-MENT, S. 1. uitspuwing, uitbraking; 2. uitdrijving, V. Disherit, (dis -hur'-it), bw. zie DISINHERIT. *-ANCE, a.
uitsluiting van het erfrecht, v. *-ED, dw. uitgesloten,
*-R, m. 1. uitspuwer enz.; zie DISGORGE; 2. (jag.) aas onterfd. * --ING, dw. bn. uitsluitend, ontervend.
uithanger, m. * - ING, dw. bn. uitspuwend, uitbrakend
Dishevel, (di-sjiv'-il), bw. verwilderen (van de haren).
enz. -, s. (het) uitspuwen enz.; zie DISGORGE.
*-, ow. verwilderd fladderen, - vliegen. 5 - ED, dw. bn.
Disgospel, (dis -glios' -pil), ow. anders denken -, in meeverwilderd; with, - hairs, the hairs -, met verwilderde
fling verschillen over het Evangelie.
haren. *-ING, dw. bn. verwilderend.
Disgrace, (dis -ghrees'), S. 1. ongenade, ongunst, v.; to
be in - with, in ongenade zijn bij; 2. ongeluk, o. ramp, Dishing, (disj'-ing), dw. bn. opdisschend enz. *-, bn.
schotelvormig, uitgehoold, konkaaf.
v.; the obscurity covered my -, de duisternis verborgmijne
ramp, - mijnen tegenspoed; 3. schande. oneer, schandvlek, Dishonest, (dis -on'-est), bn., * -LY, bijw. 1. oneerlijk,
te kwader trouw; 2. onkuisch, onfatsoenlijk; 3. schanv.; to the - of mankieed, tot schande van liet menschdelijk, eerloos, onteerend, schurkachtig. *-Y, s. gmv.
dom; I hold it a -. ik houd het voor een schande;
oneer
laden op
1. oneerlijkheid, kwade trouw; 2. onkuischheid, wulpschto bring - upon, sclsande brengen over,
held, onfatsoen lijkheid;.°,.eerloosheid,schurkachtigheid,v.
het hoofd van; 4. ondienst, m. kwaadaardigheid, v. *-,
bw. 1. in -, tot ongenade brengen, in ongenade doen Dishonor, (dis -on'-ur), s. 1. oneer, schande, v.; I held ita
-, ik hield het voor een oneer; 2. (kh.) non- betaling
vallen; 2. onteeren; tot oneer -, tot schande verstrek(van een wissel), v. *-. bw. 1. onteeren, schenden; 2.
en; to - one's character, zijnen naam schandvlekken, zich
beschimpen; 3. (kh.) niet honoreeren (een wissel); to reonteeren. *- U. dw. bn. onteerd, geschandvlekt enz.; zie
turn --ed, niet gehonoreerd -, met protest terugkeeren,
DISGRACE, bw. I *_FUL, bn., -LY, bijw. schandelijk, ont- terugkomen. *--ABLE, ('- i -hi), bn., *- -ABLY, bijes. 1.
eerend. -NFSS, S. schandelijkheid, oneer, schande, v.
onteerend; 2. eerloos, zonder eergevoel; 3. geen eer ge•--R, (-ghree' -sur), m. v. die oneer -, die schande aandoet,
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nietend. * -ARY, ('-e-ri), bn. onteerend, eerroovend, laag,
gemeen. * -ED, dw. bn. onteerd enz.; zie DISHONOR .

-ER, ('-ur), m. v. 1. eerroover, m. - roofster, v.; 2.
schandvlek, v. (gem.) schandbrok, o. *-in G, dw. bn.
onteerend enz. -, s. (het). onteeren enz.; zie DISAOnoR.
Dishorn, (dis- horn'), bw. onthoornen. *-ED, dw. bn.
onthoornd. * -ING, dw. bn. onthoornend. -, s. (het)

onthoornen.
Dishumor, (dis -joe' -mur), s. gemelijkheid, kwadeluim,v.
Disillusion, (dis -il-ljoe'-zjun). s. ontgoocheling, V.
Disimpark, (dis -im-paark'), bw. (w. g.) 1. van omsluiting -, van omheining bevrijden; 2. ontkooien (schapen).
Disimprovement, (dis -im'proev'- ment), s. verslimmering, v. achteruitgang, m.
Disincarcerate, (dis -in- kaar' - si -ret), bw. (w. g.) ontkerkeren, bevrijden (uit de gevangenis).
Disinclination, (dis-in-kli-nee'-sjun), s. 1. tegenzin, afkeer, m.; 2. weinig neiging, - lust; 3. onwilligheid, v.
Disincline, (dis-in-klajn'), bw. 1. ontstemmen, tegenzin
-, afkeer verwekken; 2. - from, vervreemden van. *-D,
dw. bn. ontstemd enz.; zie DISINCLINE . *...ING, dw. bn.
ontstemmend enz. -, s. (het) ontstemmen enz.; zie
D ISIN CLINE.

Disinclose, (dis -in-klooz'), bw. opensluiten, openlaten;
zie DISPARK.

Disincorporate, (dis -in- kor' - po -ret), bw. 1. (oudt.) het
gildrecht opheffen, het verlof intrekken; 2. ontbinden (een
gild, eene vereeniging). *-D, dw. bn. ingetrokken, ontbonden enz .; zie DISINCORPORATE. * . • .ING, dw. bn. ontbindend enz.; zie DISINCORPORATE . *•.•ION, s. intrekking
(van gildrecht), ontbinding (eener vereeniging), v.
Disinfect, (dis -in-fekt'), bw. ontsmetten, desinfecteeren.
*- ANT, S. (gen.) ontsmettend middel (als chloor enz.), o.
*-ED, dw. bn. ontsmet. *-ING, dw. bn. ontsmettend.
*- ION, (-sjun), s. ontsmetting, v.
Disingenuity, (dis-in-dji-njoe'-i-ti), s. sluwheid, valschheid, arglist, v. *...NUOus, ('-njoe-us), bn., -LY, bijw.
sluw, valsch, arglistig. *...NUOUSNESS, s. zie DISInOENUITY.

*-ED, dw. bn. vaneengescheiden. f-JaG, dw. bn. vaneen4clleidend.
Disjoint, (dis -djojnt'), bw. 1. (heelk.) verstuiken, ontwrichten; 2. verdeelen, uit zijn verband rukken,verbrokkelen (ook fig.); a -ed speech, eene onsamenhangender
redevoering; 3. (bk.) afbreken, amoveeren; 4. voorsnijden
(gevogelte). *-, ow. (Snak.) uiteenvallen, instorten. "'-,
bn., 5 -ED, dw. bn. verstuikt, ontwricht enz.; zie DISJOIi\ T r
bw. -NEss, s. (het) verstuikt -, ontwricht zijn enz.; verstuiking, v. 5 -IAG, dw. bn. verstuikend enz.; zie DisJOINT. 5 -LY, bjw. Zie DISJOINT, bn.
Disjudication, (dis -djoe-di-kee'-sjun), s. vonnis, oordeel, gewijsde, o.
Disjunct, (dis -djunkt'), bn. uiteen, gescheiden, afzonderlijk. *...IoN, (-ejun), s. scheiding, afzondering, v.
5 -I'VE, bn., -LY, bijw. 1. scheidend, afzonderend; 2.
(elkander) uitsluitend, verwijderend. -, s. (taalk.) :.cheidend voegwoord (als: of, doch), o.
Disk, (disk), s. 1. zie Discus; 2. (stoomv.) naaf, v.
Diskindness, (dis -kajnd' -nes), s. 1. onvriendelijkheid;.
2. grap, v. booze trek, m.
Dislike, (dis -lajk'), s. 1. afkeer, tegenzin, m.; to yivc
a - to, een afkeer inboezemen tegen, - van; to take
a - to, een tegenzin krijgen in; 2. (oudt.) twist, n1.
oneeiiigheid, v. '`-, bw. afkeuren, misprijzen, niet
1 ouden (van); I - lei7,g followed, ik heb niet gaarne
dat men mij volge; you do not - her, gij ziet haar niet
ongaarne; what do you - in her? wat mishaagt u in
haar? *-D, dw. bn. afgekeurd enz.; zie DISLIKE, bw.
*-rt^L, bn. vol tegenzin, - afkeer.
Disliken-, (dis-laj'-kn), bw. (S11ak.) ongelijkend maken
(op elkaar). 5 -ED, dw. bn. ongelijkend gewaakt. 5 -ass,
s. niet-gelijkenis, v. (het) niet-gelijkende.
Disliker, (dis-laj'-kur), m. v. afkeurder, misprijzer, misprijsster, laker, laakster, m. v. 5 ...IaG, dw. bn. afkeurend enz.; zie DISLIKE, bw.
Dislimb, (dis-lim'), bw. ontleden, lid voor lid afsnijden,
- afrukken enz . * -ED, ('-bid), dw. bn. ontleed enz.; zie
DISLIMB.

Disinhabited, (dis-in-heb'-i-ted), dw. zonder inwoners, Dislimn, (dis-lim'), bw. (schild.) doorhalen, uitstrij kon.
Dislocate, (dis'lo-ket), bw. 1. weg-. verplaatsen; 2.
onbewoond.
(heelk.) verstuiken, ontwrichten. *-, bn., *-D, des. bn.
ontwricht enz. *...ING, dw, bn. ontwrichtend enz. -,
s. (het) ontwrichten enz.; zie DISLOCATE. *...ION, (-kee'sjun), s. 1. verstuiking, ontwrichting; 2. verplaatsing,
v.; 3. verplaatst gewricht, o.
Dislodge, (dis -'lodj'). bw. 1. verjagen, verdrijven (uit);
2. (jag.) opjagen, doen opvliegen; 3. (zeev.) verplaatsen;
to - the last anchor, het laatste anker lichten; 4. (aslil.)
ruimen; to - a camp, een leger opruimen. *-, ow. verhuizen, van plaats veranderen, weg-, optrekken. *-D,
dw. bn. 1. verjaagd enz.; 2. verhuisd enz.; zie DISLODGE,.
bw. en ow. *...IlG, dw. bn. 1. verjagend enz.; 2. ver
-huizend.;
zie DISLODGE.
Disloyal, (dis-loj'-el), bii., *-LY, bijes. 1. ongetrouw e.
ontrouw; - breach, (Shak.) trouwbreuk (van den leenman); 2. oneerlijk, trouweloos. 5 -TY, s. (mv. -ies), 1.
ontrouw, ongetrouwheid; 2. trouweloosheid, v.
Dismal, (dis'-mei), bas., 5 - LY, bijw. 1. treurig, droevig,.
bedroevend; naar; 2. ongelukkig, ellendig; 3. verschrikkelijk, afschuwelijk. 5 -ass, s. 1. droefenis, neêrslachtigheid. v.; 2. ongeluk, o. ellende; 3. ijselijkheid, v.
Dismantle, (dis-men'-ti), bw. 1. ontkleeden, uitkleeden,,
van kleederen -, van sieraden berooven; 2. (vest.) ontmantelen, afbreken, amoveeren; 3. (zeev.) aftakeleu; 4.
ontredderen. *-D, dw. bn. ontkleed enz.; Zie DISMASVILE._
*... ING, dw. bn. ontkleedend enz.; (zeev.) - opeiat,00s,.
bewegingen -, aanval tot ontreddering (door geschutvuur). -, S. (het) ontkleeden enz.; Zie DISMADTLE.
Dismask, (dis -maask'), bw. ontmaskeren, het masker afrukken, (ook fig.). 5 -ED, (-maaskt'), dw. bn. ontma. kcrd..
i, dw. bn. ontmaskerend.
Dismast, (dis-maast'), bw. (zeev.) ontmasten. *-ED, dw..
bn. ontmast, masteloos. * -ING, dw. bn. ontmastend..
*-ar:NT, S. (het) ontmasten, masteloos maken; ontmasting, v.
Dismay, (dis - mee'), s. 1. vrees, v. angst, m. ontzetting; 2.
verslagenheid, v. ^`-, bw. verschrikken, angst - vrees.
DISINVOLV E.
aanjagen, bevreesd -, verslagen maken; the country isDisjeetion, (dis -djek'-sjun), s. 1. neerslachtigheid; 2. ver-ed with alarm. het land wordt door kwade geruchten
drukking. v.
in angst gehouden; he was -ed at that news, deze tijDisjoin, (dis -djojn'), bw. vaneenscheiden, ontbinden.
ding sloeg hens niet schrik. *-ED, dw. bn. verschrikt;

Disinherison, (dis-in-hur'-i-zn), s. onterving, v. *...HERIT, (-he'-rit), bw. onterven. -ED, dw. bn. onterfd.-ING,
dw. bn. ontervend.
Disinhume, (dis-in joem'), bw. opgraven (een lijk). *-D,
dw. bn. opgegraven. *...ING, dw. bn. opgravend.
Disintegrable, (dis-in'-ti-gri-bl), bn. (nat.) scheidbaar
in bestanddeelen.
Disintegrate, (dis -in'-ti-ghret), bw. (nat.) scheiden in
bestanddeelen. *-D, dw. bn. gescheiden enz. *...ING,
(-ghre-ting), dw. bas. scheidend enz. * •• ioN, (-ghree'-sjun),
S. scheiding in bestanddeelen, V.
Disinter, (dis -in-tur'), bw. 1. weder opgraven (een lijk);
2. (fig.) weder aan het licht brengen.
Disinterest, (dis -in'-ter-est), s. gmv. 1. belangloosheid,
onbaatzuchtigheid; 2. (oudt.) schade, v. nadeel, o. *-,
bw. (w. g.) schadeloos houden, - stellen. *-ED, bas.,
-LY, bijw. 1. belangloos, onbaatzuchtig; 2. onpartijdig,
-lijk . * -EDNESS, S. belangloosheid, onbaatzuchtigheid,
V. * -ING, bn. (w. g.) onbeduidend, onbelangwekkend.
Disinterment, (dis -in-tur'- ment), s. opgraving (van een
lijk), v.
Disinterred, (dis -in-turd'), dw. bn. weder opgegraven.
*... IN G, dw. bn. weder opgravend.
Disinthrall, (dis -in-thraol'), bw. vrij maken, verlossen
(uit slavernij enz.). *-RD, dw. bn. vrijgemaakt. * -ING,
dw. bn. vrijmakend. *-MENT, S. vrijmaking,verlossing,v.
Disintricate, (dis -in'- tri -ket), bw. 1. ontwarren; 2. (fig.)
uit de verlegenheid trekken, - redden.
Disinure, (dis -in-joer'), bw. vervreemden, ontwennen.
*-D, dw. bn. ontwend. *...inG, dw. bn. ontwennend.
Disinvalidity, (dis -in-we- li' -di-ti), s. ondeugdelijkheid,
ongeldigheid, v.
Disinvite, (dis -in-wajt'), bar+. afzeggen (eene uitnoodiging). *-D, dw. bn. afgezegd. *...ING, dw. bn. afzeggend.
Disinvolve, (dis -in-wolv'), bw. 1. open-, ontwikkelen; 2.
ontwarren, bevrijden. *-D, dw. opengewikkeld, ontwikkeld enz. *...ING, dw. bn. open-, ontwikkelend enz.; zie
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dw. bn. verstorend enz. -, s. (het) verstoren der orde
eiiz.; zie DISORGA\IZE .
verschrikkend
bn. vol schrik,
Disorientated, (dis -o'-ri- en- te -tid), bn. 1. uit het ooszie
verschrikken
enz. -,
ten verplaatst; 2. van de juiste richting geweken, gedesDisme, (diem), s. (w. g.) tiende (gedeelte), o.
oriënteerd.
Dismember, (dis-mem'-bur), bw. 1. verminken, ver
verbrokkelen. * -ED, dw. bn. verminkt enz.;-scheurn;2. Disown, (dis -oon'), bw. 1. loochenen, niet erkennen,ontkennen; 2. verstooten. *-ED, dw. bn. 1. geloochend;
zie DI SSIEmBER, bw. 5 -IDG, dw. bn. verminkend enz.
2. verstooten enz.; the -, de verstootene . * -I1\G, dw.
-, S. (het) verminken enz.; zie DISMEMBER. *-MEDT,
bn. loochenend enz. -, s. (liet) loochenen enz.; zie.
S. 1. verminking, verscheuring; 2. verbrokkeling v.
DiscwN . 5 -GENT, E. 1. loochening, ontkenning; 2. ver
Dismettled, (dis-met'tlid) bn. (fig.) vuur-, geesteloos,
-stoing,v.
zonder vuur, - geest.
Dismiss, (dis-mis'), bw. 1. afdanken, weg-, heenzenden, Disoxydate, (dis - ok' - si -det), zie DEOXYDATE.
afzetten, ontslaan; (zeev.) demiteeren; 2. ontbinden (een Disoxygenate, (dis-oks' -i-dji-net), Zie DEOXYGENATE.
vergadering); 3. verjagen, verbannen (ook fig.); 4. (recht.) Dispace, (dis-pees'), ow. ronddwalen, zich vermeien.
niet-ontvankelijk verklaren; 5. opgeven. * -AL, (-el), Dispair, (dis-peer'), bw. ontparen. *-ED, dw. bn. outpaard. * -I1\G, dw. bn. ontparend.
*-Ion, (-sjun), s. 1. afdanking, wegzending, afzetting,
v. ontslag, o. (zeev.) demissie; 2 . verjaging; 3. (recht.) Dispand, (dis-pend'), bw. ontplooien,ontwikkelen. *PAN
sioie, (-pen'-sjun), s. ontplooiing, ontwikkeling, v.
niet-ontvankelijk-verklaring, v.; vergelijk in der minne,
Disparadised, (dis - per' - e - disd), bn. uit het paradijs ver o. *- IVE bn. afdankend, ontslaand.
jaagd; (fig.) uit zijnen gelukstaat verdreven.
Dismort gage, (dis-mor'-ghids), s. inlossen (pand, hypotheek), vrijmaken. *-D, ('-ghidsjd), dw. bn. ingelost Disparage, (dis-per'-idsj), bw. 1. ongelijk huwen laten,
ongelijk verbinden, mishuwen; 2.ongepaste- ,oneerbiedige
enz.; zie DIS11ORUGAGE . *... ING, ('-gh.djing), dw. bn. invergelijking maken, verkleinen, verguizen; 3.beneden de
lossend enz .; zie DISSIORTGAGE .
waarde schatten; Zie DEPRECIATE . *-D, dw. bn. mishuwd
Dismount, (dis-maaunt'), ow. 1. afstijgen (van een paard),
enz .; Zie DISPARAGE. * -MENT, s. 1. (recht.) mishuwelijk,
afzitten; 2. af klimmen (van een hoogte). *-, bw. 1. uit
o.; 2. ongepaste vergelijking, verkleining, verguizil1g, geden zadel lichten, ontzadelen; 2. (zeev.) afnemen, demonringschatting; 3. oneer, schande, v. *-ER, (-ur), m. v.
teeren; to - a gun, een kanon van het rolpaard lichten,
verkleiner, minachter, -ster, m. V. 5 ...ING, dw. bn., -LY,,
- onbruikbaar maken; 3. uiteenschroeven (een geweer).
bijw. mishuwend enz.; Zie DISPARAGE .
*-ED, dw. bn. afgestegen enz.; zie DISMOUInT, o1,-. en
enz.;

DIS?IAY, bW. -NESS, S. zie DISMAY, 8. -FtL,
- angst. * -I1\G, dw. bn.
DISMAY .
enz.;
S. (het)

zie

bw. *-ING, dw. bn. afstijgend enz. -, s. (het) afstij-

Disparate, (dis' -per-et), bn. verscheiden, verschillend,

uiteenloopend. *-s, s. mv. 1. onvereenigbare zaken, v.
gen enz.; Zie DISMOUNT, OW. en bw. * -GEAR, s. (zeev.)
mv. bestanddeelen van ongelijken aard, o. mv.; 2. ontoestel om een kanon van rolpaard te doen verwisseien, m.
gelijksoortige grootheden, v. mv.
Disnaturalize, (dis-net'-joe-rel-ajz), bw. van liet inboorlingsrecht berooven, tot vreemdeling verklaren. *-D,dw. Disparity, (dis-per'-i-ti), s. (mv. -ies), 1. ongelijksoortigbn. tot vreemdeling verklaard.

heid, verschillendheid; 2. afwijking, v.

Dispark, (dis-paark'), bw. 1. (Shah.) van omheiningen
Disnatured , (dis-ne'- tjoerd), bn. ontaard, verbasterd.
bevrijden, open-, vrijmaken (een begroeide plek); 2. in
Disobedience, (dis-o-bi'djens), s. 1. ongehoorzaamheid;

vrijheid stellen. a-ED, dw. bn. vrijgemaakt enz.; zie
2. wederspannigheid, v. verzet, o. *...DiEIVT, ('-djent),
DISPARK. 5 -ING, dw. bn. vrijmakend enz. -,s. (liet)
bn., - LY, bijw. 1. ongehoorzaam; 2. wederspannig.
vrijmaken enz.; Zie DISPA X.
Disobey, (dis-o-bee'), dw. niet gehoorzamen, ongehoorzaam zijn; his orders were - ed, zijne bevelen werden Disp ar kie, (dispaar ' - kl), bw. uit - , verspreiden, uitschieten (vonken).
niet gehoorzaamd, - niet opgevolgd ; his commands were
not to be -ed, men had zijne bevelen niet behooren op te Disparpled, (dis-paar'-plid), bn. (wap.) met uitgespreide
vleugelen.
volgen, - in acht te nemen. 5 -ED, (-heed'), dw. bn. niet
gehoorzaamd, niet opgevolgd. 5 -ING, dw. bn. niet ge- Dispart, (dis-paart'), s. (werkt.) vizier, rechtopzet (voor kanonnen), o.; -patch, viziernok. *-, bw. ow. 1. vaneen
hoorzamend. -, s. (het) niet gehoorzamen.
scheiden, - gaan, verdeeles, scheuren; 2. kalibreeren, het
Disobligation, (dis-o-bli-ghee'-sjun), s. onbeleefdheid,
vizier opzetten. '"-ED, dw. bn. vaneengescheiden, van
onvriendelijkheid, v. 5 ... GATORY, (o'-bli-ghe-tur-ri), bn.
een vizier voorzien en; Zie DISPART . 5 -ING, dw. bn.
aan een verplichting ontheffend, er van ontslaand.
vaneenscheidend enz. -, s. (het) vaneenscheiden enz.;.
Disoblige, (dis-o-blajdsj'), bw. 1. onbeleefd behandelen,
Zie DISPART, bw.
- bejegenen; 2. beleedigen, tegenwerken. *-D, dw. bn.
onbeleefd bejegend enz.; zie DISOBLIGE . * -MENT, S. on- Dispassion, (dis-pes'-sjun), s. koelbloedigheid, ongevoeligheid, gemoedsrust, v. * -ATE, (' -eet), -D, bn.. -LY,.
beleefdheid; onbeleefde bejegening, v. *-R, ('-djur), m.
bijw. koelbloedig, onaangedaan, ongevoelig, -lijk . ° -ED,.
V. onbeleefde, - onvriendelijke (persoon), m. v. *.. ING, dw.
.,
-LY,
zie DISPASSION ATE.
onbeleefd
handelend,
bejegenend.
-,
bn
bn.
bijw. onvriendelijk, barsch, onbeleefd, niet inschikkelijk. Dispaston, (dis-pes'-tun), s. (werkt.) dubbel katrol, o..
Dispatch, (dis-pete)') , zie DESPATCH .
-NESS, s. onbeleefdheid, onvriendelijkheid, v.
Disopinion, (dis-o-pin'-jun), s. verschil van meening, o. Dispathy, (dis' -pe-thi), S . Zie DISPASSION .
Disorbed, (dis-or-bd'), bn. (Shak.) uit zijne sfeer gerukt, Dispauper, (dis -pao'-pur), bw. (w. g.) 1. van armoede
ontheffen; 2. van de bedeelden-lijst schrappen. "-ED,
- gestooten.
dw. bn. ontheven (van armoede) enz.; zie DISPAUPER .
Disorder, (dis - or - dur), s. 1. wanorde, verwarring; 2.
at- i , dw. bn. ontheffend (van armoede) enz.; zie
ontsteltenis, verwarring (van geest), krankzinnigheid;
DISPAUPER.
3. ziekte, kwaal; 4. uitspatting, losbandigheid, v. *-,
bw. 1. verwarren, in wanorde brengen; 2.. cliokken, on- Dispel, (dis - pel'), bw. verjagen, verstrooien, doen ver
verjaagd enz.; zie-dwijne.0LED,(pl')dwbn
dermijnen, bederven (den geest, de gezondheid); 3. ver
DISPEL. * - LID G, dw. bn. verjagend. -, s. (het) verjagen
vertoornen, boos maken. *- ED, dw. bn.-ontruse;4.
enz.; zie DISPEL.
verward enz.; zie DISORDER . bw. -, bn. losbandig, liederlijk. -NEss, s. wanordelijkheid, v. 5 -ING, dw. bn. Dispence, (dis- pens'), s. (w.g.) vertering, v. kosten, m. Inv.
verwarrend enz.; zie DISORDER, bw. *-LINESS, S. wan- Dispend, (dis-pand') bw. 1. uitdeelen; 2. (w. g.) verte
5 -ER, (-ur), m, v. uitdeeler, -ster, m. v.
-ren.
ordelij kheid, losbandigheid. v . *- LY , bn. en bijes. 1. onordelijk, verward, wanordelijk; 2. verbijsterd (van geest), Dispensable, (dis-pens'-i-bl), bn. 1. vermijdbaar; 2. kwijt
onthefbaar
(van).
*-NEss,
s.
vermitdbaarte schelden,
krankzinnig; 3. wetteloos, zonder recht of wet; 4. bande
heid, vatbaarheid voor kwijtschelding, - voor dispensatie.
losbandig, zedeloos; 5. koppig; halsstarrig (van-los,
Dispensary, (dis-pens'-e-ri), s. 1. werkplaats, v. laboradieren).
torium, o.; 2. huis-, reisapotheek, v. 3.; gasthuis, o.; zie
Disordinate, (dis-or-di-net), bn., 5 -LY, bijw. onordeDISPENSATORY.
lijk, wanordelijk, ongeregeld.
Disorganization, (dis-or-ghen-i-zee'-sjun), s. verstoring Dispensation, (di-pen-see'-sjun), s. 1. ver-, uitdeeling;
2.inrichting;3. (recht en k.)kwijtschelding,vrijlating.ontder orde, ordeloosheid, regelloosheid, v.
heffing, dispensatie, v. 5 ...T IVE,^ (-pen'-se-tiv), bn., -LY,
Disorganize, (dis-or'-ghen-ajz), bw. verstoren -, verbrebijw. vrijlatend, kwijtscheldend. *...TOR, (-see'-tar), s. zie
ken de orde, uit elkaar rukken. *-D, dw. bn. verstoord
DISPENSER . -Y, (-pen'-se-tur-ri), bil. bevoegd om vrij
enZ.; Zie DISORGAnIZE. * -R, (-ur), m. v . verstoorder -,
te laten, - kwijt te schelden. -, s.(apoth.)recepten-boek,o.
-ster der orde, stichter -, -ster van onrust, ni. v. *... ING,
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him. zij was boos op hem. *-D, dw. bn. mishaagd enz.;
Dispense, (dis -pens'), bw. 1. uitdeelen, verspreiden, toezie DISPLEASE . -NESS, s. gmv. 1. onbehaaglijkheid; 2.
kennen; 2. beheeren; 3. toedienen. "-. ow. - with,
gemelijkheid, v. misnoegen, o. *...ING, dw. bn. misha kwijtschelden (aan), afzien (van); canst thou - with heagend enz. -, s. (liet) mishagen enz.; zie DISPLEASE .
ven for such an oath ? (Shak.) kunt gij den hemel tot
-NESS, s. onbehaaglijkheid, onaangenaamheid, v. het
kwijtschelding van zulk een eed bewegen ? to - with
the law, do wet voorbijzien, zich aan de wet niet storen;
onbehaaglijke.
you cannot - with these conditions, gij kunt u aan die Displeasure, (dis-ple'-zjur), s. 1. ongenoegen, o. ontevredenheid, v. verdriet, o.; do not do them -, doe hun
voorwaarden niet onttrekken; year attendancemay be-d
geen ongenoegen; 2. ongenade, v.; to be in -- witli, in
with, men kan uwe tegenwoordigheid missen; (ook) men
ongenade zijn bij; he fell wider the king's -, hij maakte
kan uw gevolg missen; - with my answer, scheld mij
's konings ontevredenheid gaande; on we alone thou het antwoord kwijt, spaar mij het antwoord. *-; s. 1.
lap, laat op mij alleen uwen toorn uit. *- , bw. (oudt.)
zie DISPENSATION; 2 . verkwisting, V. *-D, (-penst'), dw.
mishagen.
bn . uitgedeeld enz.; zie DISPEisE, bw. en Ow.
('-ur), m. v. uitdeelei, -ster, m. v. enz. "'...ING, dw. bn. Displicence, (dis'-pli-sens), s. (oudt.) afkeer, m.
uitdeelend enz. -, s. (het) uitdeelen enz .; Zie DISPENSE . Displode, (dis-plood'), bw. doen ontploffen. *-, ow.
ontploffen. *-D, dw. bn. ontploft. *...ING, dw. `bn. ontDispeople, (dis -pie' -pl), bw. ontvolken. *-D, dw. bn.
ploft'end. -, S. (het) ontploffen.
ontvolkt. *-R, (-ur), m. ontvolker, m. *... ING, dw. bn.
Displosion, (dis - plo' -zjun), s. ontploffing, v. *...IVE, bn.
ontvolkend.

Disperge, (dis-perdsj'), bw. (w. g.) besprenkelen, be-

sproeien.

Dispermous, (di-sserm'-us), bn. (plant.) tweezadig.
Disperse, (dis-pers ), bw. 1. verstrooien; op de vlucht jagen, uiteendrijven; 2. doen verdwijnen (dampen enz.); 3.
verspreiden, voortplanten; verdeelen (het bloed enz.). *-,
ow. 1. uiteengaan, zich verstrooien; 2. verdwijnen. uit
overwaaien (van wolken, damp enz.). *-D,-enga,
(.perst'), dw. bn., -LY, bijw. verstrooid, verspreid enz.;
Zie DISPERSE, bw. en Ow.

* -DNESS, S. zie DISPERSION.

*-R, ('-ur), m. v. eerstrooier, verspreider, -ster, uitdenier, -ster, m. v. *... ING, dw. bn. verstrooiend, ver
verstrooien, verspreiden enz.; zie-spreidn.,ht
DISPERSE, *...ION, ('-sjun), s.l.verstrooiing,uiteendrij-ing;
2. (gez.) licht -, kleurscheiding, v.; 3.(gen.) het beletten van
ontsteking. *... IVF,, bn. verstrooiend, verspreidend.
Dispirit, (dis-pir'--it), bw. ontmoedigen, ternederslaan.
* -ED, (-id), dw. bn., -LY, bijw. ontmoedigd, neêrslachtig. * -EDNESS, s. - moedeloosheid, ontmoediging, neêrslachtigheid, V. 4 -ING, dw. bn. ontmoedigend. -, s.
(het) ontmoedigen.
Dispiteous, (dis- pit'-ti-us), bn., &-LY, bijes. 1. onmeêdoogend, meêdoogenloos; 2. spijtig, -lijk.
Displace, (dis- plees'), bw. 1. verplaatsen; 2. verkeerd
plaatsen, misplaatsen; 3. ont-, afzetten, afdanken; 4.
omverwerpen; 5. (Shak.) storen. *-D, (-plest'), dw. bn.
verplaatst enz.; zie DISPLACE . * -MENT, S. 1. verplaatsing; 2. misplaatsing; 3. afdanking, afzetting; 4. omverwerping, v. *... ING, dw. bn. verplaatsend enz. -, s,
(het) verplaatsen enz.; Zie DISPLACE .
Displaeeney, (dis -ple'- sen-si), s. (mv. -ins), 1. onbeleefdheid, onwellevendheid; 2. onbehaaglijkheid, onaangenaamheid.
Displant, (dis -plent'), bw. 1. verplanten, overplanten;
(ook fig.); 2. ontvolken. * -ATION, (-tee'-sjun), s. 1. ver
-plantig,
overplanting; 2. (volks)verhuizing, v.
dw. bn . verplant enz.; zie DISPLANT. *-ING, dw . bn.
verplantend enz . - s. (het) verplanten enz .; Zie DISPLANT.
Displat, (dis - plet'), uw. ontkrullen, losmaken (de haren).
Display, (dis - plee'), s. 1. ontwikkeling, ontvouwing, v.; a
- of troops, eerre ontwikkeling van strijdkrachten; 2.
vertoon, o. vertooning, v. schouwspel, o.; behold the
stupendous --sof omnipotence, zie het treffende schouwspel
der werken Gods; a great - of eloquence. of wealth,
een groot vertoon van welsprekendheid, - van rijkdom;
a mere -, enkel vertoon, bluf. *-, bw. 1. ontwikkelen,
ontplooien; 2. tonnen, vertoonen; 3. uitstallen; 4. (Shak.)
voorsnijden; 5. (ontl.) openen, demonstreeren;6. ontdekken, openen, openleggen. * -, ow. 1. uitweiden; 2. bluffen. *-]CD, dw. bn. ontwikkeld, ontvouwd enz; zie
DISPLAY, bw. en ow. *-ER, (-ur), m. v. 1. ontvouwer,
vertooner, -ster; 2. bluffer, -ster, m. v. enz.; Zie DISPLAY .
* -ING, dw. bn. ontwikkelend, ontvouwend enz. -, s.
(het) ontvouwen enz.; zie DISPLAY, bw. ow. en s.

Disple,

(dis'-pl), bw. Zie CAASTIZE.

Displeasance, (dis-ples'-ens), s. gmv. 1. ontevredenheid,
v. misnoegen, o.; 2. onbehaaglijkheid, v. *...ANT, (-plez'-

ent), bn., -LY, bijw. 1. ontevreden; 2. onbehaaglijk, onaangenaam.

Displease, (dis -pliez'), bw. en ow. mishagen, bedroeven;
I was -d with seeing that, het mishaagde mij te zien
dat; that -s the taste, dat is strijdig met den (goeden) smaak; dat smaakt slecht; do not - your parents,
maak uwe ouders niet ontevreden; she was -cd with

ontploffend, ontplofbaar.
Displume, (dis -ploem'), bw. 1. ontvederen, plukken; 2.
(fig.) de eereteekenen afnemen. *-D, dw. bn. ontvederd
enz.; zie DISPLUSIE . 5 ...ING, dw. bn. ontvederend enz.
-, s. (het) ontvederen enz.; Zie DISPLOSIE .
Dispondee, (dis- pun'-die). s. dubbele s p ondeus in vier
lange lettergrepen (in de prosodie der ouden), m.
Disport, (dis -port'), s. 1. spel, o. uitspanning, v. tijdverdrijf, o. *-, ow. to - one's self, zich uitspannen, zich
verlustigen. 5 -r•,D, dw. bn. verlustigd. * -ING, dw. bn.
zich uitspannend enz. * _SIENT, s. zie DISPORT, s.
Disposable, (dis - pos' - i -bl), bn. beschikbaar.
Disposal, (dis-pos' -el), s. 1. beschikking, v.; to be in -,
at -, ter beschikking staan; they deliberated concerning
the future - of the king's person, zij beraadslaagden over
hetgeen verder met 's konings persoon moest gedaan
worden; 2. schikking, v.; tax not heavenly -, veroordeel
niet de schikking des hemels; 3. rangschikking, (slag-)
orde, v.; the - of troops in two lines, de rangschikking
der troepen in twee gelederen (liniën); 4. (kh.) die.
ponil)iliteit, v.; I have funds to your -, ik bezit gelden
ter uwer dispositie.
Dispose, (dis -pooz'), bw. en ow.l.schikken,rangschikken,
plaatsen; to -for, voorbereiden; thus whilst she -d her
power, terwijl zij aldus hare macht in beweging (in het
werk) stelde; 2. verdeelen, indeelen; 3. bestemmen,
plaatsen, beschikken, aanwenden, besteden; he -d of
it ira pious tsorks, hij besteedde het in vrome werken;
when benefits prove not well-d, als de weldaden blijken
niet goed aangelegd te zijn; they know not how to - of
themselves, zij weten niet wat te doen, - wat te beginnen;
to - of a house, een huis verkoopen; to - of again,
weder verkoopen; they -d of their plunder, zij ontdeden
zich van hunnen buit; a robber had been -d of by justice, een dief was door de hand des scherprechters gevallen; 4. (oudt.) dingen. *-, s. zie DISPOSE en DISPOSITION . *-D, dw. bn. 1. geschikt, geordend; 2. beschikt,
besteld enz.; zie DISPOSE . -, bn. 1. bereid, geneigd,
gezind; 2. ill-, ongesteld; well-, gezond, welvarend;
not to be - of, (kh.) niet te verkoopen. *-R, (-zur), m.
V. 1. schikken, rangschikker, plaatser, -ster; 2. beschik
aanwenden, -ster. m. v. *... ING, dw. ho. schikkend-ker,
enz. -, S. (liet) schikken enz.; zie DISPOSE, bw. en ow.
Disposition, (dis -poo-zi'-sjun), s. 1. schikking; 2. rangschikking, ordening; 3. neiging, v. aanleg, m.; a child
of good -s, een kind met goeden aanleg; 4. karakter,
gemoed, o. eigenschap, v.; 5. - towards, gezindheid, moefling (jegens, over), v.; 6. plan, voornemen, o.; 7. beschikking, V. *-AL, dw. bn. beschikkend.
Dispositive, (dis - pos' - i -tiv), bn., 5 -LY, bijw. beschik
-kend,
betreffend.
Dispositor, (dis - pos' - i -tur), m. 1. beschikker, bepaler,
m.; 2. (sterrenw.) beheerschend gestarnte, o.
Dispossess, (dis-pos -Bess'), bw. - of, - from, 1. onteigenen; 2. verstooten (uit het bezit), berooven. 5-ED,
dw. bn. onteigend enz. 5 -ING, dw. bn. onteigenend
enz. * _ION, ^_ses'-sjun), s. onteigening, berooving van
bezit, v.
Disposure, (dis-po'- zjur), s. gmv. beschikking, v.; zie
DISPOSAL.

Dispraise, (dis -preez'), s. 1. af keuring, berisping. laking;
2. schande, v. *-, bw. af keuren, berispen, laken, misprijzen. *-D, dw. bn. afgekeurd. *-R, (-ur), m. v. afkeurder, berisper, -ster, m. v. 5 ... IBLE, ('- i-bl), bn. be-

DIS
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dw. bn. verontrustend, beangstigend. *- IVE, bn.,
dw. bn. afkeurend, mis
afkeuren enz.; zie DISPRAISE. -prijzend.,s(ht)
-LY, bijes. verontrustend, beangstigend. *_MENT, s.
Dispread, (dis -pred'), ow. zich uitspreiden, - verbreiden.
het verontrusten. *- NESS, s. ongerustheid, beangstheid,
*-ER, ('-ur), m. v. verspreider, -ster; (fig.) uitbazuiner,
ongedurigheid, v. *-ous, (-us), bn. verontrustend.° -UDE,.
-ster, In. v.
(' i -tjoed), s. gmv. ongerustheid, v.
Disprison, (dis -pri'-zn), bw. uit de gevangenis bevrijden, Disquisition, (dis -kwi-zi'-sj un), s. 1. onderzoek, o. na
ontkerkeren.
verhandeling, v. betoog, o. 5-ARY, bn.-vorsching;2.
Disprivilege, (dis -priv' -i- ledsj), bw. van een voorrecht
onderzoekend, navorschend.
berooven.
Disrank, (dis -renk'), bw. 1. verwarren; 2. Zie DEGRADE.
Disprize, (dis -prajz'), bw. onder de waarde schatten.
Disregard, (dis -ri-ghaard'), s. minachting, geringschat
Disprofess, (dis -pro- fes'), bw. afzien van een beroep,
minachten, geringschatten, niet letten-ting,v.*bw
uittreden.
op; to - the wants of the poor, geen oog hebben voor
Disprofit, (dis -prof'-it), s. verlies, o. schade, v. nadeel, o.
het lijden der armen; to - an order, een bevel in den.
Disproof; (dis - proef'), s. wederlegging, v. tegenbewijs, o.
wind slaan. 5 -ED, da. bn. geminacht enz. *- Eh, (- ur).
Disproperty, (dis -prop'-ur-ti), bw. onteigenen, uit liet
m. v. minachter, -Ster, M. V. y'-FUL, bn., -LY, bijw.
bezit stootera.
1. minachtend, geringschattend, onverschillig; 2. onDisproportion, (dis- pro- por' -sjun). s. 1. onevenredigheid,
achtzaam. * - ING, dw. be. minachtend enz.; zie Dis-.
ongelijkmatigheid; 2. ongelijkheid, v. *-, bw. oneven REG A RD.
redig maken. C-ABLE, (- i - bl), bn., * - ABLY, (- i - bli), bijw. Disrelish, (dis -rel' -isj), s. 1. missmaak; 2. afkeer, tegen-.
ongeëvenredigd. * -ABLENESS, (- i -b1-ness. s. ongeëvenzin, m.; to haze-for, een tegenzin hebben van(in). *-, uw..
redigdlleid, v. *- AL, (- el), bn., 5 -ALLY, bijw., * - NA'TE,
niet lusten, tegen zijn, een missmaak vinden -, geven.
(-net), bn., -LY, bijw.niet geëvenredigd.*-AI,NESS,s.niet(aan). 5 -ED, dw. bn. niet gelust. 5 -1NG, dw. bn. niet.
evenredigheid, onevenredigheid, v. C-ED, dw. bn. onlustend enz.; zie DISRELISII.
evenredig gemaakt, onevenredig.
Disremember, (dis -ri -mem" -bur), bw. (w. g.) vergeten.
Dispropriate, ;" dis- pro'-pri-et). zie DISAPPROPRIATE.
Disrepair, (dis -re-peer), s. verval, o. staat van vervallenDisprovable, (dis -proev'- i -bl), bn. wederlegbaar, betwist
held, in.
-bar. Disreputable, (dis -rep'-joe -ti-bl), bn., *...TABLY, bijw.
Disprove, (dis -proev'), bw. 1. wederleggen, van dwaling
1. niet geacht, te slechter naam en faam staand; 2. oneer
overtuigen ; 2. betwisten. *- D, dw. bn. wederlegd enz.;
aandoend, onfatsoenlijk, laag, gemeen. *...TATION,
zie DISPROVE. *-R, m. V. wederlegger, bestrijder, be(-re-pjoe-tee'-sjun), s. ZO DISREPUTE. *...TE, (-re-pjoet'),
twister, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. wederleggend enz.
s. slechte naam, m. oneer, schande, v.; discrediet, o.;.
--, s. (het) wederleggen enz.; zie DISPROVE.
to bring into (uiacler) -, in achting doen dalen, een
Dispunge, (dis -pundsj'), bw. 1. (Shak.) uitwisschen (met
kwaden naam geven aan; to sink into -, zijnen goeden,
een spons), afsponsen; 2. uitpersen (water uit een spons).
naam verliezen, in kwaden reuk komen. -, bw. den.
Dispunishable, (dis -pun' -i -sji-bl), bn. on straf baar, strafgoeden naam doen verliezen, in opspraak brengen.
feloos.
* -TED, dw. bn. zie DISREPUTE; te kwader naam en faam..
Dispurse, (dis -purs'), bw. Zie DISBURSE.
staand. *...TING, des. bn. in kwaden naam (reuk) brenDispurvey, (dis -pur-wee'), bw. niet verzorgen, onverzorgd
gend, zwartmakend. laten. * -ANCE, ('-ens), s. onverzorgdheid, V. gebrek, o. Disrespect, (dis -re- spekt'), s. 1. minachting; 2. oneer
schaarschte, V.
onbeleefdheid, v. -, bw. minachten. *- ED,.-biedgh,
Disputable, (dis' -pjoe-ti-bl), bn. betwistbaar. *...PUTAdw. be. geminacht. *- FUL, bn., -LY, bijw. minachtend,.
CITY, (-pjoe- te' -ci-ti), s. twist-, bedilzucht, v. 5 ...PUTANT,
oneerbiedig, onbeleefd. 'cLNESS, s. oneerbiedigheid,.
m. v. 1. twister, bestrijder, -ster, m. v.; 2. opponent (in
minachting, v. 5 -1NG, dw. bn. minachtend.
dispuut -colleges), ui. -, bn. twistend, redetwistend. Disrobe, (dis -roob'), bw. ont.kleeden, uit.kleeden; (ook
*...PUTATION, (-pjoe-tee'-sjun), s. 1. redetwist, woorden
fig.) van alles ontdoen, - berooven. -D, (-robd), dw. bn.
dispuut (aan hoogesellolen enz.), o. *...PU--strijd,m.;2
ontkleed en z. 5 -R, (-ro'-btu ),1I. v. ontkleeder, -ster, m. v._
TATIOUS, (pjoe -te'- sjus), bn. twistend, twistziek. -NESS,
*...ING, des. be. oat-, uitkleedend.
s. twistziekte, - zucht, v. *...PUTATIVE, (-pjoe'- te -tiv), bn. Disroot, (dis - roet'), bw. 1. ontwortelen, uitrukken; 2. on.
twistzoekend, krakeelend.
dermijnen. ° - EI), dw. bn. ontworteld enz. * - ING, dw._
Dispute, (dis -pjoet'), s. 1. twist, woordenstrijd, m. gebn. ontwortelend. -, s. (liet) ontwortelen.
schil, dispuut, o.; beyond all -, onbetwistbaar, buiten Disrc.pt, (dis -rupt), *- ED, bn. los , afgescheurd, - gerukt,.
kijf. *-,ow. - against, witla, twisten, krakeelen, geschil
vaneengereten. * - ION, ('-sjun), s. 1. af-, losscheuring,.
hebben; to - for, elkander (iets) betwisten, wedijveren om.
rifting, V. liet vaneenrijten ; 2. scheur, breuk, reet,
*-, bw. betwisten, bestrijden. *- D, dw. bn. getwist,
spleet, v.
betwist enz. • * - LESS, bn. onbetwistbaar, ontegenzeg- Dissalt, (dis - Baalt'), bw. Ontzouten, weeken, afspoelen..
lijk. *- R, ('ur), m. v. 1. twister, krakeeler, -ster, kijver,
s-ED, dw. bn. geweekt, afgespoeld (het zout).
kijfster; 2. betwister, bestrijder, -ster, m. v. *...ING, dw. Dissatisfaction, (dis- set-tie-fek'-sj un), s. ontevreden
bn. twistend, betwistend enz. -, s. (het) twisten, bemisnoegen, o. gemelijkheid, v. *...FACTORILY,-heid,v.
twisten enz.; there is no - of tastes, over den smaak valt
(-fek'-tur-ri -li), zie DISSATISFACTORY. * ...FACTORINESS,.,
niet te twisten.
(fek'-tur-ri -nes), S. liet onbevredigende, ongenoegen, o..
*...FACTORY, (-fek'-tur-ri), bn. onbevredigend, onbehaagDisqualification, (dis -kwol- i -fi-kee'-sjun), s. 1. enge
onbevoegdheid, v.; 2. het ongeschikt -, on--schikted,
lijk.
bevoegd maken ; sickness is a - for study, ziekte maakt Dissatisfied, (dis- sat'-is-fajd), dw. bn. onvoldaan, niet.
ongeschikt tot studeeren ; to lie under a -, onbevoegd
bevredigd. *-, bn. misnoegd, ontevreden, beleedigd.
*...SATISFY, ( - sa -tis-faj), bw. (vt. fled), 1. niet voldoen,
(minderjarig) verklaard zijn, onder curateele staan; the
conviction of a crime is a - for of ce, overtuiging van
onbevredigd laten; 2. mishagen, misvallen. -ING, dw..
misdaad -, lijfstraffelijk vonnis maakt onbevoegd tot (het
bn. niet voldoend enz.; Zie DISSATISFY.
bekleeden van) ambten. *...LIFIED, ('- li -fajd), dw. bn. Disseat, (dis -siet'), bw. (Shak.) ontzetelen, onttronen.
onbevoegd verklaard. -, bn. onbevoegd, ongeschikt. Dissect, (dis-sekt'), bw. 1. stuksnijden; 2. ontleden, dis
*...LIFY, ('- li -faj), bw. 1. ongeschikt -, onbevoegd verkla-ing rooni, ontleed -, snijkamer; -log instr•u--sequrn;
ren, - maken; to - for study, buiten staat stellen te
nients, ontleedmessen ; -jig box, instrumentendoos;.,
studeeren; 2.onder curateele stellen,de burgerschapsrech3. (taalk.) Zie ANALYSE. *-ED, dw. bn. ontleed enz.; zie
ten ontnemen ; to - for a witness, het recht ontzeggen
DISSECT. *-IBLE, dw. bn. ontieedbaar. * - ING, dw. bn..
als getuige (in rechten) op te treden, als getuige wraken.
ontledend enz. *- ioN, (-sjun), S. ontleding, v. *- oR,.
*...LIFYING, dw. bn. ongeschikt -, onbevoegd makend enz.
('-tur), m. ontleder, m.
Disquantity, (dis -kwan'-ti-ti), bw. (Shak.) verminderen. Disseize, (dis -siez'), bw. (recht.) (wederrechtelijk) ontzetDisquiet, (dis -kwaj'-et), bn., 5 -LY, bijes. onrustig, onten, verstooten (uit het bezit). *- D, dw. bn. ontzet,
gerust. *-, s. gmv. onrust, ongerustheid, ontroering,
verstooten; zie DISSEIZE. * ...EE, t- zie'), m. v. onteigende,
V. angst, m. *-, bw. verontrusten, angst baren ; to verstootene (uit het bezit), M.V. *...ION, (' -zin), s.onrechtone's self, zich verontrusten. *- ED, des. be. verontrust,
matige onteigening, v. *...ING, dw. bn. ontzettend, ver beangst. *- ER, m. v. verontruster, - rustster, m. v.
stootend enz.; zie DISSISIZE. *...OR, (- zur), m. v. ant*-FUL, ('-foel), bn. verontrustend, beangstigend. 5-ING,
eigenaar, verstooter, -ster (uit het bezit), onwettige in-*...ING,
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bezitnemer, -neemster, m. v. *...URE, (- sie'-zjoer), s,
onwettige verdrijving -; verstooting uit het bezit, v.

Dissemblance, (dis-cern -blens), s. (w. g.) gebrek aan
gelijkenis, o.

Dissemble, (dis-sem'-bl), bw. ontveinzen, verhelen, ver

bemantelen. *-, ow. veinzen, huichelen *-D,dw.-bergn,
bn. ontveinsd enz. ; Zie DISSEMBLE. * - R, ('-lUr), M. V.
veinzer, veinzaard, m. veinster, v. huichelaar, -ster, m. v.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. arglistig, geveinsd, ontveinzend enz. -, S. (het) ontveinzen enz. ; zie DISSEMBLE.
Disseminate, (dis-sem'-i-net), bw. 1. strooien, ver
(beginselen, dwalingen enz.) ; 2. verstrooien;-spreidn
the Jews were -d over the world, de joden werden over
het wereldrond verspreid; 3. (w. g.) zaaien, zaden in
den grond leggen. *- D, dw. bn. gestrooid, verspreid
enz.; zie DISSIMINATE. * ...ING, dw. bn. strooiend, ver
..ION, (-ee'-sjun), s. 1. strooiing, ver -spreidnz.
zaaien. *...oR, (- tur), m. verspreider,-spreidng,v.;2ht
uitstrooier enz., m.
Dissension, (dis-sen'-sjun), s. oneenigheid, v. verschil,
geschil, o. strijd, twist, m. *...sloes, (-sjus), bn. twistziek,
kijfzuchtig.
Dissent, (dis-sent'), s. 1. verschil van meening, o.; 2. afwijking (van de begrippen der heerschende kerk); 3. afwijkende geaardheid, v. *-, ow. - front, verschillen in
meening, anders denken; he is of the -inay persuasion,
hij behoort tot de andersdenkenden (inz. tot degenen
welke van de Anglicaansche kerk afwijken). *-ANEOUS,
(- te'-nus), *- ANY, (dis'-sen -te-ni), bn. strijdig (met), afwijkend (van). *-ATION, (-tee'-sjun), s. afwijking (in
meening enz.), uittreding (uit de kerk), v. *- ED, dw.
bn. afgeweken, uitgetreden. *- ER, ('-ur), m. v. 1. afwijker, -ster, andersdenkende, m. v.; 2. dissenter (die
afwijkt van de leer der Anglicaansche.kerk),afgescheidene, m. * - IENT, ('-sjent), bn. Zie DISSENT1NG. -, S. Zie
DISSENTER. * - ING, dw. be. afwijkend enz.; Zie DISSENT,
OW. * --IOUs, ('- sjuS), Zie DISSENTIENT.
Dissepiment, (dis-sep'-i-ment), s. (plant.) tusschenvlies
(in de zaadhuisjes), o.
Dissert, • (dis-surt'), ow. uitweiden (over), redekavelen,
geleerd redeneeren. * - ATE, (dis'-sur-tet), ow. uitweiden,
redekavelen, geleerd redeneeren. * -ATION, (-tee'-sjun), s.
1. uitweiding, (geleerde) verhandeling, v. betoog, o.;
2. academisch proefschrift, o. dissertatie, v. *- ATOR,
(dis'-sur-tee-tur), m. verhandelaar, betooger, m.
Disserve, (dis-surv'), bw. schaden, benadeelen, ondienst
doen, van slechten raad dienen. *- D, dw. bn. geschaad enz.
Disservice, (dis-surv'-is). s. ondienst, m. schade, v.nadeel,
0. * -ABLE, ( - sur'-vis-si-bl), bn., ...Y, bijw. benadeelend,
schadend. -NESS, S. benadeeling, v.
Disserving, (dis-surv'-ing), dw. bn. ondienst doend
enz. ; Zie DISSERVE.
Dissettle, (dis-set'-tl), bw. Zie UNSETTLE.
Dissever, (dis-sev'-ur), bw. 1. verdeelen, vaneenklooven,
-hakken; 2. afhouwen. *- ANCE, (-rens), *- ATION, (ree'
-sjun),.1vaekloig;2fhuwn,v.*-EDdb
vaneengekloofd, afgehouwen. 5 -ING, dw. bn. vaneenkloovend, afhouwend. -, s. (het) afhouwen.
Dissidence, (dis'-si-dens), s. oneenigheid, tweedracht,
V. * ... DENT, bn. oneenig, verschillend (met, van) ; the
-s, de andersdenkenden, (inz.) de protestanten ; zie
DISSENTER.

Dissilience, (dis-sil'-i-ens), *...LITION, (- li' -sj un), s. het
losspringen; losbarsting, ontploffing, v. *...LIENT, ('-ljent),
bn. losspringend, losbarstend, ontploffend; (fig.) afspringend.
Dissimilar, (dis-sim'-i-ier), bn. 1. ongelijk, ongelijk
niet gelijkend (naar); heterogeen. *- ITY,-sortig;2.
(-le'-ri-ti), S. (mv. -ies), *...ITUDE, ('- i-tjoed), s. 1. ongelijkheid; 2. ongelijksoortigheid, v.
Dissimulation, (dis-si-mjoe-lee'-sjun), s. veinzerij, hui
-chelarij,
V.
Dissimule, (dis-sim'-joel), bw. (w. g.) veinzen, huichelen.
Dissipable, (dis'-si -pi-bl), bn. verkwistbaar.
Dissipate, (dis'-si -pet), bw. 1. verdrijven, doen verdwijnen, doer. overdrijven (een onweder enz., ook toorn,
woede enz.); 2. verkwisten; a -d life, een losbandig -,
verkwistend leven ; a -d man, een wellusteling, een
verkwister; 3. verstrooien, afleiden. *-, ow. overwaaien,
verdwijnen. *- D, dw. be. verdreven enz.; zie DISSIPATE.
-, be. wellustig, liederlijk. *...ING, (-pee-ting), des. hn.ver-

DIS
drijvend, verkwistend enz.; zie DISSIPATE. *...IoN, (-pee'sjun). s. 1. (nat.) afneming (van warmte enz.); 2. ver
verdrijving; 3. verstrooidheid (van gedachte-stroing,
enz.), afle'ding; 4. verkwisting, losbandigheid, v. los
-bandigIev,o.
Dissociable, (dis-so'-sji-i-bl), bn. niet (bij elkander) passend; Zie UNSOCIABLE.
Dissocial, (dis-so'-sjel), bn. onvriendelijk, barsch (in den
omgang).
Dissociate. (dis-so'-sji-et), bw. scheiden, verdeelen. *- D,
dw. bn. gescheiden. *...ING, dw. be. scheidend. *...ION,
(-sjun), s. scheiding, verdeeling, v.
Dissoluble, (dis'-so-ljoe-bl), bn. (scheik.) oplosbaar, ontbindbaar. *...BILITY, (-bi'-li-ti), s. oplosbaarheid, ontbindbaarheid, v.
Dissolute, (dis'-so-ljoet), bn., *- LY, bijes. losbandig,
liederlijk. *- NEss, s. losbandigheid. liederlijkheid, V.
*...Ion, (-sjun). s. 1. oplossing, ontbinding, scheiding,
v.; (fig.) dood, m.; 2. opheffing; 3. (gen.) verdunning;
4. (scheik.) smelting; 5. Zie DISSOLUTENESS.
Dissolvable, (dis-sol'-wi -bl), bn. 1. oplosbaar, smeltbaar;
2. ontbindbaar. *- NESS, s. 1. oplosbaarheid, smeltbaarheid; 2. ontbindbaarheid, v.
Dissolve, (dis-solv'), bw. 1. oplossen ; (ook fig.) smelten;
2. scheiden, ontbinden (eene vergadering, Bene associatie
enz.), opheffen; 3. breken (eene tooverkracht), bezweren;
4 medesleepen, verteren; -d in pleasure, in geneugten
verloren. * -, ow. 1. zich oplossen, - ontbinden, uiteen
geest geven, sterven; 3. (Steak.) be--valen;2.(fig)d
zwijken, zich verliezen in vermaken. *- D, dw. be. opgelost enz. ; zie DISSOLVE. -, bn. - hood, verdund
bloed.
Dissolvent, (dis-solv'-ent), bn. 1. (scheik.) oplossend;
2. (gen.) ontbindend. *-, s. oplossend -, ontbindend middel, o. *...ER, ('-wur), s. alles wat ontbindende of oplossende kracht bezit. *...IBI.E, bn. oplosbaar, ontbindbaar. ...iNG, dw. bn. oplossend enz.; zie DISSOLVE,
bw. en bn.; -vieacs, (gez.) nevelbeelden (beweeglijkegezichton door de werking van twee zoog. tooverlantarens
voortgebracht), o. mv.
Dissonance, (dis'-so-sens). s. 1. wanklank, m. wangeluid, o.; 2. (muz.) dissonans; 3. (fig.) oneenigheid,
stoornis, v.; 4. verschil, o. afwijking, v. *...ANT,
('- so-nent), bn. wanluidend; 2. (muz.) valsch; 3. oneenig;
4. - frons, verschillend (van), strijdig (met).
Dissuade, (dis-sweed'). bw. - from, afraden (iets), afbrengen (van), ontraden; to - war, den oorlog ontraden;
I - thy absence, ik raad u aan u niet te verwijderen.
* -D, des. bn. afgeraden enz.; zie DISSUADE. * -R, ('- UR),
m. v. af-, ontrader, -raadster, m. v. *...ING, dw. bn; af-,
ontradend enz.; Zie DISSUADE.
Dissuasion, (dis-swee'-sjun), s. - frorn, af-, ontrading
(van), v. *...IvE, ('- cv), be., -LY, bijes. af-, ontradend,
waarschuwend. -, s. middel -, o. poging tot afraden, v.
Dissunder, (dis sun'-dur), bw. vaneenscheuren, -rijten.
*-ED, dw. bn. vaneengereten. *-ING, dw. bn. vaneenrij tend.
Dissweeten, (dis-swiet'-en), bn. het zoete -, de zoetheid
wegnemen.
Dissyllabic, (dis-sil-leb'-ik), bn. tweelettergrepig. *LA
BIE, (sil'-li -bl), s. tweelettergrepig woord, o.
Distaff, (dis'-tell), s. 1. spinrokken, o. ; 2. (fig.) de
vrouwelijke kunne. *-THISTLE, s. (plant.) 1. gele doorn,
m. ; 2. saffloers, o.
Distain, (dis-teen'), b-. 1. bevlekken. bezoedelen (ook
fig.); 2. ontverven. *-FD, des. be. bevlekt enz.; zie
DISTAIN. * -ING, des. bn. bevlekkend enz. -, s. (liet)
bevlekken enz.; zie DISTAIN.
Distance, (dis'-tens). S. 1. afstand, m.; ne lined a few
miles - from each other, wij woonden op eenige mijlen
(gifstands) van elkander ; I remained at -, at a -, ik
bleef op eenigen afstand achter; in the -, in de verte;
out of -, zoo ver het oog reikt, onafzienbaar ; he awed
them at Ii -, hij hield hen op eerbiedigen afstand verwijderd; he proceeded some -, hij ging een eind wegs
vooruit, - voorwaarts; 2. (zeev.) - in cables, afstand in
kabellengten; meridional -, verschil in lengte; point of-,
gezichtspunt; to reduce the -, de gegiste verheid tot de
ware brengen; true -, verbeterde verheid; 3. tusschenruimte (van tijd enz.) ; 4. verwijdering , keer) your -,
blijf op den behoorlijken afstand; ksaosv what - to the
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crown is d,^e, neem den eerbied in acht aan de kroon
verschuldigd; bloody -, doodelijke haat, wrok (Steak.);
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verschillend; no place is - by name, geene plaats is er
door een naam onderscheiden; 2. gescheiden, afzonderlijk;
3. duidelijk, kenbaar, zichtbaar; - base, (gez.) brandpunt; 4. gevlekt, bont. *-, bw. (w. g.) onderscheiden;
zie DISTINGUISH . *.ØN, ( sjun), s. 1. onderscheiding, v.
ontzag, o. rang, m.; men of -, lieden van rang; 2. onderscheid, verschil, o.; to draw a - between, een onder
maken tusschen; 3. (toon.) verdeeling (in bedrij -scheid
oordeel, o. onderscheiding, v. *-IVE, ('-iv),-ven)z.;4

5. terughoudendheid, koelheid, v.; 6. (muz.) interval, m.;
-chair, -post, eindpaal, m. doel (bij de wedrennen), o.
Distance, (dis'- tens), bw. 1. verwijderen uit het gezicht;
2. voorbij ijlen, - rennen, achter zich laten; 3. (fig.)
overtreffen. *-D, dw. bn. verwijderd enz .; Zie DISTANCE .
*...1NG, dw. bn. verwijderend.
Distant, (dis'.- tent), bn., * -LY, bijes. 1. verwijderd, afgebn ., -LY, bijw. 1. onderscheidend; - power, faculty,
legen. (ook fig.) ver; horn far - is the town ? hoe ver van
onderscheidingsvermogen, o.; 2. duidelijk verstaanbaar.
hier is de stad? a -parent, een verre bloedverwant; a *-NESS, s. gmv. 1. duidelijkheid; 2. nauwgezette onhint, een verwijderde zinspeling, - toespeling; 2.onduidederscheiding, zifting; 3. helderheid van oordeel, v.
lijk; - phrase,, bedekte volzinnen; 3. teruggetrokken;
Distinguish, (dis-tin'-ghwisj), bw. -from, 1. onderschei
terughoudend; koel.
uit-, afzonderen; to - sounds into high and low, de-den,
Distaste, (dis -teest'), S. 1. afkeer, tegenzin, m.; 2. ergerklanken in hooge en lage vos-deden; 2. to - one's self,
nis, v. misnoegen, o. *-, bw. 1. niet lusten, een afkeer
zich onderscheiden (boven anderen), uitmunten; to
hebben van; 2. afkeerig maken, tegenzin baren; 3. onbecome -ed, zich een naam maken. *-, ow. ondertevreden maken, misnoegen geven. *-n, dw. bII. niet
scheid maken, - toonen . 0 -ABLE, (-i-bl), bn. 1. ongelust. *-.PUL, bn., -LY, bijw. 1. onsmakelijk, walglijk;
derscheidbaar, bemerkbaar; 2. opmerkenswaard . * -ED,
2. ongevallig, onbehaaglijk, onvriendelijk; 3. ergerlijk,
dw. bn. onderscheiden enz.; zie DISTINGUISH; uitstekend,
wangunstig. *-FULNEss, s. 1. onsmakelijkheid, walging;
voornaam . * -ER, (-ur), m. V. opmerker, beoordeelaar,
...INN;, dw. bn. niet lustend
2. onbehaaglijkheid, v.
-ster, in. v. -, s. onderscheidend kenmerk, o.
enz.; zie DISTASTE . ...iVX S. wansmakelijk -, walgend
dw. bn. onderscheidend enz. -, s. (het) onderscheiden
voorwerp. o.
onpasseongesteldheid,
enz.; zie DISTINGUISH. -LY , bijw. op onderscheidende
-tern'-pur),
s.
1.
(dis
Distemper,
wijze, met onderscheiding . 4 - BIENT, S. Zie DISTINCTION .
lijkheid, misselijkheid; 2. slechte weêrsgesteldheid, 'e.;
3. booze aard, kwade aanleg, m.; 4. gebrek aan even- Distitle, (dis-taj'-tl), bw. van aanspraak -, van een recht
berooven.
*- D, dw. bn. van enz. beroofd. *... ING, dw . bn.
staatkundige
5.
ongeëvenredigde
vermenging;
wicht, o.
van een recht beroovend.
verwarring, v.; 6. (schild.) het sapverven. *-, bw. 1.
:ziek -, ongesteld maken; a -ed head, een ziek hoofd; Distort, (dis-tort'), bw. 1. wringen, verwringen (den hals,
het lichaam); 2. vertrekken, misvormen (het gelaat); 3.
,a -ed stomach, eene bedorven maag; 2. verwarren, ontverwarren, krenken (de hersens); I was -ml witli pain,
roeren, verbijsteren; minds -ed by interest, gemoederen
ik werd razend van de pijn; 4. verwringen, verminken
door liet belang verblind, - verbijsterd, 3. vertoornen; 4.
(een plaats in een geschrift enz.). *-, bn., *-ED, dw.
-overdrijven; -ed zeal, overdreven ijver; 5. (schild.) met
bn. gewrongen, verwrongen, verminkt enz .; zie DISTORT .
sapverf schilderen . * -ATE, (-eet), bn. onmatig . * -ANCE,
* -ING, dw. bn. verwringend enz. -, s. (het) verwrin-ens) , * -ATURE, (-e-tjoer) , s. 1 . ongestadigheid, ruw gen enz.; Zie DISTOR T. *...ION, (-sjun), s. 1. verwringing,
heid (v an bet weder); 2. verwarring, ontroering (van den
geest); 3. wanorde; 4. ongesteldheid, v . * -ED, des. bn.
DISTEMPE R, bw. -, bn. 1. geschokt,
onrustig, ergerlijk; 2. verdorven, verkeerd. 5 -T1\G, dw.
bn. ziek makend enz.; Zie DISTEMPER, bes.

ongesteld enz.; zie

Distend, (dis-tend'), bw. uitzetten, uitspannen in alle
richtingen uitspreiden. * -ED, dw . bn. uitgespannen enz.
*-]i G, dw. bn. uitspannend.
]Distensibility, (dis-ten-si-bil'-i-ti), s.uitzettingsvermogen, o. uitzetbaarheid, v. *... SIBLE, bn . uitzetbaar, uitspanbaar. *...sloN, (-sjun), s. uitzetting, v. (liet) uit-

spannen.
Distent, (dis -tent'), bn. uitgespreid, uitgespannen. *-, s.
breedte, wijdte, v.

Distention, (dis-ten'-sjun), s. 1. (bet) uitspannen, uit

wijdte, v. omvang m.
-zetn;2.
Mister, (dis-tur'), des. verbannen (uit een land).
Disterminate, (dis -turlu' -i-net), bn. door grenzen gescheiden. afgebakend. *... NATION, (-nee' jun), S. af bakening, afpaling, V.
Disthene, (dis -thien), s. (delfst.) cyaniet, o.
Disthrone, (dis -throon'), *... TRONIZE, (-thro'-najz), bw.

misvorming; 2. verminking, v.
Distract, (dis-trekt'), bw. 1. af-, onttrekken, afwenden,
afleiden (de aandacht enz.); 2. verwarren, in wanorde
brengen; a -ed Haan, een krankzinnige; she fell -ed of
her wits, zij raakte haar verstand kwijt; he had gone -ed,
hij had zijn verstand verloren; 3. doen afwijken (de
magneetnaald); 4. in tweeën verdeelen.'"-, bn. krankzinnig, gek. *-ED, dw. bn. af-, onttrokken, afgeleid enz.
zie DISTRACT . -, bn ., -LY, bijw. 1. krankzinnig, ra-

zend; 2. afgeleid, verstrooid (van gedachten). -NESS, S.
1. verstrooiing; 2 . Zie DISTRACTION . *-ER, m. v. afleider,
onttrekker, -ster, m. v. -, s. alles wat afleidt, - aftrekt
enz. *- -IOC, (-sjun), s. 1. aftrekking, afleiding, v.; his
power went out ira -s, (Shak.) zijne macht (zijn leger) trok
uit bij afdeelingen; 2. verwarr ing, wanorde, ontroering;
3. vervoering, ijlhoofdigheid; 4. dolheid, razernij, krank-

zinnigheid, v.; to lore a girl to -, dol verliefd op een
meisje zijn; the thought is - to me, de gedachte alleen
maakt mij razend; 5. oneenigheid, tweedracht, v . * -IvE,

(-iv), bn. 1. verstrooiend; 2. verwarrend, verontrustend,
schokkend (het verstand).
Distrain, (dis-treen'), bw. 1. (recht.) beslag leggen (op),
benaderen; 2. wegnemen, rooven. *-, ow. 1. zich verDistich, (dis'-tik), s. (dichtk,) tweeregelig versje, kort
halen (op de have eens schuldenaars); 2. (w. g.) vaneenversje, o. *-, *-cvs, ( -kus), bn. (plant,) dubbel gerijd.
scheuren.. 5 -ABLE, (-i -bl), bn. (recht.) benaderbaar. *-ED,
Distill, (dis - til'), ow. 1. af-, uitdroppelen, zijpelen,
Zie DETHROIE.

dw. bn. benaderd. *-ER, (-ur), m. v. (recht.) beslaglegdruppen; 2. langzaam uitschieten (van water); 3. zich
ger, -ster, m. v. *-ING, dw. bn. benaderend, beslagdistilleeren. *-, bes. 1. (scheik.) aftrekken, overhalen,
leggend op (op). -, S. (het) benaderen enz.; Zie DISTRAIN .
distilleeren, (ook zeev.) zeewater drinkbaar maken; 2.
* -OR, (-ur), Zie DISTRAINER. * -T, S. inbeslagneming,
3.
dropswijze
uitstorten
(vocht);
(fig.) bereiden (vocht);
benadering, v.
4. smelten, oplossen . * -ABLE , (-i -hi), bn. distilleerbaar.
*- ATION , (-ee'-sjun), s. 1. afdruiping, afdroppeling, Distream, (dis-triem'), ow. over-, uitstroomen.
doorzijpeling; 2. (scheik.) aftrekking, overhaling, dis Distress, (dis-tress), s. 1. (recht.) beslag, o. inbeslagneming, benadering, v. arrest, o.; 2. benaderd goed; 3.
- of humors. (nat.) vochtbeweging, -verwerking,-tilae;
zielsverdriet, o. droefenis, v.; 4. lijden, o. smart, v.; he
v.; 3. (het) gedistilleerde (vocht). -s, nov. door de
suffered great - from, hij leed erg aan; 5. ellende, arzon opgeloste waterdampen, m. mv. * -ATORY, (-le-tur-ri),
moede, v. ongeluk, o. ramp, v. nood, m.; ship in -,
bn. distilleerend; - ressels, distilleerkolven, -vaten.
schip in nood; signal of -, noodsein; -shot, noodschot;
*-ED, dw. bn. uit-, afgedroppeld enz.; zie DISTILL .
- for money, geldnood; -warrant, (recht.) pandbrief,
'*- ER , (-ur), ni. v. 1. distilleerder, -ster, m. v.; 2. branbeleeningsbrief, m.
der, likeurstoker, M. * -ERY, S. (-(es), 1. distilleerderij,
branderij, stokerij, v.; 2. (het) distilleeren, de distilleer- Distress, (dis-tres'), bw. 1. bedroeven, kwellen, plagen,
pijnigen; to be -ed, lijden; to be -ed into, door pijnikunst. *_ f, dw. bn. uit -, afdroppelend ; Zie DISTILL;

- apparatus, distilleertoestel, ni. condensors met toebehooren, m. mv . * -DIENT, S. 1. afdruiping, doorzijpeling;
2. distilleering, overhaling, v.
Distinct, (dis-tinkt'), bn., * -LY, bijw. 1. onderscheiden,

ging overgehaald worden tot; we were -ed to see, het
bedroefde ons innig te zien dat..; 2. (recht.) benaderen,
beslag leggen op . * -ED, dw. bn. gekweld, gepijnigd enz.;
zie DISTRESS, bw. -, bn ., -LY, bijw. 1. ellendig , on-
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gelukkig, -lijk; 2. onrustig, bekommerd; - for money,
-for cash, om geld -, om comptanten verlegen, *- EDrESS,
S. kommer, ni. ellende, v. nood, m.; zie DISTRESS, S.
*.UL, bn., -I.Y. bijw. ongelukkig, rampzalig, ellendig, armoedig, kommervol. *- inG, dw. bn. bedroevend,
pijnigend enz.; zie DISTRESS. -, bn., -LY, bijw. 1.
pijnlijk, smartelijk; 2. rampspoedig, kommerlijk.
Distributable, (dis -crib' joe -ti-bl), bn. uitdeelbaar.
Distribute, (dis -trib'-joet), bw. 1. uitdeelen, verdeelen,
ronddeelen; 2. (recht.) bedoelen; 3. uitgeven; 4. (drukk.)
distrueeren. *- D, dw. bn. uitgedeeld enz.; zie DISTRIBUTE.
*-ER, ui. v. uitdeeler, -ster, m. V. *...ING, dw. bn. uit deelend enz.; Zie DISTRIBUTE, bw. * ... ION, (-sjun), S.
1. uit -, verdeeling; 2. armen -bedeeling; 3. indeeling, (ook
bk,), v.; 4.(drukk.) het distrueeren; 5. (recht.) erfrang, m.;
order of -, rangregeling der schuldeischers. *...IVE, bn.,
-LY, bijw. 1. uit, verdeelend; -justice, rechtsbedeeling;
2. bijzonder, afzonderlijk. -, s. (taalk.) verdeelend voor
ieder, elk enz.). *...IVENESS, S.-namword(zls:
zucht tot indeeling, - verdeeling, v.
(dis'
-trict),
s.
1.
District,
rechts -, machtsgebied, district;
2. landschap, drostambt, o. f -, dw. indeelen (in dis
-tricenz.)
Distringas, (dis -trio'-ghes), s. (recht.)bevel tot gijzeling,o.
Distrust, (dis -trust'), s. mistrouwen, wantrouwen, o.
*_, bw. mistrouwen, wantrouwen; to - one's self,
zich zelven mistrouwen; he was -ed, hij werd gewantr'ouwd, * - ED, dw. bn. Zie DISTRUST. * -ER, (- ur), m. v.
wan-, mistrouwer, -ster, m. v. * - FUL, bn., -LY, bijes.
1. mis -, wantrouwend; 2. beschroomd, omzichtig. *- FULNESS, S. mistrouwen, o. argwaan, m. * - ING, dw. bn.,
-LY, bijw. mistrouwend. 5 -LESS, bu. vertrouwend,

argeloos, zonder wantrouwen.
Distune, (dis -tjoen'), bw. (muz.) uit den toon brengen,
ontstemmen.
Disturb, (dis -turb'), bw. 1. storen, verontrusten, ver
to - study, de studie hinderen; do not - him,-waren;
stoor -, hinder hem niet; he -ed him out of a sound
sleep, hij stoorde hem in zijnen diepen (gezonden) slaap;
she -ed him from his work, zij hinderde hem in zijn
werk; 2. ontroeren (het gelaat); 3. breken, af-, verbreken. *- ANCE, ('ens), s. 1. stoornis, verontrusting, ver
to make a -, stoornis veroorzaken; to bring-waring,v.;
- to, verhindering teweegbrengen; 2. verontrusting,
onrust, V. -, S. mv. onlusten, m. mv. *- ED, dw. bn. gestoord enz.; zie DISTURB. *-Ea, m. V. 1. stoorder, ver
-ster; 2. oproermaker, rustverstoorder, -ster,-storde,
M. v. * - ING, dw. bn. storend enz. -, s. (het) storen
enz.; zie DISTURB.
Disturn, (dis -turn'), bw. af keeren, ter zijde keeren.
Disulphuret, (di- sul' -fjoe-ret). S. (scheik.) dubbel zwavelgehalte, o.
Disuniforn',(dis joe'-ni- form),bn.niet-eenvormig,ongelijk.
Disunion, (dis joe' - ni -un), s. gmv. scheiding, scheuring, oneenigheid, verdeeldheid, v. *- IST, in. V. voor
voorstandster van scheiding (scheuring), ni. v.-stander,
Disunite, (dis joe -najt'), bw. 1. scheiden; 2. oneenig maken, verdeelen, tweedracht zaaien tusschen. *-, ow.
1. scheiden, uiteengaan; 2, vijandig worden (onder elkander); 3. (rijsch.) doorslaan, slecht draven. *-, dw.
bn. gescheiden enz.; zie DISUNITE, *-R, (- ur), M. v.
scheider, rustverstoorder, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
scheidend enz.; zie DISUNITE, bw. en ow.
Disunity, (dis -joe' - ni -ti), s. (-ies), scheiding, oneenigheid,

tweespalt, V.
Disusage, (dis -joe' -sidsj), s. gmv. onbruik, o.
Disuse, (dis -joes), s. onbruik, o.ontwenning,ongewbonte,
ongebruikelijkheid, v.; that practice went gradually in -,
deze gewoonte geraakte langzamerhand in onbruik; we
lose words by -, woorden gaan te loer door ze niet te
gebruiken; the limbs lose their strength by -, de kracht
der ledematen verdwijnt uit gebrek aan oefening. *-,
bw. niet meer gebruiken, - bezigen, - naleven; - from,
in, ontwennen (van); that custom is now -d among us,
deze gewoonte heerscht thans niet meer onder ons;
those expressions are -d, die uitdrukkingen worden niet
meer gebezigd; the turretdoor was -d, het valdeurtje
was niet meer in gebruik. *- D, dw. bn. niet meer gebruikt. enz.; zie DisusE. *...InG, dw. bn. niet meer ge-

bruikend, ontwennend.
Disvaluation, (dis-wel-joe -ee'-sjun), s. geringschatting,
minachting, v.
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Disvalue, (dis-wel'-joe), bw. minachten, geringschatten,
onder de waarde schatten. °-, s. geringschatting, minachting, v.
Disvelope, (dis - wil' -op), bw. (wap.) onthullen.
Disvouch, (dis -wautsj ), bw. 1. (Shak.) loochenen, tegenspreken; 2. afkeuren.
Diswarn, (dis -waarn'), bw. waarschuwen (te voren),.
-voor. *...WITTED, bn. onverstandig, onvernuftig. *...woNT,.
(-wont'), bw. afwennen. *...woRsulp, (-wur'-sjip), s. oorzaak -, v. grond van oneer, nI.
Dit, (dit), s. (w. g.) liedje, deuntje, o. *-, bw. opsluiten.
Dit, verk. van do it, much good may - ye! wel bekomehet u!
Ditation, (di-tee'-sjun), s. gmv. rijkmaking, verrijking, v.
Ditch, (ditsj), I. 1. gracht, sloot, v.; 2. vloed, m.
ow. graven. *-, bw. van slooten -, van grachten voorzien, er mede omringen, - omgeven. *-BUR, S. (plant.)
klis, v. * -DELIVERED, bn. (Shak.) in eene sloot (fig.
laag) geboren. *- aD, dw. bn. 1. gegraven (slooten); 2.
van dijken omgeven. *- FR (- ur), m. graver, aardwerker,
poldergast, m. 5 -ING, dw. bn. 1. gravend (slooten); 2..
van dijken omgevend.
Ditetrahedral, (di-tet-re-hi'-drel), bn. (meetk.) met dubbel vier gelijkzijdige driehoeken.
Ditheism, (di'-tlii-ism), s. tweegodendom, o. tweegoden
*...THEISTIC, (-thi-is'-tic), -- AL, bn. tot het twee--ler,v.
godendom behoorend.
Dithyramb, (dith' i-rem), * -ic, *-us, S. 1. (dielitk.)
Bacchus-lied, o.; 2. (fig.) wilde zang, m. dithyrambe, v..
*-ic, bn. 1. dithyrambisch; 2. (fig.) wild, hoogdravend.
Dition, (di'-sjun), s. regel, m. macht, v. gezag, o. regeering, heerschappij, v.
Ditone, (daj'-toon), S. (muz.) groote terts, v.
Ditriglygh, (daj-trigh'-lif), s. (bk.) dubbele triglief (inr
de Dorische bouworde), v.
Ditroehee, (daj-tro'-sjie), s. (pros.) dubbele trochee, v..
Dittander, (dit- ten' -dur), s. (plant.) breedbladerige kers,
v. peperkruid. o.
Dittany, (dit' - te-ni), s.(plant.) woudlelie,v.esschenkruid,o..
Dittied, (dit' -tid), bn. op muziek gebracht, naar den zang ingericht.
Ditto, (dit' -to), bijw. (sch,) als boven, dito.
Ditty, (dit' -ti), S. 1. gezang, liedje; 2. klinkdicht, versje,.
o. *-, ow. (vt en vdw. dittied), neuriën, zingen.
Diuresis, (da-joe -ri'-zis), s. (gen.) urine- afscheiding, v..
*...RETIC, ( -ei'-tik), -AL, bn. (gen.) urine- drijvend, -af
middelen, o. mv..-scheidn;,.mvurjed
Diurnal, (daj-urn'-el), bn., *-LY, bijw. dagelijksch, da
dag... -, S. 1. (r. k.) gebedenboek; 2. dagboek,-gelijks,
journaal, dagverhaal, o. *-IST, m. dagboekschrijver, mDiuturnal, (daj -joe -turn'el), bn. langwijlig, langdurig.
*...TURNITY, (tur'- ni -ti), s. langwijligheid, langdurigheid, v.
Divagation, (daj-we-gee-'sjun), s. 1. uitweiding, afdwaling; 2. rondzwerving, V.
Divan, (di-wen'), s. 1. rijksraad, divan (in het Oosten),
m.; 2. gerechtszaal, gehoorzaal; 3. ontvangkamer; 4. rustbank met kussen, v.
Divaricate, (daj-wer'- i -ket), ow, gevorkt zijn, zich in,
twee takken verdeelen. *-, bw. vorken. *-, be.,
dw. bn. gevorkt, in twee takken verdeeld. 5 ...ING, dw.
be. vorkend enz.; zie DIVARICATE. * ...ION, (kee's(un),
s. 1. vorking, scheiding, verdeeling in twee takken; 2..
(fig.,) oneenigheid, v. twist, m.
Dive, (dajw), ow. 1. duiken, dompelen; they -for pearls,.
zij duiken om parelen te zoeken; 2. (zeev.) zakken, indompelen; 3. (fig.) - into, in, doordringen, zich ver
to - into the mysteries of nature, zichin de--diepn;
verborgenheden der natuur verdiepen; 4, zich begeven -,.
dompelen (in). *-, bw. indompelen.
Divel, (daj'-wel), s. zeeduivel (visch), m.
Divel, (,di-wel'), bw. afscheuren, afscheiden, *-LENT,
('-lent), bn. afscheurend. * -LICATE, ( -li-keet), bw. stuk-,
vaneeneeheuren, - rijten.
Diver, (dajv'- ur), m. v. 1. duiker, -ster, m. v. dompelaar,.
m.; - for pearls, parelviseeher; 2. doorgronder, -ster, m.
v.; 3. duiker (vogel), pluvier, m,; northern ---, ijsvogel;,
black-throated -, de eend der poolzee.
Diverb, (daj'- wurb), s. spreekwoord, o.
Diverberation, (daj-wurb- i - ree' -sjun), s. harde -, scheller
klank, m
Diverge, (di- wurdsj'), ow. 1. (wisk. enz.) uiteenloopen (in.

DIV.
verschillende richtingen); 2. (ook fig.). *-D, dw. bn. uit
. * -MENT , S. uiteenlooping, v. *...GEINC^:,-englop
('-djens), s. het uiteenloopen, afwijking (van stralen enz.),
v. * ...GENT, (' -dj ent), bn. uiteenloopend, afwijkend. *...ING,
dw. bn. (' - djing), dw. bn .,-LY .bijw. uiteenloopend enz.
Divers, (daj'-wurs), bn. verscheidene, verschillende,
menige. *-COL ORED, bn. ver: chillend gekleurd, geschakeerd. *-E, bn., -LY, bijes. 1. onderscheiden, verschil lend; 2. menigvuldig, menigwerf. -, ow. ter zijde 'eenden, - richten.
Diversification, (di-wur- si -fi-kee'-sjun), s. 1. wijziging,
verandering ; 2. menigvuldigheid; 3. afwisseling, v.
*... SIFIED , ('- si -fajd), dw. bn. afgewisseld enz.-, zie DIVERSIFY . -, bn. 1. menigvuldig, veelvuldig; 2. afwisselend, *...SIFORM, (' -si- form), bn. van onderscheiden vorm
of gedaante.
Diversify, (di - wurs' - i - faj), bw. (vt. en vdw . diversified), 1.
afwisselen, onderscheiden (van); 2. vermenigvuldigen,
vermeerderen; 3. herhalen (in een anderen vorm). *-ING,
dw. bn. afwisselend enz.; Zie DIVERSIFY.
Diversiloquent, (di-wurs-il'-o-kwent), bn. verschillend

sprekend.

Diversion, (di-wur'-sjun), s. 1. - from, afwending, afleiding, aftrekking; 2. verstrooiing, v. tijdverdrijf, ver
vochten), v.-mak,o.;3(gen)vrdlispg(er
Diversity, (di-wurs'- i -ti), s. (-ies), 1. verschil, onder
-scheid,o.;2
ongelijkheid, v.
Diversly , Zie DIVERSELY.
Divert, (di- vuurt'), bw. 1. afwenden,afleiden;2.verstrooien,
vermaken; 3. zoek maken, verduisteren, verdonker manen (gelden); 4. bezig houden; 5. (Shak.) omverwerpen.
*-, ow. zu;h (van iets) verwij deren, afwijken (van). 5 -ED,
dw. bn. afgeleid enz.; Zie DIVERT. * -ER, (-ur), m. v. 1.
afleider; 2. verstrooier, verstrooister, m. v. -, s. alles

wat afleiding geeft.
Diverticle, (di-wurt' -i-kl), s. (w. g.) bij -, dwarsweg, m.
Diverting, (di- vuurt' -in g), dw. bn., *-LY, bijw. afwendend

DIV.-DO.
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(ook fig .); 2. voortreffelijk, uitmuntend; 3. kerkelijk;
- service, (kerk)dienst. 11 -, m. 1. geestelijke; 2. godgeleerde, theologant, m. *-, ow. en bw. 1. waarzeggen,
voorspellen, proteteeren; 2. raden, voorgevoelen,vermoeden . * -NESS, (di-waj- ne' -ness), S. 1. goddelijkheid; 2.
voortreffelijkheid, v. *-R, ('-ur), m. waarzegger, In.
* -RESS, v. waarzegster, V.
Diving, (dajv'-ing), dw. bn. duikend enz. *-BELL, S.
duikerklok, v . * -CASE, S. duikerkist, -kast, v. *-SNAIL,
s. (nat. h.) kievitsei, o. °-s roD E , s. soort j aspis(steen), m.
Divinified, (di-vin' -i- fajd), bn. vergoddelijkt.
Divining-rod, (di-wajn'-ing-rod), s. tooverroede, wichelroede, v. waarzeggersstaf, m.
Divinity, (di-vin'- i -ti), s. (-les), 1. goddelijkheid; 2. godheid, v. God, m.; the divinities of ancient Greece, de
godheden (goden en godinnen) van het'oude Grieken
godgeleerdheid (inz. der hervormde kerk), v. -land;3.
Divisibility, (di-wiz -i-bil'-i ti), s. deelbaarheid, v. *...si BLE, (di- wi' -zi-bl), bn. deelbaar. -NESS, s. deelbaarheid, v.
Division, (di-waj'-zjun), s. 1. verdeeling, deeling; 2. afdeeling, V. gedeelte, o.; 3. scheiding; 4. verdeeldheid,
tweespalt, tweedracht; 5. klas, afdeeling; 6. (mii. en zeev.)
divisie, v. eskader, smaldeel, o.; - leader, (zeev.) schip
aan het hoofd van een eskader; (mil.) pelotons -, divisie
m. ; rear - , (zeev.) achterhoede; 7. (muz.)-comandt,
roulade, v.; to run a -, een roulade maken; 8. stemming
bij sectiën; 9. (rek.) deeling, divisie, v.; 10. (drukk.)
deelteeken [-], divis, o. * -AL, * -ARY, bn, 1. tot de
deeling -; 2. tot een divisie behoorend, enz.
Divisive, (di-waj'-ziv), bn. 1. deelend. scheidend; 2. oneenig makend, twiststokend.
Divisor, (di-waj'-znr), s. (rek.) deeler, m.
Divorce, (di-wurs'), s. 1. echtscheiding, v.; bill of -,
brief -, vonnis van echtscheiding; 2. (fig.) scheiding, v.
--, bw. 1. scheiden (gehuwden), de echtscheiding uit
to be -(l from, gescheiden zijn van; he would-sprekn;
not - his wife, hij wilde niet van zijne vrouw scheiden;
2. verstooten, verdrijven; 3. vaneenrukken. *-ABLE,
(voor'-si-bl), bn. scheidbaar (van gehuwden). *-n. dw.
bn. gescheiden enz.; zie DlvoRCE. *-LEss, bn. onscheidbaar, niet kunnende gescheiden worden, zonder (echt -)
scheiding . * -MENT , s. (het) echtscheiden. *-R, s. (zaak

enz.; zie DIVERT. * ...ÏISEMENT, (-tajz'- ment), s. 1. afleiding, v. vermaak; 2. (toon.) divertissement, kort ballet,.
0. *... TIVE, ('-tiv'), bn. verstrooiend, vermakelijk.
Divest, (di-west'), bw. 1. ontdoen, onthlooten, uitkleeden;
2. berooven; to - one of his rights, iem. van zijne rechten
berooven; - yourself of such ideas, ontdoe u van zulke
of persoon) die eene (echt)scheiding veroorzaakt, v. m.;
(fig.) twistappel, m. '...ING, dw. bn. (echt)scheidend
gedachten, verban zulke denkbeelden. *-ED, dw. bn.
ontdaan enz.; zie DIVEST. * -IBLE, ('-ibl), bn. ontkleed enz.; Zie DII oRCE, bw. «...ivz, bn. (echt)scheidend.
baar, beroofbaar. * -ING, dw. bn. ontkleedend enz. -, Divoto, (di- wo' -to), bijw. (muz.) stichtelijk, statig.
S. (het) ontkleeden enz.; zie DIVEST. *-ITURE, ('- i -tjoer), Divulgate, (di-wul'-gh et), bn. geopenbaard. *-, b w. open5-URE, ('-tjoer), s. 1. ontkleeding; 2. berooving, v.
baren, ter algemeene kennis brengen. *...IoN,(-ghee'-sjun),
s. openbaring, openbaarmaking, verbreiding, v.
Dividable, (di-wajd'- i -bl), bn. 1. deelbaar, verdeelbaar;
2. veraf, verwijderd. *... ANT, (' -ent), bn. 1. afgezonderd; Divulge, (di-wuldsj'), bw. openbaren, verbreiden, ver
uitvertellen, bekend maken. *-D, dw. bn.-spreidn,
2. verschillend, afzonderlijk.
Divide, (di-wajd'), bw. - into, 1. deelen, verdeelgin; 2.
geopenbaard enz.; zie DIVULGE. *-ER, m. V. openbaarder, -ster, bekendmaker, - maakster, uitverteller, -ster,
from, scheiden, afnemen; a wall - d the two houses,

een muur scheidde de twee huizen (van elkander); 3.
- among, verdeelen, uitdeelen (onder); they will - twenty
per cent, zij zullen 20 ten honderd maken (als winst
in eene onderneming); 4. klieven (de zee); 5. (fig.) ver
maken; they were -d in opinion, zij-deln,oig
verschilden in mooning; 6. laten stemmen (bij sectiën
enz.); 7. (muz.) varieeren, variatiën spelen. *-, ow. 1.
verdeeld raken, zich verdeelen; 2. scheiden, uiteengaan;
3. oneenig worden (Shak.); 4. bij sectiën stemmen. *-D,
dw. bn. ge-, verdeeld enz.. zie DIVIDE. -LY, bijw. 1. gescheiden, afzonderlijk; 2. deelenderwijs.

Dividend , (div'- i -dend), s. 1. deel, aandeel (inz. kh.), o.;
2. winst, V. dividend, o.; -warrant, bewijs van interest, coupon; to make -s, dividenden -, winst maken;
3. (rek.) deeltal, o.
Divider, (di-wajd'-ur), m. v. deeler, verdeeler, -ster,
twiststoker, twiststookster, m. v.; zie DIVIDE, bw. *-,
S. 1. soort kompas, o. kromme passer, m.; hair-, (zeev.)
haarpasser; 2. (rek.) deeler, m. 5 ...IN G, dw. bn. verdeelend enz. -, s. (het) verdeelen enz.; zie DIVIDE . -LY,
bijw. verdeelend, bij doelen.
Divi-divi-pods, (di'-vi-di-vi-pods), s. mv. (kh.) dividivischillen (tot zwartverven), v. mv.
Dividual, (di-wid'-joe -el), bn., 5 -LY, bijes. gedeeld, afzonderlijk, deelenderwijs.
Divination, (div-in-ee'-sjun), s. waarzeggerij, kunst der
voorspelling, v. *... NATOR, (di'-vi- ne -tur), m. waarzegger,
m. -Y, bn. waarzeggend, voorspellend.
Divine, (di-wajn'), be., * -LY, bijw. 1. goddelijk,hemelsch;

m. v. 5 ...ING, dw. bn. Openbarend enz.; zie DIVULGE .
Divulsion, (di-wul'-sjun), s. 1. vaneenscheuring; 2. afplukking, V. *...srvE, ('-siv), bn. 1. scheurend; 2. af-

plukkend.
Dizen, (dizn'), bw. optooien, (gem.) opdirken.
Dizz, (diz), bw. 1. verbazen, verwonderen; 2. doen duizelen . * -ARD, ('-erd), m. domkop, m. 5 -IED, dw. bn.
geduizeld enz.; zie DIZZY, bes. * -INESS, s. duizeling,
duizeligheid, v.
Dizzy, (diz-zi), bn. 1. duizelig; 2. doende duizelen; 3.
(fig.) gedachteloos, onbesuisd. *-, bw. (vt. vdw. dizzied),
1. doen duizelen; 2. (fig.) verwarren, bedwelmen. 5 -ING,
dw. bn. doende duizelen.
Djerreed, (jer'-ried), s. (soort) Oostersche werpspies, v.
Do, (doe), s. gmv. 1. (het) doen, zaak, v.; 2. geraas, o.;
zie ADo. I have done my -, ik heb het mijne gedaan.
Do, (doe), bw. onr. (vt did, vdw. done), 1. doen, maken; to good to, goed doen aan; to - evil, kwaad doen; it is well
done, dat is wol gedaan; done ! afgesproken ! fiat! - me
the favor, bewijs mij de gunst; to - a message, een boodschap doen, - overbrengen; to -justice, recht doen, - bewijzen; to - service, dienst bewijzen; to - to death,
ter dood brengen; your recommandation will - much with
him, uwe aanbeveling zal een grooten invloed op hem
hebben; what to - with it ? wat er mede te doen ? wat er
van te maken? I did not know what to - witli wy self,
ik wist niet wat ik met mij zelven moest aanvangen;
you have nothing to - with all this, gij hebt met dit
alles niets te maken; what have I to - with you ? wat
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heb ik met u te maken? what will all your wealth - for
you? waartoe zullen al uwe rijkdommen u dienen? to again, to - over again, overdoen, herdoen, nog eens doen,
- maken; to - away, wegdoen, doen verdwijnen, uit
zich ontdoen van; to - over, dekken,-wischen;do,
overdekken ; to - with gold, with salver, vergulden,
verzilveren; to - up, (manuf.) opmaken, vouwen; to up small clothes, fijn waschgoed behandelen (strijken,
plooien enz.) ; 2. koken, gaar koken ; to be well done,
goed gaar zijn; over done, al te gaar. *-, ow. 1, doen, gedaan worden, geschieden; - so, doe het, doe aldus; it
is doing, het wordt gedaan; the soldiers did as they were
ordered, de soldaten deden zooals men hun bevolen
had; to keep one doing, iemand aan den gang houden;
they - but submit to the law of nature, zij doen niets
anders dan aan de wet der natuur gehoorzamen; - by
others as you would be done by, doe aan anderen hetgeen
gij zoudt willen dat u geschiede; how - you -? hoe
vaart ge? hoe gaat het? we - very well, wij bevinden
ons tamelijk wel; your coat does very well, uw jas (rok)
staat u zeer goed; that paper does well, dat papier is
zeer goed, - voldoet; will his plan - ? zal zijn plan gelukken? would not that - as well? zou dat niet even
goed zijn? it would not - to leave him, hem verlaten
zou niets helpen; that would - for him, dat zou voor
hem geschikt zijn; this tenon will - for the mortise, die
schroef zal wel in de moer passen; bullying won't -,
pochen baat niet; we shall - without him, wij zullen
ons zonder hem wel helpen; he cannot - without your aid,
hij kan uwe hulp niet ontberen; how can I - without? hoe
kan ik er buiten (zonder)? 2. afmaken, eindigen; have you
- with kim ? hebt gij met hem gedaan ? zijt gij klaar met
hem ? I have done with my book, ik heb mijn boek uit (gelezen); have done! houd op, genoeg! I have done with
you, sir! ik heb gedaan met u, mijnheer; het is uit met
ons; I hay e done with authorship, ik zeg het boekenschrijven vaarwel, 't is uit met mijn auteurschap; have you
done reading ? hebt gij gedaan met lezen ? 3. verrichten,
uitvoeren; you read better than she does, gij leest beter
dan zij; he studied our minds more intently than we did
our books, hij bestudeerde ons gemoed aandachtiger dan
wij onze boeken; I love you as I did, ik bemin u
als vroeger, - als altoos; I chose my wife as she did her
wedding-gown, ik koos mijne vrouw zooals zij haar
bruiloftskleed (koos); I take a bath every day, so - I,
ik neem Tederen dag een bad, zoo doe ik ook; you understand me now ? I cannot say, I -, gij verstaat mij nu?
ik kan niet zeggen dat ik het doe-, niet zeggen: ja; he
laughed and so did we, hij lachte en wij ook, - en wij deden hetzelfde; in vain did he point out the infamy of
that conduct, tevergeefs wees hij op de eerloosheid van
zulk een gedrag; to these causes did the nobility owe their
power, aan deze oorzaken had de adel zijne macht te
danken; in this way did I enter London, aldus -, op deze
wijze trad ik Londen binnen;4. (bij ontkenningen): man
does not live for him alone, de mensch leeft niet voor
zich alleen; - not he'.we it, geloof het niet; nor - I
doubt but he will comply with my request, ik twijfel ook
geenszins of lij zal in mijn verzoek bewilligen; never
did a prince ascend the throne at such a juncture, nooit
had een vorst onder dergelijke omstandigheden den
troon beklommen; nor did any one assist us, niemand
hielp ons ook; no sooner did the spirit of revolt break
out than, nauwelijks was de geest van oproer uitgebroken of; you - not know what he means but 1 -,
gij weet niet wat hij meent, maar ik weet het; you not like it? I beg you pardon, I -, gij houdt er niet
van ? ik vraag excuus, ik houd er wel van: you - not
know what he says? yes, I -, gij verstaat niet wat hij
zegt ? o ja, ik versta het (wel); you overrate her merit,
indeed I - not, gij overdrijft hare verdiensten; inderdaad (zeker) ik overdrijf ze niet; he wrote, but you did
not, hij schreef, maar gij (schreeft) niet; I shall call,
but if I - not, you will, ik kom bij u (bij hem) aan,
zoo niet, dan komt gij tot mij (tot hem); she does not
read so well as you, zij leest niet zoo goed als gij; 5.
(bij vragen): - you consent to it? I-, stemt gij er in
toe? j a; how - you know a 11 this ? hoe weet gij dat alles ?
when did the country flourish ? wanneer bloeide liet land?
when did you return? wanneer zijt gij teruggekomen?
what did you hear? wat hebt gij gehoord? what piece
did you see ? welk stuk hebt gij gezien ? to whom does
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that seat belong ? aan wien behoort deze buitenplaats?
didn't I tell you so? heb ik het u niet gezegd? - you
know any thing about her? - I? she is my cousin, weet
gij iets van haar? of ik ! zij is mijne nicht; he reads
better than she, does he? hij leest beter dan zij ; inderdaad ? you see him, - you ? gij ziet hem, niet waar ? it
does not rain, does it? het regent niet, -, zoo (regent
het niet) ? it rains, does it not? liet regent, niet waar?
6. (bekraehtigingj: I love you, indeed I -, ik bemin u;
ja, in waarheid; come to see us to morrow, -, kom ons
morgen bezoeken, ik bid er u om; make haste, -, haast
u wat, hoort ge ! -, repeat it, kom, herhaal het ; I believe him, ja, ik geloof hem.
Do, (doe), s. (muz.) eerste (zang)noot, do, v.
Doat, (doet), Zie DOTE.
Docent, (do'-sent), bn. leerend, onderwijzend.
Docibility, (dos-i-bil'-i-ti), Zie DOCILITY.
Docible, (do'-si-bl), bn. Zie DOCILE. * -NESS, S. Zie DOCILITY.

Docile, (do'-sajl), bn. leerzaam, lijdzaam.

*...ITY, s. gmv.
leerzaamheid, lijdzaamheid, v.
Docimacy, (dos'- i-me-si), s. (scheik.) proefkunst (der
metalen), essaai -kunst, v. *...MASTIC, (-mes'-tik), bn.
(scheik.) proevend, essaai...; -lamp, proeflamp.
Dock, (dok), s. 1. (plant.) zuring; 2. geknotte staart,
kortstaart; 3. (rijsch.) staartriem, m.; 4. (zeev.) dok, bassin, o.; dry-, building-, droogdok (met vloeddeuren); wet-, repairing, nat dok; commercial wet -s,
koopvaardijdok; naval-, oorlogsdok; tide-, getijdedok,
isoodllaven: floating-, drijvend dok;graving-, open dok;
gates of a -, sluis -, dokdeuren; caisson of a dry -,
schepsluis van een droogdok. *-DL•ES, *-DUTY, S.
dokgeld, o. * - GATE, s. dok- vloeddeur, v. *-HousE,
s. dokgebouw, -kantoor, o. 4 -MASTEB, s. dokmeester,
opzienor, M. *-nMAN, s. doksluiswachter, m.
s. werf, v.; royal -s, 's lands werf.
Dock, (dok), bw. 1. (zeev.) dokken, in een dok laten
herstellen ; 2. (rij sch.) kortstaarten, ongliseeren; 3 (fig.)
(kh.) korten (van een rekening). *- ED, dw. bn. gedokt
enz.; zie DOCK.
Docket, (dok'-et), s. 1. uittreksel, kort begrip. o. korte
inhoud, m. ; 2. lijstje, o. notitie ; 3. etiquett ; 4.
(recht.) rol, verlof-akte, 5. failliet-opening, v.; to strike
a -, een failliet -verklaring vragen, - provoceeren;6.(kh.)
adres, o. goederenlijst, v. *-, bw. 1. opschrijven; aan
lijst brengen,inventariseeren,van etiquetten-tekn,i
voorzien; 2. (recht.) afteekenen, aan-, opteekenen. *-XD,
dw. bn. opgeschreven enz.; zie DOCKET.
Docking, (dok -ing), dw. bn. (zeev.) dokkend enz.
(het) dokken enz.; zie DOCK.
Doctor, (dok'-tor), s. 1. geleerde (in alle vakken); 2.
doctor, meester (academische graad), m.; -s' commons,
college van rechtsgeleerden (soort vredegerecht te Londen);3.doctor,dokter,arts,geneesheer,m.; s' locks,(werkt.)
soort kunstsloten (aan reiskoetsen); -s' stuff, (gem.)
drankjes, potjes en zalfjes; 4. (drukk.) rol (aan een
stoompers), v. k -, bw. (gem.) 1. dokteren; 2. toedienen
(middelen). *-, ow. den dokter spelen. *- AL, S. (w. g.)
doctorsmantel, m. -, bn. * - ALLY, bijw. doctoraal, geleerd. 5 -ATE, (- eet), s. doctoraat, meesterschap, o. doctorale waardigheid, v. - graad, m. -, bw. tot doctor
bevorderen. 5 -ED, dw. bn. 1. gedokterd; 2. toegediend.
*-Ilvo, dw. bn. 1. dokterend; 2. toedienend (middeloo). * - LY, bn. doctoraal, als een doctor, geleerd; (fig.)
pedantisch. *-Fss, (doctress), v. doctores, vrouwelijke
geleerde, v. *- sHiP, s. doctor-, meesterschap, o.; zie
DOCTORATE, s.
Doctrinaire, (dok-trio-eer'), s. doctrinaire (lid der gematigde staatspartij in Frankrijk, onder Lodewijk-Filips,

1830-1848).

Doctrinal, (dok'-trin-el), bn., *-LY, bijw. leerend, onderrichtend, leer... *-, s. 1. leer, v. onderricht; 2. leerboek, o.

Doctrine, (dok'-trajn), s. 1. leering, wetenschap, v.; 2.
onderricht, leerstelsel (inz. in den godsdienst), o.; 3. geleerdheid, v.; 4. (Bijb.) Evangelie, o.

Document, (dok'-joe-ment), s. 1. voorschrift, o.; 3.
machtspreuk, v.; 3. merkteeken, blijk, bewijs, o.;4.(recht.)
oorkonde, akte, v. stuk, document, o. *-, *- izE, (tajz),
bw.1.gereehtelijk staven,notariëel opnemen,rechtsgeldig
maken; 2. onderrichten; 3. vermanen; (gem.) kapittelen.
5 -AL, (-men' -tel), bn. 1. leerend, onderrichtend; 2. naar
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het voorschrift, naar de letter;4. rechtskrachtig gestaafd,
op oorkonden berustend. *- ARY, (-men'-te-ri), bn.
op een gerechtelijk document berustend. * - ED, dw. bn.
gestaafd enz.; zie DOCUMENT, bw. *- ING, dw. bn. stavend enz.; Zie DOCLMENT.
Dodder, (dod'-dur), S. (plant.) monniksbaard (onkruid),
m. *- ED, bn. met monniksbaard -, met onkruid overgroeid.
Doddridge, (dod'-ridj), m. Philipp Doddridge (Engelsch godgeleerde en moralist, 1702-1791).
Dodecagon, (do- dek'-e-ghun), s. (meetk.) twaalfhoek,
m. *...GYNIA, (dji'-ni-e), s. (plant.) twaalfwijvige plant
(met twaalf stijltjes), v. -N, ...Nous, ('-nus), bn. twaalf
-wijvg,met
twaalf stijltjes.
Dodecahedral, (do-dek-e-hi'-drel), bn. met twaalf gelijke
zijden. *...HEDRON, (-hi'-drun), s. (meetk.) figuur met
twaalf gelijkzijdige vijfhoeken, v.
Dodecandria, (do-de-ken' dri-e), s. (pl.) twaalfmannige-,
twaalfstamperige planten, v. mv.:-, *...DRIOUS,('-dri-us),
bn. (plant.) twaaltmannig, twaalfstamperig.
Dodecatemorian, (do- dek-e-ti-meu'-ri-un), s. (w. g.)
twaalfde (deel), o. *...MORY, ('- o-ri), S. (sterr.) hemel
-tekn
(een der twaalf van den dierenriem), o.
Dodge, (dodj), ow. 1. uitwijken; 2. een omweg maken;
4.
met
(fig.)
ontwijken,
uitvluchten
zoeken,
draaien;
3.
valsche beloften paaien; 5. (zeev.) observeeren, op den
uitkijk liggen, in het oog houden. *-, bw. 1. ontwijken
(iem.); 2. bespieden; 3. (fig.) zoeken te vangen, - te betrappen. *- D, dw. bn. uitgeweken enz.; Zie DODGE, bw.
-en ow. * - ER, ('-djur), m. v. uitvluchtenzoeker, -ster,
draaier, draaister, betrapper, -ster, m. v. *...ING, dw.
bn. uitwijkend enz.; Zie DODGE.
bodkin, (dod'-kin), s. Zie DOLT.
Dodman, (dod'-men), s. (nat. h.) schaalslak, v.
Dodo, (do'-do), s. soort Indische vogel (thans uitgestorven), M.
Dodsley, (dods'-lee), m. Robert Dodsley (Engelsch letterkundige, 1703-1764).
Dodwell, (dod' -wel), m. Henri Dodwell (Engelsch godgeleerde, 1641-1741).
Doe, (do), s. 1. hinde, ree, teef, v. daswijfje, o. berin,
v.; 2. zie FEAT; 3. (fig.) straathoer, v. *- RABBIT, s. konijnenwijfje, o. *- SKINS, s. mv. ree-, dasvellen, o. mv.
Doer, (doe'-ur), m. v. verrichter, -ster, uitvoerder, -ster,m.v.
.Does, (dus), 3e p. enk. teg. tijd van het w. to do.
Doesburgh, (dus'-burgh), s. (aardr.) Doesborgh (Nederland), o.
Doeskin, (doo'-skin), s. 1. hinde-, hertevel, o.; 2. (kh.)
zek. zware broekstof, v.
Doeth, DOTH, zie DOES.
Doff, (doff), bw. 1. uittrekken (zijne kleederen); to - one's
self, zich uitkleeden; 2. (fig.) afwerpen, zich ontdoen
van; 3. uitstellen, opschuiven. * - ED, dw. bn. uitgetrokken enz.; zie DOFF. *-ER, ('-sir), s. (werkt.) afnemer,
cylinder (bij de wolkaarders), m.
Dog, (dogh), m. 1. hond, m.; house-, huishond; sporting-,
jachthond; band-, bandrekel; setting-, speurhond; a -'e
sleep, een hondenslaap; (fig.) geveinsde slaap; -latin,
kramerlatijn ; - sick, ziek als een hond; - weary,
vermoeid als een hond; to threw to the -s, voor de
honden werpen; love me love my -, (spr.) die mij bemint bemint mijn hond; to go to the -s, (fig.) naar de
maan -, naar de haaien gaan; to have seen Mie black -,
kwalijk geluimd -, niet gemutst zijn; to blush like a -,
(fig.) zoo onbeschaamd zijn als een hond; a hungry will eat a dirty pudding, (spr.) honger is een scherp
zwaard; to keep a - and bark self, bedienden houden
, en zelf werken; to have the - in one's belly, den duivel
in het lijf hebben; 2. (stern.) honds(gesternte), o. Sirius, In.; 3. mannetje van verscheidene diersoorten;
4. haardijzer, o.; 5. (timm. en zeev.) haak; iron -, ijzeren
haak; 6. kerel, vent, kwant, m.; an old -, een oude
rot, slimmerd; a sly -, een geslepen vent; a young -,
een jonge guit. *- APE, S. mannetjesaap, m. *_ APPETITE,
s. geeuwhonger, m. * -' S BANE, s. (plant.) zwaluwen.kruid, 0. * --'S BERRY, S. (plant.) kornoelje, V. -TREE,
S. kornoeljeboom, m. * -BRIAR, S. (plant.) egelantier,
m. * -BUFFER, m. hondendief, m. * - CABBAGE, 5. (plant.)
bingelkruid, 0. *- CALL, s. dievenfluitje, o. *- CHEAP, bn.
(gem.) voor spotprijs. *- DAYS, S. mv. hondsdagen, m. mv.
*-DRAW, S. (recht.) betrapping (op heeterdaad van een
wilddief), v. *-'s EAR, s. ezelsoor, o. vouw (in een
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boek), v. *- FANCIER., In. liefhebber van honden, liondengek, m. *- FIGHT, S. hondengevecht, o. *- FISH, s.
1. zeehond; 2. soort haai, m. -ER, s. soort visch, m.
*-FLY, s. hondevlieg, v. *-Fox, s. mannetjesvos, m.
* -'S GRASS, S. hondsgras, - kruid, 0. 5 -HEADED APE,
s. soort aap, m. *- HEARTED, bn. wreed, boosaardig.
*-HOLE, S. 1. hondehok, o.; 2. (fig.) armzalige woning,
V. hondekot, 0. * _HOUSE, * -KENNEL, Zie KENNEL.
*-KEEPER, m. hondenmelker, m. * -LEECH, m. houldendokter, m. 5 -LOUSE, s. schapeluis, V. * -MAD, bn.
dol als een hond. * -' S MEAT, s. hondenkost, m. slecht
eten, o. *- MUZZLE, S. muilband. m. *- ROSE, s. (plant.)
wilde roos, v. egelantier, m. *- SKIN, s. hondenvel, o.
* -STONE, s. groote molensteen, m. *- sTONES, S. (plant.)
standelkruid, 0. 5 -STORE, *-STOPPERS, S. mv. (zeev.)
stoppers, m. mv. 5 - TOOTH, S. (out!.) hondstand, m.
* -(S)-TOOTH, s. (werkt.) polijst-, likstaal, o. * - TOOTH VIOLET, s. soort bloeiplant, v. *- TRICK, S. hondsche -,
gemeene trek, m. - behandeling, v. * - TROT, S. honden
VANE, S. (zeev.) verklikker, Spaansche wa--draf,m.*
ker, m. * -' S VIOLET, S. (plant.) veldviooltje, o. *- WATCH,
s. (zeev.) platvoet, houdewacht (van 4 tot 6 en van 6
tot 8 uur), v. * -WEARY, bn. afgemat, zoo moe als een
hond. *-'s WEED, s. (plant.) bieslook, o. * - WHISTLE,
s. hondefluitje, 0. *-WOOD, s. kornoelje(plant), v. -TREE,
S. kornoeljeboom, m.
Dog, (dogh), bw. 1. nazetten, op den voet -, van nabij
volgen; 2. (jag.) naspeuren; zie DOG-DRAW.
Dogal, (do'-ghel), bn. van den doge (van Venetic).
Dogate, (do'-ghet), s. waardigheid van doge (van Venetië), v.
Doge, (doodsj), m. doge, hertog (oudt. opperste waardig
-heidn
Venetië), m.
Dogged, (doglid), dw. bn. nagezet enz.; zie DOG. t--,
bn., -LY, bijw. 1. norsch, onvriendelijk, verdrietig; fortune unto them turned -, de fortuin keerde hun don
rug toe ; 2. koppig, eigenzinnig. *-NEss, s. norschheid,
onvriendelijkheid, v.
Dogger, (dog'-ghur), s. 1. (zeev.) dogger-boot (ter makreelvangst), v.; 2. zeehond, m. *- EL, S. koeterwaalsch,
o. onzin, m.; - rhymes, ongeregelde -, slechte verzen,
o. mv. rijmelarij, v. *- MAN, S. schipper -, matroos van
een doggerboot, m.
Doggers, (dogh'-ghurs), s. mv. soort aluinsteen, m.
Dogp ing, (dogh' -ing), dw. bn. nazettend enz.; zie DoG, bw.
Doggish, (dogh'-isj), bn., *- LY, bijw. 1. hondsch• 2.
norsch, bits. *- NESS, S. 1. hondschheid; 2. norsehheid v.
Dogma, (dogh'-me), s. leerstelling, v. leerstuk (van iet
geloof), dogma, o. *- TIC, (-mee'-tik), -AL, bn., - ALr.Y,
be. en bijw. 1. leerstellig, dogmatisch; 2. pedantisch,
aanmatigend. * -TICALNESS, s.1.leerstelligheid;2.meesterachtigheid, v. *- TICS, s. 1. meesterachtigheid; 2. pedanterie, V. * -TIST, m., *-- TIZER, (-taj-zur), m. 1.
leerstellig meester; 2. aanhanger -, volgeling van het
leerstellige, m. 5 -TIZE, ('-tajz), ow. 1. leerstellig -; 2.
aanmatigend onderrichten; 3. nieuwe leerstelsels invoeren. *-TIZING, (- taj'-zing), dw. be. leerstellig onder
-richtend.
Doily, (doj' -li), s. 1. (kh.) soort wollen stof, v.; 2. tafel
servetje, o.
-doekj,
Doing, (doe -ing), dw. bn. doend enz.; the busines8 --,
de tegenwoordige toestand des handels; little is -- in,
er wordt weinig gedaan in...; it is your - that, het is
uwe schuld dat...; zie DO. *- s, S. mv. daden, verrichtingen, v. mv.
Doit, (dojt), *- KIN, s. duit, v. heller, m.; 2. niets, o.;
I care not a -, ik geef er niets om.
Doke, (doak), s. vore, kerf, insnede, v.
Dol, v. (vork. van Dorothea) Doortje (v. n.).
Dolabriform, (doe- leb'-ri-form), be. (plant.) bijlvormig.
Dolce, (dol' -tsje), bijw. (muz.) zacht vloeiend.
Dole, (dool), s. 1. aandeel, o.; 2. verdeeling; 3. gave, v. geschenk, o. aalmoes, v.; 4. pak(slaag); 5. verdriet, o.
smart; 6. (mil.) grens, v. -, bw. to - out, uitdeelen.
*-FUL, *-SOIJ5, bis. bijw. treurig, droevig, naar.
*-FULNESS, s. treurigheid, droefenis, v. gejammer, o.
Dolent, (do'-lent), bn. treurig.
Dolerite, (dol-i-rajt), s. (aard.) soort labradorsteen, m.
Doliman, (do'-li -men), s. dolman (Turkeche mantel), m.
Doll, (dol), s. 1. pol), v.; 2. Doortje (v. n.).
Dollhero, (dol' -le-re), s. soort Oostindische katoen, v.
Dolomite, (dol'-o-majt), s. gemeen wit marmer, o.
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Dolor, (do'-lur), s. smart, V. verdriet, o. droefheid, Dominic, *- K, (dom'-i-nik), m. Dominicus (m. n,). *- A,,
grief, v. *- IFEROus, (- i'-fe-rus), bn. verdrietbarend,
(-ke), v. Dominica (v. n.).
smartelijk. *-irlc, ( -i'-fik), -AL, bn. smartelijk, droevig, Dominical, (do-min'- i -kel), bn. 1. Zondags, Zondagech;.
vol droefenis.
2. goddelijk, gods... *-, s. Zondag, dag des Heeren, m..
Doloroso, (do-lo-ro' -zo), bijw. (muz.) smachtend, pathe- Dominican, (do-min' -i -ken), m. Dominicaan, Dominicatisch.
nermonnik, m.
Dolorous, (dol' -or-us), * - LY, bijw. smartelijk, droevig, Dominicide, (dom' - i - ni -saj d), m. moordenaar van zijnen
bedroefd. *- NEss, S. smartelijkheid, droefenis, bedroefdmeester, m.
heid, v.
Dominie, zie DOMINS.
Dolphin, (dol' -fin), s. 1. dolfijn (fabelachtig zeegedierte); Dominion, (do-min' -jun), s. 1. gebied, o. heerschappij,
2. bruinvisch; 2. boorsen -worm; 3. (mil.) dolphin, m.;
V. rijk, o.; to be under the - of, onder de heerschappij.
--s of a gun, ooren van een kanon ; - of a mast,
staan van; (fig.) ter prooi zijn aan; 2. landschap, gewest, o.; his vaste (extended) -s, zijne uitgebreide bestrop van oud touwwerk. *- ET, v. dolfijn-wijfje, o.
zittingen; the British -s, de Engelsche bezittingen (inz.
*- STRIKER, S. Spaansche ruiter, m.
Dolt, (deult), s. uilskuiken, domoor, m. *-, ow. beuzelen,
in andere werelddeelen); 3. recht, o. vrijheid van beschikdom redeneeres, zich dwaas gedragen. k-, bw. verstom.
king, v.; 4. hierarchie, heerschappij (der engelen), v. mv.
pen (den geest); verbeuzelen (den tijd). *- ED, dw. bn. Domino, (dons'- i -no), s. (-oes), 1. domino(spel), o.; to
DOLT.
*_ISH,
bn.,
-LY,
gebeuzeld enz.; zie
bijw. dom, play - es, domino spelen; to play one's last -, domino.
maken, - hebben; 2. domino (lange maskerade -mantel),v.
bot, beperkt (van geest), op domme wijze. *-IsnNEss,
a. domheid, botheid, gekheid, v.
Domitian, (do- mi' -sj en), m. Domitianus (m. n.).
Don, (don), m. 1. don, heer (titel in Spanje), m.; 2..
Domable, (dom' - i -bl), bn. tembaar, gedwee.
(«ardr.) Don (rivier in Rusland), v.; - Cossacks, DonDomain, (do- meen'), s. 1. heerschappij, macht, v.; 2. geecho kozakken. *-, bw. (w. g.) bekleeden (met). *- A,
bied, o. staat, m. domein, o. heerlijkheid, v.
Domal, (du'-mel,) bn. (sterrrenw.) tot een huis (een ge(doenna), V. vrouw, mevrouw, freule (titel in Spanje), v.
sternte) behoorend.
Donable, (don'- i -bl), bn. beschikbaar, geefbaar..
Dome, (doem), s. 1. (dichtk.) gebouw, o.; 2. hoofdkerk, Donacite, (do'- ne -sajt), s. (aardk.) versteende schelp, v.
dom, m.; 3. koepeldak, o.; 4. (scheik.) koepel (van een Donary, (do'- ne -ri), s. (w. g.) kerkgave, v. heilig offer, o.
distilleerkolf), m.; 5. inwendig deksel (van een horloge), Donation, (do-nee'-sjun), S. 1. gave, v. geschenk; 2.
o.; steam -, stoomka p, v. *- D, bn. van een koepel
drinkgeld, o. fooi, v.; 3. (recht.) schenking, akte van,
voorzien. * -SHAPED, bn. koepelvormig.
schenking, v.
Domesday, zie DOOMSDAY. ...MAN, m. scheidsrech- j Donatism, (don'-e-tizm), s. leer der Donatisten, - der
wedeidoopers, V. *...TIST, m. Donatist, volgeling van
ter, arbiter, m.
Domestic, (do- mes'-tik), *- AL, * -ALLY, bijw. bn. 1.
Donatus,wederdooper,m. -Ic, (- tis' -tik), bn. Donatistisch*.
huiselijk, huis...; - happiness, huiselijk geluk; - animal, Donative, (don'-c-tiv), s. geschenk, o. gave, schenking,.
huisdier; to be ofa - character, huiselijk van aard zijn ;
V. *-, bn. 1. geschonken, door schenking overgedragen;.
2. in-, binnenlandsch, inwendig; - administration, in2. gevend, schenkend.
wetidig bestuur, - beheer; - troubles, - dissensions, in- Donatus, (do-nee'-tus). m. Donatus (bisschop van Carwendige onlusten- - war, burgerkrijg. -, m. v. 1. huis
thago in 311).
dienstode, bediende, knecht, meid, m. v.;-genot;2, Doncaster, (don-kes'-tur), s. (aardr.) Doncaster (Enge
3. gezin, 0. *-ANT, m. v. huisgenoot, m. v.
-land),o.
hw. 1. huiselijk gewennen; 2. temmen, gemeenzaam ma- Done, (dun), vdw. zie DO.
kon (een dier). -- D, dw. bn. huiselijk gewend. 5 ATING, Donee, (do -ni'), m. v. 1. begiftigde; 2. (recht.) aannemer,.
(-kee'-ting), dw. bn. huiselijk gewennend. *-ATION,
aanneemster, donataris, m. v.
(-kee'-sjun), s. 1. (het) huiselijk gewennen, huiselijkheid; Doniferous, (do-nif'-ur-us), bn. mild, milddadig.
2. tamheid, gemeenzaamheid (van dieren)., v.
Donjon, (dun'-djun), s. (oudt.) ridderkasteel (binnen deel), C . ; Zie DUnGEON.
Domesticity, (do- mes -tis'- i -ti), s. gmv. 1. huiselijkheid;
2. dienstbaarheid, v.
Donkey, (donk'-ie), m. ezel, ezelin (om op te rij den), m. v.;.
sajl),
s.
1.
woonplaats,
woning,
Domicile, (dom'-ito ride .on -s, ezel rijden. *-RIDING, s. ( het) ezel rijden.
v.; 2.
(recht.) domicilie. o. *-, *... IATE, (do -mi -sil'-jeet), bw. Donna, (don' -ne), V. zie DONA.
1. vestigen, woonplaats kiezen; to be -d at, gevestigd -, Donnat, (don-net), v. deugniet, leeglooper, m.
gedomiciliëerd zijn te; 2. (kh.) domicilieeren, betaalbaar Donne, (don' -ni), m. John Donne (Eng. hekeldichter,,
stellen bij; 3. huiselijk -, gemeenzaam maken, temmen
1573-1631).
(dieren). *- D, dw. bn. gevestigd enz.; zie DOMicILE, bw. Donned, (dond), dw. bn. beschonken; zie DON, bw.
-, bn. woonachtig, wonend, gedomicilieerd. *....IARY, Donnism, (don'-nizm), s. ingebeeldheid, verwaandheid,v..
(siI'-je -i•i), bn. huiselijk; - visitation, huiszoeking; - Donor, (do' -sur), m, v. gever, geefster,schenker,-ster,m.v..
visit, huisbezoek. *...IATION, (jee' -sjun), S. 1. vestiging; Donship, (don'-sjip), s. hoedanigheid van heer, v.
2, inwoning, bewoning, keuze van domicilie, v.
Don't, (doopt), do not; zie DO.
Domiciling, (dom' - i -sil-ing), dw. bn. vestigend, domi- Donzel, (don'-zil), s. jong edelman, edelknaap, page, m..
cilieerend enz.; zie DOMICILE, bw.
Doob, (doeb), *-GRASS, S. (soort) Indisch gras, o.
Domified, (dom'-i- fajd), dw. bn. zie DOMIFY.
Doodle, (doe'-dl), m. v. domme lediglooper, -ster, lanDomify; (dom' - i -faj), bw. 1. (sterrenw.) den sterrenhemel
terfanter, -ster, m. v.
in twaalf huizen verdeeles; 2. temmen, huiselijk maken Dooly,(doe'-Ii), s. (-ies), palankijn, v.zieken-,draagstoel,m.
(dieren). * - ING, dw. bn. zie DOMIFY, bw.
Doom, (doem), bw. 1. vonnissen, veroordeelen; to - to
Dominant, (dom' -in -ent), bn. heerschend, beheerschend,
death, ter dood veroordeelen; they have -cd them to
boven... *-, s. (muz.) boventoon, m. dominante, v.
ruin, zij hebben hunnen ondergang gezworen; 2. bevelen,.
*...NATE, (- net), bw. en ow. heerschen, beheerschen, regebieden; 3. bestemmen (tot). *-, s. 1. vonnis, o. vergeeren. -D, dw. bn. geheerscht enz.; zie DOMINATE.
oordeeling, v.; final -, de jongste dag; 2. (lots)bestem...ING, dw. bn. heerschend enz.; zie DOMINATE. *...NAming, v. lot, o.; 3. ondergang, m. verderf, o. *-AGE,..
TION, (-nee'-sjun), S. 1. beheersching, heerschappij; 2.
('-idsj), s. boete, v. *- ED, (doemd), dw. bn. veroordeeld
hierarchie (der engelen), v. *...NATIVE, (-ne -tiv), bn. 1.
enz.; zie DOOM. *-FUL, ('- foel), bn. verderfelijk, nood
heerschend; 2. gebiedend. *...NATOR, '(- ne -tur), m. v.
-ING, dw. bn, veroordeelend enz.; zie DOOM. -lotig.*
heerschor, -es, gebieder, -ster, m. v.
Doomsday, (doems'-dee), 1. (Bijb.) jongste dag, dag des
Domfine, (dom' - i-ni), m. 1. schoolmeester; 2. dominé,
oordeels, m.; 2. (fig.) - in the afternoon, op Sint Jutmis...
predikant, m.
*-BOOK. s. kadaster, register van grondbezittingen in
Domineer, (dom-i-nier'), ow. en bw. 1. onbepaald heerEngeland (onder Willem den Veroveraar begonnen), o..
schen, onderdrukken;2.zich overmoedig -, zich tiranniek
*_'S b1AN, s. 1. scheidsrechter; 2. biechtvader, m.
gedragen, den hoogen toon voeren. *- ED, dw. bn. on- Door, (door), s. deur, v. ingang, m.; in -s, within -s,.
derdrukt enz.; zie DOMINEER. *-ING, dw. bn. onderdrukbinnen de deur, binnen 's huis; intra muros, binnen
kend. -, S. (het) onderdrukken, onderdrukking, v.
het parlement; out of -s, without -.,, buiten de deur,.
enz.; Zie DOMINEER.
buiten 's huis; extra muros, in het openbaar, buiten het
Domingo (Sint), (do-min'-gho), s. St.-Domingo, Haïti
parlement; to be out of -s,. buiten 's huis -, niet te(West- Indië), o.
huis zijn; (fig.) gestorven zijn; the - of life, de ingang -,.
-
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des levens; the key is in the -, de sleutel Dosser, (dos' -sur), s. 1. draagkorf; 2. pakzak, korf (voor
lastdieren); 3. (vest) echanskorf, m.
is op de deur; he is, he lires next -, hij woont vlak
hier naast, hij is de naaste buurman; next - to each other, Dossil, (dos'-sil). s. (heelk.) 1. pluksel, o. wiek; 2. compres, v.
hard -, vlak naast elkander; this is next - to a lie, dit
heeft veel van een logen; from - to -, van deur tot Dost, (dust), 2e p. enk. teg. t. zie Do.
deur; to go out of-o, uitgaan; to close one's -s against, Dot, (dot), s. 1. punt, o.; 2. vlek, mop, v. f-, bw. 1.
prikken,bestippelen, pointeeren; to - an i, een puntje op
zijne deur sluiten voor; to keep in -s, te huis (opgeslode i zetten; 2. - with, bezaaien, bestrooien. k -, ow,
ten) blijven, - houden; it lies at his -, (fig.) het is zijne
stippelen, punten.
schuld; he lays it at your -, hij geeft er u de schuld
van, werpt het u in de schoenen; see the gentleman to Dotage, (Oot'idsj), s.1. geestverzwakking, sufheid, v.
the world is in its -, de wereld is door ouderdom aan
the -s, laat mijnheer uit; show kim the -, turn him out
het suffen, - wordt kindsch; 2. verslingering, ingenomenof -s, wijs hem de deur, smijt hem de deur uit; coal
heid (met), v.
bunker -, (stoomv.) kolenschuif; fire-, vuurdeur; manhole -, mangatdeksel; mudhole -, slijkgatdeksel; smoke Dotal, (do' -tel), bn. tot de huwelijksgift behoorend.
box -, vlam -, rookdeur. *- BAR, s. deurboom, m. - richel, Dotard, (do'-turd), m. v. 1. suffer, -ster, kindsche
grijsaard, m. v. versuft besje, o.; 2. verliefde zot, ver
v. *- Box s. deurbus (voor brieven), v. *_ GUARD, S.
zottin, m. v. *- i,Y, bn. en bijw. 1. suf, kindsch-liefd
deurplaatje, o. 5 -CASE, S. deurraam, - kozijn, o. *- CATCH,
(van ouderdom); 2. verzot, dwaas, verliefd.
S. klink (eener deur), V. *_CHEEK, s. deurpost, m.
*-HANDLE, * -KNOB, S. deurknop, m. * - KEEPER, m. V. Dotation, (do-tee'-sjun), s. 1. begiftiging, schenking; 2.
(het) begiftigen (met een bruidschat), uithuwelijking,
deurwachter, deurwaarder, portier, -ster, m. V. * -LATCH,
huwelijksgift, v.
S. deurklink, -lat, v. *_ PLATE, S. naamplaatje (buiten
de deur), 0. *-POST, S. deurpost, v. - stijl, m. *_PULL, s. Dote, (doot), ow. 1. kindsch worden, - zijn, suffen, fazelen; 2. - on, upon, verliefd -, verslingerd zijn (op); she -d
scheltrekker, -knop, m. *- STEAD, 5--WAY, s. ingang, m.
on him to distraction, zij was smoorlijk op hem verliefd;
deurgewelf, o. 5 -STONE, S. steepen drempel, m.
3. (w. g.) vervallen. *- D, dw. bn. verslingerd enz.; zie
Dooring, (door'-ing), s. zie DooacAsr.
DOTE. *-R, (- ur), in. v. 1. suffer, -ster, kindeche grijsDoquet, (dok' -et), Zie DOCKET.
aard, - oude vrouw; 2. verliefde zot, verliefde zottin, m. v.
Dor, (dor), s. (nat. h.) 1. horzel. m. hommel, m.; 2. -beetle,
meikever, m.; 3. (fig.) to give the -, voor den gek houden. Dotes, (do'-tis), s. mv. gaven, v. mv.; (fig.) talenten, o.mv.
Doth, 3e p. enk. teg. t. (oude spelling), zie Do.
-HAWK, s, geitenmelker (vogel), m,
Doting, (dot'-ing), dw. bn. suffend enz.; zie DOTE. *-,
D oradille, (do-re- dil' -le), s. soort plant, v.
bn., * - LY, bijes. 1. kindsch; 2. verzot, dwaas, verliefd.
Dorado, (do- ree' -do), s. 1. goudvisch; 2. (stern) zwaard
pochhans, praalhans, m.; 4. vergulde-visch;3.(fg) Dottard, (dot'-turd), s. dwergboom. m.
Dotted, (dot'-tid), dw. bn. gestippeld enz.; zie DOT, bw.
pil, v.
*-, bn. - engraving (teek.) de pointeermethode; - notes,
Doree, (do-vie'), s. zonnevisch, goudgeelvisch, m.
(muz.) gepointeerde noten.
Dorian, (do'-ri-en), bn. (bk.) Dorisch.
Dotterel, (dot'-tur-el), s. soort pluvier, duiker (vogel), M.
Doric, (dor'-ik), bn. zie DoRIAN.
Doricism, (dor' - i -sisin), 5 ...RIsM, (-rism), s. spraakwen- Dotting, (dot'-ting), dw. bn. stippelend enz.; - wheel,
(werkt.) pointeer - wieltje. *-, s. (het) stippelen; zie DOT.
ding volgens den Dorischen tongval, v. doricisme, M.
Dormancy, (dor' -men -si), s. slaperige -, dommelige rust,v. Douanier, (doe-en- ier'), m. tolgaarder, douanier, commies, M.
Dormant, (dor'-ment), bn. 1. slapend, ingeslapen, rustig; to lie -, rusten, slapen; 2. rustend, renteloos (kr.- Douay, (doe'-ee), s. (aardr.) Douai (in Frankrijk), o.
5 -BIBLE, S. Engelsche bijbelvertaling door de R. K. kerk
pitaal); 3. (wap.) rustend, uitgestrekt; 4. (recht.) ongegoedgekeurd.
bruikt; 5. geheim, verborgen; (kh.) - partner, commanditaire vennoot, stille compagnon; - partnership, stille Double,(dub'-bl),bn. bijw.,l.dubbel, tweevoudig; his forces
were - to mine, zijne macht was tweemaal zoo groot als
compagnie, vennootschap. *-MONEY, s. dood kapitaal,
de mijne; you wisje - of what is in my power, gij wenscht
0. *-TREE, S. (bk.) slaper, hoofdbalk, M. *-WIaDOw, S.
dubbel zooveel als ik in staat ben te geven; you have dakvenster, o.
his age, gij zijt tweemaal zoo oud als hij; 2. in tweeën;
Dormer, (dor' -mur), s. Zie DORMANT-TREE. * -MELON, S.
to fold -, in tweeën -, dubbel vouwen; 3. (muz.) contra,
(plant.) kleine meloen (van Portugal), v. *- wlaDOw, s.
tegen; 4. (fig.) dubbelzinnig; 5. valsch, dubbelhartig; (I.
dakvenster, o.
(wick.) met dubbele reden; 7. - or quits, aspel.) kiet of
Dormitive ,(dor' - mi -tiv),s.(gen.) slaapmiddel, o. -drank, m.
dubbel; Iwill pay thee -what thou coulctst gain, ik zalu
Dormitory, (dor' - mi -tur-ri), s. (-ies), 1. slaapkamer, v.
dubbel zooveelgeven als gij hadt kunnen winnen; to see
-vertrek, o.; 2. slaapstel, v.; 3. (fig.) kerkhof, o.
-, dubbel zien (ooggebrek); - actioned harp, pedaalharp,
Dormouse, (der'-mous), s. (mv. -mice), mormeldier, o.
v.;
- elephant drawing paper, dubbel olifants (teeken) pabergrat, v.
pier. * -BANKED oAats,s.mv.(zeev.)doffen voor twee roeiers.
Dorn, (dorp), S. rog (visch), M. *-H oua D, s. roghaai, in.
* -BARREL, s. dubbelloop (geweer), o. -ED, bn. met twee
Dornie, (dor'-nik), s. (kh.) 1. doorniksch (zek. stof); 2.
loopes; -- gun, dubbelloop-geweer. 0 - BASS, S. groosoort tafellinnen, o.
te -, contra-bas, v. *- BEER, * -BROWN-STOUT, s. dubbel
Dornoek, (dor'-nok), s. grof gebloemd Schotsch
(sterk) bier, o. °-BITING, bn. tweesnijdend. *- BITTED,
linnen, o.
dubbel beting gelegd. *-BOAT, B. zie TWIN-BOAT.
Doron, (do'-run), s. 1. gave, v. geschenk, o.; 2. maat van
* -BOTTOMED, bn. met dubbelen bodem. 5 - BREASTED,
drie Eng. duimen, v.
*
-BUTTONED, bn. met twee rijen knoopen. *- BRIDE-LINK,
Dorothea, (do-ro'-thi -e), *...TRY, (- thi), v. Dorothea (v.n.).
S. parallel- toestel, m. 5 -- CAPSTERN, s. dubbele spil, v.
Dorp, (durp), S. dorp, o.
*-CASED, bn. (uurw.) met dubbele kas. *-cHiN, s. onDorr, (dur), bw. verdooven, doof maken. *- ER, (- ur), s.
derkin, v. * - GOOTPASSES, S. ( werkt.) sfeer- passer, m.
1. zie DoR; 2. lediglooper, luiaard, na.
* -CRAPE, S. (kh.) dubbel-krip, v. * _CRANKSHAFT, S.
Dorsal, (dor' -sel), bn. tot den rug behoorend, rug...,rugge...
tweekrukas, v. 5 -cRowN KNOT, s. dubbele kruisknoop,
Dorse, (or' -si), s. rustbank, sofa, v.
M. * CURTAIL, S. (muz.) baspijp (in den doedelzak), v.
Dorsel, (dor' -sil), S. draagkorf, m.
5 -DAGGER, S. (drukk.) dubbel-kruis, 0. * -DEALER, M.
Dorsetteen, (dor- set- tien'), s. (kh.) stof uit zijde en wol
v. 1. twiststoker, - stookster, m. v.; 2. bedrieger, fopper.
geweven, v.
sip-Ster, M. V. * -DEALING, s. bedrog, 0. list, v. *-DIA
PAROUS,
(er
-us),
bn.
sif'-ur-us),
*
..
Dorsiferous, (dor
dubbele valreepsknoop, m. *-DYE, bw.-MONDKT,s.
(plant.) zaden op den rug der bladen dragend.
dubbel -, tweemaal verven. *-EDGED, bn. tweeDorsum, (dor' -sum), S. heuvelrug, m.
snijdend.
*--ENTENDRE,
S. dubbelzinnigheid, v.
zie
(dort),
boa;
2.
(aardr.)
Dordrecht,
o.
s. 1.
Dort,
*-ENTRY, S. dubbel (cfk Ita)iaansch) boekhouden, o.
1)orture, (dor' -tjoer), s. zie DORMITORY.
* -EYED, bn. bedrieglijk, oogverblindend. '5 -FACE, s.
Pose, (dooz), s. (dosis), 1. (apoth.) gift, dosis; 2. hoeveel(fig.) dubbelhartigheid, v. schijnschoon, bedrog, o.
heid, portie, v.; 3. (fig.) drankje, o. medicijn, v. *-,
valschheid, v. *-FLOWER, S. (plant.) gevulde dubbele
bw. 1. (gen.) voorschrijven; 2. ingeven (een geneesmid bloem, v. *-FOUNTED, bn. met twee fonteinen. *-GAME,
iel). *-, ow. Zie DOTE. -D, bn. voorgeschreven. *...ING,
S. valsch spel, o. *- GILD, bw. dubbel vergulden. -ED,
dw. bn. voorschrijvend enz. -, s. (het) voorschrijven
dw. bn. dubbel verguld. *- HANDED, bn. 1. (uurw.) met
enz.; zie DOSE.
Ode dageraad

;
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goods, dubbel brandbare stoffen (als hennep, vlas enz.);
twee wijzers; 2. (fig.) dubbelzinnig. *-HEADED bn. 1.
goederen in stroo gepakt.
dubbelhoofdig. * _HEAT -VALVE, S. (stoomes.) dubbele
o.
*-LETLEAF,
S.
(plant.)
Doubt,
(daut), ow. 1. weifelen, aarzelen; I - whether it
tweeblad,
kroonklep, v. *is proper to go, ik weet niet of het wel gepast is (er
TERS, S. mv. (drukk.) stukletters, ligaturen, v. mv.
heen) te gaan; 2. twijfelen; I - whether he has ever
*-LOCK, bw. op nachtslot sluiten, dubbel sluiten.
known it, ik twijfel er aan of hij het ooit geweten heeft;
* -MEANING, bn. dubbelzinnig . * -MANNED, bn. dubbel

bemand . * - MINDED, bn. 1. onstandvastig, wankelmoe-

3. vermoeden, vooruitzien; I - you will find it so, ik

vermoed (denk) wel dat gij het aldus zult vinden; did`
dig; 2. (ook *-MOUTHED) , dubbelhartig,onoprecht,valsch.
you - that he was there ? v ermoeddet gij dat hij er was?
*- MOVEMENT, S. (muz.) dubbel-slag, - tact ; - harp, peI - I love her, ik geloof zoo waar dat ik haar bemin;
daalharp. * NATURED, bn. (godg.) van dubbele natuur,
I - there is deep resentment in his mind, ik vrees er
- dubbel wezen. *_OCTAVE, S. (muz.) dubbele octaaf
huist diepe wrok in zijn gemoed; I began to - my being
(= 15 noten), v. * -ORLE, s . (wap.) dubbel -rand (van een
a second Shakespeare, ik begon mij voor een tweeden
wapenschild), m. *-PICA, s. (drukk.) tekst (soort letter),
M. --PISTON - POMP,S .imperiaal-pOmp,V. * -PLEA, s . (recht.)
Shakespeare te houden; I - I should not have destroyed'
these papers, ik geloof dat ik beter had gedaan deze
exceptie, v. tusschengeding, o. -QUARREL, s.(kerk.recht)
papieren niet te vernietigen. *-, bw. 1. betwijfelen; I
aanklacht wegens rechtsweigering,v. * _RECEIPT, s . on -,
- his fidelity, ik betwijfel zijne eerlijkheid; she - s it,
(kh.) tegen quitantie in duplo. * - REEL, s. (wev.) dubzij betwijfelt liet; .1 ani - ed, I see, ik zie dat men mij
bele haspel, m. *-REFINED, bn. dubbel geraffineerd.
niet gelooft; a fact not to be -ed, een ontwijfelbare
- ROPE, s . (zoev.) waarlooze schoothoorn,m. -WULF, sdaadzaak; 2. vreezen, duchten; 3. mistrouwen, wantrouof three, (rek.) regel van vijven, m. * -SHADE, bes. dubwen; he stared as if -ing his eyes, hij staarde als mis
bel verdonkeren, den nacht -, het donker verdikken, - ver
-trouwde
hij zijne eigen ooggin.
dubbel verdonkerd. ...ING, dw. bn.-dubeln.D,w
dubbel verdonkerend . * -SHINING, bn. met verhoogden Doubt, (daut), s. 1. twijfel, m. twijfeling, v.; beyond-,
past
-,
buiten
-,
zonder
twijfel;
there is not - of it,
glans schijnend . 5-SHOT . S. lading met twee kogels, v.
er is geen twijfel aan; we have no - about it, wij twijSLANGS, S. mv. verdubbelde boeien; (fig.) verzwaarde
felen er geenszins aan; he has some - left, hij voedt
boeien, - ketenen, V. mv. * -SOCKET- CLU TCH, s. verbinnog eenigen twijfel; I had no longer a - that I had
ding met een vasten bos, v. * -STAR, s. (stel;.) ster die
,

in den telescoop zich als dubbel vertoont, v. *-STORY

s. ketel met dubbele vuurgangen, m.
bn. dubbel- , tweedraadsch. * -TONGUED, bn. (fig.)
dubbeltongig,valsch, lasterziek?- TRACK,s.dubbel spoor,
0. *- TRIPE, S. vetdarm, m. * - USANCES, S. mv. (kh.) dubbele respijt (bij wissels), dubbel uso, o. *-wALLKNOT, s.
dubbele schildknoop, m. *-wRiTING, S. (recht.) duplo,
dubbel, afschrift, o. -YOLKED, S. ei met twee dooiers, o.
Double, (dub'-bl), s. 1. (het) dubbele; 2. (recht.) duplicaat, afschrift, o. kopij, v. (schild.) p: nda.rit; 3. dubbel
(gebrouwen) bier, o.; 4. vouw, plooi, v.; 5. (drukk.) dubbel (gezet) woord, o.; 6. (fig.) dubbelhartigheid, onoprechtheid, valschheid, v.; 7. -s, mv. listen, bedriegerijen,
V. mv.; 8. (dans) kuitflikkers, luchtsprongen, m. mv.;
9. (muz.) variatiën, v. mv.
Double, (dub'-bl),bw. 1. 1. verdubbelen; to - down
apage, een vouw in een blad maken; 2. in tweeën vouwen; the enemy -s our army, de vijand is tweemaal zoo
sterk als wij (als ons leger); 3. vermeerderen, opeenstaBOILER,
BED

happened upon magi, ik twijfelde niet langer dat ik mij
onder magiërs bevond; no - but he will comae, geen twijfel
of hij zal komen; I make no - of him, ik twijfel niet
aan hem; to relieve ,from a - , aan een twijfel ontheffen,

- onttrekken; 2. onzekerheid; 3. besluiteloosheid, v.; she

looked into the corridor as if in - whether to go, zij zag

in de gang als wist zij zelve niet of zij zou gaan;
4. vrees, V.; I stand in - of you, ik vreesde voor u; 5.
tegenwerping, v. bezwaar, o.
Doubtable, (daut-- i -bl),be. twijfelachtig, betwijfelbaar.
Doubted, (dau'-tid), dw. bn. betwijfeld, getwijfeld enz.,
Zie DOUBT.

Doubter, (daut'-ur), m. v. 1. twijfelaar, -ster, m. v.;
(wijsb.) scepticus m.; 2. ongeloovige, m. v.
Doubtful, (daut'-^oel), bn., *-LY, bijw. 1. twijfelachtig,
onzeker, ongewis; to be - of, twijfelen aan; it iswhat it will be, het is twijfelachtig wat het zal zijn; it
is - whether, het is onzeker of; 2. dubbelzinnig; 3. mis-

trouwend, achterdochtig; 4. onbeslist, duister, onduidelijk. *-NESS, S. gmv. 1. twijfelachtigheid, onzekerheid;.
pelen; to - blow on blow, slag o p slag geven, de slagen
2. dubbelzinnigheid, v.
verdubbelen; 4. goed -, op nachtslot sluiten, 5. (bilj.)
doubleeren (een bal); 6. (spel) den inleg verdubbelen; 7. Doubting, (daut'-ing), dw. bn. 4-LY, bijw. betwijfelend,
twij felend. *-, s. (het) twijfelen enz.; zie DOUBT.
(zeev.) omzeilen; to - a cape, een hoek te boven zeilen;
to - ahead, voorover zeilen; to - back, achterom zeilen; Doubtless, (daut'-less), be., 5 -LV, bijes. ongetwijfeld,
to - upon, tusschen twee vuren brengen (in een zeebuiten -, zonder twijfel, zeer zeker.
slag); to - upon a fleet, eene vloot verdubbelen, - in Douc, (dauk), s. (nat. h.) hertog (soort uil), m.

dubbele linie scharen; to - to leeward, onder de lij
langs loopera; 8. (mil.) to -files, de soldaten op vier in
het gelid richten; to - ranks, op een gelid scharen. *-,
ow. 1. zich verdubbelen; dubbel worden; 2. zich kronkelen; 3. (jag.) bijster worden (het spoor); 4. (drukk.)
tweemaal hetzelfde woord zetten, doubleeren. *-D, dw.
bn. verdubbeld enz.; zie DOUBLE, bes. en ow.
Doubleness, (dub'-bl-ness), s. 1. dubbelheid, tweevoudigheid; 2. (fig.) dubbelhartigheid, valschheid, v.
Doubler, (dub'-bler) ; m. v. verdubbelaar, -ster, m. v.
*-, S. 1 . Zie DOUBLET; 2. triktrak (spel), o.
Doublet, (dub'-blet), s. 1. wambuis, kamizool: 2. paar,
o.; 3. wedergade, v. (het) dubbele; 4. nagemaakt edelgesteente, o.; 5. twee gelijken (dobbelsteenen), m. mv.
s, mv. 1. zek. dobbelspel, o.; 2. gelijken, m. mv.; 3. dubbelzinnigheid, v.;4. oplegbladen (van kaartpapier), o. mv.
Doubling, (dub'-bling), dw. bn. verdubbelend enz. *-,
a. 1. (het) verdubbelen enz.; zie DOUBLE, bw. en ow.;
2. verdubbeling, v.; 3. omweg (in het vluchten, het loopen), m.; they followed the track of the deer trough all
its -s, zij volgden het spoor van het wild (het hert)
op al zijne kronkelingen; 4. (zeev.) - of a sail, verdub-

Douced, (daust), s. soort muziek -instrument, o.
Doucet, (dau'-sit), s. vlade, v.
Douceur, (doe' -sur), s. 1. geschenk, o. fooi, gave; 2.
vleierij, v.

Douche, (doesj) s. stortbad, o.
Doucine, (doe sien'), s. 1. (bk.) waterbord (aan dakes
enz.), o.; 2. (werkt.) kornisschaaf, v.
Doucker, (doek' -ur), s. duiker, pluvier (vogel), m.
Dough, (do), s. deeg, o.; my cake is -, (Shak.) (fig.) mijn,
plan was nog niet rijp. * -BAKED , be. 1. klonterig, niet
doorbakken, half gebakken; 2. (fig.) onrijp, niet goed

overlegd . -IIEARTED, bn.week,weekhartig . -KNEADED,
be. zacht, gekneed (als deeg). *-NUT, s. zachte -, spekpannekoek, m.
Doughtily, (daut'- i-li). Zie DOUGHTY. *...NEss, s. kloek
-heid,v.
moed, manhaftigheid, v.
Doughty, (dau'-ti), be. kloekmoedig, manhaftig.
Doughy, (do' -i), bn. 1. deegachtig, pappig, niet gaar;
2. (fig.) onrijp.
abel, (aus'- i -bl), Dulcibella (v. n.).
Douse, (dans), op bw. en ow. 1. dompelen, plompen- 2.
(zeev.) vieren, gaan; to - the bowlines, boelijns bij
beling, stootlap van een zeil; - of the bitts, betingwrang, v. *-D, dw.-viern.*csox,(z)halve
kussen;
V.

- of the cutwater, blaasbalg; 5. (fig.) list, arglist,

*- COPPER, s. (zeev.) huidkoper, o. *-i$oN, s. (werkt.)

bra. gedompeld. *... INGt, dw. be. dompelend.
Dout, (daut), bw. (gem.) uitdooven, uitblusschen. *-ER,

vouwijzer, o. * -NAILS, S . mv. (zeev.) huidspijkers, m. any.
(-ur), s. domper, m.
Doubloon, (dub'-bloen), s. dubloen, m. (oud Spaansche Douzeave, (doez'-iev), s. (muz.) 12-gradige schaal, v.
goudmunt = f 20 Ned.).
Dove, (duv), s. 1. duif, v.; ring-, ringduif, v.; rock-,
Doubly, (dub'-bli), bijes. zie DOUBLE, bn.; - hazardous
houtduif; stock --, jonge duif; 2. - (fig.) schatje, boutje. o.
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my - ! mijn schat ! *- coLOR, s. duifkleur (fijn grijs),
V. -ED, bii. duitkleurig. 5 -coT, *- COTE, S. duiventil, v.
-slag. m. *-'s FOOT, s. (plant.) ooievaarsbek, m.
*-HousE, s. groote duiventil, volière, V. *-STAMPER,
S. duif (soort schelpdier), v.
Dovetail, *-' S JOINT, s. (timm.) zwaluwstaart, m.
-, bw. zwaluwstaarten.met zwaluwstaarten verbinden;
nails with -cd heads, spijkers met wigvormige koppen.
*-PLATE, S. hielingplaat, v. *- SCARF, s. zwaluwstaart
- ING, dw. bn. zwaluwstaartend. -, S. (het)-lasch,v.*
zwaluwstaarten.
Dovelet, (duv'-let), s. duifje, o. *...LIKE, bn. gelijk aan
-, als een duif, duiven... *...sHIP, s. gmv. hoedanigheid
eereer duif, v. duivenaard, m.; (fig.) zachtmoedigheid, v.
Dover, (doe'-wur), s. (aardr.) Dover (Engeland), o.; the
straits of -, de Hoofden. * -COURT, s. (fig.) matrozen
onstuimige bijeenkomst, v. Poolsche rijksdag, m.-hof,.
*-FEES, s. (kh.) kanaalgeld (geheven van de schepen
die Dover voorbijzeilen), o. *-' S POWDER, s. soort
zweetmiddel, o.
Dovish (duv'-isj), bn. duifachtig, zachtaardig, simpel
als een duif.
Dowable, (dau'-i'bl), bn. (recht.) vatbaar -, bevoegd om
(met een weduwgift) begiftigd te worden. C...AGER,
('-id-zjur), s. 1. adellijke weduwe, douairière, v.; queen-,
koningin-weduwe; 2. vrouw die van een huwelijksgift
leeft, v.
Dow Gets, (dau'-sets), s. mv. (jag.) teelballen (van een
hert enz.), m. mv.
Dowdy, (dau'-di), bn. linksch, lomp, onhandig. *-, s.
V. (- ies), slet, slordig vrouwspersoon, v. *-isn, bn. zie
DOWDY, bn.
Dowel, (dau'-il), s. (timen.) bout, douwel, m. *-, bw.
(timm.) verbinden, bouten. *- ED, dw. bn.gebout.* -ING,
dw. bn. boutend. -, S. (liet) verbinden (door bouten).
*-PIN, S. boutpen, V. nagel, m.
Dower, (dau'-ur), *- Y, s. (-ies), 1. uitzet, m. huwelijksgift; 2. weduwgift, v.; 3. geschenk, o. gave, v.
bn. begiftigd (met een huwelijksgift enz.). *- LESS, bn.
zonder huwelijksgift.
Dowlas, (dau'-les), S. (kh.) halflinnen, 0.; zie CREAS.
Dowle, (daul), s. (Shak.) veder, pluim, v. 5 ...I.Y, bn. 1.
eenzaam, verlaten; 2. neêrslachtig, zwaarmoedig.
Down, (daaun), s. 1. dons, vlashaar; 2. eerste kinhaar,
o. melkbaard m.; dead-, vlokdons. -haar; live-, nestdons, levendig dons; 3. (plant.) zaadkroon, v.; 4. duin,
o. bergvlakte; 5. (fig.) verzachting, leniging,v.; of thou,
- of my cares, o gij. die mijne smarten WrZaCht. *-B 11,1),
s. donzen -, vederenbed. o. C-FEATHER, s. donzen veder,
v. *-moss, s. (plant.) donzig mos, o. *- wEED, s. (gen.)
zek. kruid tegen den buikloop, o.
Down, (daaun), vz. en bijw. beneden, onder, benedenwaarts, af; the commodities were conveyed - the 1V/Ic,
de koopwaren werden den Nijl afgevoerd; he was driving
- the principal street, hij reed de voornaamste straat
af; from an eminence we had the aspect - the valley, van
eene hoogte hadden wij het gezicht over de vallei; to
fall - a precipice, in een afgrond storten, - vallen;
- the country, het land af, over het land; -- an avenue,
langs -, door een e laan; - the tree, van den boom af,
naar beneden den boom; to run - a hill, een heuvel
afloopen; to run - the stream, den loop der rivier volgen; drops run - his brow, zweetdroppels vallen van zijn
voorhoofd; he lias run - to B, hij is naar B. geloopen
(naar zijn huis); to run - a rival, een mededinger (medeminnaar) ten onder brengen; to run - large, (zeev.)
ruimschoots wegloopen; to run - a vessel, een schip in
den grond zeilen; to bring a ship -, een schip kielen;
to bring a vessel - to the load marks, een schip op de
lastlijn brengen; to cut - a ship, een schip raseeren; to
bring the helm -, het roer aan ]ij leggen; to hawl -,
neerhalen, strijken; to jack -, ruw afhouwen (hout);
laying -, - d. f, uitslaan op den mallenrolder; to louver
-, strijken; the wind is right -, de wind is bol tegen;
to clew -, opgeien; - the sound, met de ebbe; - the
river, stroomafwaarts; to keep - the prices, (kh.) de
prijzen laag houden, de markt drukken; to be--, op den
grond zijn, er onder zijn (fig.); there is a stag -, (dag.)
een hert is geveld; his horse was -, zijn paard was gevallen, - neêrgestort; the sun is -, de zon is onder; the
wind is -, de wind is gaan liggen; the watch is -, het
horloge staat stil; to boil -, stuk koken; to bring -,
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to cast -, ten onder brengen; he pulled -, took - his
rifle from the wall, hij nam zijn geweer van den muur
(van den spijker); low -, zeer laag, onderaan; to cv -,
(fig.) in opspraak brengen; to drop -, in-, neêrzakken.
laten zakken; to fall - (-from), naar beneden vallen;
to go -, neder-, naar beneden gaan, opgeslikt worden;
bread alone will go-, liet brood alleen kan (hij, zij) slikken; his reputation is going -, zijn goede naam zakt,
- neemt af; to hold one -, iem. onder -, in bedwang
houden; to let -. neerlaten (gordijnen); let him -, laat
hem los; he let himself -, hij onteerde zich zelven; to
lay -, nederleggen; to lie -, nederliggen; lie -, 1. leg
u neder; 2. couche ! (tot een hond); to be lying - dead,
dood ter neder liggen; to pry money -, comptant betalen;
to preach - error, de dwaling overwinnen door onophoudelij k tegen haar uit to varen; to speak -, 1. pal
zetten (door redenen); 2. afkeuren, smalen op; to set -,
1. afzetten (van vochten); 2. tot zwijgen brengen, pal
zetten, beknorren; to set - travellers, reizigers laten
uitstijgen, - afzetten; to set - in writing, in geschrifte
brengen; to set - ira a book, in een boek -, in een register opschrijven; to sink -, nederzinken; to sit-, zich
(neder) zetten; sit-, sir ! neem plaats, mijnheer! they
were sitting -, zij zaten; to stumble -, naar beneden
tuincelen; she ventured -, zij waagde zich naar beneden;
to write -, opschrijven, boeken; write me - an ass, stel
mij als een ezel te boek; to write - a vice, een ondeugd
door zijne geschriften bestrijden, - vernietigen; to write
one's self-, door zijne geschriften zijnen goeden naam
bederven; on my journey -, op mijne reis naar do provincie, - naar het platteland; to send-, naar de provincie zenden; this has been the practice - from the
conquest, dit is de gewoonte geweest sedert de verovering (van Engeland door Willem den Veroveraar in
1066) tot op den huidigen dag; the whole family - to
the very cat and dog, de gansche familie tot de kat en den
hond toe; up and -, op en neder, hier en daar; upside
-, onderstboven. *-, tw. -, on your knees! neêrgeknield ! op de kniën! - upon him, zetten wij hem na!
hem achterna ! - with him! weg met hem ! slaat hem
dood! - with it! 1. weg daarmeê ! 2. slik op ! - witpa
the hats ! hoeden af! - men! (zeev.) allehens omlaag!
-! vallen (commando aan de roeiers)! all hammacks
--I hangmatten af!
Downbear, (daaun'-beer), bw. nederdrukken. * -ING,
dw. bn. nederdrukkend. -, s. (het) nederdrukken, ve derdrukking, v.
Downcast, (daaun'-kaast), bn. 1. nedergeslagen; - eyes,
nedergeslagen oogere; 2. neerslachtig. *-, s. gmv. neêrslachtigheid, v. C -ING, bn. 1. ternederslaand; 2. bedroevond.
Downed, (daaun'id), bn. met dons bedekt, gevederd,
donzen.
Downfall, (daaun'-faal), s. 1. val, m. het vallen; nederknieling; 2. instorting, vernieling, v. ondergang (eener
stad, van een rijk enz.), m. *- EN, bn. 1. ternedergevallen, - geknield; 2. ingestort, vernield, verwoest.
Downgyved, (daaun'-djajvd), bn. neêrgeslingerd, afhangend.
Downhaul, (daaun'-haol), s. (zeev.) neêrhaler. pagaaier,
m. *- ER, (- ur), s. (zeev.) neêrhaler, m.; jib -, kluiverneêrhaler; flying jib -, jagerneêrhaler. *...HILL, s. heuvelrug, m. helling, v. -, bn. hellend, schuinsch. *..LOOK,
e. neergeslagen blik, m. C-ED, bii. met neêrgeslagen
blikken, treurig, zwaarmoedig. *...LYING, s. 1. tijd van
slapen; 2. kraam, v. kraambed, o. -, bn. in barensweeën
liggend. *...RIGHT, bn. en bijes. 1. oprecht, rondborstig,
ronduit. ongeveinsd, onopgesmukt; 2. echt; - sense,
eenvoudig gezond verstand; - madness, volslagen krankzinnigheid; - atheism, verklaarde godverzaking; money, klinkende munt, comptant geld; 3. dadelijk, onmiddellijk; 4. duidelijk, handtastelijk; 5. hoogst, hoogelijk. -LY, bijes. 1. recht op en neer, loodrecht; 2. eensklaps, plomp; she fell -, zij viel zoo lang als zij was.
*...RIGHTNESS, s. oprechtheid, rondborstigheid, v. .. SET,
S. verwijt, o. terechtwijzing, v. *...SITTING, S. (het) vederzitten, - plaats nemen. *...STAIRS, bijw. beneden (de
trap); he is gone -, hij is naar beneden gegaan.
5 ...STEEPY, bn. steil. C...sTREAal, bijw. stroomafwaarts.
5 ...TRAIN, S. (spoorw.) vertrekkende trein (van het hoofd
m. *...TROD, * ...TRODDEN, bn. vertrapt, vertreden,-staion),
platgetreden. *...WARD, bn. 1. nederwaartsch; - fly, ne-
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blik, oogopslag, m. *- In G, dw. bn. detacheerend.
derwaartsche vlucht (der vogels); 2. hellend, neigend; the
- heaven, het hemelsch gewelf, het uitspansel; - Drag, (dregb), s. 1. al wat gesleept wordt; 2. haak, har poen, ni. dreg, v.; 3. sleepnet, treknet; 4. (hout)vlot, o.
thoughts, zwaarmoedige gedachten; 3.(fig.)herkomstig.-,
5. (mets.) krasser, m.; 6. (zeev.) schip op sleeptouw, o.;
bijes. nederwaarts, naar beneden, af; to sail -, stroom7. slede; 8. (landti.) eg, egge, v.; 9. remschoen; 10. teuafwaarts zeilen; to look -, naar beneden zien; (fig.) de
gel;
(fig.) hinderpaal, nl. *- BOAT, s. baggerboot, v.
oogen neêrslaan; with the head -, met het hoofd naar
*- CHAIN, s. remketen, v. *-Hoox, s. haak, harpoen, nI.
beneden, - omlaag; - from Juvenal's time, sedert den tijd
S_LINE, s. treklijn, V. * -LINK, S. (stoomw.) koppelstuk,
van Juvenalis tot heden. *...WEED, S. (plant.) katoen
o. sleeper, m. 5 MAa, s. visscller (met het sleepnet), m.
-kruid,o.
* -NET, S. sleepnet, 0. * -PLOUGH, S. sleep-, sledeploeg,
Downing, (daau'-ing), - street, s. 1. straat te Londen,
m. »- ROPE, S. (vissch.) loop, m. korre, v. *- SAIL, s.
waar het hotel van den eersten minister staat, v.; 2. (fig.)
drijfanker, o. dregge, v. *-- STAFF, S. sleepstok (aan een
het Engelsche ministerie of kabinet.
goederenwagen), m. *- WiTEEL, s. sleeprad, o.
Downy, (daun' -i), bn. 1. donsaclitig, donzig, dons...;
- beard, vlasbaard; - pillow, donzen -, veêrenkussen, -pe- Drag, (dregli), bw. 1. sleepen, trekken; to - away, weg -,
voortsleepen; to - down, naar beneden halen; to - in,
luw; 2. (fig.) zacht, mollig, week; 3. (plant.) viltig.
binnensleepen; to - on, medesleepen; to - out, naar buiDowre, (daaur), zie DOWER.
ten slaepen; 2. (zeev.) op sleeptouw nemen, - hebben; to
Dowress, (daau'-res), s. vrouw in het bezit eener we- the anchor, met anker doorgaan; to - taut, stijfhalen;
duwgift, douairière, v.
to be -ged, overliggen (met liet roer); 3. dreggen, bagDowry, (dau'-ri), zie DOWER.
geren; 4. eggen; 5. (mets.) afkrassen; 6. uitbaggeren,
Dowse, (daaus), S. 1. (gem.) oorveeg, v.; 2. wijfje van
uitdiepen.
*-, ow. 1. slepen; 2. dreggen; to - for an
een vogel, o. *-, bw. 1. (zeev.) ontsjorren; 2. Zie DOUSE,
anchor, naar een anker dreggen; 3. (zeev.) driftig worden;
bes. *...ING, S. (zeev.) boegband, m.
4. scharrelen, langzaam loopen; (fig.) treuzelen. 5 -GED,
Doxological, (doks-o-lo-dji'-kel), bn. (godg.) God prijdw. bn. gesleept enz.; zie DRAG, bw. en ow. * - GING,
zend, - verheerlijkend. *...LOGY, (- ol'-o-dji), s. ver
dw. bn. sleepend, slepend. -, s. (het) sleepen, slepen
V. *...LOGIZE, (- 'ol'-o-djajz), ow. God ver--herlijkngGods,
enz.; Zie DRAG, bw. en ow.
heerlijken. aan, dw. bn. God verheerlijkend.
Doxy, (doks' -i), s. (-ies), gemeen vrouwspersoon, hoer, Draggle, (dregh'gl), bw. en ow. 1. sleepen (door het slijk
enz.). zich bemorsen, zich bekladden. *- D, dw. bn. gebijzit, v.
sleept, bemodderd. *...ING, dw. bn. sleepend, zich beDoze, (dooz), ow. sluimeren, dutten, (gem.) soezen; to
modderend enz. -, s. (het) sleepen (door het slijk).
- over one's work, bij zijn werk in slaap vallen. -,
*-TAIL, S. 1. morsebel, slet, v.; 2. bemodderde rand
- with, bw. 1. doen insluimeren; to - away the time,
(van een kleed), m. 5 -ED, bn. door de modder gesleept..
den tijd verslapen; 2. verdommelijken, benevelen. *-,
s. slaapje, dutje, o. (gem.) soes, In. *-D, dw. bn. in- Dragoman, DROGMAN, (dregh'-o-men), s. tolk (in het
Oosten), m.
gedut; zie DOZE.
Dragon, (di egh'-un), s. 1. draak, m.; 2. soort zeeslang,
Dozel, (dooz'-il), s. huig, v. keellelletje, o.
v.; 8. (fig.) kwaadaardig vrouwspersoon, o.; 4. zie DRACO;
Dozeling,(dooz'-ling), s.(teek.)soort arceering,doezeling,v.
gum-, dragant -gom. *- BEAM, s. (timm.) schoor(balk),
Dozen, (duz'-zn), s. twaalftal, dozijn, o.; a - apples, een
m. *- Flsx, S. grondeling (visch), m. *- FLY, S. schoen
dozijn appelen; a - wine, twaalf (flesschen) wijn; a
5 -LIKE, bn. als -, gelijk een draak.-laper(insct),m.
round -, dertien in het dozijn; a baker's -, veertien in
*_'s BLOOD, s. drakenbloed (soort hars), o. *-' S HEAD,
het dozijn; by the -, bij het dozijn; (fig.) velen te gelijk.
s. (plant.) drakenkop, m. *- SHELL, S. drakenkop(schelp),
Dozer, (dooz'-ur), m. v. sluimeraar, slaper, slaapster,
m. *-TREE, S. (plant.) drakenbloedboom, m. *- WORT,
dutter, dutster, m. , v.
s. slangenkruid, o.
Doziness, (doo'-zi -nes), s. 1. slaperigheid, vaak; 2. beDragonet, (dregh'-un-et), s. 1. kleine draak; 2. grondeneveldheid (van den geest), v.
ling (visch), m.
Dozing, (doo'-zing), dw. bn. duttend enz. f -, s. (het)
Dragonish, (dregh'-un-isj), bn. draakachtig.
dutten enz.; zie DOZE, ow. en bw.
Dozy, (dooz' -i), bn. 1. slaperig, droomerig; 2. zwaar, log. Dragonnade, (dregh-un- eed'), s. (gesch.) (inz. mv.)
vervolging tegen de protestanten in Frankrijk (na de
Dr., verk. van DOCTOR, van DEBTOR, (debet).
herroeping van het edict van Nantes, 1685).
Drab, (dreb), s. 1. straathoer, slet, v.; 2. soort gro4' grijs
laken, o. *-s, mv. (mijnw.) vergaarbakken, n3. mv. ver Dragons, (dre-ghuns), s. mv. benaming voor de plancoLORE D, s. grijs, vuil--gartoen,v.m*btensoort dracontium, v.
Dragoon, (dre-ghoen'), m. dragonder, m. *-, bw. 1.
grijs, lichtbruin, o.
vervolgen -, nazetten, najagen (met dragonders); 2. aan
Drab, (dreb), ow. hoereeren. *- BING, dw. bn. hoereerend.
de woede der soldaten prijs geven; we can be -ed to
-, s. (het) hoereeren; gemeene -,wulpsche levenswijze, v.
nothing, door geweld kan men niets van ons gedaan
Drabble, (dreb'-il), bw. bemorsen, bekladden, beklonkrijgen. 5 -ADE, (- eed'), s. 1. (het) prijs geven eener vesteren. *-, ow. (vissch.) hengelen (naar barbeelen).
*...ING, dw. bn. bemorsend enz. -, S. (het) bemorsen
ting aan de woede der soldaten; 2. Zie DRAGONNADE.
*-ED, (-ghoend'), dw. bn. vervolgd enz.; zie DRAGOON.
enz.; zie DRABBLE.
-ER, ('-ur), m. zie DRAGOON, S. *-ING, dw. bn. ver
Drabler, (dreb'-lur), s. (zeev.) onderbonnet, o.
Drachm, (drein), *- A, (drek' -me), s. 1. drachma (nieuwe
vervolgen enz.; zie DRAGOO14. -volgendz.,s(ht)
Grieksche munt = 50 cent ong.; gewichtje (= 2 gram). Drail, (dreel), bw. ow.trekken,sleepen,slepen;zie DRAGGLE.
Dracin, (dre'-sin), s. (alch.) een alcohol uit drakenbloed Drain, (dreen), s. 1. greppel, afvloei - sloot, gracht, v.
getrokken, o.
verlaat, o.; to cut a -, een waterloop -, eene sloot graDraco, (dre'-ko), s. m. 1. Draco (eerste Atheensche wetgeven; to run a -, eene gracht maken, - leiden; catchwaver); 2. (stern) draak (sterrenbeeld); 3. moerasdamp, m.;
ter -, ringsloot; covered -, bedekte -, overdekte water4. soort tweeslachtig gedierte, o. *- NIN, s. (scheik.)
leiding; lateral-, side-, zij-kanaal - gracht; open main
zak. roode zelfstandigheid uit drakenbloed verkregen,v.
-, afvoer-kanaal ; rubble-, rumbling -, steenen waterDracontic, (dre- kun'-tik), bn. (sterr.) tot de volle omgoot; 2. uitputting, opdroging, v.; (ook fig.); - upon
a bank, een buitengewone opvraag van geld aan een
wenteling der maan behoorend.
Dracunculus, (dre- kun' -kjoe -lus), s. 1. (gen.) huidworm;
bank. *- GALLERY, s. galerij -, v. toestel tot droogma2. pieterman (visch), m.; 3. (plant.) slangenkruid, o.
king, m. *- LEVEL, s. droogmakings- waterpas, M. * -PIPE,
Drad, (dred), bn. verschrikkelijk; zie DREAD.
s. (stoomv.) ontlastpijp van de bilgepomp, v. *-- SLUICE,
5 -TRUNE, S. verlaatbak, m. -kom, v.
Draff, (draaf), s. 1. grondsop, o. droesem, m.; 2. spoeling, v.
draf, m.; 3. (fig.) uitschot, o. vuilnis, v. *- TUB, s. spoe- Drain, (dreen), bw. 1. doorzijgen, filtreerent he -ed their
lingtrog, m. *- isH, *-Y, bn. 1. morsig, vuil; 2. norsch,
wealth into his coffers, hij deed hunnen rijkdom zachtonvriendelijk; 3. slecht, boos.
kens in zijne schatkist overgaan; 2. droogleggen, droog
Draft, (draaft), s. 1. (kh.) wissel, m. tratta, v.; - per
malen, opdrogen; to - grounds, gronden droogleggen,
appoint, appointe (wissel); 2., aftrek, verkoop, m. debiet,
draineeren; to - the waters from a marsh, het water van
o.; 3. doorslag, m. overgewicht, goedgewicht, o. toegift,
een moeras afleiden, - doen afvloeien; (fig.) a foreign
v.; zie verder DRAUGHT. *-, bw. en ow. Zie DRAG. *-,
war -ed our resources, een vreemde oorlog putte onze
bw. 1. ontwerpen, schetsen; 2. (mil.) uitkiezen, detacileehulpbronnen uit; it -ed much coin to furnish us with
ren. *- ED S dw. bn. gedetacheerd. *- EYE, *-ROLE, S.
corn, onze aankoopen van koren sleepten veel geld mede;

DRA.

DRA.

233

om tlae ground, de fonteinen
the fountains -ed the :cater from
ven, V. mv.; to play at -, dammen, dam spelen.
leidden het water uit den grond af: all land -ed front
m. 1. teekenaar, schetser, ontwerper; 2. (fig.) drinthe sea, al de gronden ontwookerd aan de zee; to be
kebroêr, (gem.) zuiplap, m.
-ed of, uitgeput zijn (van geld enz.) ; his purse is t- Drave, (dreev), dw. zie DROVE.
-ed, zijne beurs is ledig; to - one's self, zich aderlaten; Draw, (drao), s. 1. trekking, v. (het) trekken; 2. (getrokken)
to - of, geheel laten uitdruppelen, volkomen ledigen;
lot, o. prijs, m. premie, v.; 3. (fig.) lot, o. bestemming;
to - up, uitdrinken; 3. (zeev.) wegvoeren, doen af4. getrokken (smeer- of was-)kaars;5. (scheik,) lediging,

drijven. *-, ow. volkomen droog worden, uitdruppen,
ruiming van gas (uit de kolf), v. *- BACK, s. (kh.) 1.
afvloeien. * - ABLE, ('- i - bl), bIl. afleidbaar, opdroogbaar.
teruggave, restitutie (van betaalden accijns); 2. premie
-AGE, ('idsj), s. 1. (het) afleiden, op-, uitdrogen;
van uitvoer; 3. korting, v. disconto, o.; - from pay, (mil.)
(het) droogmalen, - maken; 2. afloop, in.; 3. uitdi-up inhouding van soldij; 4. terugstoot (van het kanon); 5.
peling, V. * _GALLERY, zie Op DRAICC ; --S, mV. 1. (droognadeel, o. afbreuk, v. °- BEAM, s. haspel, m. kruis-windas,
makerij en, V. mv. indijking, v.; 2. greppels, v. nlv. *- ED,
o.; - of a well, putzwengel, in. 5 -BENCH, S. trekbank,
dw. bn. doorgezijgd, gefiltl - eerd enz.; zie DRAIN, bw.
V. *-BOLT, S. voetangel, m. 0 -BOY, m. (wev.) trekjongen,
*-ER, ('-ur), s. 1. doorzijger ; 2. (water)afleider, m.;
m. maatje, 0. -s, mv. (kh.) gesorteerde katoenen en
3. gatenplatteel; 4. droogrek, o.
wollen stoffen, v. mv. *--BRIDGE, s. ophaalbrug, v.
Draining, (dreen'-ing), dw. bn. doorzijgend enz. "-, s.
* -GAD1E, S. onbeslist spel, o. remise- partij, v. *- GEAR,
(het) doorzijgen enz.; zie DRAIN. * -PLOUGH, S. (landb.)
S. trektoestel, m. * -LATCH, s. 1. trek-, schuifbout, m.;
droogploeg, m. *- TILES, S. mv. gootpannen, V. mv.
2. (fig.) schaakstuk, o. *- NET, s. 1. (vissch.) treknet; 2.
Drake, (dreek), s. 1. woerd (mannetje van liet eend),
vogelnet, o. °- PLATE, s. (werkt.) trekijzer, o. - plaat, V.
m.; to make ducks and -s, keilen (platte steentjes over
* -STOP, S. (muz.) register, 0. 5 -WELL, S. waterput met
liet water schieten); 2. klein veldkanon, o.; 3. vlieger, m.
hangenden ketting, m.
Drake, (dreek), m. Francis Drake (Engelsch admiraal, Draw, (drao), bw. onr. (vt. drew, vdw. drawn), 1. trek1580).
ken, zuigen, strijken, neerhalen; to - air, de lucht inDram, (drem), s. 1. zie DRACHMA; 2. beetje, weinigje, o.;
ademen; to -- breath, adem scheppen; to - the bow,
3. droppel, slok, borrel, m. (zeev.) oorlam; 4. geestrijk
met den boog schieten; to - an arrow, een pijl afschievocht, o. jenever, m. *-, ow. borrelen, (gem.) zuipen.
ten; to - blood, aderlaten, bloed aftappen; to - a bill,
-DRINKER, m. v. j enever-drinker, borne. aar, -ster, m. v.
een wissel trekken; to - bread, brood uit (den (oven)
Drama, (the'-me), s. tooneelstuk, treurspel, drama, o.;
halen; to - a bridge, een brug ophalen; to - a comthe .English -, (fig.) het Engelsch tooneel. *- TIC, *-TIplaint, Bene aanklacht intrekken; to - a fowl, 1. een
CAL, bn., -LY, bijes. tooneelmatig, dramatisch; dramatic
(stuk) gevogelte uithalen: 2. - van het spit nemen;
personae, (handelende) personen (in een tooneelspel), (lijst
to - a groan, een zucht loozen; to the interest from,
er van). *- TIST, m. v. tooneeldicllter, -es, ni. v. 0 -TIZE,
interest -, rente trekken van; to - lots, loten; to - a
('-taiz), bw. voor het tooneel bewerken, dranlatiseeren.
lottery, een loterij trekken, uitloten; to - a prize, een
-D, dw. bn. gedramatiseerd....noG, dw. bn. dramatiseeprijs trekken; a flash of lightning -s the guilty scene,
rend. *...TURGY, ('-tur-dji), s. 1. tooneelkunde, - kennis;
een bliksemstraal verlicht het wreede tooneel; to 2. tooneelcritiek, - recensie, v.
sob from, doen snikken; to - the sword, het zwaard
Drank, (drenk), vt en vdw. zie DRI1x. °-, s. (landb.)
-, van leer trekken; witli a -n sword, neet een ontbloot
wilde haver, V.
zwaard; to - tears from, tranen ontlokken aan; to -Drap, (drop), S. laken, o.
a tooth, een tand (uit)trekken; to - troops from a body,
Drape, (dreep), bw. 1. laken weven: 2. bespotten, voor
(mil.) troepen detacheeren; the wind -s a head, de wind
den gek houden. *- D, (drept), bn. bchangcn (niet), geschraalt; to - water, (zeev.) diep gaan; to - a certain
huld (in), gedrapeerd.
depth of water, doorwaden; to - the charge of a gun,
Draper, (dree-pur), m. 1. lakenkooper, - handelaar, m.;
een kanon ontladen; to - wire, koper -, ijzerdraad
linen -, linnenkooper, manufacturier; woolen -, koop
trekken; to - on a hurdle, op Bene horde voortsleepen;
wollen goederen; 2. -'s teasel, (plant.) kaarde --mani
to - before a tribunal, voor Bene rechtbank dagen; he
distel.
caused the carriage to be -ii close to the gate, hij liet
Drapery, (th ee'-pur -i), s. 1. (het) lakcnweven ; laken
het rijtuig tot dicht voor de poort komen; the novelty
lakenfabriek, v.; 3. lakenwinkel, m.; 4. laken,-wevrij;2.
of these opinions drew great atte,ition, do nieuwheid dewollen goed, o. stof, v.; 5. behangsel - tapijt, o. ; 6. (schild.
zer meeringen trok aller oplettendheid; these actors drew
en teek.) stoffeering, drapeering, v.; 7. (beeldh.) snijwerk,o.
full houses, deze toon2elspelers hadden groeten toeloop;
Drapet, (dre'-pit), s. wollen deken, v. grof tapijt, dek
to - into fantiliarity, gemeenzaam maken; to - on one's
-kled,o.
self death, zich den dood over den hals halen; Orpheus
Drastic, (dies' -tik), bn. gen. krachtig, drastisch. . -,
drew stones and trees, Orpheus lokte steenen en boomen
s. krachtig -, snelwerkend middel, o.
(om naar hem te luisteren) ; she -s her mouth, zij trekt
Draugh, (draaf), zie DRAFF.
haren niond, - hare lippen ; to - in length, verlengen;
Draught, (draaft), s. 1. (liet) trekken; inspanning, v.;
they drew themselves along, zij trokken voorwaarts; to egainz, 1. terughalen; 2. weder schetsen; to - along, voort
horse fit for -, trekpaard; cart of easy -, licht te bewegen kar, handzame wagen; to use oxen for all sort of
trekken; to - aside,ter zijde nemen, afzonde--siepn,
-s, ossen voor alle soort van vervoer bezigen; 2. tong,
ren; to - away, wegtrekken, - slaepen; to - back, ach
halen; to - down, naar beneden halen;-teruikn,
V. slok, dronk, m.; at a -, at one -, niet -, in één
teug; a delicious -, een heerlijke dronk, - teug; 3. drank,
religion -s down blessings upon, de godsdienst doet zem. vocht, o.; 4. (apoth.) drankje, geneesmiddel, o.; 5.
gen nederdalen op; to - forth, voorwaarts -, naar voren
(teek.) schets, v. omtrek, m.; -- of a skip, plan van een
halen, - trokken, in het licht plaatsen; to - in, in-, naar
schip; sheer -, lange teekening; 6. eerste opstel, ontbinnen halen, - trekken; to - o
f, aftrekken, terughalen; (mil.) den terugtocht aannemen; aftappen (wijn,
werp, klad, o.; 7. vangst, v. ophaal (met het net), m.;
the miraculous -, (Bijb.) de wonderdadige (viseh)vangst;
bier enz.); (drukk.) afdrukken; to - of with a fine file,
the - of a pound, het visschen in een vijver; 8. schot
polijsten; the shot was -n off from thë gun, de lading
(niet den boog); 9. (inil.) detachement, o. troep; 10.
werd weder uit het kanon gehaald; to - on, aan -, overtrekken ; over den hals halen, berokkenen; to - on
(zeev.) diepgang, m.; difference in -, stuurlast; launching
-, diepgang bij het te water loopen; load -, lastlijn;
gloves, handschoenen aantrekken; to - out, uittrekken,
11. koeltje, luchtje, o.; 12. trekking (van een schooruithalen, uitpersen, ontleenen (aan); I had -n out my
steen), v.; 13. - of air, tocht, m. trekking; 14. goot, v.;
family to, ik had mijn gezin medegenomen naar; to zie verder DRAFT. *-BAR, s. (zeev.) helmstok, ui.
out a fact from a witness, een daadzaak opmaken uit
*_BOARD, s. dambord, o. *- COMPASS, s. kompas niet
de getuigenis van; to - out, trekken, verlengen, op
vertakkingen, 0. * -CHAIN, S. sleepketting, m. *- EDC;E,
de lange baan schuiven; Virgil has -n out the best rules
s. (bk.) zuiver- gekante hoek, m. * - EYE, * -HOLE, s. blik,
of tillage, Virgilius heeft de beste regelen van landbouwkunde ontwikkeld; to - out, (mil.) detacheeren
oogopslag, m. *-Eooxs, S. mv. (geschut) trekhaken, m.
(troepen), uit (het gelid) laten treden, (in slagorde)
mv. *-xoRSE, S. trekpaard, o. *-IiousE, s. goot, v.
scharen; to - over, overtrekken, overhalen, medesloepen;
drekput, m. heimelijk gemak, o. *- oxFx, mv. trek-,
ploegossen, m. mv. -PORTER, S. (porter)bier op fust, o.
to -- together, te zamen brengen, versenigen; to - up,
Draughts, (draafts), S. mv. 1. damspel, o.; 2. damschijoptrekken, ophalen, in-, opzuigen; he drew himself up
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in his chair, hij zette zich in zijnen stoel overeind; shé
drew herself up to her full height, zij verhief zich in
hare volle lengte; to - up, (zeev.) op het droge halen;
to - up, regelen, ordenen, weder in het gelid brengen
(soldaten); ter zijde voeren. f -, ow. 1. trekken; to to, naderen; to - to an end, ten einde loopen; 2. overhellen (naar ééne zijde), 3. zich vernauwen; 4. van
leer -, de sabel trekken; 5. teekenen; 6. uithalen, trekken (een kaart, uit de loterij); 7. (heelk.) etteren, trekken (van pleisters); 8. to - back, achteruitwijken, terugtreden; (fig.) afvallen (van den godsdienst); 9. to in, zich beperken, zich behelpen, trekken (van thee,
koffie enz.); 10. to - near, - nearer, - nigh, nadertreden, - komen; 11. to - of, aftrekken ; (zeev.) zeewaarts gaan; 12. to - on, vooruit-, voorwaarts treden;
evening drew on, de avond daalde; the ship drew on
the chase,het schip begon de jacht, - de vervolging; to
- on upon, (kh.) trekken (wissels); 13. to - together,
bijeenkomen, zich verzamelen; gemeenschappelijk bandelen; to - out, uittrekken; to - out on account, een
rekening uittrekken; 14. to - up, zich in slagorde scharen, aanrukken; the servants drew up in the hall, de bedienden schaarden zich in de (ridder)zaal; to - up a
bill, een wissel afgeven, - trekken (op); to - upon a
ship, op een schip aanzeilen.
Drawable, (drao'-i-bl), bn. trekbaar.
Drawback, (drao'-bek), s. 1. zie onder DRAW, s.; 2. nadeel,
o. schade, v.
Drawee, (drao-ie'), m. (kh.) betrokkene, acceptant, m.
Drawer, (drao-ur'), m. v. 1. trekker, -ster; 2. uithaler, putter; 3. teekenaar, -ster; 4. (kh.) trekker, trassant; 5. (draad)trekker, -ster; 6. tandentrekker; 7. - o
a lie, uitvinder -, uitvindster eenei logen, m. v.; 8. lade,
schuiflade, v.; 9. alles wat aantrekt; fire is a great -,
vuur bezit veel aantrekkingskracht; 10. (drukk.) halve
letterkast, v.
Drawers, (drao'-urs), s. mv. a pair of -, onderbroek, v.;
chest of -, latafel, commode, v.; tooth-, tandentrekker
(werkt.), m.
Drawing, (drao'-ing), dw. bn. trekkend enz. *-, s. 1.
(het) trekken enz.; zie DRAW; 2. teekening, schets, v.;
- in pen and ink, penneteekening; - in water-colors,
teekening in sapverf; chalk -, teekening in natte kalk,
fresco-schilderij ; working -, (bk.) plan; 3. (zeev.) diepgang, m.; 4. (kh.) - and redrawing of bills, wisselrui
- of samples, het betrekken van monsters; plan -,-terij;
teekening van topographische kaarten; 5. (jag.) - amiss,
het spoor bijster worden ; - on the spot, opjaging van het wild; 6. - on, (red.) sluitrede. * -ACCOUNT,
s. (kh.) open crediet, o. * - AIR, S. (stoomv.) luchtinzuiging, v. *-BOARD, S. teekenplank, v. -bord,o. *-BUCKET,
s.(zeev.) slagputs, v.*- CHALK, s.teekenkrijt,0 *-- FRAME,
s. (werkt.) trekbank, v. -ijzer, o. *- HOUND, s. (jag.)
speurhond, m. * -KNIFE, S. (beefs.) veegmes; (kuip.) snijmes. o. * -MASTER, S. teekenmeester, m. * - MILL, s.
strijkmolen, m. "*- PAPER, s. teekenpapier, o. *- PEN,
s. teekenpen, v. * -PLATE s. (werkt.) draad-, trekijzer,
0. * -POINT, S urw.) drijfnagel, -priem, m. *- hUMP,
S. handpomp, V. * -RATIONS, s. (zeev.) rantsoen-uitdeeling, v. *- RooM, s. 1. gezelschapszaal, ontvangkamer,
v.; 2. groot hofbezoek, o. receptie ten hove, v. lever, o.
* -SAIL, S. (zeev.) volstaand zeil, o. *- SHAVE, S. (kuip.)
snijmes, 0. *-TABLE, S. 1. teekenplank; 2. schrijftafel, v.
*-wIRE, s. (het) draadtrekken.
Drawl, (draol), bw. en ow. - out, 1. temen, sloepen (de
woorden); 2. verbeuzelen (den tijd) ; 3. dralen, treuzelen.
*_, s. geteem, getreuzel, o. *- ING, dw. bn. temend
enz. -, s. (het) temen enz.; zie DRAWL. -LY, bijw. op
te_nende -. sleepende wijze.
Drawn, (draon), dw. bn. zie DRAW. *-, bn. onbeslist;
- up two, three deep, op twee -, drie gelederen geschaard.
- game, remise-spel. -partij; - battle, onbeslist gevecht.
*-BOLT, s. (zeev.) blinde bout, m. *- BUTTER, s. gesmolten boter, v. * -GLOVES, s. mv. handschoenen met kleppen, m. mv.
Dray, (dree), *- CART, S. 1. kar, v. vrachtwagen, m.; 2.
slede, v.; a - of squirrels. (jacht) een broedsel eekhorentjes. 1-HORSE, s. karrepaard, sleeperspaard, o.
* -MAN, s. karreman, voerman, sleeper, m. *- PLOUGH,
s. sleepploeg, m.
Drayage, (dree'-idsj), s. (kh.) transport-, vervoerkosten,
m. mv. sleeploon, n.
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Drayton, (dree-tun), m. Michael Drayton (Eng. dichter
1553 -1631).

Drazel, (drez'-zl), v. slet, hoer, v.
Dread, (dred), s. 1. ange., schrik, m. vrees, v.; 2. eerbied, m. ontzag, o. *-, bn. vreeselijk, schrikkelijk;:
2. verheven, ontzagwekkend. *-, bw. vreezen, duchten.
*_, ow. beangst zijn, vrees voeden. * - ABLE, ('- i- bl),
bn. geducht, te duchten. *-BOLTED, bn. donderend, ra
ED, dw. bn. gevreesd, geducht. *- ER, m. v.-telnd.*
vreesachtige, beangste, m. v. *- FUL, bn., -LY, bijw.
1. vreeselijk, ijselijk, verschrikkelijk; 2. eerwaard, verhoven, heilig. * -FULNESS, s. vreesachtigheid, geducht
heid, v. *- LESS, bn. onbevreesd, onverschrokken. - NESS,.
s. onbevreesdheid, onverschrokkenheid, v. *- NAUGHT,_
*-NOUGHT, s. 1. soort grof -, dik laken, o. wollen stof,
v.; 2. regenkleed, o. jas, v. -, m. v. onbevreesde, onbesuisde, m. v. * - ING, dw. bn. vreezend, duchtend.
Dream, (driera), s. 1. droom, m.; 2. mijmering, droomerij,
v.; day -, droom van een wakenden mensch. *-, bw.
en ow. onr. en reg. (vt. vdw. dreamed en dreamt), 1.
droomen, verdroomen; 2. denken, mijmeren; to - on,
voortdroomen; to - a dream, een droom hebben; to away life, zijn leven verdroomen; to - one's sel f into
a fortune, zich verbeelden rijk te zijn, - te worden. *- ER,
m. v. 1. droomer, -ster; 2. mijmeraar; 3. luiaard, m.
V. * -ERY, s. (-ice), s. droomerij, v. *- FUL, bn. vol droomen, vol droomerij en. *- ING, dw. bn. droomend. -,
s. (het) droomen; droom, m. mijnlering, afgetrokkenheid,
v. -LY, bijw. droomerig. *-INEss, s. droomerigheid,
afgetrokkenheid. v. *- LESS, bn., -LY, bijw. droomloos..
Dreamt, (drimt), dw. bn. gedroomd; zie DREAM, OW.
Dreamy, (driem'-i), bn. droomerig.
Drear, (drier), bn., *- LY, bijw, *- Y, bn. treurig, droevig, akelig, eenzaam, verlaten. * -IHEAD, * -IMENT,
a -INFSS, s. 1. droevige eenzaamheid, verlatenheid; 2.
akeligheid, treurigheid, v.
Dredge, (dredsj), s. 1. (zeev.) baggerspade, v. -net, oester-, sleepnet; 2. (landb.) mengkoren, o. *- MAN, S.
oestervisscher, m.
Dredge, (dredsj), bw. 1. baggeren, dreggen; 2. oesters
visschen (met het sleepnet); 3. bestrooien (met meel).
*-D, (drejd), dw. bn. gebaggerd enz.; zie DREDGE, bw.
*-R, (- ur), m. 1. baggeraar; 2. oestervisscher, in. -,
s. 1. moddermolen, m.; 2. meeldoos, v. meelstrooier, m.
Dredging, (dredj -ing), dw. bn. baggerend enz. *-, s.
(het) baggeren enz.; zie DREDGE, bw. *-Box, s. (koekk.)
strooibus, meeldoos, v. * -MACHINE, S. bagger-, moddermolen, m.
Dree, (drie), bw. lijden, dulden. *-, bn. langwijlig,
langdradig.
Dregginess, (dregh'-i-;yes), s. drabbigheid, v. droesem, m.
Dreggish, (dre'ghisj), *...GHY ; {- ghi}, bn. drabbig, vol
droesem, modderig.
Dregs, (dreghs), s. inv. 1. droesem, m. drab, v. grondsop,
dik, o.;- of wine, wijnmoêr; 2. vuil, o. drek, m modder,
v.; 3. spoelwater, o. spoeling, v.; 4. uitschot, (ook fig.),
gespuis, janhagel, o.
Drench, (drentsj), s. 1. slok, m. teug, v.;2.drank,m.artsenij
(inz. voor vee), sterke dosis; 3. bevochtiging, drenking, v.;
4. (vee)trog, m.; 5. sloot, v. *-, bw. 1. drenken, bevochtigen; -ed in rain, doornat -, doorweekt van den regen;
-ed in blood, gedrenkt met bloed; to - deep thaughts
in mirth, sombere gedachten in vroolijkheid smoren; to
- with wine, in wijn zwelgen;2.(veearts.) drank -,artsenij:
toedienen (aan vee); sterk doen purgeeren. *- ED, dw.
bn. gedrenkt enz.; Zie DRENCH. *-ER, (- ur), In. v. 1.
bevochtiger, -ster, m. v.- 2. toediener van (vee)artsenij,.
m. * - ING, dw. bn. drenkend enz. -, s. (het) drenken
enz.; zie DRENCH.
Drent, (dient), Zie DRENCHED.
Dresden, (dres'-dn). s. (aardr.) Dresden (Saksen), o.
*- CHINA. (WARE), s. Saksisch porselein, o. *- LACE, S Saksische kant, v.
Dress, (dres), s. 1. kleeding, kleedij, v. toilet, o.; high
-, gala -, toilet-, hofkostuum: low -, onkiesche
kleedij; fancy-, fantazie-, tooneelkostuum; walking -,
alledaagsche -, gewone kleeding; head-, kapsel; wen of
-, pronkers, poppegekken; 2. (mil.) uniform, tenue, v.;
full --, groot uniform; un-, klein tenue; 3. opschik,
m . * - BAG. S. haarbuidel, -staart, chignon, m.* -BALL, S.
feestelijk bal, bal paré. o. *- cIRCLF, s. hof-, galabezoek,
0. *-COAT, S. galakleed, o.. -rok, gekleede rok, - frak, m.
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*-• CRAPE, s. grof krip, o. *- HAT, S. balhoed m. claque,v.
*_MAKER, 1. M. v. wollennaaister, kleeclermaakster,

v.; 2. vrouwen - kleermaker, m. *- sHoES, s. mv. bal -,
dansschoenen, m. mv. *-swoRD, s. gala-, staatsiedegen,m.
Dress, (dres), bw. reg. en onr. (vt. en vdw. dressed en
drest), 1. regelen, in orde stellen, rangschikken; - your
ranks, (oudt. mil.) richt u ! 2. (zeev.) equipeeren; to - a
ship, vlaggen, paradeenen; 3. (heelk.) verbinden (wonden);
4. in orde brengen, opschikken, opsieren ; to - the hair,
het haar kappen; 5. bereiden, klaarmaken, appreteeren
(goederen) ; 6. kleeden ; to - a newborn child, een kind
bakeren; to - one's self, zich kleeden; she was -ed in a
silk gown, zij droeg een zijden japon; to be -ed, full -ed,
net gekleed - ,uitgedost zjn;(mil.) in groot tenue -,in groot
uniform zijn; 7. snoeien (boomen, wijngaarden), verzorgen (planten), afperken (een tuin, een veld); 8. persen
(laken); 9. toebereiden (salade); 10. reinigen, hekelen
(hennep); 11. bereiden (pennen); 12. uitpluizen (katoen);
13. looien (leder); 14. lappen, verstellen (kleederen); 15.
(drukk.) overslaan, op den vorm leggen. f -, ow. 1.
(mil.) zich richten; look to the right and -! rechts, richt u!
2. zich kleeden, gekleed gaan; he -es very much, hij gaat
rijk gekleed, legt veel aan zijn toilet ten koste; they
- in hunting frocks, zij hebben j acht -blouses aan; to in plain clothes, eenvoudig gekleed gaan. 5 -ED, dw. bn.
gekleed enz.; zie DRnss. *-ER, m. v. 1. kleeder, -ster;
2. opmaker, - maakster (van stoffen), m. v.; - of wool,
wolkaarder; 3. spijsbereider, -ster; 4. pronker, -ster; 5.
(boom)snoeier, tuinier, -ster, m. v.; - of wine. wijn
zandkrabber ,m.-,s.buffet,o.aanreehtt afel,v.-gardeni;8.
Dressing, dw. bn. kleedend enz. *-, s. 1. (liet)
kleeden enz.; zie DREss; 2. opschik; 3. (fig.) uiterlijke
schijn, glans, m.; 4. (het) opmaken, appretuur (van stoffen); 5. (heelk.) verband, compres, windsel, o.; 6. (landb.)
mestaarde, v.; 7. pak slaag, o. -s, mv. bouwsieraden, o. mv. * -BENCH, S. (letterg.) gietbank, v. *- Box,
*-CASE, s. 1. toiletkistje, o. kapdoos; 2. (heelk.) instrumentenkist, v. - koker, m. *- CHEST of DRAWERS,
S. toilet- kastje, o. commode, v. * -CLOSET, S. kleedka
0. 5 -CLOTH, S. kapkleed, o. -mantel, m. 5 - GLASS,-mertj,
S. toiletspiegel, m. psyche, v. *- GOWN, s. slaaprok,
poedermantel, m. * -HIDES, s. mv. koetskleeden, -overtreksels, o. mv. *-PLATE, s. ]. zilveren tafelgereedschap, o.; 2. (stoomv.) vlakplaat, v. gaatijzer, o.
4-ROOM, s. kleedkamer, v. * -TABLE, S. kaptafel, v.
Dressy, (dres' -si), bn. pronkzuchtig, opzichtig gekleed.
Drest, (drest), Zie DRESSED.
Dretch, (dretsj), ow. (w. g.) droomex., talmen.
Dreul, (droel), ow. kwijlen.
Drew, (droe), vt. zie DRAW.
Drib, (drib), s. beetje, brokje, o. f -, bw. afsnijden,

knotten.

Dribble, (drib'bl), ow. 1. droppelen, kwijlen (van kinderen); 2. dribbelen. *-, bw. laten droppelen.
Dribblet, (drib-'blit), s. 1. brokje, stukje, beetje; 2.
sommetje, o.; 3. kleine huisschulden, v. mv.
Dribbling, (drib 'bling), dw. bn. droppelend enz. *-,
S. (het) droppelen enz.; zie DRIBBLE.
Dried, (drajd), dw. bn. gedroogd enz.; zie DRY. ...EB
(-ur), s. 1. alles wat opdroogt; 2. (heelk.) opdrogend
middel; 3. droogrek, o.
Drift, (drift), s. 1. hoop, stapel, m.; 2. dichte massa;
3. bui, regen -, hagelbui; 4. drift (wolken), v. zwerk; 5.
(zeev.) drijvend voorwerp, wrak, o.; a - of ice, drijfijs; a ship a -, een driftig schip; 6. (kuip.) drijfhout, o.;
7. strooming, stroomkracht, v.; 8. mijngang, v.; - of
the forests, toezicht over de bosschen en liet wild; -s of
sand, drijf-, welzand; spoom -, schuim der golven. -,
(fig.) aandrift, drijfveer, v. doel, o. *- ICE, s. ijsschotsen,v.
mv. *-MAKERS, S. mv. (mijnw.) gang-makers, m. mv .
*-RAIL, B. (zeev.) potdeksel, 0. gilling, v. *_ROTE, S.
(zeev.) drijf-snelheid, v. * - SAIL, s. drijfanker, stopzeil, o.
5 -SCROLL, s. (zeev.) uitloop van de gilling, m. -WAY,
S. 1. (landb.) drijfweg, m.; 2. (zeev.) wrak, o. *- WIND,
S. drijfwind, ni. *- wooD, S. (zeev.) drijf -, drijvend hout, o.
Drift, (drift), ow. 1. drijven, jagen; the -ing clouds, de
jagende wolken; 2. (zeev.) afdrijven, driftig worden,
ronddrijven ; 3. zich opstapelen, kruien (van ijs). -,
bw. 1. ophoopen; 2. drijven. *- ED, dw. bn. gedreven
enz.; zie DRIFT, ow. * - ING, dw. bn. drijvend enz. -,
S. (het) drijven enz.; zie DRIFT, ow. en bw.
Drill, (drill), s. 1. (werkt.) drilboor, ijzerboor; 2. beek,
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greppel, vore; 3. (mil.) exercitie, oefening, v.; to be upon, aan het exerceeren zijn; 4. dril (zek. stof); 5. baviaan , m. 5 -BoRE, s. drilboor, v. *- BOW, s. drilboog,
draaiersboog, m. 5 -BOX, S. 1. drilschijf, v.; 2. drilploeg,m.
zaaimachine, v.; - and bow, (werkt.) vioolboor en boog.
*- BRASE, S. strj kstok, m. * -HARROW, S. (landb.) booregge, v. 5 -HUSBANDRY, s. gmv. het zaaien in rijen.
*-PLATE, s. drilplaat, v. *- PLOw, * -PLOUGH, s. dril ploeg, m.*-SERGEANT,s.drilsergeant ,exerceer -meester,m.
Drill, (dril), bw. 1. drillen, boren; 2. (mil.) drillen, oefenen, exerceeren; to be-ed. geëxerceerd -, gedrild worden,
-zijn; 3. (landb.) in rijen bezaaien; 4. drijven, aanzet
5. - on, uitstellen, op de lange baan schuiven;-ten;
- away, verspillen (den tijd); 6. leiden, doorvoeren.
*- ow. 1. in rijen zaaien; 2. kabbelen, vloeien; 3.
(mil.
) exerceeren. *- ED, dw. bn. gedrild; Zie DRILL,
bw. ow. * - ING, dw. bn. drillend enz. -, s. 1. (het)
drillen enz.; Zie DRILL, bw. ow.; 2. (kh.) dril, v. (grove
broekenstof). * _ MACHINE, s. (stoomw.) boormachine, v.
Drills, (drils), s. mv. droppels, m. mv.
Drily, (draj' -li), enz. Zie DRYLY, enz.
Drim, (drim), bw. (zeev.) in een rechten stand stellen,.
- brengen (een schip).
Dring, (dring), ow. slenteren, lanterfanten.
Drink, (drink), s. gmv. dronk, drank, m.; give us some -,
geef ons wat te drinken. m oo ay , s. gmv. drinkgeld, o.
fooi, v. * -OFFERING, S. drank-, plengoffer, o.
Drink, (drink), ow. onr. (vt. drank, vt en vdw. drunk,.
oudt. drunken), drinken; - of the brook, ga drinken
uit de beek; to -- out of a glass, uit een glas drinken;
to - round, in het rond drinken; to - to one, iemand
toedrinken; to - to the health of one, op iemands gezondheid drinken. *-, bw. 1. drinken; to - healths,
gezondheid drinken, toosten uitbrengen (slaan); to one's self drunk, zich dronken drinken; 2. (iets) opslurpen; the flowers - the dew of the morning, de bloemen drinken den morgendauw; 3. to - down, (iem.)
onder de bank drinken, overwinnen in het drinken; (fig.)
wegdrinken, (het) afdrinken; to - off, to - up, afdrinken, verzwelgen; to- out, uitdrinken, ledigen. 5 -ABLE,
(-'ible), bn. drinkbaar. -s, s. mv. dranken, m. Inv.
-BESS, S. drinkbaarheid, v. *- ER, m. V. drinker,
-ster, (inz.) dronkaard, m. v.
Drinking, dw.bn.drinkend enz.- s.l.(het) drinken;2.giren
to -, aan den drank verslaafd. *- BOUT, s. drinkgelag,o.
- partij, v. 5 -COSIPA1V1oN,s. drinkebroêr,m.*-cuP,s.drinkbeker,m. - schaal, v. 5 -GLASS, s.drink-,bierglas,o. 5 - Gossie,
v. zuipzuster, v. dronken wijf, o. 5 -HORN, s. drinkhoren, m. *- HOUSE, s. herberg, kroeg, v. * - - MATCH, S.
drinkgelag, o. *-MUSCLE, S. (ontl.) rechte oogspier, v.
* -POT, s. drink-, bierkan, - kruik, v. *- SONG, s. drinklied, o. 5 -SPELL, S. vlaag van dronkenschap, v.
Drip, (drip), s. 1. het druppelen, o. drup, m.; 2. afdrup
regenbord, afdak, o. *- PIPE, s. waterlek -sel;-3.(bk)
pijp, v. *- STONE, S. druip -, filtreersteen, m.
Drip, (drip), ow. - from, druipen, druppelen. *-, bw.
bedruipen, besproeien (niet vet). *- PED, dw. bn. gedropen, bedropen. * - PING, dw. bn. druipend, bedruipond ; to be - wet, druipnat zijn. -, s. (liet) druipen
enz.; Zie DRIP. -, 1. afdruipsel, o.; 2. afval, m. *- PAN,
S. braadpan, v.
Dripple, (drip -'pl), bn. zwak, flauw.
Drive, (drajv), s. wandelrit, m. toertje, o.; to take a -,
een wandelrit doen. * - BOLT, zie DRIVING-BOLT.
Drive, (drajv), bw. ow. (vt drove, vdw. driven), 1. drijven,
stooten, duwen; - thy business, let not it - thee, drijf
uwen handel, laat hij u niet drijven; 2. inslaan, indrijven (een spijker enz.), inheien; to - cask hoops, hoepels
aandrijven; to -- hoops on a mast, de kuipbanden om een
mast nemen; a nail -s another, (spr.) de eene spijker
drijft den anderen; de eene deugniet sleept den anderen
mede; 3. drijven, mennen (paarden enz.); they drove their
cattle, zij draven (hoedden) hun vee; 4. dwingen, jagen,
nopen (tot), opjagen; to - from field to fold, rust noch
duur laten; to be -n into exile, in ballingschap gezonden worden; to - into desperate measures, tot wanhopige
middelen drij ven; to be -n to despair,tot wanhoop gebracht
zijn; he will - me to madness, hij zal mij nog waanzinnig
maken; 5. klopjacht houden (Shak.); 6. schudden, zeven
(Shak.); 7. doen ruimen (een land), uitdrijven; 8. to - a
trade, handel drijven (in); to - a business, Bene zaak besturen; to - a bargain, een koop sluiten; to - a country,
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een land af-, platloopen; to-away, wegjagen; to -back,
terugdrijven; to be -n by the tide, (zeev.) door den
stroom afdrijven; to be -n from the anchors, van de
ankers geslagen worden ; to - in, indrijven; (fig.) voortjagen naar; to - from, - of, verjagen van; to - on,
aanzetten; to - up, met geweld ontvoeren. *-, ow. 1.
jagen (naar), gedreven worden, stuiven; thesnow drove
full in his face, de sneeuw stoof hem vlak in het aan
to - backward, achteruitwijken; 2. - against, --gezicht;
upon, vallen, neerstorten (op); 3. rijden, rennen, mennen; a3 fast as he can -, zoo snel hij rijden kan, in
vollen draf; he drove witli her in a post-chaise, hij reed
met haar in een post-sjees weg; a horse fit for - and
ride, een koets- en rijpaard; to - away, - off, wegrijden; to - into, binnenrijden; to - on, op-, verder
rij den, hard rijden; - on! rij op! to - to, rijden naar;
4. to - at, (fig.) strekken, doelen op; richten (een slag);
5. to - up, voorrijden; 6. (drukk.) kooien; 7. (zeev. af-,
wegdrijven, driftig raken, - worden; to - bodily upon a
coast, dwarsscheeps op den wal drijven; to - to leeward,
naar lij drijven; to - with the anchors ahead, met de ankers voor den boeg doorgaan.
Drivel, (driv'-vl), S. 1. spog, speeksel, o.; 2. (fig.) zie
DRIVELER. *-, ow. 1. kwijlen; 2. (fig.) fazelen, suffen.
s-ED, dw. bn. 1. gekwijld; 2. gesuft. *- ER. (- ur),
m. v. 1. kwijler, -ster; 2. suffer, -ster, m. v.
dw. bn. 1. kwijlend; 2. suffend. -, s. 1. (het) kwijlen; 2. (het) suffen.
Driven, (draj' -vn), dw. bn. gedreven enz.; zie DRIVE.
Driver, (drajw'-ur), m. v. 1. drijver, drijfster; 2. (vee-)
hoeder, -ster, m. v.; 3. voerman, koetsier, kruier; 4.
machinist, m. -, S. 1. (kuip.) drijfhout; 2. drijfrad, o.;
zie ook PILE-DRIVER; 3. (zeev.) bezaan; 4. (stoomv.) nok,
m. neut, v.; 5. kookijzer, o.; kookbeitel, m.; screw-, snij
*-BOOM, S. (zeev.) bezaansboom, m. * _ nALLIARDS,-plat.
S. mv. vallen (van den broodwinder), m. Inv. *-s, mv.
wiggen (tot verwisseling van de excentriek), v. mv.
Driving, (drajw'-ing), dw. bn. drijvend enz. *-, s. het
drijven enz.; zie DRIVE; - of a ship near the coast, aan
to understand -, het mennen verstaan, kunnen-landig;
mennen. * -ANCHOR, s. (zeev.) drijfanker, o. *- AXLE, s.
(werkt.) drijf-as, v. -boom, m. *- BELT, s. jachtgordel, m.
*-BOLT, S. (zeev.) drijfbout, m. -ijzer, o. *-Box, S.
(rijt.) bok, m. koetsiersbank, v. *- CARRIAGE, s. ram,
stootwagen, m. *-cusnaoN, S. voermanskussen v o.
*.noop, S. drijfband, m. *- MALLET, s. kleedspaan, v.
* -REINS, s. leidsels, 0. mv. teugels, m. mV. * - WHEEL,
s. drijfrad, 0. *-WHIP, S. voermanszweep, v.
Drizzle, (driz'-zl), s. stofregen, m. *-, onp. w. stofregenen; droppelen, bij droppels vallen; ijzelen. *- D, dw.
bn. gestofregend. *...ING, dw. bn. stofregenend, druppelend. -, s. (het) stofregenen enz.; zie DRIzzLE. *...Y,
bn. stofregenend, vochtig (van de lucht), regenachtig.
Droek, (drok), s. (landti.) zek. deel van een ploeg, o.
Drogger, (drogh-'ur), s. zek. Noorsch vaartuig, o.
Drogheda, (drogh-'ie-de), s. drogheda (grof Tersch linnen), o.
Drogman, (drogh'-men), zie DRAGOMAIa.
Droil, (drojl), S. zie DRONE. *-, ow. druilen, droomera;
(fig.) teuteren, treuzelen.
Droit, (drojt), s. 1. recht, o. belasting, v.; 2. -s, mv.
rechten, handvesten, o. v. mv.
Droll, (drol), bn. potsierlijk. kom'ek. *-, s. m. 1. potsenmaker, spotvogel, m.; 2. klucht, v. kluchtspel, o. -,
ow. potsen -, grappen maken. *--, bw. voor den gek
houden; bespotten; to - away nature, het natuurlijke in
een bespottelijk licht plaatsen. *- Fig, (- ur), m. zie
DROLL, s. 1. -Y, s. 1. klucht, v. kluchtspel; 2. poppenspel,
0. * -ING, dw. bn. schertsend enz. -, s. 1. (het) schertsen enz.; zie DROLL, ow. en bw.; 2. jok, boert, m. pret,
v. potsen, V. mv. *- ISH, bra. -LY, bijes. kluchtig, potsig.
Dromedary, (drum'-i-de-ri), s. (=ies), dromedaris, m.
Drone, (droon), s. 1. horzel, m. mannelijke honigbij, v.:
2. lediglooper, -ster, luiaard, m. v. ; 3. gegons, o.;
4. baspijp (aan den doedelzak), v.; 5. bromtol, m. *- FLY,
s. brom-, paardevlieg, v. *- PIPE, s. (muz.) brompijp, v.
Drone, (droon), ow. 1. ledig loopgin, niets doen; i. gonzen, brommen, dreunen. *- D, dw. bra. gegonsd enz.
*...ING, dw. bn. gonzend enz. -, s. (het) gonzen enz.;
zie DRONE. *...ISH, en., -LY, bijw. lui, vadsig. -NESS,
s. luiheid, vadsigheid, v.
Drool, (droel), bw. kwijlen.

DRO.
Droop,(droep),

ow. 1. kwijnen, vervallen, verzwakken;

the body -s in old ape, het lichaam vervalt in den
ouderdom; his spirits -, zijne geestkracht kwijnt; 2. den
moed laten zakken; tke soldiers were -ing with fatigue,
de soldaten vielen neer van vermoeienis; 3. kniezen,
treuren; 4. (zeev.) doorbuigen; to - at stem and stern,
doorgezet zijn. *- ED, (droept), dw. bn. gekwijnd enz.;
zie DROOP. * -ING, dw. bn. kwijnenb enz.; - willow,
treurwilg. -, s. (het) kwijnen, kwijning, v.; zie DROOP.
.-LY, bijes. op kwijnende -, treurige wijze.
Drop, (drop), s. 1. droppel, druppel, m.; -s, mv. (gen.)
droppeltjes, o. mv.; by -s, dropswijze; - by -, after -, drop voor drop, bij droppels; cold -s, koud
zweet; 2. oorhanger, m. -bel, v.; 3. luik, val-, schuifluik
(onder de voeten van een tot de galg veroordeelde): 4.
geheim sleutelgat, o.; 5. (zeev.) krul, diepte (van een
zeil), zeegd (van een dek), v. *-- BOLTS, S. mv. (zeev.)
gezonken bouten, m. mv. *- Box, s. (fig.) geldzak, m.
-DRY, bn. waterdicht, -proef. 0 -EARRINGS, s. mv. oorringen en hangers, m. mv. * -GALLOWS, S. (fig.) galgenaas, 0. 5 -LAKES, *-coLORS, s. mv. (schild.) verfplaatjes, -stukjes, o. mv. *_SCENE, s. tooneelgordijn, v.
*- ,SERENE, s. (gen.) zwarte staar, v. * -STONE, s. dropsteen, m. *- WORT, S. (plant.) steenbreek, v.
Drop, (drop), bw. 1. doen droppelen, indruipen; 2. laten
vallen; 3. inwerpen (in eene brievenbus);4. inlasschen,
laten invloeien (in een gesprek); don't - a word that,
laat vooral niet verluiden dat; 5. nijgen, buigen; to a curtesy, Bene buiging maken; 6. laten zakken (den loop
van een geweer; (fig.) laten kwijnen (het gesprek); he
-ped all idea of doing it, hij liet alle gedachten varen
het te doen; 7. afzetten, laten uitstappen (uit een rij
opgeven, laten varen (een twist, eeae hoop,eene-tuig);8.
kleederdracht); to - an acquaintance, ophouden iem. te
zien, breken met iem.; let us - the subject, laat ons
daar een speldje bij steken; 9. bedekken; to be -ped
with gold, met goud (vergulde sieraden) overladen zijn.
*_, ow. 1. droppelen, druipen; my clothes are ping,
mime kleederen zijn doornat, - druipen; 2. af-, neêrvallen, zinken; 3. wegsterven; he saw them ping one after
another, hij zag hen den een na den ander (in het graf)
zinken; to let - an incident, een voorval onbemerkt laten
voorbijgaan; the affair ped, de zaak bleef daarbij; 4.
zakken; the spear ped, de lans zakte; 5. vallen (van
een tooneelgordijn); 6. (zeev.) to - anchor, ankeren; to
- astern, achterblijven, deinzen; the land -s, het land
verdwijnt allengs uit het gezicht; the sail -s ten yards,
het zeil is tien yards diep; to - to leeward, naar lij vervallen; to - down the river, de rivier afzakken; to - the
pawls, de pallen laten zakken; 7. to - in, onverwachts
binnenkomen; (kh.) inloopen (van berichten); to - of,
afzakken, zich verwijderen, afdruipen; to - vacant, vacant worden, openvallen; sterven; to - out, wegsluipen,
zich uit de voeten maken.
Droplet, (drop'-let), s. droppeltje, o. (Shak.).
Dropped, (drop'-pid), dw. bn. gedroppeld, gedropen enz.;
Zie DROP, bw. en ow.
Dropping, (drop'-ping), dw. bn. droppelend, druipend
enz. *-, s. (het) droppelen; druipen enz.; zie DROP, bw.
en ow.; - the colors, (zeev.) het salueeren met de vlag.
*-I.Y, bijw. dropswijze. * - BOARD, S. 1. (kaars.) druipplank, v. -bak, m.; 2. (kookk.) vergietpan, v.
Dropsical, (drop'- si-kel), *...SIER, ('-sid), bn. (gen.) waterzuchtig.
Dropsy, (drop'-si), s. gmv. (gen.) waterzucht, v.
Dropt, (dropt), dw. en ho. zie DROPPED.
Drosky, (dros'-ki), s. laag vierwielig rijtuig, o.droschke,v.
Drosometer, (dro- som'-i-tur), s. dauwmeter, m.
Dross, (dros), s. 1. (metaal)schuim, o.; 2. (metaal)roest,
sintel, slak, v. oxyd, o.; - of iron, hamerslag, m.; 3. vuil,
o. onraad, M. 5 - INESS, (dros'-si - ness), s. 1. schuimachtigheid, roestigheid; 2. onreinheid, v. onraad,m.*-LESS,
bn. 1. vrij van roest; 2. zuiver, rein. *-Y, bn. 1. schuimachtig, roestig; 2. vuil, onrein.
Drotehel, (drotsj'-el), v. slet, v. lui vrouwspersoon, o.
Drought, (draut), *-INESS, s. 1. droogte, dorheid, v.; 2.
dorst, m. dorstigheid, v. *-F, bn. 1. droog, dor, waterloos; 2. dorstig, smachtend.
Droumy, (draum' -i), bn. troebel, modderig.
Drouth, (drauth), s. 1. droog weder, o.; 2. dorst, m.
*-IrEss, s. 1. droogte; 2. dorstigheid, v. *-Y, bn. 1.
droog; 2. dorstig.

237

PRO. - DRU.

DRU. - DRY.

Drove, (droov), vt. zie DRIVE. *-, s. 1. drift, kudde, v.;
2. drom, hoop; 3. drijfveeg (voor vee), M. *-R, (- ur), s.
m. 1. veehoeder, - drijver; 2. veehandelaár, m., 3. (zeev.)
drijfboot (neet den stroom), v. *...InG, S. veehandel, m.
Drown, (dreun), bw. 1. verdrinken, verzuipen; 2. overstroomen; to - one's self in pleasures, zich in vermaken
dompelen; 3. (fig.) versmoren (de stem), verduisteren,
overvleugelen, onderdrukken; 4. verdooven; 5. dronken
maken. *-, ow. verdrinken, onder (water) raken. *- ID,
dw. bn. verdronken enz.; zie DROWN. *-ER, (- ur), m. v.
die of dat doet verdrinken, * - ING, dw. bn. ver
- man, drenkeling. -, s. (het) verdrin--drinkez.;
ken enz.; zie DROwn.
Drowse, (draus), ow. 1. dommelen, sluimeren, dutten;
2. zich onwel voelen. *-, bw. 1. doen inslapen, in slaap
sussen; 2. verdommelijken.
Drowsihed, (draus' -i- lied), s. slaperigheid, v.
Drowsily, (draus' -li), bijes. zie DROWSY. *...NESS, s. 1.
slaperigheid; 2. traagheid, vadsigheid, v.
Drowsy, (draus' -i), bn. 1. slaperig; 2. slaapverwekkend,
tot slapen noodigend; - disease, slaapziekte; 3. traag,
vadsig, log. * -HEADED, bn. dommelig, onbevattelijk.
Drub, (drub), S. 1. stom, klap; 2. slag, m. *-, bw.
stompen, slaan, ranselen. -BED, dw. bn. gestompt enz.;
zie DRUB. 5 -BIN G, dw. bn. stompend. -, s. (het)
stompen, - pak slaag enz.; zie DRUB.
Drudge, (drudsj), m. v. 1. slover, sloofster, s'aaf,
slavin, m. v.; 2. zondenbok, m. k -, ow. sloven (aan
geringen of handenarbeid); to - away, to - out the day,
zich den ganschen dag afsloven. *- D, dw. bn. gesloofd
enz.; Zle DRUDGE, OW. 5 -R, ('-djur), S. Zie DRUDGE, S.
-RY, s. (- ies), grof -, afmattend werk, o. slavenarbeid,
m. dw. bn. slovend enz. -, S. (het) sloven
enz.; zie DRUDGE en DRUDGERY. -LY, bijw. op slovende
wijs, hard, moeielijk.
Drug, (drugh), s. 1. drogerij ; 2. bocht, slechte waar, v.
*-, ow. geneesmiddelen voorschrijven, - toedienen. *-,
bw. 1. artsenij mengen; 2. met schadelijke bestanddeelen
mengen; 3. bedwelmen (door slechte waar). 5 -DA51NED,
bn. (Shak.) berucht -, verwenscht wegens schadelijke
kruiden. ..GED, (drugel), des. bn. zie DRUG, ow. en
bw. -, bn. aangemaakt, vermengd, volgestopt (met
medicijnen enz.). * - GER, (ghur), m. drogist, m. -, in.
v. vermenger, -ster (met kruiden enz.). * - DIALA, Zie DRAGOMAN. * -GERT, (-ghur-ri), - BUSINESS, s. drogerij.
handel, m. * -- SHOP, s. drogistwinkel, m. *- WARE, S.
drogerijen, v. mv.
Drugget, (drugh'-ghit), s. (kh.) droget (zek. stof), v.
Drugging, (drugh'-ghing), dw. bn. mengend, toedienend
(artsenijen enz.). *-, s. (liet) mengen enz.; zie DRUG.
Druggist, (drugh'-ghist), Drugster, (drugh'-stur), m.
drogist, ni.
Druid, (drop'-id), m. druïde, in. *- ESS, v. druïdische
priesteres, v. *- IC, *-ICAL, bn. druïdiech, druïden...
-ISn, bn. als -, van een druïde, druïdisch. *- ISai, s.
druïdisme, druïdendom, o. * -' S HAIR, S. (plant.) druïdenhaar (soort fijn en lang mos), o.
Drum, (drum), S. 1. (mil.) trom, trommel, v.; big -,
base -, groots trom; beat of the -, trommelslag ; to
beat the -, de trom roeren; with the -s beating, met
slaande trom; tenor-, roffoltrom; roll of the -, roffel, v.;

Drummond, (drum'-round), -light, s: soort sterk kunstlicht uit hydrogeen en oxygeen (naar den Engelschen
luitenant Drummond), o.
Drunk, (drunk), dw. bn. gedronken enz.; zie DRINK. *-,
bn. 1. dronken, dead-, smoordronken; to get - with,
dronken worden van; to make -, dronken maken; 2.
verzadigd, doortrokken (van vocht).
Drunkard, (drunk'-urd), m. v. dronkaard, m. v. dronken
vrouw, v.
Drunken, (deun' -kn), bn., 5 -LY, bijw. 1. dronken; 2. aan
den drank verslaafd, in dronkenschap; 3. doortrokken;
let the earth be - with our blood, dat de aarde met ons
bloed gedrenkt worde; 4. gepleegd in dronkenschap;
- slaughter, moord uit dronkenschap; - trophies, (fig.)
zegeteekenen der losbandigheid. 5 -NESS, S. 1. dronkenschap, v.; 2. zwijmel, m. zwelgerij, v.
Drupe, (droep), s. (plant.) steenvrucht, v. *...ACEOUS,
(-e'-sjus), bra, (plant.) steenvruchtachtig.
Drury-lane, (dros' -ri- leen), s. Drury-lane (een der Londensche schouwburgen).
Druse, (droes), s. (mijnw.) kristal(berg), ni. holte, v.
m. v. Druze (stambewoner van den Libanon), m. v.
Drusy, (droe'-zi), bn. (mijnw.) kristalachtig, vol kristal-

parchment, butter-head of a -, tromvel; - of a capstan,
(zeev.) kop vare de bovenspil; snares ofa -, tromsna-

ren; 2. (stoomv.) drijfwiel, o.; 3. (ontl.) (oor)trommel;
4. (mol.) loop; 5. vijgenmand, v.; 6. zuilsteen, m. trommel, v.; 7. (fig.) John Drum's entertainnent, slechte bejegening, - oppassing. *-BARREL , * -CASE, s. tromkast, v.
5 -FISH, S. lipvisch, m. *- HEAD, s.tromvel,o.;--trial,(mil.)
tromgericht (in Engeland). *-MAJOR, m.tamboer- majoor,
m. *- MAKER, m. trommelmaker, m. 5 -STICK, s.trommelstok, m. 5 -STRINGS, S. mv. tromkoorden, - snoeren, o. mv.
Drum, (drum), ow. 1. trommelen; 2. kloppen (ook van
het hart), slaan; 3. tuiten (van het oor). *-, bw. - out,
(mil.) uittrommelen, wegjagen; to - into one's ear, iem.
in het oor schreeuwen.
Drumble, (drum' -bi), ow. slenteren, lanterfanten.
Drumly, (drum' -li), bn. troebel, modderig.
Drummed, (drumd), dw. bn. getrommeld enz.; zie

doelen.
Dry, (draj), bn. (drier, driest), 1. droog; it is -, het is
droog (van de straten, liet weder enz.); a - day, een
dag zonder regen; to wipe one -, ism. af-, droogvegen;
- land, vastland; the - season, liet droge jaargetijde ;
high and -, (zeev.) hoog en droog (geboeid); - rot, ver
hout; - rocks, klippen boven water; left -, droog-vurd
gelaten (bij de eb); - stopper, droge stopper ; - tide
harbor, droogloopende haven; to be at -, op het droge
zitten; (fig.) geen geld meer hebben, 2. dorstig; - ever
drunk, ever -, altijd zat, altijd droog; 3. dor, onvruchtbaar; 4. droog (zonder zog, zonder tranen); 5. (fig.) smakeloos, droog (van stijl); 6. bits (antwoord), spotachtig,
scherp; a - jest, droge scherts (zonder er zelf bij te
lachen); 7. koel, ongevoelig. * -BATH, S. zweetbad, o..
* -BEAT, bw. (bliksi.) droogkloppen. *-BOB, S. droge
scherts, v. °- BONED, bn. beenig, vleeschloos. 5 - BURN,.
bn. verbrand met vuur (in tegenst. van met heet vocht).
* -CASTING, S. (stoomw.) droog vormzand, o. 5 -CLYSvERS, S. (heelk.) stoellavement, o. 5 -DOcKs, s. mv droog
* - EYFD, bn. met droge oogen, (ook fig.).-dok,.
* -FAT, S. (kuip.) droog vat (geen water inhoudend), o.
* -FOOT, S. (jag.) speurhond, m. *-GOODS, S. mv. (kh.)

ellenwaren, uitsnijgoederen, v. o. mv. * - GOOD aIERcnANT, s. lijwatier, winkelier in stoffen,m. * -IIARBOR,
s. (zeev.) vluchthaven, v. *-HOUSE, S. droogschuur, v.
* -MEAT, S. droog voeder (als hooi enz.), o. * -NEEDLE,.
* -POINT, s. etsnaald, v. * -NURSE, v. 1. droge min,
kindermeid; 2. zieken - oppasster, v. -, bw. 1. met don
pappot grootbrengen (een kind); 2. spenen. * - REN r,
s. (recht.) vruchtgebruik, o. *- ROT, S. (plant.) 1. droge
verrotting, verwering (van hout); 2. (veearts.)longziekte
(van schapen), V. 0 -RCB, bw. 1. droog wrijven, - schuren; 2. (rijsch.) wisschen (eenpaard). *-RUBBED, des. bn..
droog gewreven enz.; zie DRY-RUB. *-RUBBING, da. bn.
droog wrijvend enz. -, s. (het) droog wrijven enz.; zie
DRY-RUB. 5 SALTER, M. v. 1. verkooper, -ster van
gepekelde waren enz., m. v.; 2. verfkooper; 3. drogist,
m. -IES, s. mv. 1. gepekelde -, ingelegde waren; 2.
verfwaren enz., V. mv. * -SHAVE, bw. (fig.) gem.) misleiden, bedriegen. *-sHOD, bn. droogvoets. *-STONE,
-

a - wall, een droge (zonder kalk gemetselde) muur,

m. 5 -STEASI, S. (stoomes.) verzadigde -, droge stoom,
m. *- STOVE, s. (plant.) broeibak, m. -kas, v. *- VAT,

Zie DRYFAT.
Dry, (draj), bw. (vt en vdw. dried), 1. drogen, doen opdrogen; 2. verdorren; dried pulp, papier maché ; 3. ledigen, uitputten; to - away, - up, droog maken; to be
dried up with thirst, van dorst versmachten. *-, ow.
- up, drogen, droog worden, in-, opdrogen.
Dryad, (draj'-ed), v. (fab.) dryade, bosehnimf, v.
Dryed, Zie DRIED.
Dryden, (draj'dn), m. John Dryden (Eng. dichter, 16311709).
Dryer, (draj'-ur), m. v. droger, droogster, m. v.
Drying, dw. bn. drogend enz.; - the steam, den stoom
DRUM, bes.
verwarmend. *-, s. (het) drogen, opdrogen enz.; zie
Drummer, (drum'-mur), m. trommelslager, tamboer, m.
DRY, bw. en ow. *- CLOSET, S. drooghok, o. - kamer, -kast,
Drumming, (drum'- ming), dw. bn. trommelend. *-, s.
V. * -GROUND, *-PLACE,*-YARD,S.droogplaats,v. *_LOFT,
(het) trom1,aelen; gesuis, getuit (in het oor), o.
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droogzolder, m. *- BOOM, s. droogkamer, v. *- OIL, S.
standolie, v. *- sTOVIE, S. (zeev.) houtstoof, v.
Dryite, (draj'-it), s. (mijnw.) versteend eikenhout, o.
Dryly, (draf'-li), bijw. zie DRY.
Dryness, (draf'-nes), s. 1. droogte; 2. dorheid; 3. droogheid (van stijl enz.); 4. onvriendelijkheid, koelheid; 5.
smakeloosheid, flauwheid, v.
D. S., (kh.) zie op D.
Duad, (djoe'-ed), s. paar, o. vereeniging van twee, v.
Dual, (djoe'-el), bn. tweetallig; - number, (taalk.) tweevoud, o. (numerus dualis). *-, s. 1. tweetal; 2. zek.
wapentuig der Nieuw -Hollanders, o. *- IsM, s. 1. tweevoudigheid, v.; 2. tweegodendom, dualisme, o. *- IST,
S. tweegoden - aanbidder, voorstander van het dualisme,
M. * -ISTIC, bn. 1. tweevoudig, - ledig; 2. tweegodisch,
dualistisch. *- ITY, S. gmv. 1. tweevoudigheid, -vul
splitsing, v.
-dighe;2.
Duarchy, (dj oe'-aar -tsji), s. gmv. 1. dubbel -regeering (zooals met twee koningen te Sparta, met twee consuls), v.
Dub, (dub), s. 1. slag, stomp; 2. ridderslag; 3. (gem.)
poel, put, M. *-FLY, s. watervlieg, v.
Dub, (dub), bw. 1. slaan, stompen; 2. tot ridder slaan;
3. noemen, houden voor; to - one with the name of
traitor, iem. met den naam van verrader brandmerken;
4. benoemen; 5. (timm.) afwerken (met den dissel); to
- a ship, een schip gereed maken; 6. (stoomv.) afschrappen . u--, ow. kloppen, kleppen. *- BED, (dubd), dw. bn.
BIB, (- bur), m. v. lederen
geslagen enz.; zie DUB.
(olie)zak, m. *- BILAG, dw. bn. slaand enz. -, s. (liet)
slaan enz.; zie DUB, bw.
Dubiety, (djoe-baj'- i -ti), s. (w. g.) zie DOUBTFULNESS.
*...BIOSITY, S. twijfelachtige zaak, v.
Dubious, (djoe'- bi -us), bn., *- LY, bijw. 1. onzeker, beS.

sluiteloos;2.twijfelachtig, twijfelmoedig;I was - whether,

ik twijfelde, ik was onzeker of; - debts, (kh.) kwade -,
dubieuse schulden; - papers, insolide -, ongeldige -,
dubieuse papieren (stukken). *- NESS, S. 1. onzekerheid, besluiteloosheid; 2. twijfelachtigheid, twijfelmoedigheid, v.
Dubitable, (djoe'- bi -ti-bl), bn., *...ABLY, bijw. twijfelachtig. *...TANCY, S. (w. g.) twijfel, m. ongerustheid, v.
*...TATION, (-tee-sjun), s. (w. g.) twijfeling, v. het twijfelen. *...TATIVE, (-te-tiv), bn. twijfelachtig, - moedig.
Dublin, (dub'-lin), s. Dublin (Ierland), o.
Ducal, (djoe'-kel)' bn. hertogelijk.
Ducat, (duk'-et), s. dukaat (muntstuk), m.; a golden -,

een gouden dukaat.
Ducatoon, (duk-a- toen'), s. dukaton (oudt. zilveren
muntstuk = f3.15), m.
Duchess, (dut' -sjes), v. hertogin, v.
Duchy, (dutsj' -i), S. hertogdom, o. *- COURT, s. hertogelijk hof (van Lancaster in Engeland), o.
Duck, (duk), s. (zeev.) 1. soort grof zeildoek; o.; tarpaulin -, presenningdoek; 2. (kh.) kanefas, paklinnen, o.;
3. eend, v.; king -, eidergans; spoon-billed -, rotgans,
(soort kleine eend); 4. hoofdknik, wenk, m.; to make a -,
een buiging maken; to cut -s and drakes, (mil.) terugspringen, ricochet maken; 5. schatje, boutje, o.; 6. (kh.) laste-,
(fig.) wissel-ruiter, insolide speculant. *- BILL, S.
1. eendebek; 2. (soort)Australische vogel, m. -WHEAT, S.
Engelsche tarwe, v.*- ED, bn. met een eendebek. *- COY,
s. lokaas, o. - spijs, V. -, bw. lokken, verlokken. *- GUN,
s. 1. eendenroer, o.; 2. (zeev.) kanon in een schietgat,
0. * -LEGGED, bn. kortbeenig. * -' S MEAT, * -WEED,
S. (plant.) eendenkroos, o. *-'s FOOT, s.(plant.) slangen
doodende baarwortel.m. *-'s SHOOTING, s.eendenjacht,v.
Duck, (duk), ow. 1. duiken, onderduiken; 2. (zeev.) stampen, plongeeren; 3. bukken, zich buigen; 4. eenden jagen.
*-, bw. 1. doen (onder) duiken; 2. het hoofd buigen,
knikken; 3. (zeev.) kielhalen; 4. to - a sailor, een matroos doopen (onder de linie); 5. plongeeren, dompelen;
to - up a sail, een zeil geien. 5 -ED, dw. bn. gedoken,
enz.; zie DUCK, ow. en bw. C - ER, (-ur) s. 1. duiker; 2.
duiker (vogel), pluvier; dompelaar; 3. buiger (die zich tel
buigt); kruiper, m. * - ING, dw. bn. duikend enz.-kens
-, 1. (het) duiken; to give one a --, iem. doen onderduiken; 2. (zeev.) kielhaling, v.; 3. doop (onder de linie),
m. 5 -GUN, s. muurkanon, o. C- STOOL, s. duikerstoel

(waarin eertijds kijfzuchtige vrouwen werden gebonden

en dan in zee geworpen), m. *- LING, s. jonge eend, v.
Duekoy, (duk'-koj), m. zie DECOY.
Duct, (dukt), S. 1. leiding; 2. pijp, geleibuis, v.

DUO.- DUL.
,Ductile, (duk'-taj l), bn., *- LY, bij w,1. buigzaam, rekbaar,
(ook fig.); 2. lijdzaam, leerzaam. C-NEss, *...ITY, S.
gmv. 1. buigzaamheid, rekbaarheid, (ook fig.); 2. lijd
zaamheid, v.
Duction, (duk'-sjun), s. leiding, v. geleide,o.aanvoering,v.
Dudder, (dud' -dur), bw. verdooven, doen suizen (de
ooren).
Dudman, (dud'-men), s. (-men), kabouter, m. pop, v.
Dudgeon, (dud'-zjun), S. 1. dolkgreep; 2. kleine dolk,
m.; 3. (fig.) toorn, m. gramschap, kwade luim, v.;
to take in -, kwaad opnemen, kwalijk opnemen, kwalijk
nemen, euvel duiden; 4. boosheid, kwaadwilligheid; 5.
twist, m.
Duds, (duds), s. mv. oude kleêren, vodden, o. mv.
Due, (djoe), bn. en bijw. 1. schuldig (geld), vervallen,
betaalbaar; to fall -, vervallen, verschijnen; to pay
when -, op den vervaldag betalen; 2. gepast, passend,
behoorlijk; in - succession, naar behoorlijke volgorde;
to keep - time, (muz.) nauwkeurig op de maat letten;
to come in - time course, ten behoorlijken tijde komen;
3. ontbreken, niet aangekomen zijn; two mails are -,
twee mails (posten) zijn nu ten achteren; debts - and
owing, uit- en inschulden, actief en passief. *- BILL,
s. (recht.) schuldbekentenis, promesse, v. *- HONOx,
5 -PROTECTION, S. (kh.) nood -accept, o. acceptatie ter
eere van, v. * - WEST, S. (zeev.) pal west.
Due, (djoe), s. 1. (het) verschuldigde (i. a.b.);it is his -,dat
is wat hem toekomt; the first vacant place is considered
as his -, de eerste openvallende plaats komt hem toe:
by - , rechtens; to give one his -, aan iemand recht doen
wedervaren; every one his -, aan ieder het zijne; to
give the devil his -, (spr.) den duivel niet zwarter maken
dan hij is; 2. tol, m.; 3. honorarium, minerval (aan een
gymnasium), o.
Due, (djoe), bw. (Shak.) als verschuldigd (schuldig) betalen. * - FUL, bn. zie DUE, bn. en bijw.
Duel, (djoe'-el), s. 1. tweegevecht, o.; to fight a , een
tweegevecht aangaan, duelleeren; 2. twist,woordenstrijd,
m. C -, ow. duelleeren.*-, bw.in tweegevecht bestrijden.
*-Ea, (- ur), m. strijder, m. wederpartij (in een tweegevecht), v. tegenstrijder, m.R-ING, dw. bn. duelleerend,
enz. -, s. (het) duelleeren, tweegevecht, o. 5 -IST, S. 1.
voorvechter, snoeshaan, m.; wederpartij, v.; 2. voorstander van het tweegevecht, m. 5 -LO, s. ( Shak), zie DUEL.
Dueness, (djoe' -nes), s. behoorlijkheid, gepastheid, v.
Duenna, (djoe-en' -ne), s. 1. geleidster, gouvernante; 2.
bejaarde burgervrouw, v.
Duet, (djoe'-et), *-To, S. (muz.) duo, duet, o.
Duffel, (duf-fil), s. (kh.) duffel, o. (wollen stof).
Dugh, (dugh), s. 1. tepel; 2. uier, m. *-, dw. bn. gegraven; Zie DIG, bw.
Dugong, (djoe'ghong), s. zeebeer, m.
Duke, (djoek), in. hertog, m. * -DOM, s. 1. hertogdom, o.;
2. hertogelijke waardigheid, v. *-n.Y, s. gmv. trotsche
adellijken, m. mv. jonkerdom, o.
Dulbrained, (diil'-breend), bn. Zie DULLBRAINED.
Dulcet, (dul'-.et), bn. 1. zoet, gesuikerd; 2. zoet, welluidend. *...CIFICATION, (- si -fi-kee-sjun), s. zoetmaking, ver
V. *...CIPIED, (- si -fajd). dw. bn. gezoet, zoet ge--zoeting,
maakt. *...CIFLUOUS, (- si' -floe-us), bn. zoetvloeiend.
R...CIFY, (- 'si -faj), bw. zoeten, verzoeten, zoet maken.
-ING, dw. bn. zoetend. -, s. (het) zoeten.
Dulcimer, (dul'- si -mur), s. (muz.) hakkebord, o.
Duleiness, (dul' -si-nes), s. 1. zoetheid, (het zoete); 2.
zachtmoedigheid, v. 5 ...TUDE, (- tj ued), s. zoetheid, zoetigheid, v.
Dulcorate, (dul'-ko-ret), bw. 1. zoeten; 2. de wrangheid
wegnemen. *-D, dw. bn. verzoet. *...ION, (- ree' -sjun), s.
verzoeting, wegneming der wrangheid, v.
Dulcor, (dul'-kur), s. zoetheid, v.
Duledge, (djoe'-leds), s. (werkt.) bout, m. wig (tusschen
de velgen), V.
Dulia, (djoe'- li -e), S. heiligendienst, m.
Dull, (dul), bn. 1. dom, stomp; - amazement, domme
verbazing; 2. zwaar, slaperig, his mnesnory grew -, zijn
geheugen werd verward, - traag; to be - of hearing, niet
goed hooren; to be - of seeing, niet goed zien: a stream, een langzame stroom; 3. neerslachtig, vervelend:
he is rattier - there, hij vermaakt er zich niet zeer;
they have had - time of it, zij hebben zich erg verveeld;
- work, vervelend werk; the - world, earth, de ellen
wereld; 4. somber, onvriendelijk; 5. dof, bewolkt,-dige

DUL -DUN.
uitgedoofd, bleek, bedekt; 6. stomp, niet scherp; to get
-, stomp worden; 7. kruipend, stilstaand (van den handel); 8. (zeev.) traag, lui; a - sailer, een slechte zeiler
(schip); the ship has a - time, liet schip heeft geen
wind. * -BRAINED, bn. dom, bot. *-BaowED, bn. met
gefronsde wenkbrauwen. * -DISPOSED, bn. droefgeestig.
* -EYED, bn. met somberen blik. *- HEAD, s. domkop, m.
* -SEASON, * -TINIE, S. (kh.) slappe tijd, komkommertijd, m. *- SIGHTED, bn. bijziend, zwak van gezicht.
* -WITTED, bn. log van geest, zwak van geest.
Dull, (dul), s. (rijsch.) paard met witte vlekken om de
oogen en op den neus, o.
Dull, (dul), bw. 1. verdommelijken, verstompen, log -,
bot -, stomp maken; 2. verdooven; 3. doen kwijnen (den
handel enz.); 4. zwaarmoedig -, droevig maken, vervelen; 5. dof maken; 6. versmoren (een geluid). *-, ow.
1. dom -, stomp worden; 2. dooven.
Dullard, (dul'-lord), bn. dom, stomp. *-, m. v. domko p, m. V.
Dulled, (dul'-lid), dw. bn. dool gemaakt, - geworden
enz.; Zie DULL.
Duller, (dul'-lur), s. wat dom (stomp) maakt.
Dulling, (dul'-ling), dw. bn. dom makend, - wordend
enz.; zie DULL.
Dullness, (dul'-nes), s. 1. domheid, beperktheid van
geest; 2. slaperigheid 3. verveling; 4. droefheid, droefenis, neêrslaehtigheid; 5. verdooving, (geest)verstomping;
6. dofheid, bleekheid; 7. stompheid; 8. dofheid, gesmoord
een geluid), v.
-heid(van
Dully, (dul'-li), bijw. Zie DULL, bn.; to burn -, flauw
branden.
Duloeracy, (djoe-lo'-kre-si), s. regeering -, heerschappij
van het gemeen. v.
Duly, (djoe'-li), bijes. 1. behoorlijk, gepast, gevoeglijk;
2. regelmatig, nauwkeurig; I have - received, ik heb
behoorlijk (in orde) ontvangen.
Dumb, (dum), bn., *- LY, bijes. 1. stom, sprakeloos; 2.
- creature, stom dier; to strike -, stom maken, doen
verstommen; struck -, met stomheid geslagen, verstomd;
- folks get no lands, (spr.) een domoor komt tot niets.
* -BELLS, * -WEIGHTS, S. 111V. (gymp.) handgewichten, o.
mv. -ballen, m. mv. *_BORN, bn. stom geboren. *_snow,
S. gebarenspel, o. pantomime, v. * -WAITER, S. stomme
knecht, beweegbare bak voor de schotels, m.
Dumb, (dum), bw. (Shak.) doen zwijgen. °- NESS, s.
stomheid, sprakeloosheid, v.
Dumeraft, (dum'-kreft), s. (zeev.) koevoet, lief boom, m.
Dumfound, (dum'-faund), bw. (gem.) doen zwijgen.
Dummee, (dum' mie), s. zakboekje. o.
Dummerer, (dum'-mor-ur). m. v. sprakelooze, geveinsde,
die zich als stom voordoet. m. v.
mummie, (dum'-mie), bn. zie DULL, bn.
Dummy, (dum' -mi), m. v. 1. stomme, sprakelooze; 2.

doode (in het whistspel), m. v.
Dumose, (djoe'-moos), *...Moos, (djoe' -mus), bn. boschrijk, vol heesters.
Dump, (dump), s. 1. neêrslachtigheid, v. verdriet, o.
zwaarmoedigheid; 2. mijmering; 3. verlegenheid; 4. afgetrokkenheid, v.; to be in a -, in the -s, voor zich heen
kijken. pruilen; 5. (zeev.) spijker in de dekdeelen, m.
* -SHEAVE, S. (zeev.) hielingscliïjf, v.
Dumpish, (dump'-isj), bn., *- LY, bijes. 1. neerslachtig,
verdrietig; 2. mijmerend; 3. pruilend. *- NEss, s. zie
DUMP. S.

Dumpling, (dum'-ling), s. (kookk.) meelklont, knoedel, m.
Dumpy, (dump' -i), bn. kort en dik, ineengedrongen.
Dun, (dun), bn. 1. donker-, zwartbruin; 2. (fig.) donker,
droevig. *-, s. 1. (het) bruine; 2. bruin paard, o. *-,
m. v. lastige schuldeischer, -es, m. v. *-, s. 1. maan
betaling); 2. hoogte, terp, v.-brief,m.ang(to
heuvel, m.; 3. karrepaard, o. *- BEE, *-FLY, s. wesp,
paardevlieg, v. *- BIRD, s. roodkeeltje, o. (vogel). *- FIsH,
s. gezouten kabeljauw, zoutevisch, m.
Dun, (dun), bw. 1. onstuimig, manen; 2. inzouten, pekelen (visch enz. om een bruine kleur er aan te geven).
Dunce, (duns), m. domkop, m. uilskuiken, o. *- RY, s.
gmv. domheid, zotheid, v.
Dunciad, (dun'-sji-ed), s. Dunciade (satiriek gedicht van
Pope), v.
Duncify, (dun' si-faj), bw. verdommelijken, dom maken.
Duncish, (dun'-sisj), bn. dom, zot, dwaas.

DUN.--DU li.
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Dunder, (dun' -dur), s. droesem, m. grondsop, o. melasse
(in West-Indië), v. *- PATE, S. (gem.) donsoor, domme
kerel, m.
Dune, (dj oen), s. duin, v.
Dung, (dung), s. mest, (dieren)drek, m.; road-, straatslij k, o. 5 -BASIN, s. mestbak, DI. 5 -BEETLE, S. 1. mestkever, m.; 2. paardevlieg, v. *- BIRD, S. hop (vogel), m.
*-CART, S. mest -, vuilniskar, v. * - FARMER, m. nacht
5 -FLY, s. mestvlieg, V.-werk,stuim.
* -FORK, S. mestvork, V. 5 -HILL, S. mesthoop, m.
5 -IiILL-COCK, S. gewone haan, m. * -HILL-FOWL, S. huis
HOLE, *-MEER, * -PIT, s. mestkuil,-gevolt,.*
-put, m. mestvaalt, v. 5 - HUNTER, s. soort meeuw, v.
5 -woRMs, s. mv. paardevlieg- maden, v. mv. *- YARD, S.
mestplaats, v. vogelhof, m.
Dung, (dung), bw. mesten.
Dungaries, (dun'-ghe-ris), s. mv. (kh.) Surate-katoen, o.;
brown -, ongebleekte dungaries; white -, gebleekte
dungaries.
Dunged, (dungd), dw. bn. gemest, bemest.
Dungeon, (dun'-djun), s. kerker, m, gevangenhok, cachot,
o. *-, bw. kerkeren, opsluiten in een kerker. *_ED,
dw. bn. gekerkerd.
Dunging, (dun'-ghing), dw. bn. mestend.
Dungy, (dun'-ghi), bn. 1. vol mest; 2. vuil, smerig, gemeen.
Dunkers, (dunk'-urs), m. mv. zek. sekte van dwepers
in Pennsylvanië (Noord-Amerika), m. mv.
Dunkirk, (dun'- kurk), s. Duinkerken (Frankrijk), o.
Dunlin, (dun'-lin), s. 1. poel-, watersnip, v.; 2.plandeche pluvier, m.
Dunnage, (dun'-nidsj), s. 1. (zeev.) bovenlast, m.; 2.
stuwage-hout, o.; - battens, ribben in de zeilkooi. .
Dunned, (dund), dw. bn. gemaand, lastig gevallen (om
betaling). *...ER, (- ur), m. v. maner, maanster, lastige
schuldeischer, -es, m. v. 5 ...ING, dw. bn. manend enz.
-, s. (het) manen enz.; zie DUN, bw.
Dunnish, (dun'-nisj), bn. donker-bruinachtig.
Dunny, (dun'-ni), bn. 1. hardhoorig; 2. onbevattelijk.
Duo, (djoe'-o), s. (muz.) tweezang, m. duo, duet, o.
* -DECAHEDRAL enz., Zie DODECAHEDRAL enz. * - DECIMAL, bn. twaalftallig, -voudig. -LI, bijw. bij twaalftallen. --s, s. mv. (rek.) twaalfdeelige breuken, v. mv.
5 -DECIMFID, bn. twaalfdeelig. * - DECIDM, bn. (drukk.;i
in twaalven -, in duodecimo gedrukt (in limo).-, s. duodecimo, 0. *-DECUPLO, bn. twaalfvoudig. *-DENARY,
('-di-ne-ri), bn. twaalfdeelig. *-DENUM, ('-di-nom), s.
(ontl.) twaalfvingerdarm, M. * -LITERAL, bn. dubbel-,
tweeletterig.
Dup, (hup), bw. openen.
Dupable, (djoep' -i-bl), bn. bedriegbaar.
Dupe, (djoep), m. v. 1. bedrogene; 2. onnoozele bloed.
m. V. *-, bw. bedriegen, foppen, voor den gek houden.
*-D, dw. bn. gefopt. *- R, ('-ur). m. v. bedrieger, fopper, -ster, m. V. 5 -RY, S. (- ies), bedriegerij, fopperij, v.
*...ING, dw. bn. bedriegend, foppend.
Dopion, (dj oe'-pj un), s. dubbele pop (van zijdewormen), v.
Duple, (djoe'-pl), bn. dubbel.
Duplicate, (djoe'-pli-ket), bn. dubbel, verdubbeld; gear, (stoomv.) waarloos tuig. *-, s. 1. dubbel, duplicaat, afschrift, o.; 2. pandbrief, m. *-, bw. 1. verdubbelen; 2. vouwen; 3. herhalen. *- D, dw.bn. verdubheld cam. *...ING, dw. bn. verdubbelend enz. -, s. (het)
verdubbelen enz.; zie DUPLICATE. *...ION, (-kee-sjun), s.
1. verdubbeling; 2. samenvouwing; 3. vouw, plooi, v.
5 ...URE, (-ke-tjoer), S. (het) verdubbelde (inz. in ontl.),
vouw, V.
Duplicity, (djoe-pli'- si-ti), s. 1. dubbelhartigheid, geveinsdheid; 2. (recht.) dubbele actie, v.; 3. (het) dubbele, o.
Duppa, (dup-pe), m. Brian Duppa (godgeleerde
1589- 1662).
Dupper, (dup'-pur), s. Zie DUBBER.
Durability, (djoe-re- bil'-i-ti), s. gmv. duurzaamheid, v.
Durable, (djoe'-ri-bl), bn., *...Y, bijw. 1. duurzaam; 2.
vast, bestendig, -lijk. 5 -Ness, s. 1. duurzaamheid; 2.
vastheid, bestendigheid, v.
Duramen, (djoe-re'-min), s. spint, merg (van een
boom), o.
Dura-mater, (djoe'-re-me'-tur), s. (ontl.) hersenbekleedsel, bovenste hersenvlies, o.
Durance, (djoe'-rens), s. 1. gevangenis, opsluiting, v.; 2.
j duur, m.; Zie ENDURANCE.

DUR. - DUT.
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Duration, (djoe'- ree' -sjun), s. 1. duur m.; to be of long
-, van langen duur zijn; 2. langdurigheid, v.
Durbar, (dur'-baar), s. gehoorzaal (in Indië), v.
Dure, (djoer), zie ENDURE. *- FUL, bn. blijvend, duur
-zam.*
LEss, bn. onbestendig, voorbijgaand.
Duress, (doe'-res'), s. 1. gijzeling, v. lijf, dwang, m.; 2.
onwettige gevangenhouding; 3. gestrengheid, hardvoch-

acht het (van) mijn plicht te; as in - bound, zooals de
(zijn) plicht het voorschreef; 2. gehoorzaamheid, volg
onderworpenheid, v.; in -- to, uit eer bied voor;-zamheid,
to pay one's - to, zijnen eerbied betuigen aan; give my
best duties to..., mijne complimenten aan...; 3. (mil.)
dienst; to be on -, van dienst zijn; to do the - in
the palace, den dienst (de wacht hebben) in het paleis;
to be off --, niet van dienst zijn, de wacht niet hebben;
to be placed upon -, de wacht betrekken; 4. krijgsdienst;
to do -, dienen; to be ordered off to -, voor (zekeren)
dienst gecommandeerd zijn; 5. kerkdienst; to do, to
perform the -, den dienst verrichten; G. recht, o. belasting, v.; - upon importation, invoerrecht; - upon exportation, uitvoerrecht; anchorage -, ankergeld; - on shipping, zeevaartrecht; customs-, tolrechten; wreck-, stran drecht; 7. (stoomw.) werkkracht, v. nuttig vermogen, o.;
charges of duties, onkosten van inning der belastingen,
perceptie-kosten. *- FREE, bn. tolvrij. *- oPF, bijw. onveraccijnsd. * -• PAID, bn. veraccijnsd.
Duumvir, (djoe'um-wir), m. (viii), (Rom. g.) tweeman (met een ander in gelijken raing),m.*-AL,bn.tot het
duumviraat behoorend. * - ATE, S. iRom. g.) tweeman schap, duumviraat, o.
Dwale, (dweel), s. 1. (wap.) zwart; 2. (plant.) bella-donna,
nachtschade, v.
Dwarf, (dwaurf) s. l.dwerg.m.; 2. ieder onevenredig klein
voorwerp, o. *-, bn. dwergachtig; dwerg.... *-, bw.
den groei belemmeren van. *- ED, dw. bn. zieDwARF,bw.
*-- IsH3, bn., * - ISHLY, bijw. dwergachtig, nietig, klein.
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tigheid, v.

During, (djoer'-ing), dw. * bn. zie ENDURING. *-, Vz.
gedurende.
Durity, (djoe'-ri-ti), s. gmv. 1. hardvochtigheid; 2.
volharding, v.
Durous, (djoe' -rus), bn. hard, hardvochtig.
Duroy, (du'-raj), S. (kh.) kalamink, v.
Durra, (dur' -re), S. soort Noord -Amerikaansche gierst, v.
Durst, (durst), vt. zie DARE.
Duse, (djoez), m. kwade geest, duivel, drommel, m.;
what the - is the matter, wat drommel is er gaande.
*-D, bn. duivelsch, verduiveld.
Dusk, (dusk), bn. 1. nevelachtig, beneveld, duister; it
was getting -, het begon donker te worden; 2. donker,
zwartachtig (van kleur.) *-, s. 1. (avond) schemering;
at -, in the -, tegen den avond; 2. donkere kleur,
donkerheid, v. *-, bw. (w. g.) donker maken, verdonkeren. *-, ow. (w. g.) donker worden, schemeren. 5 -LY,
bijes. zie DUSKY. * -INESS, s. gmv. 1. schemering; 2.
donkerheid, v. donkere tint, M. *-ISH, bn., -LY, bijw.
1. schemerachtig, duister; 2. donker (van kleur), bedekt,
zwartachtig. *-isHNESS, s. schemerachtigheid, v.
Dusky, (dusk'i), bn. 1. schemerend, schemerachtig, nevela c hti g; - torch, uitgedoofde toorts; 2. bruin, donker,
zwart; 3. donker, somber, naargeestig.
Dust, (dust), s. 1. stof, o.; it is -, het is stoffig; to make
a -, to raise -, stof doen rijzen; (fig.) rumoer -, drukte
maken; to beat the - out of, het stof uitkloppen; to reduce to -, in stof doen verkeeren; to throw - in one's
eyes, iem. stof in de oogen blazen; fig. iem. een rad
voor de oogen draaien; to trample into -, in het stof
trappen; to take-, zich bestoffen; 2. fig. (Bijb.) de aarde;
3. wat gemeen of nietig is, nietigheid; 4. oorveeg, muilpeer, v.; 5. aanveegsel (van drogerijen), o. *-BASKET, s.
vuilnismand, v. * -BORN, bn. (fig.) uit het stof geboren.
*-Box, s. zandkoker, m. -bus, v. *-BRUSH, s. stoffer, m.
*-HOLE, S. vuilnishok, o. *-MAN, m. aschkarreman, m,
*-PAN, S. vuilnisblik, o.
Dust, (dust), bw. 1. stoffen, afstoffen; 2. vegen; 3. met
stof bedekken, bestoffen; 4. vermorzelen; 5. bestrooien.
*-ED, dw. bn. gestoft enz.; zie DUST. * - EB, (- ur), s.
1. stoffer, m.; 2. zeef, v.; 3. roskam, m. -, m. v. afstoffer, -ster. m. v. -INESS s. stofferigheid, v. 4-ING,
dw. bn. stoffend enz. -, s. (het) stoffen enz.; zie
DUST. *-Y, bn. 1. stofferig, bestoft; to get -, bestoft
worden; 2. grauw, aschkleurig. *-wHITE, bn. vuilwit.
Dutch, (dutsj), bn. Hollandsch, Nederlandsch; yellow metal, dunne geelkoperbladen; white - metal. dunne zinkbladen. *-, s. Hollandseh (taal); high -, Hoogduitscli.
*_, m. v. Hollander, Hollandsche (vrouw), m. v.* AGRIMONY, S. (plant.) leverkruid, o. *-BLUE, s. lakmoes, o.
*-Box, s. dwergboksboom, M. *-BOxES, S. mv. verniste
tabaksdoozen, v. mv. *-cLocKs, s. mv. houten uurwerken
(uit het Zwarte woud), o. mv. *-CREEPERS S. mv. dwerg
kruipers, m. mv.*_FEAST,s.maal waarop de gast--bomen,
heer dronken wordt vóór zijne gasten,o *-coLD,s.valschklatergoud, o. * - MAN, m. Hollander, Nederlander, m.
-'S HEAD, s. kattekop (rond kaasje), m. *- WOMAN, v.
Hollandsche (vrouw), v. *- ovEN, s. blikken kachel, v.
*-PINK, s. (very.) schijtgeel, o. *- RUSHES, s. mv. vlecht
duingras, o. * -SPECTACLES. s. mv. Neurenberger-stro,
bril, m. * -TEARS, S. mv. glastranen, - droppels, m. mv.
* -TILES, S. mv. oventichels, v. mv. * - TOYS, S. mv.
Neurenberger speelgoed, o. *- WAX, s. (soort) fijn lak, o
Dutehess, s. zie DUCHESS.
Duteous, (djoe'-ti-us), bn. - to, *- LY, bijw. plichtmatig,
gehoorzaam, volgzaam. *-NESS, s. plichtmatigheid, v.
Dutiable, (djoe'-ti- i-bl), bn. belastbaar; - goods, belast-

-,sHNE.ss, s. dwergachtigheid, v.
Dwaul, (dwaol), ow. ijlen, ijlhoofdig zijn.
Dwell, Cdwel), ow. reg. en onr. (vt. dwelled en dwelt),
1. wonen; 2. blijven; 3. to - on, oplettend bezien,
- beschouwen; met zelfbehagen aanhooren; to - upon,
bij (een punt) blij ven, verwijlen, zich beroepen op. 5 -ED,
dw. bn. gewoond enz.; zie DWELL, ow. *- ER, (- ur),
m. v. be-, inwoner, bewoonster, M. v. *- ING, dw. bn.
wonend enz. -, s. 1. (het) wonen enz.; zie DWELL;
2. woning, v. verblijf, o. verblijfplaats, v.; to take his -,
zijne woning vestigen te. -HOUSE, s. woonhuis, o.
-PLACE, S. woonplaats, v.
Dwelt, (dwelt), vt. en dw. zie DWELL.
Dwindle, (dwindl), ow. - away, verminderen, afnemen; uitteron; to - into, ontaarden in. *-, bw. scheiden,
verstrooien; to - down to, doen verminderen tot. *- D,
dw. bn. verminderd enz.; zie DWINDLE. *...1NG, dw. bn.
verminderend enz. -, s. (het) verminderen enz.; zie
DWINDLE.

Dye, (daj), s. 1. verf, kleur, v. tint, m.; fast -, hooge
kleur; fugitive -, valsche kleur; 2. verfstof, v.; 3.(stoomv.)
snijijzer; tap-, schroefsnijkussen, o. *- DRUG, S. verfplant,
V. * -HOUSE, * -SIILL, S. ververij, v. verfmolen, m.
*-STt FPS, s. verfwaren, v. mv. *- WOOD, S. verfhout, o.;
- in yards, verfstokken. 5 - WORKS, s. ververs-arbeid,
m. geverfde voorwerpen, o. mv.
Dye, (daj), bw. verven (inz. stoffen). *- D, dw. bn. geverfd. *...ING, dw. bn. vervend; - drugs, - materials,
verfstoffen, verfwaren; -vat, ververskuip. -, s. (het)

verven.
Dyer, (daj'-ur), m. v. verver, m. verfster, v.; - in black,
zwartverver. *-'s BROOM, s. (plant.) soort brem of hei,
v. *-' S WEED, s. wouw (gele verfplant), v. *-'s WOAD,
s. (plant.) weede, v. pastel, e.

Dying, (daj'-ing), dw. bn. stervend; zie DIE; - body,
sterfelijk lichaam; - request, bede op het sterf bed,
laatste bede; - breath, laatste snik; - bed, sterfbed,
- hour, laatste uur, sterfuur; - words, laatste woorden. *- LY, bijw. al stervend.
Dyke, zie DIxE.
Dynameter, (di-ne-mie' -tur), s. (gez.) vergezicht -meter,.
dynameter, m. *...METRICAL, (- mi'-tri -kel), bn. dyname-

trisch.
Dynamic, (di-nem' -ik), *- AL, bn. krachtmetend, dynamisch. *-s, s. mv. krachtmeetkunde, leer der beweegkrachten, dynamica, v.
bare goederen.
Dynamometer, (di- nem- om' - ie -tur), s. krachtmeter,
Dutiful, (djoe'-ti-foel), bn., *- LY, bijw. - to, 1. plicht(werkt.), m. *...MYTE, S. dynamiet (ontplofbare stof), o.
matig, gehoorzaam; 2. eerbiedig, onderdanig. *- NEss, Dynast, (daj'- naast), m, regeerder, heerscher, m. *-IC,bn.
S. 1. plichtmatigheid, gehoorzaamheid, v.; 2. eerbied, m.
tot een regeerend huis of geslacht behoorend, dynastisch.
onderdanigheid, v.
Dinastidan, (di- nes' -ti-den), s. soort kever, m.
Duty, (dj oe' -ti), s. (ies), 1. plicht, m.; to perform one's -, Dynasty, (daj'-n es•.ti), s. 1. regeerend huis, - geslacht, o.
zijnen plicht doen, - betrachten; I deem it my - to, ik
dynastie; 2. familie van den heerscher, v.

DYS -EAR.

DYS.-EAN
Dyserasy, (dis' -kre-zi), s. (gen.) vocht -, sappen -bederf,
o. dikbloedigheid, v.
Dysenterie, (di-sen-tur'-ik), bn. (gen.) tot den buikloop
behoorend, aan buikloop lijdend. *...TERY, (dis' -en-tur-i),
S. (- ies), buikloop, roode loop, m.
Dysnomie, (dis' -no-mi), s. slechte wetgeving, v.
Dysodile, (dis'-o-dajl), s. soort slechte steenkool, v.
Dysopsy, (dis-op'-si), s. beneveldheid van het oog, v.
Dysorexy, (dis'-o-rek-si), s. gebrek aan eetlust, o.
Dyspepsy,(dis-pep'-si), 5 ...PEP5SA,s. slechte spijsvertering,
maagzwakte, v. gestoorde - belemmerde spijsvertering,v.

*...PEPTIC,
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bn. maagzwak, aan slechte spijsvertering lij

-den.
Dysphagy, (dis'-fe-dji), zie DISPEPSY.
Dysphony, (dis' -fo-ni), s. spraakbelemmering, v.
RIA, (-foo'-ri-e), s. ongeduld in het lijden, o.
Dyspnoea, (disp-ni' -e), s. moeielijke ademhaling, asthma, v.
Dysthetie,(dis-thiet'-ik),bn.(gen.)met zwakkebloedvaten.
Dystome, (distoom), 5 ...TOSIOUS, (- to-mus), bn. (mijnes.)
moeielijk te klieven.
Dysury, (dis' joe -ri), s. (gen.) koude pis (ziekte), v.

E.

E, (ie), s. 1. E. vijfde letter van het alphabet, tweede klinkletter; 2. mi (muzieknoot), e-snaar, v.; Eflat, Es, e-mifleur; E-molt, E-is, E- kruis; 3. (Rom. getal) 250; 4. E.
(verk.) Earl (graaf); East (oost); Ell (el); England (Engeland); English (Engelseh); E. E. (errors excepted), behoudens misslagen; ook S. E. & 0. (sa lvo errore & omizione),
behoudens hetgeen verkeerd opgeteekend of vergeten
is; ook (English ells), Engelsche ellen; 'e (ye), gij, u; e'en
(even), zelfs; eer (ever), ooit; 'ent (them), herai, haar; E.
G. (exempli gratin), bij ' voorbeeld; E. I. H. (East-IndiaHouse), Oostindisch huis; E. 0. (even and odd), even
en oneven; E. 0. table, roulette-tafel (spel); etc.
(et caetera), en zoo voorts; Ed. (edition), uitgave; Edm.
(Edmund), Edmond; Edw. (Edward), Eduard; Eng. (England, English), Engeland, Engelseh; Ep. (epistel), epistel, brief; E. N. E. (east-north-east), oost-noord-oost; E.
by S. (east by south), oost ten zuiden; E. S. E. (eastsouth-east), oost-zuid-oost; Esq. (esquire) schildknaap (op
adressen), Zijn WelEdele, achter den naam, doch dan
zonder Mr. (den heer) er voor; als : N. N Esqre ; Ex.
(example), voorbeeld; Excy. (Excellency), Excellentie.
Each, (ietsj), vnw. en bra. ieder, elk. *-OTHER, elkander.
*-wnERE, bijw. overal.
.Eager, (ie-ghur), s. zie BOAR. *-, bra., 5 -LY, bijw. 1.
(werkt.) broos, breekbaar; 2. - after, for, of, on, vurig,
begeerig, -lijk, hevig, onstuimig; driftig, levendig; an look, een begeerige blik, ongeduldig voorkomen; - in
pursuit, vurig in het najagen; - for the journey, begeerig naar de reis; he is - on his own defe.tce, hij verdedigt zich met onverschrokkenheid; - on mischief, verhit
op kwaad (doen); -ly to look at, met de oogen verslindend; - clamors, geweldig geschreeuw; - spirits, kokende drift, vurige aard; -- tone, driftige toon; - zeal,
vurige ijver; 3. snerpend, doordringend, koud; it freezes
-ly, het vriest hard; 4. zuur, wrang (van vochten).
s -NEsS, s. gmv. hevigheid, vurigheid, v. ijver, m. ongeduld, o. levendigheid, drift, v.; - for riches, begeerigheid -, dorst naar rijkdommen; - after knowledge, ijver
voor -, dorst naar wetenschappen.
.Eagle, (ie'-gl), s. 1. arend, adelaar, m. (ook sterr. en
wap.); golden -, koningsarend; harpy -, arend van
Guyana, roof-adelaar; sea -, zee-arend; 2. Noord-Amerikaansch goudstuk (: 10 dollars), o.; 3. adelaar
(veldteeken der oude Romeinen en der Franschen onder
Napoleon I); 4. rog (visch), m. *- EYED, bra. 1. scherp
scherpzinnig. *- FIGH--ziend,mtarsog;2.(fi)
TED, bra. met arendsvleugelen; (fig.) hoog (in de lucht)
opstijgend; (ook fig.). *- OWL, s. steen-, naclituil, m.
* -SIGHTED, bra. Zie EAGLE-EYED. * -SPEED, s. adelaars-,
arendssnelheid, v. *-- STONE, s. (mijnw.) arendssteen, m.
*_wJNGIED, bn. met arendsvleugelen. *- woon, s. (plant.)
arendshout (in Azië), o.
Eagless, (i'-ghles'), S. arendswijfje, o.
Eaglet, (i'-ghlit), s. arendsjong, o. jonge arend, m.
Eagre, (ie'-ghur), S. 1. (zeev.) springvloed, getij stroom, m.;
2. zie BOAR, 2.
Ealderman, (il'-dur-men), Zie ALDERMAN.
Eale, (iel), bw. verwijten.
Eame, (iem), m. oom, m.
Eau, (ien), zie YEAN. * -LING, S. pasgeboren lam, o.

Ear, (ier), s. 1. oor, o.; almond of the -, (ontl.) oorklier;
a box on the -, oorveeg; trench -s. gewone kunst
German -s, zilveren kunstooren; Spanish -s,-oren;
kunstooren van mosselschelpen; to - the ear to, liet
oor spitsen op; it sounded ira )ny very -, ik hoorde liet
met mijne eigene ooren; to have agood -, een goed gehoor hebben; to give the - to, het oor benen aan, luisteren
naar; to hang the -, de oores laten hangen, (fig.) droef
zijn; to tarn a deaf - to, geene ooren hebben-gesti
voor, - naar; to be up to the -s in debts, tot over de
ooren in de schulden steken; to be by the -s, oneenig
zijn; to fel by the -s, to go together by the -s, in twist
geraken; to set by the -s, aan liet twisten brengen; to
draw about (upon) the -s, over den hals halen; to pull
about the -s, boven het hoofd doen instorten to gain
the - of..., de gunst verwerven van ... ; to whiseer
in the -, in het oor fluisteren; long-s, langoor, ezel,
m.; 2. oor, handvatsel, hengsel, o.; 3. halm, ni. scheut,
v.; 4. hiel (van een gordelriem), m.; 5. (werkt.) oor;
6. (zeev.) knietje, oor (van een boot), o. 5 -ACHE, S.
oorpijn, v. * -BORED, bra. met doorgestoken -, met doorboorde ooren. *-BossEs, s. mv. oorbulten, v. mv. 5 -BOWS,
s. mv. zaagriemen, m. mv. 5 -CAP, s. (rijsch.) oorkap, v.
E -DEAFENING, bra. oorverdoovend. * -DRUM, S. (ontl.)
gehoortrommel, v. 5 -DROPS, s. mv. oorhangers, oorbellen, m. v. mv. *-ERECTING, bra. de ooren opzettend.
5 -FINGER, S. kleine vinger, m. pink, v. *- KNOT, S.
oorstrik, M. * -LAND, s. bouwland, o. *- LAP, s. oorlel,v.
5 -LOCK, s. krulletje onder het oor, favorietje, o.
* -MARK, s. merk aan de noren (van vee), o. -, bw.
aan de ooren merken, - branden (vee). *- PICK, *-PICKER,
s. oorlepeltje, o. 5 -PIERCING, bra. ondoordringend.
* -RING, S. oorring, m. * - SHAPED, bra. oorvormig.
* -SHELL, s. zeeoor (schelp), o. *- SHOT, S. oorverte, geluidsverheid, v. *- SWIVELS, s. oorbeugels, m. niv.
-TRUMPET, s. (ontl.) gehoorgang, v. *- wAx, S. (ontl.)
oorsmout, 0. * -WIG, S. oorworm, m. -, m. v. (fig.) oorblazer, m. oorblaasster, v. *- wIRES, S. mv. oorringen
van koperdraad, m. mv. 5 - WITNESS, M. v. oorgetuige,m.v.
Ear, (ier), ow. 1. (plant.) in aren schieten; 2. aren zamelen,
nalezen. * -- ABLE, (- 'i-bl) bra. zie ARABLE. * -AL, bra. door
het oor vernemend. 5 -ED, dw. bn. zie EAR. -, bra. 1.
geoord, met ooren; lap-, met hangende ooren; 2. met
halmen; full -, met volle halmen. *- ING, dw. in aren
schietend. -, s. 1. bebouwing (van het land), v.; 2.
(zeev.) nokbindsel, o. nokleuver, in.; reef-, steekbout.
Earl, (url), m. (Engelsche) graaf, m. *- DOM, S. 1.
graafschap, o.; 2. grafelijkheid, grafelijke waardigheid, v.
*-MARSHAL, m. land-maarschalk (van Engeland), m.
Earles, (urls), * -PENNY, s. godspenning, m. handgeld, o.
Earless, (ier'-les) bra. zonder ooren.
Earlier, (ur'-li -ur), *...LIEST, ('-list), bn. zie EARLY.
Earliness, (ur-'li-nes), s. gmv. vroegtijdigheid, vroegte, v.
Early, (ur-'li), bra. bijw. (earlier, earliest), vroeg, vroegtijdig, spoedig; to be -, vroeg op zijn, er vroegtijdig
zijn; your hour is rather -, gij komt wat al te vroeg;
it is - time yet, het is nog vroeg; the - ages, de vroege
eeuwen; from the earliest times, sedert de vroegste tijden;
- return, (kh.) snelle omzet (van goederen), m.
Earn, (urn), bw. winnen, verdienen, verwerven, inzame16
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EAR.-EAS.

Ten, ontvangen. *-, ow. 1. schiften; 2. verlangen, haken
(naar). *- ED, {iw. bn. gewonnen enz.; zie EARN. * -R,
(-ur), m. v. winner, ontvanger, m. -ster, v.
Earnest, (urn'-est), bn., *- LY, bijw. ernstig, -lijk,
ijverig; to be - in a duty, ijverig zijnen plicht betrachten; to be - in prayer, met aandacht bidden; to be - in
love, oprecht beminnen, het (met een meisje) meenee;
- entreaties, levendige aandrang; - hope, vurige hoop;
- eyes, oplettende blikken. *-, s. 1. gmv. ernst, m.; in
good -, in goeden ernst; are you in -? meent gij het ?
spreekt gij in ernst ? 2. voorbode, voorlooper, m.; a of future happiness, een voorbode -, een pand van toekomstig geluk; 3. voorsmaak, m. *_MONEY, s. handgeld,
o. godspenning, m. *- NEss, s. 1. ernstigheid, v. ijver,
m. warmte, v.; the - of a prayer, de innigheid van een
gebed; to entreat with -, met aandrang verzoeken; to please, ijver -, begeerte om te behagen, (om welgevallig
te zijn); 2. ernstig -, oprecht voorkomen.
Earnful, (urn'-foel), bn. vol angst, vol zorg.
Earning, (urn-'ing), dw. bn. winnend enz. f -, s. (het)
winnen enz. zie EARN; -s, mv. winst, verdiensten, v.
mv. inkomen, o.
Earsh, (ursj), s. beploegd veld, bouwland, o.
Earth, (urth), s. gmv. 1. aarde, v. aardbol, m.wereldrond,
o.; things on the -, de dingen dezer wereld, aardsche
zaken; what on - could I do? wat ter wereld kon ik
doen? 2. aarde, v. grond, m.; to fall to the -, op den
grond -, ter aarde vallen; 3. aardsoort, v.; potter's -,
pottenbakkersaarde; 4. landstreek, v. land, o.; 5. (jag.)
vossenhol, leger, 0. * -APPLE, s. (plant.) alruin, v.
* -BAGS, S. mv. (vest.) aardzakken, M. mv. *- BANK, S.
aarden wal, m. *- BATH, s. grafkuil, M. 5 -BOARD, S.
(landb.) strijkbord, o. ploegplank, v. *- BOB, s. (vissch.)
regenworm, m. *- BORN, bn. uit de aarde geboren.
*-BORN, * -BRED, bn. van lage geboorte. *- FLAX, S.
steenvlas, asbest, 0. *-MINDED, bn. wereldschgezind.
-NESS, s. wereldschgezindheid, v. *- NUT, S. aardnoot,
v. 5-PEA, s. wikke (erwt), v. *- QuAKE, s. aardbeving, v.
* -SHAKING, bn. aardschokkend. * - wANDERING, bn. over
de aarde zwervend, - dolend. *- woRK, s. (vest.) aardwerk, o. *-woRM, s. aardworm, m. -, m. lage kerel, m.
Earth, (urth), bw. begraven, verschuilen. *-, ow. zich
begraven, - verbergen (onder de aarde). *- ED, dw. bn.
begraven; zie EARTH, bw. en ow.
Earthiness, (urth' -i-nes), s. 1. aardschheid; 2. (fig.) broosheid, vergankelijkheid; 3. onbeschaafdheid, v.

Earthing, (urth'-ing), dw. bn. begravend enz.; zie EARTH,
bw. en. ow.
Earthliness, (urth -'li-nes), s. 1. aardsch-, wereldschgezindheid; 2. grofheid, ruwheid; 3. onbestendigheid, v.
Earthling, (urth-'ling), m. v. wereldling, sterveling;
m. v. aardenzoon, m. sterfelijk wezen, o.
Earthly, (urth -'li), bn. 1. Zie EARTHY; 2. aardsch, wereldsch; - residence, aardsch verblijf; he had nothing -,
hij had niets ter wereld; 3. stoffelijk, lichamelijk; he had
scarce done any - thing for this month past, hij heeft ternauwernood iets verricht gedurende de laatste maand;
I see no - means of doing it, ik zie geen middel ter
wereld om het te doen; 4. zinnelijk; 5. ruw, onbeschaafd.
Earthy, (urth' -i), bn. 1. aard..., aardachtig; - fracture, ,
(delfst.) ruwe scheur (in erts); - lead spar, loodaarde;
2. aardsch, zinnelijk; 3. ruw.
Ease, (iez), s. 1. rust, v. gemak, o. gemakkelijkheid, stilte,
vermindering, verlichting, v.; to be at -, gerust zijn; he
takes his -, hij maakt het zich gemakkelijk; to give -

EAS.-EBB,
Easel, (iez'-1), s. (schilders)ezel, m.; - pieces, stukken
van middelbare grootte (die op een ezel kunnen geschilderd worden).
Easeless, (iez'-less), bn. ongerust, onrustig, angstig,
ongemakkelijk ; rusteloos.

Easement, (iez - ment), s. 1. verlichting, v. gemak, o. gemakkeli' kheid, v.; 2. (recht.) servituut; 3. heimelijk gemak, sekreet, o.; chair of -, nachtstoel, m. stilletje, o.
Easily, (iez'- i-li), bijw. gemakkelijk; zie EASY.
Easiness, (iez' -i-nes), s. 1. gemakkelijkheid, lichtheid; 2.
bereidwilligheid, beleefdheid; 3. rust, kalmte; 4. vrijheid, ongedwongenheid, v.; - of belief, lichtgeloovigheid; - of mind, vlugheid van begrip.
Easing, (iez'-ing), dw. bn. verlichtend enz.; zie EASE, bw.
East, (iest), s. 1. oost, v. oosten, o.; the -, het Oosten,
(aardr.) de Levant; - by north, oost ten noorden. *-,
bn. oost, oostelijk, ten oosten. * -INDIA, s. (aardr.)
Oost-Indië, o. *- INDIA-MAN, S. Oostindië- vaarder (koop
Oost-Indië), m. 5 -KENTS, s. mv. (kh.)-vardijschpo
hop uit Oost-gent (in Engeland), m.. *- SUN, S. oosterzon, v. *- vARIATION, s. (zeev.) noordoostering, v.
*-WIND, S. oostenwind, m.; moderate -, oostelijke bram
the gates of -, (dicht.) de poorten van het-zeilskot;
oosten (dageraad).

Easter, (ies'-tur), S. Paasch, Paschen, v. Paaschfeest, o.;
first day of -, eerste Paaschdag, Palmzondag. *-DAY,
S. Paaschdag, m. *- EvE, s. avond vóór Paasch, heilige
avond, m. * - FAIR, s. paaschmis, halfvasten- markt, v.
Easterling, (ies'-tur-ling), m. v. oosterling, m. v.
kleine pluvier, m.
Easterly, (ies'-tur-ly), bn. oostelijk; - exposition, (zeev.)
oostelijke richting, beoosten. °'-, bijw. oostwaarts.
*-MOST, bijw. oostelijkst.
Eastern, (ies'-turn), bn. 1. oostersch; an - voyage, eene
reis naar het oosten; 2. oostelijk; the - side, de oostzijde.

Eastward, (iest'-wurd), bijw. oostwaarts; - of account,
beoosten het bestek.
Easy, (ie' -zi), bn. 1. gerust, kalm, tevreden; make your
self - on that head, stel u daarover gerust; 2. gegoed,
welgesteld; he is in - circumstances, hij is welgesteld;
3. licht, gemakkelijk; an -journey, eene gemakkelijke
reis; - labor, gemakkelijke verlossing; an - trot,
(rijsch.) kleine draf; he is very -, hij legt het op zijn
gemak aan, hij geneert zich niet; - of belief, lichtgeloovig; 4. ongekunsteld, ongedwongen, los (van stijl); 5.

zachtaardig, gewillig; 6. (zeev.) goed zeilend; a ship under
- sails, een vaartuig dat weinig zeil voert; - ahead!
(stoomv.) vooruit langzaam! (commando).
Eat, (iet), bw. onr. (vt ate, vdw. eat en eaten), 1. eten,
opeten; to - one's dinner, zijn middagmaal houden, - nuttigen; 2. knagen; 3. opslikken; to - one's words, zijne
woorden weder intrekken; to away - out, wegvreten,
bijten; to - up, opteren, verslinden; (ook fig.) uitzuigen. *-, ow. eten; this meat -s hard, dat vleesch is hard
te kauwen; to - into, invreten, knagen aan. *- ABLE,
('-i- hi), bn. eetbaar. *-s, s. mv. levensmiddelen,
eetwaren, o. v. mv.
Eat-bee, (iet'-bie), s. bijen-eter (insect), m.
Eaten, (iet' -n), vdw. gegeten enz.; zie EAT.
Eater, (iet' -ur), m. v. 1. eter, eetster, m. v.; 2. (scheik.)
bijtend middel, o.
Eating, (iet' -t' -ing ) , dw. bn. etend enz. f -, s. (het) eten,
spijs, v. * - HALL, s. eetzaal, -kamer, v. *- HOUSE, s.

gaarkeuken,ordinaris,opentafel,restauratie,v.restaurant,
to, verlichten, verlichting schenken aan; chapel of -,
o.* -KEE PER, m.gaarkok,opentafelhouder,restaurateur,m.
succursaal, bijkerk; at - ! (mil.) plaats rust! to do Eau-de-Cologne, (o-de-ko-loon'), s. Eau-de-Cologne, o.
*-DE -LUCS, (-de-loes'), s. Eau-de-Luce (soorten welriesomething with -, iets met gemak doen; 2. ongedwonkend water), o.
genheid (van manieren), v.; - in writing, gemakkelijk
-heidvan Eaves, (ievs), s. mv. waterborden (aan een dak enz.),
stijl.
Ease, (iez), bw. 1. geruststellen; 2. verlichten; to - of a
o. mv. * - DROP, ow. 1. (regen)water opvangen, 2. (fig.)
burden, van een last ontslaan; to - a machine, de weraan de deur luisteren. * -DROPPER, m. v. 1. luisterking eener machine vergemakkelijken; 3. (fig.) verlichvink; 2. sluiper, -ster, dief, dievege, m. v.
ten, verlossen, doen bedaren, lenigen, verzachten; to - Ebb, (eb), * - TIDE, S. 1. eb, ebbe, v. laag water, o.;
one's self, zijne nooddruft verrichten; to - a child, de ba- and flow, ebbe en vloed; to shed one's last - of blood,
zijnen laatsten droppel bloed vergieten; 2. (fig.) afnerensweeën verlichten; 4. (zeev.) vieren; to -gently,stadig
aan bijvieren; to - down, afschaken; - the helm ! op
ming, vermindering, v.; my purse was at a low -, in
het roer! to - the ship, sturen op het zeetje; to - a cable,
mijne beurs was ebbe; (kh.) at a low -, laag, gedrukt
een kabel vieren; to - away, of, wenden, afvieren.
(van prijzen). *-, ow. 1. ebben, vallen, eb loopen (van
5 --D, dw. bn. verlicht enz.; zie EASE, bw.
water); the tide -s and flows, het water valt en wast;
to - back. terugvloeien; to - out, wegloopen, strooEaseful, (iez'-foel), bn., *- I.Y, bijes. gerust, rustig, bedaard. 5 -NESS, S. gerustheid, rustigheid, bedaardheid, v.
men; 2. (fig.) vallen, zakken, vervallen. *- ED, dw. bn.

EBB. - ECH.

ECH. -EDE.

geëbd, gevallen enz.; zie EBB, OW. *-In G, dw. bn. ebbend enz. -, S. (het) ebben, ebbe, v. enz.; zie EBB, OW.
Ebberman, (ebb'-ur-men), m. visscher (op de Theems
bij de eb), m.
Ebionite, (i' - bi -o-najt), s. ebioniet (aanhanger van zekere joodsch- christelijke sekte in de eerste tijden van
het christendom), m. *-, bn. ebionietisch.
Ebon, (eb' -un), zie EBONY. 5- COLORED, bn. donker,
zwart als ebbenhout. *- IzE, (-najz), bw. donker -, zwart
maken (als ebbenhout). *-IzED, dw. bn. zie EBONIZE.
*-IST, m. kunstdraaier, kastenmaker, m.
Ebony, (eb' -un -i), s. ebbenhout, o. *-TREE, s. ebben
-houtbm,.

Ebracteate, (i -brek'-ti-et), bn. bladerloos.
Ebrew, (i' -broe), zie HEBREW.
Ebriety, (i -braj'- i-ti), s. gmv. dronkenschap, v.
Ebrillade, (i - bril'-leed), s. (rij sch.) ruk (aan den toom), m.
Ebriosity, (i -bri- os' - i -ti), s. verslaafdheid aan den drank,

gestadige dronkenschap, v.

Ebro, (ie' -bro), s. (aardr.) Ebro (rivier in Spanje), v.
Ebulliency, (i-bul' jen-si), s. koking, v. *...BULLIENT,
( -bul' -j ent), bn. kokend, opbruisend. *...BULLITION,
(- bul-li'- sjun), s. koking, opbruising, v.

Eburnean, (i- bur'- ni -en), bn. ivoren, van ivoor.
Ecaudate, (i -kao'-det), bn. (plant.) zonder staart of spoor.
Eebasis, (ek'-be-zis), bn. (red.) overeenkomstig de wer-
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Echo, (ek'-o), ow. weergalmen. *-, bw. doen weergalmen,

naroe pen. * - ED, (e'-kood), dw. bn. weergalmd. * - ING,
dw. bn. weergalmend enz. * -LESS, bn. zonder echo,
zonder galm. *-METER, s. (muz.) toon-, galmmeter
(werkt.), m. *-METRY, ( -' mi-tri), s. (muz.) galmmeting,

galmmeetkunst, v.

Eclaircise, (ek-leer'sajz), bw. verlichten, ophelderen.
Eclampsy, (ek-lemp' -si), s. (ies), 1. schijnsel, o. straal, m.

uitstraling, v. (het) schijnen; 2. (gen.) vallende ziekte, v.

Eclat, (- e-kla'), s. 1. uitbarsting; 2. toejuiching, v. hand-

geklap, o.; 3. faam, beroemdheid, v.
Eclectic, (ek -lek'-tik), bn., * -ALLY, bijw. (wijsb.) ver
uitzoekend. *- m. die uit wijsgeerige stel--kieznd,
sels de gezondste beginselen kiest, eclecticus, m.
s. keuze uit verschillende stelsels, v. eclecticisme, o.
Eclegm, (ek'-lem'), s. (apoth.) mengsel van stroop met
zoethout, (borstmiddel), o.
Eclipsarion, (ie-klip -se'-ri-un), s. werktuig tot verklaring der eclipsen, o.
Eclipse, (ie -klips') s. 1. verduistering (van zon, maan,
enz.); 2. duisternis, v. t -, bw. en ow. 1. verduisteren,
duister maken, - worden; 2. verdwijnen. *- D, dw. bn.
verduisterd enz.; zie ECLIPSE, bw. ow. 5 ...ING, dw. bn.
verduisterend enz.; zie ECLIPSE, bw. en ow.
Ecliptic, (e -klip'-tik), s. (sterr.) zonneweg, m. *-, bn.
1. tot den zonneweg behoorend; 2. (fig.) verduisterd.
Eclogue, (ek'-logh), s. herdersdicht, o.
Ecod, (ie -kod'), tw. op mijn woord! waarlijk! waarachtig!
Economie, (ek-un- om'-ik), * -AL, bn., * -ALLY, bijes.
spaarzaam, zuinig, economisch, huishoudelijk. *-s,
s. mv. huishoudkade, landhuishoudkunde, v. economie , v.
Economist, (e- kon' -o-mist), m. V. 1. landhuishoudkundige, ekonoom; political -, staathuishoudkundige; 2.
huishouder, -ster, in. v. *...MIZE, (-majz), bw. goed huishouden, sparen, besparen. -, ow. huishoudkunde uitoefenen. -D, (-majzd), dw. bn. gespaard enz.; zie ECONoMIzE, bw. * ... MIZING, dw. bn. sparend enz.; zie EcoNOMIZE, bw. en ow.
Economy, (e- kun' -o -mi), s. (ies). 1. spaarzaamheid,
besparing, huishoudelijkheid; 2. huishoudkunde, v.;rural
-, political -, land-, staathuishoudkunde, v.
Ecphasis, (ek'- fe -zis), s. duidelijke verklaring, v.
Eephonesis, (ek-fo- ni' -zis), s. hartstochtelijke uitroep,m.
cphractic, (ek-frek' -tik) bn. (gen.) verzachtend. -,
s. (gen.) verzachtend middel, o.
E cstasied, (ek'-ste-zid), dw. bn. verrukt enz.; zie ECSTASY.
Ecstasy, (ek'-ste-zi), s. (-ies), 1. verrukking, vervoering,
geestdrift, bezieling; 2. (gen.) flauwte, stuiptrekking;
3. overdreven smart, v. *-, bw. verrukken, in vorrukking brengen, bezielen.
Ecstatic, (ek-steet' -ik), * -AL, bn., *-ALLY, bijes. 1. verrukt, bezield, in verrukking; 2. verrukkelijk.
Ectasis, (ek'- te -zis), s. (red.) verlenging (van een lettergreep), v.
Ectypal, (ek'-ti -pel), bn. aan het oorspronkelijke ont-

kelijkheid. *-, S. het gebeurde. *...BATIC, (-'be -tik), bn.
(taalk.) betrekkelijk tot het voorafgaande.
Ecbatana, (ek-be-tee' -ne), s. (aardr.) Ecbatana (Azië), ó.
Eebole, (ek'-bool), S. (red.) zelfsprekende (persoon), m.
Eccaleobian, (ek-ke- li -o'-baj-un), s. kunstmatige (sier-)
broeierij, v.
Eccathartic, (ek-ke-ther' -tik), s. (gen.) purgeermiddel, o.
Ecce Homo, (ek- si -ho'-mo ), s. (ziedaar den mensch)
Christusbeeld met de doornenkroon, m.
Eccentric, (ek- sen' -trik), *-AL, bn., *-ALLY, bijes. 1.
(meetk.) uitmiddelpuntig, excentriek; 2. (fig.) zonderling,
grillig. *-, s. 1. uitmiddelpuntige cirkel, m. excentriek,
v.; 2. (fig.) zonderlingheid, v. * -BALANCE-WEIGHT, s.
(stoomw.) tegenwicht der excentriek, o. 5 - BRASS-BELT,
*_ Hoo p, *-STRAP, s, excentriek -ring, -band, m.
*-GAP. S. (stoomw.) klink, v. * -LEVER, s. arm der
stoomschuif, m. *-NOTCH, s. excentriek-nok, v.
LEY, s. excentriekschijf, v. 5- RADIUS, s. excentriekschaal, halve excentriek. *-ROD, S. excentriek-stang,
v. 5- SHAFT, s. (stoomw.) balans -as, v. *-SIHOT, S.
soort granaat (kogel), m. *- STOP, s. (stoomw.) excentriekas, - neut ,v.*-sTUD,s.stoomschuifkruk,v.*-WHEEL,
*-MOTION, S. excentriek - schijfrad, o.
Eccentricity, (ek- sen -tris'- i -ti), s. (ies) 1. uitmiddel
excentriciteit ;2.zonderlingheid,grilligheid,v.-puntighed,
Ecchymosis, (ek-ki-mo'-zis), s. (heelk.)geronnen bloed, o.
Ecclesiarch, (ek-kli'-zi-erk), m. kerkvoogd, m.
Ecclesiastes, (ek-kli-zi-es'-tis), s. (H. S.) (de) Prediker
(van Salomo), m.
Ecclesiastic, (ek-kli- si -es' -tik), s. geestelijke, m.
leend.
bn., 5 -ALLY, bijw.geestelijk, kerkelijk. 5 -COUNSELLOR, m. lid van den kerkeraad, o. *-us, s. Ectype, (ek'-tajp), s. 1. afschrift, o. kopie, v.; 2. (bk.)
halfverheven werk, o.
(H. S.) het boek van Jezus Sirach ; (een der apokriefe
Ecumenic, (ek -joe -min -'ik), *-AL, bn. (k.) algemeen
boeken).
(van bisschops- vergaderingen).
Ecelesiological, (ek-kli-zi-o-lo'-dji-kel), bn. tot de
kerkbouwkunst behoorend. 5 ...OLOGIST, (o'-lo-djist), m. Ecurie, (ek' j oe -ri), s. (paarden)stal, m.
kerkbouwkundige, kenner der kerkbouwkunst,m.*...oLO- Edacious, (ie -de'-sjus), bn. 1. gulzig, vraatzuchtig;
2. etend. 5 ...DACITY, (de'- si -ti), s. gulzigheid, vraatzucht,
GY, (o'-lo-dji), s. kerkbouwkunst, kerkversiering, v.
V. geeuwhonger, m.
Eccope, (ek'- koop), s. (heelk.) hersenpanbreuk, v.
Eccoprotic, (ek-ko-prot' -ik), s. (gen.) zacht purgeer Edda, (Ed'-de), s. gmv. boek der Runische of Scandinavische oudheden, o.
-midel,o.
Echard, (ie' -tsjaard), m. Lawrence Echard (Eng. geschied- Edder, (ed' -dur), s. 1. (landb.) bindrijs, rijshout, o.;
2. makreel, m. *-, bw. met bindrijs vasthechten. 5 -ED,
schrijver, 1671-1730).
dw. bn. zie EDDER, bw. *- ING, dw. bn. Zie EDDER, bw.
Eche, zie EKE.
Eddish, (ed'-dish), s. nagras, etgroen, o.
Echelon, (ie' -sji-lun), S. (mil.) echelon, v.
Echidna, (ie -tsjid' -ne), s. miereneter (Nieuw -Holland), m. Eddoes, (ed -doos), 5 ...DERS, (-durs), S. mv. arumswortel, m.
Eehinate, (ek'-in-et), *-D, bn. (plant.) stekelig, vol
Eddy, (ed'-di), s. (zeev.) 1. tegenstroom, m. zuiging, v.;
stekels.
2. warreling, v. maalstroom, m. *- TIDE, S. getijloop, in.
Echinidan, (e-kin' -i -den), s. soort egel, m. stekelvar* -WATER, S. welwater, 0. *-WIND, S. warrelwind, m.
ken, o.
Eddy, (ed'-di), bw. warrelend, malend (van water). 'i -,
Echinite, (ek'-in-ajt), s.. versteende zeeëgel, m.
ow. (zeev.) zuigen, warrelen, malen. * - ING, des. bn. warEchinus, (ek-aj'-nus), s. 1. zeeëgel, m.; 2. stekelvarken,
relend enz. -, s. (het) warrelen.
o.; 3. (plant.) stekelige bloemkroon, v.; 4. (bk.) ei, o.
Echo, (ek -o), s. (echoes), 1. echo, v. terugklank, m.; 2. Edelite, (ed'- i -lajt), S. soort delfstof, v.
(bk.) klank -, galmboog, m.; 3.(fab.)Echo(nimf),v.* -KEYS, Edematose, (e-dem'-e-toos), bn. (heelk.) zwellend van
etter, waterzuchtig.
S. mv. (soort) orgel, o.
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EDE, --E DU.

Eden, (ie'-dn), s. Eden, paradijs, o. *- IZED, (-ajzd), bn.

EDU.-EFF.
zie

* ••• ING, dw. bn. opvoedend enz.; zie

gelukzalig, tot het Eden toegelaten.

EDUCATE.
EDUCATE.

sjun), s. (het) tandeloos maken.

de opvoeding behoorend, opvoedings...

Edentata, (ie- den-tee-'te), s. mv. (nat. h.) tandeloozen. Education, (ed j oe-kee'-sj un), s. 1. opvoeding; 2. onderwijs, o. onderrichting, v. *- AL, (-ke'-sjun-el), bn. tot
*...TATS, (-'toet), -D, bn. tandeloos. * ... TATION, (-tee'Educator, (ed'-joe-ke-tur), m. v. opvoeder, -ster, m. v.
Edgar, (ed'-ghur), m. Edgar (m. n.).
Edge, (edj), s. 1. rand, kant, m.; on -, op -, aan den Educe, (i-djoes'), bw. uit-, te voorschijn halen. *- D,

dw. bn. uitgehaald; zie EDUCE. *...ING, dw. bn. uitha
rand; - to -, aan elkander; 2. scherp, o. scherpe zijde, v.
-lendz.;
zie EDUCE.
draad, m. snede, v.; to give an - to, den draad afnemen, - afslijpen; to set an - upon, slijpen, scherpen; to Educt, (i'-dukt), s. (scheik.) het uitgehaalde.
take of the - of, stomp maken ; to set the teeth on -, Eduction, (i - duk'-sjun), s. uithaling, -trekking, v. het
te voorschijn halen. *-PASSAGE, s. stoombuis, uitlaat
de tanden doen knersen; 3. punt, spits, v. wapen, o.;
-pij,v.
*- PIPE, s. verloren stoompijp, V.
to put to the - of the sword, over de kling jagen; - of
a bank, (zeev.) steile oeverkant; - of the water, water- Eductor, (i'-duk-tur), s. uithaler, -trekker (werkt.), m.
lijn; - of the top, rand van de mars; upper -, boven- Edulcorate, (i-dul'-ko-ret), bw. (scheik.) zoeten, zoet
maken. *- D, dw. bn. zoet gemaakt. *...ING, dw. bn.
kant; 4. (boekb.) snede, v.; 5. hevigheid, v. geweld, o.
zoetmakend. *...ION, (-ree'-sjun), s. zoeting, zoetmakracht, v.; the - of hunger, de geesel van den honger;
king, v. *...IVE, bn. zoetend, zoetmakend.
the - of mind, het vernuftige -, de scherpte van den
geest; the - of desire, het vuur der begeerte; solitude Edulious, (i-djoel'-jus), bn. eetbaar.
sets an - on genius, de eenzaamheid scherpt den geest; Edward, (ed'-wurd), m. Eduard (m. n.). *- SITE, (-sajt),
s. soort delfstof, v.
the - of slander, de pijl van den laster; 6. zelfkant
(van stof); 7. (stoomw.) parallel-liniaal, v. *- LESS, bn, Edwiga, (ed-waj'-ghe), v. Hedwig (v. n.).
bot, niet scherp, stomp. * - RAIL, S. verheven spoor- Edwin, (ed'-win), m. Edwin (m. n.).
staaf, v. -WAY, s. spoorweg met verheven spoorsta- Eegrass, (ie'-graas), s. etgroen, nagras, o.
ven, m. * - TOOL, S. snijdend - scherp werktuig, 0. *-MA- Eek, (lek), zie EKE.
KER, s. instrumentmaker, egsmid, m. * - WAY, * -wISE, Eel, (iel), s. 1. aal, paling, m.; 2. staart van den vischotter, m. * -BACKED, bn. (rij sch.) gestreept op den tug.
bijw. op den rand, op den kant.
*-DAM, * -WEAR, s. (vissch.) aalweer, v. *- FISHING,
Edge, (edj), bw. 1. scherpen, aanzetten; 2. punten, aan
s. aal-, palingvangst, -visscherij, v. *- FORK, * -SPEAR,
voor3. - with, randen, van een rand of kant
-punte;
s. aalvork, -geer, v. *- ING, s. (het) aalvangen, -visschen.
zien, schuins afschaven; 4. boorden, zoomen; to - away,
* -POND, s. aalvijver, m. C-POT, s. aalkorf, m. *- POUT,
(zeev.) zich van eene kust verwijderen; to - in, afhou
s. puitaal, In. *-SKIN, s. palinghuid, v. -vel, 0. *-TRUNK,
naderen; to - to leeward, afvallen; 5. rukken,-den
s. aalkaar, v.
schuiven; - your chair along, schuif uwen stoel aan;
to - one's way, zich schuins af een weg banen; (fig.) E'en, zie EVEN.
zich indringen; to - in, zijdelings inschuiven; 6. ter- E'er, Zie EVER.
gen, aanhitsen, drijven. *-, ow. 1. (zeev.) knijpen (den Efecks, (ie -feks'), tw. op mijn woord! bij mijn ziel!
wind); 2. wegschuiven, zich zijdelings verzetten, voor Eff, (ef'), s. gemeene hagedis, v.
dringen; to - away, (zeev.) afhouden (van de-warts Effable, (ef'- fi -bl), bn. uitbaar, geschikt om uitgesproken
te worden.
kust). *- D, (e'-djid), dw. bn. geslepen enz.; zie EDGE,
bw. en ow. *...ING, (e'-djing), dw. bn. slijpend enz. Efface, (ef-fees'), bw. uitwisschen, uitgeven; (fig.) ver
-, s. 1. (het) slijpen, scherpen enz.; zie EDGE, bw. en
vernietigen. *- D, dw. bn. uitgewischt enz.; zie-delgn,
EFFACE. * -MENT, S. uitwissching, v. ...ING, dw. bn.
ow.; 2. zoom, kant, m. enz.; zie EDGE, s.; canvass - of
a pendant, broeking van een wimpel; - of the land, beuitwisschend enz. -, s. (het) uitwisschen enz.;zie EFFACE.
loop -, richting van het land.
Effascinate, (ef-fes'-si-net), bw. betooveren. *...IoN,
s. (-nee'-sjun), s. betoovering, v.
Edible, (ed'-i-bl),bn. eetbaar, genietbaar. *- NESS, s. gmv.
eetbaarheid, v.
Effect, (ef-fekt'), s. 1. uitwerksel, gevolg, o. uitwerking,
v.; in -, inderdaad; to that -, te dien einde; to the
Edict, (i'-dikt), s. wet, v. besluit, edict, o.
same -, ten zelfden einde; to do for -, om effect te
Edificant, (ed-if -i-kent), bn. 1. bouwend; 2. (fig.) stichtelijk. *...CATION, (-kee'-sjun), s. bouwing, stichting, v.
maken; to be of -, van gevolg zijn, gevolg hebben; to
*...CATORY, ('-ke-tur-ri), bn. 1. bouwend,stichtend,bouw...;
carry into -, verwezenlijken, ten uitvoer leggen; it had
2. (fig.) stichtelijk.
the proper -, het had het gewenschte gevolg; to have
the - of, het gevolg hebben van ; gelijken naar ; to
Edifice, (ed'-i-fis), s. gebouw, o. bouw, m. *...FICIAL,
take --, treffen (het doel); it has taken good -, het
(-fi'-sjel), tot een gebouw behoorend.
Edified, (ed-i-fajd), dw. bn. (fig.) gesticht enz.; zie
bracht een goeden indruk voort; the train of powder took
EDIFY. * ...FIER, (-faj'-ur), m. V. (fig.) stichter, leeraar,
-, het gestrooide kruid vatte vuur; it was of a per-nim. stichtster, v.
cious -, het bracht een verderfelijken invloed teweeg;
Edify, (ed-i-faj'), bw. (vt. edified), (fig.) stichten, leeren,
with the utmost -, met het beste gevolg; 2. nut, vooronderwijzen. *- ING, dw. bn., -LY, bijw. (fig.) stichtend,
deel, o.; to be of no - to, nutteloos zijn voor; 3. waarde,
leerend, op stichtelijke wijze. *-INGNESS, S. gmv. stichgeldigheid, v.; this obligation is of
f no -, deze obligatie
telijkheid, leering, v.
heeft geen waarde; 4. volvoering, voltrekking, v.; 5.
Edile, (i -dajl), m. (Rom. g.) bouwmeester, aedilis, m.
(het) voornaamste, gewichtigste (eener zaak); 6. -s, mv.
*-sHIP, s. bouwmeesterschap, o. aediliteit, v.
zaken, goederen, onroerend goed, effecten, fondsen;
Edinburgh, (ed'-in-burgh), s. (aardr.) Edinburg (Schot7. (rijsch.) -s of the hand, handbewegingen.
land), o.
Effect, (ef- fekt'), bw. bewerken, uitwerken, voltrekken,
Edit, (ed'-it), bw. uitgeven (van boekwerken enz.). *- ED,
uit-, volvoeren, tot stand brengen, verwezenlijken; the
dw. bn. uitgegeven. *- ING, dw. bn. uitgevend. -, s.
insurance is -cd on, (kh.) de verzekering is gesloten op.
(het) uitgeven, uitgave, v.
F_ED, dw. bn. bewerkt enz.; zie EFFECT, bw. *- IBLE,
Editio, (i-di'-sji-o), - princeps, s. vroegste uitgave, v.
('-i- bl), bn. uitvoerbaar, doenlijk, uit te voeren. *- ING,
Edition, (e-di'-sjun), s. uitgave, oplage, v. *- ER, (- ur),
dw. bn. uitwerkend enz. -, s. (het) uitwerken' enz.;
zie EDITOR.
zie EFFECT, bw. *- ION, ('-sjun), s. 1. schepping, vorEditor, (ed'-i-tur), m. 1. uitgever; 2. verantwoordelijk
ming, v.; 2. (meetk.) gevolg, o. * - IVE, bn., -LY, bijw.
redacteur, m. * - IAL, (-to'-ri-el),bn. van den uitgever,
1. werkend, vormend; 2. werkelijk, werkdadig; to be -,
den uitgever betreffend, uitgevers... *- SHIP, s. uitgegelukken, slagen; the shot has been -, het schot heeft
vers beroep, -bedrijf, o.
getroffen; - horse power, nuttig stoomvermogen; 3. weEditress, (ed'-i-tres), v. uitgeefster, v.
zenlij k; 4. (mil.) (het) effectief. *-IVENESS, ('-iv-nes), s. 1.
Edituate, (e-dit'-joe-eet), bw. besturen, beheeren (een
werkelijkheid, wezenlijkheid; 2. werkdadigheid, v.; 3.
huis, kerk enz.).
(mil.) (het) effectief. *-LEss,bn.onwerkzaam,vergeefsch.
Edmund, (ed'-mund), m. Edmond (m. n.).
*-oR, ('-tur), m. v. uitvoerder, bewerker, -ster, m. v.
Edod, (i-dod'), tw. ei! och kom!
*- UAL, ('-tjoe-el), bn. Zie EFFECTIVE.
Educable, (ed'-joe-ki-bl), bn. lijdzaam, opvoedbaar. Effectuate, (ef-fekt'-joe-et), bw. zie EFFECT, bw. enz.
`...CATE, (- ket), bw. 1. opvoeden, grootbrengen; 2.
*...ATION, (-ee--sjun), s. verwezenlijking, volbrenging, v.
leeren onderrichten. -D ' dw. bn. opgevoed enz. Effectuous (ef-fekt' j oe-us), bn., *- LY, bij w. werkelijk.
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(liet) vergotene; 2. (fig.) uitstorting, -boezeming, v.; 3.
Effeminacy, (ef fem'- i - ne-si), s. gmv.1.verwijfdheid, weebezieling, v.
kelijkheid, v.; 2. wellust, m.
Effeminate, (ef-fem' -i -net), *- LY, bijw. 1. verwijfd, week, Effusive, (ef-fjoe'-ziv), bn., 5 -LY, bijw. 1. uitstortend;
2. kwistig, verkwistend.
weekelijk, ontzenuwd; 2. wellustig. *-, bw. verwijven,
verweekelijken. *-, ow. verwijfd worden. *- D, dw. bn. Eft, (eft),s.(soort kleine)pad,v.salamander,m.*-, S- snows,
(-soens), bijw. spoedig, dra, weder, naderhand. 5--EST,
verwijfd enz.; zie EFFEMINATE. *-NESS, s. verwijfdheid,
bijw. ten spoedigste.
V. * ...ING, dw. bn. verwijvend enz. -, s. (het) verwijven enz.; zie EFFEMINATE. * ...ION, (-nee'-sjun), s. Egad, (i -ghed'), tw. op mijn woord ! wel zeker!
verwijving, v.
Eger, (i -ghur'), EGRE, (ie' -ghr), s.stortvloed,springvloed,m.
Effendi, (ef-fen'-di), m. heer, meester (eeretitel in Egeria, (i -dji'-ri-e), s. (fab.) Egeria (v. n.).
Turkije), m.
Egeran, (egh' -i-ren), s. soort granaat, v.
Efferous, (ef'-fi -rus), bn. wild, woest, geweldig.
Egerminate, (i -djurm -i- 'net), zie GERMINATE.
Effervesce, (ef-fer-wes'), ow. opbruisen, gisten.
Egest, (ie -djest'),bw.l. uitwerpen, uitledigen; 2. winden laten. 5-ED, dw. bn. uitgeworpen. 5 - -ING, dw. bn. uit
Effervescence, (ef-fer-wes'- sens), s. opbruising, gisting,
v. 5...VESCENT, (-wes'-sent), bn. opbruisend, gistend.
-werpndz.;
zie EGEST.
*...VESCIBLE, (wes'- si -bl), bn. opbruisbaar. * ... VESCING, Egestion, (ie -djes'-sjun). S. uitwerping, loozing (van
winden), ontlasting, v.
(-wes'-sing), dw. bn. opbruisend, gistend.
Effete, (ef-fiet'), bn. 1. dor, onvruchtbaar; 2. verstompt, Egg, (egh), s. ei, o.; a soft -, een zacht (gekookt) ei;
frothed -s, geslagen eieren; a philosophical -, (soort)
ontzenuwd.
distilleerkolf, v.; to lay -s, eieren leggen, broeden.
Efficacious, (ef-fi-ke'-sjus), bn., *- LY, bijw. werkzaam,
-BIRD, s. (nat. h.) eiervogel, ni. 5 -BEARER, m. (plant.)
werkdadig, krachtig, nadrukkelijk. *- NESS, s. werkzaamheid, V. nadruk, m.
dolappel, m. *-cur, s. eierdopje, - schaaltje, o. 5 -FISH,
Efficacy, (ef'-fi-ke -si), S. (ies), werkzaamheid, werkdadig
s. zeeëgel m. *- FLIP, 5 -NOG, s. brandewijn met eieren,
-heid,v.(t)
doeltreffende.
advocaten - borrel, in. 5-MERCHANT, m. eieren -verkooper,
Efficiente, (ef-fi'-sjens), *...CIENCY, s. (ies), werkende
ni. 5 -PLANT, s. zoete aardappel, In. 5 - SHELL, s. eierkracht, v. vermogen, o.; zie EFFICACY. * ...CIErTT, (-'sjeunt),
dop, m. - schil, v. S-sLTCE, s. eiervliesje, o.
S. werkende oorzaak, beweegkracht, v. -, bn., -I.Y, bij w. Egg, (egh), bw. op-, aanhitsen, opstoken. *- ER, ('-ur),
1. beweegkrachtig, werkend; 2. zie EFFECTUAL.
m. v. opstoker, opstookster, m. v. 5 -ERY, zie EVRY. *-ERs,
Effierce, (ef- fiers') bw. wild -, woest maken.
m. mv. (schildpadden) eieren-zoekers. m. mv. 5 -ING,
Effigial, (ef-fi-dji-el), bn., * - LY, bijw. in beeltenis.
dw. bn. aanhitsend enz.-,s. (het)aanhitsen,aanhitsing,v.
*...GIATE, (-'dji-et), bw. (w. g.) afbeelden, in beeltenis Egg-Saturday, s. Zaterdag voor Aschwoensdag, m.
voorstellen. -D, dn. bn. afgebeeld. JOG, dw. bn. af- Egilops, (ie' -dji-lops), s. (gen.) oogfistel, - gezwel, o.
5...LOPICAL, bn. (gen.) met egilops beliept, er aan lijdend.
beeldend. *...GIATION, (-dji-ee'-sjun), s. afbeelding,
voorstelling, beeltenis, v.
Egis, (ie' -djis), s. gmv. schild. o. beukelaar, m.
Effigy, (ef'-fi-dji), s. (ies), beeld, o. beeltenis, v.; to burn Eglandulous, (e-ghlen'-djoe -lus), bn. klierloos.
in -, in beeltenis verbranden; with the - of, met de Eglantine, (egh'-len-taju), s. (plant.) egelantier, rozenbeeltenis (het borstbeeld) van (op munten).
s tr uik, m.
Efflagitate, (ef-fle'-dji-tet), bw. ernstig vragen, - eischen. Eglogue, (egh'-loogh), s. herders-, veldzang, in.
Eglomerate, (e-ghlo'- mi -ret), bw. afwinden, afhaspelen.
Effiate, (ef-fleet'), bw. (w. g.) opblazen.
Effloresce, (ef-flo-res'), ow. (scheik.) 1. aanzetten, beschim- Egoism, (ie' -gho-ism), s. eigenbelang, o. zelfzucht, zelfmelen; 2. zich kristalliseeren. 5 ...RESCENCE, (-res'- sens),
liefde, v. 5 ...IST, m. V. zelfzuchtige, eigenbelangzoeker,
-ster, m. v. 5 ...ITY, ('- i - ti), s. gmv. (wijsb.) ikheid, zelfs. (scheik.) 1. aanzetting, beschimmeling; 2. kristalliseeheid, v.
ring; 3. (plant.) bloeiing, v. bloesem; 4. (gen.) uitslag,
m. puisten; 5. (fig.) bloemen der welsprekendheid. Egotism, (ie' -gho-tism), s. (liet) altijd van zijn eigen ik
spreken; zelfheid, v.; zie verder EGOISM. 5 ...TIST, m. v.
v. mv. *...RESCENT, (res'-sent), bn. 1. bloeiend, uitbot
egoïst, m. v.; zie EGOIST. *...TIS IC, -AL, bn. zelf-, be(gen.) puistig, uitslaand; 3. (scheik.) aangezet,-tend;2.
langzuchtig, egoïstisch. 5 ...TIZE, ('-tajz), ow. belangzuchbeschimmeld.
tig zijn, altijd zijn eigen voordeel -, zij n ik bej alten, altijd
Effluence, (ef'-floe-ens), s. uitvloeiing, -strooming, v.
...ENT, dw. uitvloeiend, - stroomend.
van zich zelven spreken.
Effluvium, (ef-fljoe'- wi -um), s. (-via), 1. uitdamping; Egregious, (ie -ghri'-dji-us), bn., 5-LY, bijw. uitstekend,
uitnemend, voortreffelijk, wonderbaar, lijk;an - villain,
2. uitvloeiing, v.
een aartsschurk; an -fool, een aartsgek; an - b lncnder,
Efflux, (ef'fluks), *- ION, (-'sjun), s. uitvloeiing, v. -,
een zware bok (fout). 5-NESS, s. uitstekendheid, voor
(ef- fluks), ow. uitvloeien, verloopen.
(liet) wonderbaarlijke.
-treflijkhd,v.
Effodient, (ef-fo'-djent), bn. gravend, delvend.
Efforce, (of-fors') bw. 1. openbreken (met geweld); 2. scha Egress, (ie -ghres'), 5 -IoN, ('- sjun), s. 1. uitgang, m.
-ken,
(het) uitgaan; (zeev.) (het) uitzeilen, - uitloopen; 2. (fig.)
ontvoeren; 3. doordrijven (met nadruk).
uitbarsting, v. k -oR, m. V. die (ergens)uitgaat,uitbreekt.
Efform, (of-form), bw. vormen, fatsoeneeren. *-ATION,
Egret, (ie' -ghret), s. 1. witte reiger, m.; 2. (plant.) zaad(- mee' -sjun), s. vorming, fatsoeneering, V.
kroontje, 0. * -TE, (ie -ghret-ti'), s. 1. vederbos, m. pluim,
Effort, (of-fort), s. 1. poging, inspanning, moeite, v.
kuif, v.; 2. nestelbeslag, o.
streven, o.; 2. worsteling, v. 5 -LEss, bn. zonder inspan Egrimony, (egh--ri-mun -i), s. gmv. 1. (plant.) leverning, zonder moeite.
kruid; 2. (fig.) hartzeer, verdriet, o.
Effossion, (ef-fos'-sjun), s. uitdelving, out-, uitgraEgriot, (ie' -ghri -ut), s. zure kers, morel, v.
ving, v.
Effranchise, (ef-fren'-tsjaiz), bw. van handvesten voor- Egypt, (ie' -djipt), s. (aardr.) Egypte (Afrika), o. 5 -IAN,
('-sjen), bn. Egyptisch. -, m. v. 1. Egyptenaar, m.
zien, privileges schenken (aan een stad enz.).
Egyptische (vrouw), v.; zie ook GIPSY; 2. (het) Egyptisch
Effray, (ef-free'), bw. verschrikken. 5-ABLE, ('- i - bl), bn.
(de taal); - frog, padde, v.
verschrikkelijk, ontzettend.
Eh, (ee), tw. ei ! zoo!
Effrenation, (ef-fri-nee'-sjun), s. teugelloosheid, v.
Effrontery, (ef-frun'-tur' -i), s. gmv. schaamteloosheid, Eider, (ie'-dur), s. 1. eider (vogel), m.; 2. (aardr.) Eider
(rivier), V. *-DOWN, S. eiderdons, o. * - OUCH, *-DRAKE,
onbeschaamdheid, vermetelheid, v.
s. eidervogel, m. -eend, -gans, v.
Effulge, (ef-fuldj') ow. uitstralen, met luister schijnen.
*...GENCE, ('-djens), s. uitstraling, v. glans, luister, m.; Eidouranion, (ie -du- ree' - ni -en), s. voorstelling der hemelen, v.
(ook fig.). *.,.GENT, ('-djent), bn., -LY, bijw. uitstralend,
Eigh, (ie), tw. 1. ach ! o ! 2. he ? wat zegt ge?
schitterend. *...GING, ('-djing), dw. bn. uitstralend.
Effumability,(of-fj oe -me- bi' -1' -i- ti),s.verdampbaarheid,v. Eight, (eet), bn. telw. acht; he is -, hij is acht (jaar
oud); at -, ten acht ure.
Effume, (ef-fjoem'), bw. uitademen, uitblazen.
Eighteen, (eet' -ien), bn. telw. achttien. *- TH, bn. achtEffund, (ef-fund'), bw. zie EFFUSE.
tiende; Lewis the -, Lodewijk de achttiende; on the Effuse, (ef-fjoez'), bw. storten, vergieten. *-, bn. (w. g.)
oof flay, den achttienden Mei. -, s. (het) achttiende
verkwistend, kwistig. *-, s. uitstorting; verspilling, v.
uit(deel). 5 -Mo, zie OCTODECIMO.
dw.
bn.
...ING,
5
*-D, dw. bn. uitgestort, vergoten.
Eightfold, (eet' -foold), bn. achtvoudig.
stortend, vergietend.
Effusion, (ef-fjoe'-zjun), s. 1. uitgieting, - storting, v. Eighth, (eeth), bn. achtste; the - of Way, de achtste
-
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Mei; Henry the -, Hendrik de achtste. *-, s. 1. (het)
achtste (deel); five -s, vijf achtste; 2. (muz.) octaaf,
0. *-LY, bijw. ten achtste.
Eightieth, (eeth'-ieth), bn. tachtigste. *-, s. (het) tachtigste (deel).
Eightscore, (eet' -skoor), bn. telw. honderdzestig (acht
twintigtallen).
Eighty, (eet' .i), bn. telw. tachtig; he is -, hij is tachtig
(jaar oud).
Eigne, (een), bn. (recht.) eerstgeboren.
Eilet -hole, (ie' -let-hool), s. vetergat, o.
Eisel, (ie'-zul), s. (w. g.) azijn, m.
Either, (ie'-th ar, ei' -thur), vnw. 1. een of ander, de een
of de ander, deze of gene (ook mv.); - of them, ieder
hunner; I do not like - of theet, ik bemin den een
noch den ander; on - side, aan weerskanten, aan iedere
zijde; - way, op de eene of andere wijze; take - of
these, neem welken gij wilt; 2. beide; - of them hoped
to, ieder hunner hoopte, beiden hoopten. *-, vw. hetzij;
- on Monday or Tuesday, hetzij Maandag of Dinsdag;
- by sea or by land, hetzij ter zee of te land; - he or I, hij
of ik; do not you do so -, handel niet ook zoo. Zie verder NEITHER.
Ejaculate, (i -djek' -joe -let), bw. uitbrengen (woorden),
uitstooten, uitwerpen, schieten (stralen). *- D, dw. bn.
uitgebracht enz.; zie EJACULATE. * ...ING, dw. bn. uitbrengend enz.; zie EJACULATE. *...ION, (-lee'-sj un), s.
uitbrenging, uiting, uitstooting, v.; (het) schieten (van
stralen); schietgebed, ó. *...ORY, ('-ur-ri), bn. 1. uit
plotseling uitstóotend, klagend; 2. (fig.) plotse --roepnd,
lijk, plotseling; 3. (plant. en ontl.) uitspringend.
Eject, (ie -dj ekt'), bw. 1. uit -, af-, verwerpen, uitbraken;
2. afzetten (van een ambt); 3. uitdrijven, uitzetten, verjagen, verbannen. *- ED, dw. bn. uitgeworpen enz.; zie
EJECT. * _ING, dw. bn. uitwerpend enz.; zie EJECT, bw.
*-ION, ('-sjun), s. uit -, af-, verwerping, af-, uitzetting,
uit -, verdrijving, uitbraking, v. * - MENT, S. (het) uit
zie EJECTION. *-OR, ('-ur'), m. uitdrij--werpnz.;
ver, verjager, m.
Ejulation, (ie -djoe-lee'-sjun), s. smartelijke kreet, gil, m.
Eke, (iek), bw. (w. g.) verlengen, vergrooten; to - out,
aanvoegen. * -- D, dw. bn. verlengd enz.; zie EKE. * ...ING,
dw. bn. verlengend enz. -, s. (het) verlengen, verlenging, v. enz.; zie SIRE. * -- PIECE, s. verlengstuk, o.
Ela, (ie' -le), s. (muz.) si (zevende noot), v.
Elaborate, (ie - leb' -o-ret), bw. bewerken, bearbeiden (met
zorg). *-, bn. kunstig -, zorgvuldig bewerkt. *- D, dw.
bn., -LY, bijw. Zie ELABORATE, bn. * - NESS, S. zie
ELABORATION. * ...ING, dw. bn. zorgvuldig bewerkend
enz., -, *...ION, (ree' -sjun), s. zorgvuldige bewerking,
- bearbeiding, v. *...OR, m. zorgvuldige bewerker,
- bearbeicler, m. *..•oRY, ('-ur-ri), bra. Zie ELABORATED.
Elaidin, (io-le' -i -din), s. (scheik.) vetachtige zelfstandig
-heid(nz.)va
bevergeel, v.
Elain, (ie -le'-in), s. (scheik.) oliezuur, o.
Elamping, (ie -lemp'-ing), bn. schijnend, stralend.
Elanco, (ie -laans'), bw. doen uitschieten, - werpen. *- D,
(-laanst'), dw. bn. enz.; Zie ELANCE. *.. • ING, (-laans'-ing),
dw. bn. werpend enz.; zie ELANCE.
Eland, (ie' -lend), S. eland (soort hert), m.
Elaolite, (ie -le'-o-lajt), s. (delfst.) vetsteen, m.
Elapidation, (ie - lep - i -dee'-sjun), s. opruiming van stee

-ne,v.
Elapse, (ie -laps'), ow. verloopen, voorbijgaan (van tijd).
-D, dw. bn. verloopen; some days -, eenige dagen gingen voorbij. *...ING, dw. bn. verloopend enz.
Elaqueate, (ie -le'-kwi-et), bw. losmaken, ontboeien.
*-D, dw. bn. ontboeid. *...ING, (ee'-ting), dw. bn. ontboeiend.

Elastic, (ie-les'-tik), bn., *- AL, bn., * - ALLY, bijw. veerkrachtig, elastiek; - bottles, gomelastieke flesschen;
curve, (meetk.) kettinglijn.
Elasticity, (ie-les -tis'- i-ti), s. veerkracht, veerkrachtig
-heid,
elasticiteit, v. uitzettingsvermogen, o.
Elate, (ie -legit'), s. denneboom, m. *-, bn. opgeblazen
(van hoogmoed), waanwijs. *-, bw. 1. doen opblazen,
hoogmoedig maken; 2. (w. g.) verheffen. *- D, dw. bn.,
*-DLY, bijw. - at, opgezet, opgeblazen, dronken van.
Elaterium, (el'-e-ti'-ri-um), s. 1. wilde komkommer, m.;
2. sap er van, o. *...TERIN, (-let'-ur-in), werkend beginsel van elaterium, o.
Elatery, (el'-e-ti-ri), s. zie ELASTICITY.

ELA. -- ELE.
Elating, (ie -leet'-ing), dw. bn. opzettend enz.; zie
ELATE, bw. * ... LATION, (-lee'-sjun), s. gmv. opgeblazen heid, v. hoogmoed, overmoed, trots, m. *...LATOR, (- lee'tur), s. wat -, die hoogmoedig maakt.
Elba, (el'-be), s. (aardr.) Elba (eiland in de Middell. zee), o.
Elbe, (elb), s. (aardr.) Elbe (rivier in Duitschland), v.
Elbing, (el'-bing), - canvass, s. pakgoed, o.
Elbogen, (el'-bo-djinn), s. (aardr.) Malmoe (Zweden), o.
Elbow, (el'-bo), s. 1. elleboog, m.; to be out at the -,
met de ellebogen door de mouwen loopera (armoedig gekleed zijn); to be always at one's -, steeds om en bij
iemand zijn; at -, bij de hand, in de nabijheid; he sat
by her -, hij zat dicht naast haar; to rest on one's -,
op zijnen elleboog leunen; 2. (zeev.) elleboog, m. neb, v.
hals, m. kromming, v. winkelhaak; 3. hoek, m.; - of
land, landtong, v.; 4. arm (van een stoel), *- CASE, s. z ij zakje, -hokje (in eene reiskoets), o. *- CHAIR, S. arm-,
leuningstoel, M. *-RAILS, s. mv. armleuningen (in eene
sjees), v. mv. *-Room, s. (fig.) speelruimte, vrijheid, v.
(het) onbelemmerde. * -SCRAPER, s. (gem.) speelman, in.
* -SHAKER, m. dobbelaar, M. * -SPRINGS, S. mv. (rijt.)
veeren, hangriemen, v. m. mv.
Elbow, (el'-bo), ow. uitspringen, uitsteken, een hoek -,
eene bocht maken. *-, bw. 1. stooten, wegschuiven (met
de ellebogen); to - out, uit -, wegduwen; 2. overwel digen; to - one's way, zich een weg banen, doordringen (ook fig.). * - ED, dw. bn. uitgestoken, gehoekt enz.;
zie ELBOW, ow. en bw. * - ING, dw. bn. uitstekend,
voortdringend enz.; zie ELBOW, ow. en bw.
Eld, (eld), s. 1. ouderdom, oude dag, m.; 2. oude lieden;
3. oude tijden, m. mv.
Elder, (eld'-ur), bn. (vergr. tr. van old), 1. ouder; 2.
vroeger (in dienst). *-, m. v. de oudste, de oudere,
m. v.; his -, zijn oudste (zoon); the -s, 1. de ouders,
voorouders; 2. (k.) ouderlingen.
Elder, (eld'-ur), s. (plant.) 1. vlierboom, m.; 2. uier
(van eene koe), v. * -BERRY, s. vlierbezie, v. *- GUN, S.
erwtenblazer, m. * -SYRUP, s. vlierstroop, v.
OAR, S.
s. vlierazijn, m.
Elderly, (eld'-ur -li), bn. oudachtig, bedaagd, bejaard.
Eldership, (eld'-ur-sjip, s. 1. eerstgeboorte; 2. ancienniteit, v.; 3. ambt -, waardigheid van ouderling, o. v.;
4. vergadering van ouderlingen, v.
Eldest, (eld'-ist), bn. (overtr. trap van old), oudst; to be
the - hand, (kaarts.) de eerstgevende zijn.
Elding, (eld'-ing), s. brandstof, v.
Eldorado, (el-do- ree' -do), s. fabelachtig goudland,
eldorado, o.
Eldritch, (el'-dritsj), bn. (w. g.) afzichtelijk, naar.
Eleatic, (i- li -ee' -tik), s. m. Eleatiër (lid van zekere
sekte van wijsgeeren in Italië), m.
Eleanor, (el'- i -nur), v. Eleonora (v. n.).
Elecampane, (i- li -kem'-peen), s. galantswortel, m.
Elect, (i -lekt'), bw. kiezen, uitkiezen, verkiezen (boven).
*_, bn. 1. uitgekozen; uitgelezen; 2. verkozen; 3. (godg,)
gelukzalig. *-, m. v. gelukzalige, M. v. *- ANT, ( -lek-'
tent), m. kiesgerechtigde, M. *---ED, dw. bn. gekozen,
enz.; zie ELECT, bw. * -ICISM, (- 'i -sism) s. stelsel om
aan andere stelsels leerbegrippen te ontleenen, electicisme, 0. * -ING, dw. bn. kiezend enz.; Zie ELECT.
Election, (i - lek' -sjun), s. 1. keus, keuze, verkiezing; it
is to your - to, het staat te uwer keuze of ...; 2.
onderscheiding, v. * - EER, (- nier'), ow. kuipen, op de verkiezingen werken. * -EERER, (- ier' -ur), m. bewerker
van verkiezingen, stemmenverzamelaar, intrigant, m.
*- EERING, (- ier' -ing), dw. bn. kuipend enz. -, s.
(het) kuipen; stemmenverzameling, kuiperij, v.
Elective, (ie - lek' -tiv), bn. 1. verkiezend, kies...; - franchise, kiesrecht; - office, kiezersambt; 2. (scheik.) attraction, keurverwantschap, v.; - act, (wijsb.) daad
van den vrijen wil. *- LY, bijw. bij verkiezing, bij keus.
Elector, (ie - lek' -tur), m. 1. kiezer, kiesgerechtigde;
2. (gesch.) keurvorst, M. *-AL, bn. 1. kiezend, kies...;
- law, kieswet; - committee, commissie van kiezers,
kiescomité; 2. keurvorstelijk; - wool, soort wol, v.
* -ATE, s. keurvorstendom, 0. * -ESS, Zie ELECTRESS,
*_sHIp, s. kiezerschap, o.
Electra, (ie-lek' -tre), s. Electra (v. n.)
Electress, (ie-lek'- tress), v. 1. kiesbevoegde vrouw;2.keurvorstin, v.
Electric, (ie - lek' -trik), *- AL, bn., *- ALLY, bjw. (nat.)
electrisch; - battery, galvanische batterij; - conductor,
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bliksemafleider (werkt.), m.; - jar, - phial, Leidsche Elephant, (el'- i -fent), S. 1. olifant; 2. olifantstand, m.
ivoor, 0. * - BEETLE, S. gewone -, groote kever, m. tor, v.
flesch; - machine, electriseermachine; - eel, (nat. h.)
-DRIVER, m. olifantsdrijver, kornak, m. * -PAPER,
sidderaal; - ray, sidderrog (vïsch). f -, s. electrisch
s. olifantspapier (grootste soort papier), o. * -' S FOOT, S.
lichaam, o.
(plant.)olifantsvoet,m. *-'s NosE,s.naaldvisch,m. *-oc:Electrician, (ie-lek-tri' -sjen), m. electriciteitskenner,
TAVO, s. groot octaaf (formaat), o.*-'s OIL,s.robbetraan,v.
- kundige, m. *...TRICITY, (- tri' - cl -ti), s. gmv. (nat.) elec*- 's SKINS, S. mv. robbevellen (uit de Stille -Zuidzee),o.
triciteit, 0.
mV. * -SEAL, S. zee- olifant, zeerob, m. * -TEETH, S.
Electrifiable, (ie-lek'-tri -faj- i -bl), bn. electriseerbaar.
mv. olifantstanden, m. mv.
*...FICATION, (-fi-kee'-sjun), S. electriseering, v. (het) electriseeren. *...TRIFIED, (- 'tri -faj d), dw. bn. geëlectriseerd. Elephantiasis, (el- i -fent- i' -e-zis), s. (gen.) melaatschheid, schurft, v.
Electrify, (ie-lek'-tri -faj), bw. (nat.) electriseeren, electrisch maken. *-, ow. electrisch worden. * -ING, dw. Elephantine, (el -i- fen'-tajn), bn. 1. ivoren, elpenbeenen;
2. olifants...; 3. (fig.) reusachtig, monsterachtig.
bn. electriseerend enz.; zie ELECTRIFY.
Eleetrine, (ie-lek' -trajn), bn. tot barnsteen behoorend, Elephantoid, (el -i- fen'-to-id), *-AL, bn. olifantachtig,

barnsteen...

Eleetrize, (ie - lek' -trajz), bw. Zie ELECTRIFY. *- D, dw.
bn. geëlectriseerd. *...ING, dw. bn. electriseerend. *...ATION, (-zee'-sjun), s. electriseering, V.
Electrode, (ie-lek' -trood), s. (nat.) paal van de voltaïsche
zuil, m.
Electro, (ie -lek' -tro), bn. electro-, electriseer-, galvano -,
galvanisch, galvaniseer -. *-CHEMICAL, bn. electro-chemisch. *-DYNAMICS,s.mv. electrische luchtweegkunde,v.
* -GRAPHY, s. galvanographie, beschrijving van het
galvanisme, v. * -MAGNETIC, bn. electro- magnetisch;
- telegraph, electro- magnetische telegraaf. *-MAGNETISM, s. electro- magnetisme, 0. * -METALLURGIC, bn.
galvano - plastisch. *-METALLURGY, S. galvano -plastiek,
V. *-MOTION, S. electrische beweging, - beweegkracht,
V. *-MOTIVE, bn. electricitéit leidend. *-MOTOR, s.
electriciteits- voortbrenger, ni. * -SCOPE,s.(lucht) electriciteits-meter, m. * -TYPE, bn. galvanographisch. -,s.galvanisch beeld, o. *- TYPIST, S. galvanograaf, -graphist,m.
Electrolysis, (ie -lek' -tro-laj-zis), s. galvanische ontleding, v. *...LYTE,('-lajt),s.zelfstandigheid ontleedbaar door
een galvanischen stroom, v. *...LYSE, ('-lajz), bw. galvanisch ontleden.
Electrometer, (ie -lek' -tro- mie' -tur), s. (nat.) electriciteits-meter, m. (werkt.). *...METRICAL, (- mie'-tri -kel), bn.
electro- metrisch, - metend.
Electron, . (ie - lek' -trun), s. (scheik. 1. barnsteen, amber,
m.; 2. mengsel van 4/, goud en 'f zilver, o.
Electrophor, (ie - lek -tro'-for), *- Us, (-foors), s. electriciteits-opwekker, m. (werkt.)
Electrum, (ie - lek' -trum), S. Zie ELECTRON.
Electuary, (ie-lek' -tjoe-e-ri), s. (apoth.) maagstroop, v.
Eleemosynary, (el- ie -mo'-zi- ne -ri), bn. 1. bedeeld, aal
bedoelend, als aalmoes gegeven,-moezntrkd;2.
liefdadigheids.... *-, m. v. bedeelde, m. v.; - corporations, liefdadige instellingen, - gestichten.
Elegance, (el'- i -ghens), s. 1. sierlijkheid, schoonheid;
the arts of -, de kunsten der weelde; 2. bekoorlijkheid, v. opschik, tooi, m. *...CANT, ('-ghent), bn., -LY,
bijw. sierlijk, fraai, schoon, netjes.
Elegiac, (el- i' -djai-ek), * -AL, bn. elegisch, treur...,

klaag...

Elegiast, (el'- i -dji-cst), *..IST, (-djist), m. v. elegiëndichter, - schrijver, m. - schrijfster, v.
Elegit, (el'- i -djit), s. (recht.) 1. beslag; 2. bevel tot
beslag, o.
Elegy, (el - i-dji), s. (-ies), klaag -, treurdicht, o. elegie, v.
Element, (el' -i-ment), s. 1. hoofdstof, v.; 2. element,
hoofd -, grond - bestanddeel, o. *-s, mv. 1. gronden,
beginselen, m. o. mv.; 2. (godg.) avondmaalsvormen, m.
mv. (het) heilige avondmaal. *-, bw. uit elementen
vormen. *-AL, (ment' -el), bn., *-ALLY, bijw. 1. van -, uit
elementen, tot een element behoorend ; 2. beginnend,
tot de beginselen behoorend; letterlijk; - strife, oorlog -, strijd der elementen; - rule, grondregel m.
* -ALITY, (- te' - li -ti), s. gmv. samenhang -, de verbinding
,der beginselen.
Elementarity, (el -i- men-ter'- i -ti), *...RINESS, s. elementarische eigenschap, - hoedanigheid, eerste stof, v.
Elementary, (el' -i- men- te' -ri), bn. eerstbeginnend, oor
-spronkelij,mtach.
Elemented, (el -i- men'-tid), bn. uit elementen bestaand,
- samengesteld.
Elemi, (el'- i-mi), s. balsemgom, geurige hars, v.
Elench, (ie -lensj'), *-us, (-us), s. (red.) drogreden, v.
sophisme, 0. *- ICAL, (- i -kel), bn., -LY, bijw. sophistisch.
*-IZE, (-'kajz), ow. twisten, disputeeren. *-TICAL, ( -' tikel), bn. wederleggend, palzettend.

naar een olifant gelijkend.

Eleusinian, (el joe -zi -ni- en), bn. (fab.) Eleusinisch, aan
Ceres gewijd.
Elevate, (el' -i -wet), bw. 1. op-, verheffen, verhoogen; 2.
(fig.) bezielen, opwekken. *-, bn. opgeheven, hoog, fier,
trotsch. *- D, dw. bn. op-, verheven enz.; he was a little
-, hij was een weinig opgewekt, - verhit (door den
wijn). 5 ...ING, dw. bn. op-, verheffend enz.; Zie ELEVATE,
bw. -SCREW, S. pointeerschroef (voor vuurwapenen), v.
Elevation, (el -i- wee'-sjun), s. 1. verheffing, verhooging;
2. hoogte; 3. (r. k.) verheffing, v. (het) opheffen (van de
miskelk enz.); 4. (zeev. en sterr.) elevatie, vluchting, v.;
5. line -, vizierhoek; point blank -, kernschot;6.(fig.)verhevenheid, waardigheid, v. zielenadel, m.
Elevator, (el'- i -we-tur), m. v. verheffer, opheffer, ver
-ster, m. V. *-, s. 1. (werkt.) hef boom, opstu--hoger,
wer, m.; 2. (ontl.) optrekkende spier, v.; 3. (heelk.) hefijzer, o. heffer, m. 5 -Y, ('-tur-ri), bn. verheffend, ver hoogend. -, S. Zie ELEVATOR.
Eleve, (e-leev'), m. v. kweekeling, scholier, -ster, m. v.
Eleven, (i -le' -vn), bn. telw. elf. * - TH, (i -levn' -th), bn.
telw. elfde; Lewis the -, Lodewijk de elfde; the - of
May, de elfde Mei. * -THLY, bijw. ten elfde.
Elf, (elf), m. v. (elves), 1. (fab.) berggeest, kabouter,
m. aardmannetje, o. boschnimf, toovergodin, v. elf, rn .
elfe, v.; 2. dwerg, m. * -ARROW, * -BOLT, S. vuursteen,
M. *-LOCK, S. 1. (plant.) klis, v.; 2. ineengewoeld -,
geklist haar, o. haarbos, m.
Elf, (elf), bw. de haren dooreenwoelen (op de wi ze der
boschnimfen). *-, S. kabouter, dreumes, m.*- IN, -ISH,
bn. tot de elfen behoorend, als de elfen.
Elgin-marbles, (el'-djin- maar' -blis), s. mv. marmers
door Lord Elgin in 1814 uit Griekenland naar Engeland
gebracht, o. mv.
Elias, (i -laj'-es) m. Elias (m. n.).
Elicit, (i - lis' -itj, bw. te voorschijn halen, - brengen,
uiten, uitlokken.
bn. (w. g.) 1. uitgelokt; 2. wezenlijk, onmiskenbaar. * - ATE, Zie ELICIT. * -ATION, (-tee'sjun), s. het te voorschijn halen, - brengen, uiting, v.
* -ED, dw. bn. te voorschijn gebracht enz.; Zie ELICIT,
bw. * - ING, dw. bn. te voorschijn brengend. -, S. (het)
te voorschijn brengen enz.; zie ELICIT.
Elide, (ie -lajd'), bw. 1. verbrijzelen ; 2. verzwakken, ontzenuwen; 3. uit -, afzonderen, uitlaten, kappen (een lettergreep).
Eligible, (el'- i -dji-bl), bn., *...BLY, bijw. 1. verkiesbaar;
2. verkieslijk; his house stands in an - situation, zijn
huis is aangenaam (goed) gelegen. *...BILITY, (- bi' - li -ti),
S. 1. verkiesbaarheid; 2. verkieslijkheid, v. *- NESS, S.

zie ELIGIBILITY.

Elijah, (i -laj'-ee), s. Elia (de profeet); Elias (m. n.).
Eliminate, (e-lim' -i -net), bw. 1. uitstooten, uit -, afzonderen, verjagen, verbannen; 2. (wisk.) afzonderen; 3. bevrijden. *-D, dw. bn. uitgestooten enz.; Zie ELIMINATE.
...ING, dw. bn. uitstootend. -, S. (het) uitstooten enz.;
Zie ELIMINATE. * ..ION, (nee'-sjun), s. 1. uitstooting, afzondering; 2. verbanning, v.
Elinguid, (e-lin'-ghid), bn. sprakeloos, belemmerd in
het spraakvermogen.
Elinor, (il- i -nur), s. Eleonora (v. n.).
Eliquation, (el -i-kwee' -sjun), s. (scheik.) afsmelting, v.
Elis, (i'-lis), s. (oude aardr.) Elis (Griekenland), o.
Elisha, (i -laj'-Sje), *...zA, (' -ze), S. (Bijb.) Elisa (m. n.).
Elision, (i -lizj'-un), S. 1. (spraakk.) uitlating, afkapping;
2. in-, verdeeling, V.
Elisor, (i -laj'-zur), S. plaatsvervangend lid van een
jury, o.
Elite, (e- liet'), s. keur, v.
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zich aan de blikken onttrekken; to - vigilance, de
waakzaamheid bedriegen; to - an enemy, aan een vijand
ontsnappen ; to - a blow, een slag afweren; 2. ontwijken (een vraag enz.); ontzenuwen. *- D, dw. bn. onthartversterking, V.
weken enz.; zie ELUDE. *...IBLE, ('- i- bl), bn. ontwijkbaar,
verijdelbaar. * - ING, dw. bn. ontwijkend; Zie ELUDE, bw.
Eliza, (i-laj' -ze), v. Elize (v. n.).
Elizabeth, (i-laj'- ze -beth), v. Elizabeth (v. n.). * - AN, Elil, (i' -lul), s. twaalfde maand van den Israelietischen
(-beth'-en), bn. van -, uit (koningin) Elizabeths tijd.
kalender, Elul, v. (doorgaans overeenkomend met de
Elk, (elk), s. eland (dier), m. *- NUT, s. olie-noot, v.
maand Augustus).
*_SKINS, S. mv. elandsvellen, ' huiden, o. V. mv.
Elumbated, (e-lum'-be-tid), bn. lendenlam.
Elusion, (i -ljoe'-zjun)," s. ontwijking, ontsnapping, v.
Elke, (el'-ki), S. 1. wilde zwaan, v.; 2. taxusboom, m.
Ell, (el), s. el (Eng. el = 0.7 meter), V.
5 ...slvE, ('-ziv), bn., -LY, I;ijw., - of, 1. uitwijkend. ontwijkend; 2. bedrieglijk.
Ellagic, (el-ledj' -ik), * - ACID, S. (apoth.) galnootzuur, o.
Ellen, (el'-in), V. Helena, Lena (v. n.).
Elusoriness, (i-ljoo'-so-ri -nes), s. sluwheid, arglist, v.
Ellick, (el -lik), s. (verk.) Alexander (m. n.).
*...soRY, ('- sur -ri), bn. 1. bedrieglijk, sluw, arglistig;.
2. valsch, hersenschimmig; - contract, schijn contract.
Ellinge, (el'-lindj), bn. droef, droevig, ellendig. * -NESS,
s. (w. g.) 1. droefheid, ellende; 2. eenzaamheid, verla- Elute, (i' -ljoet), bw. afwasschen, afspoelen. *- D, dw. bn.
tenheid, V.
afgewasschen. 5 ...ING, dw. bn. afwasschend.
Ellips, (el-lips'), *- Is, (mv. ellipses), s. 1. (taalk.) uit- Elutriate, (i -ljoe'- tri -et), bw. afwasschen. *- D, (-ee'-tud),
lating, ellips, v.; 2. (wisk.) langwerpig rond, ovaal,
dw. bn. afwas dw. bn. afgewasschen. *55Ç
schend. *...ION, (-ee'-sjun), s. afwassching, afspoeling, v..
eirond, o. kegelsnede; 3. (uurw.) vergelijkingsplaat, v.
*- OGRAPH, ('- o-ghref), s. ellips - beschrijver, (werkt.) el- Eluxate, (e-luks'-et), bw. verstuiken, verrekken. *- D,
lipsograaf, m. * -OGRAPHY, ('- o-ghre-fi), s. ellips-beschrijdw. bn. verstuikt. *...ING, dw. bn. verstuikend. *...IOV,.
(-ksee-sjun), s. verstuiking, verrekking, v.
ving, v. *- OID, ('- o-id), s. (meetk.) ovaallijn, V. eirond
lichaam, o. ellipsoïde, v. * -OIDAL, (o -i' -del), bn. eivor- Elvan, (el'-wen), bn. zie ELFIN.
mig, eirond, ovaal, ellipsoïdaal.
Elve-locks, Zie ELFLOCKS.
Elliptic, (el-lip' -tik), * - AL, bn., * - ALLY, bijw. 1. uit -, Elvers, (el'-urs), s. aal -, palingbroedsel, o.
weglatend, bij wijze van uitlating; 2. elliptisch. * - ITY, Elves, (elfs), s. mv. zie ELF.
(-ti'- si -ti), s. (het) eironde, (het) ovale, ellipticiteit, v. Elvis-marked, (el -wis-markt), bn. door aardgeesten
mismaakt, - misvormd.
Ellis, (el' -lis), v. Elize (v. n.).
Elm, (elm), s. olm, olmboom, m. *- EN ('-min), bn. olm - Elydoric, (el -i -do' -rik), bn. water- en olieverf dooreen.
Elysian, (i -lizj'-ien), bn. 1. Elizeesch; the - fields, de
houten. *- Y, bn. met olmen beplant.
Elizeesche velden; 2. (fig.) heerlijk, volzalig.
Elmo's, (el' -mos), *- FIRE, s. Elmusvuur, o.
s. paradijs, Eden, Elysium, o.
Elocation, (el-o-kee'-sjun), s. 1. verhuizing, verplaatsing;
2. afwijking, verzakking, v.
Elytriform, (i -lit'-ri-form), bn. in den vorm eener vleugelscheede.
Elocution, (el-o-kjoe'-sjun), s. gmv. 1. uitspraak; 2.
voordracht, welsprekendheid, v. * - ARY, bn.redekunstig. Elytron, (il'- i -trun), s. (mv. elytra), vleugelscheede (van
*-IST, m. leeraar -, beoefenaar der redekunst, - der
kevers enz.), v.
Elytrum, (el'. i-trum), zie ELYTRON.
welsprekendheid, rederijker, m.
Elocutive, (el-o-kjoe'-tiv), bn.welbespraakt,welsprekend. -- Elzevir, (el-zi-wur), - editions, s. mv. (drukk.) uitgaven der klassieken; uitgaven in 16mo (naar de ElzeEloge, (i -loodsj'), s. lof-, lijkrede, v. *...OGIST, S. zie
viers, drukkers te Amsterdam en Leiden, l595-1880),v.
EULOGIST. * ...LOGY, S. (- ies), zie EULOGY.
Eloin, (i -lojn'), * - ATE, ('-et), bw. verwijderen. * - ED, Em, (em), vnw. zie THEM.
dw. bn. verwijderd. * - ING, dw. bn. verwijderend. Emacerate, (i - mes' -ur-et), enz.; Zie EMACIATE enz.
* -MENT, s. verwijdering, v.
Emaciate, (i -me'-sjet), bw. 1. vermageren, uitmergelen;
2. doen verwelken. *-, ow. 1. vermageren, afnemen; 2.
Eloisa, (i -lo- i'-ze), v. Heloïze (v. n.).
verwelken. *-, bn. mager, verwelkt. *- D, dw. bn. ver
Elongate, (i -lon'-ghet), bw. 1. verlengen, intrekken; 2.
*...ING, dw. bn. vermagerend enz. *...ION,-magerd.
verwijderen. *-, ow. - from, zich verwijderen. *- D,
(-sjee'-sjun),s. 1. vermagering, afneming; 2.verwelking,v..
dw. bn. verlengd. *...ING, ('-ing), dw. bn. verlengend.
5 ...ION, (-ghee'-sjun), s. 1. verlenging, uittrekking; 2. Emaculate, (i-mek' joe -let), bw. (w. g.) reinigen, vlekken uitwisschen. *-, bn. onbevlekt, rein. *...IoN,
verwijdering, v. afstand, m.; 3. - of two mountains,
(-lee'-sjun), S. reiniging (van vlekken), v.
voortzetting van twee bergen; 4. (sterr.) uit -, afwijking;
Emanant, (em'-e-nent), bn. uitgaand (van), voortvloei5. (heelk.) gedeeltelijke verstuiking, v.
end (uit).
Elope, (i-loop'), ow. wegloopen, vluchten, zich laten schaken. *- D, (-lopt), dw. bn. weggeloopen enz.; zie ELOPE. Emanate, (em'-e-net), ow. - fi-om, uitgaan, voortvloei
D, dw. bn. uitgegaan enz. *...ING, (-nee'-ting),-en.*
*-MEOT, s. (het) wegloopen, vlucht, schaking, v. *...ING,
dw. bn. wegloopend enz.; zie ELOPE.
zie EMANANT. *...ION, (-nee'-sjun), s. 1. uitvloeiing;
2. uitstraling, uitdamping, v. damp, m. *...IvE, (em'-eElops, (i-lops'), s. (nat. g.) padvisch (West- Indië), m.
ne-tiv ), bn. Zie EMANANT.
Eloquence, (el'-o-kwens), s. welsprekendheid,v. *...QUENT,
Emancipate, (i- men' -si -pet), bw. 1. vrijmaken, bevrijden;.
bn., -LY, bijw. welsprekend.
to - from prejudices, aan vooroordeelen ontheffen; 3.
Else, (els), vnw. ander, anders; any body -, iemand -,
(recht)meerderjarig verklaren(een minderjarige). *-,bn.,
niemand anders; any thing -, iets -, niets anders; nobody
*-D, dw. bn. 1. vrijgemaakt, vrij; 2. meerderjarig ver
-, niemand anders; nothing -, niets anders; what * ... I1NG, dw. bn..vrijmakend, enz.; Zie EMANCIPATE,-klard.
cou ld he do ? wat kon hij anders doen ? whatever -, wat
bw. *...ION, (-pee-sjun), S. 1. vrijmaking, bevrijding,
anders. *-, bijw. elders; buitendien, overigens; no
manumissie (in de West-Ind. koloniën), emancipatie;
where -, nergens elders; - anders. * -WHERE, bijw. elders.
2. (recht.)handlichting, meerderjarigverklaring, v. - IST,,
Elsie, (el' -si), V. Elsje, (verk.) Elizabeth (v. n.).
m. voorstander der slaven - emancipatie, m. *...0R, ('-ur), s..
Elsinore, (el- si -noor'), s. (aardr.) Helsingor, Elseneur,
m. 1. vrij maker, bevrijder; ?. (recht.) verleener van hand(Denemarken), o.
lichting, M.
Elucidate, (i -ljoe'- si -det), bw. toelichten, ophelderen,
uitleggen, verklaren. *...RY, (-'de-ri), s. (ies), zie ELUCI- Emancipist, (i-men' -si-pist), m. v. ontslagene (naam
in Nieuw- Holland aan de in vrijheid gestelde gedeporDATION. *-, bn. toelichtend. *- D, dw. bn. toegelicht
enz. *...ING, dw. bn. toelichtend enz. -, S. zie ELUCIteerden gegeven), m. v.
DATE. 5 ...ION, (-dee'-sjun), s. toelichting, opheldering, Emane, (i - meen'), zie EMANATE.
uitlegging, verklaring, v. *...IvE, bn., -LY, bijw. opbelde- Emanuel, (i- men'-joe -el), m. Emanuel (m. n.).
rend, verklarend. *...o$, (-us-dee'-tur), m. v. toelichter, Emarginate, (i-maar' -dji-net), bw. 1. ontranden, den
rand -, de randen wegnemen (i. a. b.); 2. (timen.) karuitlegger, verklaarder, -ster, m. v. -Y, bn. verklarend,
telen, afranden. *-, bn., *- D dw.. bn. afgerand, gekartoelichtend.
teld. *...ING, dw. ,bn. ont-, afrandend, kartelend.
Eluctation, (e -luk- tee'-sjun), s. ontsnapping, v.
Elucubrate, (e-ljoe'-kjoe-bret), ow. goed uitwerken. Emasculate, (i - mes' -kj oe -let), bw. 1. ontmannen; 2. (fig.)
verwijven, ontzenuwen. *- D, dw. bn. 1. ontmand; 2.
* ...TION, (-bree'-sjun), zie LUCUBRATION.
ontzenuwd. *...ING, dw. bn. 1. ontmannend; 2. ontElude, (e-ljoed'), bw. 1. uit -, ontwijken; to - the sight,

Elixate, (i -liks'-et), bw. uit -, afkoken, aftrekken. *- D,
dw. bn. uit -, afgekookt. *...ATION, (-kee'-sjun), s. 1.
uit -, afkoking; 2. weeking (door koken), v.
Elixir, (i-liks' -ir), S. 1. elixir, aftreksel, o. geest, m.; 2.

EMB.

EMB.

zenuwend. *...ION, (-lee'-sjun), S. 1. Ontmanning, v.;
2. (het) verwijven, - ontzenuwen.
Embale, (em-Beel'), bw. in-, verpakken. *- D, dw. bn.
ingepakt, verpakt. *...ING, dw. bn. in-, verpakkend.
Emball, (em-baal'), bw. omhelzen, omvademen. *- ING, s.
(Shak.) omhelzing; (dichtk.) omvademing, v.
Embalm, (em-baam'), bw. 1. balsemen (een lijk); 2. vul
doortrekken met geuren; 3. bewaren (voor be--len,
derf). *- ED, (-baamd'), dw. bn. gebalsemd enz.; zie
EMBALM * -ER, (- ur), m. v. 1. balsemer; 2. bewaarder,
-ster, m. v. *- ING, dw. bn. balsemend enz. -, s. 1. (het)
balsemen, balseming; 2. vulling met geuren; 3. bewaring (voor bederf), v.
Embank, (em-benk'), bw. bedijken, indijken,van kaaien -,
van wallen voorzien. *- ED, dw. bn. ingedijkt enz.; zie
EMBANK, bw. * - ING, dw. bn. indijkend enz. -, S. (het)
indijken enz.; Zie EMBANK, bw. 5 -MENT, S. be-, indijking; kaai, v. wal, dijk, m.
Embar, (em-baar'), bw. 1. versperren, afsluiten; 2. (fig.)
beletten, belemmeren, verhinderen.
Embareation, (em-baar-kee'-sjun), Zie EMBARKATION.
Embargo, (em-baar'-gho), s. (zeev.) sluiting (eener haven), v. beslag (op schepen door een vijand enz.), o.;
to lay an - on, embargo leggen op ; to take off the -,
het embargo opheffen. °-, bw. 1. een embargo leggen
op; the ship was -ed, het schip werd belet uit te zeilen;
2. belemmeren (den handel door embargo's). 0 -ED, dw.
bn. l.elemmerd enz.; Zie EMBARGO, bw. *- ING, dw. bn.
belemmerend enz. ; zie EMBARGO, bw.
Embark, (ein-baark'), bw. 1. inschepen; 2. (fig.) in iets
wikkelen, tot iets medesleepen, - verleiden.*_, ow. 1.
zich inschepen, scheep gaan ; 2. (fig.) zich inlaten (met),
zich wikkelen (in).
Embarkation, (em-baark-ee'-sjun), s. 1. inscheping; 2.
lading, scheepsvracht; 3. boot, v. klein vaartuig, o.
Embarked, (em-baarkt'), dw. bn. ingescheept enz.; zie
EMBARK. 5 ...ING, dw. bn. inschepend enz. -, s. (het)
inschepen enz.; Zie EMBARK.
Embarkment, (em baark'-ment), s. inscheping, v.
Embarrass, (em'ber'-res), s. verlegenheid, v. *-, bw.
1. verwarren, verlegen maken; 2. bezwaren, bemoeielijken. * - ED, ('-rest), dw. bn. verward enz.; zie EMBARRASS, bw. -, bn. verlegen, onthutst. 5 -ING, dw. bn.
verwarrend enz. ; Zie EMBARRASS, bw. 5 MENT, S.
1. verwarring, verlegenheid; 2. belemmering, v. beletsel, o.
Embarred, (em-baard'), dw. bn. versperd enz.; zie EMBAR.
* ...RING, dw. bn. versperrend; Zie EMBAR.
Embase, (em-bees'), bw. verlagen, lager maken, - stel
muntwaarde enz.), verminken. 5 -MENT, S. ver--len(d
laging, (waarde)vermindering, verminking, v.
Embassade, (em'- bes-sad), s. gezantschap, o.
('-ur), s. afgezant, gezant, boodschapper, m. *...ORIAL,
(-do'-ri-el) bn. tot een afgezant -, tot een gezantschap
behoorend, gezantschap s...
Embassadress, (em-bes'-se-dres), v. vrouwelijke afgezant, afgezantsvrouw, v.
Embassage, (em'-bes-sidsj ), s. gezantschap, o.
Embassy, (em'-bes-si), s. (-ies), gezantschap, o. bood
to be on -, upon an -, een gezantschap ver--schap,v.;
vullen; I went on his -, ik ging om zijnen last (zijne
boodschap) te volvoeren.
Embattle, (em-bet'-th), bw. 1. in slagorde stellen; 2.
(vest.) van schietgaten voorzien ,creneleeren.*-,ow.slag•
vaardig staan. *- D, dw. bn. geschaard enz.; zie EMBATTLE, bw. *...ING, dw. bn. in slagorde stellend enz.;
zie EMBATTLE, bw.; -field, slagveld.
Embathe, (em-baath'), bw. baden.
Embay, (em-bee'), bw. en ow. (zeev.) 1. in Bene baai
opsluiten, -drijven, -vluchten, op lager wal verzeilen; 2.
(w. g.) baden, spoelen. *- ED, (-beed'), dw. bn. opgesloten in Bene baai enz.; zie EMBAY. 5 -ING,, dw. bn. opsluitend in eene baai enz.
Embed, (em-bed'), bw. 1. bedden, legeren; 2. vatten,
sluiten, weven (in). * - DED, ('-did), dw. bn. 1. gebed,
gelegerd; 2. ingevat, ingeweven. *- DING dw. bn. beddend enz.; Zie EMBED. * -MENT, ('-ment), s. 1. bedding,
legering; 2. invatting, insluiting, v.
Embellish, (em-bel'-lisj), bw. verfraaien, tooien, ver
ED, dw. bn. verfraaid enz.; zie EMBELLISH,-siern.*
*-ER, m. v. verfraaier, tooier, tooister, m. v.
dw. bn. verfraaiend enz.; zie EMBELI,ISIi. -LE, bijw.

op tooiende wijs. 5 -MENT, S. verfraaiing, versiering,
V. tooi, m. versiersel, sieraad, o.
Ember, (em'-bur), s. (oudt.) kring, m. wenteling, v.
*-DAY, s. (r. k.) quatertemper, v.; -s, mv. (r. k.) cie
drie vastendagen in quatertemper. *- EVE, s. dag -,
avond vóór quatertemper, m. 5 -FAST, * -SEASON,
* -TIDE, S. Zie EMBERDAY. * -GOOSE, S. (nat. g.) St.
Michielsgans (soort groote vogel), v. *- WEEK, S. (r. k.)
quatertemper-week, v.
Emberiza, (em-bi-rize), s. goudleeuwerik, geelvink, m..
Embers, (em'-burs), s. mv. heete asch, v.; live-, gloei
kool, v. sintels, v. mv.; life's last -, de laatste-end
levensvonk.
Embezzle, (em-bez'-zl), bw. (recht.) verduisteren (toevertrouwde goederen enz.), ontvreemden. *- D, dw. bn.
verduisterd, ontvreemd. -MENT, S. 1. verduistering,
ontvreemding (van toevertrouwde goederen), v.; - of
the cargo, (kh.) achterhouding der lading; 2. verduisterd
goed, o. *- R, ('-ur), m. v. verduisteraar, ontvreemder,
-ster, rti. v. * • ..ING, s. verduistering, ontvreemding, bedrieglijke achterhouding (van toevertrouwd goe (I), v.
Emblaze, (em- bleet'), bw. 1. opsmukken, doen prijken;
2. zie EMBLAZON; 3. uitroepen, omroepen, verbreiden.
-D, (-bleezd'), dw. bn. opgesmukt ent.; zie EMBLAZE.
*...ING, dw. bn. opsmukkend enz.; zie EMBLAZE.
Emblazon, (em-blee'-zn), bw. 1. (wap.) met wapens beschilderen, blazoenoeren; 2. zie verder EMBLAZE. * -ED,
(-blee'zd), . dw. bn. geblazoeneerd. *- ER, (-blee'-zur),
m. v. 1. wapenschilder, wapenkundige, blazoeneerder,
-ster; 2. openbare lofredenaar, opsmukker, verheffer,
-ster, m. v. *- ING, dw. bn. blazoeneerend enz. -, s.
(het) blazoeneerer enz.; zie EMBLAZON. * -MENT, S. beschildering van wapenborden, blazoeneering, v. 5 -RY,s.
gnly. beelden -, versierselen op wapenborden, o. my
blazoen-versiering, v. blazoen, o.
Emblem, (em'-blem), s. 1. inlegsel, mozaïek; 2. (fig.)
zinnabeeld, o. *-, bw. zinnebeeldig -, emblematisch
voorstellen. 0-ATIC, (- me'-tik), -AL, bn., -ALLY, bijes.
1. zinnebeeldig, emblematisch; to be - of, liet zinnebeeld zijn van; 2. zich van zinnebeelden bedienend.
*-ATIST, (-bli'-me-tist), s. schepper -, kenner -, beschrijver van zinnebeelden, m.
Emblematize, (em-blew'-c-tajz), bw. zinnebeeldig voorstellen. *- D, ('-tajzd), dw. bn. zinnebeeldig voorgesteld.
*...ING, dw. bn. zinnebeeldig voorstellend.
Emblement, (em'-bl ment), s. (recht.) opbrengst in veldvruchten , v.
Emblemize, (em'-bleet-ajz), enz.; Zie EMBLEMATIZE, enz.
Embloom, (em-bloem'), bw. bebloemen. *- ED, dw. bn.
bebloemd. *- ING, dw. bn. bebloemend.
Embodied, (ein-bod'-id), dw. bn. verlichamelijkt enz.;
zie EMBODY; the soul -, do ziel met het lichaam ver
*...IER, (-bod'-i-ur), m. V. die verlichamelijkt. -enigd.
Embodiment, (em-bod'-i-ment), s. verlichamelijking, v.
Embody, (em-bod'-i), bw. 1. verlichamelijken; to vices, ondeugden verpersoonlijken; 2. tot -, in één li
inlijven. 5 -ING, dw. bn.-chamvernig;3.(l)
verlichamelijkend enz.; zie EMBODY.
Emboguing, (ein-bogh'-joe-ing), s. mond, m. monding
(eener rivier), v.
Embolden, (em-boold'-in), bw. verstouten, aanmoedigen. *- ED, dw. bn. verstout. *- ER, ('-ur), m. v. aan
-ster, m. v. * - ING, dw. bn. verstoutend. -,-moedigr,
S. (het) verstouten.
Embolism, (em'-bo-lism), s. 1. inlassching; 2. ingelaschte -, ingevoegde tijd, M. * -AL, * -IC, bn. ingelascht;
- play, schrikkeldag.
Embolus, (em'-bo-lus), s. (werkt.) wig, kolf, prop, v.
Emborder, (em-boor'-dur), bw. zoomen, randen, boorden. *- ED, dw. bn. gerand enz.; zie EMBORDER. *-ING
dw. bn. randend CnZ.; Zie EMBORDER, bw.
Emboss, (em-bos'), bw. (bk. en beeldli.) 1. drijven, ver
werk maken, en relief werken, boetseeren; 2. op--hevn
werken, gauffreeren (stoffen); -ed ribbon, geplooid lint;
3. damasceeren (klingen); 4. (jag.) opjagen, drijven (wild);
5. in bussen sluiten; fi. verbergen (in het geboomte).
* -ED, dw. bn. gedreven, geboetseerd enz.; zie EMBOSS.
* -ING, des. bn. drijvend, boetseerend enz. -, s. (het)
drijven, boetseeren enz.; zie EMBOSS. * -MENT, S. 1. bootscoring, v,; verheven (beeld)werk, o.; 2. bult, bochel, m.;
3. (mess.) Damasceener werk; 4. geplooid -, gegauffreerd
linnengoed, o.

-
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Embottle, (em- bot' -tl), 1. in flesschen gieten, - tap-

pen, bottelen; 2. in bundels pakken. *-D, dw. bn.
gebotteld. * - ING, [dw. bn. bottelend enz.; zie EM-

BOTTLE.

Embouchure, (em-bo-sjuur'), s. 1. monding (eener

rivier), v.; 2. (muz.) mondstuk, o. bedrevenheid in het
blazen, v.; 3. mond (van een kanon), m.
Embow, (em-bou'), bw. tot een boog vormen.
Embowel, (em -bou'- il), bw. (Shak.) 1. ingewanden uit
uitweien; 2. ontrukken (aan de aarde); 3. be--nem,
graven, opsluiten (in). *- ED, ('-id), dw. bn. uitgeweid
enz.; zie EMBOWEL, * -ER, ('-ur), m. v. 1. uitweier,
-ster, m. v.; 2. begraver, begraafster, M. v. * - ING,
dw. bn. uitweiend enz.; zie EMBOWEL. * -MENT, S. 1.
uitweiing, v.

Embower, (em-bou'-ur), ow. in een priëel vertoeven.

*-, bw. in een priëel verbergen; met boonren beschaduwen. *-.$ D, bw. bn. zie EMBOWEL. * -ING, dw. bn. zie

EMBOWER.

EME. - EMM.
uitsteken; darkness - into light, de duisternis maakt
plaats voor het licht. *...GENCE, ('-djens), *...GENCY, S.
1. opdoeming, bovendrijving, v.; 2. (het) opkomen (van
kleuren); 3. onvoorziene gebeurtenis,netelige omstandig
a case of-, een dringende zaak. *...GENT, ('-djent),-heid;
bn., -LY, bijw.1. bovendrijvend ,opdoemend;2.uitkomend,
te voorschijn tredend; 3. -from, volgende -, resulteerend
uit; 4. onvoorzien, onverwachts; upon any - occasion,
ingeval van dringende noodzakelijkheid. * - ING, dw.
bn. opdoemend enz.; zie EMERGE, ow.
Emerited, (i -mer'- i -tid), bn. uitgediend (met eere).
Emeritus, (i -mer'- i -tus), s. (emeriti), uitgediend, emeritus, rustende (predikant enz.), m.
Emeroids, *...RoDS,(em' -i- rods),s.mv.(gen.) aambeien,v.mv.
Emersion, (i -mer'-sjun), s. 1.opdoeming,bovendrijving,v.;
2. (zeev.) verminderde diepgang, m.; 3. het te voorschijn
komen; 4. (sterr.) verschijning (eener ster), opkomst, v.
Emery, (em'-e-ri), s. bruineersteen, amaril, m. *-CLOTH,
s. schuurdoek, m. * -PAPER, s. schuur -, roestpapier, o.

*- STICK, s. polijststok, m.
Emboxed, (em- bokst'), bn. in eene doos gesloten.
Embrace, (em-brees'), bw. 1. omhelzen, omarmen; Emesis, (em'- i -zis), s. (gen.) braking, v.
Emetic,
(imit' -ik), s. braakmiddel, o. -, *-AL, bn.,
aannemen,
elkander
omhelzen
;
2.
each
other,
to -

omhelzen; to - an offer, een aanbod aanvaarden; to a religion, een godsdienst omhelzen; 3. toelaten, toegeven; 4. trachten om te koopen (gezworenen). *-, ow.
to - with, (Shak.) omarmen. *-, s. omhelzing, omarming, v. *- D, dw. bn. omhelsd enz.; zie EMBRACE.
* -MENT, S. 1. omhelzing; 2. aangrijping (in het vuistgevecht), v.; 3. (het) bevatten; in the - of, opgesloten
in, in den boezem van; 4. aanneming, aanvaarding, v.
*-OR, (- si' -ur), m. v. omkooper, -ster (van een gezworene), m. v. *- Ji, (- 'sur), m. v. omhelzer, omarmer,
- ster, m. v. *-$ Y, ('- sur -ri), s. (recht) poging tot omkooping (van een rechter of gezworene), v. *...ING, dw.
bn. omhelzend enz.; zie EMBRACE.

-ALLY, bijw. braking verwekkend, braak...; - tartar
(apoth.) braakwijnsteen.

Emetin, (im' -i -tin), s. (apoth.) soort braakpoeder, o.
Emeu, (i' -mi -u), s. kasuaris (vogel uit Nieuw -Holland),m.
Emeute, (e-meut'), s. oploop, m. samenscholing, v.
Emew, (i -mjoe'), zie EMEU.
Emication, (em- i -kee'-sjun), s. 1. vonkeling (van het

staal); 2. bruising (van vocht), v.

Emiction, (i-mik' -sjun), s. (gen.) 1. looting (van urine);
2. pis, v.
Emigrant, (em'- i -ghrent), bn. verhuizend, landverhui-

zend. -*-, m. V. landverhuizer, landverhuisster, emigrant, uitwijkeling, m. v.

Emigrate, (em'- i -ghret), ow. verhuizen, het landruimen,
Embraid, zie UPBRAID.
uitwijken. *- D, dw. bn. verhuisd, uitgeweken, geëmiEmbrasure, (em-bre'-zjoer), s. 1. (vest.) schietgat, o.;
2. (bk.) deur -, vensterverdieping, v.

Embrave, (em-breev'), bw. 1. Zie EMBELLISH; 2. kloek -,
dapper maken, een hart onder den riem steken. *- D,
dw. bn. EMBELLISH en EMBEAYE.

Embrocate, (em'- brok -et), bw. (heelk.) wrijven, in-

greerd. *...ING, dw. bn. verhuizend enz.; zie EMIGRATE.
*...ION, (-ghree'-sjun), s. verhuizing, landverhuizing, uitwijking, emigratie, v.
Emilia, (i- mil -i -e), EMILY, (em'- i-li), v. Emilia (v. n.).
Emilian, (i -mil- i -en), m. Emilianus (m. n.).
Emilius, (i -mil'- i -us), m. Emilius, Emile (m. n.).
Eminence, (em'- i -nens), *...cY, s. 1. hoogte, v. heuvel m.;
2. top, m.; 3. verheffing, verhevenheid, grootheid, v.;
a man of-, een man van hoogen rang, - van onderscheiding; -- of state, verhevene stelling; to give - to, tot
hoogen rang verheffen; present him eminency, bewijs hem
de hoogste eer; 4. hoogwaarde, eminentie (titel van een
kardinaal), v.
Eminent, (em'- i -nent), bn., * - LY, bijes. 1. hoog, hoog liggend; 2. - domain, (leenst.) goed dat ten openbaren
nutte kan onteigend worden; 3. hoogverheven, aanzienlijk; 4. uitstekend; op uitstekende wijze; he is - for
his piety, hij onderscheidt zich door zijne godsvrucht;
to stand -. zich onderscheiden.
Emir, (i'-mir), s. emir (eeretitel in Turkije), m.
Emissary, (em'-is-se-ri), m. (-ies), 1. zendeling, boodschapper, kondschapper ; 2. (ontl.) ontlasting-darm,
m. -buis, v. endeldarm, m. *-, bn. 1. bespiedend ; 2.
(ontl.) ontlastend ; - vessels, ontlastende vaten.
Emission, (i-mis' -sjun), s. 1. uitgave, uitgifte, v. (het)
in omloop brengen; 2. uitzending, uitstrooming, uit
-vloeing,.
Emissitious, (em-is- si' -sjus), bn. nauwkeurig onder-

wrijven (met spiritus). *- D, dw. bn. ('-tid), dw. bn.
ingewreven. *...ING, dw. bn. inwrijvend. *...ION, ('-kee'sjun), s. inwrijving (met spiritus), v.
Embroider, (em-broj d'-ur), bw. borduren. *- ED, ('-id),
dw. bn. geborduurd. *- ER, (- ur), m. v. borduurder,
-ster, m. v. * - ING, dw. bn. bordurend; - frame,
borduurraam, o. *- Y, ('- dur -ri), s. (-ies), 1. borduursel,
borduurwerk, o.;2.(fig.) kleurschakeering,v.bloementooi,
m.; 3. bloemen (in den stijl), v. mv.
Embroil, (em-brojl'), bw. 1. verwarren; 2.dooreenmengen,
-haspelen. * - ED, (-brojld'), dw. bn. verward enz.;
zie EMBROIL. * -ING, dw. bn. verwarrend. * -MENT,
s. 1. verwarring; 2. overlading, dooreenmenging, v.
Embronze, (em - bronz'), zie BRO zE.
Embrothel, (em-broth'-il), bw. in een bordeel opsluiten,
- gevangen houden.
Embryo, (em'-bri-o), *- N, ('-on), s. vruchtbeginsel, o.
-kiem, v. *-, in -, beginnend, kiemend, wordend.
*-LOGY, (-o'-lodj -i), s. gmv. leer-, kennis der embryos, v.
*-NATE, ('-net), bn. in den staat van embryo, ontkiemend, in wording. *- Nic, bn.tot het embryo behoorend,
in de kiem. *- TOMY, (- o'-to -mi), s. (vroedk.) vruchtuitsnijding, v.
Embusy, (em-biz' -i), bw. bezigen, gebruiken.
zoekend, naspeurend.
Eme, (iem), m. oom, m.
Emit, (i -mit'), bw. 1. uitwerpen, uitstralen (warmte,
Emend, (i- mend'), bw. verbeteren. *- ABLE, ('-i'bl), bn.
rook enz.), opgeven; 2. schieten (pijlen enz.); 3. uitverbeterbaar. * -ATELY, ('-det -li), bijw. zonder gebrek,
geven, laten uitgaan (een bevel enz.); 4. uitgeven (panauwkeurig. * -ATION, (-dee'-sjun), s. verbetering, zuipieren geld, obligatién enz.), in omloop brengen; 5. afvering (van fouten), v. *- ATOB, (-e'-tur), m. v. vergeven (orderbriefjes enz.). *- TED, ('-tid), dw. bn. uitgebeteraar, -ster, m. v. corrector, m. *- Y, ('-tur-ri), bn.
worpen enz.; zie EMIT. * -TING, dw. bn. uitwerpend
verbeterend. *- ED, ('-id), dw. bn. verbeterd.
enz. -, s. (het) uitwerpen enz.; zie EMIT.
Emendicate, (i -men'-di-ket), bw. bedelen. *--D, (-kee'- Emma, (em'-me), v. Emma (v. n.).
tid), dw. bn. gebedeld. *...ING, (-kee-ting), dw. bn. Emmenagogue, (em-men'-e-ghoogh), s. (gem.) middel
bedelend.
ter bevordering van de maandreiniging, o.
Emerald, (em'-i -reld), s. 1. (delfst.) smaragd (steen) ; Emmerich, (em'-me -rik), s.l.(aardr.) Emmerich (Duitsch2. (drukl.) soort letter. *-, bn. smaragden, smaragd land), o.; 2. Emmerik (m. n.).
kleurig,.
Emmest, (em- mest'), bw. vangen, verstrikken.
Emerge, (i -merdj), ow. 1. - from, out of, opdoemen, Emmet, (em'-mit), s. mier, v. *-HUNTER, s. mierenvanger
bovendrijven; 2. (zeev.) in diepgang verminderen; 3.
(vogel), m. specht, v.
(sterr.) te voorschijn komen; 4. (fig.) boven uitkomen, Emmew, (em-mj oe'), bw. in eene kooi zetten, inkooien.
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Emmove, (em-moov'), bw. bewegen, opwekken. *- D,

self , bezig zijn (met); to keep -ed. bezighouden, laten
werken; they - iron in building, zij gebruiken ijzer tot
het bouwen; the sword was -ed to terminate that controversy, men nam zijne toevlucht tot liet zwaard om dezen
twist te beslechten; 2. besteden; he will - two days in
finishing that work, hij zal twee dagen noodig hebben
om dit werk te voltooien; to - a day on serious subjects,
een dag aan ernstige bezigheden wijden; her policy was
-ed in undermining their power, hare staatkunde was
daarheen gericht hunne macht te ondermijnen;my thoughts
were -ed on some means of supporting my family, al
mijne gedachten waren gevestigd op de middelen hoe
ik in de behoeften van mijn gezin zou kunnen voorzien;
they were -ed to negotiate the treaty, zij werden met de
zorg belast het verdrag tot stand te brengen; she - ed
him to desire an interview with them, zij gelastte hem om
een samenkomst met hen te verzoeken.
Employ, (em-ploj'), s. 1. bezigheid, v. werk; 2. ambt,
vak, o. betrekking, plaats, v. emplooi, o.; to be in in betrekking zijn, een plaats vervullen; is he in your
-? is hij bij u geplaatst (in uwen dienst)? to be out of
-, buiten betrekking zijn; 3. gebruik, o. aanwending,
v. (het) besteden. * - ABLE, ('- i- bl), bn. bruikbaar, beschikbaar.
Employé, (em-ploj-ee'), m. ambtenaar, geëmployeerde,m.
Employed, (em-plojd'), dw. bn. gebezigd enz.; zie EMPLOY, bw. S ...ING, dw. bn. gebezigd enz.; Zie EMPLOY, bw.
Employer, (em-ploj'-ur), m. v. 1. gebruiker, -ster; 2.
patroon, patrones, m. v. principaal, m. meester, -es,
v.; 3. (kh.) committent, correspondent (dien men bedient), m.
Employment, (em-ploj'ment), s. 1. gebruik, o. (het)
bezigen, besteden enz.; zie EMPLOY, s.; 2. bezigheid, v.;
agricultural -, landbouwbedrijf; to be in -, werk hebben, geplaatst zijn; he travelled in the special - of the
government, hij reisde met een bijzonderen last der regeering; to be in full - in vollen gang zijn.
Emplunge, (em-plundsj'), zie PLUNGE.
Empoison, (em-pojz'-un), bw. vergiftigen, vergeven,
ook (fig.); verbitteren, vergallen. *- ED, dw. bn. vergiftigd enz.; zie EMPOISON. * -ER, (- ur), m. v. 1.
giftmenger, -mengster, m. v.; 2. vergiftiger, -ster, verbitteraar, bederver, bederfster, m. v. *- ING, dw. bn.
vergiftigend enz.; zie EMPOISON. * -MENT, s. 1. vergiftiging; 2. (fig.) verbittering, vergalling, v.
Emporitic, (em-por-it'-ik), *- AL, bn. tot den handel.,
tot de markt behoorend, markt...
Emporium, (em. po'-ri-um), EMPORY, (- ri), s. 1. (kh.)
markt, stapelplaats, v.; 2. (fig.) voorraad, schat; 3.
(gen.) zetel der hersens, m.
Empoverish, zie IMPOVERISH.
Empower, (em-pau'-ur), bw. machtigen, volmacht geven
(aan). * - ED, dw. bn. gemachtigd. *- ING, dw. bn. machtigend.
Empress, (em'-pres), s. keizerin, v.
Emprise, (em-prajz'), s. onderneming, v.
Emptied, (em'-ti-id), dw. bn. geledigd; zie EMPTY.
Emptier, (em'-ti-ur), m. v. lediger, m. ledigsten, v.
Emptily, (em'-ti-li), bij w. zie EMPTY, bn.
Emptiness, (em-tines), s. 1. ledigheid, v.; his coffers
sound with -, (Shak.) zijne kisten klinken hol; 2. (nat.)
(het) ledige, ledige ruimte; 3. ijdelheid, nietigheid (der)
wereldsche zaken enz.), v.; 4. (kh.) minder gewicht, tekort, o.; 5. (fig.) ledige hersens, v. mv. ledig hoofd, o.
Emption, (em'-sjun), s. (recht.) koop, m.; bill of -,
koopakte, -brief.
'-ti), bn., EMPTILY, bijw.
ij
1. ledig; the ship
Empty, (em
returned -, het schip kwam ledig -, in ballast (zonder
lading) terug; I was -, ik was nog nuchteren; an room, Bene ledige kamer (zonder meubels); -- cartridge
(mil.) kardoeszak; to return - , met ledige handen terug
an - pedant, een domme schoolvos, - pedant;-kern;
an - coxcomb, een ingebeelde zot, - weetniet; an - thing,
eene nietsbeduidende zaak; 2. ijdel, nietig. *_HANDED,
bn. met ledige handen. * -HEADED, bn. met ledig hoofd.
* -HEARTED, bn. (Shak.) ongevoelig, hardvochtig.
Empty, (em'-ti), bw. (vdw. emptied), 1. ledigen; 2. uitputten; to - a king of his throne, een koning onttronen. f -, ow. ledig worden, - loopen. *- ING, dw. bn.
ledigend, ledigloopend. -, s. (het) ledigen.
Empurple, (em-pur' -pl), bn. 1. purperrood maken;
purper verven; 2. schaamrood maken, doen blozen.

(-moovd'), dw. bn. bewogen. *...ING, (moo'-wing), dw. bn.
bewegend enz.; zie EMMOVE.

Emollescenee, (em-ol-les'-sens), s. verweeking, v.
Emolliate, (i-mo'-li-et), bw. verweekelijken, ontzenuwen.
*-D, ('-tid), dw. bn. verweekelijkt.
dw. bn. verweekelijkend.

*...ING,

(-ee'-ting),

Emollient, (i- mol'-li-ent), bn. (gen.) verweekend, ver
S.
0.

mv. verweekende middelen, pappen,-zachtend.*s,

v. mv.

Emollition, (im-ol- li'-sjun), s. verweeking, v.
Emolument, (i-mol' joe-ment), s. 1. voordeel, profijt, o.;
2. toelage, v. salaris, o.; -s, mv. bijkomende inkomsten,
v. mv. verval, o. emolumenten, o. mv. * - AL, bn. winstgevend, profijt-aanbrengend.
Emongst, (i-monghst), zie AMONG.
Emotion, (i-mo'-sjun), s. 1. aandoening, opwelling; 2.
beweging, spanning (onder het volk), v. *- AL, y*...IVE,
bn. aandoenlijk, schokkend.
Empale, (em-peel'), bw. 1. (mil.) palissadeeren; 2. omringen, omgeven, uitsluiten; 3. spiesen, empaleeren (in
Turkije). *- D, (-peeld), dw. bn. gepalissadeerd enz.; zie
EMPALE. * -MENT, (-peel'-ment), s. 1. (mil.) palissadeering;
2. om-, insluiting, v.; 3.( plant.) kelk; 4. (wap.) balk, m.;
5. spiesing, empaleering, (doodstraf in Turkije), v. *...ING,
dw. bn. palissadeerend enz.; zie EMPALE.
Empannel, (em-pen' -nel), s. Zie IMPANNEL.
Empark, (em-paark'), bw. omtuinen, om-, inperken.
Emparlance, Zie IMPARLANCE.
Empasm, (em-paasm'), s. poeder om de slechte lucht
van het lichaam tegen te gaan, o.
Empassion, (em-pasj'-un), bw. hartstochtelijk aandoen,
- bewegen. *- ATE, ('-et), bn. hartstochtelijk bewogen.
Empeach, zie IMPEACH.
Empedocles, (em-ped'-o-klis), m. ;Empedocles (m. n.).
Empeiral, (em-pi'-aj'-rel), zie EMPIRIC.
Empeople, (em-pie'-pie), bw. (w. g.) tot een volk -, tot
eene natie vormen.
Emperess, (em'-per-ess), zie EMPRESS.
Emperil, (em-per'-il), bw. in gevaar brengen.
Emperished, (em-per'-isjt), bn. vervallen, verzwakt.
Emperor, (em'-per-ur), m. keizer, In.; - drawing paper,
imperiaal teekenpapier.
Empery, (em'-pi-ri), s. (Shak.) keizerrijk, o.
Emphasis, (em'-fe-zis), s. 1. hoogdravendheid, v.; 2.
nadruk, m.; to lay - on, den klemtoon leggen op.
Emphasize, (em'-fe-sajz), bw. opdreunen, met bijzon
klem voordragen, - uiten. *- D, dw. bn. opgedreund-der
enz.; zie EMPHASIZE. * ...ING, dw. bn. opdreunend enz.;
zie EMPHASIZE.
Emphatic, (em-feet'ik), *- AL, bn., * - ALLY, bijes. 1.
hoogdravend; 2. krachtig, nadrukkelijk; to enjoin -ally,
op het hart drukken, krachtig bevelen; 3. den klemtoon
leggend, eischend; 4. - color, schreeuwende kleur.
-NESS, s. 1. hoogdravendheid, v.; 2. (het) nadrukkelijke.
Emphysema, (em-fi-zi'-me), s. (gen.) waterzwelling, v.
* -TOITS, (-sem-e-tus), bn. (gen.) gezwollen (door waterzucht).
Emphyteutic, (em-fi-tjoe' -tik), bn .(recht.) erfpachtelijk.
*...TIS, s. erfpacht, v.
Empierce, (em-piers'), bw. doorboren; zie PIERCE.
Empight, (em-pajt'), bn. bepaald, bevestigd.
Empire, (em'-pajr), s. 1. rijk, keizerrijk, o.; 2. macht, v.
gezag, o.
Empiric, (em'-pir-ik, em-pir'ik), s. soort kwakzalver,
empiricus, m. *-, bn. - remedy, huismiddeltje. *- AL,
bn., * -ALLY, bijw. (gen.) beproevend, probeerend, empirisch, proefondervindelijk.
Empiricism, (em-pir'-i-cism), s. stelsel -, gewoonte van
den empiricus, o. v. empiricisme, o.
Emplacement, (em-plees'-ment), s. plaats, plek, v.
grond, m.; terrein, o.
Emplaster, (em-plaas'-tur), zie PLASTER. *-, bw. 1.
pleisteren ; 2. (fig.) bepleisteren. *- ED, (-plaas'turd),
dw. bn. gepleisterd. *- ING, ('-tur-ing),dw.bn.pleisterend.
Emplastic, (em-ples' -tik) bn. (heelk.) slijmig, kleverig.
Emplead, (em-plied'), bw. zie IMPLEAD.
Empleetion, (em-plek'-sjun), s. (bk.) soort bouwtrant
(met glad bewerkte steenen van buiten en ruwe van
binnen), m.
Employ, (cm-ploj'), bw. 1. bezigen, gebruiken; what is
he -ed in ? waarmede houdt hij zich bezig ? to - one's
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dw. bn. in purper geverfd enz.; zie EMPURPLE.
dw, bn. in purper vervend enz.; zie EMPURPLE.
Empuse, (em-pjoez'), s. spook, o.
Empuzzle, (em-puzl), zie PUZZLE.
Empyema, (em-pi-i'me), s. (gen.) borstetter, ni ettergezwel, o.
Empyreal, (em-pir'-i-el), bn. uit zuiver azuur -, uit
lucht bestaand, tot den hoogsten hemel behoorend.
Empyrean, (em-pi-ri'-en), bn. zie EMPYREAL.
Empyreum,( em-pi-ri'um),*...REAN,s.hoogste hemelgewelf,
- hemelruim, o.
Empyreuma, (em-pi-rjoe'-me), s. (scheik.) aanbranding, aangebrandheid, v. reuk -, m. , lucht er van, v.
*—TIc, bn., * - TICAL, bn. aangebrand.
Empyrical, (em-pir'-i-kel), bn. brandbare koolstof bevattend.
Empyrosis, (em-pi-ro'-zis), s. brand, m. algemeene ver
-brandig,v.
Emrod, (em'-rod), s. glazenmakers-diamant, o.
Emrose, (em'-rooz), s. (plant.) klaproos, v.
Emu, (ie'-moe), s. zie EMEU.
Emulate, (em' joe-let), bw. 1. wedijveren, mededingen,
navolgen; she — each other in vices, zij wedijveren (met
elkander) in ondeugden; — his virtues, tracht zijne deugden te evenaren; thy eye would — the diamond, uw oog
zou (den glans van) den diamant evenaren. *— D, dw.
bn. gewedijverd enz.; zie EMULATE. *...ING, dw. bn. wedijverend enz.; Zie EMULATE, bw. *...ION, (- lee' sjun), s.
1. wedijver, m. mededinging, v. wedstrijd, m.; 2. nijd,
m. ijverzucht, v. *...IVE, ('-iv), bn. wedijverend. 5 ...oR,
('tur), m. mededinger; medeminnaar, m. *...RESS,
mededingster; medeminnares v.
Emule, (em' joel), bw. Zie EMULATE, bw.
Emulge, (i-muldj), bw. (w. g.) af-, uitmelken.
Emulgent, (i-muldj'-ent), bn. af-, uitmelkend; —s, —
vessels, (ontl.) niervaten.
Emulous, (em'-joe-lus), bn., * -LY,bijw.1. mededingend,
wedijverend; to be — of, wedijveren met; 2. nijdig; afgunstig; — Carthage, het nijdige Carthago. *— NEss, s. 1.
wedijver, naijver, m.; 2. ijverzucht, v.
Emulsion, (i-mul'-sjun), s. (apoth.) amandelmelk, v.
koeldrank, ni. *...slvE, bn. 1. verzachtend, weekend,
lenigend(door melk enz.);2.melkachtig,melk-, sapgevend.
Emunctory, (i-munk'-tur-i), s. (-ies), (ontl.) afvoeringskanaal, o. -buis, v.
Emundation, (em-un-dee'-sjun), s. het reinigen.
Emuscation, (em-us-kee'sjun), s. (w. g.) wieding van
mos, v.
Emy, (em' -i), s. (vork.) Emilia (v. n.).
Enable, (en-ee'-bi), bw. in staat stellen, bekwamen; in
order to — him to, ten einde hem in staat te stellen te.
*—D, ('-blid), dw. bn. in staat gesteld. *— MENT, s. (het)
in staat stellen. *...ING, dw. bn. in staat stellend,
bekwamend, bekwaam makend (tot).
Enact, (en-ekt'), bw. 1. (recht.) bekrachtigen; 2. uitvaar
beslissen, vaststellen,arresteeren;-digen(wtz.);3
4. spelen (eene rol); 5. ten uitvoer leggen. *—, s. besluit, voornemen, plan, o. *- ED, ('-id), dw. bn. bekrachtigd enz.; zie ENACT, bw. *— ING, dw. bn. bekrachtigend enz.; zie ENACT, bw.; the — clause of a bill, de
uitvoerende clausule eener wet. —, s. (het) bekrachtigen enz.; afkondiging (eener wet), v. *— IvE, ('-iv), bn.
beschikkend, verordenend. * -MENT, s.1.(recht.) bekrachtiging (eener wet, akte enz.); 2. afkondiging; 3. beschikking, verordening. v.
Enactor, (en-ekt'-ur), m. v. 1. (recht.) bekrachtiger; 2.
uitvaardiger, uitvoerder, -ster (eener wet enz.), m. v.
Enacture, (en-ekt'-joer) s. voornemen, ontwerp, plan, o.
Enalage, (i-nel'-lidj), s. (spraakk.) tijdverwisseling, v.
Enambush, (en-em'-busj), bw. in hinderlaag leggen.
-ED, dw. ho. in hinderlaag gelegd. *— ING, dw. ho.
in hinderlaag leggend.
Enamel, (en-em'-el), s. 1. brandverf, v. glazuur, email;
2. geëmailleerd voorwerp, glazuur (der tanden), o. *—,
bw. 1. brandverven, emailleeren; —led hide, glimmend
leder, - vel; —led card, geporseleind kaartje; 2. opsmukken, bont uitdossen. *— ED, dw. bn. geëmailleerd
enz.: glanzig.
Enamelar, (en-em'-el-ur), bn. geglazuurd, geëmailleerd,
Enameler, (en-em'-el-er), m. v. brandschilder, emailborder, glazuurwerker, -ster, m. v.; dialplate—,wijzerplaat-emailleerder, -werker; —'s file, snij-vijl, v. *...ING,
*—D,

*...ING,

dw. bn. brandschilderend, emailleerend, glanzend. —,
(het) brandschilderen enz.; zie ENAMEL; glazuur, email, o.

Enamor, (en-em'-ur), bw. — of, — with, — on, verliefd -,

verzot maken (op); to become —cd, verliefd worden (op),
—ADO, (-ree -do), m. hevig verliefde, m.
(en-em'-ur-id), dw. bn. verliefd, verzot. *—ING, (en-em'urring), dw. bn. verliefd makend.
Enantiopathy, (en-on-ti-op'-e-thy), s. zie ANTIPATIIY.
Enarmed, (en-aarmd'), bn. (wap.) met wapens beschilderd.
Enarration, (en-er-ree'-sjun), s. (w. g.) verhaal, o. vertelling, boodschap, v. .
Enarthrosis, (en-aar-thro'-zis), s. (ontl.) pan-, gewrichtsverbinding, v.
Enatation, (i' -ne-tee'-sjun), s. ontzwemming, vlucht door
zwemmin g, v.
Enate, (i -neet'), bn. (ontl.) uitgegroeid, uitgewassen.
Enaunter, (i-naun'-tur), bijw. ten zij, uit vreeze dat.
Enavigate, (i-nev'-i-ghet), bw. uitzeilen, -varen. *—D.
dw. bn. uitgezeild. *.. • ING, dw. bn. uitzeilend.
Encage, (en-keedsj'), bw, in Bene kooi sluiten, - doen,
kooien. *— D, (-keedsjd'). dw. bn. gekooid. *...ING, dw.
bn. kooiend enz.; zie ENGAGE.
Encamp, (en-kemp'), bw. (mil.) doen legere:, - kampeeren.
*--, ow. gelegerd zijn, kampeeres. N—ED, ('-id), dw. bn.
gelegerd, gekampeerd. *— ING, dw. bn. legerend,
kampeerend. *— MENT, s. (mil.) legerplaats, legering,
kampeering, v. kamp, kampement, o.
Encanker, (en-kenk'-ur), bw. in-, verkankeren, invreten.
*—ED, dw. bn. ingekankerd enz.; zie ENCANKER.
Encase, (en-kees'), bw. inpakken, sluiten (in Bene doos).
*—D, dw. bn. ingesloten. *...ING, (-kee-zing), dw. bn.
insluitend.
Encash, (en-kesj'), bw. incasseeren.* —MENT, (-kesj'-ment),
s. 1. betaling in specie; 2. incasseering, v.
Encaustic, (en-kaos'-tik), bn. geëmailleerd, geëtst;
— tiles, geglazuurde vloersteenen, - tichels, in. mv.
(liet) brandschilderen, emailleerkunst, v.
Encave, (en-keev'), bw. kelderen, in een kelder -, onder
een gewelf verbergen, opsluiten. *— D, (-keevd'), dw. bn.
gekelderd enz.; zie ENCAVE. *...ING, dw. bn. kelderend
enz.; zie ENCAVE.
Enceint, (en-scent'), s. (vest.) omtrek m. rayon, o.
* – , bn. (recht.) zwanger.
Encenia, (en-sie'-nie), s. mv. (oudt.) jaarfeesten (van
kerken, stichtingen enz.), o. mv.
Encephali, (en-si-fel'-i), s. mv. (gen.) wormen in de.
hersens, - in het hoofd, in. mv.
Encephalic, (en-si-fel'-ik), bii. (ontl.) tot het hoofd •,
tot de hersens behoorend.
Encepahlon, (en-sef' e-ion), s. hersens, v. mv.
Enchafe, (en-tsjeef'), bw. vertoornen, verbitteren, tergen.
*--D, dw. bn. vertoornd, getergd. 5 ...ING, dw. bn. ver-toornend, tergend.
Enchain, (en-tsjeen'), bw. ketenen, boeien. *— ED, dw.
bn. geketend, geboeid. * - ING, dw. bn. ketenend, boeiend. * -]!MENT, S. (het) ketenen, boeien.
Enchant, (en-tsjaant'), bw. — with, botooveren, bekoren, verrukken (ook fig.). *— ED, dw. brr. betooverd
enz.; zie ENCHANT. * -ER, ('-tur), m. toovenaar, m.;
- s;aiglst—shade, (plant.) toover-, heksenkruid, o. *— ING,
dw. bn., -LY, bijw. betooverend enz. *—)MENT, s. betoovering, bekoring, verrukking, tooverij, hekserij, v.
heksenwerk, o. zwarte kunst, v. *— RESS, v. 1. toovenaarster, heks, v.; 2. bekoorlijk meisje, o. betooverend
wezen, o.
Eneharge, (en-tsjaardsj'), bw. — with, belasten (met),
in last geven aan. *— D, dw. bn. belast enz. *...ING,
dw. bn. belastend.
Enchase, (en-tsjees'), bw. 1. (goudw.) invatten, incrusteeren; 2. (gray.) griffen,graveeren,snijden (in),ciseleeren.
*—D, dw. bn. ingevat enz.; zie ENCHASE. *...ING, dw.
bn. invattend.
Encheason, (en-tsjies'-un), s. gelegenheid, v.
Enchiridion, (en-ki-rid'-i-un), s. handboek, vade-me'

cum, o.
Enchisel, (en-tsjajz'-il), bw. inbeitelen, behouwen.*— En,

dw. ho. ingebeiteld. *...ING, dw. brr. inbeitelend enz.

Enchorial, (en-ko'-ri-el), bw. algemeen, volks...(schrift,

lettervorm) .

Encindered, (en-sin'-dur-id), bn. tot asch verbrand,

verkoold.

ENG.

ENC.-END.
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Encircle, (en-sur'-kl), bw. 1. in-, omsluiten (in een kring), Encyclioal,(en-sik'-li-kel),bn.rondgaand(van bisschoppelijke brieven),encyclisch;-epistle,encycliek,omzendbrief.
omvatten, omhelzen; 2. (dichtk.) omvademen. *-D, dw.
be. ingesloten, omsloten enz.; Zie ENCIRCLE . *...ING, Encyclopedia, (en-saj-klo-pi'-di-e), s. algemeene wedw. bn. omsluitend enz.; zie ENCIRCLE .
tenschap, encyclopedie, v. 5 ... PEDIAN, ( - pi' - di - en), bn.
encyclopedisch. *... PEDICAL, (-pi'-di'-kel), bn. tot de encyEncirclet, (en-sur'-klit), s. 1. kring, cirkel, ring; 2.
stralenkrans, m.
clopedie behoorend. *...PEDIST, (-pi'- dist), in. schrijver
armen).
van
-, medewerker aan eene encyclopedie, m. *...PEDY,
Enclasp, (en'-klaasp'), bw.omhelzen,sluiten(in de
(-pi'-di), zie ENCYCLOPEDIA.
Enclitic, (en- klit'-ik) , * -AL, bn., *-ALLY, bij w. 1. leunend, neigend; 2. (taalk.) onafscheidelijk (voorvoegsel Encysted, (en- eist' -id), bn. (gen.) in eene blaas besloten; - tumor, ettergezwel, o.
enz.); 3. overbrengen (den klemtoon op een voorafEnd, (end), s. 1. einde, uiteinde, o.; upper-, boveneind;
gaande lettergreep).
other- -, ander (tegenovergesteld) einde; at the - of,
Encloister, (en-klojst'-ur), bw. inkloosteren, opsluiten
(in een klooster).
na verloop van; from - to the other, van het eene (uit -)
einde tot het andere; to know, to have it at the f nger's
Enclose, enz. zie INCLOSE enz.
Enelouded, (en-klaud'-id), bn. bewolkt.
Eneoach,(en-kootsj'),bw.in eene koets rijden, - vervoeren.
* -ED, dw. bn. gereden. *...ING, dw. bn. rijdend enz.
Eneofn, (en -kof' -fin), bw. kisten. 5 -ED, dw. bn. gekist.

Encomber, (en-kum'-bur), zie

ENCUMBER.

* -MENT, S.

belemmering, v. hinderpaal, m.
Encomiast, (en-ko'- mi -est), m. lofredenaar, m. * -ic,

* -ICAL, bn., -LY, bij w. lovend, prij zend (in eene rede).
*-Ic, s. lofrede, -spraak, v. -dicht, o.
Encomion, (en-keu'-mi-un), s. lofrede, v.
Encomium, (en- keu'-mi-um), s. lof, m. lofspraak, v.
Encompass, (en-kum'-pes), bw. 1. insluiten, omvatten,
(dichtk.) omvademen; 2. bevatten, behelzen. *-ED,
(-kum'-pasd), dw. bn. omvat enz.; zie ENCOMPASS. 5 -ING,
dw. bn. omvattend enz.; Zle ENCOMPASS. * - MENT, S. 1.
(het) omvatten, omsluiten; 2. (fig.) kring; 3. omhaal
(van woorden), m. omschrijving, v.
Encore, (an- koor'), tw. nog eens, bis. *-, bw. nog eens
verlangen (hetgeen reeds gehoord is), bis roepen, bisseeren. *-D, ( -koord'), dw. bn. gebisseerd. *...ING, dw. bn.
bisseerend enz.; zie ENCORE , bw.

Encounter, (en-kaaunt'-ur), S. 1. ontmoeting, v.; 2. gevecht, o. aanval, m. schermutseling, v.; 3. tweegevecht,
duel, o.; 4. (Shak.) hevige woordenwisseling, v.; 5. onverwacht voorval, o.
Encounter, (en-kaaunt'-ur), bw. en ow. 1. ontmoeten;
to be -ed witli, ontmoet worden door; 2. onder de oogen
treden, braveeren, aantasten, weerstand bieden; 3. bevechten, bestrijden; 4. een afkeer hebben van, strijdig
zijn met. *-ED, dw. bn. ontmoet enz.; Zie ENCOUNTER.
* -ER, ('-ur), m. v. tegenstrever, tegenstreefster, tegenstrijder, -ster, M.V. * -ING, dw. bn. ontmoetend enz.;
zie ENCOUNTER, bw. en ow.
Encourage, (en- kor' -idsj), bw. aanmoedigen, bevorderen. *-D, dw. bn. aangemoedigd. *...ING, dw. bn., -LY,
bij w. aanmoedigend.
Encradle, (en-kre'-dl), bw. nederleggen (in eerre wieg).
Encrimzon, (en-krim'-zn), bw. hoogrood, -, karmozijn
verven, - maken.
Enerinite, (en'-kri-najt), s. soort versteend schelpdier, o.
Encrisped, (en-krispt'), bn. (kapp.) gekruld, gefriseerd.
Encroach, (en-krootsj'), ow. 1. - zipon, overschrijden,
inbreuk maken op; I will not - upon your attention, ik
zal geen misbruik van uwe oplettendheid maken; 2.
zich aanmatigen; 3. langzamerhand benadeelen, - beschadigen . 5 -ED, (-krootsjd'), dw. bn. overschreden enz.;
zie ENCROACH. * -ER, (-krootsj'-ur), m. v. overschrijder, overtreder, overtreedster, schender, -ster, in. v.
* -ING, dw. bn ., -LY, bij w. overschrijdend enz.; enclude
the - cattle from they ground, belet andermans vee op
uwen akker te komen; an - evil, een langzaam toenemende kwaal. -, s. (het) overschrijden enz., overschrijding, inbreuk, v. * -MENT, S. 1. inbreuk, benadeeling; 2. aanmatiging; 3. (recht.) afpersing, v. eisch (boven
het wettig verschuldigde), m.
Encrust, (en-krust'), bw. korsten,met eene korst dekken.
Encumber, (en-kum'-bur), bw. 1. belemmeren, beletten;
to be -ed witli, overladen zijn met, belemmerd door;
his state is -ed with mortgages, zijne bezittingen zijn
met hypotheken overladen; to be -ed with a family,
met een groot gezin belast zijn; to be -ed witli a lawsuit, in een proces gewikkeld zijn. *-ED, dw. bn. belemmerd enz.; zie ENCUMBER . * -ING, dw. bn. belemmerend enz.; zie ENCUMBER.

-, het op zijn duimpje weten; to make both -s meet,
de twee uiteinden aan elkander brengen; (fig.) de tering
naar de nering zetten; he ligfits his candle at both -s,
(spr.) hij verkwist zijn geld in nietigheden; he is at his
wit's -, hij is ten einde raad; to take the better -of
the staff, (spr.) er het best aan toe zijn; to Ariake one's
Bair stand on -, het haar te berge doen rijzen; I Mare
it at riy tongue's -, het ligt mij op de lippen; he cares
not what - goes forward, hij geeft er niet om hoe 't gaat;
odd -s, odds and -s, stukjes en brokjes; to draw to no
-, ten einde loopen, - spoeden; he is near his -, zijn
einde (dood) is nabij; there will be an - of it, er zal
een eind aan komen; and timer's are -, en hot is gedaan,
- beslist, 't is uit; to be at ami -, ten einde -, afgedaan
zijn; in the -, eindelijk; to the -, tot het einde toe;
they will make an - of it, zij zullen er een einde aan
maken; let us make an - of hint, laat ons voor goed
met hem klaar worden; to snake an - of joking. och,
laat de grap nu uit zijn, houd op met grappen; either
of you will be the other's -, (Steak.) do een zal nog deli
dood van den ander veroorzaken; there is an - of every
thing, alles heeft zijn eind; to com^ie to an -, eindigen,
het einde bereiken; at an -, ten einde, (ook) doorgaans,
gewoonlijk, meestal; to no -, tevergeefs; 2. einde, doel,
o. bedoeling, v. ontwerp, voornemen, o.; to the - deaf,
ten einde, opdat; to attain, to gain omie's -, zijn
doel bereiken; to fight for private -s, voor bijzondere
(persoonlijke) einden strijden; to serve for diverse -s, tot

verschillende einden strekken; 3.(zeev.)eind, end (touw);

fag -, losgedrraid end; - grain of woon, dwarse door-

snede van hout; -for -, geheel uitstekend: - to -,
samengeknoopt; grostnd-, worteleinde; to be oei -, opgezet zijn (van de steng); whipped -, getakeld end;
wooden -, einde van een buitenhuidsplank; to stamid at
an -, reclit aansturen op; to swing --- on the tide, met
den kop op den stroom zwaaien; 4. ( kh.) -s, mv. lappen, coupons, m. mv.; slioernakers' =--, pikdraad, m. *-ALL,
S. (Shak.) allerlaatste einde, slot van alles, o. *-BITTEN,
bn. (plant.) afgeknaagd, afgeknabbeld. *-NICKED, brr.
(plant.) getand. *-'s MAN, m. opkooper, uitdrager, m.
End, (end), bw. 1. eindigen, een eind maken (aan), (i.a.b.);
2. dooden. *-, ow. eindigen, ophouden, in rook verdwijnen; the angel -ed, de engel hield op; all is well
that -s well, einde goed, alles goed.
Endable, (end'- i -bl), bn. eindig, vatbaar voor een eind.
Endamage, (en-dem'-idsj), bw. beschadigen, benadeelen, schaden, nadeel toebrengen (aan); to the - public,
het algemeen schaden . 5 -ABLE, ('- i -bl), bn. schadelijk;
schadend. *-D, ('eed), dw. bn. beschadigd enz.; zie
ENDAMAGE. * - MENT, ('- ment), s . beschadiging, bonadeeling, schade, v. nadeel, o. *...ING, dw. bn. beschadigend
enz. -, s. (het) beschadigen enz.; zie ENDAMAGE, ENDAMAGEMENT.

Endanger, (en-den' djur), bw. in gevaar brengen, - stel
bedreigen. *-ED, ('-id), dw. bn. in gevaar gebracht.-len,
-ING, dw. bn. in gevaar brengend enz. -, s. (het)
in gevaar brengen enz.; zie ENDANGER . * -MENT, S. ge-

vaar, o. bedreiging, v.
Endear, (en- dier'), bw. 1.

- to, waard -, geliefd -, dier
maken; 2. (kh.) verduren, duur maken (w. g.).-bar

(-dierd'), dw. bn. dierbaar gemaakt enz.; zie
* -NESS, S. zie ENDEARMENT. * -ING, dw. brr.
dierbaar makend enz.; zie ENDEAR. * -MEN T, S. 1. be-

*,En,

ENDEAR.

koorlij kheid, aantrekkelijkheid; 2. teederheid, gehecht

verkleefdheid, liefde; 3. liefkoozing, v.
-heid,
Encumbrance, (en-kum'-brens), s. 1. belemmering, v.
beletsel, o. overlading, v. last, m.; 2. (recht.) lasten, m. Endeavor, (en-dew'-ur), s. - towards, for, after, po ging, v. streven, o. bemoeiing, inspanning, v.
mv. hypotheek, kusting, schepenkennis, v. *-R, ('-ur),
j Endeavor, (en-dew'-ur), ow. pogen, trachten, streven
m. v. pand-, hypotheekhouder, -ster, m. v.
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(naar, om); to - well, zijn best doen, trachten wel te
handelen. *-, bw. beproeven. *--ED, dw. bn. gepoogd,
beproefd enz.; zie ENDEAVOUR. *-Ex, ('-ur), M. v.
die poogt, die tracht enz.; beproever, m. beproefster, v.
*-ING, dw. bn. pogend enz. -, s. (het) pogen enz.; zie
ENDEAVOR, S. en OW.
Endecagon, (en-de'k-e-ghun), s. (meetk.) elfhoek, m.
Ended, (end'-id), dw. bn. geëindigd enz.; zie END, bW.
Endeictie, (en-di-ajk' -tik), bn. toonend, tentoonstel
-lend.
Endemic, (en-dem' -ik), *- AL, bn., -LY, bij W. * ...MIAL,
(en-di- 'mi -el), (gen.) aan een land of volk eigen (van
(ziekten), endemisch, inheemsch; - disease, landziekte.
Endemic, (en-dem' -ik), s. endemische -, landziekte, v.
Endenize, (en-den'-aiz), bw. het burgerrecht verleenen,
(oudt.) poorteren, naturaliseeren. *- N, (niz -zin), zie
ENDENIZE.

Ender, (end'-ur), m. v. eindiger, volbrenger, -ster,
voltooier, -ster, m. v.
Endew, (en-djoe'), bw. (vog.) goed verteren, verduwen.
Endict, zie INDICT.
Ending, (end'-ing), .dw. bn. eindigend. *_ s. 1. (het)
eindigen, zie END; 2. einde, uiteinde, besluit, o.; 3.
(taalk.) uitgang, m.
Endirons, (end-aj'-runs), s. mv. haardijzers, mv.
Endite, Zie INDITE.
Endive, (en'-dajv), s. (plant.) andijvie, cichorei, v.
Endless, (end' -les), bn., * - LY, bijw. eindeloos, zonder
einde, eeuwig, zonder grens, grenzenloos, onophoudelijk;
- screw, schroef zonder einde, v. * - NESS, s. gmv. eindeloosheid, oneindigheid, grenzenloosheid, v.
Endlong, (end'-long), bijw. in de lengte, rechtuit.
Endmost, (end'-most), bijw. 1. verst, verst verwijderd;
2. averechts, verkeerd.
Endocarp, (en'-do-kaarp), s. (plant.) klokhuis, o. binnenste schil, v.
Endoctrine, (en- dok' -trajn), bw.inscherpeii,leeren,(gem.)
inpompen. *- D, (-'trajnd), dw. bn. ingescherpt.
Endogen, (en'-do-djin), s. plant met verspreide vochtbuizen, v.
Endopleura, (en-do-pljoo'-re), s. (plant.) binnenste
zaadvlies, o.
Endophyllous, (en -dof-'il-lus), bn. binnenbladerig.
Endorhizae, (en'-do-raj-zee), s. mv. planten met afwaarts groeiende wortelen, v. mv.
Endorse, zie INDORSE.
Endosmose, (en'-dos-mooz), s. inwendige gasuitzetting,
gasverspreiding, v.
Endoss, (en-dos'), bw. zie ENGRAVE.
Endow, (en-do'), bw. 1. ten huwelijk geven, uithuwen;
2. begiftigen, verzorgen (met een weduwengift). *- ED,
(- dood'), dw. bn. begiftigd enz.; Zie ENDOW. *-ER, ('-ur),
bw. zie ENDOW. -, m. v. begiftiger, uithuwelijker,
verzorger, -ster (met een weduwengift enz.), m. v.
*-ING, dw. bn. begiftigend, verzorgend enz.; zie
ENDOW. * -MENT, S. 1. begiftiging met toekenning van
een huwelijks- of weduwengift, o.; 2. (recht.) dotatie; 3.
gave (der natuur), v. talent, o.; -s of the body and
mind, geest- en lichaamsgaven; uncommon -s of mind,
zeldzame gaven van den geest.
Endrudge, (en-drudsj'), bw. (w. g.) tot slaaf -, tot
dienstbare maken.

Endue, Zie INDUS.
Endurable, (en-djoer'- i -bl), bn. *...ABLY, bijw. verdraag
te dulden. *...ANCE, (djoe'-rens), s. 1. duur, m. voort -lijk,
verdragen, - dulden enz.; their for--zeting,v.;2(h)
titude was admirable in their - of all evils, met een
bewonderenswaarde kracht verdroegen zij alle rampen,
- kwalen; to be past -, onverdraaglijk zijn; to refuse
the - of, weigeren langer te verdragen; my unprotected
state has taught me -, mijn hulpelooze staat heeft mij
dulden geleerd. *...ATE, (- ret), bw. verharden.
Endure, (en'-djoer') bw. verduren, wederstaan, dulden,
verdragen; he cannot - them to do it, hij kan niet dulden
dat zij het doen; I cannot - to see it, ik kan het gezicht
er van niet verdragen. *-, ow. uithouden, volhouden,
blijven bestaan. *- D, (djoerd'), dw. bn. verduurd enz.;
zie ENDURE. *-R, ('-ur), m. v. 1. dulder, -ster, ver drager, eerdraagster; 2. volhouder, -ster, m. v. -, s.
alles wat duurzaam is. *...ING, dw. bn. verdurend
enz.; zie ENDURE. -, bn. 1. duldzaam, geduldig, gedwee; 2. duurzaam. -, s. 1. (het) verduren, duldzaam-
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heid, gedweeheid, v.; there is no - such tyranny, zulk eene
dwingelandij is niet te dulden; 2. duurzaamheid, v.
Endways, (end'- wees), bijw. beide einden aan elkander.
Endwise,(end'-wajz),bijw.i. loodrecht, overeind; 2.waterpas; 3. met het eind -, met de punt naar voren.
Endymion, (en-dim' jun), m. (fab.) Endymion (m, n.).
Enecate, (en'- i -ket), bw. dooden.
Eneid, (i' - ni -id), s. Eneïde, Aeneis (heldendicht van Virgilius, naar Eneas), v.
Enema, (i -nie'-me), s. 1. inspuiting, v.; 2. (gen.) lavement, o. klisteer, v.
Enemy, (en'- i-mi), s. (-ies), m. v. 1. vijand, -in, m. v.;
you will make an - of him, gij zult hem u tot vijand
maken; to be - to, een vijand zijn van; 2. (fig.)
(de) Duivel, (de) Booze; 3. (mil.) (de) vijand, de vijanden; to rescue from the -, aan den vijand ontrukken;
to feel for the -, den vijand opzoeken.
Energetic, (en-ur-djet' -ik), * - AL, (-dji'-ti-kel), -LY,
bijw. 1. krachtig, nadrukkelijk; 2. werkzaam, daadwerkelij k.
Energie, (en-ur'-djik), * - AL, bn. Zie ENERGETIC.
Energize, (en'-ur-djajz), ow. krachtig -, nadrukkelijk
handelen, - optreden. *-, bw. krachtig ondersteunen,
nadruk bijzetten aan. *- D, ('-djajzd), dw. bn. krachtig
ondersteund enz.; zie ENERGIZE. -R, ('-ur), M. v.
die -, dat krachtig ondersteunt, - nadruk bijzet. *...ING,
dw. krachtig handelend enz.; zie ENERGIZE.
Energumene, (en-ur'-ghjoe-men), m. ijveraar, bezetene, m.
Energy, (en'-ur-dji), s. 1. nadruk, m. kracht; 2.
werkzaamheid, vlijt, V. ijver, m.; men possessing energies,
mannen met kracht begaafd.
Enervate, (i-nur'-wet), bn. zwak, krachteloos (van geest),
ontzenuwd, verzwakt. *-, bw. 1. verzwakken, uitputten; krachteloos maken, uitputten; 2. (veearts.) de zenuwen (pezen) doorsnijden (van paarden). *- D, dw. bn.
verzwakt enz.; zie ENERVATE, bw. *...ING, dw. bn. verzwakkend, uitputtend enz.; zie ENERVATE. *...ION,
(-wee'-sjun), s. (het) verzwakken, verzwakking, uitputting, zwakte, krachteloosheid, v.
Enerve, (i - ncrv'), zie ENERVATE.
Eneugh, zie ENOUGH.
Enfamish, (en-fem'-isj), bw. Zie FAMISH.
Enfeeble, (en-fie'-bl), bw. - with, - by, verzwakken, ondermijnen, uitputten. *- D, dw. bn. verzwakt enz.;
zie ENFEEBLE. * -MENT, s. verzwakking, uitputting } v.
* ...ING, dw. bn. verzwakkend enz.; Zie ENFEEBLE.
Enfelon'ed, (en- fel'- un-id), bn. wreed, gruwelijk.
Enfeoff, (en'-fif), bw. (leenst.) beleenen, verheergewaden.
*-ED, (fift'), dw. bn. beleend. * - ING, (- fing), dw. bn.
beleenend. * - MENT, S. (leenst.) (het) beleenen, beleening, verheergewading, v.
Enfetter, (en-fet'-ur), bw. boeien, in boeien slaan,
ketenen. *- ED, dw. bn. geboeid. * - ING, dw. bn. boeiend.
Enfever, (en-fi'-wur), bw. 1. koorts verwekken; 2.
p (fig.) koorts aanjagen.
Enfield, (en'-field), s. - rifle, geweer met getrokken
loop (naar Enfield den uitvinder), o.
Enfieree, (en- fiers'), bw. wreed -, woest maken.
Enfilade, (en-fi- leed'), s. 1. (mil.) rechte lijn, rij; 2. endleering, v. (het) schieten over de lengte. *-, bw. (mil.)
enfileeren. *- D, ('-id). dw. bn. geënfileerd. *...ING,
(-lee'-ding), dw. bn. enfileerend.
Enfire, (en-fajr'), bw. doen ontvlammen, in brand steken.
Enflesh, (en-flesj'), bw. verharden, versterken.
Enforce, (en-fors'), bw. 1. versterken, bekrachtigen; 2.
doorzetten, doordrijven; 3. aanzetten, dwingen; 4. doen
gelden, staven, bewijzen; to - the ill consequences of a
refusal, de kwade gevolgen eener weigering doen uitkomen; your own prudence will - the necessity of disembling,uwe voorzichtigheidzal u de noodzakelijkheid doen
gevoelen om te veinzen; to - the law, de wet gestreng
handhaven; to - the observation of an edict, aan de naleving van eens verordening de hand houden; to obedience, zich doen gehoorzamen; he -ed his will upon
them, hij dwong hen zich aan zijnen wil te onderwerpen;
to - a passage, zich met geweld een doortocht banen;
5. werpen (een steen); 6. - with, beschuldigen, betich
ten. *-, ow. pogen (door geweld). *-, s. kracht, v.
geweld, o. macht, v. * -ABLE, ('- i- bl), bn. 1. bewijskrach tig; 2. vatbaar voor invoering (door geweld, door ge-
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strengheid enz.), dwingbaar. *- D, (- forst'), dw. bn. versterkt enz.; zie ENFORCE, bw. en ow. -, bn. -- LY,
bijw. gedwongen, doorgedreven. *-MENT,s.1. dwang,m.;
2. bekrachtiging (eener wet), v.; 3. bewijsgrond, m. bewijskracht, v. bewijs, o. staving; 4. noodzaak, v. drang,
m.; 5. uit -, invoering (der wet), v. *- UR, ('-ur), m.
v. 1. bekrachtiger, versterker, -ster; 2. doordrijver, doordrijfster; 3. bewijsvoerder, -ster, m. v.; zie ENFORCE.
*..ING, dw. bn. versterkend enz.; zie ENFORCE. -, S.
(het) versterken enz.; zie ENFORCEMENT.
Enform, (en-form'), zie FORM.
Enfouldered, (en-faul'- dur -id),bn.met bliksem vermengd.
Enfranchise, (en-fren'-tsjajz), bw. 1. vrijmaken, bevrijden, verlossen; 2. vrijverklaren, emancipeeren; 3. het
burgerrecht schenken, naturaliseeren. *- D, ('-id), dw, bn.
vrijgemaakt enz.; Zie ENFRANCHISE. * -MENT, S. 1. vrij making, bevrijding, verlossing; 2. vrijverklaring, emancipatie; 3. verleening van burgerrecht, naturalisatie, v.
*-R, ('-ur), m. vrijverklaarder, bevrijder, verlosser, m.;
zie ENFRANCHISE. 5 ...ING, dw. bn. vrijmakend, verlossend enz.; zie ENFRANCHISE.
Enfroward, (en-frau'-urd), bw. bederven, verderven,
slecht maken.
Enfrozen, (en-froz'-in), bn. bevroren.
Engage, (en-gheedsj'), bw. 1. verbinden, verplichten; to
-- one's self to, zich verbinden te, - tot, - jegens; to be
-d, verbonden -, (ook) verloofd zijn; 2. verpanden; 3. in
dienst nemen, engageeren, inlijven; we -d the services of a
young man, wij namen een jongmensch in onzen dienst;
4. (mil.) engageeren, den slag beginnen, - leveren; 5. huren (eene woning); 6. pachten (een land); 7. bespreken
(eene plaats enz.); 8. overhalen, aanzetten; some interest
-s them against religion, het een of ander belang ver
tegen den godsdienst; 9. verzoeken, uitnoodi--enigth
gen; 10. zijn woord geven; I was -d, ik had mijn woord
gegeven (te komen); in case you are not otherwise -d,
ingeval gij niet elders uw woord gepasseerd hebt; 11.
deel nemen (aan); they are -d in a work, zij zijn bezig
aan een werk; 12. overgaan (tot), zich begeven (in), bezig zijn (met); before I - my self in giving any answer,
alvorens ik het onderneem een antwoord te gaven; he
is -d in play, hij is bezig te spelen; we were -d in
conversation, wij waren te zamen aan liet praten; they
were -- d in a perpetual war against each other, zij voerden
onophoudelijk oorlog tegen elkander; he was -d with a
tobacco pipe, hij rookte zijne pijp; I was -d with a beautiful scene in Macbeth, ik las een mooi tooneel in Macbeth;
13. (fig.) hechten, boeien, winnen (het hart, de genegenheid); vestigen (de aandacht); 14. (werkt.) vangen (in
een rad). *-, ow. 1. zich inlaten (in, met); 2. - with;
beginnen te vechten, handgemeen worden; 3. dienst nemen; 4. zich verbinden, - verplichten (te doen); I'll -- to

Engarboil, (en-ghaar'-bojl), bw. ongesteld maken, in wan-

arrest him, ik neem op mij -, ik maak mij sterk hem ge-
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orde brengen.

Engarland, (en-ghaar'-lend), bw. omslingeren (met fes

-toen).
Engarrison, (en-gher'-riz-zn), bw. van bezetting •, van
garnizoen voorzien.

Engastrimuth, (en-ghes'- tri -muth), m. v. buikspreker,
- spreekster, m. v.
Engender, (en -dj en' -dur), bw. baren, voortbrengen. k -,
ow. ontstaan, zich voortplanten. *- ED, (- id), dw. bn.
gebaard enz.; Zie ENGENDER, bw. en ow. * - ER, ('-ur)
m. v. voortbrenger, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. barend,
voortbrengend enz.; Zie ENGENDER, bw. en ow.
Engild, (en-ghild'), bw. vergulden, glanzen.
Engine, (in'-djajn), s. 1. werktuig, o. machine, v.; to
work an -, eene machine laten werken; disc -, schijfstoommachine; double cross-head -, machine met dubbele cylinders; 2. brandspuit; 3. pijnbank, v.; 4. (fig.)
kunstgreep, list, v. aanslag, m.; 5. (stoomw.) ringmachine, v. * -BEARERS, S. mV. (stoomw.) liggers, fundatie balken, m. mv. * -BUILDER, M. machinenmaker, m.
* -BUILDING, s. machinenbouw, m. * - COUNTER, S.
(stoomes.) slagenteller, m. * -DRIVER, * -MAN, M. machinist, M. 5 - HOUSE, S. 1. machinenhok, o. - bergplaats,
v.; 2. brandspuithuisje, 0. * -MAKER, M. machinenmaker, - bouwer, m. * -MAKING, S. machinenmakerij,
V. * -MAN, m. machinist, mechanicus, m. *-- MEN, m. mv.
brandspuitgasten, m. mv. *-PLANE, *-ROOM, s. machinenkamer, v.
Engineer, (en-dji- nier'), m. 1. werktuigkundige; 2.
machinist, ingenieur, m.; civil -, burgerlijk ingenieur,
(ook) van den waterstaat; naval -, marine- ingenieur;
3. soldaat bij de genie; 4. machinist (bij stoommachinen),
M. 5 -ING, S. 1. ambt -, vak -, o. kunst van ingenieur;
2. (mil.) genie, v.; - drawing, (het) machinen-teekenen.
Enginery, (en -dj in'-ri), s. 1. (mil.) genie, v.; 2. oor
artillerie, v.; 3. (fig.) kunstena -logswerktuin,.mv
listen en lagen, v. mv.
-rijen,kustgp
Engird, (en- ghurd'), bw. omgorden. *- ED, dw. bn. omgord. 5 -ING, dw. bn. omgordend.
Engiscope, (en'-dji-skoop), s. samengesteldvergrootglas,
o. - microscoop, m.
Englad, (en-ghled'), bw. verblijden.
Englaimed, (en-ghleemd'), bn. zie CLAMMY.
England, (in'-ghlend), s. (aardr.) Engeland, o.; Church
of -, de Auglicaansche Kerk.
Engle, (en-gl'), s. put, poel, m.
English, (in'-ghlisj), bn. Engelsch, Britsch; an - woman,
eene Engelsche (vrouw). *-, s. 1. (het) Engelsch (taal);
2. (drukk.) middel-antiek, sint - Augustijn (letter), v.;
the -, de Engelschen. *- PINK, s. (schild.) schijtgeel, o.
F -TALC, s. (soort) gips, v.
in het Engelsch overbrengen,
English, (in'-ghlisj),
- vertalen, - vertolken. * - ED, (,'-ghlisjt), dw.bn. in het Engelsch vertaald. 5 -- RY, s. staat -, rang van Engelschman.
Engloom, (en-ghloem'), bw. verdonkeren, (ook (fig.).
Englut, (en-ghlut'), bw. 1. verzwelgen (Shak.); 2. vullen.
* -TED, dw. bn. verzwolgen. * - TING, dw. bn. 1. ver
vullend.
-zwelgnd;2.
Engore, (en-ghoor'), bw. doorboren; zie GORE, bw.
Engorge, (en-ghordsj'), bw. 1. verslinden; 2. opstoppen.
*-D, (-gliordsjd'), dw. bn. 1. verslonden; 2. opgepropt.
* -MENT, s. 1. verslinding; 2. oppropping, opstopping,
v. * . •• ING, dw. bn. verslindend.
Engraft, zie INGRAFT.
Engrail, (en-ghreel'),bw.(wap.)inkerven. *-ED,(- ghreeld'),
dw. bn. ingekorven, ingekerfd. * - ING, dw. bn. inkervend. -, s. (het) inkerven; Zie MILLING. * -MENT, S.
(wap.) inkerving, kerf, v.
Engrain, (en-ghreen'), ow. in de wol -, donker verven.
5 -ED, (-ghreend'), dw. bn. in de wol geverfd. * - ING,
dw. bn. in de wol vervend.
Engrapple, (en- grap'-pl), bw. aangrijpen (met de handen), vatten, vasthouden, knijpen. *-, ow. - with, el-

M.

vangen te nemen (te arresteeren); 5. deel nemen (in eene
zaak); 6. een gesprek aanknoopen.
Engaged, (en-gheedsjd'), dw. bn. verbonden enz,; zie
ENGAGE, bw. en ow. *-, bn. - columns, (bk.) half uit
zuilen. 5 -LY, bijw. ernstig, vlijtig, verplich--komend
tend. 5 -NESS, s. ernstige bezigheid, vlijt, v. ijver, m.
Engagement, (en-gheedsj'- ment), s. 1. verbintenis, ver
v.; she had came under new -s to that purpose,-plichtng,
zij had met dit doel andere verplichtingen aangegaan;
to be under an -, door eene verbintenis gebonden,
- gehouden zijn; to meet one's -s, aan zijne verplichtingen voldoen; 2. aanneming (van een uitnoodiging enz.),
v.; I may go to my -- at Lady W's, misschien dat ik de
invitatie van mevrouw W. aanneem; 3. gehechtheid, ver
partijdigheid; 4. vlijt, v. ijver, ernst, m.; 5.-klefdhi,
(mil.) gevecht, o.; to bring on an -, den slag beginnen;
close -, slaggewoel, vinnig gevecht; sea-, zeegevecht;
stubborn - , hardnekkig gevecht; 6. beweegreden, v. spoorslag, m.
Engager, (en-gheedsj'-ur), m. v. 1. die (een ander of
zich) verbindt, overhaalt enz.; 2. werver (voor den
dienst enz.), m.; zie ENGAGE.
kander aangrijpen (vechtend).
Engaging, (en-gheedsj'-ing), dw. bn. verbindend enz.; Engrasp, (en-ghraasp ), bw. grijpen,vasthouden,- knellen.
Zie ENGAGE, bw. k -, S. (het) verbinden enz.; Zie ENGAGE. Engrave, (en-ghreev), bw. reg. en onr. (vdw. engraved
*-, brr., 5 -LY, bijw. 1. verbindend, verplichtend; 2.
en engraven), 1. graveeren, snijden (in koper enz.); 2.
beleefd, op beleefde wijze.
(fig.) inprenten; 3. begraven. *- D, *-N, dw. bn. gegraEngallant, (en-ghel'-lent), bw. tot een galant -, tot een
veerd enz.; zie ENGRAGE. * -MENT, S. (het) graveergin,
jonkertje maken.
graveerwerk, o. koperplaat, gravure, v. *- R, (-ghreev'ur),
Engaol, (en -dj eel'), bw. gevangen zetten, kerkeren.
m. v. graveerder, -ster, graveur (in metaal, steen, hout),
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m. V. * -RY, (-ghreev'-ur-ri), s. (-ies), zie ENGRAVING.
*...ING, dw. bn. graveerend. -, s. (het) graveeren, gravure, v.; copperplate -, kopergravure, - plaat; letter-,
gravure in letters; seal-, gravure in edelgesteente;

ENL. - ENO.
enz.), verbreeden, uitbreiden (den kring enz.), verruimen,
ruimer maken (het gemoed enz.), vermeerderen, doen
aangroeien, ontwikkelen (het lichaam, den geest enz.);
verbreiden, verspreiden (het gebruik enz.); 2. vergrooten
(door een vergrootglas, een bril enz.) 3. loslaten, op
vrije voeten stellen; 4. to - one's self on, upon, over
eenig onderwerp uitweiden; 5. pralen, overdrijven; 6.
(kis.) verlengen (den termijn van betaling); to - the
payment of a bill, een wissel prolongeeren. *-, ow. 1.
zich vergrooten, breeder -, grooter worden, zich uitbreiden, zich ontwikkelen; 2. uitweiden (over); 3. overdrijvan(Shak.); 4. (rij sch.) doorzetten, j agen. *- D, (-laardsj d),
dw. bn. vergroot enz.; zie ENLARGE. -, bn., -LY, bijw.
vergroot, vergrootenderwijs. * - MENT, S. 1. vergrooting,
verbreeding, toeneming, aangroeiing, v.; 2. bloei, m.;
3. uitbreiding, uitzetting; 4. loslating, bevrijding; 5.
uitweiding, lange rede; 6. overdrijving; 7. (mil.) verwijding, v.; - of the vent, verwijding van het zundgat.
* -R, ('-ur), m. v. 1. vergrooter, vermeerderaar, uit
-ster; 2. uitweider, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.-breid,
vergrootend enz. -, s. (liet) vergrooten enz., zie ENLARGE en ENLARGEMENT.
Enlight, (en-lajt'), zie ENLIGHTEN.
Enlighten, (en-laj'-tn), bw. 1. verlichten, verhelderen,
voorlichten, do oogen openen; 2. (fig.) beschaven; the
-ed, de verlichten. 5 ED, (-lajtnd'), dw. bn. verlicht enz.;
Zie ENLIGHTEN. -ER, ('-tnur), m. v.1. verlichter, -ster;
2. beschaver, beschaafster, m. v.; 3. alles wat ver
* - ING, dw. bn. verlichtend enz.; zie ENLIGHTEN.-licht.
* -DIENT, s. 1. (het) verlichten enz.;verlichting, verheldering, voorlichting, opheldering; 2. beschaving, v.
Enlink, (en-link'), bw. ketenen, boeien.
Enlist, (en-list'), bw. 1. opschrijven (op een lijst); 2.
(mil.) aannemen, - werven; 3. (fig.) verbinden; 4. winnen;

steel-, staalgravure; stone-, steengravure; stroke -,
;
beitelgravure; wood-, houtsnede, houtsnijkunst, v.
Engrieve, (en-ghriev'), bw. grieven,bedroeven; zie GRIEVE.
Engross, (en-ghros'), bw. 1. verdikken, dik- grof maken,
vet maken; 2. opkoopen; 3. (fig.) geheel bemeesteren,
tot -, aan zich trekken, inpalmen; those things that the desires of mankind, zaken die de begeerten der menschen geheel tot zich trekken, - boeien; business - on r
whole time, de zaken (bezigheden) nemen al onzen tijd;
4. (recht.) grosseeren, in het net schrijven, de grosse maken (eener akte). *- ED, (ghrost'), bw. bn. verdikt enz.;
zie ENGROSS.. *-ER, ('-ur), m. v. 1. opkooper, -ster;
2. afschrijver, afschrijfster, m. v. * - ING, dw. bn. verdikkend enz. -,s. 1. (het) verdikken; 2. (het) opkoopen
enz.; Zie ENGROSS, bw. * - MENT, S. 1. opkooping, v.; 2.
(recht.) afschrift, o. ' grosse, expeditie, v.
Enguard, (en-ghaard'), bw. (Shak.) beschermen, beschutten, bewaken.
Engulf, (en-ghulf'), bw. verzwelgen (in een maalstroom
enz.). * - ED, dw. bn. verzwolgen. *- iNG, dw. bn. ver
- MENT, s.verzwelging(in een maalstroom),v.-zwelgnd.*
Enhance, (en-haans'), bw. 1. opheffen, verhoogen; 2.
doen stijgen (prijzen enz.), opbieden; 3. vermeerderen,
vergrooten, verhoogen; 4. verzwaren (een misdaad), verergeren (van ziekte). *-, ow. toenemen, rijzen, stijgen,
*-D, (-haanst'), dw. bn. verhoogd, vergroot enz.; zie
ENHANCE, bw. en ow. * -MENT, S. 1. verhooging, stijging, v. (het) duurder maken, - worden enz.; 2. waarde
verzwaring (eener-vermding;(f.)ot3
misdaad), verergering (eener ziekte), v. *- R, ('-or),
m. v. 1. verhooger, vergrooter, -ster, vermeerderaar, -ster;
our feelings were -ed in the cause, onze harten waren
2. opbieder, -ster, m. v. 5 ...ING, dw. bn. verhoogend,
voor de zaak gewonnen. *-, ow. 1. dienst nemen, zich
vergrootend enz.; zie ENHANCE, bw.
verbinden; 2. (fig.) omhelzen (eene zaak), zich scharen aan
Enharbor, (en- haar' -bur), bw. bewonen.
de zijde van. * - ED, ('-id), dw. bn. opgeschreven, geEnharden, (en- haar' -dn), bw. 1. verharden; 2. aanmoeworven enz.; zie ENLIST. *-ING, dw. bn. opschrijvend,
digen. ,
wervend enz.; zie ENLIST, *-MENT, s. opschrijving,
Enharmonic, (en- haar -men' -ik), bn. (muz.) bij kwart werving, dienstneming, v.; re-, wederaanneming;roluntonen voortgaand, enharmonisch.
tary -, vrijwillige dienstneming.
Enigma, (i- nigh'-me), s. raadsel, o. *- TIC, (- mee'-tik), Enlive, (en-lajv'), bw. bezielen, doen leven.
-AL, bn., * -TICALLY, bijw. raadselachtig, op raadsel
Enliven, (en-laj' -vn), bw. 1. levend maken; 2. verlevenwijze, verborgen, duister,
-achtige
digen, opwekken, opvroolijken; 3. opstoken, doen branden (vuur). * - ED, (- liv'-nd), dw. bn. verlevendigd enz.;
Enigmatist, (i- nigh'-me-tist), m. v. maker -, maakster -,
oplosser van raadsels, m. v. *...MATIZE, ('-me-tajz), bw.
zie ENLIVEN. *-ER, ('-ur). m. v. verlevendiger, -ster enz.,
raadsels maken, - opgeven, in raadsels spreken. 5 ...MAm. v. *- ING, dw. bn. verlevendigend enz.; zie ENLIVEN.
TOGRAPHY, (-me-to'-gree-fi), *...MATOLOGY, (-me-to'-lo-dji), Enlumine, (en-ljoe'-min), bw. verlichten.
s. raadselkunst, v. (het) schrijven -, oplossen van raadsels. Enmarble, (en- maar' -bl), bw. zoo hard als marmer maEnjail, (in-djeel'), zie ENGAOL.
ken, versteenen. *- D, dw. bn. versteend. 5 ...ING, dw.
Enjoin, (en -dj of n'), be'. 1. bevelen, gebieden, opdragen,
bn. versteenend.
voorschrij ven; to - one from,iem. verbieden te; 2. (recht.) Enmesh, (en-mesj), bw. (Shak.) vangen (in een net).
een geding schorsen (door rechterlijk bevel). 5 -ED, dw. Enmew, (en-mjoe'), Zie EMMEW.
bn. bevolen enz.; zie ENJOIN. *-ER, ('-ur), m. v. beve- Enmity, (en'- mi -ti), s. gmv. vijandschap, v.; to be at lor, gebieder, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. bevelend enz.;
with, in vijandschap zijn met; to set at - with, tot
zie ENJOIN. * -MENT, s. (het) gebieden enz., bevel, o.
vijand maken met; to bear - to, vijandschap toedraopdracht, v. voorschrift, o.
gen aan.
Enjoy, (en-djoj') bw. 1. genieten, genot hebben, zich Enmossed, (en-most'), bn. bemost, met mos bedekt.
verlustigen (in); to - the pangs of death, zich verlus- Enmove, (en-moev'), zie EMMOVE.
tigen aan de folteringen van den dood; he -ed my mis Enneacontahedral, (en -ni -e- kun - te -hi'-drel), bn. met
hij had genot van mijn ongeluk; much has been-fortune,
negentig zijden.
given to man to -, veel is den mensch tot zijn genot Ennead, (en'- ni -ed), s. negental, o.
gegeven; to - a large fortune, een groot vermogen be- Enneagon, (en'- ni -e-ghun), s. (meetk.) negenhoek, m.
zitten; the privileges we -, de voorrechten die wij genie- Enneandria, (en- ni -en'-dri-e), s. negenmannige planten
ten; to - one's self, zich vermaken, zich ontspannen,
v. mv. *_N, *...DROUS, bn. (plant.) negenmannig.
een gelukkig leven leiden; to - one's self in the sight Enneapetalous, (en- ni-e-pet'-el-us), bn. (plant) met neof, zich verlustigen met (in)-het schouwspel van;we - these
gen (bloem)bladeren.
men a little, wij vermaken ons een weinig met die men- Enneatic, (en- ni -et' -ik), *- AL, bn. negende, negen-,
schen. *-, ow. gelukkig leven. * - ABLE, (i' -bl), bn. 1.
daagsch, negenjarig; - year, ieder negende jaar van
genietbaar; 2. genotrijk. *- ED, dw. bn. genoten enz.;
's menschen leven.
Zie ENJOY, bw. * - ER, ('-ur), mv. genieter -ster, m. v. Ennew, (en-njoe'), bw. vernieuwen.
* -ING, dw. bn. genietend enz.; zie ENJOY, bw. * - MENT, Ennoble, (en-no'-bl), bw. 1. veredelen; 2. adelen, doors. genot, o. genieting, v. vermaak, o. uitspanning, v.
luchtig-, vermaard maken. *- D, dw. bn. veredeld enz.;
Enkindle, (en-kajn'dl), bw. aan -, ontsteken, in brand
Zie ENNOBLE. * -MENT, s. 1. veredeling. V.; 2. (het) adesteken, doen ontvlammen. *--D, dw. bn. ontstoken enz.;
len, verheffing in den adelstand, v. *...ING, dw. bn.
zie ENKINDLE. * ...ING, dw. bn. ontstekend enz.; zie
veredelend. -, s. (het) veredelen enz.; Zie ENNOBLE en
ENKINDLE.

ENNOBLEMENT.

Enlace, (en-lees'), Zie INLACE.
Ennui, (en- wie'), s. 1. verveling, v. ; 2. verdriet, o.
Enlard, (en-laard'), bw. (Shak.) spekken, lardeeren. * - ED, Enode, (i-nood'), bn. (plant.) zonder kwasten, effen, glad.
('-id), dw. bn. gespekt. * --ING, dw. bn. spekkend.
*_, bw. (plant.) 1. ontkwasten, vrij -, glad maken; 2.
Enlarge, (en-laardsj'), bw. 1. vergrooten (een gebied
(fig.) oplossen ontraadselen. *...ATION, (-dee'-sjun), s. 1.

ENR. - ENS.

ENO. - ENR.
(plant.) ontkwasting; 2. oplossing, ontraadseling, v. *- D,
dw. bn. 1. ontkwast; 2. ontraadseld. ...ING, dw. bn. 1.
ontkwastend; 2. ontraadselend.
Enomotarch, (i-nom'-o-taarts), m. aanvoerder -, hoofd
van twee-en- dertig man (bij de Spartanen), m. o.
Enomoty, (i-nom'-o-ti), s. korps van twee-en- dertig
man (bij de Spartanen), o.
Enorm, (i- norm'), bn. zie ENORMOUS.
Enormity, (i- nor'- mi -ti), s. (-ies), s. 1. ongeregeldheid,
misbruik, o. inbreuk, zwaarwichtigheid (van een misstap); 2. afschuwelijkheid, ijselijkheid (eener misdaad), v.
Enormous, (i- nor' -mus), bn., *- LY, bijw. 1. ongeregeld,
afwijkend; 2. zwaar, zwaarwichtig, monsterachtig; 3. afschuwelijk, ijselijk; 4. (kunst.) kolossaal, reusachtig.
*-NEss, s. monsterachtigheid, V. enz.; zie ENORMITY.
Enough, (i-nuf'), bijes. genoeg; to have - and to spare,
overvloedig hebben; time -, genoeg tijd; more than -,
meer dan genoeg, meer dan noodig is; we have dwelt long
-, wij zijn lang genoeg gebleven; I was blockhead - to, ik
was dom genoeg (zoo dom) om te...; he had - to do, to
take care of himself, hij had genoeg te doen met voor
zich zelven te zorgen; to be ready - to, vrij wel geneigd
zijn om; will you be good -- to? wilt gij wel zoo goed
zijn te ? to think it -, het voor genoeg houden, het voldoende achten; is he not - to drive one mad ? is hij niet
in staat iemand razend te maken? well -, tamelijk goed;
mooi ! fraai ! sure -, zeer zeker.
Enounce, (i -naauns), bw. uiten, te kennen geven. *- D,
dw. bn. geuit. * - MENT, S. uiting, v. *...ING, dw. bn.
uitend. -, s. (het) uiten; uiting, v.
Enow, (i -n0'), Zie ENOUGH.
Enpierce, (en-piers'), zie EMPIERCE.
Enquicken, (en- kwik' -kn), bw. bespoedigen, verhaasten.
Enquire, (en-kwajr'), enz. zie INQUIRE, enz.
Enrace, (en- rees'), bw. inplanten.
Enrage, (en-reedsj'), bw. woedend maken; to be -d at,
woedend zijn over. *- D, (-reedsjd'), dw. bn. woedend
gemaakt. -, bn. woedend. *...ING, dw. bn. woedend

v.;

makend.
Enrange, (en-reendsj'), bw. 1. rangschikken; 2. zweven
over.
Enrank, (en- reuk'). bw. rangschikken, in rijen -, in gelederen plaatsen. *- ED, (-renkt'), dw. bn. gerangschikt
enz.; zie ENRANB. * -ING, dw. bn. rangschikkend enz.;

zie ENRANB.
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planten. * - ED, dw. bn. ingeworteld enz.; zie ENROOT
- ING, dw. bn. doende inwortelen enz.; zie ENROOT.
Enround, (en-raaund'), bw. omringen, omgeven.
Ens, (ens), s. wezen, o. zaak, v. voorwerp, ding, o.
Ensafe, (en-seef'), bw. veilig maken, beveiligen.
Ensample, (en-sem' -pl), bw. door voorbeelden toonen,
- bewijzen. *-, s. voorbeeld, model, o.
Ensanguine, (en- sen' -ghwin), bw. bloedig maken, met
bloed bemorsen. *- D, ('ghwind), dw. bn. bebloed.
Ensate, (en-set'), bn. (plant.) zwaardvormig.
Ensehedule, (en-sked'- joel), bw. opteekenen.
Ensconce, (en-skons'), bw. bedekken, beschutten, wik
D, (-skonsd'), dw. bn. beschut enz.; zie-keln(i).*
ENSCONCE. * ...ING, dw. bn. beschuttend enz.; zie
ENSCONCE.

Enseal, (en-siel'), bw. verzegelen, zegelen; dichtlakken.
5-ED, (-sield), dw. bn. verzegeld enz.; zie ENSEAL.
*-ING, dw. bn. verzegelend. -, s. (het) verzegelen
enz.; zie ENSEAL.
Enseam, (en-siem'), bw. (naaist.) 1. zoomen, bezoomen;
2. benaaien. *- ED, (-siemd'), dw. bn. bezoomd. * - ING,
dw. bn. bezoomend enz. -, s. (het) bezoomen.
Ensear, (en- sier'), bw. 1. dichtschroeien; 2. (heelk.) branden, cauteriseeren. * - ED, dw. bn. dichtgeschroeid, gebrand. * - ING, dw. bn. dichtschroeiend, brandend.
Ensearch, (en-siertsj'), bw. door-, opzoeken.
Ensemble, (en- saam' -bl), s. 1. het geheel, alles te zamen; 2. ensemble (in de schoone kunsten), o.
Enshield, (en-sjield'), bw. (Shak.) beschermen, dekken
(met een schild). *- ED, dw. bn. gedekt enz.; zie ENSHIELD. * -ING, dw. bn. dekkend enz.; zie ENSHIELD.
Enshrine, (en-sjrajn'), bw. 1. wegsluiten in een kast;
2. zorgvuldig bewaren. *- D, (-sjrajnd'), dw. bn. weggesloten. *...ING, dw. bn. wegsluitend.
Ensbraud, (en-sjraud'), bw. dekken (met een lijkkleed
enz.)
Ensiferous, (en-sif'-ur-us), bn. een zwaard dragend.
Ensiform, (en' -si- form), bn. (plant.) zwaardvormig.
Ensign, (en'-sajn), s. 1. vaandel, o. standaard, m.; 2.
(zeev.) vlag, v. dundoek, o.; to put abroad the -, de
vlag laten waaien; - with of waft, noodvlag, vlag met
een knoop; national -, nationale vlag; 3. signaal, sein,
o.; 4. vaandeldrager, vaandrig; 5. tweede luitenant, m.;
6. -s, mv. (wap.) schild met helm, o. * -- BEARER, m.
vaandrig, m. * -HALLIARD, S. vlaggelijn, v. *- STAFF, S.
vlaggestok, m.
Ensign, (en'-sajn), bw. 1. (wap.) merken, kenteekenen; 2.
(fig.) onderscheiden. *- ED, (-sajnd'), dw. bn. (wap.)
gekenteekend.
Ensigney, (en'-sajn -si), s. (-ies), vaandrigschap, o.
Enskied, (en-skajd'), bn. in den hemel verplaatst, ge-

Enrapt, (en- rept'), bn. (fig.) vervoerd, verrukt, medegesleept. *_URE, (-rep'-tjoer), bw. verrukken, betooveren,
medesleepen. -D, dw. bn. verrukt enz.; zie ENRAPTURE.
*_ING, dw. bn. verrukkend enz.; zie ENRAPTURE.
Enravish, (en-rev'-isj), bw. verrukken. *- ED, (-wisjt').
dw. bn. verrukt. * - ING, dw. bn. verrukkend. -, bn.,
hemeld, onsterfelijk.
-LY, bijes. verrukkelijk, betooverend. * - MENT, s. ver
-ruking,betov . Enslave, (en-sleev'), bw. verslaven, tot slavernij brengen,
tot slaaf maken; (ook fig.). *- D, (-sleevd'), dw. bn.verEnregister, (en-reds'-is-tur), bw. 1. boeken, in boeken
slaafd enz.; zie ENSLAVE. *-DN!ss, * -MENT, s. verslaopschrijven; 2. registreeren. *- ED, ('-id), dw. bn. geboekt
ving, verslaafdheid, slavernij, dienstbaarheid, v. *- R,
enz.; zie ENBEGISTER. 5 -ING, dw. bn. boekend enz. -,
('-ur), m. v. die verslaaft, die onder het juk brengt enz.;
s. (het) boeken enz.; zie ENREGISTER.
overweldiger, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. verslavend
Enrheum, (en- roem'), ow. verkouden zijn, - worden.
enz.; zie ENSLAVE, bw.
Enrich, (en-ritsj'), bw. 1. - with, verrijken, rijk maken;
verrijkt.
Ensnare, (en-sneer'), zie INSNARE.
2. vruchtbaar maken. *- ED, (-ritsjt'), dw. bn.
*ER, ('-ur), m. v. verrijker, -ster, n1. V. * -ING, dw. bn. Ensnarl, (en- snaar)'), bw. lokken (in een net); (ook fig.).
*-, ow. knarsetanden. *- ED. dw. bn. 1. gelokt; 2. geverrijkend enz.; zie ENRICH. * -ME1\T, S. 1. verrijking,
knarsetand. * - ING, dw. bn. 1. lokkend; 2. knarsev. (het) verrijken; 2. vruchtbaarmaking, v.
tandend.
Enridge, (en-ridsj'), bw. (Shak.) in rijen scharen, - inEnsober, (en -eo' -bur), bw. nuchter maken. 5 -ED, des.
doelen.
bn. nuchter gemaakt. t -ING, dw. bn. nuchter maEnring, (en-ring'), bw. 1. (Shak.) omringen, omsluiten,
kend.
oorvademen; 2. binden.
Enripen, (en-raj'-pn), bw. 1. doen rijpen, rijp maken; Ensphere, (en-sfier), bw. 1. in Bene sfeer plaatsen, van
eerre sfeer -, van sferen omringen; 2. sferisch vormen.
2. (fig.) tot volmaaktheid brengen.
*-D, (-sfierd'), dw. ho. in eene , sfeer geplaatst. *...ING,
Enrive, (en-rajv'), bw. klieven, klooven.
dw. bn. in eerre sfeer plaatsend.
Enrobe, (en-roob'), bw. (Shak.) opschikken, fraai kleedes.
*-D, (-roobd'), opgeschikt, gekleed. *...ING, dw. bn. op- Enstamp, (en-stemp'), bw. 1. stempelen, zegelen; 2. (fig.)
instampen, diep inprenten. *- 5D, (-stenmpt'), dw. bn.
schikkend, kleedend.
gestempeld enz.; zie ENSTAISP. * -ING, dw. bn. stempeEnrockment, (en- rok'-ment), s. steenen grondslag, m.
lend enz.; zie FNSTAMP.
fundeering, v.
Enstyle,
(en-stajl'), bw. (w. g.) noemen, betitelen.
2.
opschrijven;
bw.
1.
opteekenen,
in-,
rol'),
Enroll, (enop-, inrollen, inwikkelen. *- FD, (-roold'), dw. brr. op- Ensue, (en-sjoe'), bw. (oudt.) volgen. f -, ow. - front,
volgen -, voortvloeien (uit); silence - d, stilte -, zwijgen
geteekend enz.; zie ENROLL. *-FR, ('-ur), m. v. opteevolgde er op. 5 ...ING, dw. bn. volgend; the - years,
kenaar, -ster. in-, opschrijver, opschrljfster, m. v.
de opvolgende jaren ; - events, opvolgende gebeurtedw. bn. opteekenend enz.; zie ENROLL. * -MENT, s. opnissen.
teekening, in-, opschrijving, v.
Enroot, (en- roet'), bw. (Shak.) doen wortelen, diep in- Ensure, (en-sjoer'), enz. zie I\ST RE enz.
li
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Ensweep, (en-swiep'), bw. 1. uitvegen, hard vegen; zie
SWEEP;

2. (fig.) heenloopen, heenijlen (over).

Entablature, (en-teb'-le-tjoer), s. zie ENTABLEMENT.
Entablement, (en-te'-bl-ment), s. (bk.) 1. rol-, deklaag,
v. dekstuk (eener) zuil; 2. uitstek, o.; 3. steun (van de
geweerpan), m.; 4. (zeev.) frieze of an -, snijwerk.

Entackle, (en-tek'-kl;), bw. (zeev.) takelen.
Entail, (en-teel'), s. 1. (recht.) voorwaardelijk erfbezit,
erfrecht; 2. beperkt erfrecht, o.; to break -,zijn testament
omverwerpen; to cut off the -, onterven; heir of -,
erfgenaam bij substitutie; 3. erfopvolging; 4. (oudt.)
gravure, koperplaat, v.
Entail, (en-teel'), bw. - on, upon, (recht.) 1. vermaken,
legateeren (met bepaling van onvervreemdbaarheid);Ithe crown to thee, (Shak.) aan u vermaak ik de kroon; 2.
brengen (over); to - misery on mankind, ellende over het
menschdom brengen; to - diseases on children, erfelijke
ziekten onder de kinderen verspreiden; the difficulties it
-ed upon me, de moeielijkheden waarin ik daardoor
gewikkeld werd; 3. (oudt.) graveeres. *- ED,(- teeld'),dw.
bn. vermaakt enz.; zie ENTAIL. *-ER, ('-ur), m. v.
erflater, -laatster, m. v. * - ING, dw. bn. vermakend enz.
-, S. (het) vermaken, enz.; zie ENTAIL. * -MENT, S. 1. vermaking, v. legaat, o.; 2. erfopvolging (naar rangorde), v.
Entame, (en-teem'), bw. temmen, tam maken. *- D,
(-teemd'), dw. bn. getemd. *...ING, dw. bn. temmend.
Entangle, (en-ten'-gl), bw. 1. inwikkelen, in de war
brengen (garen, haar enz.); an -d kno t, een verwarde
knoop; 2. inzakken met, trappen in; to get -d with
briars, in de doornstruiken blijven steken; 3. doen verdwalen (in een doolhof); 4. (zeev.) op lagerwal zetten;
to - the flakes, onklaar komen; 5. brengen -, lokken
(in verlegenheid), medesleepen tot een gevaarlijke daad;
6. verwarren (den geest), vangen (door strikvragen).
*--D, dw. bn. gewikkeld (in), gevangen enz.; zie
ENTANGLE; (zeev.) - rope, onklaar end. * - MENT, S. 1.
verwikkeling, v. verwarde toestand, m. verwarring, ver
strik; 2. (toon.) knoop, m. *- R, ('-ur),-legnhid,v.
m. v. verstrikker, -ster, verlokker, -ster, m. v. `...ING,
dw. bn. verwikkelend, verstrikkend. -, s. (het) ver
verstrikken enz.; zie ENTANGLE.
-wikeln,
Entasis, (en'-te-zis), s. (bk.) zwelling (eener zuil), v.
Entassment, (en-tes'-ment), s. ophooping, v. hoop, sta-.
pel, m.
Entastic, (en-tes'-tik), bn. (gen.) krampachtig, kramp....
Entender, (en-ten' -dur), bw. teederlijk bejegenen, verwennen.
Enter, (en--tur), bw. binnentreden, -gaan, -komen; he has
-ed the room, hij is de kamer binnengetreden; she -s
her sixteenth year, zij treedt haar zestiende jaar in; to
- the church, zich in den geestelijken stand begeven;
to - the service, in (krijgs)dienst treden; to - one's self
a soldier, zich als soldaat laten werven; an -ed apprentice,
leerling-vrijmetselaar; to - the laws, zich aan de balie
wijden; to - a profession, een beroep kiezen; to - a
society, lid eener vereeniging worden; to - the bits,
de kampplaats betreden; een tweegevecht aannemen;
2. (zeev.) enteren, inzeilen : 3. boeken, inschrijven, te
boek stellen; 4. laten inschrijven; 5. inklaren (goederen);
6. aanvangen (een rechtsgeding); to - aprotest, protest
laten aanteekenen, verzet beteekenen; 7. aannemen, toelaten (als lid); to - a religious community, zich als lid
eener gemeente laten immatriculeeren; 8. inspringen (van
beeldhouwwerk); 9. (recht.) to - one's appearance, akte
nemen -, vragen van verschij ning;10.(jag.) africhten (honden). *-, ow. - into, intreden; to - at college, op (de
Latijnsche) school komen; to - into a close alliance, een
nauw verbond-,eene nauwe verbintenis sluiten; to - into
a bond, eene verbintenis aangaan; to - into business, in
zaken -, in handelsbetrekking komen; he -ed into secret
cabals, bij nam deel aan geheime kuiperijen; they -ed
into a combination, zij vormden een samenzwering, spraken te zamen af; lead -s into the composition of pewter,
in de compositie van tin komt lood; to - unto a debate
upon, een redetwist aanvangen (over); to - into details,
in bijzonderheden treden; I could not - into the yoke,
ik kon geen deel nemen aan de grap; to - into partnership, eene compagnieschap aangaan; to - into visionary
projects, dwaze plannen smeden, - vormen; to - into
service, in (huiselijken) dienst komen; to - into a taste
of pleasure, smaak en lust in vermaken krijgen; to into a war, een oorlog aanvangen; he -ed into the whim

ENT.
of the scene, hij nam deel aan de grap van dit tooneel;

to - on a project, een plan tot uitvoering brengen; he
-ed on the duties of his office, hij aanvaardde zijn ambt;
I - upon action with the fairest prospects, ik trek met
de schoonste vooruitzichten te velde; to - upon a business,
eene (handels)zaak beginnen; to - upon an agreement,
eene overeenkomst sluiten; to - upon the enjoyment of,
in het genot treden van; to - upon an examination of,
een onderzoek instellen naar; to - upon a subject, de
behandeling van een vraagstuk beginnen; to - upon
dangerous peregrinations, gevaarlijke tochten ondernemen;
the scene -s, het stuk begint.
Enterable, (en'-tur-i-ble), bn. (kh.) invoerbaar, niet verboden (van goederen).
Enterdeal, (en'-tur-diel), s. onderlinge bejegening, v.
Entered, (en'-tur-rid), dw. bn. in-, binnengetreden enz.;
zie ENTER, bw. en ow. *...ER, ('-ur), m. v. beginner,
aanvanger, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. in-, binnentredend enz. -, s. 1. (het) binnentreden enz.; zie ENTER;
2. intrede; 1 regretted his - upon an agreement with
them, het speet mij dat hij een verdrag met hen gesloten had; 3. boeking, v.; zie ENTRY. *-FILE, s. (werkt.).
vogeltang (soort vijl), v. * -LADDER, S. valreepstrap, v.
*-PORT, S. (zeev.) intreepoort (op groote oorlogsschepen),
v. * - ROPE, s. (zeev.) valreep, v.
Enteritis, (en-ti-raj'-tis), s. (gen.) ontsteking der ingewanden, v.
Enterlace, Zie INTERLACE.
Enterocele, (en-tur'-o-siel), s. (heelk.) darmbreuk, v.
Enterology, (en-tur-ol'-o-dji), s. (ontl.) ingewandsleer, v.
Enteromphalos, (en-tur-um'-fe-lus), s. (heelk.) navelbreuk, v.
Enterparlance, (en-tur-paar'-lens), s. mondgesprek, o.
samenkomst, v.
Enterplead, zie INTERPLEAD.
Enterprise, (en'-tur-prajz), s. 1. onderneming (i. a. b.),
v.; 2. waagstuk, o.; a man of -, een ondernemend
(moedig) man; 3. (kh.) speculatie, v.; - for joint account,
zaak voor gemeenschappelijke rekening; conta-meta. 5-,
bw. ondernemen (i. a. b.), beproeven. *- D, (-prajzd),
dw. bn. ondernomen. *- R, ('-ur), m. v. 1. ondernemer, neemster, m. v.; 2. ondernemend -, moedig man,
m. *...ING, dw. bn. ondernemend. -, bn., -LY, bijw.
ondernemend, moedig, stout. -, s. (liet) ondernemen
enz.; Zie ENTERPRISE, bw. en s.
Entertain, (en-tur-teen'), bw. 1. onderhouden (i. a. b.);
2. spreken (met); 3. onthalen, vermaken; to - company,
gezelschap (te zijnent) ontvangen; 4. aanbieden; they -ed
Zes with fish, zij onthaalden ons op visch; we have been
well -ed, wij zijn goed onthaald geworden,wij hebben lek
gegeten; 5. in dienst hebben; 6. (fig.) voeden, opvat -ker
to - the idea of, de gedachte voeden -, koesteren-ten;
van; to - a purpose towards, een plan ontwerpen om;
to - exalted views of, groote denkbeelden koesteren ten
opzichte van; she -s a high admiration of her own person,
zij is hoogelijk met zich zelve ingenomen; to - the hope
of, de hoop koesteren van; to - fears, vrees koesteren;
the notions -ed by them about, de begrippen door hen
gekoesterd ten aanzien van; doubts had been -ed of,
men twijfelde of; he -s some alarm, hij is niet zonder
bezorgdheid, dat; the jealousy which they -ed of his
power, de naijver dien zijne macht hun inboezemde; 7.
opvatten (een vermoeden); 8. to - one's self (on), zich
bezighouden (met). *-, s. zie ENTERTAINMENT. * -ED,
(-tecnd'), dw. bn. onderhouden enz.; zie ENTERTAIN, bw.
*-ER, ('-ur), m. v. 1. onthaler, onthaalster, gastheer;
gastvrouw; 2. meester, meesteres (van bedienden), m. v.;
3. he was an - of fortune by the day, hij leefde op goed
geluk, - zorgeloos. *- In G, dw. bn. onderhoudend. -,
bil., -LY, bijw. onderhoudend, vermakelijk. -, s. (het)
onderhoud enz.; zie ENTERTAIN. * -MENT, s. 1. onderhoud, gesprek; 2. onthaal, o. ontvangst, v.; he delights
in the - of his friends, zijn grootst genoegen is zijne
vrienden te onthalen; we met with good - wij werden
goed onthaald; good -, for man and horse, herberg voor
voetgangers en paarden; a house of public -, een huis
voor publieke vermakelijkheden; herberg; 3. feest, gastmaal, bal, o. soirée, v.; 4. vermaak, o. uitspanning, v.;
this may be an - for you, dat kan u vermaak verschaffen; 6. voorstelling, v. divertissement, nastukje, o.; 6. to
gain -, toegelaten worden (ergens); 7. dienstbaarheid; 8.
krijgsdienst, (Shak.), m.; 9. soldij,v. loon (van bedienden),o.

ENT. -- ENU.

ENT.
:Entertissued, (en-tur-tis'-sjoed), bn. (Shak.) ineengo. slingerd, geweven (in).
Enthalium, (en-thel'- i -um), s. soort schildpad, v.
Entheat, (en'-thi-et), bn. door de goden bezield.
Entheastic, (en-thi-es' -tik), * - AL, bn., *- ALLY, bijw.
krachtig als een God.
Enthrall, (en-threl'), bw. Zie INTIIRALL.
Enthrill, (en-t11ril'), bw. doorboren; zie THRILL.
-Enthrone, (en-throon'), bw. 1. op den troon plaatsen, tot
den troon verheffen; to sit -d, op den troon zetelen;
he was -d in an elbow chair, een armstoel diende hem
tot troon ; hij zetelde in een leuningstoel ; 2. wijden,
introniseeren (een bisschop). *- D, (-throond'), dw. bn.
gezeteld (op een troon) enz.; zie ENTHRONE. * -MENT,
s. zeteling (op een troon), v. *...ING, dw. bn. plaatsend
op een troon enz. -, s. (het) zetelen op een troon enz.;
Zie ENTHRONE en ENTHRONEMENT.
Enthronize, (en-thron'-ajz'), bw. wijden, introniseeren
(een bisschop). *...ATION, (-zee'-sjun), s. introniseering,
wijding, v. *- D, (-najzd'), dw. bn. geïntroniseerd.
.Enthunder, (en-thun' -dur), ow. (fig.) donderen, rom. melen.
.Enthusiasm, (en-thjoe'-zi-esm), s. geestdrift, bezieling,
vervoering, V. Vuur,o. *.AST, ('-est), m. v. 1. geestdrijver,
- drijfster; dweper, dweepster; 2. ijveraar, -ster, m. V.
...ASTIC, (-es' -tik), -AL, bn., -ALLY, bijw. 1. bezield,
vervoerd, dwepend, weggesleept; 2. volijverig,ijverend,
driftig, -lijk. *...ASTICALNESS, S. vervoering, V.
.Enthymeme, (en'-thi-miem), s. (red.) gebroken sluitrede, v.
.Entice, (en-tajs'), bw. 1. aanzetten, aansporen, opstoken;
2. aanlokken, verleiden; to - away, inedesleepen (tot
kwaad); (zeev. en mil.) ontronselen. *- D, (-taist'), dw.
bn. aangezet, opgestookt enz.; zie ENTICE. * -MENT, S.
1. aanzetting, opstoking, v.; 2. verleidingsmiddel, o. ver
aanloksel, o. *- R, (- taj' -sur), m. v. 1.-loking,v.
aanzetter, opstoker, - stookster; 2. verleider, verlokker,
-ster, m. v. *...ING, dw. bn. aanzettend, opstokend
enz.; Zie ENTICE. -, s. (het) aanzetten enz.; zie ENTICEMENT. -, bn., -LY, bijw. verlokkend, verleidend.
Entierty, (en-tjur'-ti), s. gmv. het geheel.
.Entire, (en-tajr), bn., * -LY, bijw. 1. geheel, volledig,
ten volle; 2. oprecht, getrouw, welgemeend, welmeenend;
by yours, geheel de uwe (slot van brieven); 3. zuiver,
rein, echt, 4. onbeschadigd, onbevlekt; 5. (plant.) ongedeeld, onafgebroken, zonder inkerving; 6. (rijsch.) ongesneden, ongelubd. *- NESS, s. 1. volledigheid; oprechtheid, getrouwheid, innigheid, trouw, v. *- TY, S.
(het) volledig -, compleet zijn.
.Entitative, (en'-ti- te -tiv), bn. (red.) in -, op zich zelf
-

beschouwd.

.Entitle, (en-taj'-tl), bw. 1. noemen, betitelen ; they
-d hint baron, zij noemden hem baron; to - christianity
to one's designs, iemands plannen met den naam van
christelijkheid bestempelen; 2. - to, recht geven (op);
nobody is -d to suppose him guilty, niemand is gerechtigd
hem voor schuldig te houden. *- D, dw. bn. betiteld
enz.; zie ENTITLE. *...ING, dw. bn. betitelend enz.; zie
ENTITLE.

-Entity, (en'-ti-ti), s. gmv. 1. wezen, bestaan, o.; 2. wezen

-lijkhed,v.

Entoil, (en-toj l'), bw. inweven (in een web), verstrikken.
Entomatography, (en-to-me-togh'-re-fi), s. insecten
-beschr
ij ving, v.
Entomb, (en- toom'), bw. begraven, ter- aarde-bestellen.
* - ED, (-toemd'), dw. be. begraven. * -ING, dw. bn.
begravend enz. -, s. (het) begraven. * -MENT, S. begrafenis, teraardebestelling, V.
Entomic, (en-tom' -ik), bn. de insecten betreffend.
Entomoid, (en'-to-mojd), bn. als een insect, insecten...
.Entomolite, (en-tom'-o-lajt), s. versteend insect, o.
...MOLOGICAL, (- mo-lo'-dji-kel), bn., -LY, bijw. tot de
leer der insecten behoorend, entomologisch, volgens
de leer der insecten. *...MOLOGIST, (- mol' -o-djist), m. v.
insectenkenner, -ster, m. v. *...MOLOGY, (mol' -o -dj i), s.
gmv. insectenleer, - kunde, - kennis, v. entomologie, v.
Entomostomata, (en-to- mos -tom'-e -te), s. soort weekdieren, - zeeschelpen, o. v. mv. *...TRACAN, ('-treken), s. soort
schelpdier, o. *...TRACOUS (-tre -kus), bn. tot de schelp dieren behoorend.
Entonie, (en-ton'ik), bn. (gen.) jagend, polsverheffend.
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Entortilation, (en-tor-ti-lee'-sjun), s. boogvormige kronkeling, kromming, v.
Entozoon, (en-to- zo' -un), s. (mv. entozoa) (gen.) ingewandsworm, m.

Entrail, (en-treel'), s. ingewand, o. darm, m.; -s, mv.
ingewanden, (ook fig.) (het inwendige hart der aarde
enz.). *-, bw. inweven, schakeeren.
Entrammel, (en- trem' -mil), bw. enz. Zie ENTANGLE enZ.
Entrance, (en'- trens), s. an - into, 1. intrede, binnen
v.; no -, geen toegang; to give an -, toelaten,-tred,
entrée geven; to have a free -- at, vrijen toegang -,
vrije entrée hebben (tot, in, bij); 2. intreding, v. aanvang, m. begin, o.; - into company, intrede in de wereld, - in do kringen; to have some -- into a language,
iets van eene taal weten; 3. (recht.) inbezitneming, -name;
4. troonsbeklimming; 5. (kh.) inklaring, v. invoer, m.;
6. (zeev.) monding, v. ingang (eereer haven), m.; 7. voor
V. nauw, o. *- HALL, S. voorportaal,-schip,o.;8zeëngt
0. *-GATE,

s. koetspoort, V.

Entrance, (en-traans'), bw. 1. in (gevoelloozen) slaap
dompelen, - sussen; 2. verrukken, vervoeren. *-D, dw.
bn. 1. gedompeld (in gevoelloozen slaap); 2. verrukt,
Zie ENTRANCE, bw. * -MEENT, S. 1. dompeling (in slaap); 2.
verrukking, vervoering, v. *...ING, dw. bn. dompelend
(in gevoelloozen slaap) enz.
Entrap, (en-trep'), bw. betrappen, vangen (in een val
PED, (-trept'), dw. bn. gevangen enz.; zie-strik).*
ENTRAP. * -PING, dw. bn. vangend enz.; zie ENTRAP.
Entreat, (en-triet'), bw. ow. 1. smeeken, bidden, verzoeken, aandringen ; he --cd to exact no promise, hij
smeekte -, drong er op aan geen belofte (van hem) te
eischen; I - your patience, ik verzoek u geduld te hebben; 2. bewegen, overhalen (door smeeken enz.); 3. han
te werk gaan (met); 4. (Shak.) vermaken; 5. (Shak.)-deln,
ontvangen, onthalen. * - ABLE, ('-i- bl), bn. vorderbaar;
eischbaar. * - ANCE, S. ('-ens), Zie ENTREATY. 5-ED, dw.
bn. gesmeekt, verzocht enz.; zie ENTREAT. 5 -ER, ('-or),
m. V. smeeker, verzoeker, -ster, M. v. * - ING, dw. bn.
smeekend enz.; zie ENTREAT. -, S. (het) smeeken, ver
bede, v. -, bn., -LY, bijw. smeekend; verzoe--zoek,.
kend, bij wijze van dringende bede. 5-IVE, bn., -LY,
bijw. smeekend, biddend.
Entreaty, (en-triet' -i), s. (-ins), bede, v. verzoek, o. smeeking, v. aandrang, in.; to use with -, nederig verzoeken.
Entree, (en-tree'), s. 1. gerecht (schotels), o.; 2. zie
ENTRANCE.

Entrepot, (en-tre -po'), s. (mil. en kh.) 1. magazijn, o.
bewaarplaats; 2. stapelplaats, v. entrepot, o.
Entrick, (en-trik'), b-w. verstrikken ; (fig.) verschalken .
Entrochite, (en-tro'-kajt), s. (plant.) zie ENCRINITE.
Entry, (en' -tri), s. (-ies), - into, 1. ingang, m. (het) naar
binnen gaan; 2. intrede, v. aanvang, m. inleiding (tot),
V. begin, o.; 3.intrek;4.(kh.) invoer, m.; 5.(het) inschrij ven,
o. boeking, v.; bookkeeping by double -, dubbel -, Italiaansch boekhouden; by single -, eenvoudig boek
to make an -, een post boeken; to make a-houden;
false or wrong -, verkeerd boeken ; 6. inklaring, ver
bill of -, bewijs van inklaring, ge--acijnsg,v.;
leibriefje, -ceel; duties of -, invoerrechten; - put off,
uitgetrokken post ; upon -, na-ontvangst, na -incasseering, naboeking; to snake an - with the collector, eerr c .
declaratie bij den ontvanger (der accijnsen) inleveren;
7. (recht.) akte, V. proces - verbaal, o.; - upon an estate,
inbezitneming van een landgoed, - onroerend goed; 8. entree(geld), o.; 9. (r. k.) aanhef (der mis), m. 5 -PIPE, s.
(scheik.) kraan aan een zuiveringstoestel van zeewa.
ter, v.
Entune, (en-tjoen'), ow. weerklinken, galmen. *- D,
(-tjoend'), dw. bn. gegalmd. *...ING, dw. ho. galmend.
Entwine, (en-twajn'), bw. ineenvlechten, - slingeren, verbinden. *- D, (- twaj nd'), dw.bn.ineengeslingerd. *--MENT,
s. ineenslingering, - vlechting, vlecht, v. *...ING, dw. bn.
ineenvlechtend. -, s. (het) ineenvlechten.
Entwist, (en-twist'), bw. omwinden. *- ED, ('-id), dw.
bn. omwonden. 5-ING, dw. bn. omwindend.
Enubilate, (i -njoe' -bi -let), bw. ontwolken, reinigen (de
lucht) .
Enubilous, (i -nj oe'-bi-lus), bn. onbewolkt, vrij van wol
-ken,va
nevel enz.
Enucleate, (i -n j oe -kli-et), bw. 1. ontwarren, oplossen;
2. louteren. *- D, ('-id), dw. bn. ontward, opgelost; gelouterd. 5 ...ING, dw. bn. ontwarrend, oplossend; loute-
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*...ION,
loutering, V.

EPA. - EPI.

ENU. EPA.
(ee'-sjun), S. 1. ontwarring, oplossing; 2.

Enumerate, (i -njoe'-mur-et), bw. tellen, opsommen (bij
de vingers). *-D, ('-id), dw. bn. geteld enz.; zie ENUMERATE. *...Inc, dw. bn. tellend enz.; zie ENUMERATE.
...ION, (-ree'sjun), s. telling, opsomming, v. *...IVE,
('-iv), bn. tellend, opsommend.
Enunciate, (i -nun'-sjet), bw. 1. uiten, aanduiden, uit
verklaren, te kennen geven. *- D, ('-id),-druken;2.
dw. bn. geuit enz.; zie ENUNCIATE. * ...ING, dw. bn.
uitend enz.; Zie ENUNCIATE. * ...ION, (ee'-sjun), s. 1.
uiting, aanduiding, uitdrukking; 2. verklaring, kennisgeving; 3. publicatie; 4. mededeeling, v.
Enunciative, (i- nun'-sji-e-tiv), bn., * - LY, bij w.1. uitend,
aanduidend; 2. (recht.) uitdrukkelijk, met zooveel woorden. *...TORY, ('-tur-ri), bn. luidend, klinkend.
Envassal, (en-ves'-sel), bw. tot vazal -, leenroerig maken. * - ED, dw. bn. leenroerig gemaakt. * - ING, dw. bn.
leenroerig makend.

Envelop, (en- wel' -up), s. omslag, m. enveloppe, v.
1. - with, - in, in-, omwikkelen; to - goods with
canvass, goederen in linnen pakken; 2. wikkelen, omgeven (met); the troops were -ed in dust, de troepen waren
in een stofwolk gehuld; 3. bezetten (van binnen). *- ED,
('-lopt), dw. bn. in-, omwikkeld enz.; zie ENVELOP.
*-ING, dw. bn. in-, omwikkelend enz.; zie ENVELOP.
* -MENT, S. in-, omwikkeling, v.; Zie ENVELOP, S.
Envenom, (en-wen'-um), bw. 1. vergiftigen, vergeven,
(ook fig.); the -ed tongue of slander, de venijnige tong
van den laster; 2. gehaat maken; 3. verbitteren, tot het
uiterste drijven. *- ED, ('-id), dw. bn. vergiftigd enz.;
bn. vergiftigend. -, s. (het)
zie ENVENOM. *_T
vergiftigen; vergiftiging, v. enz.; zie ENVENOM.
Envermeil, (en-wur'- meel), bw. roodverven.
Enviable, (en- wi' - i-bl), bn., *...Y, bijes, benijdbaar, benijdenswaard.
Envied, (en-vid), dw. bn. benijd; zie ENVY.
Envier, (en-waj'-ur), m. v. tienij der, -ster, nijdigaard, m. v.
Envious, (en'- wi -us), bn., * -LY, bijw. nijdig, afgunstig,
met nijd, naijverig, jaloersch. *- NESS, s. gmv. nijd, m.
afgunst, jaloerschheid, v.
Environ, (en-waj'-run). bw. 1. omringen, omgeven; 2.
belegeren, berennen. *- ED, ('- rund), dw. bn. omringd
enz.; zie ENVIRON. * -ING, dw. bn. omringend enz.
* -MENT, S. (het) omringen; omgeving, v. enz.; zie ENVIRON.

Environs, (en-waj'-runs, en' -wi-ron s), s. mv. omstreken,
v. mv. environs, m. mv.
Envoy, (en'-woj), s. 1. afgezant, gezant, boodschapper,
m.; 2. (oudt.) naschrift, o.; 3. opdracht, v. *-suip, s.
gezantschap, o. afgezantspost, m.
Envy, (en' -wi), s. gmv. 1. nijd, m. afgunst, v.; to bear to, nijd toedragen aan; te be eaten up with -, door
nijd verteerd worden; in - of, uit nijd tegen, ten spijt
van (iemand); in - to, nijdig op (iets); 2. naijver, m.; 3.
boosheid; 4. hatelijkheid, v. (het) hatelijke; to discharge
the king of the - of that opinion, om van den koning
het hatelijke van dat gevoelen af te wenden.
Envy, (en' -wi), bw. (vt. envied), benijden, misgunnen.
* -ING, dw. bn. benijdend. -, s. 1. (het) benijden; 2. afgunst,v.wrok(over eens anderen geluk of verdiensten), m.
Enwallowed, (en -wel'-lood), bn. gewenteld, gerold (in).
Enwheel, (en- wiel'), bw. (Shak.) omringen.
Enwiden, (en-waj'-dn), bw. verwijden, wijder maken.
Enwomb, (en-woom'), bw. opslurpen, verzwelgen. *- ED,
(woomd'), dw. bn. verzwolgen.
Enwrap.. (en-rep'), bw. zie INWRAP enz. * - MENT, s.
bedekking, v.; Zie WRAPPER.
Enwreathed, Zie INWREATHED.
Eocene, (i' -o-sien), bn. (aardk.) tot de tertiaire vorming
behoorend.
Eolia, zie AEOLIA, AEOLIS. * -A', (i- o'-ljen), bn. eolisch.
Folie, (i -o' -lik), bn. EOLISCH; - attachment, (muz.) kunst
snaren van het piano-forte,-matigeludvrskn
eolische versterking; - harp, eolische harp, windharp.
Eolipile, (i -o'- li -pajl), s. (werkt.) stoombeproever (bol met
een pijp of oor), m.
Eon, (i' -un), s. (wijsb.) oorspronkelijke deugd, - eigenschap, v.
Epact, (i' -pekt), s. (sterr.) ouderdom van de maan op den
lsten Januari, m. epacta, V.
Epanadiplosis, (ep-en-e-dip'-lo -sis), s. (red.) herhaling,

(volzin met hetzelfde woord beginnend en eindigen&
als: gij zegt het, gij), v.
Epanalepsis, (ep-en-e -lep'-sis), s. (red.) opsomming, (volzin waarin het laatste woord na een tusschenzin wordt
herhaald, als : de koning, die enz., de koning sprak
aldus:), v.
Epanodos, (ep-en'o -dus), s. (red.) terugga4 nde volgorde, v.
Eparch, (ep'-aartsj), m. gouverneur van een gewest,
eparch (in het Grieksche Rijk), m. *- Y, s. (-ies), gouver-

neurschap, eparchaat, o.
Epaule, (ep'-ool), s. (vest.) schouder (van een bastion),
M. *-MENT, S. (vest.) zijwerk, o. epaule, v.
Epaulet, (ep'-au-let), s. 1. schouderstuk, o.; 2. (mil.)
epaulet, v.; bullion of an -, torsade.
Epenetic, (ep -i- net' -ik), bn. loffelijk, prijzend.
Epenthesis, (i- pin'-thi-zis), s. (red.) inlassching (van
eene letter), v. *...THETIC, (-the' -tik), bn. (red.) ingelascht,
Epergne, (e-poem'), s. tafelornament, milieu, midden
-stuk,o.
Ephelis, (ef-i-lis), s. (gen.) roode vlek, puist, v.
Ephemera, (i -fm'- i -re), s. 1. (gen.) eendaagsche koorts;
2. (nat. h.) eendagsvlieg, ephemeride, V. *-L, (' -mi-rel),
*...Ic, *...00s, bn. eendaagsch; (fig.) voorbijgaand, kort
van duur.
Ephemeris, (i -fim' -i-ris), *...RIDES, ('-rajdis), s. 1. dagboek, dagverhaal; 2. (zeev.) journaal, o.
Ephemerist, (i -fim' -i-rist), m. 1. houder van een dag
sterrenkijker, - wichelaar, m. *...MERON, (' -mi -run),-boek;2.
s. wezen van één dag, o.
Ephesian, (i -fi'-zjen), bn. Ephesisch. -, m. v.Ephesiër,
m. Ephesische (vrouw), v.
Ephesus, (i -fi'-zus),s. (oude aardr.)Ephesus (Klein-Azië),o.
Ephialtes, (ef- i -el'-tis), s. 1. (shak.) nachtmerrie, v.;
2. m. Ephialtes (m. n.).
Ephod, (ef'-od), s. (oudt.) gordel (van den hoogepriester
bij de Joden), m.
Ephor, (ef'-ur), m. (mv. ephori) ephoor (bij de Spartanen), m. *- ALTY, (-el-ti), s. gmv. ephoorschap, o. waardigheid van ephoor, v.
Ephraïm, (ef'-re-im), m. Ephraïm (m. n.).
Epic. (ep' -ik), bn. heldenmatig; episch. *-, - poem, heldendicht, epos.
Epicarp, (ep'- i -kaarp), s. (plant.) buitenzijde, -huid, v.
Epiearpion, (ep -i-kar' -pi-un), s. (gen.) polspleister, v.
Èpicede, (ep'- i -sied), s. lijkzang, m.
Epicedium, (ep- i - si' -di-um), s. zie EPICEDE. * ...CEDIAN r
(- si' -djen), bn. klagend, klaag...; - song, graf-, lijkzangEpieene, (ep'- i -sien), ha. (taalk.) van twee geslachten,.
van beiderlei geslacht.
Epicerastic, (ep- i - si -res' -tik), bn. (gen.) verzachtend,
lenigend.

Epicranium, (ep- i -kre'- ni -um), s. (ontl.) schedelvlies, o_
Epictetian, (ep- ik -ti'-sjen, ha. (wijsb.) Epiktetisch, van
Epiktetus.
Epietetus, (ep- ik-ti'-tus), m. Epiktetus (Griekseh wijsgeer), m.
Epicure, (ep'i-kjoer), m. 1. Epikurus (Grieksch wijsgeer), 2. leerling -, volgeling van Epikurus; wellusteling, m. * ... REAN, (ri'-en), ha. Epikurisch. * ... REANISDI,
(-ri'-e-nism), s. 1. stelsel van Epikurus, Epikurisme:-2. leven van een epikurist, o.; 3. zinnelijkheid, wellustig
-heid,v.
* ... RISM, zie EPICUREANISM.
Epicurize, (ep'- i -kjoe-rajz), dw. als een epikurist leven..
Epicurus, (ep' -i -kjoe -rus), bn. zie EPICURE.
Epicycle, (ep- i -saj' -kl), s. (meetk.) nevencirkel, m. *...CYCLOID. (-saj'-klo-id), s. kromme lijn (binnen of buiten
den cirkelomtrek), v. -AL, ha. epicykloïdisch.
Epidaurus, (ep- i -dau' -rus), s. (aardr.) Epidaurus (Oud- Griekenland), o.
Epidemic, (ep- i -dem' -ik). s. (gen.) aanstekende ziekte.
epidemie. v. *-, *- AL, ha., 4-ALLY, bijes. (gen.) aanstekend, besmettelijk, epidemisch.
Epidemy, (ep'- i -dem), s. aanstekende ziekte, v.
Epidermic, (e-pi-durm -ik), *...MIDAL, (' -mi -del), ha..
(ontl.) tot de opperhuid behoorend, epidermisch. *...MIS,
s. (ontl.) opperhuid, v.
Epidesis, (ep- i -di'-zis), s. (beelk.) onderbinding, v.
Epidesmus. (ep -i- des' -mus), s. (beelk.) verband, o.
Epidictic, (ep -i-dik-tik), ha. (red.) uitleggend, verklaren d.
Epidote, (ep' -i -dot), s. (delfst.) Piemonteecehe bruinsteen,.
m. *...IC, (do' -tik), bn. bruinsteen...

EPI.
Epigastrie,(ep- i-ghes'-trik), ba. (ontl.) tot den bovenbuik
behoorend; epigastrisch. *...TRIUM, ('- tri -um), s. (ontl.)
bovenbuik, in. epigastrium, o.
Epigee, (ep'-i-djie), zie PERIGEE.
Epigene, (ep'- i-djien), bn. (aardr.) zich aan de oppervlakte (der aarde) vormend. *...GEOUS, ('-dji-us), bn.
(plant.) langs den grond groeiend.
Epiglot, (epp ' -i-ghlot), *- TIS, S. (ontl.) strotvlies, o. epiglotte, V. --Tic, bn. tot het strotvlies behoorend.
Epigram, (ep' -i ghrem), s. puntdicht, o. * -MATICAL, bn.
tot het puntdicht behoorend ,epigrammatisch. *—axATIST,
('- me-tist), S. puntdichter, epigrammatist, m.
Epigraph, (ep'- i-ghref), s. 1. opschrift; 2. motto, o. kenspreuk, v.
:pigynous, (i-pids'- i-nus), bn. (plant.) met verbonden
stampertje en kelk.
Epilepsy, (ep' -i lep-si), s. (gen.) vallende ziekte, v.
*.. LEFTIC, (- lep'-tik), —AL, bn. (gen.) aan vallende ziekte
onderhevig, epileptisch. —, m. v. lijder -, lijderes aan
vallende ziekte, epilepticus, epileptica, m. v.
Epilogism, (i-pil' -o-djism), s. (red.) schatting, berekening, v. *...GISTIC, (-djis -tik), ba. besluitend, als narede.
Epilogue, (ep'- i-loogh), s. sluitrede, v. eindverhaal, naschrift, o. *...GUIZE, ('-ghajz), ow. eene sluitrede schrijven,
- uitspreken. —, bw. van eene sluitrede -, van een
eindverhaal voorzien.

Epinieian, (ep- i- ni' -sjun), s. triomf, zegezang, m.
Epinyetis, (ep -i-nik' -tis), s. (gen.) nachtkrab, - zweer, v.
gezwel, o.
Epiphany, (i -pif'-e -ni), s. (r. k.) Driekoningendag, m.
6) Januari).
.Epiphonema, (ep- i-fo- ni' -me), s. (red.) uitroep, m.
Epiphora, (i -pif -o-re), s. (gen.) traanoog, o.
Epiphillous, (i -pif'-il -lus), bn. (plant.) in het blad gedrukt.
Epiphysis, (i -pif - i -zis), s. (ontl.) samengroeiing van
beenderen, v.
-Epiphyte, (ep' -i -fiet), s. (plant.) woekerplant (op een
andere plant zonder haar te beschadigen), v.
Epiplexis, (ep- i -pleks-is), s. (red.) oratorisch verwijt, o.
Epiploce, (i- pip'-loos), s. (red. opvolging van treffende
voorbeelden, v.
Epiploon, (i -pip'-lo-un), s. (ontl.) darmnet, o.
Epirus, (i-paj' -rus), s. (aardr.) Epirus (Griekenland), o.
Episcopacy, (i -pis'-ko-pe -si), s. 1. bisschoppelijke waardigheid, v. episcopaat; 2. (fig.) geestelijk toezicht, o.
* ...PAL, ba., —LY, bijw. bisschoppelijk. *...PALIAN, (pee'li-en), bn. zie EPISCOPAL. —, m. v. volgeling der Episcopaalsche Kerk, episcopaal, m. v.
Episcopate, (i -pis'-ko-pet), s. 1. bisdom ; 2. episcopaat,
o. al de bisschoppen of prelaten (in een land). *—, ow.
als bisschop handelen, het episcopaat bekleeden.
Episcopy, (i-pis'-ko-pi), s. over-, toezicht, onderzoek, o.
Episode, (ep'- i -zood), s. tusschenverhaal, - voorval, o.
episode, v. *...ic, *...ICAL, bn., -LY, bijw. episodisch,
als -, bij wijze van episode. *...IZE, ('-ajz), bw. episodisoh
behandelen, als episode inlasschen.
Epispastie, (ep -i-spes'-tik), bn. (gen.) blaartrekkend. *—,
s. blaartrekkend middel, o.
Episperm, (ep'- i -spurm), s. buitenschil van een zaadkorrel, v.
Epistilbite, (ep -i-stil' -bajt), s. (delfst.) soort aluin, o.
Epistle, (i- pis'-sl), s. brief, zendbrief, epistel, m. *—$,
(' -ur), m. v. brief-, brievenschrijver, - schrijfster, m. v.
Epistolary, (i -pis'-to-le-ri), bn. bij brief, tot brieven
behoorend; — style, briefstijl. *...TOLIC, —AL, bn. tot
brieven -, tot den briefstijl behoorend. *...TOLIZE,
('-to-lajz), ow. brieven schrijven. *— R, (- ur), m. v. brievenschrijver, - schrijfster, m. v. . TOLOGRAPHIC, (-to-loghre' -fik), bn. tot den briefstijl behoorend. *...TOLOGILAPHY, (-to-lo'-ghre-fi), s. kunst van brieven te schrijven, v.
Epistrophe, (ie -pis'- trof), *...Y, s. (red.) reeks van woorden of volzinnen allen met denzelfden uitgang, v.
Epistyle, (ep'- i-stajl), s. (bk.) architraaf, v.
Epitaph, (ep'- i -tef), s. grafschrift, o. *— IAN, (te' -fi-en),
bn. tot een grafschrift behoorend, epitaphisch.
Epitasis, (i -pit'-e-zis), s. (dichtk.) handeling, werking, v.
Epithalamium, (ep -i- the-le'- mi -um), s. huwelijks -, brui
-loftszang,m.
Epithem, (ep' -i- them), s. (gen.) natte omslag, m.
Epithet, (ep'- i -thet), s. (red.) bijvoeglijk naamwoord, o.
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benaming, v. bijnaam, In. *—, bw. met een bijnaam aan
—ic, (-the' -tik), bn. tot een bij- of toenaam-duien.*

behoorend.
Epithumetie, (ep -i -thj oe'met' -ik), *— AL, bn. vleeschelijk belust.

Epithyme, (ep'- i-thaj m), s. vlaszijde, v.
Epitome, (i -pit'-o -mi), s. uittreksel, kort begrip, overzicht, o. *...IST, * ...IZER, m. V. verkorter, schrijver -,
schrijfster van verkortingen, m. v.
Epitomize, (i- pit'-o-majz), bw. verkorten, een kort begrip schrijven van. *— D, dw. bn. verkort. *...ING, dw.
bn. verkortend enz.; zie EPITOMIZE.
Epitrite, (ep'- i-trajt), s. (dicht.) zek. (Grieksche) versmaat
van drie lange en een korte lettergreep, v.
Epitrope, (i- pit'-ro-pi), s. (red.) toegeving, v.
Epizeuxis, (ep -i -zjoek -sis), s. (red.) woordherhaling (als:
gij, gij, Antonius!), v.
Epizoan, (ep- i- zo' -en), s. (soort) woekerwormen, m. mv.
Epizootic, (ep- i - zo' - ot'-ik), *— AL, bn. (aardk.) dierversteeningen bevattend.
Epizooty, (ep- i - zo' -o-ti), s. veeziekte, -pest, v.
Epoch, (ep' -ok), *— A, s. tijdstip, -perk, -punt, o.
Epode, (ep'-ood), s. (dicht.) na -, slotzang, m, epode, V.
...IC, bn. (dicht.) epodisch.
Epopee, (ep-o-pi ), S. heldendicht, o.
Epos, (ep' -os), zie EPOPEE.
Eprouvette, (e-proe-wet'), s. (mil.) kruidproef, v.; mortar —, proefmortier, o. * - BALL, s. proefkogel, m.
*—SHOT, s. proefschot, o.
Epsom, (ep'-sum), s. (aardr.) Epsom (dorp bij Londen,
bekend door de wedrennen), o. *- SALT, s. (apoth.) bitterzout, o.
Epulary, (ep' -joe -ler-i), bn. tot een gastmaal behoorend.
5 ...LATION, (-lee'-sjun), s. gastmaal, festijn, o. *...LOSE,
('- looz), ow. onmatig brassen. *...LOSITY, (o'- Zi -ti), S. (- ies),
zwelgerij, brasserij, v.
Epulotie, (op joe -lot' -ik), bn. heelend, genezend. f —, s.
heel-, geneesmiddel, o.
Epuration, (ep -joe-ree -sjun), s. (w. g.) zuivering, v.
Equability, (ie -kwi- bil' - i -ti), s. gelijkmatigheid, -vormigheid, effenheid, v.
Equable, (ie' -kwi-bl), bn., ...Y, bijw. gelijk, effen, gelij kvormig . *— NESS, S. gmv. gelijkheid, v.
Equal, (ie' -kwol), bn. 1. gelijk; to make — with, gelijk
maken met, - aan; a stout pony — to fourteen stone, een
krachtig veulen dat wel een stone (89 kilo) woog; they
fought on — terms, zij vochten met gelijke kansen; they
were — strangers to opulence and poverty, zij waren evenzeer verwijderd van weelde als van armoede; we fear him
— with the thunder, wij vreezen hem als den donder ; 2.
effen, gelijkmatig; gelijkvormig ; 3. onverschillig, hetzelfde; it is all — to me, het is mij volkomen gelijk,
- hetzelfde; 4. billijk, rechtvaardig; 5. onpartijdig, onzijdig; 6. opgewassen (tegen), bekwaam, voldoende; we are
not — to this untertaking, wij zijn tegen deze onderneming
niet opgewassen; he is not — to that situation, hij is
niet bij machte die betrekking te vervullen; they were
possessed of power more than — to this enterprise, zij bezaten een macht meer dan genoeg om die onderneming
te volbrengen.
Equal, (ie' -kwol), m. v. 1. gelijke, m. v.; my —s, mijns
gelijken; 2. medemensch, m.
Equal, (ie' -kwol), bw. 1. — with, gelijk maken (aan), op gelijken rang stellen, 2. vergelden, beloonen; he —'d her
love, hij beloonde haar met gelijke liefde; 3. evenaren,
op zijde komen, - streven; 4. overeenkomen(met). *— ED,
('-id), dw. bn. gelijk gemaakt enz.; Zie EQUAL. *--INQ,
dw. bn. gelijkmakend enz.; — file, (werkt.) zoetvijl, V.
—, s. (het) gelijkmaken enz.; zie EQUAL.
Equality, (ie -kwol'- i -ti), s. gmv. 1. gelijkheid, gelij kvormigheid; 2. gelijkmatigheid, effenheid, kalmte, bedaardheid, v.
Equalize, (ie' -kwo-lajz), bw. gelijk maken, effenen, evenen. *...ATION, ( - li- zee'-sjun), s. gelijkmaking, evening v.
*—D, ('-lajzd), dw. bn. gelijk gemaakt. *...ING, dw. bn.
gelijk makend.
Equally, (ie' -kwol -li), bijw. Zie EQUAL, bn.
Equalness, (ie' -kwol-ness), s. gelijkheid, gelijkmatigheid, v.
Equangular, (ie -kwen'-ghjoe-lur), bn. (meeuk.) gelijk
hoekig.
Equanimity, (ie -kwe-nim'-iti), s. gelijkmoedigheid, be-
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daardheid, kalmte van geest, v. *...ANIMoUS, (- e' -ni-mus),
bn. gelijkmoedig, bedaard van geest.
Equant, (ie' -kwent), s. (sterr.) rectificatie - cirkel, m.
-lijn, v.
Equation, (ie -kwee' -sjun), s. 1. gelijkmaking: 2. (wisk.)
vergelijking, equatie, v.; 3. (kh.) - ofpayrents, midden
betaling.
-termijnva
Equator, (ie -kwee' -tur), s. (aardr.) evenaar, m. evennachtslijn, (zeev.) linie, v.; to cross the -, de linie snijden,
- passeeren. *- IAL, (-to-ri-el), bn., -LY, bijes. tot de
evennachtslijn behoorend, equatoriaal; - winds, passaatwinden.

Equery, (ie' -kwi-ri), *...ERRY, ('-kwur-ri), m. opperstalmeester (aan de hoven), m.
Equerry, (ie -kwur'i), s. stal, m.
Equestrian, (ie -kwes'- tri -en), bn. 1. rijdend, rij..., rijd...; 2.
tot de rijkunst behoorend; ruiterlijk, ridderlijk; -games,
- sports, ridderspelen; wedrennen te paard; - feats,

EQU. - ERE.
*...ATE,

('-et), ow. opwegen; gelijke zwaarte hebben, even-

wichtig zijn.
Equipondious, (ie -kwi-pun'-di-us), bn. even zwaar (aan
beide zijden).

Equipped, (ie -kwipt'), dw. bn. uitgerust enz.; zie EQUIP.
...IN, dw. be. uitrustend enz. -, s. (het) uitrusten.
enz.; zie EQUIPMENT.
Equirotal, (ie -kwi-ro'-tell, be. gelijkwielig.
Equisetum, (ek- wi - si' -tum), s. (mv. equiseta), (plant.)•
paardenstaart, m.
Equisonance, (ie -kwis'-o-nens), s. gelijkluidendheid, v._
Equitable, (ek'- wi -ti-bl), bn., ..,LY, bijw. 1. billijk,
rechtmatig; 2. onpartijdig; -justice, (recht.) volgens de•
rechtspraak van de court of equity ; zie FQuiTY.
s. 1. billijkheid, rechtmatigheid; 2. onpartijdigheid, v.
Equitangential, (ie -kwi-ten-djen'-sjel), bn. (meetk.) gelijk van tangens (raaklijn).
Equitant, (ok-wi- tent), be. (plant.) rijdend (van op elkander liggende blaadjes).
Equitation, (ek -wi- tee'-sjun), s. (paard)rijkunst, v. (het>

oefeningen te paard, equestrische spelen; - lady, dame
die te paard rijdt, amazone, écuyère; an - performer,
een kunstpaardrijder, - rijdster; - statue, ruiterstandpaardrijden.
beeld; the - order, de ridderstand.
Equity, (ek'- wi -ti), s. gmv. 1. billijkheid, rechtvaardigEquiangular, (i -kwi-en'-ghjoe-lur), bn. (meetk.) gelijkheid; 2. onpartijdigheid, v.; court of-, (zek.) vredegehoekig.
recht te Londen); - of redemption, (recht.) zuiveringsrecht
Equibalance, (ie -kwi -bel' -ens), s. evenwicht, o. *-, bw.
(eener hypotheek).
opwegen, in evenwicht houden, - brengen. *- D, dw. bn. Equivalence, (i -kwiv'-e-lens), *...Y, s. gelijkwaardigheid,
opgewogen. *...ING, dw. bn. opwegend.
gelijke waarde, v. *-, bw. opwegen (in waarde), gelijk Equicrural, (ie -kwi-kroe' -rel), *...CRuRE, bn. (meetk.)
zijn aan. *-D, des. bn. opgewogen. ...ING, dw. bn. opgelijkbeenig.
wegend enz.
Equidifference, (ie -kwi-dif'- fe -rens), s. 1. gelijk ver Equivalent, (i -kwiv'-e-lent), s. 1. gelijke -, opwegende2. (rek.) arithmetische evenredigheid, v.
-schil,o.;
waarde, v. equivalent, o.; 2. gelijke kracht, v. *-, be.,
Equidistance, (ie -kwi- dis'- tens), s. gelijke afstand, m.
*-LY, bijw. gelijkwaardig; opwegend.
*...DISTANT, ( - dis'- tent), bn., -LY, bijw. op gelijken af- Equivalve, (ie' -kwi-welv), bn. 1. gelijk van klep ; 2.
stand.
(nat.) met gelijke kieuwen, - schelpen.
Equidivided, (ie -kwi-di-waj'-did), bn. gelijk verdeeld.
Equivocacy, (i -kwiv'-o-ke -si), s. gmv. dubbelzinnigEquiform, (ie' -kwi-form), bn. gelijkvormig. *- ITY, s.
heid, v.
gmv. gelijkvormigheid, v.
Equivocal, (i -kwiv'-o-kel), s. dubbelzinnig woord, o.
Equilateral, (ie -kwi-let'-ur-el), bn. (meetk.) gelijkzijdig.
*-, be., *- LY, bijw. 1. dubbelzinnig; 2. twijfelachtig.
Equilibrate, (ie -kwi-laj'-bret), bw. in evenwicht houden,
*-NEss, S. 1. dubbelzinnigheid; 2. twijfelachtigheid, v.
- brengen. *- D, ('-id), dw. bn. in evenwicht gehouden. Equivocate, (i -kwiv'-o-ket), ow. dubbelzinnig spreken,
*.. • ING, dw. bn. in evenwicht houdend. *...ioN, (-bree'- handelen, - zich gedragen. a-, bw. dubbelzinnig maken.
sjun), s. evenwicht, o. (het) in evenwicht houden.
*-D, dw. dubbelzinnig gesproken enz.; zie EQU1YOEquilibrious, (ie -kwi-lib'-ri-us), bn., *- LY, bijw. evenCATE. *...ING, dw. bn. dubbelzinnig sprekend enz.; zie
wichtig. *...BRIST, m. v. balanceerder, -ster, koordedanEQUIVOCATE, ...ION, (-kee'-sjun), s. 1. dubbelzinnigheid,
ser, -es, m. v. * ... BRITY, * ...BRIUM, S. evenwicht, o. * - SLIDE,
v.; 2. (het) dubbelzinnig zijn, - maken.
S. (stoomv.) stoomschuif, v. *- VALVE, S. (stoomv.) even- Equivocator, (i -kwiv'-o-ke-tur), m. v. die dubbelzinnig
wichtklep, v.
spreekt, - handelt, - doet zijn (een ander), m. v. *- Y,
Equimultiple, (ie -kwi- mul' -ti -pl), bn. (wisk.) even-veelbn. eenigermate dubbelzinnig.
vuldig, - veelvoudig. *-, s. (wisk.) even- veelvoud (pro- Equivoke, (ek'wi-vok), S. zie EQUIVOCAL, S.
duct van een getal vermenigvuldigd met hetzelfde getal Equivorous, (i -kwiv'-o -rus), be. paardenvleesch etend.
als een ander), o.
Era, (ie' -re), s. 1. tijdrekening, v.; 2. (fig.) tijd, m. eeuw,
Equine, (ie' -kwajn), bn., ..AL, bn. van paarden, tot het
v.; 3. tijdstip, o.
paard behoorend, paardachtig.
Eradiate, (i -re'-di-et), ow. stralen. *...ION, (ee'-sjun), s..
Equinecessary, (ie -kwi- nes -es-se-ri), bn. even nood
1. straling, v.; 2. glans, m. (het) glanzen.
-wendig, Eradicable, (i- red'- i -ki-bl), bn. uitroeibaar, ontwortel noodzakelijk.
Equinoctial, (ie -kwi- nok' -sjel), s. evennachtslijn, v.
baar.
evenaar, m. -, bn., * - LY, bijes. tot de evennachtslijn Eradicate, (i -red'- i -ket), bw. uitroeien, ontwortelen.
behoorend, evennachts...
*-D, ('id), dw. bn. uitgeroeid, ontworteld. *...ING, dw.
Equinox, (ie' -kwi-noks), s. dag- en nachtevening (21
bn. uitroeiend, ontwortelend. *...ION, (-kee'sjun), s.
Maart en 23 Sept.), v.
uitroeiing, ontworteling, v. ..ivE, be. uitroeiend. -,
Equinumerant, (ie -kwi-njoe'-mur-ent), bn. gelijktallig.
S. (gen.) afdoend middel, o. (ook fig.).
Equip, (ie -kwip') bw. 1. uitrusten; 2. kleeden, opschik. Erasable, (i -res'- i-bl), bn. uitwischbaar.
ken; 3. (gem.) toetakelen; 4. (zeev. en mil.) equipeeren, Erase, (i - rees'), bw. 1. uitkrabben; 2. doorhalen, uitwis bemannen.
schen; 3. verdelgen, uitroeien; 4. omverhalen, afbreken.
Equipage, (ek'- wi -pedsj), s. 1. uitrusting; 2. (zeev.) be*-D, (-reesd'), dw. bn. 1. uitgekrabd enz.; zie ERASE;
manning, v.; 3. (mil.) leger-, N eld-, krijgstuig; 4. reis2. (wap.) afgeknot. *- MENT, S. 1. uitkrabbing; 2. doorhatuig, o. bagage, v. ; 5. koets en paarden ; 6. al wat
ling; uitwissching; 3. verdelging, uitroeiing; 4. omver noodig is tot vervoer per as enz. ; 7. gevolg, o.; 8.
haling; 5. (wap.) afknotting, v. *- R, ('ur), m. v. 1.
plechtige optocht, m.; 9. fraaie kleeding, (gem.) plunje;
uitkrabber; 2. doorhaler; 3. uitroeier; 4. afbreker, afbreek10. pracht, v. tooi, opschik, m.; to be in a sorrry -, er
ster, m. v. ...ING, dw. bn. uitkrabbend enz.; zie ERASE.
slecht aan toe zijn. *_D, ('-peedjd), bn.1,(goed)uitgerust;
* ...ION, ('zjun), S. zie ERASSEMENT.
2. met prachtig of rijk gevolg.
Erasmus, (i -res' -mus), s. Erasmus (m. n.).
Equipendency, (i -kwi-pen'-dun -si), s. 1. (het) hangen Erastian, (i -res'-ti-un), m. Erastiaan, volgeling van Erasin evenwicht ; 2. (fig.) besluiteloosheid, v.
tus (die de afhankelijkheid der Kerk van den Staat preEquipment, (ie -kwip'- ment), s. uit -, toerusting, v.; zie
dikte), m. *- isM, S. stelsel -, leer van Erastus, o. v.
EQUIPAGE.
Erasure, (i-ree' -zjur), s. zie ERASEMEN T.
Equipoise, (ie'kwi-pojs), s. evenwicht, o. f-, bw. zie Erato, (i -ree'to), v. Erato (een der negen zanggodinnen,
EQUILIBRATE.
muze van het lierdicht), v.
Equipollence, (ie -kwi- pol' -lens), *...cY, s. gelijke waarde, Erbium, (ur'- bi -um), s. soort (nieuw ontdekt) metaal, o.
V. * ...ENT, bn., -LY, bijw. gelijkwaardig.
Ere, (eer), bijw. vroeger,te voren, vooraf, eei. *-,vz. voor;
Equiponderance, (ie -kwi-pun' -dur-ens), s. 1. evenwicht,
- long, eerlang, binnenkort; - now, te voren; -- while,
o.: 2. gelijke zwaarte, v. *...ANT, bn. van gelijke zwaarte.
onlangs; - yet, voordat.

ERE. -ERP,
Erebus, (ur' -i-bus), (fab.) s. onderwereld, v. (het rijk der)
duisternis, hel, v. erebus, m.
Erect, (i-rekt'), bn. 1. recht, rechtop, rechtstandig; to sit
-, rechtop zitten;to stand- overeind staan; 2.opgeheven,
naar boven gericht; hands - to heaven, de handen ten
hemel geheven; 3. (fig.) gespannen (van geest).
Erect, (i-rekt'), bw. 1. oprichten, overeind zetten; 2. planten, opzetten (een vaandel); 3.oprichten (een standbeeld);
4. stichten (een tempel enz.; 5. (fig.) vestigen, stichten
(een rijk, een stelsel enz.); to - one's self into an apostle,
als apostel optreden; 6. opwekken, aanzetten. *-, ow.
zich oprichten, - overeind zetten. *-ABLE, ('- i - bl), bn.
oprichtbaar. *- ED, dw. bn. opgericht enz.; zie ERECT.
*_ER, ('-or), m. v. oprichter, -ster, stichter, nl. v.
* -ILE, (' -il), bn. zie ERECTABLE. *_ IN G, dw. bn. oprichtend enz. -, s. (het) oprichten enz.; zie ERECT. *-ION,
('-sjun), s. 1. oprichting; 2. stichting, v. bouw, m.; 3. vestiging; 4. opheffing; 5. aanzetting, aanvuring, v.
('-iv), bn. oprichtend, stichtend. -LY, bijes. zie ERECT,
bn. * - NESS, s. rechte stand, m. (het) overeind staan.
*-oR, ('-ur), s. 1. (ontl.) oprichter (spier); 2. zie ERECTER;
3. (stoomw.) steller, m.
Eremitage, (ur'- mi -tedsj), s. zie HERMITAGE.
Eremite, (ur'-majt), m. V. kluizenaar, -ster,m.v. *...ICAL,
(-mit'- i -kel), bn. van een kluizenaar, kluizenaars... *...ISM,
('- mi -tism), s. kluizenaarsleven, o. -stand, m.
Ereptation, (i- rep-tee'sjun), s. voortkruiping, v.
Ereption, (i -rep'-sjun), s. wegrukking, ontscheuring,
V. roof, m.
Erethism, (ur'- i -tism), s. overspanning, v. *...THISTIC,
bn. overspannen, overdreven.
Ergat, (ur'-ghet), ow. (red.) gevolg trekken.
Ergo, (ur'-gho), vw. derhalve, bijgevolg.
Ergot, (ur'-ghot), s. 1. hiel, m. hoef (van viervoetige
dieren); 2. spoor (van een haan, kalkoen enz.), v.; 3.
brand (ziekte van koren enz.), m.
Ergotism, (ur'-gho-tism), s. 1. gevolgtrekking; 2. vitterij;
3. (laudb.) ziekelijkheid (van het koren), v.
En -ach, (ur'- i -ek), s. geldboete, v.
Eridanus,(i-rid'-e-nus),bn.(sterr.)een zuidelijk gestarnte.
Erigible, (ur -i dji-bl), bn. oprichtbaar.
Erigone, (er' - i -ghoon), v. 1. (fab.) Erigone (v. n.); 2.
(sterr.) de Maagd (sterrenbeeld), v.
Erin, (i' -rin), s. (dichtk.) Ierland, o.
Eringo, zie ERYNGO.
Erinite, (ur'-in. ajt), s. (soort) koper - arsenicum, o.
Erinnies, (i -rin'- nies), v. mv. (fab.) wraakgodinnen, razernijen, V. mv.
Eriometer, (i -ri-um'- i -tur), s. (werkt.) middellijn -meter
(van vezels enz.), m.
Erisma, (i-ris' -me), s. (bk.) draagzuil, v.
Eristic, (i - rist'-ik), * - AL, bn. (red.) tot de twistrede behoorend, twist..., weerleggend.
Erke, (erk), bw. lui, slordig.
Ermelin, (ur'- mi -lin), s. hermelijn, o.; zie ERMIN.
Ermin, *.E, (ur'-majn), s. 1. hermelijn (dier, ook bont er
van), o.; 2. (fig.) waardigheid (van raadsheer enz.), v.
*-ED, bn. 1. met hermelijn gevoerd; 2. (fig.) met het
hermelijn bekleed. *- MOTH, S. (soort) boomworm, rn .
mot, v. *- TIPS, s. mv. (kh.) hermelijn - staartjes (soort
fijn bont), o. mv. * -TUMBLER, s. hermelijn-duif, v.
Ern, (urn), s. zeearend, m.
Ernest, (ur'-nest), m. Ernest, Ernst (m. n.).
Erode, (i- rood'), ow. uit -, inbijten, invreten. *- D, ('-id),
dw. bn. uitgebeten, ingevreten. *...IrG, dw. bn. uitbij-

tend, invretend.

Erogate, (ur'-o-ghet), bw. opdragen, geven. ° -n, dw. bn.
opgedragen, gegeven. ...IrG, dw. bn. opdragend, gevend.
*...ION, (-ghee'-sjun), s. opdracht, v.
Erose, (i-roos'), bn. (lant.) gekarteld, schijnbaar geknaagd. *...ioN, (- iroo -zjun), s. 1. uitbijting, uitvreting,
v.; 2. (gen.) beenvreter, m. *...IVE, bn. uitbijtend, uit-

vretend.

Erostratus, (i-ros' -tre-tus). m. Erostratus (m. n.).
Erotic, (i -rot'ik), *- AL, bn. tot de liefde behoorend,
liefde..., minne... *-, s. (erotisch) gedicht, o. minnezang, m.
Erotomany, (ur-o-to-me' -ni), s. kwijning -, zinneloosheid uit liefde, minnewoede, v.
Erpetologist, (ur-pi- tol' -o-djist), m. slangen -, wormen kenner, M. *...LOGY, ('- o-dji), a. gmv. leer -, kennis der
slangen on wormen, v.

ERR.-ESC.
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Err, (er), ow. dwalen, afwijken, zich vergissen. *-, bw.
doen dwalen, misleiden. * - ABLE, ('- i - bl), bn. (w. g.)
dwaal -, feilbaar. -NESS, S. feilbaarheid, v.
Errand, (er -rend), s. boodschap, opdracht, v. last, m.;
to run on an -, op een boodschap uitgaan; to yo -s, bood-

schappen doen; to send on an -, een boodschap laten
doen; to be despatched upon an -, op een boodschap
uitgezonden worden; they started on their -, zij ver
om hunne opdracht te volbrengen; to have an-troken
- with, een boodschap hebben aan, - voor; to travel on
a fool's -, niet weten waarheen (te gaan). *- BOY, S.
loopjongen, m. 5 -CARRIER, 5 -GOER, m. v. boodschap
-ster, m. V. kruier, m. kruiersvrouw, v.
-loper,
Errant, (er'- rent), bn. 1. dwalend, dolend; knight -,
dolende ridder; - star, dwaalster, komeet; 2. (fig.) afdwalend, afwijkend. *- RY, s. gmv. 1. zwervend leven
o. lotgevallen, o. mv.; 2. ronddoling, v.; 3. tijd der dolende ridders, m.
Errata, (er-ree'-te), s. mv. Zie ERRATUM.
Erratic, (er -ret' -ik), bn. 1. dwalend, dolend; - star,
dwaalster; 2. verkeerd, gebrekkig, onregelmatig; fever,
springende koorts. *-, m. v. landlooper, -ster, m. v.
* -AL, bn., * - ALLY, bijw. dwalend, dolend.
Erration, (er - ree' -sjun), s. ronddoling, - wandeling, v.
Erratum, (er-ree' -tum), s. (mv. errata, drukfeil, -fout, v.
Erre, (er' -re), s. (jag.) spoor, o.
Erred, (er -rid'), dw. bn. gedwaald enz.; zie ERR.
Errhine, (ur'-rajn), bn. (gen.) niezen verwekkend; nies...
*-, s. niesmiddel, - kruid, o.
Erring, (err'-ing), dw. bn. dwalend. enz.; zie ERR.
Erroneous, (er -ro'-nie-us), bn., 5 -LY, bijw. 1. dwalend,
dolend; 2. afdwalend, verkeerd; 3. gebrekkig, foutief.
5 -NES5, s. 1. dwaling, afdwaling; 2. verkeerdheid; 3.
gebrekkigheid, v.; 4. dwaalbegrip, o.
Error, (er' -rur), s. 1. dwaling, v.; writ of -, (recht.) beroep op grond van rechtsverwarring, o. exceptie van nul
excepted, behoudens vergissingen; 2. verkeerd-lite,v.;s
onregelmatigheid, v. onregelmatige loop, m.; 4.-heid;3.
misgissing,
v. 5 -IST, m. v. dwaler, dwaalster,
(zeev.)
m. v. prediker van dwaalbegrippen, m.
Ers, (urs), s. (plant.) paardenhaar, o.
Erse, (ers), bn. Ersisch, oud-Celtisch. *-, s. (het) Ersisch (taal der Schotsche Hooglanders).
Ersh, (ers), s. graanstoppels, m. mv.
Erst, (erst), bijw. 1. eerst, ten eerste; 2. voormaals, eertijds. *-`vHHILE, bijw. 1. tot dusverre; 2. vroeger.
Erubescence, (ur -joe-bis'-sens), s. (het) blozen, (het) rood
worden. *...BESCEN T, bn. 1. blozend, (schaam)rood wordend; 2. roodachtig.
Eruct, (i-rukt'), ow. boeren, (winden) opgeven.
Eructate, (i - ruk' -tet), bw. zie ERUCT. *-D, ('- te -tid), des.
bn. geboerd enz.; zie ERUCT. *...ING, ('- te -ting), dw. bn.
boerend enz. -, s. (het) boeren enz.; zie ERUCT. *...ION,
(-tee'-sjun), S. 1. (het) boeren enz.; 2. uitwerping, loozing; 3. uitbarsting, v. uitwerpsel (van een vuurspuwenden berg), o.
Erudite, (ur'-joe -dajt), bn., 5 -LY, bijw. geleerd, kundig.
*...ION, (-di'-sjun), s. geleerdheid, kunde, v.
Eriginous, (i -rjoe'-djin-us), bn. koperroestig.
Erugo, (i-rjoe'-gho), s. koperroest, - groen, o.
Erupt, (i -rupt'), ow. uitbarsten. *- ED, ('-id), dw. bu.
uitgebarsten. 5 -ING, dw. bn. uitbarstend. *- ION,
(- rup'-sjun), s. 1. uitbarsting, v.; 2. (gen.) uitslag, overloop, m.; 3. plotselinge overstrooming, v.; 4. uitroep,
schreeuw, kreet, m. 5 -iv, ('-iv), -LY, bijes. 1. uitbarstend, uitslaand; 2. (gen.) puistig; fever, rooskoorts.
Eryngo, (i -rin'-gho), s. (plant.) gierstwortel, veldpanicum, M.
Erysipelas, (ur -i- sip' i-les), s. (gen.) roos, v. uitslag, m.
*...PELATOUS, (- pel' -e-tus), bn. (gen.) roosachtig, rozig.
Erythema, (ur- i -thi'-me), s. (gen.) hevige huidontsteking, v. *- TIC, (-met' -ik), bn. door erythema aangetast.
Esau, (i-z- oe), m. Esau, (m. n.)
Esaias, (i - ze -aj'-es), *...SAY, (i' -zee), s. Izaïas, Izaïa,
Jesaja (m. n.).
Escalade, (es-ke- leed'), s. (mil.) 1. beladdering; 2. bestorming, v. (ook fig.). *-, bw. (mil.) 1. beladderen,
langs ladders beklimmen, bestijgen; 2. bestormen.
*-D, ('-id), dw. bn.beladderd. *...ING, dw.bn. beladdering,
v. -, s. (het) beladderen.
Escalop, (es-kel'-up), S. 1. (plant.) gebonden rand, m.; 2.
Zie SCALLOP.
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Escapade (es-ke-peed'), S. (rijsch.) valsche kromme
sprong, m. (ook fig.).
Escape, (es-keep'), s. 1. ontsnapping, vlucht, v.; to make
one's - from, ontsnappen uit; to attempt an -, eene
ontsnapping beproeven; he made his - to the enemy,
hij liep over tot den vijand; to have a narrow -,
ternauwernood ontkomen; he has had on extraordinary -, hij is buitengemeen gelukkig ontsnapt; 2.
(fig.) uitvlucht, list, v.; 3. (mil.) uitval, aanval (op), inval (in); 4. zet, inval; 5. misslag, bok, m.; 6. loospijp,
v.; 7. (uurw.) echappement, o. * - GOAT, s.(fig.)zondenbok,
m. * -LADDER, s. reddingladder (bij brand), v.
S. afvoerpijp, v. * -VALYE, s. (stoomv.) schuif-, stortklep

(van den cylinder), v.
Escape, (es-keep'), ow. en bw.

- from, 1. ontvluchten,
vlieden, ontsnappen, zich uit de voeten maken ; the
fact -d his notice, het feit ontging (ontsnapte) aan
zijne aandacht ; to - notice, onopgemerkt blijven ; to
- from prison, uit de gevangenis ontsnappen; for thy
life - to the mountains, zoo u het leven lief is, vlucht
naar de bergen. *- D, (-keept') dw. bn. ontsnapt enz.;
zie ESCAPE, OW. * -MENT, S. (uurw.) echappement, drijfwerk, o. *-u, (kee'-pur), m. v. die ontsnapt, vluchteling, M. v. *...ING, dw. bn. ontsnappend enz. -, s.
(het) ontsnappen enz.; zie EscAPE, ow.
Escargatoire,(es- kaar -ghe-twor'), s. slangenkweekerij,v.
- fokkerij, v.
Escarp, (es-kaarp'), * -MENT, S. (vert.) steilte, v. dijkmuur, m.
Escarp, (es-kaarp'), bw. (vest.) steil -, hellend maken, afgraven, escarpeeren. *--ED, dw. bn. geëscarpeerd enz.; li
zie ESCARP, bw. * - ING, dw. bn. escarpeerend enz. -, S.

(het) escarpeeren enz.
Escartel, (es-ker' -til), bn. (wap.) in vieren geëcarteleerd.
Eschalot, (asj-e-lot'), s. sjalotte (gewas), v.
Eschar, (es'- kaar), s. 1. (heelk.) roof, korst; 2. (nat. h.)
k schelpkoraal, v. *- oTIC, (- o' -tik), bn. (heelk.) brandend,
E. korstmakend. -, s. bijt -, brandmiddel, o.
Eschatology, (es-ke- tol' -o-dji), s. (godg.) leer der laatste
dingen (zooals dood, opstanding enz.), v.
Escheat, (es-tsjiet'), s. 1. (recht.) toevalling, erving, v.;
2. toegevallen -, toebedeeld erfgoed; 3. erfrecht, o.; 4. inbezitstelling eener erfenis; 5.verbeurdverklaring van de
goederen eens oproerlings, v. *-, ow. (recht.) toevallen
(van erfenis enz.), komen (aan). * - ABLE, (- i - bl), bn. toevalbaar, erfbaar. * - AGE, ('-idsj), s. erfrecht, recht van
erfbezit, o. * - ED, ('-id), dw. bn. (recht.) toegevallen enz.
* -ING, dw. bn. toevallend. *- oB, ('-ur), m. opzichter
van 's konings erfgoederen, m.
Eschew, (es-tsjoe'), bw. ontwijken, ontvluchten. *- ED,
,.. dw. bn. ontweken. * - ING, dw. bn. ontwijkend.
Escocheon, (es-kutsj'- i -un), s. familie-wapen, o.
Escort, (es'- kort), s. 1. (mil.) escorte, geleide; 2. (zeev.)
geleideschip, konvooi, o. *-, bw. (mil.) geleiden. begeleiden, escorteeren, konvooieeren, dekken. *- EN, dw. bn.
geëscorteerd enz.; zie ESCORT, bw. * - ING, dw. bn.
escorteerend enz.; zie ESCORT.
Eseot, zie SCOT.
Escript, (es-kript'), s. geschrift o. cedel, v.
Eseritoir, (es-kri-tojr'), s. 1. schrijfgereedschap, o.; 2.
lessenaar, m. *...TORIAL, (-to'-ri-el), bn. tot de schrijftafel behoorend, schrijf...
Escrow, (es- kro'), s.(recht.)voorwaardelijke akte van verkoop, v.
Escuage, (es'-kjoe-ids), s. (leenst.) oorlogs-leonplichtigheid, v. schilddienst, m.
Esculapian, (es-kjoe-lee'-pi-en), be. Eskulapisch, ge ►s• neeskundig.
Esculent, (es'-kjoe-lent), bn. eetbaar. *-, s. eetwaar, v.
Escurial, (es-kjoe'-ri-el) s. Escuriaal (oudt. klooster,
› thans koninklijk paleis, in Spanje), o.
Escutchon, (es-kutsj'-un), s. 1. wapenschild; 2. (zeev.)
naambord, o. *- ED, ('-und), bn. met schild -, met naam-
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2. (mil.) paalwerk, o. palissadeering, v. *-, bw. (tuinb.)
1. met leiboomen aanleggen ; 2. palissadeeren. *- ED,
(' j erd), dw. bn. gepalissadeerd enz.; zie ESPALIER, bw.
* -ING, (' -ier -ring), bn. palissadeerend. -, s. (het) palissadeeren enz.; Zie ESPALIER, bw.
Esparcet, (es- paar' -set), s. (plant.) spurrie, Spaansche
klaver, v. klavergras, o.
Esparto, (es- paar' -to), s. (soort) Spaansch riet, o.
Especial, (es-pisj'-el), bn. bijzonder, hoofdzakelijk. *-LY,
bijw. inzonderheid, voornamelijk. *- NESS, s. bijzonder
-heid,
eigenaardigheid, v.
Espial, (es-paj'-el), m. v. 1. spion, m. v.; 2. bespieding, v.
Espied, (es-pajd'), dw. bn. bespied; zie ESPY.
Espier, (es-paj'-ur), m. v. bespieder, -ster, spion. m. v.
Espinel, (es'-pi -nel), s. (delfst.) bleekroode robijn, m.
Espionage, (es'-pi-o-nids), s. (mil.) bespieding, v. (het)
spionneeren.
Esplanade, (es-pie-need'), s. 1. (vest.) esplanade, v. talud
van de contre-eskarp; 2. grasperk, o.
Esplees, (es-plies'), s. mv. (recht.) opbrengst van een
goed, v.
Espousal, (es-pauz'-el), bn. echtelijk, trouw... k -, s.
1. (het) verloven; 2. (fig.) omhelzing (eener partij); 3. bescherming, verdediging, v.; -s, mv. verloving, ondertrouw, trouwbelofte, v.
Espouse, (es- paus'), bw. - to, 1. verloven, trouwbelofte
geven (aan); 2. trouwen, uithuwelijken,vereenigen(met);
3. (fig.) omhelzen (eene partij), zich scharen aan de zijde
(van), partij trekken (voor). *- D, (-pausd'), dw. verloofd
enz.; zie ESPOUSE. * --MENT, s. trouwing, v. * - ER, ('-ur)
m. v. 1. verloofde; 2. trouwer, uithuwelijker, -ster;
3. (fig.) die een partij omhelst, die partij kiest (voor),m.v.
*...ING, dw. ba. verlovend enz. -, s. (het)verloven enz.
zie ESPOUSE, bw.
Espy, (es-paj), bw. (vt. espied), 1. bespieden, ontdekken;
2. - out, spionneeren, afwijken. *-, ow. spionneoren,op
de loer liggen, waken. *-, m. v. spion, bespieder,
-ster, m. v. * - ING, dw. bn. bespiedend enz.; zie
ESPY, bw.
Esquimeaux, (es'-ki-moos), s. mv. Eskimo's (volk),
m. mv.
Esquire, (es-kwajr'), s. 1. schildknaap, m.; 2. beleefdheidstitel, (zooveel als welgeboren enz. op adressen,
als N. N. Esq., den WelEdelen heer N. N.). *-, bw. 1.
den titel van esquire geven, - schrijven; 2. (fig.) verzellen,
begeleiden, *- D, (-kwajrd'), dw. ba. zie ESQUIRE, bw.
-ING, dw. bn., zie ESQUIRE, bv.
Esquisse, (es- kis'), s. schets, v.
Essart, (es-sort), bw. (recht.) rooiende boonren op een
stuk land).
Essay, (es-see), s. 1. proef, proeve; 2. poging, v.; 3. ontwerp, plan; 4. essaai, o. goud- en zilverproef, v.
Essay, (es-see'), bw. 1. beproeven, trachten; 2. (goudw.)
essaieeren, proeven. *- ED, (-seed'), dw. bn. beproefd
enz.; zie ESSAY. *-ER, (- ur), m. v. 1. beproever, beproefster; 2. schrijver -, schrijfster van proeven; 3. beginner, beginster, m. v.; zie ASSAYER. * -ING, dw.
bn. beproevend enz.; zie ESSAY, bw. *- IST, m. v. zie
ESSAYER.

Essence, (es'- sens), s. 1. wezen; 2. bestaan, zijn; 3. bestanddeel, o.; 3. stof, v.; 4. hoofdzakelijke inhoud, m. uit
overzicht; 5. aftreksel ,o.tinctuur,v.reukwater,o.;-treksl,
- of neroli, oranjebloesem-olie; 6. geur, m.; 7. (fig.)
(het) fijnste, uitgezochtste.
Essence, (es'- sens), be'. geurig -, welriekend maken,
parfumeeren. *- D, ('-sent), dw. be. geparfumeerd.
Essenes, (es-siens'), s. mv. Esseniërs, (oudt.) zekere sekte
van rechtzinnigen onder de Joden, m. mv.
Essential, (es- sen' -sjel), be., *- LY, bijw. 1. wezenlijk,
daadwerkelijk; 2. geurig; - oil, reuk-olie; - salt, vlagzou t.*_, s. 1. (het) wezenlijke -, gewichtigste, hoofdbeginsel; 2. wezen, o. * - ITY, * -NESS, s. gmv. wezenlijk
bord voorzien.
-lijkhed,
hoofdzakelijkheid, v.
Esloin, (es-lojn'), bw. verwijderen.
Essentiate, (es- sen' -sjet), ow. van hetzelfde wezen worden. *-, bw. 1. tot hetzelfde wezen maken; 2. het
Esophagotomy, (ie -zof-e-ghot'-o -mi), s. (heelk.) slok darmsnede, kunstmatige opening van den slokdarm, v.
wezenlijke bestanddeel vormen; 3. zie ESSOINEE. *-D,
*...PHAGUS, (-of'-e-ghus), s. (ontl.) slokdarm, m.
('-id), dw. be. zie ESSENTIATE, OW. en bw. *...1NG, dw.
Esopian, (i- zo' -pi-en), bn. Esopisch.
bn. Zie ESSENTIATE, ow. en bw.
Esoteric, (es-o-tur' -ik), bn. (wijsb.) geheim. *-ALLY,bij w. Essoin, (es-sojn'), s.( recht .)l.verontschuldiging,aanvrage
heimelijk, op geheime wijze.
tot uitstel van verschijning; 2. ontheffing; 3. verontEspalier, (es -pel' -jur), s. 1. (tuinb.) leiboomen, m. mv.;
schuldigde partij, v. *-, bw. (recht.) uitstel (van ver-
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schijning) verleenen, verlof toestaan. *- Ax , ('- ur), *ATOR, (-ee'tur), m. (recht.) procureur -, gemachtigde die
het uitstel vraagt, m.
Essonite, (es'sun-najt), s. kaneelsteen, m.
Establish, (es-teb'-lisj), bw. 1. vestigen, stichten, gronden, instellen; 2. bevestigen; 3. bekrachtigen; 4. inrichten;
to - one's self, zich vestigen, zijne huishouding inrichten; a house of -ed credit, (kh.) een huis van gevestigd
crediet, een solied (handels)huis. *- ED, ('-blisjt), dw.
bn. gevestigd enz.; Zie ESTABLISH. * -E8, ('-ur), m. v.
vestiger, stichter, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. vestigend
enz. -, s. (het) vestigen enz.; zie ESTABLISH, bw.
*-MENT, s. 1. vestiging, stichting, gronding, instelling;
2. bevestiging; 3. bekrachtiging; 4. (recht.) regeling,wettelijke verordening, v.; 5. inkomen, salaris, loon, o.; 6.
(kh.) factorij, v. kantoor (in den vreemde), o.; 7. inrichting, v. etablissement, o.; 8. (de) Anglicaansche Kerk; 9.
(mil. en zeev.) statie; 10. huishouding, v.
Estaeade, (es- te -keed'), s. (vest.) staketsel, o.
Estafet, (es- te -fet'), m. 1. renbode, m.; 2. estafette,
b ay. k-, s. overhaaste tijding, expresse, v.
Estal, (es- tel'), bw. (recht.) beslag leggen (op). * -MENT,
`' . s. (recht,) beslag, o.
Estate, (es-teet'), s. 1. staat, toestand, m. gesteldheid, v.;
2. rang, m. waardigheid, v. stand, m.; 3. (recht.) vermo,en, bezit, o. bezittingen, v. mv.; 4. (recht.) boedel, m.
nalatenschap, v.; 5.landgoed, o.; personal• -, roerend goed;

Estovers, (es-to'-wurs), s. mv. (recht.) alimentatie, v. onderhoud, o.
Estrade, (es-treed'), s. stellage. v. verheven vloer, m.
optrede, v.
Estramason, (es- trem' -e-sun), s. (oudt.) tweesnijdend
zwaard, o.
Estramadura, (es-tre-me-djoer'-e), s. (aardr.) Estramadura (Spanje, Portugal), o.
Estrange, (es-treendsj') bw. -from, vervreemden, ver
onttrekken, terughouden; he is totally -d-wijdern,
from the world, hij is der wereld ten eenenmale vreemd
geworden; they had -d themselves from him, zij hadden
de hand van hem teruggetrokken; what -s him from me?
wat maakt hem vreemd aan mij ? -d in look, vreemd
(koel) van blik; to - a place, eene plaats aan hare bestemming onttrekken. *- D, dw. bn. vervreemd enz.; zie
ESTRANGE. * -DNESS, * -MENT, S. vreemdheid, vervreemding, terughouding, v.; - of affection, verkoelde genegenheid. 5 ...ING, dw. bn. vervreemdend enz. -, s. (het)
vervreemden enz.; zie ESTRANGE.
Estrapade, (es-tre-peed'), s. (rijsch.) steigering, v. (het)
uitslaan met de achterpooten, achteruitsprong, in.
Estray, (es-tree'), ow. Zie ASTRAY. *-, s. onbeheerd vee,
- dier, o.
Estreat, (es-triet'), s. (recht.) 1. echt afschrift, o. grosse,
expeditie, v.; 2. uittreksel, extract, o. *-, bw. (recht.)
afschrijven, de grosse maken. *- ED, dw. bn. afgeschreven enz.; Zie ESTREAT, bw. * - ING, dw. bn. afschrijvend
enz.; zie ESTREAT, OW.
Estreen, (es- trien), bij w. gisteren, in den afgeloopen nacht.
Estrepement, (es-triep'- ment), s. (recht.) bederf, o. beschadiging (door den huurder), v.
Estrich, (es'-tritsj), s. Zie OSTRICIR. *-, ( estridge), ba. w,000l, (kh.) Bremer wol, v.
Estuanee, (es'-tjoe-ens), s. hitte, warmte, v.
Estuary, (es'tjoe-e-ri), s. (zeev.) 1. zee-arm, m. bocht, v.;
2. mond, m. uitwatering (eereer rivier), v.; 3. zweet -,
dampbad, o.
Estuate, (os' -tjoe-et), ow. koken, zieden, borrelen; (fig.)
woedend worden. *...ION, (-ee'-sjun), s. koking, zieding,
borreling, V.
E sture, (es-tjoor'), S. geweld, o. schok, m.
Esurient, (i -soe'-ri -ent), bn. 1. hongerig, uitgehongerd;
2. uitgebeten, verteerd.
Esurine,(esj-joe -rajn), ba. 1. etend; 2. uitbij tend,verterend.
Etat-maj or, (e -te-mee'-dj er), s. (mil.) staf, generale staf, M.
Eb caetera, en zoo voorts.
Etch, (etsj), s. (landb.) kaf, o.; - crop, de derde oogst.
*-, bw. 1. (kunst.) etsen; 2. uitbjten; 3. schetsen.
*-ED, (etsjt), dw. ba. geetst enz.; zie ETCO. * -ING, dw.
ba. etsend enz. -, s. 1. (het) etsen enz.; zie EToi, bw.;
2. geëtste plaat, etsteekening, v.*- NEEDLE, s. etsnaald,v.
Eteocles, (i -ti -ok'-lis), s. Eteocles (m. n.).
E tiostic, (et -i-os'-tik), s. tijdvers, o.
Eternal, (e-tur' -nel), ba., 0 -LY, bij w. 1. eeuwig; 2. onop'ioudolij k; 3. onveranderlijk; - flower, immortelle bloem. *-, S. (do) Eeuwige, God, m. *-isr, m. voor
duur der aarde, in. *_izE,-standerv uwig
('-ajz), ow. zie ETERNIZE.
Eternify, (e-tur'- ni -faj), bw. vereeuwigen, baroomd maken. *...PIED, ('-fajd), dw. be. vereeuwigd. *...FYING, dw.
ba. veroeuwigend.
Eternity, (e-tur'- ni -ti), s. eeuwigheid, eindeloosheid, v.
Eternize, (e-tur'-najz), bw. 1. eeuwig -, eindeloos maken;
2. (fig.) vereeuwigen, onsterfelijk maken. *- D, ('-najzd),
dw. be. vereeuwigd enz.; zie ETERNIZE. *...ING, dw. bn.
vereeuwigend. -, s. (het) vereeuwigen.
Etesian, (e-ti'-zjen), bn. jaariijksch; jaars; - winds, pas-

onroerend goed; - noble, riddergoed; -tail,
(leepst.) vrouwenleen; 6. man's -, meerderjarigheid, v.
mannelijke jaren, o. mv.; 7. (oudt.) staat, m. rijk, o.;
the -s of the republic, de staten -, stonden van het gereal -,

meenebest; the -s of the realm, de rijksstenden.
Estate, (es -toet') bw. (Shak.) begiftigen (met landgoede
ren enz.). *- D, ('-id), dw. ba. begiftigd, uitgerust.
Esteem, (es-tiem'), s. 1. achting, v.; to be in high -, in
hooge achting staan; to hold in -, achting voeden jegens; to live in much - with, zeer geacht worden door;
2. meening, v. oordeel, o. denkwijze, v.; in my -, naar

mijn gevoelen.

Esteem, (es-tiem'), bw-. 1. achten, hoogachten; to - lightly,
weinig achten, geringschatten; 2. achten, beschouwen,
houden voor, meenen. *- ABLE, ('- i - bl), ba. achtenswaard,
- waardig. *- ED, (-iemd'), dw. ba. geacht enz.; zie ESTEEM.
*-Ea, ('-or), m. v. die achting toedraagt, hoogschatter,
-ster, m. v. * - ING, dw. ba. achtendenz.;zie EsrEca, bw.
Esther, (es'-thur), v. Hester, Esther (v. n.).
Esthetic, (es-tet' -ik), s. kunstschatter, estheticus, m.
*-, *-AL, ba., *- ALLY, bij w. tot de hooge kunstregelen
behoorend, esthetisch. *-s, s. mv. leer van den kunstsmaak, - van liet verhevene in de kunst, esthetica, v.
Esthonia, (es-tho'- ni-e), s. (aardr.) Esthland (Rusland),
0. *...NIAN, ('- ni -en), ba. Esthlandsch. -, m. v. Esthlander, m. Esthlandsche (vrouw), v.
Estiferous, (es-tif'-ur-us), ba. warmtevoortbrengend.
Estimable, (es-ti -mi -hi), bn., *...Y, bij w. 1. schatbaar,
waardeerbaar; 2. kostbaar; 3. achtenswaard, - waardig.
*-, s. dat waardig is geacht te worden. *- NE35, S.
achtenswaardigheid, v. (het) schatbare.
Estimate, (es'-ti-met), s. 1. schatting, begrooting, ra
aanslag, m.; 2. waarde, waardij, v.;-ming,v.budeto
3. oordeel (over); 4. bestek, o.
Estimate, (es'-ti-met), bw. 1. schatten, begrooten, ramen,
taxeeren; 2. schatten, b000rdeelen. *- D, ('-id), dw. bn.
geschat enz.; zie E3 rIno rE. *...ING, dw. ba. schattend
enz.; zie E3TIMATE. *...ION, (- mac'- sjwa), S. 1. schatting,
v.; 2. oordeel, o. meening; 3. achting, v.; to be in due
-, een welverdiende achting genieten; to rise in -, in
achting klimmen; to hold ie high -, hoogachten, veel
werk maken van. *...IVE, ('-iv), bn. hoogachtend, achting voedend. *...oa, ('-ur), m. v. hoogschatter, -ster,
M. v.
Estival, (es'ti -wel), bn. 1. zoniersch; 2. zoolang de zomer duurt.
Estivate, (es'ti-wet), ow. den zomer doorbrengen, overzomeren. *...ION, (-wee'-sjun), s. overzonering, v.
Estop, (es-top'), bw. (recht.) beletten door eigen schuld.
*-PED, (- stopt'), dw. bn. belet. * - PING, dw. ba. belettend.
Estoppel, (es-top' -pel), s. (recht.) exceptie, stremming
(door de schuld van den eischar zelven), v.
Estoppillas, (es-top-il- 'les), s. mv. (kh.) Silezische sluier stof, v.

265

saatwinden.

Ethelbort, (e'-thel-burt), in. Ethelbort, Adelbert (m. n.).
Ethal, (i' -thel), s. (scheik.) zekere vette zelfstandigheid
(uit spermaceti enz.).
Ethe, (i' -thi), ba. gemakkelijk.
Ethel, (i' -thil), ba. edel.
Ether, (i' -thur), s. 1. (nat. en scheik.) ether; 2. (fig.)
hemel, M. *-EAL, (i -ri-el), bn., -or, bij w. 1. etherisch; 2.
(dicht.) hemelsch, uit den hoogen, ontstoffelijk. *_EALITY,
s.etherische eigenschap ;(fig.)onstoffelijkheid,v. *-EALIZE,
('- ri-e-lajz), bw. zie ETHERIZE. *- ous, ('-us), ba. 1.
etherisch; 2. (dicht.) hemelsch. *-IFo$M, ('-ri-form), bn.
ethervormig. * - INE, ('- rajn), s. (scheik.) kolstof houdend
waterstofgas, o.
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EUH - EUT.

ETH. - EUG.

Euharmonic, (joe'-haar' -mon -ik), bn. welluidend, wel
-luidenh
voortbrengend.
Eukarite (joe' -kee-rajt), s. (soort) kopererts, o.
Eulogie, (joe' -lodj -ik), *— AL, bn., *— ALLY, bijw. lovend,
prijzend, lof... *...IST, ('- lo-djist), m. lofredenaar, m.
Eulogium, (joe -lo' dji-um), s. 1. lof, prijs, m. loftuiting;
2. lofrede, v.
Eulogize, (joe' -lo-djajz), bw. loven, prijzen, verheffen.
*—n, dw. bn. geprezen. *...ILG, dw. bn. prijzend enz.
Eulogy, (joe' -lo-dji), s. lofrede, lofspraak, v. - gedicht, o.;
zie EULOGIUM.
Eumaeus, (joe' - mi -us), m. Eumeus (m. n.).
Eumenes, (joe-mi'-nis), m. Eumenes (m. n.).
Eunomy, (joe' -no -mi), s. gmv. 1. gelijkheid voor de
wet: 2. regelmatige regeering, v.
Eunuch, (joe'-nuk), m. gesnedene, eunuk, m. *—, bw.
ontmannen, snijden. *- ATE, ('-et), bw. zie EUNUCH, bw.
—D, dw. bn. ontmand. woo, dw. bn. ontmannend.
* -ISM, S. 1. (het) ontmand zijn; 2. stelsel -, gewoonte
* ..GRAPAY. ('-ghre -fi), *...LOGY, ('-lodji), S. gmv. volkender ontmanning, o. v.
kunde, volkenbeschrijving, ethnographie, v.
Ethological, (eth-o-lodj- ik -el), bn. over de zedenleer han- Euonymus, (joe -on' -i-mus), s. (plant.) spilleboom, m.
delend, ethologisch. *...LOGIST, ('lo-djist), m. v. zeden- Euotomous, (joe-ot' -o -mus), bn. kliefbaar, kloofbaar
(van steenen).
leeraar, schrijver -, schrijfster over de zedenleer, m. v.
*...LOGY, ('- lo-dji), S. gmv. zedenleer, v. werk over de ze- Eupathy, (joe' -pe-thi), s. 1. welgezindheid, billijkheid; 2.
goede stemming, v.
denleer ,
o.
Eupatorina, (joe -pe-tor'-ji -ne), s. (scheik.) soort alkali
Ethyl, (i' -thil), S. (scheik.) ether-basis, v.
(uit eupatorium getrokken), o.
Etiolate, (i' -ti-o-let), ow. verwelken. verweeren, zich
ontkleuren. *—, bw. doen verwelken. *—n, dw. bn. ver Eupatory, (joe' -pe-to-ri), s. (plant.) boelkenskruid, o.
ontkleurd. *...ING, dw. bn. verwelkend. *...ION,-welkt, Eupepsy, (joe -pep' -si), s. goede spijsvertering, v. *...TIC,
(' -tik), bn . (gen.) licht te verteren, - te verduwen. .
(-ee'-sjun), s. verwelking, ontkleuring, v.
Etiology, (e-ti-ol'o-dji), s. (gen.) leer van de oorzaken der Euphemism, (joe' -fi-mism), s. gmv. (red.) voorstelling -,
opsomming van goede eigenschappen, loftuiting, plooiing
ziekten, v. *...LOGICAL, (lo,-dji'-kel), bn. tot de etiologie
ten goede, v. *...aIISTJC, (mis'-tik), bn. verzachtend,
behoorend.
vergoelijkend.
Etiquette, (et- i -ket'), s. hoofschheid, etiquette, v. hoofEuphonic, (joe -fon' -ik), * - AL, bn. welluidend, welklinsche vormen, m. mv.
kend. *...7sM, (joe' -fo-nism), s. (het) welluidende. *...ions,
Etite, (i' -tajt), s. (delfst.) arendsteen, m.
(-fo'- ni -us). bn., -LY, bijw. welluidend, zoetklinkend, met
Etnean, (et- ni' -en), bn. van den Etna.
welluidendheid. *...IZE, (joe' -fo-najz), bw. welluidend
Etruria, ('i -troe'ri-e), s. (aardr.) Etrurië (thans Toscanen),
maken.
0. *—N, bn. Etrurisch, Etruskisch, Toscaansch.
Euphony. (jee' -fo -ni), s. gmv. welluidendheid, v.
Etruscan, (i -trus'-ken), bn. zie FTRT:RTAN.
Etui, (e'-twi), s. koker, m. kokertje, kastje, o. *— CASE, Euphorbia, (joe- for'- bi -e), *...BTtiz, s. (plant.) wolfsmelk, v.
foedraal
o.
S.
Euphotide. (joe -fo-tajd), s. (delfst.) niersteen, m.
Etwee, (et-twee'), s. zie ETUI.
Etymologer, (et- i -mol' -e-djur), in. zie ETvMOLOGIST. Euphrasy, (joe' -fre-zi) s. (plant.) oogentroost, m.
*,..LOGICAL, (- lo'-dji-kel), bn., —LY, bijw. (taalk.) afge- Euphratus, (joe -fre'-tis). s. (aardr.) Euphraat (rivier), m.
leid, afleidend, etymologisch. *...LOGICON, (- lo'-dji -kun), Euphrosina, (joe -fro'-zaj -ne), v. Euphrosina (v. n.).
S. boek over de afleidingen, o. *...LOGIST. (-lo-djist), s. Euphuism, (joe' -foe.ism), s. taalzuivering, gemaaktheid,
pedanterie. v. ...1ST, m. taalzuiveraar, purist, geaffecm. v. woordvorseher, woordvorschster. etymologist, m.v.
teerde spreker, m. *...ISTIC, bn. gemaakt, geaffecteerd.
* ...LOGTzF, (- lo -djajz), ow. woordvorschen, afleiding (der
woorden) zoeken. *...LOGY, ('- lo-dji), s. woordafleiding, Eurasian. (joe -re'-zjen), bn. Europeesch- Aziatisch.
Euripidus, (joe -rip'- i -dis),m.Euripides(beroemd Grieksch
woordvorsching, etymologie, v.
treurspeldichter), m.
Etymon, (et'- i -mun), s. stamwoord, o. wortel, m.
Euboea,. (joe - bi'-e), s. (oude aardr.) Eubea (thans Ne- Euripus, (joe -raj'-pus), s. (oude aardr.) Euripus (zeeEtherize, (i' -thur-ajz'), bw. 1. (scheik.) ether maken,
- vormen; 2. hemelsch maken.
Ethic, (eth' -ik), *— AL, be. *— ALLY, bijw. zedelijk, overeenkomstig de leer der zedenkunde, ethisch. *—s, s. mv.
zedenleer, zedenkunde, moraal, v.
Ethiop, (i' -thi-op), m. v. Ethiopiër, Ethiopische (vrouw),
m. v. * - AI, (- o'-pie-e), S. (aardr.) Ethiopië (Afrika), o.
Ethiops, (i' -thi-ops), *- MARTIAL, S. (scheik.) zwart ijzer oxyd, o. * -ariuERAI., S. zwartsel in kwikmengsel, o.
Ethmoid, (eth'-mojd), *— AL, bn. zeefachtig, zeef....
Etnarch, (eth'-naartsj), s. volksbestuurder, m.
Ethnic, (eth' -nik), *— AL, bn. 1. heidencch, afgodisch;
2. volkenkundig. *— isar, ('- ni -sism), s. heidendom, o.
afgoderij, v.
Ethnographer, (eth-nogh'-re-fur), *...LOGIST, (no'-10djist), m. v. volkenkundige, die over de volkenkunde
schrijft, ethnograaf, m. v. *...GRAFBIC, ('-ghre -fik), —AL,
bn., —ALLY, bijw. volkenkundig, ethnographisch.

gropon t), o.

engte), m.

Eucharist, (joe' -ke- rist), (k.) (het) Heilige Avondmaal, Eurite, (joe' -r ajt), s. (delfst.) witte veldspaath.m.
dankzegging, v. *— Ic, (- ris-tik), —AL, bn. tot het H. Euroclydon, (joe - rok'-li -dun), s. harde wind (op de
Middellandcche zee), m.
Avondmaal behoorend.
Euchlore, (joe' -kloor), *...ic, (-klo' -rik), groenkleurig. Europe, (joe -coop), s. (aardr.) Europa, o. *— AN, (- pi'-en),
bn. Europisch, Europeecch. —, m. v. Europeër, Euro*...INE, (- ajn), s. groenklenrig gas, o.
peaan, m. Europeesche (vrouw), v.
Euchology, (joe-kol' -o-dji), s. (k.) ritueel, fozmulierboek, o.
Euius, (joe'-rus), s. zuid - oostenwind, m.
Euchymy, (joe' -ki -mi), S. (gen.) deugdelijkheid der sap- Euryalus, (joe- raj'-e -lis), m. Euryalus (m. n.).
pen, v.
Eurydice, (joe -ri'-di -ei), v. (fab.) Eurydice (v. n.).
Euchysiderite, (joe -ki-sid'-ur'ajt), s.(soort) Noorweegsch Eurytbmy, (joe' - ritte-mi), s. (kunst.) harmonie, beval
o.
-lighed,v.
metaal,
Euclase, (joe -klees), S. Braziliaansche topaas (steen), m. Eusebius, (joe -zi'- bi -us), m. Eusebius (m. n.). *...BIAN,
('- bi -en), s. leerling -, volgeling van Eusebius (een der
Euclid, (joe' -klid), m. Euclides (beroemd Grieksch
wiskunstenaar).
vroegste scheurmakers in de christelijke kerk), m.
Eucrasy, (joe' -kre -si), s. gmv. (gen.) volkomen gezonde Eustace, (joe' -stes), m. Eustatius (m. n.).
toestand, m.
Eustachian. (joe -:tee'-sjen). bn. — tube, (ontl.) Eustachiaansche buis (van het oor naar de keel). v.
Euctical, (joek'- tik -el), be. dankend, dank bevattend.
Eudilate, (joe'•di-el-ajt), s. (soort) donkerroode delfstof, v. Eustasia, (joe-stee' -zji-e), s. Saint —, (aardr.) Sint-EustaEudiometer, (joe -di- om' - ie -tur), s. (scheik.) zuurstof
tius (eiland) o.
(werkt.), m. *...METRIC, (- mi' -trik), —AL, bn. zuur -metr, Eustyle, (joe ; -stajl), s. (bk.) afstands- evenredigheid, v.
*...METRY, (' -mi-tri), s. gmv.-stofined,umrch. Eutaxy, (joe' -tek -si), s. gevestigde orde, v.
zuurstof- meting, - meetkunde, v.
Euterpe, (joe' -tur-pe), v. Euterpe (muze der toonkunst),
Eudoxia, (joe - dok' - si -e), v. Eudoxia (v. n.).
v. *— AN, (-tur'-pi-en), bn. (fig.) van Euterpe; (fig.) toon Enge (joedsj), s. toejuiching, v. bijval, m.
kunstig.
Eugene„ (joe -djien'), m. Eugenius (m. n.). *...LTA, Euthanasia, (joe- the-nee'-zji-e). v. Euthanasia (v. n.).
(-dji- ni -a). v. Eugenia (v. n.).
Eutropius, (joe -trop'- i -us), m. Eutropius (m. n.).
Eugeny, (joe' -djin -i), s. geboorte-adel, adeldom, m.
Eutychian, (joe -titsj'- i -en), s. volgeling van Eutychius,
Eugh, (joe), zie YEw.
m. *—Isar, s. leer van Eutychius, v.

EUX. -EVE.
Euxine, (joe'-ksajn), S. (oude aardr.) Pontus Euxinus, m.

EVE.
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6. vereffend, quite; we are -, wij zijn quite; - reckonings make lasting friends, effen rekening onderhoudt de
vriendschap; to make - vereffenen, afbetalen.
Even, (ie'-vn), bijw. 1. gelijk, gelijkelijk, aldus; - so, zoodanig, juist zoo; 2. zelfs, evenals; - on,rechtstreeks, voor
down, loodrecht -, steil afwaarts; not -,-warts;
niet eens; - now, . juist nu, zoo even, pas; - as much,
even zooveel, - that..., verondersteld dat; - though,
zelfs wanneer.
Even, (ie'-vn), bw. 1. evenen, effenen, gelijk -, waterpas
maken; 2. vereffenen. *-, - to, ow. effen -, gelijk zijn.
5 -ED, (e'-vnd), dw. bn. gelijkgemaakt, vereffend. *-ER,
(ev'-nur), ni. v. 1. gelijkmaker, vereffenaar, -ster; 2.
verzoener; bemiddelaar, -ster, m. v . * -HAND, s. gelijkheid, effenheid, V. 5 -ED, bn. 1. gelijk; 2. (fig.) billijk,
onpartijdig, rechtvaardig,(Shak.). 5 -MINDED, bn. gelijkmoedig, kalm, bedaard.
Evene, (i-wien'), ow. (w. g.) gebeuren.
Evening, (ie'-ve-ning), s. avond, m. (het) vallen van den
avond; this -, dezen avond; in the -, gedurende den
avond; last -, gisterenavond; - party, avondpartij,
soirée; the - of glory, do afneming van den roem. -,
bn. van den avond, avond... *-, dw. bn. effenend enz.;
zie EVEN, bw. -, s. (het) evenen, gelijkmaking, v.
S-HYMN, s. avond-hymne, v. 5 -sonG, 1. avondlied, o.;
2. vesper, v. 5 -DRLMM, s. (mil.) taptoe, v. *-GUN, s. (zeev,)
nachtochot, o. *-STAR, s. avondster, Venus, v.
Evenness, (ie'-ve-ness), s. 1. effenheid, gelijkheid, v.
waterpas, o.; 2. (het) juiste midden, middelweg, m.; 3.
onpartijdigheid; 4. kalmte, effenheid van gemoed, v.
Event, (e-went'), s. 1. gebeurtenis,v. voorval, o.; at all -s,
in alle geval, op alle wijze; in the -, verondersteld
dat, indien het mocht gebeuren (dat); 2. afloop, m. einde,.
o.; 3. ontknooping, V. *-, ow. gebeuren, uitbreken.
Eventerate, (e-went*-ur-et), bw. den buik opensnijden.
* -D, dw . bn., 5 ...ING, dw. bn. Zie EVENTERATE.
Eventful, (e-welt-foel), bn. gewichtig, rijk aan gebeurtenissen.
Eventilate, (e-wen'-ti-let), bw. enz.; zie VENTILATE enz.
Eventual, (e-went'-joe-el), bn., 5 -LY, bijw. gebeurlijk,
mogelijk, mogelijkerwijze, eventueel. *-i2Y, s. gebeurlij kheid, mogelijkheid, v.
Eventuate, (e-went'-joe-et), ow. gebeuren, voorvallen,
zich ontknoopen; these resentments - in wars, dergelijke
wrok loopt op oorlog uit. 5 ...ING, (-ee'-ting), dw. bn.
uitloopend (op) enz .; Zie EVENTUATE, OW.

Zwarte Zee, v.
Euxinet, (joe-ksjai-net'), s. glanskeper, v.
Evaeate, (e-wee'-ket), bw. ledigen.
Evacuant, (e-wek' joe-ent), bn. (gen.) afvoerend, drijvend.
*-, S. (gen.) afvoerend -, drijvend middel, o.
Evacuate, (e-wek'-joe-et), bw. 1. ledigen; 2. (gen.) zuiveren (de ingewanden); 3. (heelk.) aftappen (bloed); 4.
ruimen (eene plaats); 5. (recht.) vernietigen(een contract).
*-D, dw. bn. geledigd enz.; zie EVACUATE. *...ING, dw.
bn. ledigend enz.; zie EVACU ATE. *...ioN, (-ee'-sjun), s.
1. lediging, ruiming, v. vertrek (uit), o.; 2. (recht.) vernietiging (van een contract), v. *...IVE, (-we'-kjoe-e-tiv),
bn. ledigend, ruimend. *...oa, ('-ur), m. v. ruineer, lediger, -ster, m. v.
Evade, (e-weed'), bw. 1. ontwijken, uitwijken, ontgaan;
2. ontsnappen, zich onttrekken (aan). *-, ow. 1. - from,
ontsnappen; 2. uitwijken, list bezigen. *-D, dw. bn. ontweken enz.; zie EVADE . *..:ING, dw. bn. ontwijkend eioz.
-, s. (het) ontwijken enz.; zie EVADE, EVASION .
Evagation, (e-we-ghee'-sjun), s.(het)dwalen,ronddoling,v.
Evagination, (e-wedj'-inee'-sjun), s. (het) van leer trekken.
Eval, (i'-wel), bn. tijd -, duur betreffend.
Evaluation, (e- wel-joe-ee'-sjun), s. schatting, raming, v.
Evander, (e-wen'-dur), m. Evander (ni. n.).
Evanescence, (ew-e-nes'-sens), s. wegkwijning,afneming,
V. broos bestaan, o. *... NESCENT, (-nes'-sent), bn ., -LI,
bijw. wegkwijnend, afnemend, voorbijgaand, broos.
Evangel , (e-wen'-djil), S. Evangelie, 0. S_IAN, (-dji'-li-en),
bn.erkentelijk. *-Ic, *-ICAL, bn.,-LY,bijw.evangelisch,
volgens de leer van het Evangelie.*-ICAI,ISaai,(- i'-ke-lism),
s. gehechtheid aan de leer van het Evangelie, v.
(-wen'-dji-lism), s. prediking van het Evangelie, v. S-IST,
m. evangelist, prediker -, verbreider van het Evangelie,
M. 5 -ISTARY, ('-is-te-ri), s. lijst -, verzameling van evangelische voorschriften, v. 5 ... IZATION, (-i-zee'-sjun), s.
prediking van het Evangelie, v.
Evangelize, (e-wen'-djel-ajz), bw. en ow. het Evangelie
prediken, - loeren, tot het Evangelie -, tot het christendom bekeeren. 5 =D, dw. bn. zie EVANGELIZE . 5 ...ING,
dw. bn. het Evangelie predikend eroz.; zie EVANGELIZE.
Evangely, (e-wen'-djel-i), s. blijde boodschap, v. Evangeli e, o.
Evanid, (e-wen'-id), bn. zwak, broos.
Evanish, (e-wen'-ish), ow. verdwijnen, voorbijgaan.
5 -MENT, s. verdwijning, v.
Ever, (ev'-ur), bijw. 1. ooit; have you - seen, hebt gij
Evaporable, ce-wep'-o-ri-bl), bn. uitdampbaar, verdamp ooit gezien; if - her children lacked food, indien het

baar.,
Evaporate, (e-wep'-o-ret), ow. en bw. 1. verdampen, uit-

dampen, uitwasemen; 2. (fig.) luchten, lucht geven (aan).
S-D, bn. verdampt enz.; zie EVAPORATE . ...ING dw.

bn. verdampend enz.;-apparatus,verdampingstoestel, m.
-, s. (het) verdampen enz.; zie EVAPORATE, * ...ION,

(ee'-sjun), S. verdamping. uitwaseming, v. 5 ...IVE, (-we'po-re-tiv), bn. uit-, verdampend, damp..., stoom...; power, stoomkracht, -vermogen.
Evaporometer, (e-wep-o-rom'.i-tur), s. (nat.) damp-,
uitdampingsmeter (werkt.), m.

Evasion, (e-wee'-sjun), s. 1. ontsnapping, vlucht; 2. uit
uitwijking, v.; - of an answer, het ontwijkende-vlucht,
van een antwoord; 3. voorwendsel, o. drogreden, v.

Evasive, (e - we' - sajv), ho., '» -LY, bijes. uit-, ontwijkend.
5

-NESS, s. (het) ontwijkende.

Eve, (iev), V. Eva (v. n.).

Eve, (iev), s. 1. avond, avondstond, m.; at -, tegen den
avond; 2. dag -, avond vóór (een feest enz.), m.; on the
- of ruin, op den rand des verderfs; we are upon the
- - of great events, wij gaan groote gebeurtenissen te
gemoet.-cnuRE, s. krekel, m.
^vection, (e- wek'-sjun), S. verheffing, hoogte, v.
Even, (ie' -vn), s. zie EVE, s. * - , bn., * - LY , bijes. 1.
effen, even; gelijk; - country, het platteland; to make
-, effenen, banen; - ground, effen grond; to be - with,
op ééne lijn zijn (staan), waterpas zijn met; - wind,
(zeev.) doorstaande wind; -keel, gelijklastig; to meet on
-- ground, met gelijke krachten strijden (ook fig.); to be
upon - terms, dezelfde kansen loopen; - with the ground,
gelijk nit den grond; to carry -, gelijk houden; 2. glad,
gelijk; 3. gelijkmatig, gelijkvormig; - handed, (fig.) onpartijdig; 4. gelijkmoedig, gelaten, onverschillig; 5. even;
an -- number, een even getal; - or odd, even of oneven;

haren kinderen ooit aan voedsel ontbrak; I do not desire
- to see such disorders, ik begeer niet ooit zulke ongeregeldheden te zien; he is the best man that - lived, hij
is de beste mensch welke colt leefde; hardly -, scarcely
-, bijna nooit; 2. steeds, immer, voortdurend; for -,
voor altoos; England for -! leve Engeland! Orange for-!
Oranje boven! - since, - after, sedert, van dien tijd
aan; -- before, van oudsher; - amid anon, van tijd tot
tijd; let the weather be - so hot, al is het nog zoo
warm; be they - so rich, hoe rijk zij ook zijn; no man
is - the happier for injzrstice. niemand wordt gelukkig
door onrecht; give him - so little, geef hem er zeer weinig van; wrangle eer (ever) so long, kibbel zoolang
gij wilt; though he wasted - so much, hoeveel hij ook
verspilde; you look as like kim as - you can, gij gelijkt
hem uitermate; as soon as - he had done, zoodra hij het

gedaan (volbracht) had. * --BURNING, bn. altijdbrandend.
5 -DURING, bn. altijd -, eeuwigdurend, eeuwig. 5 -GREEN,
C. 1. (plant.) huislook, o.; 2. immortelle, v.; - oak,
steekpalm. * -HONORED, bn. altijd vereerd.
Everlasting, (ev'-ur'-laast-ing), bn. eeuwigdurend, eeuwig, onvergankelijk; the -, de Eeuwige, God. *-, s. 1.
(kh.) soort sterke wollen stof, iinz.) broekenstof, v.; 2.
etgroen, 0. *- PEA, S. erwt, wikke, v.
Everliving, (ev-ur-liv'-ing), bn. 1. eeuwig -, altoos levend;
2. onophoudelijk, voortdurend. *...MORE, (-moor'), bijw.
steeds, voortdurend, immer, eeuwig. 5 ...oPEN, bn. altoos
geopend. 5 ... PLEASIN G . bn.altoos behaaglijk.*...W ATCBFUL,
bn. altijd waakzaam. 5 ...YOLNG, bn. altijd-, eeuwig jong.
Everse, (e-wurs'), bw. omverwerpen, -stooten. *... ION,
(-'sjnn), .. 1. omverwerping; 2. vernieling, v.; 3. (heelk.)
- of the eyelids, omkeering der oogleden.
Evert, (e-vuurt'), bw . zie EVERSE.
^ Every, (ew'-ur-i), bn. en ow. ieder, elk; -Sunday, lederen

EVE. - EVO.

EVO. - EXA.

Zondag; - one, iedereen; - other day, om den anderen
dag; - body, iedereen, allen; - thing, iedere zaak, alles;
- where, overal; on - side, van alle zijden; - moment, i
ieder oogenblik; they returned - man to its house, ieder i
hunner keerde naar zijne woning terug. *- DAY, ba.
alledaagsch, gewoon.
Evestigate, Zie INVESTIGATE.
Evet, (ev'-et), zie EFT.
Evibrate, (e-waj'-bret), Zie VIBRATE.
Evict, (e- wikt'), bw. - out, of, (recht.) 1. uit -, verstooten;
2. - from, ontnemen, ontrooven; 3. bewijzen. *- ED,
dw. bn. (recht.) uitgestooten enz.; zie EVICT. * -ING, dw.
bn. uitstootend enz.; zie EVICT. *-ION, ('-sjun), s. 1.
(recht.) uitstooting, uitzetting, onteigening, v.; 2. overtuigend bewijs, o.
Evidence, (ev' -i- dens), s. 1. bewijs; 2. blijk, o.; to be
admitted as -, rechtsgeldig zijn, als bewijs gelden; 3. 1
verklaring (van een getuige), getuigenis, v.; to bear -,
getuigen, tuigen (voor, tegen); to give -, getuigenis
afleggen; to go through the -, de getuigen verhooren.
*-, m. v. getuige, m. v.; to swear the -s, den getuigen den eed afnemen; to become, to turn king's -,
(recht.) zijne medeplichtigen noemen. *-, bw. bewijzen,
aantoonen, getuigen. *- D, ('-denst), dw. bn. bewezen,
enz.; zie EVIDENCE. * ...ING, dw. bn. bewijzend enz.;
zie EVIDENCE.
Evident, (ev'- i-dent), bn., *_LY, bijw. duidelijk, helder,
klaar, oogenschijnlijk; self -, vanzelf sprekend, klaar
-bli
1jkelijk. * - IAL, ('-sjel), bn. Zie EVIDENT, bn.
Evigilation, (e-widj- i -lee'-sjun), s. (het) waken.
Evil, (i' -vl), ba. bijw. kwaad, slecht, schadelijk, erg, slim;
an - generation, een verdorven geslacht; - got - spent,
kwalijk verkregen goed gedijt niet. *_AFFECTED, * -DIS
*-MINDED, bn. kwalijk gezind, boosaardig.-POSED,
*-ARRow, S. doodende pil, m. * -BODING, bn. kwaad
voorspellend. *- DOER, -WORKER, m. V. 1. euveldader, misdadiger; 2. kwaadstichter, -ster, m. v. *- EYE,
s. 1. scheeloog; 2. nijdig -, groot oog, o. (fig.) nijdigaard,
m. v. *- EYED, bn. boosaardig, nijdig. 5 -FAVORED, ba.
misvormd, van een leelijk uitzicht. *-OMENED, ba. van
kwade beduidenis. *- ONE, m. (de) Booze, Duivel,
M. *-SPEAKING, ba. kwaadsprekend, lasterlijk. -, s.
laster, m. kwaadsprekendheid, v. *_SPIRIT, s. booze
geest, M.; Zie EVIL-ONE. * _WISHING, dw. bn. kwaad

('-ke-tur), m. v. 1. op-, aanroeper, -ster; 2. geestenbezweerder, -ster, v.
Evoke, (e-wook'), bw. 1. op-, aanroepen; 2. bezweren
geesten enz.); 3. (recht.) in hooger beroep dagvaarden.
*-D, (-wookt'), dw. ba. op-, aangeroepen enz.; zie EVOKE.
*...ING, dw. ba. op-, aanroepend enz. -, s. (het) aan oproepen enz.; zie EVOKE.
Evolatic, (ev-o-let' -ik), ba. geneigd om (weg) te vliegen.
*...TION, (-lee'-sjun), s. (het) weg -, uitvliegen, vlucht, v.
Evolute, (ev'-o- loet), s. (meetk.) kromme lijn uit welke
eens andere (involuta) kromme lijn wordt beschreven,
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evolutielijn, V.

Evolution, (ev-o-ljoe'-sjun), s. 1. ontwikkeling, ontplooiing; 2. rij, reeks, v.; the - of ages, de opvolging
der eeuwen; 3. (mil. en meetk.) evolutie, v.; to perform -, evolutiën maken; 4. (wisk.) doen verdwijnen de
wortelgetallen; 5. - of powers, worteltrekking. -AILY,
('-e-ri), ba. tot een evolutie behoorend.
Evolve, (e-wolv'), bw. 1. ontwikkelen, ontplooien, los
losmaken, afscheiden. 'i -, ow. 1.-winde;2.(schk)
zich ontwikkelen; 2. (scheik.) loslaten, zich scheiden
(van). *- D, (-wolwd'), dw.bn.ontwikkeld enz.;zie EVOLVE.
*...ING, dw. ba. ontwikkelend enz. * - MENT, ('- wi - ment),
(meetk.) ontwikkeling, v.
Evolvent, (e-wolv' -ent), s. (meetk.) kromme (lijn) uit de
ontwikkeling eener andere voortgekomen, v.
Evomition, (e- wo - mi' -sjun), s. (gen.) braking, v.
Evulgate, (ew-ul'-ghet), bw. openbaren, bekendmaken.
*-D, dw. ba. geopenbaard. *...ING 7 dw. ba. openbarend
enz.
Evulsion, (e-wul'-zj un), s. uittrekking, uithaling, v.
Ewe, (joe), s. ooi (wijfje van het schaap), o.; - with lamb,
drachtig schaap. 'p -, ow. 1. lammeren werpen; 2. drachtig
zijn. 5 -LAMB, s. ooilam, o. *-MILK-CHEESE, S. schapen
-kas,v.
Ewer, (joe' -ur), s. 1. lampetkan, v.; 2. gieter, m.
Every, (joe' -ri), s. (-ies), 1. tafeldienst-ambt (aan het Engelsche hof), o.; 2. kamer -, bewaarplaats van het koninklij ke tafelgereedschap, v.
Ex, (eks), vz. uit, buiten. *-, bijw. voormaals, vroeger,
gewezen, ex...; -jure, van rechtswege, rechtens; - officio,
ambtshalve; - post facto, naderhand; - post facto law,
wet met terugwerkende kracht.
Exacerbate, (eghs-e- sur' -bet), b w.1. verbitteren; 2. (gen.)
verergeren, verslimmeren. *- D, ('-id), dw. bn. verbitterd
-wenschd.
enz. *...ING, dw. ba. verbitterend enz. *...ION, (-bee'-sjun),
Evil, (i'-vel), s. 1. (het) kwaad; to do -, kwaad doen; the
s. 1. verbittering; 2. verergering; verslimmering; 3.(recht.)
knowledge of good and -, (bijb.) do kennis van goed
verzwaring, V.
en kwaad; to bring to -, tot kwaad verleiden; -- to be
him that - thinks, geschandvlekt zij degene die er Exacervation, (eghs-es-ur-wee'-sjun), s. ophooping, v.
(het) ophoopen.
kwaad van denkt, (honni soit qui mal y peuse); to seek
- to, kwaad willen aan, - broeden tegen; 2. euvel, Exact, (eghs-ekt'), bn., *- LY, bijw. - in, nauwkeurig,
-lijk, nauwgezet, zorgvuldig, juist, precies; -ly so,
o. ziekte, kwaal, v.; the king's --, krop -, kliergezweljuist zoo; the - hour, het juiste uur; - to rule,
len, o. mv.; the - increases with every day, de kwaal
overeenkomstig den regel; - in attendance on apneemt hand over hand toe; 3. ongeluk, o. ramp, v.;
pointment, nauwkeurig op den bepaalden tijd der sano - befall thee, geen ongeluk kome over u; 4. boosmenkomst; to draw for the - amount, (kh.) over het
heid, v.
saldo trekken.
Evilly, (i' - wil-li), bijw. zie EVIL, bijw.
Evilness, (i' - wil -ness), s. kwaadheid, boosaardigheid, v. Exact, (eghs-ekt'), bw. 1. - from, eischen, afpersen
dwingen
tot; 2. overvragen. *-, ow. 1. - upon, onrecht(het) kwade.
vaardige eischen doen; 2. (kh.) de markt drukken. *- ED,
Evince, (e-wins'), bw. 1. aantoonen, doen blijken (van);
dw. ba. afgeperst enz.; zie EXACT, bw. en ow. -E$,
to - courage, moed toonen; 2. getuigen, betuigen.
('-ur), zie EXACTOR. * -ING, dw. ba. afpersend enz. -,
*-, ow. blijken, uitkomen. *- D, dw. bn. aangetoond,
s. (het) afpersen enz,; zie EXACT, bw. en ow. *...ION,
gebleken enz.; zie EVINCE. * -MENT, S. (het) aantoonen,
('-sjun), s. 1. eisch, m. vordering; 2. afpersing; 3. (kh.)
blijk, o. getuigenis, v. *...IBLE, ba., *...IBLY, bijw. beovervraging; 4. drukking (der markt), v.
wijsbaar, blijkbaar. *...IBLENESS, s. blijkbaarheid, bewijsbaarheid, v. *...ING, dw. bn. aantoonend, blijkend Exactitude, (eghs-ekt'- i -tjoed), *- NESS, ('-ness), s. gmv.
1. nauwkeurigheid, nauwgezetheid, netheid, zorgvulenz.; Zie EVINCE. *...IVE, bn., -LY, bijw. bewijsvoerend,
digheid, stiptheid, juistheid; 2. regelmatigheid, v.
betoogend, overtuigend.
Evirate, (ev'- i-ret), bw. ontmannen. *...ION, (- ree' -sjun), Exactor, (eghs-ekt'-ur), m. v. 1. ontvanger (van belastingen enz.); 2. afperser; 3. eischer, vrager, m vraagster,
s. ontmanning, V.
v.; being the most severe - of himself, voor zich zelven
Eviscerate, (e- wis' - sur -et), bw. (slag.) uitwijen, de inuiterst gestreng zijnde. *...TRESS, v. 1. afpersster; 2.
gewanden uitnemen. *- D, ('-id), dw. ba. uitgewijd.
*IN G dw. ba. uitwijend.
vraagster, V.
Exacuate, (eghs-ek' -joe -et), bw. slijpen, scherpen.
Evitable, (ev'- i -ti-bl), bn. (w. g.) vermijdbaar.
*...ATION, (-ee'-sjun), s. (het) slijpen.
Evitate, (ev'- i -tet), bw. 1. vermijden, uitmijden; 2. uit ontwijken. *...ION, (-tee'-sjun), s. (het) vermijden enz.
'Exaggerate, (eghs-egh'-djur-et), bw. 1. opstapelen, ver
overdrijven. *- D, (' id), dw. ba. overdreven.-groten;2.
Evite, (e-wajt'), bw. ontwijken.
*...ING, dw. ba. overdrijvend. *...ION, (- ree' -sjun), s. 1.
Eviternal, (ew- i-tur' -nel), ba. eeuwig, buitengewoon
opstapeling, vergrooting. 2. overdrij ving, v.*...oaY,('-ur -i),
langdurig. *...TERNITY, (-tur- ni-ti), s. buitengewoon
ba. overdrij vend, overdreven, vergrootend.
lange duur, m.
Evocate, (ow'-o-ket), bw. zie EVOKE. *...ION, (-kee'-sjun), Exagitate, (eghs-edj'- i-tet), bw. 1. schokken, ontroeren;
s. oproeping, aanroeping (van geesten enz.), v.
2. verwijten. *- D, dw. ba. geschokt. *...ING, dw. bn.
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schokkend. *...ION, (-tee'-sjun), S. 1. schok, m. ontroering, v.; 2. gedurig verwijt, o.
Exalt, (eghs-aolt'), bw. 1. verheffen, opheffen, (ook fig.)
bezielen, hooger plaatsen; -ed rank, verheven rang; 2.
verheerlijken, prijzen (Gods naam); to - one's self against,
zich kanten -, zich verzetten tegen; -ed notions, verhevene begrippen; -ed strains, zieltreffende akkoorden; 3.
vervoeren, verrukken; to be -ed with success, dronken
van vreugde over de overwinning zijn; 4. (scheik.) su
louteren. * -ATION, (-ee'-sjun), s. 1. verheffing,-blimern,
V. trots, m.; 2. (scheik.) loutering, sublimeering; 3. versterking (van een geneesmiddel), v. *- ED, dw. bn. verheven enz.; zie EXALT. -NESS, S. Zie FXALTATION. * -FR,
('-ur), m. v. 1. verheffer, -ster ; 2. bezieler, -ster ; 3.
versterker, -ster, m. v. 5 -ING, dw. bn. verheffend enz.
-, s. (het) verheffen enz.; zie EXALT.
Examen, (eghz-e'-nien), S. Zie EXAMINATION.
Examinable, (eghz-em'-in-i-bl), bn. onderzoekbaar, navorschbaar. *•••NATION, (-ee'-sjun), s. 1. onderzoek, examen, o.; self-, zelfonderzoek; on -, upon -, bij -,
na onderzoek; to require an - into, onderzoek vragen
naar, - van; 2. (recht.) verhoor, o.; to take - upon, ondervragen over, - op; 3. bezoek, overzicht, o. inspectie,
v.; postmortem -, (recht.) lijkschouwing; 4. proefneming,
proef, V. * ...NATOR, ('-mi-ne-tur), Zie EXAMINER.
Examine, (eghz-em'-in), bw. 1. onderzoeken, uit-, na
-vorschen,xami;2.pen,sctr;3.(h)
instellen (een geding), verhooren (getuigen); 4. proeven
(metaal); to - into, onderzoek doen naar. -D, dw. bn.
onderzocht enz.; zie EXAMINE. * -R, ('-ur), m. v. 1.
onderzoeker, ster, inspecteur, inspectrice; 2. examina
afneemt, m. v.; 4. (recht.) rechter van-tor,diexamn
instructie. rechter-commissaris, m. *...ING, dw. bn. onderzoekend enz. -, s. (bet) onderzoeken enz.; zie

Excarnate, (eks-kaar'-net), bw. ontvleezen. *- D, dw.

EXAMINE, EXAMINATION.

Examplary, (eks'-em-ple-ri), zie EXEMPLARY.
Example, (eghz-aam'-pl), s. voorbeeld, toonbeeld, model
o.; after the - of, op het voorbeeld van; for -, bij
voorbeeld: to set an - to, het voorbeeld geven om; to
take - at, after, from, een voorbeeld nemen aan; to be
set forth for an -, als voorbeeld gesteld worden. *-,
bw. een voorbeeld stellen. *- LESS, bn. voorbeeldeloos.
* -R, ('-ur), s. zie SAMPLE.
Exanguious, (eghz-en'-ghwi-us), bn. bloedeloos.
Exangulous, (eghz-en'-glioe -lus), bn. zonder hoek, hoeken.
Exanimate, (eghz-en'-i -mot), brr. 1. zielloos, levenloos;
2. ontmoedigd. *---, bw. ontmoedigen, ternederslaan.
*-D, ('-id), bii. ontmoedigd. *...ING, dw. brr. ontmoedigend. -, s. (het) ontmoedigen. ...Ioie, (-ee'-sjun), s.
1. ontzieling; 2. ontmoediging, v.
Exanimous, (eghz-en'-i-mus), zie EXANIMATE, brr.
Exanthema, (eks-en-thi'-me), s. (mv. exanthemata),
(gen.) huiduitslag, m. waterpokken, v. mv. *- TIC, (-mee' tik). *-Tots, ('-tus), bn. (gen.) puistig, vurig, met huiduitslag.
Exantlate, (eghz- ent'-let), bw. uittrekken, te voorschijn
brengen. *...ION, (-lee'-sjun), s. (het) uittrekken.
Exaration, (egbz-e-ree'-sjun), s. (het) schrijven.
Exarch, (eghz'-ark). m. 1. onderkoning, exarch, m.;
2. geestelijk opperhoofd, o. 5 -ATE, (-erk'-et), s. 1.
onderkoningschap; 2. exarchaat (waardigheid -, gebied
van een exarch), o.
Exarticulation, (eghz-aar-tik joe -lee'-sjun), s. ontwrichting, v.
Exasperate, (eghz-es'-pur-et), bn. verbitterd, woedend.
*-, bw. 1. verbitteren. vertoornen, ergeren, woedend
maken ; 2. tergen, prikkelen; 3. (gen.) verslimmeren.
-D, dw. bn. verbitterd enz.; zie EXASPERATE, bw.
R. ('-ur), m. v. vertoornen, terger, -ster. m. v. * ... 11\G,
dw. brr. verbitterend enz. -, s. (het) verbitteren enz.;
zie EXASPERATE, bw. *...ION, (-ree'-sjun), S. 1. verbittering, vertoorning; 2. terging; 3. verslimmering, verergering. v.
Exauctorate, (eghz-auk'-for-et), bw. ontzetten, afzetten.
*...ION, (-ree'-sjun), s. out-, afzetting, v.
Exauthorize, (eghz-au'-thur-ajz), bw. zie F.XAtCTORATE.
Excalceated, (eks-kel'-si -e-tid). bn. barrevoets.
Excandescence, (eks-ken-des'- sens), s. 1. gloeiing; 2.
(fig.) verbolgenheid, v. 5 ...CENT, brr. 1. gloeiend ; 2.
toornig.
Excantatien, (eks-ken-tee'-sjun), s. onttoovering, v.
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bn. ontvleesd. *...ING, dw. bn. ontvleezend.

Excarnificate, (eks-kaar'-ni-fi-ket), bw. zie EXCARNATE.
...ION,

(-kee'-sjun), s. ontvleezing, v.

Excavate, (eks'-ke-wet), bw. uitholen, uitgraven. *- D,
dw. bn. uitgehoold. *...ING, dw. bn. uitholend. *...ION,
(-wee'-sjun), s. uitholing, uitgraving, v.; chamber of -,
(mijnw.) groeve, exploitatiemijn. *...oR, ('-tur), m.
uitholer, uitgraver, m.
Excave, (eks-kev'), bw. zie EXCAVATE.
Excecate, (eks- si'-ket), bw. blinden, blind maken. *...ION,
(-koe'-sjun), s. blindmaking, v.
Excedent, (eks-si'-dent), s. (w. g.) overschot, o. (het)
meerdere.
Exceed, (eks-sied'), bw. en ow. 1. overtreffen, te boven
stijgen, - gaan; to - one in villany, iemand in schelmerij -, in laagheid overtreffen; to - one for wisdom, wijzer
zijn dan een ander; 2. te ver gaan, buitensporig zijn;
3. grootei -, sterker zijn ; 4. de bovenhand hebben (over).
-ABLE, ('- i- bl), bn. overtrefbaar. *- ED, ('-id), dw. bn.
overtroffen enz.; zie EXCEED. * -ER, ('-ur), m. v. overtreffer, -ster, m. V. 5 -ING, dw. bn. overtreffend enz.
-, s. (het) overtreffen enz.; zie EXCEED. -, bn., -LY }
bijw. buitengemeen, groot, verbazend, zeer veel, over-,.
bovenmatig. 5 -11RGNESS, S. (het) buitengemeene, boven-,
overmatige.
Excel, (ek-sel'), bw. overtreffen. *-, ow. in (iets) uitmunten. * - LED, (-seld'), dw. bn. 1. overtroffen; 2. uitgemunt.
Excellence, (ek'-sel-lens), *...ENCY, s. 1. uitstekendheid,
uitmuntendheid, v.; to hare an - in music, uitstekend
toonkunstenaar zijn; by way of-, op uitstekende wijze;
in a degree of -, bij voorkeur; 2. waardigheid, v. hooge
rang, m.; 3. Excellentie (eeretitel), v. *...ENT, bn., -LI,.
bijw. 1. voortreffelijk, uitmuntend, uitstekend; 2. voornamelijk, hoofdzakelijk; 3.bij voorkeur,hoogelijk, hoogst..
Excelling, (ek-sel'-ling), dw. bn. overtreffend enz.; zie
EXCEL, bw.
Excelsior, (ek-sel'-si-ur), bn. hooger, verhevener, excelsior, (devies in het wapen van den staat New-York).
Excentric, zie ECCENTRIC.
Except, (ek-sept'), bw. - front, 1. uitzonderen, uitsluiten; 2. (recht.) wraken (getuigen). *-, ow. - againót,
1.tegenwerpingen maken,zich verzetten;2. (recht.) exceptien opwerpen; to - a tribunal, eerre rechtbank wraken,
de bevoegdheid van eene rechtbank bestrij den;to- against.
a testimony, a witness, eene getuigenis -, een getuige
wraken. *-, vz. behalve, uitgezonderd. *-, tenzij,
* -ED, ('-id), dw. bn. uitgezonderd; errors -, (kh.) zie
op ERROR. 5 -ING, dw. brr. uitzonderend enz. -, s. (het)
uitzonderen enz.; zie EXCEPT, bw. -, vz. uitgezonderd,
behalve.
Exception, (ek- sep'-sjun). s. 1. uitzondering, v.; with an
- of, uitli the - of, met uitzondering van, uitgenomen...
in - to, bij wijze van uitzondering; to admit of uo -,
geese uitzondering dulden; 2. tegenwerping, V.; to /tave-s
against, bezwaren hebben tegen; 3. afkeuring, v.; to takeat, aanmerkingen hebben tegen, - op; beyond -, boven
allen blaam verheven; 4. beleediging, v. hoon, m.; ta
take - at. zich beleedigd gevoelen over, - bij; to take
- against, boos zijn tegen; 5. (recht.) exceptie, v.E-ABLE,
('.ibl), brr. 1. betwistbaar, strijdig; 2. berispelijk, laakbaar. * - AL, ('-el), brr. betwistend, bestrijdend, lakend.
*-ER. ('-ur), m. v. tegenwerper, vitter, -ster, opposant, m. V.
Exceptious, (eks-sep'-sjus), brr. kregel, kregelig, lichtgeraakt. *- NESS, s. kregeligheid, lichtgeraaktheid, v.
Exceptive, (eks-sept'-iv), bn. uitzonderend, eene uit
-zonderig
bevattend.
Exceptless, (eks-sept'-les), bn. zonder uitzondering.
Exceptor, (eks- sept'-ur), ni. 1. uitzonderaar; 2. berisper, bediller, m.
Excerebrose, (eks-sur'-e-brooz), bn. (ontl.) hersenloos..
Excern, (eke-sure'), bw. (gen.) 1. uitwerpen; 2. afscheiden; 3. uitzweeten. 5 -ED, dw. brr. uitgeworpen enz.;
zie ExcERN. *- Inc, dw. bn. uitwerpend enz.;ziexxcERN.
Excerpt, (eks-surpt'), Lbw. uitkiezen, uitpikken.
Excerpts, (eks-surpts ), (excerpta), s. mv. geschrevene
uittreksels, o. mv.
Excerption, (eks-Burp'-ejun), s. 1. (het) uitkiezen, - uit
-piken;2.
(liet) uitgekozene.
Excerptor, (eks-surp'-tui•), m. uitkiezer, uitpikker, m.
1.
Excess, eks- ces'),
buitensporigheid, overdaad, v.;
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in -, to an -, bovenmatig, met overdaad; to commit
-es, zich aan buitensporigheden overgeven; 2. boven
grootte, uitgebreidheid; 3. overtolligheid, v.; 4.-matige
(wick.) excedent, overschot, o.
Excessive, (eks-ses'-sajv), bn., *- LY, bij w. 1. over-,bovenmatig; 2. hevig; - passion, hevige gramschap; to be in pity, overdreven gevoelig -, medelijdend zijn. * - NESS,
S. over-, bovenmatigheid, v.; zie EXCESS.
Exchange, (eks-tsjeendsj'). s. 1.. - for, ruil, m. verwisseling, v.; give me your horse in -, geef mij uw paard
in ruil; I lose by the -, ik verlies bij den ruil; 2. (mil.)
uitwisseling, v. verruild -, ingewisseld voorwerp, o.;
3.(kh.) omzet, koers,wissel, m.; agio, o.; course of -wisselkoers; at the - of, tot den koers van ; foreign -,
vreemde koers; inland-, binnenlandsche wissel, - papier;
hill of-, wisselbrief; wissel, m.; account of -, wissel
conto; bond of -, wissel-contract; accounts-reknig,
of the returns of-, rekening van herwissel; drawing and
redrawing bills of -, mere - business, wisselruiterij;
- and re-, wissel en herwissel; par of-, wissolpari;
place of -, wisselplaats (van waar getrokken is); laws
of -, wisselrecht; in -- for ready money, comptante
affaires; under the -, beneden den koers; tjee quoted -,
de genoteerde (wissel)koers; list of-, printed --s, prijs
v.; the stock -,-courant,ksbld;4.(he)ur,
effectenbeurs (te Londen, zaal waar de beëedigde e ffecten-makelaars bijeenkomen). *-BROKER, in. wissel
* -BUSINESS, s. wisselzaken, v. mv. -han--makelr,.
del, M. * -COMMISSION, s. wisselcommissie, -courtage, v.
* -CODIMITTEE, S. beurscomité, 0. * -LAWS, s.mV.l.wiSSelrecht, o.; 2.beursverordening,v. * -MONEY,s.wisselgeld, o.
r-REGULATIONS, s. pl. beursusance, v.
Exchange, (eks-tsjeendsj'), bw. - for, 1. ruilen, uit-,
inruilen; 2. wisselen; 3. (mil.) uitwisselen; to - horses,
van paarden verwisselen; to - looks, blikken wisselen,
to - thoughts, elkander wederzijds zijne gedachten mededeelen; - forgiveness with me, (Shak.) vergeven we elkander (onze misslagen).
Exchangeable, (eks-tsjeendsj'- i-bl), bn. 1. ruilbaar,
verwisselbaar; 2. (mil.) uitwisselbaar (voor losgeld).
*...BILITY, (- bil'-i-ti), s. 1. ruilbaarheid; 2. (mil.) uit
-wiselbarhd,v.
Exchanged, (eks-tsjeendsjd'), dw. bn. geruild enz.; zie
EXCHANGE. * ...ER, (-' ur), m. V. 1. ruiler, -ster; 2. wis
-ster, m.v.; 3. bankier, m. *...ING, dw. bn. ruilend-selar,
enz. -, s. (het) ruilen enz.; Zie EXCHANGE.
Exchequer, (eks-tsjek'-ur), s. schatkamer, schatkist,
(inz. in Engeland), v.; court of -, algemeene reken
receipt of -, algemeen betaalkantoor; baron of-kamer;
the -. financieraad; chancellor of tie-, minister van
financiën (in Engeland); - bill, - note, scllatkistbiljet;
-board, kamer van financiën. * - LOAN, S. staatsleening,v.
Exchequer, (eks-tsj ek'-ur), bw.(recht.)voor de algemeene
rekenkamer brengen, bij haar aanhangig maken. *- ED,
(-tjekrd'), dw. bn., *...ING, dw. bn. Zie EXCHEQUER, bw.
Excipient, (eks-sip' -jent), s. zie EXCEPTOR.
Excisable, (eks-sajz'-i-bl), bn. belast -, accijnsbaar.
Excise, (eks-sajz'), s. accijns, m. verbruik-belasting, v.
*MAN, m. ontvanger der accij nsen, m. *- OFFICE, S.
accijnskantoor, o.
Excise, (eks-sajz'), bw. accijns leggen op, veraccijnsen.
*-D, dw. bn. veraccijnsd. *...ING, dw. bn. veraccijnsend
enz.; zie EXCISE, bw.
..excision, (eks-sizj'-un), s.(heelk.) 1. uitsnijding;2.(godg.)
uitsluiting; 3. uitroeiing, verdelging, v.
Excitable, (eks-sajt'-i-bl), bn. prikkelbaar, tergbaar,
lichtgeraakt. *...ABII.ITY, (- e-bil'-i-ti), s. prikkelbaarheid,
tergbaarheid, lichtgeraaktheid, v.
Excitant, (eks-sajt'-ent), bn. tergend. *-, s. (gen.) opwekkend -, prikkelend middel, o. *...CITATION, (- si-tee'sjun), s. 1. terging; 2. opwekking, prikkeling, v. *...CITATIVE, (-Sajt'-e-tiV), * ... CITATORY, (sait'-e-tur-ri), bn. 1.
tergend; 2. opwekkend, prikkelend.
.Excite, (eks-sajt'), bw. 1. tergen, opstoken; 2. aanwakkeren, prikkelen; 3. opwekken, doen ontvlammen; to - to
virtue, tot de deugd opwekken; my horse seemed as -d as
'cny self, mijn paard scheen even zoo vurig te zijn als ik
zelf; some were -d with the idea of, eenigen schenen
aangevuurd te zijn door de gedachte van... om; 3. ontroeren, bewegen; he was -d, hij was ontroerd. *- D,
('-id). dw. bn. getergd ; opgewekt enz.; zie EXCITE.
*-MENT, s. 1. terging, opwekking, prikkeling, aanwak-

kering; 2. opgewektheid, beweging, ontroering, v.; his
imagination is in perpetual -, zijne verbeelding werkt
onophoudelijk; 3. (gen.) prikkelend middel, o.
Exciter, (eks-saj',tur), m. v. 1. terger, -ster; 2. opwekker, -ster, m. v. *-, s. al wat prikkelt, opwekt enz.;
Zie EXCITE.
Exciting, (eks-Bait'-ing), dw. bn.. * - LY, bij w. 1. tergend;
2. opwekkend enz. -, s. (het) tergen enz. ; Zie EXCITE,
EXCITANT. * ...IVE, bn. opwekkend.
Exclaim, (eks-kleem'), bw. uitroepen, schreeuwen ; to with joy, with wonder, een kreet van vreugde, - van
verwondering slaken; to - against, ijveren tegen. *-,
s. uitroep, schreeuw, m. geschrei, o. *- ED, (-kleemd'),
dw. uitgeroepen. * - ER, ('-ur), m. v. 1. schreeuwer,
-ster; 2. ijveraar, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. uitroepend
enz. -, s. (het) uitroepen enz.; zie EXCLAIM.
Exclamation, (eks-kle-mee'-sjun), s. 1. schreeuw, m. geschreeuw, o. uitroep, m.; note of -, (taalk.) uitioepingsteeken, tusschenwerpsel ; 2. geschrei, o. *...MATIVE,
(-klem'-e-tiv), *...MATORY, (-klem'-e-tur-ri), bn. uitroepend,
schreeuwend.
Exclude, (eks-kloed'), bw. 1. - from, of, out of,
uitsluiten, weren, beletten, uit -, verstooten; to -- from
commerce, den handel ontzeggen, - verbieden (aan); the encroaching cattle from they ground, belet andermans
vee op uwen grond te weiden; 2. werpen (van dieren).
*-D, ('-id), dw. bn. uitgesloten enz.; Zie EXCLUDE. *...ING,
dw. bn. uitsluitend enz. -, s. (het) uitsluiten enz. ; zie
EXCLUDE, EXCLUSION.

Exclusion, (eks-kloe'-zjun), s. 1. uitsluiting, uit-, ver
verwerping; 2. uitzondering; 3. (stoomv.) afslui--stoing,
ting (van stoom), v.; 4. (het) werpen, baren (van dieren).
*-IST, (-kloez'-i-o-nist), m. v. uitsluiter, -ster, m. v.
Exclusive, (eks-kloe'-siv), s. lid (eener vereeniging) dat
een ander uitsluit, o. *-, bn., *- I.Y, bij w. 1. - of,
uitsluitend, werend; 2. uitzonderend, uitgezonderd, bij -,
met uitzondering ; to be -- of, uitsluiten ; five thousand
troops - of cavalry, vijfduizend man, uitgezonderd (behalve) de cavalerie. *- NESS, S. 1. (het) uitgesloten zijn;
2. uit-, afzondering, v. *...sivisn, ('-zi-wism), s. stelsel
van uitsluiting, - van uitzondering, o. 5 ...SoRY, ('-zur-ri),
bn. zie EXCLUSIVE.
Excoct, (eks-kokt'), bw. uit-, afkoken.
E rcoóitate, (eks-kodj'-i-tet), bw. uit , overdenken, uit
- on, - upon, nadenken (over). *- D,-vinde.*,ow
dw. bn. overdacht enz.; zie EXCOGITATE. * ...ING, dw. bn.
overdenkend enz. -, s. (het) bedenken enz.; zie EXCOGITATE. *...ION, (-tee'-sj un), s. na-, overdenking, v.
Excommune, (eks-kom-mjoen'), bw. uitsluiten (uit de
kerkgemeenschap), in den kerkban doen.
Excommunicable, (eks- kom-mjoen'-i-ki-bl), bn. den
kerkban waard, vatbaar voor den kerkban.
Excommunicate, (eks-kom-mjoen'-i-ket), bw. in den
(kerk)ban doen, eXcommuniëeren. *--D, ('-id), dw. bn.
geëxeommuniëerd. *...ING, dw. bn. excommuniëerend.
*...ION, (-kee'-sj un). S. kerkban, m. verstooting (uit de
kerkelijke gemeenschap), v.
Excoriate, (eks-ko'-ri-et), bw. 1. villen, de huid afstroopen; 2. afschillen; 3. ontschorsen; 4. (heelk.) afschilferen,
openrijten. *- D, ('-id), dw. bn. gevild enz.; Zie EXCORIATE.
*...ING, dw. bn. villend enz. -, s. (het) villen enz. ; zie
EXCORIATE.

Excortication, (eks- kor-ti-kee'sjun), s. afschilling, ontschorsing, v.

Excreable, (eks'-kri-i-bl), bn. uitspuwbaar.
Excreate, (eks'-kri-et), bw. uitspuwen, schrapen (met
de keel). *- D, ('-id), dw. bn. uitgespuwd. *...ING, dw.
bn. uitspuwend. *...ION, (-ee'-sjun), s. uitspuwing, V.

Excrement, (eks'-kre-ment), s. l.uitwevpsel, o.; 2.baard,
m. uitspruitsel, o. (bij Shak). *- AL, (-Inent -el), bn.
uitgeworpen, geloosd; the - parts, de uitwerpsels.
*-ITIAL, (- ti'-sjel), bn. tot de uitwerpsels behoorend.
* -ITIOUS, (-ti'-sjus), bn. uitwerpsels bevattend.
Excrescense, (eks-kres'-sens), s. 1. (heelk.) uitwas, o.;
2. bult, v. *...SCENT, ('-sent), bn. uitwassend, bultig.
Excrete, (eks-kriet), ow. (gen.) uitwerpen, afscheiden,
ontlasten. *- D, ('-id), dw. bn. uitgeworpen, afgescheiden.
*...ING, dw. bn. uitwerpend, afscheidend. *...ION, ('- sjun),
S. uitwerping, afscheiding, (buik)ontlasting, v. *...IVr,
('-tiv), bn. ontlastend, afvoerend.
Excretory, (eks'-kri-tori), bn. zie EXCRETIVE. *-, S.
(ontl.) endeldarm, m.
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Exeruciable, (eks'- kroe-sji-bl), bn. folterbaar.
Excruciate, (eks-kroe'-sjet), bw. folteren, martelen,
pijnigen. *-v, ('-id), dw. bn. gefolterd. *...ING, dw. bn.
folterend. -, s. (het) folteren. *...ION, (-ee'-sjun), s.
foltering, marteling, pijniging, v.
Exeubation, (eks-kjoe-bee'-sjun), s. nachtwake, v.
Exculpable, (eks'kul'-pi-bl), bn. verschoonbaar, verontschuldigbaar.
Exculpate, (eks-kul'-pet), bw. verontschuldigen, ver
to - one's self. zich vrijpleiten van schuld.-schone;
*-D, ('-id), dw. bn. verontschuldigd enz.; zie EXCULPATE.
...ING, dw. bn. verontschuldigend enz.; Zie EXCULPATE.
..•ION, (-pee'-sjun), s. verontschuldiging, verschooning,
vrijpleiting (van schuld), v.
Exculpatory, (eks-kul'-pe-to-ri), bn. verschoonend,
verontschuldigend.
Excurrent, (eks-kur'-rent), bn. (plant.) vertakkend, zich
(in takken) verspreidend.
Excursion, (eks-kur'-zjun), s. 1. afwijking; 2. uitwei
afdwaling, v.; 3. uitstapje, toertje, o.; to be on an-ding,
-, een uitstapje doen.
Excursive, (eks-kur'-zajv), bn., 5 -LY, bijw. 1. afdwalend,
afwijkend; 2. uitweidend. 5 -NEss, s. (het) afdwalen,
afwijken enz.
Excusable, (eks-kj oes'-i-bi), bn. verschoonbaar, vergeeflijk. *- NESS, s. verschoonbaarheid,vergeeflijkheid,v.
S...Y, bijw. op verschoonbare wijze.
Exeusation, (eks-kjoe-zee'-sjun), s. zie EXCUSE.
Excusator, (eks-kjoe-zee'-tur), m. v. verschooner,
verontschuldiger, -ster, m. v. 5 -Y, bn. verschoonend,
verontschuldigend.
Excuse, (eks-kjoez'), s. verontschuldiging, verschooning,
v. excuus, o.; in - of, ter verontschuldiging van; it
admits of no -, het is onverdedigbaar, - onverschoonbaar; make my - to, maak mijne verontschuldiging bij.
Excuse, ( eks-kjoez-'),bw.l.verontschuldigen,verschoonen;
he will hou for not coming, hij zal uw wegblijven ver
vrijlaten, ontslaan; - mp coning, ver--ontschuldige;2.
ontschuldig mij zoo ik niet kom; he would have been -d
front it, wij zouden het hem niet kwalijk genomen -,
hein er van ontslagen hebben; I pray thee have me -d,
ik verzoek u mij te verontschuldigen; 3. rechtvaardigen;
4. schenken, kwijtschelden; he was -d the fire, de boete
werd hem kwijtgescholden. *-v, (-kjoesd'), des. bn. ver
zie EXCUSE. *-LESS, bn. onverschoon--ontsehuldigz.;
baar, onvergeeflijk. *- i;, (' -ur), m. v. verontschuldiger, -ster, in. v. *...ING, dw. bn. verontschuldigend
enz. -, s. (het) verontschuldigen enz.; zie EXCUSE.
Excuss, (eks-kuss'), bw. 1. afschudden, zich ontdoen van;
2. (recht.) beslag leggen (op). 5 -ion, ('-sjun), s. (recht.)
beslag, o. inbeslagneming, v.
Exeat, (eks'- i-ct), s. afscheid, ontslag, verlof (aan de
Engelsche hoogescholen), o.
Execrable, (eks-e-kri bl), bn., *..:Y, bijw. verfoeilijk,
afschuwelijk, vervloekt, verwenscht. *- NESS, s. gmv.
verfoeilijkheid, afschuwelijkheid, v.
Execrate, (eks'-e-kreet), bw. verfoeien, verafschuwen,
vervloeken, verwenschen. *-v, ('-id), des. bn. verfoeid
enz.; zie EXECRATE. R InG , dw. bu. verfoeiend enz.;
zie EXECRATE. *...ION, (-kree'-sjun), s. verfoeiing, ver
-wenschig,
v.; to hold in -, diep verfoeien.
Execratory, (eks'e-kre-tur-i), s. (godg.) verwenschingsformulier, o.
Exect, (eks-ekt'), bw. (w. g.) afsnijden, afhouwen. *- IOC,
('-sjun), s. afsnijding, afhouwing, v.
Execute, (eks'-e-kj oet), bw. 1. uitvoeren, volvoeren,
volbrengen,voltrekken;2. verrichten .3.besturen;4.(recht.)
ter dood brengen; 5. uitwinnen, den boedel verkoopen
(van), failliet doen verklaren; 6.bekrachtigen (eene akte).
*-, ow. zijne werking doen. *-n, ('-id), dw. bn. uitgevoerd enz.; zie EXECUTE. -x, ('-ur), m. v. uitvoerder, volbrenger, -ster, In. v. zie EXECUTIONER. * ...IOG,
dw. bn. uitvoerend enz.; zie EXECUTE, bw.
Execution, (eks-e-kjoe'-sjun), s. 1. uitvoering, volvoering, volbrenging, v.; to put, carry in -, ten uitvoer leggen; 2. uitwerking, veroorzaking, voltrekking,
v.; every shot did -, ieder schot raakte, - deed uitwerking; his steel smoked with bloody -, (Shak.) zijn zwaard
rookte van het vergoten. bloed; his vessels could do no upon them, zijne schepen konden hen niet schaden;
we did great - on his provisions, wij maakten een groot
gat in zijnen voorraad; the - had been too cruel, het
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bloedbad was al te wreed; her feature did certain -,
haar gelaat liet een onfeilbaren indruk achter; 3. (recht.)
strafvoltrekking, terdoodbrenging, tenuitvoerlegging,
executie (van een vonnis), v.; place of -, gerechtsplaats;
warrant for -, bevel van executie; 4. uitwinning; 5.
grosse van een executoir vonnis; 6. bekrachtiging, v.;
7. beslag (op goederen), o.; 8. uitvoering, voordracht (in
de kunst), v.
Executioner, (eks-e-kj oe' -sj un-ur), m. beul, scherp
-recht,m.
Executive, (eghs-ek'-joe -tiv), bn., *- LY, bij w.uitvoerend,
voltrekkend; - council, do uitvoerende raad, bewindsraad; to be - of, ten uitvoer leggen. *-, s. de uit
macht, v.
-voernd
Executor, (eglis-ek'-joe-tur), s. 1. uitvoerder, voltrekker;
2. dader; 3. executeur (van een testament), m.
(-to'-ri-el), bn. voltrekkend, uitvoerend. 5 - sn3Ii, s.ambt -,
post van executeur, o. m. *- Y, (eks-e'-kjoe-tur-ri), bn.
uitvoerend.
Executress, (eglis-ek'joe- tres), 5 ....TRIX, v. uitvoerster,
volbrengster, executrice (van een testament), v.
Exedra, (eks'-ie-dre), s. (oude bk.) zuilengang, v. voorportaal, o.
Exegesis, (eks-e-dji'-zis), s. bijbelverklaring, exegese, v.
Exegete, (eks'-e-djiet), in. bijbelverklaarder, -uitlegger, exegeet, m. 5 ...ICAL, (-dji'-ti-kel), bn., -LE, bijw.
(bij bel)verklarend, exegetisch.
Exemplar, (eghz-em'-pier), s. 1. voorbeeld, model; 2.
ideaal, o. *- I5Ess, (eghz'-em-ple-ri -nes), 5 -ITY, ('-i -ti),
s_ gmv. voorbeeldigheid, v. (liet) voorbeeldige. *- Y, bn.,
5 -ILY, bijw. 1. voorbeeldig, als voorbeeld, als model;
2. waarschuwend; 3. naar -, volgens het (een) voorbeeld;
4. ophelderend, verklarend. 5 -Y, s. exemplaar, o.
Exemplification, (eglis-ein-pli-fi-kee'-sjun), s. 1. (het)
tot voorbeeld stellen, verduidelijking, verklaring door
voorbeeld, v.; to be an - of, een voorbeeld opleveren
(zijn) van; 2. echt afschrift, o. kopij, v.
Exemplified, (eghz-em'-pli-fajd), dw. bn. zie EXEMPLIFY.
Exemplifier, (eghz-em'-pli-faj-ur), in. v. verklaarder,
uitlegger, -ster (door voorbeelden enz.), m. v.
Exemplify, (eghz-em'-pli-faj), bw.i.ve -klaren,uitleggen,
ophelderen (door voorbeelden); the life of the Saviour
exemplified his doctrines, in het leven des Zaligmakers
spiegelt zich zijne leer af; this ought be exemplified by
heaps of customs, tallooze gewoonten kunnen hiervan
als voorbeelden worden aangehaald; 2.(recht.) afschrijven,
Bene expeditie maken (van); 3. (recht.) door echte bescheiden staven. 5 -IA G, dw. bn. verklarend enz. -, s.
(liet) verklaren, toelichting, opheldering enz., v.; zie
EXEMPLIFY.

Exempt, (egliz-emt'), bw. - front, vrijlaten, vrijstellen
(van), vrijwaren (voor); his circumstances should - him
from censure, zijne omstandigheden moesten hem voor
alle berisping dekken. *-, bn. - front, 1. vrij, verschoonend (van), ontheven (aan); 2. tolvrij; 3. niet begrepen (in), uitgezonderd, uitgesloten. -, ni. v. (de)
bevrijde, bevoorrechte, ontslagene, ui. v. -, m. soldaat
der lijfwacht, m. 5 -E1J, ('-id), dw. bn. vrijgelaten enz.;
Zie EXEMPT, bw. 5 -IELE, bn. vrij, vrijgesteld. *- ING,
dw. bn. vrijlatend, vrijstellend enz.; zie EXEMPT, bw.
*-Ion, (-eau'-sjun), s. 1. - front, vrijlating, vrijstelling,
v.; no man can claim an - from death, geen mensch kan
aanspraak maken van den dood bevrijd te blijven;
2. ontheffing, v.
Exemptitious, (eks-emp-ti'-sjus), bn. scheidbaar, afzonderbc,ar.
Exenterate, (eks-en'-tur-et), bw. de ingewanden uit
uithalen. *...ioN, (-ree' -sjun), s. (het) uithalen-nem,
der ingewanden.
Exequatur,(eks-e-kwee'-tur),s. 1.wapenschild,exequatur,
o. ; 2. erkenning; (van een consul), v.
Exequial, (eks- i' -kwi-el), bn. tot de lijkstaatsie behoorend, lijk..., dood... *...QUIEs, (eks'-i- kwi -is), s. mv.
lijkplechtigheden, v. mv.
Exercent, (eks-ur'-sent), bn. uitoefenend, praktizeerend.
Exercisable, (eks'-ur-sajz-i-bl), bn. uitoefenbaar, uit te
oefenen.
Exercise, (eks'-ur-sajz), s. 1. oefening; by. -, door
oefening, v.; to take --, zich (lichaams)oefening geven;
2. uitoefening, v. gebruik, o.; the - of paternal authority,
liet uitoefenen van het vaderlijk gezag; 3. schooltaak, v.
opstel, o.; 4. verrichting van vrome werken; 5. (mil.)
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exercitie, oefening in den wapenhandel, v.; fire -,
oefeningen -, exercitie in het vuur.
Exercise, (eks'-ur-sajz), bw. 1. oefenen, uitoefenen; -d
in ill, volleerd in het kwade; to - one's self in speaking,
i
zich in
het spreken -, in het voordragen oefenen; 2.
besturen; 3. kwellen, plagen; 3. (mil.) oefenen, drillen.
*-, ow. 1. zich oefenen; 2. (mil.) exerceeren; 3. trachten,
streven (naar). *- D, (-sajzd'), dw. bn. geoefend enz.; zie
EXERCISE. *-ER, (- ur), m. v. oefenaar, uitoefenaar, -ster,
M. v. * ... ING, dw. bn. oefenend enz. -, s. (het) oefenen
enz.; zie EXERCISE.
Exereitation, (eks-ur -si- tee'-sjun), s. zie EXERCISE, S.
Exergue, (eghz-urgh'), s. munt.) plaats, ruimte (voor het
jaartal enz.), v.
Exert, (eghz-urt'), bw. 1. doen uitkomen, toonen; 2.
voortbrengen, doen ontstaan, baren; 3. ontwikkelen, ten
toon spreiden; 4. gebruiken, aanwenden, doen handelen;
to - one's e forts, zijne pogingen aanwenden (tot); to on act of command upon, een daad van gezag uitoefenen
jegens (op); to - one's self, zich moeite geven, zijne
krachten inspannen. *- D, ('-id), dw. bn. getoond enz.;
zie EXERT. *-ING, dw. bn. toonend enz.; zie EXERT.
Exertion, (eghz-ur'-sjun), s. 1. vertooning, uitoefening;
2. aanwending, toepassing, v. gebruik, o.; by an - of
the mind, door eene inspanning van den geest; his mind
would have scope for -, zijn verstand zou er een ruim
veld tot ontwikkeling vinden; an arbitrary - of authority, een willekeurige toepassing van gezag; 3. poging,
V. (het) streven.
Exertive, (eks-urt'-iv), bn. 1. vertoonend; 2. inspannend,
strevend.
Exertment, (eks-urt'- ment), s. zie EXERTION.
Exesion, (eks- i' -zjun), s. in-, uitbijting, doorvreting, v.
Exestuate, (eks-es'-tjoe-et), ow. 1. koken, zieden; 2. (fig.)
vertoornd zijn, razen. *...ION, (ee'-sjun), s. 1. koking,
zieding; 2. (fig.) blinde drift, gramschap, v.
Exeunt, (eks'- i -unt), bn. mv. (toon.) af (van meer dan
één persoon) (woordelijk: zij gaan heen).
Exfoliate, (eks-fo'- li -et), ow. 1. zich ontbladeren; 2.
schilferen, zich bladeren. *- D, ('-id), dw. bn. ontbladerd
enz.; zie EXFOLIATE. *...ING, dw. bn. zich ontbladerend
enz. -, s. (het) ontbladeren enz.; zie EXFOLIATE. *...ION,
(ee'-sjun), s. 1. ontbladering; 2. schilfering, v. *...IVE,
('-iv), bn. 1. ontbladerend; 2. eehilferig, schilferend. -,
S. middel dat afschilfering voortbrengt. o.
Exhalable, (eks- hel' - i - bl), bn. verdampbaar, licht verdampend. vluchtig.
Exhalant, (eks-he'-lent), bn. verdampend, uitwasemend.
Exhalation, (eks-he-lee'-sjun), s. verdamping, uitwaseming, v.
Exhale, (eghz-heel'), bw. doen verdampen, uitwasemen;
to be -d from, uitgewasemd worden uit. *- D, dw. bn.
verdampt, uitgewasemd. * - MENT, s. 1. uitdamping, v.;
2. wat uitgedampt is, o. damp, stoom, m. *...ENCE, S.
(het) uitdampen. *...INC, dw. bn. verdampend enz. -,
s. (het) verdampen enz.; zie EXHALE.
Exhaust, (eghz-haust'), bw. 1. uitputten; to - one's self,
zich uitputten, zich te buiten gaan (in wellust enz.); 2.
uitverkoopen; to be -ed, uitverkocht zijn (van goederen);
f

stukken overleggen; 2. ten toon stellen (kunstwerken);
3. (recht.) instellen (een geding); to -charge of treason,
een beschuldiging van verraad inleveren. °-, ow. ver
geven. *-, s. (recht.) overgelegd stuk,o.*- ED,-tonige
dw. bn. getoond enz.; Zie EXHIBIT, bw. * -ER, ('-ur),
m. v. 1. vertooner, -ster; 2. overlegger, inleveraar, -ster;
3. tentoonsteller, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. vertoonend
enz. -, s. (het) vertoonen enz.; zie EXHIBIT, bw.
Exhibition, (eghz-hi -bi'- sjun), s. 1. vertooning, tentoon
(recht.) overlegging; 3. tentoonstelling,-spreidng;2.
kunstbeschouwing; 4. (tooneel) voorstelling, v. schouwspel, o.; 5. studie, beurs (aan eene hoogeschool), wedde,
v.; to live upon a small -, van een klein pensioentje
leven; 6. belooning, v. *- ER, (- ur), m. beursstudent
(aan de Eng. hoogescholen), m.
Exhibitive, (eghz-hib'it-ajv), bn., *- LY, bijw. 1. vertoonend; 2. overleggend; 3. tentoonstellend; 4. verrbegen-

woordigend.
Exhibitory, (eghz-hib'-it-o-ri), bn. zie EXHIBITIVE.
Exhilarant, (eks-hil'-e-rent), bn. opwekkend. verruk
uitbundige vroolijkheid stemmend.-kend,vrhugto
Exhilarate, (eks-hil'-e-ret), bw. opvroolijken, verrukken,
tot uitbundige vroolijkheid stemmen. *-,ow.zich vroolijk
maken, uitbundig vroolijk zijn. *- D, ('-id), dw. bn. opgevroolijkt enz.; Zie EXHILARATE. ...ING dw. bn., -LY,
bijw. opvroolijkend enz. -, s. (het) opvroolijken enz.; zie
EXHILARATE. *...ION, (- ree' -sjun), s. opvroolij-king, uitbun
blijdschap, v.
-digevroljkh,
Exhort, (eghz- hort'), bw. 1. vermanen; 2. waarschuwen;
3. opwekken, aanraden (tot). *-, ow. vermaningen richten (tot). * -ATION, (-tee'-sjun), s. 1. vermaning; 2. waar
opwekking, v. raad, m. *- ATIVE, ('-e-tiv),-schuwing;3.
bn., -LY, bijw., *- ATORY, ('-e-tur-ri), bn. 1. vermanend;
2. waarschuwend; 3. radend, vermanenderwijs. *- ED,
('-id), dw. bn. vermaand enz.; zie EXHORT. *-ER, ('-ur),
m. V. 1. vermaner, vermaanster; 2. waarschuwer, -ster;
3. raadgever, - geefster, m. v. *- InG, dw. bn. vermanend enz. -, s. (het) vermanen enz.; zie EXHORT.
Exhumated, (eks-joe' -me-tid), bn. opgegraven.
Exhumation, (eksjoe- mee' -sjun), s. opgraving, v.
Exhume, (eks joem'), bw. opgraven. *- D, (-joemd), dw_
bn. opgegraven. *...ING, dw. bn. opgravend. -, s. (het)

opgraven.

Exieeate, (eks- ik' -ket). bw. Zie EXSICCATE.
Exigence, (eks- i -djens), *...Y, s. 1. vereischte, o. behoefte , v.; the - of the times, of the case, het dringende
der tijden, - van het geval; according to the - of our
occasions, overeenkomstig de behoeften van onzen stand,
- toestand; 2. uiterste, o. netelige toestand, m.
Exigent, (eks'- i -djent), bn. dringend, noodzakelijk. *-,.
s. (recht.) oproeping, dagvaarding; 2. dringende zaak, v.;
3. einde, o. (Steak.). * - FR, ('ur), s. (recht.) deurwaarder
(die een afwezige dagvaardt), m.
Exigible, (eks -i -dji-bl), bn. invorderbaar, vervallen,

verschenen.

Exiguity, (eks- i -ghjoe'- i -ti), s. geringheid, matigheid,
beperktheid, v. *...GLOUS, (-'ghjoe-us), bn. gering, nietig,

nietsbeduidend.

Exile, (eks'-ajl), s. verbanning, ballingschap, v.; to drive
into -, verbannen, tot ballingschap veroordeelen. °-,
3.(nat.) in-, ophalen;4.(stoomv.) verdichten,condenseeren.
m. v. banneling, balling, verbannene, m. v.
*-ED, bn. opgedroogd, uitgepompt. -, dw. bn. uitgeput enz.; Zie EXHAUST. * -ER, ('-ur), m. v. uitputter, Exile, (eks'-ajl). bw. 1. - from, verbannen, bannen;
2. verdrijven. *- D, (eks'-ild), bn. verbannen enz.; zie.
uitpomper, -ster, m. v. (ook werkt.). *-] BLE, bn. uit EXILE, bW.
putbaar, uit te putten. * - ING, dw. bn. uitputtend
enz.; - chamber, (stoomv.) dampruimte (in den stoom- Exile, (eks'-ajl), bn. broos, schraal, dun.
ketel); - machine, toestel om droge dokken leeg te Exilement, (eks'-ajl- ment), s. verbanning,ballingschap,v..
pompen, pomptoestel; -pipe, zie EXIT-PIPE; -valve, Exiling, (eks'-ajl-ling), dw. bn. verbannend. f -, s. (het>
verbannen.
(stoomv.) ontlastklep, v. -, s. (het) uitputten, leegExilition, (eks- i -li' -sjun), s. - out, plotselinge sprong pompen enz.; zie EXHAUST.
(uit), M.
Exhaustion, (eghz-ha.ust'-sjun), s. 1. uitputting; 2. (nat.)
Exility, (eks-il'- i -ti), s. gmv. broosheid, schraalheid,
ledigpomping; 3. (wisk.) differentiaal-rekening, v.
dunheid, v.
1.
uit5
-LY,
bijes.
Exhaustive, (eghz-haust'. iv), bn.,
Eximious, (eks-im'- i -us), br. (w. g.) uitmuntend.
puttend; 2. uitpompend.
Exhaustless. (eghz-haunt' -les), bn. onuitputtelijk, on- Exinanite, (eks-in'-e-najt), bw. 1. ledigen; 2. verzwakken. *...ION, (- ni' -sjun), s. 1. lediging, ruiming; 2. ontuitputbaar. *...MENT, S. 1. uitputting; 2. uitpomping,
bering, derving, v. verlies, o.
droogmaking, v. `...URE, ('-tjoer), s. uitputting, v.
Exheredate, (eks-hur'-e-det), bw. onterven. *- D, dw. Exist, (eghz-ist'). bw. 1. bestaan. in wezen zijn, zijn; 2..
leven; 3. duren. * - ED, (' -i d), dw. bestaanenz.;zieEXIST.
bn. onterfd. ...ING, dw. bn. ontervend. *...ion, (-dee'Existence, (eghz-ist'-ens), s. 1. bestaan, o. (het) wezen;
sjun), s. onterving. v.
2. (het) leven, duur, m.; to call into -, in het leven
Exhibit, (eghz-hib'it), bw. 1. topren, ten toon spreiden,
roepen, doen geboren worden; 3. (bet) voortbestaan
overleggen; to - a noble example of brarery, een schoon
...ENT, (' -ent), -IAL, ('- sji-el), bn. bestaand, levend.
voorbeeld van dapperheid geven; to - documents, (recht.)

EXI. -- EXP.
Existimation, (eghz-is-ti- mee' -sjun), s. meening, v. gevoelen, o.

Existing, (eghz-ist'-ing), dw. bn. bestaande enz. ; zie
EXIST, OW.

Exit, (eks'-it), s. 1. (toon.) af (hij, zij gaat); 2. uitgang,
in.; wrong -, (het) verkeerde heengaan; (fig.) scheiding
(uit deze wereld), V. vertrek, o.; he had made his - hij is
overleden; 3. (scheik.) losmakingv. *- PIPE, s. (stoomv.)
heetwatorkraan, v.
Exitial, (eghs-isj'-el), Exitious, (eghs-isj' -jus), bn.
-- to, bn. noodlottig (aan), verderfelijk (voor).
Exode, (eks'-ood), s. (toon.) ontknooping (van het treurspel), v.
Exodus, (eks'-o -dus), s. 1. Exodus, tweede Boek van Mozes;2. uitgang, m. vertrek(der Israelieten onder Mozes),o.
Exody, (eks'-o-di), s. gmv. zie EXODUS.
Eiofficial, (eks-of-fisj-jel), bn. ambtelijk, ambtshalve.
Exofficio, (eks-of-fi'-sji-o), bn. en bijw. ambtshalve.
Exogen, (eks'-o -dj in), s. (plant.) gewas naar buiten opgaande, o.
Exogloss, (eks'-o-ghlos), s. (soort) visch (in Amerika), m.
Exolete, (eks-o- liet'), bn. versleten, verwelkt, verouderd.
Exolution, (eks-o-ljoe'-sjun), s. (gen.) verslapping der
zenuwen, v.
Exolve, (eks-olw'), bw. verliezen, derven.
Exomphalos, (eks- om'-fe-lus), s. (heelk.) navelbreuk, v.
Exon, (eks'-un), m. bevelhebber der (Engelsche) koninklijke lijfwacht, m.
Exonerate, (eghz-on'-ur-et), bw. 1. - from, ontlasten
(van), ontheffen (aan); 2. bevrijden, vrijlaten, vrij spreken; 3. verantwoorden. *- D, dw. bn. ontlast enz.; zie
EXONERATE. * ...ION, (- ree' -sjun), s. 1. ontheffing; 2. bevrij ding, vrijlating, vrijspraak; 3. verontwaardiging, v.
*...IVE, ('-iv), bn. ontheffend.
Exophyllous, (eghz'-of-il -lus), bn. (plant.) naakt, niet
in een ander blad bevat.
Exoptation, (eks-op-tee'-sjun), s. vurige -, ernstige
wensch, m. - begeerte, v.
Exorable, (eks'-o-ri-bl), bn. verbidbaar, verbiddelijk,
mededoogend.
Exorate, (eks'-o-ret), bw. verzoeken, afbidden.
Exorbitance, (eghz-or' -bi- tens), *...TANCY, S. overschrijding, bovenmatigheid, overmaat, v. (inz. fig.); overdreven
eisch, m. *...TAN T, ('-tent), bn., -LY, bijw. overschrijdend,
bovenmatig, ijselijk, reusachtig.*...TATE, ('-tet), ow. overschrijden, de grenzen te buiten gaan, afwijken, overdreven eischen.
Exorcise, (eks'-or-sajz), bw. bezweren, bannen (den
duivel enz.). *- D, ('-sajzd), dw. bn. bezweren enz.; zie
EXORCISE. *- B, ('-sajz-ur), m. v. (duivelen) bezweerder,
- banner, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. bezwerend enz.
-, s. (het) bezweren enz.; zie EXoacisa.
Exorcism, (eks'-or-sism), s. (duivelen) bezwering, -banning V. * ...CIST, (- Sist), Zie EXORCISES..
Exorciial, (eghz-or'-di-el), bn. (red.) inleidend,aanheffend.
* ...ORDIUài, (- or'-di-um), s. (red.) begin, o. inleiding, v.
aanhef, m.
Exornation, (eghz-or-nee'- sjun), s. versiering, v. tooi, m.
Exortive, (eghz-ort'-iv), bn. rijzend, het oosten betref fénd.
Exosmose, (eghz' -os- moos), s. (nat.) uitzweeting (van
dampdeelen, gas enz.), v.
Exossated, (eghz- os' -se-tid), bn. ontbeend. *...OSSEOUS,
(- os' - si-us), bn. beenloos.
Exostome, (eghz'- os - toom), s. (plant.) kleine knopopening v. *...osTOSIS, (- os- too'-zis), s. (heelk.) beengezwel,
overbeen, o.
Exoteric, (eks- o-tur' -ik), *_AL, bn. 1. openbaar, bekend,
notoir; 2. uiterlijk.
Exotery, (eks'-o-tur -i), s. 1. openbaarheid, bekendheid,
notoriëteit; 2. uiterlijkheid, v.
Exotic, (eks- ot'-ic), *- AL, bn. vreemd, uitheemsch, bui
5 -, S. 1. vreemd -, buitenlandsch gewas; 2.-tenladsch.
vreemd woord, o. *...TICISM, ('-ti - sism), s. 1. vreemdheid,
v.; 2. vreemd woord, o. vreemde uitdrukking, v.
Expand, (eks-pend'), bw. 1. ontwikkelen, ontplooien,
ontspannen; the forehead relaxes and -s itself, het voor
ontspant en effent zich vanzelf; 2. verspreiden,-hofd
storten (water); 3. (nat.) uitzetten; to be -ed, zich uit
uitbreiden, wijder maken (zijnen werkkring);5.-zetn;4.
voortplanten; to - the heart, het hart verruimen. *-,
*_, ow. 1. zich ontwikkelen, zich ontplooien; 2. zich
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uitzetten, zwellen; the lake -ed, de wateren van het
meer zwollen; the heart -s with joy, het hart opent zich
van vreugde. * - ED, ('-id), dw. bn. ontspannen enz.; zie
EXPAND. * -ING, dw. bn. ontspannend enz. -, s. (het)
ontspannen enz.; Zie EXPAND.
Expanse, (eks-pens'), s. 1. uitbreiding, uitzetting; 2.
ruimte, v. groot vlak, o.
Expansible, (eks-pens'- i -bl), bn., *..BLY, bijw. uitzetbaar.
* ...BILITY, (- bil - i -ti'), * - NESS, S. uitzetbaarheid, v.
Expansion, (eks-pen'-sjun), s. 1. uitzetting, expansie,
v.; 2. (het) buiten de oevers treden; 3. (het) uitbreiden,
uitslaan (der vleugels); 4. ruimte; 5. (fig.) verruiming,
.; - of the affection, mededeelzaamheid van het gemoed.
V.;
-CURB, s. (werkt.) expansie -veer (om uitzetting en
inkrimping door hitte te voorkomen), v. *- ENGINE, s
ontspanningstoestel, m.
Expansive, (eks-pens'-iv), bn. 1. uitzettend; 2. verruimend; 3. mededeelzaam, bespraakzaam. *- NESS, s. 1.
neiging tot uitzetting, - tot verruiming; 2. mededeelzaamheid, bespraakzaamheid, v.
Exparte, (eks-par' -te), bijw. aan de ééne zijde, van
den éénen kant.
Expatiate, (eks-pe'-sji-et), ow. 1. ronddwalen, -loopen;
2. (fig.) uitweiden; to - on a subject, een onderwerp in
het breede behandelen; his form and manners were -d
upon, men sprak lang en breed over zijne gestalte en
manieren. *- D, ('-id) dw. bn. uitgeweid enz.; zie EXPATIATE. * ...ING, dw. bn. uitweidend enz. -, s. (het)
uitweiden, uitweiding enz.; zie EXPATIATE. *...ION,
(-ee'-sjun), s. 1. ronddwaling, V. (het) rondloopen; 2.
uitweiding, v.
Expatiator, (eks-pe'-sji-e-tur), m. v. uitweider, -ster,
m. v. *_Y, bn. uitweidend,
Expatriate, (eks-pe'- tri -et), bw. verbannen (uit het
vaderland). *- D, dw. bn. verbannen. *...ING, dw. bn.
verbannend. *...ION, (-ee'-sjun), s. verbanning, v.
Expect, (eks- pekt'), bw. wachten, verwachten, voorbereid zijn op, te gemoet zien; we -ed it, dit verwachtten
wij; when do you - him ? wanneer verwacht gij hem ?
what can you from her? wat kunt gij van haar verwachten? when did you - to see them? wanneer dacht gij
hen te zien ? they never -ed any good to come of, zij
voorzagen er nooit iets goed uit; I - to meet many difficulties, ik ben op veel bezwaren voorbereid; do you the sum will be paid? denkt gij dat de som betaald
zal worden ? they will escape, I -, zij zullen ontsnappen, denk ik; she -s too much from him, zij eischt
te veel van hem; don 't - so much, eisch niet zooveel;
he is -ed to leave town on Tuesday next, men denkt
dat hij aanstaanden Dinsdag van hier zal vertrekken;
-

the navigation was -ed to be long and dangerous, men

dacht dat de vaart (de overtocht) lang en gevaarlijk
zou zijn; he was not -ed to survive for many months,
men dacht niet dat hij nog eenige maanden zou leven;
those who -ed me to disgrace my character, zij die ver-

wachtten dat ik mijnen naam zou schandvlekken. -,

ow. wachten.

Expectable, (eks- pekt' - i -bl), bn. verwachtbaar, denk-

baar, te verwachten. *...ANCE, (- pekt' -ens), ...Y, s. 1.
verwachting, hoop, v. uitzicht, o.; 2. (het) verwachte; an
estate in -, een te verwachten goed (bezitting). *...ANT,
(' -ent), bn. verwachtend, hopend, uitziende (naar); the
- heir, de aangewezen (vermoedelijke) erfgenaam. -,
m. v. verwachter, -ster, m. v.
Expectation, (eks- pekt -ee'-sjun), s. 1. verwachting,
hoop, v. vooruitzicht, o.; I was disappointed in my -s,
ik werd in mijne verwachtingen teleurgesteld; he has-,
hij heeft (goede) vooruitzichten; I have the greatest -s
from my uncle, ik koester de beste verwachtingen van
mijnen oom; a youth of-, een veelbelovend jongeling;
a man of my -s, een man met vooruitzichten als de
mijnen; to indulge absurd -s, dwaze verwachtingen (hoop)
koesteren; my - is from him, al mijne hoop is op hem
gevestigd; 2. (kh.) vraag, v. eisch, m.; your -s are too
great. gij vraagt te veel, gij overvraagt; 3. (fig.) (de)
Messias.
Expectative, (eks- pekt' - e-tiv), bn. verwachtend, hopend,
*-, s. (het) verwacht wordende.
Expecter, (eks- pekt' -ur), m. v. zie EXPECTANT. S.
Expecting, (eks- pekt' -ing), dw. bn., * - LY, bijw. ver
verwachten enz.; zie Ex--wachtendz.*,s()
PE CI`, bw.
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(eks-pek'-to-rent), bn. 1. uitspuwend; 2. Experiment, (eks-pur'-i-ment), bw. 1. proeven nemen,
beproeven; 2. ondervinden. -, ow. - on, proeven nemen
(gen.) losmakend. *-, s. (gen.) losmakend middel, o.
op. *--AL, (-ment'-al), bn., -LY, bijw. 1. bij -, door
Expectorate, (eks-pek'-to-ret), bw. 1. spuwen, uit
ondervinding; 2. proefondervindelijk, door proeven, bij
uitstorten, lucht geven (aan zijn ge--spuwen;2.(fig)
onderzoek. * -ATIST, ('-e-tist) 7 m. 1. proevennemer; 2.
moed). *- D, ('-id), dw. bn. uitgespuwd enz.; zie EXPECvoorstander van het stelsel der proefnemingen, m. * - ATITORATE. *...ING, dw. bn. uitspuwend. -, s. (het) uitVE, ('-e-tiv),bn.proefondervindelijk .*-ED,dw.bn.beproefd
spuwen enz.; zie EXPECTORATE. * ...ION, (-ree'-SjUn), S.
enz.; zie EXPERIMENT, bw. * - FR, ('-ur), m. proeven1. uitspuwing; 2. losmaking (van slijm, van fluimen), v.
nemer, m. * - ING, dw. bn. proeven nemend enz. -, s.
...IV N ('-iv), bn. (gen.) losmakend.
(liet) proeven nemen enz.; Zie EXPERIMENT, bw. * - IST,
Expediate, (eks-pi'-di-et), bw. Zie EXPEDITE.
III. Zie EXPERIMENTER.
Expedience, (eks-pi'-di-ens), *...Y, s. 1. gepastheid, geschiktheid, oorbaarheid, v. (het) geschikte; 2. verzending, Expert, (eks-purt'), m. 1. deskundige; 2. (recht.) expert, m. *-, bn., * - LY, bijw. 1. deskundig, ervaren, bev. (Shak.); 3. ijver, spoed, m.; zie EXPEDIENT.
dreven, kundig. *- NESS, s. 1. bekwaamheid, ervaring,
Expedient, (eks-pi'-di-ent), s. middel, redmiddel, o. toekunde; 2. behendigheid, v.
vlucht, v. *-, bn., *- LY, bijw. 1. gepast, geschikt, raadijverig,
vlijtig.
Expetible, (eks-pet'-i-bl), bn. (w. g.) wenschbaar, bezaam, oorbaar, nuttig, doeltreffend; 2.
geerbaar.
Expeditate, (eks-ped'-i-tet), bw. (jag.) de teersen der
voorpooten van een hond afsnijden. *...ION, (tee'-sjun), Expiable, (eks'-pi-i-bl), bn. verzoenbaar, te boeten,
zoen...
S. uitsnijding der voorteenen (van een hond). v.
Expedite, (eks'-pe-dajt), bw. 1. gemakkelijk maken, Expiate, (eks'-pi-et), bw. 1. boeten; 2. verzoenen, herstellen (schade); em.) opdraaien voor; 3. afwenden
verlichten; 2. bespoedigen, verhaasten, aanzetten; 3. ver
(een ramp door gebeden). *- D, ('-id), dw. bn. geboet
(recht.) afschrijven, uitvaardigen, expeditieren.-zend;4.
2.
en z.; zie EXPIATE. *...ING, dw. bn. boetend. -, s. (het)
vaardig,
spoedig,
-lijk;
*
-, bn., -- LY, bijw. 1.
boeten enz.; Zie EXPIATE. * ...ION, (-ee'-sjun), s. 1. boete,
ijverig, vlijtig; 3. vrij; onbelemmerd (van een weg); 4.
boetedoening; 2. verzoening, v. zoenoffer, o.
licht gewapend. *- D, dw. bn. bespoedigd enz.; zie ExPEDITE. * ...ING, dw. bn. bespoedigend enz. -, s. (het) Expiatory, (eks'-pi-e-to-ri), bn. boetend, zoen...
Expilation, (eks-pi-lee'-sjun), s. verwoesting, v. roof, m.
bespoedigen enz.; zie EXPEDITE.
verwaarloozing (van het goed eens minderjarigen), v.
Expedition, (eks-pe-di'-sjun), s. 1. spoed, m. snelheid,
vaardigheid, v.; 2. behendigheid; 3. (recht.) uitvaardiging, Expirable, (eks-pair'-i-bl), bn. sterfbaar, sterfelijk, vergankelijk.
uitgifte, v. afschrift, o. expeditie, v.; 4. veld-, zeetocht,
m.expeditie, onderneming, v. * - ARY, ('-e-ri), bn. tot een Expiration, (eks-pi-ree'-sjun), s. 1. uitademing; 2. uit
expeditie behoorend.
sterven, dood, m.; 4. einde, o.-waseming,v.;3(ht)
Expeditious, (eks-pe-di'-sjus), bn., *- LY, bijw. 1. spoe- verschijning (van een termijn), v.
dig, snel, haastig, vaardig, vlug; 2. vlijtig, ijverig. Expiratory, (eks-paj'-re-to-ri), bn. uitademend, uitademingS...
* -NESS, S. spoed, m. snelheid, vaardigheid, bedrijvig
-heid,v. Expire, (eks-pajr'), bw. 1. - forth, uitademen (lucht);
2. uitwasemen; 3. opwerpen (vlam); 4. eindigen, sluiten.
Expeditive, (eks-ped'-i-tiv), bn. vaardig, behendig, vlug.
*-, ow. 1. lucht uitademen; the ponderous ball -s, de
Expel, (eks- pel'), bw. -from, out, 1. verjagen, uitzetten,
-LABLE,
*
schieten
(pijlen).
verbannen, uitdrijven; 2.
zware kogel vliegt uit; 2. sterven, den adem uitblazen,
('- li-bl), bn. verdrijf-, verjaagbaar. *- LED, (-pled'), dw.
(ook fig.); my hopes -d, mijne hoop vervloog; 3. eindigen,
bn. verjaagd enz.; zie EXPEL, bw. *- LER, ('-lur), m. v.
vervallen, verschijnen (van een termijn). *- D, ('-id),
verjager, verdrijver, m. verjaagster, verdrijfster, v.
dw. bn. 1. uitgeademd; 2. gestorven enz.; zie EXPIRE,
* -LING, dw. bn. verjagend enz. -, s. (het) verjagen
bw. en ow. *...ING, dw. bn. 1. uitademend; the - organ,
enz.; Zie EXPEL.
het uitademingswerktuig; 2. stervend; - words, laatste
woorden eens stervenden. -, s. 1. (het) uitademen; 2.
Expend, (eks-pend'), bw. 1. verteren (geld); 2. besteden,
(het) sterven enz.; zie EXPIRE, bw. en ow.
ten koste leggen (aan); the labor -ed on this book, de
arbeid aan dit werk ten koste gelegd; 3. gebruiken, Expiscation, (eks-pis-kee'-sjun), s. visscherij, v. (het)
verbruiken; 4. verslijten. *-, ow. verteren, vergaan.
visschen.
*-FD, (' id), dw. bn. verteerd enz.; zie EXPEND. * -ING, Explain, (eks-pleen'), bw. uitleggen, verklaren, toelichten; to -- away, alles duidelijk uiteenzetten. *-, ow. zich
dw. bn. verterend. -, s. (het) verteren enz.; zie EXPEND.
Expenditure, (eks-peed'-i-tjoer), s. uitgave, vertering,
ophelderen,duidelijk worden,aan den dag komen. * -- ABLE,
('-i- hl), bn. verklaarbaar, duidelijk. *-ED,(- pleend),dw.bn.
V. *- s, mv. 3. kosten, onkosten, m. mv.; 2. (zeev.) verbruik
(van voorraad), o.
uitgelegd enz.; zie EXPLAIN. *-ER, ('-ur), m. v. uit
Expense, (eks-pens'), s. vertering, v. onkosten, m. mv.;
verklaarder, -ster, tolk, m. v. * -ING, dw. bn.-legr,
-s of war, oorlogskosten; incidental -s, onvoorziene
uitleggend enz. -, s. (het) uitleggen enz.; Zie EXPLAIN,
-s
for
onkosten, - uitgaven; petty -, kleine onkosten;
bw. en ow.
/i2inig, onkosten der tafel, - van onderhoud; free of -, Explanation, (eks-ple-nee'-sjun), s. uitlegging, verklakostenvrij, franco; at any -, tot iederen prijs, wat het
ring, toelichting, opheldering, uiteenzetting, verduideook koste; at great -, at a large-, met groote kosten;
lijking, v.; to come to an -, to have an - (witli), een
to be at great -, veel kosten moeten doen, veel uitgaven
explicatie hebben met (van beleedigden onderling).*..NAhebben; to go to -, zich in onkosten stoken; to meet an
TORY, (-plen'-e-tur-ri), bn. uitleggend, ophelderend, toe-, eene uitgave bestrijden; to pact to -, op onkosten
lichtend.
jagen; to undertake an -, zich met de onkosten belasten; Expletion, (eks-pli'-sjun), s. aanvulling, v.
to run into -, onkosten doen; at public -, op 's lands Expletive, (eks'-pli-tiv), bn. aanvullend, volmakend.
kosten. * -- FtiL, bn., -LY, bijw. kostbaar, met -, vol
*_, s. (red.) stopwoord, o. stopregel, m. *...TORY, ('-tur-ri),
onkosten. * - LESS, bn. zonder onkosten, vrij.
bn. aanvullend, stoppend.
Expensive, (eks-pens'-iv), bn., * - LY, bijw. 1. duur, Explicable, (eks'-pli-ki-bl), bn. verklaarbaar.begrijpelijk.
kostbaar; 2. verkwistend; 3. vrijgevig, mild. 5 -NESS, S. Explicate, (eks'-pli-ket), bw. 1. ontwikkelen; 2. uit
1. duurte, kostbaarheid; 2. verkwisting; 3. vrijgevigheid,
verklaren. *- D, ('-id), dw. bn. uitgelegd. *...ING,-legn,
mildheid, V.
dw. bn. uitleggend. -, s. (het) uitleggen. *...ION,
Experience, (eks-pi'-ri-ens), s. 1. ondervinding, v.; by
(-kee'-sjun), s. 1. uitlegging, verklaring; 2. ontwikkeling,
-, frog:, -, bij ondervinding; 2. proef, proefneming, v.
v. *...IVE, ('-iv), *...oRY, ('-ur-ri), bn. verklarend, uit
Experience, (eks-pi'-ri-ens), bw. 1. ondervinden, ont*...oR, ('-ur), m. uitlegger, verklaarder, m.-enrtd.
waren (genoegen, verdriet enz.); 2. beproeven, probeeren, Explicit, (eks-plis'-it), bn., 5 -LY, bijw. duidelijk, klaar,
onderzoeken. *- D, ('-enst), dw. bn. ondervonden enz.;
bepaald; he was - in his terms, hij was duidelijk in zijne
zie EXPERIENCE, bw. *_R. ('-ur), m. V. beproever, proef
bewoordingen. *-, S. (oudt.) einde (achter een werk), o.
neemster, m. V. *...ING, dw. bn. ondervindend-nemr,
*-NESS, s. duidelijkheid, klaarheid, juistheid, v.
enz. -, S. (het) ondervinden enz.; zie EXPERIENCE, bw. Explode, (eks-plood'), ow. uitbarsten, ontploffen, sprinExponent, (eks-pi'-ri- ent), bn. vol -, met ondervin
gen , knallen; the volcano -d, de vulkaan barstte uit;
-ding.
a meteor will -, or zal een meteoor ontploffen. *--, bw.
Experiment, (eks-pur'-i-ment), s.proef, proefneming, v.;
1. luide afkeuren, uitfluiten; 2. veroordeelen, laken;
to try an -, eene proef nemen.
to be -d, uit de mode zijn, geen gezag -, geen invloed
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:meer hebben; 3. doen ontploffen (eene bom enz.), doen
springen (eene mijn). *- D, (-id), dw. bn. uitgefloten enz.;
zie EXPLODE, ow. en bw. *-ER, ('-ur), m. V. 1. afkeurder, berisper, -ster; 2. uitfluiter, -ster, m. v. *...ING,
dw. bn. uitfluitend enz. -, s. (het) uitfluiten; ontploffing enz .; V.; Zie EXPLODE, Ow . en bw.
Exploit, (eks-plojt'), S. 1. heldendaad, v. wapenfeit; 2.

vicissitudes of the elements, daar zij aan de onbestendig
heden van het weder blootgesteld waren; she avoided - to
observations, zij vermeed zich aan de blikken van anderen
bloot te stellen; he is not mortified at the - of his
follies, hij voelt zich niet vernederd door de openbaring
zijner dwaasheden; I felt mortified by my -, ik voelde
mij vernederd mij aldus aan de kaak gesteld te zien;
(fig.) schelmstuk, o.
the garden has a southern -, de tuin ligt tegen het zuiden;
.Explorate, (eks- plo' -ret), bw. zie EXPLORE. *•..ION, (-ree' 2. blootstelling (aan gevaar enz.); 3. uiteenzetting,schets,
sjun), s. 1. opsporing, v. onderzoek, o.; 2. opneming,
voorstelling, v.; 4. schandaal, o.; to make an -, ergernis
peiling (van kusten enz.), v.
geven, - baren.
.Explorator, (eks'- plo -re-tur), m. onderzoeker, op- Expound, (eks-paaund'), bw. 1. uitleggen, uiteenzetten,
spoorder, uitvorscher, m. *-Y, bn. onderzoekend, opverklaren; 2. onderzoeken, vorschen. *-ED, ('-id), dw.
sporend,uitvorschend;an -journey,eene ontdekkingsreis,
bn. uitgelegd enz..; zie ExPOUND. *-ER, ('-ur), m. V.
een onderzoekingstocht.
uitlegger, verklaarder, -ster, v.; 2. onderzoeker, -ster,
.Explore, (eks-ploor'), bn. 1. onderzoeken, opnemen (een
land); 2. peilen (eene kust), (zeev.) verkennen, boden;
3. (fig.) uitvorschen. *-D, (-ploord'), dw. bn. onder .zocht enz.; zie EXPLORE. * -MENT , S. onderzoeking, uit
onderzoeker , uitvor--vorsching,.*R('u)m1
scher; 2. peiler, m. *... ING, dw. bn. onderzoekend enz.;
Zie EXPLORE.

dw. bn. uitleggend enz.
°
-, s. (het) uitleggen enz.; zie EXPOUND, bw.
koerier,
renbode, m.-, s.
Express, (eks- pres'), m.
boodschap, v. ambtelijke brief, m. expresse, v. *-BOAT,
s. (zeev.) adviesjacht, o. 5 -T RAIN, S. exprestrein, posttrein, sneltrein, m. (op spoorwegen).
Express, (eks- pres') bn., *-LY, bijw. 1. opzettelijk; a
messenger sent -ly from, een opzettelijk afgezonden
boodschapper; 2. uitdrukkelijk, formeel; where reason is
- for any opinion, als een gevoelen volkomen met de
rede overeenstemt; 3. volkomen gelijkend, getroffen;
navorscher, M. V. ` - ING,

:Explosion, (eks-ploo'-zjun), s. uitbarsting, ontploffing,
v. (het) springen, (liet) in de lucht vliegen.
Explosive, (eks- plo' -ziv), bn., *-LY, bijw. losbarstend,
ontploffend, knallend, bij wijze van ontploffing.
Expoliation, (eks- po - li -ee-'sjun), s. zie SPOLIATION.
- face, getrouw afbeeldsel.
.Exponent, (eks-poo'-nent), s. 1. (wisk.) machtsaanwijzer, Express, (eks- pres'), bw. - out of, 1. uitdrukken, uit
exponent; 2. (fig.) leider -, aanvoerder eener partij, m.
uitdrukken, te kennen geven, over--persn;2.(fig)
* -IAL, (-nen'sjel), bn. (wisk.) tot den exponent bebrengen; to - one's self, zich uitdrukken, verklaren; I hoorend, den exponent betreffend.
ed myself to, ik gaf mijne mooning te kennen aan; 3.
..Export, (eks'-purt), s. 1. (kh.) uitvoer, uitvoerhandel, m.;
voortbrengen; 4. aanwijzen; 5. -from, ontscheuren, ont2. (het) uitgevoerde, uitvoerartikel, o. *-DUTY, S. uit
trekken (aan) . * -ED, (- prest'), dw. bn. uitgedrukt enz.;
. 5 -TRADE, s. uitvoerhandel, m.
-vorecht,
zie EXPRESS. * -IBLE, ('- i -bl), bn. uitdrukbaar, uit te
_Export, (eks'- poort'), - from, bw. 1. (kh.) uitvoeren (goedrukken, noembaar. * -ING, dw. bn. uitdrukkend enz.
deren); 2. (oudt.) wegvoeren . 5 -ABLE, ('- i -bl), bn. (kh.)
-, s. (het) uitdrukken, Zie EXPRESS, bw.
(-ee'-sjun),
s.
(kh.)
uit te voeren, uitvoerbaar . * -ATION,
Expression, (eks- pres' -sjun), s. uitdrukking, uiting, v.
uitvoer, m.; bounty of -, premie van uitvoer; channel Expressive , (eks- pres' -siv), bn., * -LY, bijw. - of, 1.
of -, uitvoer-kanaal, débouché; on -, bij den uitvoer.
uitdrukkend; 2. vol uitdrukking; 3. nadrukkelijk, krachs -ED, ('-id), dw. bn. uitgevoerd. *-ER, ('-ur), m. v.
tig. 5 -NESS, s. 1. uitdrukkelijkheid, (het) uitdrukkelijke
(kh.) uitvoerder, -ster, in. v. exporteur, m . * -ING, dw. bn.
2. kracht, nadrukkelijkheid, v.; 3. (het) sprekende, karakuitvoerend.
teristieke (in de kunst.)
Exposal, (eks-poo'-zl), s. zie EXPOSURE.
Expressivo, (ek-pres-si' •wo), bn. met uitdrukking, met
.Expose, (eks- poos'), bw. 1. blootleggen, aan den dag
nadruk (in de kunst).
brengen (een geheim enz.); 2. te kennen geven; voor Expressness, (eks -pres'-nes), s. opzettelijkheid, v.
ontwikkelen, ontvouwen (een plan enz.); 3.-drageu, Expressure, (eks- pres' -sjoer'), s. uitdrukking, v. het uitontblooten; (fig.) blootgeven, in gevaar brengen; 4. ontgedrukte (Shak.)
maskeren, berispen; 5. blootstellen; to - to the test, aan Exprobrate, (eks'-pro-bret), s. afkeuren, laken, bede proef onderwerpen; to - one's self, zich blootstellen
rispen, verwijten. 5 ...ION, (-bree'-sjun), s. afkeuring, be(aan gevaar enz.), zich belachelijk maken; 6. te vonderisping, V. verwijt, o. *... IVE, (eks-pro-bre'-tiv), bn.,
ling leggen; 7. uitstallen, te koop leggen; 8. ten toon
-LY, bijw. verwijtend, berispend.
stellen. *-D, (-poozd'), dw. bn. blootgesteld enz.; zie Exprofesso, (eke-pro- fes -so), bn. ambtelijk, ambtshalve.
EXPOSE. * -DNESS, S. verlatenheid, weerloosheid, v. (het) Expropriate, (eks-pro'-pri-et), bw. 1. onteigenen; 2. het
blootgesteld zijn (aan). „ -R, ('-ur), m. v. 1. die blooteigendomsrecht opgeven; to - one's self, van het eigenstelt enz.; zie EXPOSE, bw.; 2.tentoonsteller,-ster,exposant,
domsrecht afzien. *-D, ('-id), dw. bn. onteigend.*...ING,
inzender, -ster, m. v. *... ING, dw . bn. blootstellend enz.
dw. bn. onteigenend. 5 ...ioN, (-ee'-sjun), s. 1. onteige-, s. (liet) blootstellen enz.; in order to prevent his fling, v.; 2. afstand van eigendomsrecht, m.
himself to danger, ten einde te beletten dat hij zich aan Expugn, (eks-pjoen'), bw. (mil.) bestormen, stormendergevaar blootstelde; zie EXPOSE, bw.
hand bemachtigen.
Exposition, (eks- po -zi'-sjun), s. 1. ligging; 2. bloot - Expugnable, (eks-pugh'- ni -bl), bn. bestormbaar, neem legging, voordracht, uiteenzetting; 3. uitlegging, verklabaar. *... NATION, (-nee'-sjun), s. bestorming, inneming, v.
ring; 4. tentoonstelling (beter EXHIBITION), v.
Expugner, (eks-pjoeis'-ur, ook: eks-pjoe'-nur), m. bestormer, in.
Expositive, (eks- pos' - i -tiv), bn. blootleggend,verklarend,
te kennen gevend. *... POSITOR^ (- po' -zi-tur), m. 1. Expulse, (eks- puls'), bw. verjagen, verdrijven. *-R,
die te kennen geeft; 2. die blootstelt enz.; 3. uitlegger,
('-ur), m. v. verjagen, verdrijver, verdrijfster, m. v.
vertolker; 4. adressant, requestrant, vertooner, m.; zie
...ION, ('-sjun), s. -verjaging, verdrijving, uitzetting, v.
EXPOSER, m. * ...POSITORY, bn . Zie EXPOSITIVE.
... IVE, ('-iv), bn. verjagend, verdrijvend.
Ex post facto, (eks-post-fek'-to), bw. (recht.) - law, Expunction, (eks-punk'-sjun), s. uitwissching, doorha
-ling,v.
wet houdende strafbepaling tegen daden die onder een
Expunge, (eks-puudsj'), bw. uitwisschen, doorhalen,
vroegere wet niet strafbaar waren. '
voorhouden,
-with,
*...ING,
-tjoe-let),
ow.
(ook
fig.).
*-D,
(-pundsjd),
dw.
bn.
uitgewischt.
Expostulate, (eks- pos'
voor oogen houden, redeneeren; they -d with the king
dw. bn. uitwisschend. -, s. (het) uitwisschen.
that, zij beklaagden zich bij den koning dat... *-, bw. Expurgate, (eks-pur'-ghet, ook: eks'-pur-ghet), bw.
voor
over.
*-D,
('-id),
dw.
bn.
bepraten, beraadslagen
zuiveren, reinigen. *-D, ('-id), dw. bn. gereinigd, gezuiverd. *... ING, dw. bn. zuiverend. *...ION, (-ghee'-sjun),
gehouden enz.; zie EXPOSTULATE. * ...ING, dw. bn. voorS. zuivering, reiniging; (fig.) loutering, v.; arts want -,
houdend enz. -, S. (het) voorhouden enz.; zie EXPOSde kunst moet gelouterd worden. *...oR, ('-ur), m. zuiTULATE. * ...ION, (-lee'-sjun), s. 1. redeneering, V. ververaar, reiniger, m. *...ouious, (-to-ri-us), *...oRY, ('-ur-ri),
wijt, o. redekaveling, vermaning; 2. woordenwisseling, v.
bn. 1. zuiverend, reinigend; 2. verbiedend; - index, lijst
Expostulator, (eks -pos' -tjoe-le-tur), m. klager , ver
klagend, vermanend.
van verboden boeken.
-maner,.*Y('tui)b
.,Exposure, (eks- po' -zjoer), s. 1. blootgeving, blootleg - Expurge, (eks-purdsj'), bw. wegwisschen, wegvegen.
ging, blootstelling aan de lucht enz., v.; their - to the 1 Exquire, (eks-quajr'), bw. uitzoeken, uitvorschen.
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Exquisite, (eks'-kwi-zit), bn., *- LY, bijes. 1. uitgelezen,
uitnemend, voortreffelijk; 2. buitengemeen; -ly ill, zeer
slecht; 3. verheven, grootsch; 4. fijn, kiesch, teêrgevoelig;
5.1 popachtig, coquet. *-, m. v. modegek, m. modepop,
v. *- NESS, S. 1. uitnemendheid, voortreffelijkheid; 2.
kieschheid, teêrgevoeligheid; 2. netheid, popperigheid, v.
*...Ivx, ('-iv),bn., -LY,bijw. onderzoeklievend,weetgierig.
Exsanguious, (eks-sen'-gwi-us), bn. 1. bloedloos, bloed
-arm;2.
(nat. h.) witbloedig (van dieren).
Exseind, (eks-sind'), bw. afsnijden, afhouwen. *- ED,
('-id), dw. bn. afgesneden. *- ING, dw. bn. afsnijdend.
Exseribe, (eks-skrajb'), bw. af-, uitschrijven. *- D,
(-krajbd'), dw. bn. af-, uitgeschreven. *...ING, dw. bn.
af-, uitschrijvend.
Eiscript, (eks-skript'), s. afschrift, o. kopij, v.
Exseetion, (eks-sek'-sjun), s. afsnijding, v.
Exsert, (eks-surt'), * - ED, ('-id), bn. vooruitspringend,
uitstekend.
Exsertile,,(eks-surt'-il), bn. uitlegbaar, besteedbaar.
Exsiecant, (eks-sik-kent), bn. op-, uitdrogend.
Exsiceate, (eks-sik'-ket), bw. op-, uitdrogen (door uitdamping). *- D, ('-id). bn. opgedroogd. *...ING, dw. bn.
opdrogend. -, s. (het) opdrogen. *...ION, (-kee'-sjun),
s. op-, uitdroging, droogte, v. *...IvE, ('-iv), be. drogend.
Exspuition, (eks-spoe-i'-sjun), s. uitspuwing, v.
Exstipulate, (eks-stip'-joe -let), bn. (plant.) zonder aanhangsels.
Exsuccous, (eks-suk' -kus), bn. saploos, droog.
Exsuction, (eks-suk'-sjun), s. uitzuiging, v.
Exsudation, (eks-soe-dee'-sjun), s. uitzweeting, v.
Exsude, (eks-sjoed'), bw. doen uitzweeten. *-, ow.
uitzweeten. *- D, ('-id), dw. bn. uitgezweet. *...ING, dw.
bn. uitzweetend. -, s. (het) uitzweeten.
Exsuffiation, (eks-suf-flee'-sjun), s. 1. uitblazing; 2.
(soort) geestenbezwering, v.
Exsuffolate, (eks- suf'-fo-let), bn. verachtelijk (Shak.).
Exsuseitate, (eks-sus'- si-tet), bw. opwekken; aanhitsen.
*...ION, (-tee'-sjun), s. opwekking, aanhitsing, v.
Extanee, (eks'-tens), s. uitwendig bestaan, o.
Extancy, (eks'-ten -si), s. (het) uitsteken (boven), bovenuitstekend deel, o.
Extant, (eks'-tent), bn. 1. uitstekend, zich verheffend
(boven); 2. blijvend, voortdurend bestaand; none of
his writings are -, geen zijner werken is tot ons gekomen.
Extasy, zie ECSTASY.
Extemporal, (eks- tem'-po-rel), *...PORANEOUS, (-po-ree'ni-us), bn., * - LY, bijw. voor de vuist, onvoorbereid,
bij improvisatie. * -NESS, s. onvoorbereidheid, v. (het)
voor de vuist spreken, - dichten enz.
Extemporary, (eks -tem'-po-re-ri), bn. onvoorbereid.
Ex tempore, (ek-tem'-po-ri), bijw. to deliver speak
-, voor de vuist opzeggen, - spreken, improviseeren. *-,
s. geïmproviseerd stuk, - vers enz., o. improvisatie, v.
Extemporiness, (eks-tem'-po-ri-nes), s. (het) onvoorbereide, kunst der improvisatie, v. *...PoRizE, ('-po-raj z),
bw. improviseeren, voor de vuist spreken, - dichten enz.
-a, ('-ur), m. v. die voor de vuist spreekt, - dicht enz.,
improvisator, improvisatrice, m. v. *...PO$IZiNG, dw. bn.
voor de vuist sprekend, improviseerend.
Extend, (eks-tend'), bw. 1. uittrekken, verbreeden, verlengen, vergrooten; 2. trekken (lijnen); 3. uitzetten
(grenzen); 4. (fig.) uitbreiden, uitstrekken; few - their
thonghts towards universal knowledge, weinig menschen
verheffen hunne gedachten tot de algemeene wetenschap;
he -ed mercy to me, hij schonk mij genade; 5. uitstrekken (de armen); 6. reiken (de hand); 7. (kh.) verlengen,
prolongeeren (een termijn van betaling); 8. schorsen,
opschorten (de voltrekking van een vonnis); 9. (recht.)
schatten (goederen onder rechterlijk beslag). *-, ow.
zich uitstrekken (tot). *- ED, (- id), dw. bn. uitgestrekt
enz.; zie EXTEND, bw. en ow. * - EE, ('-ur), m. v. uitrekker, trekker, -ster, m. v. (ook werkt.). *- IBLE, ('-i- bl),
bn. uitrekbaar, rekbaar. *- ING, dw. bn. uitrekkend, uit
uittrekken enz.; I was not-strekndz.,(h)
aware of its - so j ar, ik vermoedde niet dat het zich
zoover uitstrekte; zie EXTEND, bw. en OW. *-LESSNESS,
s. gmv. onbegrensde uitgebreidheid, eindeloosheid, v.
Extensible, (eks-tens'-i-bl), bn. rekbaar, vatbaar voor
vergrooting enz. *...SIBILITY, (si - bil'-i-ti), *- NEss, s.
gmv. rekbaarheid, v.
Extensile, (eks-tens'-il), bn. Zie EXTENSIBLE.
Extension, (eks-ten'-sjun), s. 1. uitrekking; 2. uitge-
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breidheid, v.; 3. omvang, m.; 4. (fig.) verwijdering, v.
afstand, m. *- AL, bn. zeer uitgebreid.1
Extensive, (eks-tens'-iv), bn., *- LY, bijw. 1. uitgebreid,
uitgestrekt; 2. belangrijk,beduidend,aanzienlijk *- NESS,
s. 1. uitgebreidheid; 2. belangrijkheid, v.; 3. groote omvang, m.; 4. grootte, ruimte, v.
Extensor, (eks-tens'-ur), s. (ontl.) trekspier, v.
Extent, (eks-tent'), bn. uitgebreid, uitgestrekt. *-, s_
1. uitgebreidheid, uitgestrektheid, v.; to be twenty miles
in -, twintig mijlen in uitgebreidheid zijn; - of the
hold, (zeev.) inhoud van het ruim; to the full -, in zijne
volle uitgebreidheid; to a certain -, tot op zekerehoogte; to such an -, tot zulk een hoogte, - een graad;
he lived to the - of this revenue, hij verteerde al zijn
inkomen; 2. lengte (eener lijn); 3. dikte, zwaarte (van.
een dier); 4. bedoeling (van het recht); 5. schatting,
taxatie (van in beslag genomen landerijen), v.
Extenuate, (eks-ten'-joe-et), bw. 1. uitputten, verzwak
verminderen; 2. verzachten (een misdrijf), pleiten-ken,
voor, verminderen; 3. verlagen; 4. (nat.) verdunnen. *-,
bn. dun, mager, slank. *- D, ('-id), dw. bn. uitgeput
enz.; zie EXTENUATE. * ...ING, dw. bn. uitputtend enz.
-, S. (het) uitputten enz.; zie EXTENUATE. *...ion,
(-ee'-sjun), s. 1. uitputting, verzwakking; 2. verzachting
(eener misdaad enz.), leniging, verlichting (eener straf),
v. *...o$, ('-ur), m. verzachten, leniger, m.
Exterior, (eks-ti'-ri-ur), bn., *- LY, bijw. 1. uitwendig,
uiterlijk; 2. buitenlandsch. k -, s. 1. uiterlijkheid, v. (het)
uitwendige, uiterlijk; 2. buitenland, o.; the -s, de uitwendige deden. *- ITY, (-or'-i -ti), s. 1. buitenste oppervlakte, v.; 2. (het) uiterlijke; zie EXTERIOR, S.
Exterminate, (eks-turm'-in-et), bw. 1. uitroeien, verdelgen; 2. ontwortelen; 3. verwijderen, vernietigen; 4.
(alg.) doen verdwijnen. *-n, ('-id), dw. bn. uitgeroeid.
enz.; zie EXTERMINATE. * ...ING, dw. bn. uitroeiend
enz. -, S. (het) uitroeien enz.; zie EXTERMINATE..
*...ION, (nee'-sjun), s. 1. uitroeiing, verdelging; 2. ont-worteling; 3. verwijdering, vernietiging, v.; 4. (alg.) het doen verdwijnen. ..o$, ('-ur), m. uitroeier, vernietiger
(ook werkt.), m.. -Y, bn. uitroeiend, vernietigend; - war,
verdelgingskrijg.
Extermine, (eks-turm'-in), bw. (Shak.) zie EXTERMINATE.
Extern, (eks-turn'), bn. zie EXTERNAL. *-, m. v. dagscholier, -ster, niet -inwonende leerling, externe, m. v.
External, (eks-turn'-el), bn., * - LY, bijw. 1. uitwendig, buiten; - department, uitwendig voorkomen; - wall,.
buitenmuur; - condensor. (stoomv.) droge condensor;
2. (fig.) van -, naar buiten, buitenwaartsch, buitenwaarts;
- taxes, (kh.) inkomende -, invoerrechten. *-s, mv. 1.
(het) uiterlijke, uitwendige; 2. uiterlijke plechtigheden
van den godsdienst, v. mv. *- ISY, ('-i- ti), s. gmv. (wijsb.)
uitwendige opvatting (der dingen), v.
Exterraneous, (eks-tur-re'-ni-us), bn. vreemd, buiten
-landsch.
Extersion, (eks-tur'-sjun), s. uitwrijving, uitwissching, v.
*-ATION,
Extill, (eks-til'), ow. afdroppelen, doorzijpelen.
(-lee'-sjun), s. afdroppeling, doorzijpeling, v.*-ED,dw.bn.
afgedroppeld, doorgezijpeld. *- ING, dw. bn. afdroppelend,
doorzijpelend.
Extimulate, (eks-tim' j oe-let), bw. Zie STIMULATE.
Extinct, (eks- tinkt'), bn. 1. uitgebluscht, uitgedoofd; 2...
gestorven, dood; to become -, uitsterven; (ook) eindigen
(na volbrachte werking); 3. ten einde, geëindigd; 4. opgeheven. *-, bw. 1. uitdooven; 2. (fig.) vernietigen.
Extinction, (eks-tink'-sjun), s. 1. uitblussching, uit
uitsterving; 3.(recht.)delging;4.verdelging,v.;-doving;2.
the - of nations, de verdelging -, de uitroeiing der volken.
Extinguish, (eks in'-ghwisj), bw. 1. uitdooven; uit
(recht.) vernietigen, te niet doen-bluschen, ;2.
(aanspraken); 3. opheffen; 4. smoren; 5. verduisteren.
* -ABLE, ('-i- bl), bn. 1. bluschbaar, uitdoofbaar; 2. (fig.)
verdelgbaar; 3. sterfelijk. 5 -ED, ('-ghwesjt), dw. bn_
uitgebluscht enz.; Zie EXTINGUISH. * -ER, ('- ur), 1. m. v.
uitdoover, uitdoofster, blusscher, bluschster ; 2. s.
domper, in. dompertje, o. *- ING, dw. bn. uitblusschend
enz. -, s. (het) blusschen enz.; Zie EXTINGHUISH. * _MENT,
s. 1. uitblussching, uitdooving; 2. afschaffing (eener wet
enz.) V.; Zie EXTINCTION.
Extirp, (eks-turp'), bw. 1. uitroeien; 2. uitsnijden; zie
EXTIRPATE. 5 -ABLE, ('-i-bl), bn. 1. uitroeibaar; 2. uitsnijdbaar.
Extirpate, (eks-tur'-pet), bw. - from, 1. uitroeien ver-
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delgen; 2. (heelk.) uit-, wegsnijden (likdorens enz.). *- D,
('-id), dw. bn. uitgeroeid enz.; zie EXTIRPATE. * ...ING,
dw. bn. uitroeiend enz., -, s. (het) uitroeien enz.;
Zie EXTIRPATE. *...ION (-pee'-sjun), s. 1. uitroeiing, verdelging; 2. (heelk.) uit-, wegsnijding, v.
Extirpator, (eks-tur'-pe-tur), m. 1. uitroeier, ver
uit-, wegsnijder, m.
-delgr;2.
_Extispicious, (eks-ti-spi'-sjus), bn. voorspellend, de
wichelarij betreffend.
Extol, (eks-tol'), bw. verheffen, loven, opvijzelen, verheerlij ken. * -LED, ('-told), dw. bn. opgevijzeld enz.;
zie EXTOL. *-ER, ('-ur), m. v. verheffer, lofredenaar,
opvijzelaar, -ster, m. v. *- LING, dw. bn. opvijzelend
enz. -, S. (het) opvijzelen enz.; zie EXTOL.
Extorsive, (eks-tors'-iv), bn., *- LY, bijw. afpersend, door
knevelarij, woekerachtig.
Extort, (eks-tort'), bw. en ow. afpersen, knevelarij plegen, woekeren. *-, * - ED, ('-id) dw. bn. afgeperst enz.;
zie EXTORT. * -ING, dw. bn. afpersend enz. -, s. (het)
afpersen enz.; zie EXPORT.
Extortion, (eks-tor'-sjun), s. 1. afpersing, knevelarij, v.
woeker, m.; 2. gewelddadige inbezithouding, v. *- ARY,
('-e'-ri), bn. afpersend. *- ATE, ('-et), *-ous, ('-us), bn.
drukkend, gewelddadig. *- ER, ('-ur), m. v. afperser;
woekeraar, -ster, m. v.
Extortious, (ek-stor'-sjus), bn. zie EXTORSIVE.
Extra, (eks'-tre), bijw. buitengewoon, buitengemeen, zeer,
extra; an - hand, een buitengewoon bediende, een
noodhulp; -- mores, buiten de muren. * -CHARGES, S. mv.
buitengewone onkosten. *-DOTAL, bn. buiten het huwelijksgoed. *-FOLICEOUS, bn. (plant.) afgescheiden van
de bladen. *-FREIGHT, S. overlast, m. *- JUDICIAL, bn.
- LY,bijw.(recht.) buitenrechtelijk, Onwettig *- LAYDAYS,
S. mv. meer dan gewone ligdagen. *-LIMITARY, bn.buiten
de grenzen, buiten den limietpaal (ook fig.). *- OFFICIAL,
bn. buiten-ambtelijk, niet -ofpiciëel. *_PAROCHIAL, bn.
buiten-parochiaal. * -PHYSICAL, bn. bovennatuurkundig.
* -PROFESSIONAL, bn. buiten hetgeen het beroep eischt
of medebrengt. *-PROVINCIAL, bn. buiten de provincie, f
buiten-gewestelijk. 5 -REGULAR, bn.buiten den regel (ook
fig.),onmethodisch. *-TERRITORIAL, bn. buiten het grondgebied. * -TROPICAL, bn. buiten de keerkringen. "- vAsCULAR, bn. (ontl.) buiten de vaten.
Extract, (eks-trekt'), s. 1. uittreksel, extract; 2. (apoth.)
aftreksel, af kooksel, extract, o.; 3. (scheik.) extractiefstof, eerst beginsel van alle planten; 4-. (oudt.) af komst v.
Extract, (eks-trekt'), bw. - from, out of, 1. uittrekken
(i. a. b.), uit-, af halen; nobly -ed, van edele af komst,
- geboorte; 2. (apoth. en scheik.) aftrekken, afkoken;
3. uithalen, extraheeren (uit geschriften enz.), verkorten.
-ED, ('id), dw. bn. uitgetrokken enz.; zie EXTRACT.
* -ING, dw. bn. uittrekkend. -, s. (het) uittrekken,
enz.; zie EXTRACT.
Extraction, (eks-treks'-sjun), s. 1. uittrekking, (i. a. b.),
uithaling; 2. (apoth.) aftrekking, af koking; 3. geboorte,
af komst, v.
Extractive, (eks-trekt'-iv), bn. 1. uittrekbaar; 2. (apoth.)
aftrekbaar, afgetrokken. *...OR, ('-ur), m. 1. uittrek
geboortetang, forceps, v.; 3. (heelk.)-ker,m.;2(vod)
steentangetje, o.
Extradictionary, (eks-tre-dik'-sjun-e-ri), bn. niet in
woorden (op het papier) maar wezenlijk bestaand.
Extradition, (eks-tre-di'-sjun), s. uitlevering (inz. van
misdadigers), v.
Extrados, (eks-tre'-dos), s. (bk.) buitenzijde, -lijn (van
een boog) v.
Extrageneous, (eks-tre-dji'-ni-us), bn. tot eene andere
soort behoorend, niet-soortelijk.
Extramission, (eks-tre-misj'-un), s. 1. uitzending; 2.
uitgifte, v.
Extramundane, (ek-stre-mun'-den), bn. buiten de stof
-felijk
wereld, bovenaardsch.
Extraneous, (eks-tre'-ni-us), bn., *- LY, bijes. 1. vreemd
(aan), niet behoorend (tot); 2. vreemd, buitenlandsch;
- fossils, (aardk.) organische versteeningen, - fossiliën.
Extraordinaries, (eks-trur'-di-ne-ris), s. mv. 1. bui
dingen, o. mv.; 2. (kh.) bijkomende kosten, m.-tengwo
mv.; 3. verval, o. emolumenten, o. mv. *...DINARILY, ('-dine-re-li), bijw. op buitengewone wijze. * ... DINARINESS, S.
1. (het) buitengewone, buitengemeene; 2. merkwaardig
*...DINARY, ('d'-ne-ri) bn. en bijw. 1. buitenge--heid,v.
woon, buitengemeen; 2. merkwaardig.
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Extraught, (eks-traot'), Zie EXTRACTED.
Extravagance, (eks-trew'-e-ghens), *...Cy, s. 1. buitensporigheid; ongeregeldheid; onbezonnenheid; 2. overdrijving, overspanning, v.; 3. onzin, m. onzinnigheid, dwaasheid; 4. dweperij, v. (het) avontuurlijke; 5. overmaat,
hevigheid; 6. gezwollenheid (van stijl), v. bombast, m.;
7. verkwisting v.
Extravagant, (eks-trew'e-ghent), bn., *- LY, bij w. 1.
buitensporig, onbezonnen; 2. overdreven, overspannen;
3. onzinnig, zot, dwaas; 4. avontuurlijk; 5. hevig; 6. verkwistend. *-, m. v. 1. loszinnige, dwaas, zot, zottin;
2. verkwister, verkwistster; 3. landlooper, -ster, m. v.;
the -s, (recht.) de twee laatste doelen der Decretaliën
van het geestelijk wetboek (corpus juris canonicus).
-NESS, S. Zie EXTRAVAGANCE.
Extravaganza, (eks-trew-e-ghen'-ze), s. (muz.) wat alleen op effect maken geschreven is.
Extravagate, (eks-trew'-e-ghet), ow. 1. dwalen; 2. ijlen
(in koorts); het spoor bijster zijn. ...ION, (-ghee'-sjun),
s. 1. dwaling, ronddoling; 2. ijling (in koorts); 3. overmaat, v.
Extravasate, (eks-trev'-e -zet), bw. (gem.) uittreden (uit
de natuurlijke bloedvaten), s. *- D, ('-id), dw. bn. uitgetreden enz.; Zie EXTRAVASATE. 5 ...ING, dw. bn. uittredend *...ION, s. (-zee'-sjun), s. (gen.) uittreding (uit
de natuurlijke bloedvaten), v.
Extravenate, (eks-trew' -i-net), bn. uit de aderen gekomen, gelaten.
Extraversion, (eks-tre-wur'-sjun), s. (w. g.) uitwerping,
V. (het) wegsmijten.
Extreat, (eks-triet ), s. Z10 EXTRACTION.
Extreme, (eks-triem'), bn., * - LY, bijw. 1. (de, het)
laatste, uiterste, hoogste; 2. uiterst, hoogelijk, zeer,
hoogst, uitnemend, overdreven; an - case, een dringend
geval; - lassitude, (veearts.) verstijving, stijfheid; -unction, (r. k.) het laatste oliesel, vormsel, o.
Extreme, (eks-triem'), s. 1. (het) uiterste, hoogste,
hoogste graad, m.; to ara -, tot het uiterste; in the -,
ten uiterste; to run into -s, ii n uitersten vervallen; -s
meet, (spr.) do uitersten raken elkander; 2. (het) tegen
tegenstelling, v.; 3. einddoel, o. 5 -LESS,-overgstld,
bn. zonder einde, eindeloos.
Extremity, (eks-trum'-i-ti), s. (ies), 1. uiterste, hoogste
punt, o. - graad, m.; to drive, carry to -, tot het uiterste
drijven; the - of, de hoogste graad van; to reduce to
-, tot den uitersten nood brengen; 2. levenseind, o.
stervensnood, m.; 3. (zeev.) - of the steng, scherpte van
den voorsteven; extremities, (ontl.) uiteinden (van het
lichaam), extremiteiten; uiterste grenzen (van een
land).
Extricable, (eks'-tri-ki bl), bn. 1. uittrekbaar; 2. (fig.)
vermijdbaar, redbaar.
Extricate, (eks'-tri-ket), bw. - from, out of, 1. trekken,
redden (uit), onttrekken aan ; 2. ontwarren, losmaken;
to - one's self from, zich redden uit; 3. (nat.) losmaken
(damp). *- D, ('-id), dw. bn. onttrokken (aan) enz.; zie
EXTRICATE, bw. *...ING, dw. bn. onttrekkend enz. -, s.
(het) onttrekken (aan) enz.; zie EXTRICATE. * ...ION,
(-kee'-sjun), s. 1. onttrekking (aan), redding (uit); 2.
(nat.) losmaking, ontwikkeling (van gas enz.), v.
Extrinsic, (eks-trin'-sik), * - AL, bn., * - ALLY, bijw.
uitwendig, van buiten, uiterlijk.
Extrorsal, (eks-tror'-sel), bn. afgekeerd van de as.
Extruct, (eks-trukt'), bw. bouwen, oprichten. *- ION,
('-sjun), S. gebouw, o. *- IVE, bn. bouwend, stichtend,
bouw... *- oR, ('-ur), m. bouwer, stichter, ni.
Extrude, (eks-troed'), bw. 1. uitstooten, - drijven; 2.
wegjagen, bannen. *- D, ('-id), dw. bn. weggejaagd enz.;
Zie EXTRUDE. *...ING, dw. bn. wegjagend enz.
Extrusion, (eks-troe'-zjun), s. 1. uitstooting, -drijving,
v.; 2. (het) wegjagen, -bannen.
Extuberance, (eks-tjoe'-bur-ens), 5 ...ANCY, s. (gen.)
zwelling, v.; 2. uitwas, o. bult, m. klier, v. gezwel, o.; 3.
buil, v. *...ANT, ('-ent), bn. 1. gezwollen; 2. uit-, opgezet,
bultig. *...ATE, ('-et), ow. zwellen, uitzetten.
Exuberance, (eksjoe'-bur-ens), *...ANCY, s. 1. overmaat, volheid; 2. weelderigheid, v.; 3. (plant.) uitwas (der
booroen), 0. *..:ANT, ('-ent), bn., -LE, bijw. 1. overmatig, overvloedig, -lijk, vol; 2. weelderig. *...ATE, ('-et),
ow. overvloeien (van), weelderig zijn.
Exuccous, (eks-uk'-kus), bn. saploos, zonder vocht,
-droog.
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Exudation, (eks-joe -dee'-sjun), s. (het) zweeten enz.;
Zie EXSUDATION.

Exude, (eks j oed') bw. doen zweeten enz.; zie ExsuDE enz.
Exulcerate, (eks-ul'- sur-et), bw. 1. (heelk.) zweren
veroorzaken, doen zweren; 2. (fig.) verbitteren, vertoornen, kwellen. *-, ow. (heelk.) zweren. *-, bn. (fig.)
verbitterd, vergramd, wrokkend. *- D, dw. bn. (heelk.)
gezworen enz.; Zie EXULCERATE, bw. en ow. * ... ING, dw.
bn. zwerend enz. -, S. (het) zweren enz.; zie aXULCERATE. *...ION, (- ree' -sjun), S. (heelk.) 1. zweving; 2.
invreting, v.; 3. (fig.) wrok, m. *...oRY, ('-ur-ri), bn.
zweerachtig.

Exult, (eghz-ult'), ow. - at, - that, juichen (over), zich

verlustigen (in); to -- over a fallen enemy, over den val
eens vijands juichen. * - ANCE, (-'tens), ...Y, s. gmv.
gejuich, o. vreugde (over), v. * - ANT, bn. juichend,
triomfeerend (over). * -ATION, (-tee'-sjun), s. gejuich, o.
triomf, m.zege(over),v.*-ING,bn. juichend; triomfeerend
(over); she founded - hopes upon that prospect, zij

putte een blijde hoop uit dat vooruitzicht; his - spirits,
zijn juichend hart. -, s. gejuich, o. triomf, m. -LY,
bijw. zie EXULTANT.

Exundate, (eks-un'-det), ow. overstroomen.

*...ION,

(-dee'-sjun), S. (w. g.) overstrooming, V.
Exungulate, (eks-un'-ghjoe-let), bw. afsnijden, knippen (de nagels). *-- D, dw. bn. zonder nagels. *...ING,
dw. bn. afsnijdend (de nagels enz.).
Exuperable, (eks -joe' -pur -i -bl), bn. overtrefbaar.
* ...ANCE, ('-ens), s. overwicht, 0. * ...ANT, (' -ent), bn.

overtreffend.

Exuperate, (eks -joe' -pur-et), bw. overtreffen, over-

vleugelen. *- D, dw. bn. overtroffen. *...ING, dw. bn.
overtreffend. -, s. (het) overtreffen. *...ION, (-ree' -sjun),
(het) overtreffen; overvleugeling, v.
Exurgent, (eks-ur'-djent), bn. voortvloeiend.
Exuscitate, (eks-us'- si -tet), bw. opwekken, verwekken.
Exust, (eks-ust'), bw. verbranden. *...ION, ('-djun), S.
verbranding, v.
Exuviable, (eks -joe' -vi -i-bl), bn. ruilbaar.
Exuviae, (eks -joe' -vi-ee), s. mv. afwerpsels (haren enz.
van ruiende dieren), v.
Exvoto, (eks'- wo -to), s. (r. k.) gelofte -gift, v.
Eyas, (aj'-es), s. nestvalk, m. *-, bn. ongevederd, vederloos. * -MUSKET, S. nestsperwer, m.
Eye, (aj), s. 1. oog, o.; blind of an -, blind op één oog,
éénoogig; glass -, glazen oog; (veearts.) glasoog; she
wiped her -s, zij droogde -, veegde hare oogen af; I did
not close my -s the whole night, ik heb den gansehen
nacht geen oog geloken; they have the sun in their -s,
de zon schijnt in hunne oogen; a black -, een zwart
oog, een blauw oog (na eene vechtpartij enz.); to
have bad -s, kwade (zwakke) Dogen -, een slecht gezicht
hebben; sore -s, zeere oogen; to cast the -s, de Dogen
slaan (werpen) op; to cast an - through the window,
uit het venster kijken, een blik door het venster slaan;
before his -s, voor zijne oogen; he cried his -s out, hij
schreide zich blind; th give an - to, het oog houden
op, - over; have your -s about you, houd oog in 't zeil;
to have an - to, in het oog houden (iets, iem.); to have
in one's -, in het oog hebben, bedoelen; to keep a sharp
- upon, scherp in het oog houden; with the naked -,
V.

met het ongewapend oog; to have the -s shut, geslotelr
oogen hebben; 2. (fig.) tint, m. (een) weinigje; an - of
blue, een blauwe tint; 3. (zeev.) oog, o. ovale kous, v.
gat, o.; wind's-, windstreek, windveer; to sail in the
wind's -, tegen den wind *zeilen; bull's-, wantkloot,
m.; dead-, puttingjuffer;Flemish-, damessplits, vlaamsch
oog, baanoog; head - let hole, gaten voor de rabanden;'
reefband -, gat van een rifband; ' - of the anchor,
ankeroog; 4. (wag.) naaf, v. oog, o.; (mil.) -s right!'
- left ! hoofd rechts ! - links! (ook) richt u ! -'s front!
staat ! 5. (fig.) aanblik, m. zienswijze, v.; 6. oogmerk,.
doel, o.; 7. (plant.) knop, m. hart (vats een zaadkorrel),.
o.; 8. (veearts.) keuring (der paardentanden); 9.
(drukk.) kroon (der letterstaven); 10. (bk.) iron -,
kram, v.; dead man's -s, dakglaasjes, ossenoogen; 11.
(jag.) an - of pheasants, een broedsel fazanten; golden
-, (soort) kleine eendvogel. * -ATTRACTING, bn. verlokkelijk. * - BALL, s. (ontl.) oogappel, m. *- BEAM, S.
oogopslag, -wenk, M. *- BOLT, S. (zeev.) oogbout, m.
*- BRIGHT, 0. (plant.) oogentroost, m. *- BROw, s. wenkbrauw, m. *- DROP, s. traan, m. * - FLAP, s. (rijsch.)
oogklep (der paarden), v. *-- GLANCE, s. lonk, oogwenk,
M. * -GLASS, s. bril, kijker, m. oogglaasje, o.; double-,
tooneelkijker (binocle, jumelles). *-GLUTTING, s. (het)
druipen -, tranen der oogen. * - HAWK . MOTH, S.
soort vlinder, v. * - HOLE, s. 1. (ontl.) oogholte, v.t
2. (zeev.) kijkgat, o. *- LASHES, S. mv. ooghaartjes, o.
mv. *- LET HOLE, S. (zeev.) gaatje voor een rifseizing,
0. *-LESS, bn. blind. * - LID, S. ooglid, o. *- OFFENDINGr
bn. oogkwctsend. *-PIECES, s. mv. (nat.) oog -, geziclitsglazen, - stukken (aan verrekijkers enz.), o. mv. * - PLEASING, bn. behaaglijk voor de oogen, - voor het gezicht.
*-SALVE, s. oogmiddel, -water, o. * - SEIZING, s. (zeev.)>
oogbindsel, o. 5 -SERVANT, m. oogendienaar,laffe vleier,
kruiper, m SERVICE, s.00gendienst, m.vleierij, kruiperij, v. *-snoT, s. 1. gezichtsverheid, v.; 2. blik,
oogwenk, m. *- SIGHT, Q. 1, gezicht, o. (het) zien ; 2.
oogmaat, v.; 3. bereik van het gezicht. o. *- soRr, s.
1. oogteer, zeer oog, o.; 2. (fig.) doren in het oog, m.
*- SPLICE, s. (zeev.) oogsplitsing, v. *- SPOTTED, bn._
gespikkeld, gevlekt, met oogen. N -STONE, s. kreeftsoog
(geschikt om voorwerpen uit het oog te halen), o..
*_STRING, S. (Ontl.) oogzenuw, V. * -TOOTH, s. oogtand,.
m. * -WATER, S. oogwater, 0. * -WINK, s. 1. oogwenk;.
2. lonk, m. *- WITNESS, M. V. ooggetuige, ni. V.
Eye, (aj), bw. beschouwen, aanzien, bekijken. *- D, ('-id),.
dw. bn aangezien enz.; zie EYE, bw. -. bn. dull -,
met slechte -oogen; black -, met zwarte oogen; double
-, met schele (valsche) Dogen, - blikken; blear -,
traanoogend; full -, met vooruitpuilende ooges; single'
-, one-, dénoogig. *- ER, ('-ur), m. v. beschouwer,
beziener, hekijker, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. beschouwend, beziend enz. --, s. (het) bezien enz.; zie EYE.
Eyot, (aj' -ut), s. eilandje, o.
Eyre, (ajr), s. 1. (recht.) rondreis, -- .;justice in -, rechter
die de ronde doet, ommegaande rechter (inz. in Engeland); 2. speciale rechtbank; 3. rechtbank voor woud- of
jachtgedingen, v.; 4.chief-justice in --, opperwoud -rechter.
Eyry, (aj'-ri), s. nest (eens roofvogels), o.
Ezekiel, (i -zi'-ki-el), m. (bijb.) Ezechiël (m. n.).
Ezra, (ez'-re), m. 1. (bijb.) Esra (m. n.); 2. het boek Esra.

F.

F, (ef), s. 1. F, zesde letter van het alphabet; 2. vierde dia
klankladder, v.; f-flute; tertsfluit; 3. F. (verk.)-tonische
fellow, (lid) broeder eener vereeniging; French, Franseh;
Flemish, Vlaamseh; fine, fijn, schooni fiiat,(onder op dokters
forte, (muz.) sterk, forte; Fan, Zie FANNY; F. A.-recptn);
S., zie F. S. A.; F. D. (fldei defensor), verdediger van het
geloof; F. E. of Fl.E. (Flemish ell),Vlaamsche -, Belgische
el; F. E., Fr. E. (French ell), Fransche el; Feb. (February),
Februari; F. f.(pandects),pandecten, wetboek van Justinianus; if (fortissimo), (muz.) zeer sterk; F. G. S. (fellow of the

Geological Society, lid der Geologische Maatschappij; F.H.
S.(fellow of Horticultural Society),lid der Maatschappij voor
tuinbouw); fig. (figure), figuur; Fkn. (firkin), vierdevat;

Fl., (florin), gulden; F. L. S. (fellow of the Linnean
Society), lid der Maatschappij Linnaeus; F. M. B. S(fellow of the medico-botanical society), lid der Medisch.
botanische maatschappij; Fm. (fathom), vadem; Fo. fol.,
(folio), folio, blad; Fred. (Frederick), Frederik; F. R..
A. S. (fellow of the IRoyal Asiatic Society), lid der Koninklijk Aziatische Maatschappij; F. R. Ast. S. (fellow of
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proposal, zij wil van uw voorstel niets weten; with his
the Royal Astronomical Society), lid der Koninklijke Maatschappij voor sterrenkunde; F. R. G. S. (fellow of the
- to the earth, met zijn aangezicht ter (naar de) aarde;
Royal Geographical Society), lid der Koninklijke Maat5. (fig.) stoutheid, onbeschaamdheid, v.; he has the - to
schappij voor aardrijkskunde; F. R. I. A. (fellow of the
charge others, hij heeft de onbeschaamdheid anderen te
Royal Irish Academy) lid der Koninklijk-Iersche academie;
beschuldigen; . 6. aanzien, voorkomen, o. schijn, m.; 7.
F. R. S. E. (fellow of the Royal Society of Fdimburgh),
(zeev.) oppervlakte, v.; - of u board, houtsnede; - of
lid der Koninklijke Maatschappij van Edimburg; F. R.
a compass, roos van een kompas; - of a guru, vlak van
S. Li. (fellow of the Royal Society of litterature), lid der
het trompetstuk van een kanon; 8. (stoomv.) cylinder,
Koninklijke Maatschappij van letterkunde; F. R. S. L.
m.; 9. (vest.) buitenzijde (van een bastion); 10. gesteld
& E. (fellow of the Royal Societies of London oud RelineV. toestand, staat van zaken, m.; on the - of-heid,
burgh), lid der Koninklijke Maatschappijen van Londen
these circumstances, tegenover zoodanige omstandigheden;
en Edimburg; F. R. S. & S. A. (fellow of the Royal
11. kuur, v.; to nsake -s to, kuren maken aan; 12. ruit,
Society and of the Society of Antiquaries), lid der KoninkV. vierkant, o. facette (van diamant), v.; to cut into -s,
lij ke Maatschappij en der Maatschappij voor oudheden;
met facetten snijden; 13. vlak (van liet aanbeeld); 14.
Fra. (Francis, Frances), Frans, Francisca; F. S. A., 1.
plat (van den hamer); 15. belegstuk (van een muur
enz.), o.; 16. (luil.) right about -, rechtsom, keert! 17.
(fellow of the Society of Antiquaries), lid der Maatschappij
voor oudheden; 2. (fellow of the Society of Arts), lid der
(drukk.) letter, v.; fat -, vette letter; thin -, dunne
Maatschappij voor kunsten; Fscp., zie FOOL'S CAP; Ft. (fiat),
letter; 18. (stoomv.) slide-, stoomschuifspiegel. 5 -AGUE,
fiat(op recepten); Fth., zie FATHOM; Fur., zie FURLONG; F.
s. (gen.) aangezichtspijn, (tic douloureux), v. 5 -CLOTH,
Z. S. (fellow of the Zoological Society), lid der Maatschappij
s. lijkdoek, m. * -GUARD, s. masker (bij het schermen
voor dierkunde; f. o. b. (free on board), vrij aan boord.
enz.), 0. * -PAINTER, M. v. portretschilder, -es, m. v.
5 -PAINTING, S. (het) portretschilderen. 5 -PLALE, S.
Fa, (fa), s. 1. (muz.) fa (noot), v.; 2. fa-sleutel, m.
Fabaceous, (fe-be'-sjus), bn. (w. g.) boonachtig.
(stoomv.) spanplaat eener draaibank, v. 5 -SORE Ea, s.
Fabago, (fe-be'-gho), s. (plant.) dikblad, o.
vuurscherm, o. °- WHEEL, S. (werkt.) kroonrad, o.
Fabian, (fe bi-en), m. Fabianus, Fabius (m. n.). -, Face, (fees), bw. 1. tegenover staan; 2. het front bieden
bn. dralend, aarzelend (naar Fabius den draler).
aan; his house -s mine, zijn huis staat tegenover het
Fable, (fee'-bl), s. fabel, verdichting, v. verdicht vermijne; our army -d the euenay, ons leger stond tegenhaal, o. *-, bw. verdichten. *-, ow. fabels schrijven.
over den vijand, - was met liet front naar den vijand
*-D, ('-id), dw. bn. verdicht. *- R, ('-ur), m. V. vergekeerd; 3. het hoofd -, tegenstand bieden (aan), niet
dichter, -ster, fabelschrijver, -schrijfster, m. v. *...ING,
wijken (voor), braveeren; 4. (bk.) bekleeden (met); 5.
dw. bn. verdichtend enz. -, s. (het) verdichten enz.;
(kleêrm.) bezetten, garneeren (met); 6. (fig.) to - down,
ternederslaan, doen terugdeinzen (door onbeschaamdzie FABLE, bw. en OW. * -MAKER, 111. V. zie FABLER.
Fabric, (feb' rik), s. 1. gebouw; 2. maaksel, o. fabrikage,
heid); to - out, zich redden uit. *-, ow. 1. zijn aan
een gemaakt uiterlijk geven,-gezichtvrkn;(f.)
v.; this is cloth of a beautiful -, de fabrikage van dit
veinzen, huichelen; 2. (mil.) front maken; to - about,
laken is prachtig; 3. stelsel, o. bouw, m. systeem, o.;
D,
the - of universe, de bouw van het h elal, het wereld
(feesd),
dw. bn. tegenover gewenden, keeren. *wat (door kunst) gemaakt of gefabriceerd is,-stel;4.a
staan enz.; zie FACE. -. bn. met een aangezicht; bold -,
fabrikaat, weefsel, o. stof, v.; woollen -s, wollen goedemet een onbeschaamd voorkomen; ugly -, met een
ren; 5. (kerk)bezitting; 6. fabriek, v.; 7. (k.) bijwerk (op
leelijk aangezicht; full -, met bolle -, ronde wangen;
een schilderij), o. * -LANDS, S. mv. kerklanderijen, V.
fat -, (drukk.) vettig.
mv. *-, bw. (w. g.) maken, fabriceeren.
Faceles, (fes' -iels). s. mv. tuinboonen, v. mv.
Fabricate, (feb'-rik-et), bw. 1. maken, samenstellen; Faceless, (fees'-les), bn. 1. zonder aangezicht enz.; 2.
2. fabriceeren, weven; 3. bouwen, oprichten, vestigen; 4.
(fig.) onbeschaamd.
(fig.) verdichten, verzinnen, smeden, uitvinden,opmaken. Facet, (fes'-it), s. vierkantje, ruitje, o. facet, v. kant, m.
*-D, dw. bn. gemaakt enz.; zie FABRICATE. *...ING, dw. Facete, (fa-siet'), bn., 5 -LY, bijw. vroolijk, dartel.
bn. makend enz. -, s. (het) maken enz.; Zie FABRICATE.
*_NESS, s. opgeruimdheid, dartelheid, v.
*...ION, (-kee'-sjun), S. 1. bouw, m. vestiging, stichting, Faceted, (fes' -it-id), bn. met ruiten, met kanten (geslepen).
v.; 2. maaksel, fabrikaat, o. fabriceering; 3. (fig.) verdich- Facetiae, (fa-si' -sji-e), s. mv. aardigheden, snedige geting, V. verdichtsel, o. logen, v.; (het) smeden (van) enz.
zegden, kwinkslagen, V. o. m. mv.
Fabricator, (feb'-rik-e-tur), m. 1. bouwer; 2. maker, Facetious, (fa- si'-sjus), bn., *- I,Y, bij w. schertsend,
vervaardiger, fabrikant; 3. verdichter, vervaardiger van
koddig, vroolijk, aardig, vernuftig. 5 -aEss, s. scherts,
valsche stukken; 4. leugenaar, m.
koddigheid, kortswijl, grap, luim, v.
Fabrile, (feb'-riel), bn. tot den handenarbeid behoorend. Facial, (fee'-sjel), bn., * - LY, bijw. tot het aangezicht
Fabulist, (feb' j oe-list), m. v. fabeldichter, -es, m. V.
behoorend, gezichts...; - angle, (ontl.) aangezichtshoek.
Fabulize, (feb' j oe-laj z), bw. fabelen schrijven, - dichten. Facile, (fes'-iel), bn. 5 -LY, ('-le-li), bijw. 1. licht, ge*-D, (-lajzd'), dw. bn. in fabelen geschreven. *...ING,
makkelij k;2.verdraagzaam,lij dzaam,zachtaardig.*-Nzss,
dw. bn. in fabelen schrijvend.
S. 1. lichtheid, gemakkelijkheid; 2. verdraagzaamheid,
Fabulous, (feb'-joe-lus), bn., *- LY, bïJ w. fabelachtig;
lijdzaamheid, zachtaardigheid, V.
the - age, de grijze oudheid, de fabelachtige eeuwen. Facilitate, (fe-sil'-i-tet), bw. gemakkelijk maken, be*-NESS, s. fabelachtigheid, V.
vorderen. *- D, ('-id), dw. bn. gemakkelijk gemaakt.
Faburden, (feb'-ur-din), s. (muz.) enkel contrapunkt, o.
*...ING, dw. bn. gemakkelijk makend. *...ION, (-tee'-sjun),
Facade, (fe-seed'), s. (bk.) voorgevel, m.voorzij de,v.front,o.
s. (het) gemakkelijk maken, bevordering, v.
Face, (fees), s. 1. oppervlakte (der aarde, der zee enz.); Facility, (fe-sil'-i-ti), s. (-les), 1. gemakkelijkheid; 2.
2. buitenzijde (van een lichaam), v.; 3. aanzicht, gezicht;
vaardigheid, behendigheid; 3. lichtgeloovigheid, gedwee4. aangezicht, gelaat, o. tronie, v.; to strike in the -, in
heid, verkeerde gedienstigheid; 4. verdraagzaamheid;
het aangezicht slaan; to laugh one in one's -, iemand
minzaamheid; 5. gunstige gelegenheid, v. (het) gemakin liet aangezicht lachen, - bespotten; she looked up in
kelijk maken.
his -, zij zag hem strak in het aangezicht, zag naar Facing, (fee'-sing), dw. bn. tegenover staand enz.
hem op; he will not show his - there, hij zal zich daar
1. (het) tegenover staan of liggen enz.; zie FACE, bw.;
niet vertoonen; he flew in my -, hij jouwde mij uit;
2. (bk.) bekleedsel, o. rollaag, v.; 3. (kleêrm.) opslag,
am I in my - to day ? is heden mijn dag van schoon
m. galon, o.; 4. (mil.) front- zwenking, v.
te zijn? we set the best - on it we could, wij hielden Facinorous, (fa-sin'-o -rus), bn. boosaardig, misdadig.
ons er zoo goed mogelijk bij, toonden ons zoo vriendelijk
*-NEss, s.boosaardigheid ,misdadigheid,goddeloosheid,v.
mogelijk; he put a good - upon the matter, hij hield Fac-simile, (fak- sim'-i-li), s. nauwkeurige nabootsing
zich goed bij de zaak; a - of concern, een verdrietig -,
(van een handschrift), v. fac-simile, o.
neerslachtig gelaat; they were presented - to - , zij werden Fact, (fekt), s. daad, daadzaak, v. feit, o.; in -, in point
of -, inderdaad, werkelijk; a matter of --, een feit;
in elkanders tegenwoordigheid gebracht; before the queen's
a matter of - man, een man van handelen (niet van
-, voor het aangezicht der koningin; I slapped the door
praten); in the -, in the very -, op heeterdaad.
in his -, ik sloeg hem de deur voor den neus dicht;
in the - of God, in het aanschijn Gods; how long will Faction, (fek'-sjun), s. 1. ( staats)partij,factie;2.tweedracht,
thou shide thy ---from me ? (bijb.) hoe lang zult gij uw
V. oproer, o. * -- ARY, ('-e-ri), * -FR, ('-ur), m. (-ice), paraanschijns van mij afkeeren? she set her - against your
tijganger, partijman, m. 5 -IST, m. oproerling, muiter, m
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Factious, (fek'-sjus), bn., *-LY, bijw. oproerig, partij-

hart zinkt hem in de schoenen; 4. verzwakken, verwelken ; 5. uitblijven, te kort schieten- 6. mislukken; the
experiment -ed of the effect, de proef bracht geene uit-
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zuchtig. *- NEss, S. gmv. partijgeest, m, muitzucht, v.
Factitious, (fek-ti'-sjus), bn., *- LY, bijw. kunstmatig,
met handen bewerkt, nagemaakt.
Faetive, (fek'-tiv), bn. 1. makend, scheppend; 2. werkelijk, doeltreffend.

Factor, (fek'-tur), m. 1. (kh.) factor, commissionnair,

agent; 2. (rek.) factor, m.; 3. bestanddeel, o. *-- AGE,
('-edj'), S. (kh.) ambt -, loon van den factor, o. commiscie, v. *- IAL, (- to'-ri-el), bn. tot een factorij behoorend;
- account, factorij-rekening. *- SHIP, s, ambt -, betrekking van factor, o. v. *- Y, s. (-ies), 1. (kh.) factorij, v.
kantoor, o.; 2. zie MANUFACTORY: 3. koopwaar, v.;
- prices, fabrieksprijzen; - system, fabriekwezen,
- stelsel.
Factotum, (fek-to'-tum), s. 1. (gem.) factotum, m. doe-al,
(fig.) rechterhand; 2. (drukk.) quadraat, v.
Facture, (fek'-tjoer), s. 1. maaksel, o. arbeid, m.; 2.
fabriek, v.
Faculty, (fek'-ul-ti), s. (-ins), 1. vermogen, o.; the - of
seeing, - het ziensvermogen; 2. gave, v. talent, o.; he
possesses an admirable - of telling stories, hij bezit een
bewonderenswaardige gave geschiedenisjes te vertellen;
3. natuur, v. aard, m.; 4. werktuiglijke kracht; 5. macht,
V. gezag, o.; 6. deugd, eigenschap (eener plant); 7.
faculteit, v. lichaam der hoogleeraren (aan eene hoogeschool), o.; the - of advocates, de broederschap (orde) der
advocaten; court of faculties, dispensatie-hof van den
aartsbisschop van Canterbury;, master of the faculties,
eerste klerk bij dit hof.
Facund, (fek'-und), bn. welsprekend. *-ious, (-kund'i-us), welsprekend, woordenrijk. *- JTY, ('- i - ti), s. wel
woordenrijkheid, welbespraaktheid, v. -sprekndhi,
Faddle, (fed'-dle), ow. (gem.) beuzelen, spelen, zaniken.
Fade, (feed), bn. laf, zouteloos.
Fade, (feed), ow. 1. verwelken, verflensen, verleppen,
zich uitwisschen; the greenness of the leaves has -d into
a yellow, het groen der bladeren is tot geel verwelkt,
- is in geel overgegaan; 2. to - away, verwelken; 3.
langzaam -, allengs verdwijnen, afnemen. *-, bw. doen
verwelken. *- D, ('-id), dw. bn. verwelkt enz.; zie FADE.
*-LESS,

bn. onverwelkbaar.

Fadge, (fedsj), ow. 1. (gem.) passen, welstaan; 2. gelukken, slagen.

Fading, (feed'-ing), dw. bn. verwelkend, enz. f-, bn.,

* -LY, bijw. licht verwelkend, vergankelijk.*_, s. (het)
verwelken enz.; zie FADE, ow. * - NESS, S. vergankelijkheid, v.
Fady, (feed' -i), bn. verslijtend, verwelkt, verlept, flenii.
Faecal, zie FECAL.
Faeces, (fi'-cis), s.mv.uitwerpselen, faecale stoffen, o.v.mv.
Faery, (fe' -ur -i), zie FAIRY.

Fall', (fef), Zie PUFF.
Faffel, (fef'-fil), ow. stamelen.
Fag, (fegh), m. zondenbok, sloover, tobber, leerling op

wien alles geworpen wordt, m. -, s. (kh.) nopje, o.

* -END, s. 1. (zeev.) staart, m.; - of a rope, uitgedraaid
einde van een touw; 2. uitschot; 3. overschot, kliekje, o.

Fag, (fegh), ow. 1. slaan; 2. dwingen, plagen, kwellen;

3. vermoeien, tergen. *-, ow. zich ve r moe i en, verzwak
to - out, (zeev.) losgaan, uitrafelen. *- GED,-ken;
('-ghid), dw. bn. gekweld enz.; zie FAG, bw. * - GING,
dw. bn. kwellend enz.; - system, stelsel van strafwerk
op te geven (aan scholieren). -, s. (het) kwellen enz.;
zie FAG, bw.
Fagot, (fegh' -ut), s. 1. takkenbos, m.; 2. (stoomv.) pak -,
bundel -, staafijzer, o.; 3. -s, mv. boze stukken geschut;
4. (mil.) lorredraaier, achterblijver (van een schip), m.
*-STICKS, s, bindrijs, 0. * -STEEL, S. staal in staven, o.
Fagot, (fegh' -ut), bw. 1. samenbinden (tot bundels); 2.
braden, soldeeren (ijzer); -ed iron, gelascht ijzer. *- ED,
('-id), dw. bn. samengebonden. * - ING, dw. bn. samen
-bindez.;
zie FAGOT, bw.
Faience, (fe j sans'), s. aardewerk, o.
Fail, (feel), s. 1. misslag, m. vergissing, feil, v.; without
-, zonder fout; 2. mislukking; 3. afwezigheid, v. (het)
wegblijven; 4. (recht.) verstek, o. ontstentenis, v.
Fail, (feel), ow. 1. ontbreken ; money -ed, geld ontbrak;
very few grains -ed, eenige korrels ontbraken er aan;
2. vergaan, bezwijken, sterven, verscheiden;3.verdooven,
verdwijnen; the faith of same few began to -, het geloof van enkelen begon te wankelen; his heart -s, zijn

werking teweeg; his promises seldsom -, zijne beloften
blijven zelden uit; that quarrel -s to excite any interes.,
deze twist wekt geene belangstelling hoegenaamd; this
jest has never - ed of taking, deze grap heeft nooit
hare uitwerking gemist; if I -, indien ik mij vergis;
indien ik niet slaag; he -ed in his design, zijn plan
mislukte; 7. falen, dwalen; to - in one's duty, zijnen
plicht verzaken; do not- to fulfil your promise, blijf niet
ten achteren in het nakomen van uwe- belofte; I will
not-, ik zal niet uitblijven, -mankeeren;8.(kh).failleeren,
bankroet maken;9. (zeev.)stranden;the wind - ed,de wind
ging liggen. *-, bw. verraden, mishandelen; fortune
has -ed him, de fortuin heeft hem verraden; his heart
never -s him, zijn moed -, zijne beradenheid laat hem
nooit in den steek; his limbs - him, zijne (lichaams)krachten ontbreken hem; (toon.) he never -s his part, hij
is altijd rolvast. *- ED, dw. bn. ontbroken enz.; zie
FAIL. * -EB, zie FAILURE. * -ING, dw. bn. ontbrekend
enz. -, s. 1. (het) ontbreken; zie FAIL; 2. gebrek, o.;
3. dood, m. afsterven; einde, o.; 4. ondergang, m. ver
verlies, o.; 5. verzwakking, v. verval, o.; 6.-arming,v.
n eêrslachtigheid, moedeloosheid ;7.zwakheid,krachteloosheid; 8. mislukking, v. slechte uitslag; 9. misslag, m.
feil, plichtverzaking; 10. lafheid, zwakte (van karakter);
11. onvolmaaktheid, gebrekkigheid, v.; 12. (kh.) bankroet,
o. failliet, v. staking van betaling, v.
Failure, (feel' joeg), s. 1. gebrek, o. schaarschte; 2. opdroging (van bronnen), droogte; 3. uitsterving, ontstentenis, v.; in - of posterity, bij ontstentenis van
nakomelingen; 4. verlies, o. derving (van gezicht, geheugen enz.). 5. verzwakking, vermindering, afneming;
6. (woord)breuk, ontrouw, v.; the - of a promise, de
schending eener belofte; 7. kwade uitslag, m. misluk king, v.; he met with a -,hij vond geen bijval,hij maakte
fiasco; 8. (kh.) bankroet, o. schorsing van betaling, v.
Fain, (feen), bn. tevreden, verblijd, verrukt; they were to bury their money in the earth, zij waren nog blij de hun
geld in de aarde te kunnen begraven; he was - to humble
himself, hij was gedwongen zich te vernederen. *-,
bijw. gaarne, met vreugde; a flame I wou ld -- conceal,
een vlam die ik gaarne zou willen verbergen; he would
- have persuaded me that, hij zou wel hebben gewenscht
mij te overtuigen dat. *-, ow. begeeren, vurig wenschen. * - ING, dw. bn. begeerend, vurig wenschend.
Faint, (feent), bn. 1. zwak, machteloos; to render -, zwak
maken; to grow -, zwak worden; to feel -, zich zwak
voelen; to be - with fatigue, uitgeput zijn van vermoeienis; to be - with hunger, uitgehongerd zijn; the prosecution of the war, de flauwe voortzetting van den
oorlog; the sound grew -er, het geluid werd zwakker,
- flauwer; they grow - in the dispute, zij verflauwen
in hunnen ijver om den twist (den strijd) voort te zetten; my heart is -, mijn moed verflauwt; a - color,
een bleeke -, fletse kleur; a - resemblance, een flauwe
gelijkenis; a - hearth, een beuzelachtig karakter; 2. zoel,
drukkend (van het weder). *-HEARTED, bn., -LY,bijw.
flauwhartig, kleinmoedig. * -HEAR.TEDNESS, s. gmv.
flauwhartigheid, kleinmoedigheid, v.
Faint, (feent), ow. - away, 1. verflauwen, verzwakken,
afnemen, verdwijnen; 2. in zwijm -, in flauwte vallen;
he is -ing witli thirst, hij versmacht van dorst; he - ed
for loss of blood, het bloedverlies deed hem bezwijmen;
3. uitgeput zijn, van vermoeienis neervallen; let not
your hearts -, laat uwen moed niet ternederslaan
(verflauwen). *-, bw. ternederslaan, ontmoedigen.
* -ED, dw. bn. verzwakt, verflauwd enz.; zie FAIVT,
ow. bw. * - ING, dw. bn. verzwakkend enz.; a -fit,
eene flauwte, bezwijming. -, s. 1. (het) verzwakken
enz.; zie FAINT, ow. bw.; 2. flauwte, bezwijming; 3.
ontmoediging, neerslachtigheid, v.
Faintish, (feen'-tisj), bn. 1. zwakkelijk, mat, flauw;
2. traag. * - NESS, s. zwakkelijkheid, flauwachtigheid, v.
Faintling, (feent'-ling), bn. kleinmoedig, beschroomd,
bedremmeld.
Faintly, (feent' -li), bijw. zie FAINT, bn.; thecandle burns
-, de kaars brandt flauw; to breathe -, flauw ademhalen; to speak -, zwak spreken.
Faintness, (feent' -nes), s. 1. zwakte; 2. - of spirits, neerslachtigheid; 3. verwijfdheid, versaagdheid; 4. - of color,
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- of light, bleekheid van kleur, - van licht; 5. klein
lafheid; 6. zoelheid, v. (het) gedrukte (van-moedigh,
het weder).
Faints, (feents), S. mv. droesem, m. moer (van wijn), v.
Fainty, (feent'-i), bn. zie FAINTISH.
Fair, (feer), bn., *- LY, bijw. 1. zuiver. rein, net; a skin, a - complexion, een blanke huid, een zuivere tint;
2. blond; - hairs, blonde haren; 3. schoon, fraai, mooi;
Philip the -, Philips de Schoone; a - hand, een fraaie hand
(van schrijven); a - copy, een net afschrift; 4. (zeev.)
gunstig (van den wind), goed; - sky, heldere lucht;
- way, middensvaarwater, goede koers, goed vaarwater;
the sea runs -, de zee is kalm; way's -, kanaal
does the vessel lie -? stuurt de bodem goed?-strom;
5. goed, behoorlijk; to be - in sight, goed (duidelijk)
gezien worden; to be in a - way to promotion, goed op
den weg zijn tot bevordering; you stood - for my prosection, gij waart goed op den weg mijne bescherming
te verwerven; 6. natuurlijk; a - death, een natuurlijke
dood; 7. billijk. redelijk, fatsoenlijk, eerlijk; - means,
eerlijke middelen; - dealings, fatsoenlijke handelingen; that is not -, dat is niet billijk; his doom is -,
zijn vonnis is rechtvaardig, hij heeft zijn ongeluk verdiend; he is a -disputant, hij is eerlijk in den rede
- joke, gemoedelijke scherts; a - player, een-twis;
onbaatzuchtige -, loyale speler; -play, eerlijk spel; (fig.)
gevecht met gelijke wapenen; to allow - play, een
eerlijk (twee)gevecht toelaten, - toestaan, den een niet
boven den ander bevoordeelen; to stand -, trouw blij
to stand - for, hoop voeden op; to give a - chance,-ven;
goede kans geven, - verschaffen (aan); to give a hearing to, aandachtig luisteren naar; give him a trial, laat hem goed recht wedervaren, stel hem in staat
zijne bewijzen te leveren; - warning, tijdige waarschuwing; 8. zacht, zachtaardig; by - means, door zachte
middelen; - words, vriendelijke woorden; 9. vlekkeloos,
onbesproken; a - name, een vlekkelooze naam; 10. toereikend: a - livelihood, een fatsoenlijk bestaan; 11. (kh.)
gevraagd, courant; - and square keeps friends together,
(spr.) eerlijkheid duurt het langst; the - trade, de
smokkelarij; -- and softly goes far in a day, langzaam gaat zeker; they parted-, zij scheidden als vrienden; this promised -, dit beloofde veel, dit liet zich goed
aanzien; he bids - to grow rick, liij is op den weg om
rijk te worden; keep - with him, houd u op goeden
voet met hem; - befall thee ! ( Shak.) moge het u wel
* -CONDITIONED, bn. goedhartig. * - DEALING, S.-gan!
eerlijkheid, goede trouw, v. 5 - HAIRED, bn. blondharig.
* nAND, s. met een schoon voorkomen. *- HOOD, S.
schoonheid, v. * -LIGHT, bn. helder, licht. *-MONKFY,
s. (soort) aap, m. * -SEEMING, bn. schoonschijnend.
iS- SPOKEN, bn. welbespraakt.
Fair, (feer), v. 1. schoone, v. schoon meisje, o. vrijster,
v.; 2. (het) schoone geslacht. *-, s. kermis, jaarmarkt,
mis, v.; bill of the -, bewijs van een staanplaats; at -,
op de kermis, ter jaarmarkt. * -DEALERS, M. mv. jaar
misbezoekers, -handelaren. *- TOWN, s. stad-markt,
waar jaarmarkt of mis wordt gehouden, v.
Fairfax, (feer'-feks), m. 1. Fairfax (Eng. veldheer ten
tijde van Cromwell); 2. Eduard Fairfax (Eng. dichter uit
de 17e eeuw).
Fairing, (fees--ing), s. kermisgeschenk, o.
Fairish, (feer'-isj), bn. vrij schoon, tamelijk mooi.
Fairly, (feer'-li), bijw.1. mooi, fraai; the town is - stituated,
de stad is fraai gelegen; 2. rondborstig, fatsoenlijk; let
us deal - with all men, laat ons eerlijk jegens alle menschen zijn; speak -, spreek openhartig; 3. net, zindelijk;
to write -, net -, fraai schrijven; he was - defeated, hij
werd volkomen geslagen; (fig.) hij delfde mooi het onderspit; cut it -, snijd het netjes door; zie verder FAIR, bn.
Fairness, (feer'-nes), s. 1. zindelijkheid, zuiverheid, netheid; 2. blankheid; 3. klaarheid (van het water); 4.
schoonheid, fraaiheid; 5. blondheid, v.; 8.goede naam,m.;7.
rondborstigheid,eerlijkheid ,fatsoenlijkheid,kordaatheid;
8. rechtlievendheid, billijkheid; 9. nauwkeurigheid; 10.
duidelijkheid, klaarheid, v.
Fairy, (feer'-i), s. 1. toovergodin, v. luchtgeest,m.sylphide;
2. tooverheks, v. *-, bn. tooverachtig; the - land, het
tooverland, het land der toovergodinnen; a - gift, een
toovergave, geschenk eener toovergodin; - art, tooverkunst. *- LIKE, bn. tooverachtig. 5 -RINGS, s. mv. tooverringen, m. mv. * -STONE, s. tooversteen, m.
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Faith, (feeth), s. gmv. 1. geloof, o.; by my - ! upon -!

op mijn woord! in -! inderdaad! zoo, zoo! I have no
- in, ik stel geen vertrouwen in; to be of easy - in,
lichtgeloovig zijn; in good -, te goeder trouw; saving -,
het zaligmakend geloof; 2. goede trouw, eerlijkheid, v.;
he violated his plighted -, hij schond zijn eens gegeven
woord; I broke my - with him, ik brak mijn woord
jegens hem. * -BREACH, S. woordbreuk, v.
Faith, (feeth), tw. op mijn woord!
Faithed, (feetht), bn. eerlijk, oprecht.
Faithful, (feeth'-foel), bn., *- LY, bijw. 1. geloovig; the
-, de geloovigen; 2. getrouw; 3. eerlijk, billijk. redelijk,
waarachtig, geloofwaardig. *- NESS, S. 1. geloovigheid;
2. getrouwheid, oprechtheid, billijkheid, eerlijkheid; 3.
geloofwaardigheid, bestendigheid, standvastigheid, v.
Faithless, (feeth'-les), bn., 5 -LY, bijw. 1. ongeloovig,
zonder godsdienst; the -s, de ongeloovigen; 2. ongetrouw,
ontrouw; 3. bedrieglijk, valsch. *- NESS, S. 1. ongeloof,
o.; 2. ongetrouwheid, ontrouw; 3. valschheid, woordbreuk, v. verraad, o.
Faitour, (fee'-tur), m. schelm, deugniet, m.
Fake, (feek), s. (zeev.) bocht (van touwwerk), v.; catch -,
knik. *- D, bn. (zeev.) - away, slangswij ze opgeschoten.
Fakir, (fee'-kir), m. Turksche bedelmonnik, - kluizenaar, m.
Falcade, (fel-keed'), s. (rijsch.) korte sprong, m. courbette, v.
Falcate, (fel'-ket), *- D, ('id), bn. (plant.) sikkelvormig.
*...ION, (-kee'-sjun), s. sikkelvormigheid, v.
Falchion, (faol'-sjun), s. krom zwaard, o.
Falciform, (fel'-si-form), bn. sikkelvormig.
Falcon, (fao'-kn), s. 1. (afgerichte) valk, m.; to let a .
fly, een valk laten uitvliegen; peregrine -, trekvalk;
gentle -, edelvalk; 2. zie FALCONET. *-ER, ('-kuur), m.
(jag.) valkenier, m.
Falconet, (faol'- kun-net), s. (mil.) klein veldstuk, fal- konet, o.
Falconry, (fao'-kn-ri), s. gmv. valkenjacht, valkenierden), v.
Faldage, (faold'-idsj), s. (oudt.) heeronrecht (in Engeland)
oui schaapskooien te plaatsen, o.
Faldfee, (faold'-fie), s. (oudt.) perkrecht (op de schaapskooien), o.
Falding, (faold'-ing), s. (soort) grof laken, o.
Faldstool, (faold'-stoel), s. 1. vouwstoel, armstoel, m.;
2.knielbankje(voor de koningen van Engeland bij hunne
kroning), o.
Falernian, (fa-lur'-ni-en), bn. - wine, wijn van Falernum (Italië).
Fall, (faol), s. 1. - from, val, m.; they had (got) a
-, zij deden een val; there was another - of snow, er
viel weder sneeuw; the traveller had two or three -s, de
reiziger viel (struikelde) twee of driemaal; to give a to one, iemand doen vallen; - of rain, regenbui; 2.
waterval; 3. (zeev.) mond (eener rivier), m. ebbe, helling, v.; - and change days, dagen van nieuwe en volle
maan; - of the poop, het scherp toeloopen van den
achtersteven; - of the rails, vertuining; good land -,
goede ankergrond; - of a deck, zeegd in een dek; of the vangs, geerdlooper; 4. (het) afvallen (der bladeren);
5. - of timber, hout-, boomvelling; 6. - of the night,
(het) vallen van den avond, invallende nacht; 7. slot
(van een volzin), o.; 8. val, ondergang (van een rijk enz.),
m.; they conspired thy -, zij spanden tot uw verderf
samen; our fathers had a great -, onze voorvaderen
ondergingen een groots nederlaag; 9. val (van liet eerste
menschenpaar), m.; 10. (kh.) daling (van prijzen enz.),
v.; to be on the -, dalen, aan het dalen zijn; 11. helling, nederdaling, neiging; 12. (jag.) vlucht (patrijzen),
V. * -PIPE, S. valbuis, -pijp, v.
Fall, (faol), ow. onr. (vt. fell, vdw. fallen), 1. -front,
- into, vallen; I fell at his feet, ik viel hem te voet;
to - to pieces, stuk -, in stukken vallen; to - to dust,
in duizend stukken vallen; 2. invallen (van den nacht);
3. (zeev.) dalen, zakken (van water); afvallen, drijven,
afdrijven; to - aboard, aan boord -, op zijde komen;
to - astern, deinzen; to - back, doorschieten (van den
noordenwind naar het zuiden door het westen); to - calm,
door stille beloopen worden; to - down, afvallen; to to leeward, naar lij afdrijven; to - in with, ontmoeten,
gepraaid worden door; to - in, invallen, in het gelid
komen; to - into, zich overgeven (aan den vijand op
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zee) ; to - o,, afvallen ; let - off! laat afvallen ! (het
schip); to - on, aanvallen; to - over, op -, over zijde
vallen; to - low, laag wegvallen (van de ebbe); the water
-s, de eb is door; to - into the pear, (stoomv.) de
schuif door de machine zelve laten bewegen ; 4. (kh.)
dalen (van marktprijzen), verminderen; 5. zakken (van
het weerglas enz.) ; 6. neervallen ; u riband fell to her 1
waist, een lint viel tot op haren gordel neder; his voice
fell, zijne stem zakte, - daalde ; 7. bedaren (van toorn
enz.); 8. verdwijnen, verzwakken (van hoop, vrees enz.);
9. vallen, zondigen ; Adam fell by eating the forbidden
fruit, Adam viel door van de verboden vrucht te eten;
the fall'n angel, de gevallen engel; 10. bezwijken; Rome
must -, Rome moest ondergaan, - ten val komen; 11. ster.
ven, vergaan, omkomen ; he will - a victim to his pride,
hij zal vallen als het offer van zijnen hoogmoed; their
greatness suddenly fell, hunne grootheid ging plotseling
te grond ; how fallen is he! hoe diep is hij gezonken!
12. niet slagen, geen opgang maken (van tooneelstukken
enz.); 13. voorbijgaan (van modes enz.); 14. to - asleep,
in slaap vallen; to - distracted, krankzinnig worden,
het verstand verliezen ; my horse fell stark lame, mijn
paard begon vreeselijk te hinken; to - sick, ziek worden; he might - a prey to, hij kon de prooi worden van;
to - in love with, verliefd worden op; to - a fighting,
aan het vechten raken ; he fell at difference with, hij
geraakte in twist met; he let - some threatenings against
the prince, hij liet zich eenige bedreigingen tegen den
vorst ontvallen; 15. veranderen; his countenance fell, hij
veranderde van kleur, hij werd bleek; thy looks are fallen,
uwe wezenstrekken zijn veranderd, gij zijt ontroerd;
16. invallen, verschijnen; the equinox -s on 21t 1 í of March,
de dag- en nachtevening valt op den 2lsten Maart in;
17. geboren -, geworpen worden (van dieren; 18. to away, wegsterven ; to - away into nothing, in het niet
verzinken ; that color -s away, deze kleur verschiet;
to - away to, overloopen, afvallen, overgaan (tot een
alder geloof); 19. to - back, achteruitdeinzen, wijken,
achterovervallen, (ook fig.) ; the consequences fell back
upon him, de gevolgen kwamen op hem neder; he fell
back upon her savings, hij sprak hare spaarpenningen
aan: he will have nothing to - back upon, hij zal niets
hebben om er zijne toevlucht toe te nemen; he will back, hij zal zijn woord breken, - zijne beloften niet
houden ; 20. to - down, naar beneden vallen; neder knielen, zich ter aarde werpen; afvaren (eene rivier);
21. to-foul of, onverhoeds aanvallen; (zeev.) onvoorziens
aanzeilen ; 22. to - from, ontvallen ; not a word fell
from him, geen woord ontviel (ontsnapte) hem; to from, afzien van, opgeven (iets) ; to - from an ally,
zich van een bondgenoot scheiden, hem opgeven; to front an agreement, eene overeenkomst schenden, breken;
23. to - in, invallen, instorten, naar binnen vallen; to in praise of, beginnen te prijzen, - te loven; to - in, gebeuren, voorkomen; there felt in some objections, er werden
eenige tegenwerpingen gemaakt; a hat has --en in, een
(kardinaals)hoed is vacant ; to - in on the right, (mil.)
rechts zwenken; to - in with, overeenstemmen met; he
fell in with all Isaid, hij stemde toe in alles wat ik zeide;
he fell in with my projects, hij trad volkomen in mijne
plannen; it was difficult to - in with his taste, het was
moeielijk zijnen smaak te voldoen; to - in, onverwachts
ontmoeten; 24. to - into, vervallen, binnenvallen; to into absurdity, in het ongerijmde vervallen; to - into
convulsions, in stuiptrekkingen -, in flauwte vallen; to
- into decay, tot verval komen, in verval geraken; to into a fit, een aanval krijgen (van koorts enz.); to - into
habits, gewoonten -, hebbelijkheden aannemen; to - into
inconveniences, bezwaren ontmoeten; to - into a rage, woedend worden, een aanval van woede krijgen; we must into oursubject, wij moeten tot ons onderwerp terugkeeren;
to - into a pleasing walk, aan een aangenamen wandelweg komen; to - into the ranks, (mil.) zich richten, front
maken; 25. to - off, vervallen, losgaan, afvallen; the parts
- of any way, de doelen raken aan alle kanten los; her
beauty is -ing off,, hare schoonheid begint te verwelken ; the horses had -en off in flesh and spirits, de
paarden waren zeer afgenomen in kracht en vuur; their
friendship hals -en off, met hunne vriendschap is het uit;
that word has -en off, dat woord is uitgestorven ; his
trade has -en of zijn handel is te niet gegaan; the
review -s off, de inspectie is afgezegd; friends - off
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in adversity, de vrienden verwijderen zich in den tegen
to - off, afvallen, verzaken (het gebod), breken-spoed;
(zijne gelofte) ; 26. to - off from, vallen uit, zich ver
his chains fell o,$ frorra his hands, zijne ketenen-wijdern;
(boeien) vielen van zijne handen; 27. to - on, vallen
op; I am grieved the chance should - on you, het spijt
naij dat dit lot u te beurt viel; her prophecy fell heavy
on his mind, hare voorspelling griefde hem diep, viel als lood op zijn gemoed; to - on, aanvallen, aan
aangrijpen; met kracht aanvallen ; - on and try!-tasen,
moed gevat! handen uit de mouw! to - on, ontmoeten,
vinden (bij toeval) ; vallen op (iets), uitdenken ; they
fell on another method for the relief of the church, zij
bedachten een ander middel om der kerk te hulp te komen; to - on, te beurt vallen ; preferment -s on
him that cuts hint off, (Shak.) eerbewijzingen zullen
dengene te beurt vallen die hem doodt; 28. to - out,
naar buiten vallen, zich vertoonen ; her head -ing
out of its attire discovered her hair grown quite grey,
haar hoofd, nu van het kapsel ontdaan, vertoonde volkomen grijze haren ; my teeth fell out, mijne tanden
vielen uit ; to - out gebeuren, uitvallen ; if it so -sout that, indien het mocht gebeuren; to - out, twisten,
kijven; -outwith, breken met; he -s out with every thing,
hij heeft op alles iets te zeggen, - aan te merken; 29. to over, vallen op, - over ; they fell over one another, zij
vielen over elkander heen; to - over, overloopen naar,
zich scharen aan de zijde van ; to - overboard, over boord -, in zee vallen ; 30. to - short, te kort schieten;
the corn -s short, er is gebrek aan koren ; de graanoogst
valt slecht uit ; to - short of truth, der waarheid te
kort doen ; the event -s short of what they expected,.
de uitslag blijft verre beneden hunne verwachtingen;
to - short in duty, in zijnen plicht te kort schieten;
31. to - to, gebeuren -, overkomen -, te beurt vallen -, toevallen aan ; since that fortune -s to you, daar dit geluk
u te beurt valt; the estate fell to his brother's share, het
landgoed viel zijnen broeder (als erfdeel) toe; their pos
hunne bezittingen vervielen-seionflthcrw,
aan de kroon ; I had more leisure than has since - en
to my share, ik had meer ledigen tijd dan sedert mijn
deel was ; the labor -s to the vicars, het werk valt den
vicarissen ten deel; it fell to my lot, mij viel het lot te
beurt dat; to - to, zich met ijver zetten aan, aanvatten;
they fell to blows, zij werden handgemeen ; to - to,
prayers, het gebed zeggen, gaan bidden; to - to play,
zich aan het spel -, zich aan de speeltafel zetten; they felt
to their food, zij vielen over hun voedsel heen; to - to
the practice of a virtue, zich op de uitoefening eener
deugd toeleggen; they fell to work to dismember the doe,
zij zetten zich aan het werk om de hinde te verdeden ; 32. to - under, vallen onder ; his horse fell'
under him, zijn paard viel onder hem; he fell under my
father's sword, hij viel (bezweek) onder mijns vaders
zwaard; to - under censure, aan do censuur (kritiek)
blootstaan ; to - under, behooren tot ; the Georgics under that class of poetry, de Georgiea (van Virgilius)behooren tot deze klasse van dichtkunde; those things under the cognizance of the court, deze zaken behooreu
tot de rechtsbevoegdheid (competentie) van het hof;
this point will not - under their deliberation, dit punt zal
niet aan hunne beraadslaging worden onderworpen;
those things do not - under human observation, deze zaken
onttrekken zich aan 's menschen opmerking (doorzicht);
33. to - upon, vallen op, - over, met kracht aantasten;
we - foul upon one another, woedend vallen wij elkander
aan ; a refreshing sleep fell upon him, een versterkende
slaap kwam over hem; to - upon, ontmoeten, vinden,
te gemoet komen (bij toeval) ; the Romans fell upon
that model, de Romeinen vonden bij toeval dit model;
to - upon the point at first, den knoop dadelijk vinden, dadelijk weten waar de schoen wringt ; to upon, beproeven, uitdenken ; the expedients - en upon
for their subsistence, de middelen tot hun onderhoud uitgedacht ; to - upon nice disquisitions, fijn uitgedachte nasporingen doen, - beproeven ; to - upon,
ten deel -, te beurt vallen (aan) the sovereignty will
- upon Macbeth, de troon zal Macbeth te beurt vallen;
34. to - with, onverwachts -, eensklaps vinden, ontmoeten ; 35. to - within, naar binnen vallen, begrepen
zijn in; it does not - within my subject to, het valt niet
binnen de grenzen van mijn onderwerp te ....
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FAL.
Fall, (faol), bw. 1. doen -, laten vallen; 2. laten zakken
(de stem); 3. werpen (jongen); 4. vellen (boomen).

Fallacious, (fel-le'-sjus), bn., *- LY, bijw. bedrieglijk,
bedrieglijkerwijze, valsch. *--NEss, s. bedrieglijkheid,
valschheid, v.
Fallacy, (fel'-le-si). s. (-ies), 1. bedrieglijke aard, m.;
2. valschheid (van redeneering), v. (het) schoonschijnende,
bedrog, o.
Fallax, (fel' -leks), s. twist, m. haarklooverij, v.
Fallen, (faol'-n), dw. bn. gevallen enz.; zie FALL, OW.
en bw.
Falleney, (fel'-lin-si), s. vergissing, v.
Faller, (faol'-ur), m. v. the valt, - een val doet, m. v.
Fallibility, (fel-li-bil'-i-ti), s. 1. feilbaarheid (van iem.);
2. zwakheid,onhoudbaarheid (eener redeneering), v.; - of
a testimony, onbestemdheid eener getuigenis.
Fallible, (fel-li'-bl), bn., *...LY, bijw. 1. feilbaar; 2. bedrieglijk, onhoudbaar, zwak; our hopes are -, onze
hoop kan falen.
Falling, (faol'-ing), dw. bn. vallend enz. *-, s. 1. (het)
vallen enz.; zie FALL, bw. en ow.; 2. val, m.; to prevent
their -, om hunnen val te voorkomen; 3. afneming, v.
val, m.; 4. daling (van prijzen enz.); 5. zakking (van
het kwik in den barometer enz.), v.; 6. (het) bedaren
van toorn enz.); 7. (fig.) val, m. vernedering, v. dood,
ondergang; 8. val, m. mislukking, v.; 9. (kh.) vervaltijd,
m.; 10. (zeev.) af-, invalling, v.; angle of - off, afdrijvingshoek; - astern, het deinzen; - back, recul (van kanonnen); top side's - home, invalling der boorden; time
of -, (nat.) valtijd; 11. -away, verval, afval (van den
godsdienst); 12. - back, achteruitgang, m. intrekking van
een gegeven woord; het afzien van een plan;13. - down,
val, nederstorting, -knieling; 14. - from, val van, - uit,
afval, verlating, overtreding; 15. - in, inzakking, instorting; aankomst, v.; vervaltijd, m. verschijning, v.; as
for those objections we must rejoice at their - in, wat
deze tegenwerpingen betreft, moeten wij ons verheugen
dat zij gemaakt werden; 16 - in, (mil.) richting, v. alignement, o.; 17. - in with, toestemming, toetreding; 18.
- into, (het) vallen in, - naar binnen enz.; 19. - off,
vederval, m.; verscheuring, v.; verval, o. staking, v.;
afval, m. verraad, o. * - BOARD, s. klep, v. luik, o.
*- SICKNESS, s. (gen.) vallende ziekte, v. °- sTAii, s. val
ster, V. °-STO E, s. luchtsteen, meteoorsteen, m.-lend
Fallopian, (fel-loo'-pi-en), bn. (vroedk.) tot de baarmoedervaten behoorend.
Fallow, (fel'-lo), bn. 1. vaal, vaalbruin (van wild enz.);
2. onontgonnen, braak; 3. opgeschort, uitgesteld; 4. ver
-zuimd,
verwaarloosd.
Fallow, (fel'-lo), s. 1. braakland, o.; 2. omspitting (van
een land zonder het te bezaaien), v.; green-, land voor
het eerst beplant (met rapen enz.). *- caop, s. oogst
van een pas ontgonnen (gewied) land, m. 5 -CHAT,
*-FINCH, S. witstaart (vogel), m. * - BUCK, * -DEER, S.
damhert, o. hinde, v. *- smITH, s. witkeeltje (vogel), o.
Fallow, (fel'-lo), ow. 1. vaal worden, verwelken; 2. braak
liggen. *-, bw. ontginnen, zuiveren, voor de eerste
maal beploegen. *- ED, dw. bn. vaal geworden enz.;
Zie FALLOW, OW. en bw. 5 -ING, dw. bn. vaal wordend
enz. -, S. (het) vaal worden enz.; Zie FALLOW. 5 -IST,
S. (landb.) voorstander van het braak liggen, m. *- NESS,
s. 1. vaalheid; 2. braakligging; 3. (fig.) onvruchtbaarheid, v.
Falsary, (faols'-e-ri), m. v. (-ies), falsaris, m. v.
False, (faols), bn., * - LY, bijw. 1. valsch, onecht; to
toear -, valsch zweren; 2. ongegrond; - claim, ongewettigde eisch; 3. - bottom, valsche -, dubbele bodem;
- foundation, onbewezen grond, onhoudbare stelling;
- ground, losse grond; - construction, (red.) onlogische
volzin, - redeneering; 4. ontrouw, trouweloos; to be - of
heart, een geveinsd gemoed bezitten; to prove - to, to
be - to, to turn - to, verraden (iem.), verraderlijk handelen tegen; to be - to promises, zijne beloften schenden; to play -, list bezigen, met bedrog omgaan ; to
appear in - colors, zich met een valsen masker bedekken; 5. (zeev. en mil.) loos, valsch; - alarm, valsch
alarm; - attack, schijn-, geveinsde aanval. *_BUAY, s.
(vest.) benedenwal, m. *- COIN, * -MONEY, s. valsch
geld, o. *- coINER, s. valsche munter, m. *-COLLAR, S.
valsche kraag (aan een hemd), borstlap, m. *- DEALER,
s. valsch menscli, bedrieger, m. 5 -FACED, bn. geveinsd,
huichelachtig. F-FIRE, s. (zeev.) signaalvuur, blikvuur,o.
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uithaler van de dempgording, m. 5 -GALENA,.
S. (delfst.) valsche mijnader, v. 5 -REART, -ED, bn.
dubbelhartig, trouweloos. -EDNEss, s. dubbelhartigheid,
trouweloosheid, v. *- HOOD, S. 1. valschheid, logenachtigheid; 2. logen, onwaarheid; 3. oneerlijkheid, ontrouw, v. verraad, bedrog, o. *- IMPRISONMENT, S. (recht.)
onwettige gevangenneming, v. 5 -IND1GO, s. bastaardindigo, m. *- KEEL, s. (zeev.) looze kiel, v. *--MUSTER,
S. (mil.) looze stukken (geschut), o. mv. *- PORT, S.
looze poort, v. * - POST, S. looze achtersteven, m. *- QUARTER, s. (veearts.) hoefspleet, v. *- REIN, s. (rijsch.)
springteugel, m. *- STEM, s. voorsteven, m. 5 -TIE, s.
borg-, draaireep, v. *- ROOF, s. (bk.) loos dak, o.
Falseness, (faols'-ness), s. 1. valschheid, v.; his - ta
his word, zijne schending van het gegeven woord ; 2.
dubbelhartigheid; 3. trouweloosheid, v.
Falser, (faols'-ur), ni v. bedrieger, -ster, m. v.
Falsette, (fel-set'), *...To, s. (muz.) 1. hooge stem, falset; 2. piepende stem, v.
Falsifiable, (faols'-i-faj-i-bl), bn. vervalschbaar. *...FICATION, (-fi-kee'-sjun), s. vervalsching, v. *...FICATOR y
('-fi-ke-tur), m. vervalscher, m.
Falsified, (faols' -i-fajd), dw. bn. vervalscht; zie FALSIFY.
*...FIER, ('-faj-ur), m. V. 1. vervalscher, vervalschster;
2. valsche munter; 3. leugenaar, bedrieger, -ster; 4. die
(een ander) van valschheid overtuigt, m. v.
Falsify, (faols'-i -faj), bw. (vt. falsified), 1. vervalschen;
2. de valscllheid bewijzen van, (iem.) van valschheid-,
van bedrog overtuigen; 3. to - one's faith, zijn gegeven
woord -., zijne trouw schenden; 4. krom buigen. *-,
ow. liegen, bedriegen. *-in G, dw. bn. vervalschend
enz. -, s. (het) vervalschen enz.; zie FALSIFY enz.
Falsity, (faols'-i. ti), s. 1. valschheid, onwaarheid; 2.
verkeerdheid, dwaling, v.
Falter, (faol'-tur), ow. 1. stamelen, stotteren; 2. knikken,.
beven, sidderen; his legs -, zijne beenen wankelen,
- knikken ; to - under rebellious arms, voor de wapenen
(aanvallen) van muiters terugdeinzen; 3. blijven steken,
niet verder kunnen. i' -, bw. - forth, uitstotteren,
uitstamelen. * - ED, dw. bn. gestotterd enz.; zie FALTER,.
ow. *--In G, dw. bn.. -LY, bijes. stotterend enz.;
(fig.) aarzelend enz. -, s. (het) stotteren enz.; zie
* -FEASE, S.

FALTER, OW.

Fame, (feem), s. gmv. 1. gerucht, o.; 2. faam, V. roem; 3.

naam, m.; to have the - of beinq rich, den naam hebben
van rijk te zijn; 4. (fab.) Faam, Fama (godin). *--GIV11\G,.
bn. beroemd makend.
Fame, (feem), bw. beroemd -, berucht maken; 2. ver
(als gerucht). *- D, (feemd), dw. bn. beroemd-spreidn
gemaakt. -, bn. 1. beroemd, vermaard; 2. berucht, bekend (als). *- LESS, bn., -LY, bijw. zonder naam, ver
-getn.
Familiar, (fe-mil'-jer), m. v. 1. vertrouwde, bekende,
huisvriend, -in, m. v.; 2. kabouter, huisgeest; 3. gerechtsdienaar (der inquisitie), m. *-, bn. 1. huiselijk, tot
het gezin behoorend; - spirit, huisgeest; - friend, huis
vriendin; 2. gemeenzaam, vertrouwd, familiaar;-vriend,
on - ternes, op vertrouwelijker voet; to grow -, gemeenzaam -, te familiaar worden; 3. bekend, vertrouwd
(met); (fig.) ingewijd; to be - with the Scriptures, vertrouwdzijn met -,bedreven zijn in de Heilige Schrift;4.verdraagzaam; 5. gemeen, gewoon; 6. licht, ongedwongen.
*-ITY, (-ar'-i-ti), s. 1. vertrouwelijkheid, v. vertrouwelijke omgang, m.; 2. ongedwongenheid, toegankelijkheid;
3. gemeenzaamheid, familiariteit; 4. vertrouwdheid, bekendheid (met), v.
Familiarize, (fe-mil' jer-ajz), bw. - to, with, 1. gemeenzaam -, bekend maken (met); to - one's self, zich
bekend (vertrouwd) maken; zich gemeen maken (met);
2. omgang hebben met ; 3. doen dalen. *- D, dw. bn.
gemeenzaam gemaakt enz.; zie FAMILIARIZE. *...ING,
dw. bn. gemeenzaam makend enz. -, s. (het) gemeenzaam maken enz.; Zie FAMILIARIZE.
Familiarly, (fe-mil'-jer-li), bijes. Zie FAMILIAR, bn.
Familism, (fem'-i-lism), s. gmv. stelsel der familisten, o.
Familist, (fem'-i-list), m. liefdebroeder, familist (lid
van zek. sekte in Engeland), m. *-ic, bn. tot de familisten beboorend.
Famille, (fe-mil ), bijw. huiselijk, op gemeenzame wijs.
Family, (fem'- i-li), s. 1. gezin, huisgezin, o.; he is a
roan of -, hij is een huiselijk man, - mensch; to be in
a - way, zwanger zijn; a - likeness, a - look, een
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familie -trek; thy - is young, uw geslacht (uwe afkomst) is
nog niet oud; 2. soort, v. geslacht (van dieren, planten
enz.), o. *-MEDICINES, S. mv. huismiddelen, o. mv.
* -TREE, S. geslachtsboom, m. *- VAULT, S. familiegraf, o.
Famine, (fem'-ien), s. gmv. 1. hongersnood, m.; 2. gebrek, o. schaarschte, v. *- STRICKEN, bn. uitgehongerd.
Famish, (fem'isj), bw. en ow. uithongeren, van honger
doen sterven; uitgehongerd zijn. *- ED, ('-misjd), dw.
bn. uitgehongerd. *-ING, dw. bn. uithongerend. -, s.
(het) uithongeren, uithongering, v. * - MENT, s. uithongering, v.; geeuwhonger, m.
Famosity, (fe -moz'- i-ti), s. gmv. vermaardheid, v.
Famous, (fee' -mus), bn., -for, *- LY, bijw. 1. beroemd,
vermaard; 2. berucht, bekend; 3. buitengewoon; 4. heerlijk, edel. *- ED, ('-d), bn. (Shak.) berucht. *- NESS, S.
1. beroemdheid, vermaardheid; 2. beruchtheid, v.; 3.
(het) buitengewone, heerlijke.
Famulate, (fem' joe -let), bw. dienen, bedienen.
Fan, (fen), s. 1. waaier, m.; 2. wiek (van een molen), v.;
3. vleugel (van groots vogels), m.; 4. (landb.) wan, zift mand, v.; 5. blaasbalg, m.; 6. (het) waaien (met den
waaier); 7. windvanger, ventilator, m.; - blowing machine, (werkt.) veegmachine. 5 -CARRIER, s. waaierkoker,
m. -etui, 0. * -CRICKET, S. molkrekel, v. *- JOINT, S.
waaiernaad, m. *-LIGHT, S. (bk.) waaiervenster, boog
* - LIKE, bn. als een waaier. * -MAKER, m.-venstr,o.
V. waaiermaker, - maakster, m. v. * - PALM, s. waaier palm(boom), m. *- SHAPED, bn. waaiervormig. * -TAILED,
bn. (bk.) met -, als een zwaluwstaart. 5 -TAIL-PIGEON,
s. pauwduif, v. * -WHEEL, s. windrad, o.
Fan, (fen), v. (verk,) Fanny (v. n.).
Fan, (fen), bw. 1. aanwaaien, verkoelen (met een waaier);

she was -ned into slumbers by her slaves, hare slavinnen
wuifden haar slaapwekkende luchtjes toe; the Norwegian
banners - our people cold, (Shak.) de Noorweegsche banieren wuiven schrik en ontzetting onder onze krijgslieden; the breath which -s our groves, het koeltje dat
onze bosschages aanwaait; 2. (landb.) wannen.
Fanatic, (fe- net' -ik), m. v. dweper, m. dweepster, v.
bn., 5 -ALLY, bijw. dweepzuchtig, dweepachtig.
*-ALNESS, s. gmv. dweepachtigheid, dweepzucht, v.
Fanaticism, (fe- net' -i- sism), s. dweepzucht, dweperi, v.
Fanaticise, (fe- net' -i- sajz), bw. dweepzuchtig maken, tot
dweperij op(aan)zetten. *- D, dw. bn. tot dweepzucht
aangezet. *...ING, dw. bn. tot dweepzucht aanzettend.
Fancied, (fen'- si -id), dw. bn. gewaand enz.; zie FANCY,
bw.; well-, smaakvol (gekozen enz.).
Fanciful, (fen' -si- foel), bn., *- LY, bijw. 1. grillig, ver
hersenschimmig, fantastisch (van zaken);-anderlijk;2.
- dress, fantastische kleeding; 3. zonderling, vreemd,
wonderlijk. *- NESS, s. gmv. 1. grilligheid, veranderlijkheid, v.; 2. (het) hersenschimmige, fantastische; 3. zon
-derlingh,
vreemdheid, v.
Fanciless, (fen' -si-les), bn. geesteloos, laf.
Fancy, (fen' -si), s. (-ies), 1. inbeelding, verbeelding, v.;
he has a - that hij verbeeldt zich dat; this is mere -,
het is pure (louter) inbeelding ;2.gedachte,v.denkbeeld,o.;
3. fantazie, v.; 4. smaak, m.; built with a pretty -, met
vrij veel smaak gebouwd; a pretty - of borders, een
smaakvolle rand; 5. - for, neiging, v. lust, smaak
(in, voor), m.; it suits her -, het komt met haren smaak
(hare neiging) overeen; to have a - to travel, lust in het
reizen hebben; to take a - to, zin krijgen in, liefde -,
genegenheid opvatten voor ; the house hit her -, het
huis was naar haren smaak; does this strike your -?
is dit naar uwen smaak ? 6. gril, fantazie, v.; he took
a - to write, bij kreeg op eens lust in het schrijven,
- schrijver te worden; 7. dwaling, v. valsch begrip, o.
*- APRONS, m. (kh.) fantazie- boezelaars, m.mv. - schorten,
(1. mV. * -ARTICLES, * -CLOTHS, * -GOODS, S. mv. 1. modewaren, v. mv. - artikelen, o. mv.; 2. gebloemde stoffen,
moiré-goederen;3.voorwerpen van geen blijvende waarde,
0. mv. * - BALL, s. gekostumeerd bal, o. 5 -COLOR, S.
fantaziekleur, v. -ED, bn. veelkleurig. F-LINE, s.
(zeev.) kraallijn, v. *- CHEESE, S. kaas van allerlei
vorm, v. *- COSTUME, s. bal-, maskerade - kleed, kostuum,
0. *-DRESS, S. 1. fantazie-kleeding (naar eigen smaak);
2. veelkleurige kleedij, v. * - FAIR, *-SALE, s. tentoon
voorwerpen met een liefdadig doel-steling,bazrv
geschonken, v. * -FEATHERS, S. mv. bal -, modeveêren, v.
mv. kapsel met veêren, o. *- FRAMED, bn. 1. van wonderlijken -, van eigenaardigen vorm; 2. denkbeeldig.* -FREE,

bn. vrij -, helder van geest. *-HARDWARE, S. - goods
in steel, fijn bewerkte staalwaren, fijne ijzerwaren, v.
mv. *- MAN, m. (gem.) man die door Bene vrouw onderhouden wordt, m. *-MoNGER, m. suffer, mijmeraar,
grillige kerel, m. *-NET, S. (kh.) mode-tulle, onechte
kant, v. * - NOTE, * -PAPER, s. fantazie-, luxe- papier, o.
* -PATTERN, s. begonnen patroon (van vrouwelijke handwerken), o. *- PIECES, s. mv. fantazie-, modezaken, v.
mv. voorwerpen van weelde, o. mv. *- SICK, bn. ingebeeld ziek. *-SOAP, s. toilet -zeep, v. *- STOCKS, S. mv.
1. industrie - actiën, v. mv. aandeelen in eens fabriek,
spoorwegaandeelen,o. mv.;2. onsolide papier,o. 5 -TRADE,
s. handel in modewaren, m. * -VELVET, S. (kh.) katoen
0. *-VIOLS, *-PHIALS, S. mv. toilet-, reuk -fluwe,
glaasjes, o. mv. *-WOODS, s. mv. mode-hout--fleschj,
soorten (tot inleggen enz.).
Fancy, (fen' -si), ow. en bw. (vt. fancied), 1. zich in-,
zich verbeelden;2.uitdenken;she fancies being witty,zij ver
zich geestig te zijn; - you see him, verbeeld u-beldt
hem te zien; his fancied security, zijne ingebeelde veiligheid; 2. smaak vinden in, behagen scheppen in; he
would not - that much, dit zou hem niet zeer aanstaan;
3. er voor houden; you - that red, gij ziet dit voor
rood aan. * - ING, dw. bn. verbeeldend enz. -, s. (het)
verbeelden enz.; zie FANCY, bw. en s.
Pand, (fend), dw. Zie FOUND.
Fandango, (fen-den'gho), s. fandango (een Spaansche
dans), v.
Pane, (feen), s. 1. (dichtk.) heiligdom, o. tempel, m.;
2. we êrhaan, windwijzer, m.
Fanfare, (fen'-faar), s. 1. trompet, v.; 2. trompetgeschal,
o.; 3. (fig.) pralerij, v.
Fanfaron, (fen' -fe -ran), m. 1. pocher, snoever, pochhans,
grootspreker, praler, zwetser; 2. (gem.) ijzervreter, voor
5 -ADE, (- eed'), s. pocherij, grootsprekerij, v.-vechtr,m.
Fang, (feng), s. 1. wortel (der tanden, tandkas); 2. slagtand (van een wild zesij n); 3. klauw (van wilde dieren,
honden enz.) m.; 4. (plant.) klauwtje, o.; 5. hondstand, m.
Fang, (feng), bw. grijpen, pakken, vatten. 5 --ED, (fengd),
dw. bn. gegrepen enz.; zie FANG, bw. -, bn. 1. van
klauwen enz. voorzien; 2. (fig.) gewapend; - adder,
(soort) adder. * - ING, dw. bn. grijpend enz. ; zie
FANG.

Fangle, (fed'-gl), S. nieuwe uitvinding, v. *- D, bn., 1,
nietsbeteekenend, spelend, ijdel; new -, pas uitgevonden, vonkelnieuw, nieuwerwetsch; 2. verzot op nieuwigheden.
Fangless, (feng'-less), bn. 1. zonder klauwen of tanden;
2. (fig.) ongewapend.
Fangot, (fen'-ghot), s. (kh.) baal van 200 tot 250 t{,
gewicht, v.
Fanion,(fen' -jun), s. (mil.) vaandeltje,vaantje,vlaggetje,o.
Fanned, (fend), dw. bn. gewuifd enz.; zie FAN, bw.
Fannel, (fen'-nil), s. (r. k.) armband (aan den linkerarm des priesters, als hij de mis leest), m.
Fanny, (fen' -ni), v. Fanny (v. n).
Fanon, (fen'-un), S. Zie FANNEL.
Fanner, (fen'-nur), m. v. 1. die wuift, zwaait met
een waaier; 2. (landb.) wanner, m wanster, v. *-, s.
1. wanmaler, m.; 2. (stoomv.) blaasmachine, wan, v.;
-s, waaiers (in plaats van blaasbalgen).
Fanning, (fen'- hing) ; dw. bn. wuivend met een waaier
enz. -, s. (het) wuiven enz.; zie FAN, enz. * -MACHINE,
* -MILL, s. (landb.) wanmolen, m.
Fantasia, (fen-tee'-zi-e), s. (muz.) fantazie, v.
Fantasied, (fen'- te -zid), bn. 1. (muz.) gefantazeerd ; 2.

grillig, fantastisch.

Fantasm, (fen'-tesm), s. spook, o.
Fantasmagoria, (fen-tes-me-gho-ri-e), s. tooverbeeld ,
schijnbeeld, o.
Fantastie,(fen-tes' -tik), m. fantasticus, droomer, mijmeraar, m. *- AL, ho., *- ALLY, bijw. 1. fantastisch, ingebeeld. mijmerend; 2. grillig. *-ALNESS, ('-el-ness), s.
1. fantastische aard, m. droomerij; 2. avontuurlijkheid,
overdrevenheid; 3. grilligheid, zonderlingheid, v.
Fantasticly, (fen-tes'- tik-li), bijw. grillig.
Fantasticness, (fen-tes'- tik -ness), s. grilligheid, overdrevenheid, v.
Fantasy, (fen'- te -zi), s. verbeelding, fantazie, v.; zie
FANTASIA.

Fantoccini, (fen- tok-sji' -ni), s. mv, marionetten -, poppen(spel), o.

FAN. - FAR.
Fantom, (feu-tum), s, 1. hersenschim; 2. geestverschij-

FAR. - FAS.
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well, lekker eten en drinken, goede sier maken; he -d
somptuously, hij had een overheerlijke tafel; 3. gebeuren,
ning, v. spook, o. *-coRN, s. (land.) mager koren, 0.
voorkomen; so -s it, when..., zoo gaat het, als...; how it
Pap, (fep), bn. dronken.
will - with him, hoe het met hem zal gaan; imagine
Paquir, (faa- kier'), zie FAKIR.
how it -d with the stranger, verbeeld u hoe het met den
Par, (faar), s. big, v. jong varken, o.
vreemdeling ging, - wat er van den vreemdeling werd.
Par, (faar), bn. (vergr. farther, further, overtr. farthest,
*-D, dw. bn. gevaren; zie FARE, ow.
furthest), ver, verwijderd; the - side, 1. de tegenovergestelde zijde; 2. (rijsch.) rechterzijde (van een paard); Farewell, (fees'-well), s. vaarwel, o.; to take one's - of,
vaarwel zeggen aan, afscheid (van); before I take
3. - off mountains, (Shak.) afgelegen bergen.
my - of the subject, alvorens ik van dit onderwerp
Par, (faar), bijw. ver, veraf; - from giving it, verre van
afstap; an everlasting -, een vaarwel voor eeuwig; zie
het te geven; - be it from me, verre zij liet van mij;
FARE, ow.
dat zij verre ! - and near, - and wide, van heinde en
Farin,
(fer-in), *-A, (fe-raj' -ne), s. 1. (plant.)stuifineel;
verre; are you happy? - from it, zijt gij gelukkig? verre
2. (scheik.) zetmeel, o. 5 -ACEOUS, ('- i - ne -sjus), bn. meelvan daar; be -, ye foes, ver van hier, gij booze geesachtig. *-osE, ('- i -noos), bn. meelachtig, bestoven (als.
ten; I - of his steps adore, van verre aanbid (kus) ik
met meel).
zijne schreden; he attended me as - as, hij vergezelde
mij (deed mij uitgeleide) tot; as - as it goes, zoo ver Faring, (feer'-ing), dw. bn. varend enz. *-, s. (het)
varen enz.; zie FARE, ow.; sea- life, zeeleven, leven
het gaat, zoo ver het kan; as - as, voor zooverre; as
ter zee.
- as the east is from the west, zoo ver het oosten van
het westen verwijderd is; as - back as, zoo ver men Farm, (faarm'), s. 1. pachthoeve, boerderij, v.; to keep a-,
een boerderij hebben, - houden; 2. landgoed, o.; 3.pacht,
kan opklimmen tot; how - is it to Lille? hoe ver is
v.; to let to -, to - let, verpachten. * -BAILIFF, m.
het (van hier) tot Rij snel ? how - forth? tot hoe ver ?
opzichter der boerderijen, plattelandsschout, m. * - DOG,
he went so - as to refuse, hij ging zoo ver dat hij
s. boerenhond, bandrekel, m. * -HOLD, s. pacht, landweigerde; so - so good, tot dusverre is (gaat) het
huur, v. * - HOUSE, s. pachterswoning, v. landhuis, o.
goed; thus - they agree, tot zoo ver zijn zij het eens;
-OFFICES, s. mv. nevengebouwen (eereer boerderij, o.
- above, verre boven; larger by -, veel -, oneindig
grooter; the day was -- spent, de dag was ver gevormv. *-SERVANT, m. boerenknecht, m. *_ YARD, S.
boeren-binnenplaats, v.
derd; - greater, veel grooter; a - other journey, een
gansch andere reis. * -ABOUT, S. omweg, M. *-BEAMING, Farm, (faarm), bw. - out, 1. verpachten, verhuren.
bn. ver - stralend. *-BROUGHT, bn. van verre aangebracht.
2. - of, pachten, huren; 3. boeren, bouwen, landbouwgin;
*-ABLE, ('-i- bl), bn. pachtbaar. 5 -ED, dw. bn. ver*-CAST, bn. ver heengeworpen. * -EXTENDED, bn. zich
p
acht enz.; zie FARM. *-ER, ('-ur), m. v. 1. pachter,
ver uitstrekkend, ver uitgestrekt. * -FAMED, bn. wijdboer, -in, landbouwer, -ster; 2. pachter (van een openberoemd. *-FETCH, s. (w. g.) diepverscholen list,v. -ED,
baren dienst); 3. boer, heerenboer,oeconoom; 4.eigenaar -,
bn. 1. van verre gehaald; 2. ver gezocht, hij de haren
eigenares van wijnvelden, m. v. *-ERLY, bn. boersch, laner bij gehaald. * -GLANCING, bn. ver heen schijnend.
delijk. *-Y, s. (-les), boerenplaats, boerderij, v. * -ING,
* -LOOKING, bn. 1. ver ziend; 3. (fig.) ver uitziend.
dw. bn. verpachtend enz. -, s. 1. (het) verpachten enz.;
*-PIERCING, bn. ver heendringend, van verre doordringend. * -RESOUNDING, bn. ver klinkend, - schalzie FARM; 2. landhuishoudkunde, v.
lend. 5 -RULING, bn. ver heen heerschend (over Farmost, (faar'-most), bn. het verst, het meest verwijderd.
eene groote uitgestrektheid). *-SEEING, bn. ver ziend. Farness, (faar' -nes), s. gmv. verheid, verwijdering, v.
afstand, m.
* -SHOOTING, bn. ver schietend. * -SIGHTED, bn. 1.
ver ziend ; 2. een vergezicht hebbend. -NESS, s. 1. Faro, (fer'-o), s. faro (spel), v. *-BANK, s. faro-bank, v.
*-FIGS, s. mv. Siciliaansche vijgen, v. mv. *-, (faroer),
(het) ver zien, goed gezicht; 2. vergezicht,o. *-STRETCHED,
*-ISLANDS. s. mv. (aardr.) Feroer- eilanden, o. mv.
bn. ver uitgestrekt.
Farantly, (fer'- ent-li), bn. (w. g.) behoorlijk, ordelijk, Farquhar, (faar'- koe - haar), m. (George) Farquhar (Eng.
blijspel-dichter, 1678-1707), m.
fatsoenlijk.
Farce, (faars), bw. (kk.) vullen, doorspekken, stoppen. Farraginous, (fer-redj'- i -nus), bn. vermengd, gemengd.
Farrago, (fer- ree' -gho), s. mengsel, mengelmoes, (ook
*-D, dw. bn. gevuld, doorspekt.
fig.), o.
Farce, (faars), s. 1. (kk.) vulsel, o. farce, v.; 2. (fig.)
Farrand, (for-rend), s. manier, wijze, gewoonte, hebbemengelmoes. o.; 3. (toon.) klucht, v. kluchtspel, o.
lijkheid, v.
Farcical, (faar'- si -kel), bn., * -LY, bijw. 1. kluchtig,
otsierlijk, bespottelijk, belachelijk; 2. hersenschimmig. Farrier, (fer'-ri-ur), m. 1. hoefsmid; 2. paardenarts, m.
*-, ow. het beroep van paardenarts uitoefenen. *-Y, s.
-NEss, s. kluchtigheid, potsierlijkheid, v.
gmv. veeartsenijkunde, v.
Farcilite, (faar'-si -lajt). s. (aardk.) poddingsteen, m.
Farrow, (fer'-ro), s. worp -, broedsel -, nest biggen, o.;
Farein, (faar'-sin), *-cy, s. (veearts.) schurft, v.
Fareing, (faar'-sing), dw. bn. (kk.) vullend enz. -, with -, drachtig. *-, ow. (biggen) werpen, jongen. *-,
bn. zogend (van dieren); - cow, melkgevende -, niet draehs. (het) vullen enz.; zie FARCE, bw.
Farctate, (faark'-tet), bn. (plant.) gevuld, vol (zonder tige koe.
Farthel, (fer'-thil), bw. (zeev.) geien.
holligheden).
Farther, (faar-thur), bn. en bijw. zie FAR; verder, meer
Fard, (faard), bw. blanketten.
verwijderd; wijders; a -- truth, nog een waarheid;
Fardel, (faard'-il), bw. opbinden, samenbinden. f-, s.
at the - end. aan het andere einde; until - orders,
1. bundel, m. pak; 2. (kh.) fardeel.
tot nader bevel; take no - care of, draag geen verdere
Farding, (faar'-ding), * -BAG, S. (veearts.), voormaag
(van herkauwend vee), v.
zorg voor... *-, bw. bevorderen, ondersteunen. *-ANCE,
('-ens), s. bevordering, v. *-MORE, bij - w. wijders, hoFare, (feer), s. 1. prijs, m. vracht, v.; - by time, rit bij
het uur; a hackney-coach by the -, een huurkoets -, vigevendien.
lante bij het uur; to discharge one's -, zijne vracht -, Farthest, (faar'-thest), bn. en bijw. zie FAR; verst enz.,
meest verwijderd enz.
zijnen rit betalen; 2. reiziger, -ster, passagier, m. v.; 3.
voedsel, o. kost, m.; we had delicious -, wij hadden Farthing, ('faart'-thing), s. 1. farthing(Eng. muntstukje
lekker eten, - eene heerlijke tafel; send the flock to their
= 1 /4 penny = 1 1/ 4 cent Ned.); 2. zek. vlaktemaat (= 30
summer's -, onthaal de kudde op haren zomerkost (het
acres Eng.); 3. (fig.) kleinigheid, nietigheid, v.; itisnot
worth a -, het is geen cent (geen oortje) waard; I am
gras der weiden); bill of -., spijskaart (in een restaunot worth a -, ik bezit geen cent, - geen duit; I do not
rant), v. menu, o.; licht -, vuurtoren, m. baak, v.
care a - for it, ik geef er niets om. *-SWORTH, S.
Fare, (fear), ow. 1. varen, gaan, zich bevinden; so on he
eentswaarde, v.
-s, zoo gaat hij verder, - voort; we - very ill, wij varen
slecht, wij zijn er kwalijk aan toe; we -dwell, wij bevon- Farthingale, (faar-thin'-ghel), s. hoepelrok, m. crinoline, v.
den ons zeer goed (ergens); to - well, wel staan (bij), zich
wel bevinden (bij); so -s the stag among the enraged Fasces, (fes'-sis), s. mv. bundelroeden der bijldragers, (bij de Romeinen), v. mv.
hounds, zoodanig is het lot van het hert te midden der
woedende honden; - you well, vaarwel, vaartwel; how Fascet, (fes' -sit), s. mestvork, v.
- you? hoe vaart gij ? hoe gaat het u? 2. zich voeden, Fascia, (fesj' -i -e), s. (mv. fasciae), 1. band, m. bandje, o.;
2. (bk.) rand, band, m. rollaag, v.; 3. (ontl.) spiervliesje;
eten en drinken; to - ill, slechten kost krijgen; to -

286 FAS.
o.; 4. (heelk.) zwachtel, m. verband, windsel, o.; - late,
scheenverband; 5. (sterr.) gordel, m. *- L, ('-el), bn. tot
de fasces behoorend. *- TED, ('-ee -tid), bn. verbonden,
omwonden (met een windsel enz.). * - TION, (-ee'-sjun),
S. (heelk.) 1. verbindkunde; 2. zwachteling, v.
Fascicle, (fes'-si-kl), s. 1. bundeltje, bosje, o.; 2. ver
bloemlezing, v.
-zameling,
Fascicular, (fes-sik'-joe-ler), bn., *- LY, bijw. (plant.)
bundelvormig. *...I.ATIC, ('-let), -D, bn. (plant.) in bundels.
Fasciculite, (fes-sik'-joe-lajt), s. (delfst.) soort vezelachtig horenerts, o.
Fasciculus, (fes-sik'-joe-lus), s. bundeltje, bosje, o.
.Fascinate, (fes'-si-net), bw. betooveren, verblinden. *- D,
dw. bn. betooverd. *...ING, dw. bn. betooverend. *...ION,
(-nee'-sjun), s. betoovering, verblinding, v.
Fascine, (fes-sien'), s. (mil.) takkenbos, m.
Faseinous, (fes'-si-nus), bn. tooverachtig, betooverend,
verblindend.
Fash, (fesj), bw. plagen, kwellen.
Fashion, (fesj'-un), s. 1. fatsoen, o. vorm, m. gedaante;
2. manier, wijze, v. trant, m. gewoonte, levenswijs, v.;
after the English -, naar Engelsehe wijze; in such -,
op zoodanige manier; 3. fatsoen, o. snede (van een kleed),
v.; 4. handwerk, o.; 5. mode, v. smaak, m.; to be out
of -, uit de mode zijn; to (grow) out of -, uit
de mode raken; to be in -, (in de) mode zijn; to continue
in -, in de mode blijven; to dress in-, after the newest
-, zich naar de mode -, naar den laatsten smaak kleeden; to lead the -, den toon geven (in de mode enz.);
6. groote wereld, v. rang, stand, m.; bon ton; people of
-, lieden van de groote wereld, aanzienlijken; the of the age is to call every thing in question, de heer
alles te vitten. *-MONGER, m.-schendmoip
modepop, -gek, m. -ING, s. wijze -, V. trant van den
modepop, m. * -PIECES, s. niv. (zeev.) rantsoenhouten,
o. mv.; cant - piece, scheef rantsoenhout; flaring of the
- piece, draaiing van liet rantsoenhout.
Fashion, (fesj'-un), bw. 1. vormen, fatsoeneeren; -ed
plate, gefatsoeneerd zilverwerk; 2. overeenbrengen, geschikt maken, bearbeiden naar; 3. namaken.
Fashionable, (fesj'-un-i-bl), bn., *...ABLY, bij w.1. naar de
mode, medisch; a - coat, een rok naar de mode; to
make (render) -, in de mode brengen; a - man,
a - woman, een man -, eene vrouw van de wereld, een
toongever, eene toongeefster; the -s, de toongevers, de
lieden der elegante wereld; - company, society, world,
groote wereld, hooge kringen; 2. fatsoenlijk, beschaafd;
it is not -, het is niet fatsoenlijk. *- NESS, S. 1. (het)
modische, fijne smaak, m.; 2. fatsoenlijkheid, wellevend
-heid,v.
Fashioned, (fesj'-und), dw. bn. gefatsoeneerd enz.; zie
FASHION.

Fashioner, (fesj'-un-ur), m. v. fatsoeneorder, vormer,
-ster, m. V. *...ING, dw. bn. fatsoeneerend enz. -, s.
(het) fatsoeneeren enz.; zie FASHION. *...IST, m. modegek,
-pop, m.
Fasisionless, (fesj'-un-less), bn. vormloos, zonder fatsoen.
Pass, (fes), s. (spel.) opslag, m. *-, bw. (spel.) opslaan, o.
Fassaite, (fes'-se-ajt), s. (aardk.) soort vuursteen, m.
Fast, (faast), bn., * - LY, bijw. 1. vast, stevig, stijf; to get
- hold of, met kracht vasthouden, - grijpen; to make -,
vastmaken, vastleggen; (zeev.) beleggen, beknijpen, besjorren; (timm.) vastklinken; to set -, bevestigen; to
stick - to, zich vastklemmen aan; to stick - in, vastzitten in; - noose, dichte knoop; - sailer. (zeev.) goede
zeiler; a - color, vaste kleur (die niet verschiet); a sleep, een vaste (diepe) slaap; - and loose, (fig.) onbestendig, -lijk; to play - and loose, met alle winden
zeilen; - beside, - by, vlak -, hard er naast, dicht bij;
they are - on your heels, zij volgen u dicht op de hielen;
they a - man, hij is een verkwister; 2. trouw, gehecht,
he
bestendig; a - friend, een trouwe vriend; 3. a - place,
een versterkte plaats; 4. snel, spoedig; a - horse, een
vlug paard; my watch is too -, mijn horloge loopt te
gauw, - is vóór; to - behind, spoedig achterna komen;
to grow - upon, snel -, spoedig inhalen, snel opgroeien
(tot).
Fast, (faast), s. 1. al wat dient om vast te houden, - te
hechten, houvast; 2. (zeev.) kabel, m. meertouw, o.
knoop, m.; breast -, dwars meertouw; head -, voor-
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meertouw; stern-, achtermeertouw; 3. vaste, vasten, onthouding, v.; to break -, de vasten schenden; (fig.) zich
ontnuchteren. * -DAY, s. vastendag, m. * - HANDED, bn.
vasthoudend, gierig. * - MAN, m. verkwister, m.
CEDING, ho.
bn. snel achterwaarts -, achteruitgaand.
* -SINKING, bn. snel zinkend. *-THURSDAY, S. Witte
Donderdag, m.
Fast, (faast), ow. 1. vasten, zich onthouden (van spijs
en drank); 2. (zeev.) zie ADJUST.
Fasten, (faas'-n), bw. 1. vastmaken, vastleggen, bevestigen, binden; to - different ideas to words, verschillende
beteekenissen aan dezelfde woorden hechten; 2. sluiten,
dichtmaken (een deur enz.); 3. (bk.) vastklinken, beklinken, -vastleggen (met wiggen); 4. (zeev.) vastmoeren,
sjorren; 5. to - on, omgooien, werpen op (het lijf enz.);
6. toebrengen (een slag enz.); 7. (fig.) vestigen, doen
wortelen (in den geest enz.). *-, ow. - on, upon, I.
zich vasthouden, -klemmen (aan); 2. aanzetten, vastkleven; 3. zich toeleggen (met ijver enz.), vasthouden
(aan). *- ED, (faas'-nd), dw. bn. vastgemaakt enz.; zie
FASTEN. *-ER, (faas'-nur), m. v. vastmaker, -legger,
-hechter, -ster, m. V. % -ING, dw. bn. vastmakend enz.
-, s. 1. (het) vastmaken enz.; zie FASTEN; vastmaking,
dichtmaking, v.; 2. knoop, m. verbinding, v. -s, mv.
(plant.) vorkjes, dagwortels, o. m. mv.
Faster, (faast'-ur), bn. vaster enz.; zie FAST, bn. *-,
m. v. vaster, m. vastster, v.
Fastest, (faast' -ist), bn. (het) vastst enz.; zie FAST, bn.
Fastidiosity, (fes-tid-i-os'-i-ti), s. zie FASTIDIOUSNESS.
Fastidious, (fes-tid'-i-us), bn., *- LY, bijw. 1. ijdel, ver
hoogmoedig; 2. afkeerig, kregelig, koppig; 3.-wand,
preutsch; to look -, -ly, een keurig-, preutsch gelaat
zetten. *- NESS, S. gmv. 1. trots, hoogmoed, m.; 2. afkeerigheid, kregeligheid, koppigheid; 3. preutschheid,
keurigheid, V.
Fastigiate, (fes-tidj'-i-et), *- D, ('-id), bn. 1. (plant.)
spits, puntig; 2. van gelijke hoogte.
Fastigium, (fes-tidj'-i-um), s. (bk.) top, m. tin, v. gevel, m.
Fasting, (faast'-ing), dw. bn. vastend enz. °-, s. 1. (het)
vasten enz.; zie FAST, ow.; 2. (de) vasten. Af-DAY, S.
vastendag, m. * - GUT, S. (ontl.) ledige darm, m.
Fastness, (faast'-nes), s. 1. vastheid; 2. gehechtheid;
3. place of -, veilige schuilplaats, (mil.) sterke positie;
4. (mil.) vesting, sterkte; 5. (red.) bondigheid, v.
Fastuous, (fes'-to-us), bn., * - LY, bijw. trotsch, hoogmoedig, -lijk, minachtend.
Fat, (fet), bn. 1. vet, dik; to grow -, dik worden; a ground, (landti.) een vette grond; 2. lomp, grof, ongemanierd; 3. dom, beperkt; - minds, domme menschen;
4. (fig.) rijk, goed bemiddeld; to grow -, rijk worden;
5. winstgevend, vruchtbaar; a - benefice, een vet (winst
ambt; 6. (drukk.) vet; zie FALL. &- BRAINED,-gevnd)
*-VITTED, tin. dom, plomp. A-GUTS, m. dikbuik, m.
5 -KIDNEYED, bn. (gem.) dik en vet. 5 -woRK, s. winst
arbeid, m. vet baantje, o. 5 -QUARTER, S. (zeev.)-gevnd
breede billen, v. mv.
Fat, (fet), s. gmv. 1. vet, o.; rough -, kaarssmeer, o.
talk, v.; 2. (drukk.) spek; 3. vat, o. tobbe, v.
Fat, (fet), bw. 1. vetten, vet maken, - mesten; 2. overdikken. *-, ow. vet -, dik worden.
Fatal, (fe'-tel), bn., *- LY, bijw. 1. onvermijdelijk, voorbestemd; these things are - and necessary, die zaken zijn
onvermijdelijk en noodwendig; it was - to the king, het
was den koning voorbestemd, liet noodlot wilde dat de
koning; our - place is here, hier is de plaats door het
lot ons aangewezen; the - period, het laatste -; beslis
tij dpork; 2. noodlottig, heilloos, fataal; a - disease,-send
een doodelijke ziekte; this intelligence proved - to his
father, deze tijding was een noodlottige slag voor zijnen
vader. * - ISM, s. geloof aan het noodlot, - aan het toeval, fatalisme, 0. *-IST, m. v. geloovige aan het noodlot, - aan het toeval, fatalist, m. v.
Fatality, (fe-tel'-i-ti), s. 1. noodlottigheid, voorbestemming, onvermijdelijkheid, fataliteit, v.; 2. ongeluk, nood
voorval, o.; 3. (r. k.) verdorvenheid; 4. sterfte, v.-lotig
Fatally, (fe'-tel-li), bijw. Zie FATAL, bn.
Fatalness, (fe'-tel-nes), S. gmv. Zie FATALITY.
Fata-morgana, (faa'-te-mor-ghaa'-ne), s. (zeev.) opdoeming, v. (het) lichten van de zee.
Fate, (feet), s. 1. lot, noodlot, o.; it is the - of mortals, dat
is het lot der stervelingen; Divine -, Voorzienigheid;
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dell me what -s attend the duke, zeg mij welk lot den
hertog wacht ; 2. dood, m. uiteinde, o.; a feathered -,
(dicht.) een doodende pijl.-D, ('-id), bn. 1. bestemd,
veroordeeld (door het noodlot); he was - to rule over us,
het was zijne bestemming over ons te regeeren; ill-,
ongelukkig, noodlottig, tot lijden bestemd; 2. voorbeschikt. * -FUL, bn., -LY, bijw. noodlottig, ellendig,
fataal. *-FULNESS, S. noodlottigheid, V.
Fates, (feets), v. mv. (fab.) schikgodinnen, v. mv.
.Father, (faa'-thur),
1. vader, stamvader, m.; the -s,
de (voor)vaderen, voorouders; he sleeps with his -s, hij
rust met - bij) zijne vaderen; 2. voorganger, m. eerste;
- of verse, vader der dichtkunst; 3. kerkvader, m.; the
.holy -, de Heilige Vader (de paus); conscript -s, beschrevene vaderen(titel der oud-Romeinsche raadsheeren).
*-IN LAW, in schoon -, behuwdvader, M. * -LAND, S.
vaderland, o. *C
-HOOD, s. vaderschap, o. -LESS, bn.
vaderloos: the -, de vaderloozen, weezen. -NESS, s.
vaderloosheid, v. *-LINESS, s. hoedanigheid van vader,
vaderlijkheid, vaderliefde, v. * -LY, bn. en bijw. vaderlijk. * -SHIP, s. vaderschap, o,
.Father, (faa'-thur), bw. 1. als kind aannemen, tot vader
strekken (aan), adopteeren; being so -ed, in het bezit
van een dusdanigen vader ; 2. - upon, toeschrijven; to
- a child upon one, verklaren dat iemand vader is van
een kind; to - on, toekennen aan. *-ED, dw. bn. aangenomen als kind enz.; Zie FATHER. * -ING, dw. bn.
aannemend enz.; zie FATHER, bw.
Faterlasher, (faa-'thur-lesj'-ur), s. (nat. h.) zeeschorpioen, m.
Fathom, (fath'-um), s. 1. (zeev.) vadem (lengtemaat =
zes Eng. voet = 1.829 meter) ; square -, vadem in het
vierkant; cubic-, kubiek-vadem (= 6.116. kub. meter); 2.
(fig.) omvang, in. vlucht, uitgestrektheid van den geest,
v. 5 -LINE, s. loodlijn, v. *-WOOD, S. 1. brandhout; 2.

m.

stuwhout, o.
.Fathom, (fath'-uin), bw. 1. oorvademen, omvatten (ook
fig.); 2. peilen, boden; 3. doordringen, doorgronden.
5 -ABLE, ('i -hi), bn. doorgrondelijk, bereikbaar. * --ED,
(-'umbd), dw. bn. omvademd enz.; Zie FATI-lom, bw.
* -ER, ('-ur), m. v. doorgronder, m. -ster, in. v.
F -ING, dw. bn. omvademend enz. -, s. (het) omvadeuren, omvademing v. enz.; zie FATHOM. *-LESS, bn.
1, onpeilbaar; 2. ondoorgrondelijk; 3. onbereikbaar.
Fatidieal, (fe -tid'- ik -el), bn. voorspellend, profetisch.
Fatiferous, (fe -tif'-ur-us), bn. doodelijk, doodend, verderfelijk.
Fatigable, (fat'- i -ghi-bl), bn. vermoeibaar.
Fatigate, (fat' -i- ghet), bw. vermoeien, afmatten.
bn. (w. g.) vermoeid. F...ION, (-ghee'-sjun), s. vermoeiing,
vermoeidheid, v.
Fatigue, (fe -tiegh'), s. 1. vermoeidheid, vermoeienis, v.;
to spend -, to wear with -. uitputten van vermoeienis;
2. karrewei, v.; on - op karrewei.
Fatigue, (fe -tiegh'), bw. - with, vermoeien, afwerken,
afmatten; to - one's self, zich vermoeien. *-D, (-tieghd'),
dw. ho. vermoeid enz.; zie FATIGUE, bw. 5 ...ING, dw.
bn. vermoeiend enz. -, s. (het) vermoeien enz.; zie

-,

FATIGIJE.

Fatiloquist, (fe -til' -o-kwist), m. v. waarzegger, horoscooptrekker, -ster, m. v.
Fatiscense, (fe -tis'- sens), s. gaping, opening, leegte, v.
Fatling, (fet'-ling), s. gemest dier, o. (kalf enz.).
Fatly, (fet' -li), bijw. vetachtig enz.; zie FAT, bn.
Fatner, (fet'-nur), s. wat vet maakt, wat mest, enz.
Fatness, (fet' -nes), s. gmv. 1. vetheid, dikte; 2. dikbuikigheid, v.; 3. vet, o.; 4. vettigheid, smerigheid, liet olieachtige; 5. vruchtbaarheid, weelderigheid; the clouds drop
-, (dicht.) uit de wolken druppelt rijkdom, - weldadige
regen.

Fatted, (fat'-tid), dw. bn. vet gemaakt enz.; zie FAT, bw.
Fatten, (fet'-tn), bw. 1. vet -, dik maken, vetmesten; 2.
(landb.) mesten; 3. vruchtbaar maken. -, ow. -, on,
upon, with, vet worden. * -ED, (fet'-tnd), dw. bn. vet
gemest enz.; zie FATTEN. *-Fig, m. v. 1. vetmaker,
- mester, -ster, m. v.; 2. (landb.) vetweider, M. *-ING,
(fet'-thing), dw. bn. vetmakend enz.
Fattiness, (fet'-ti -nes), s. vetlieid, v.
Fatting, (fet'-ting), dw. bn. vetmakend enz. *-, s.
(het) vetmaken enz.: zie FAT, bw. *-Isx, bn. vettig,
vetachtig.

Fatty, (fet'-ti),

bn. vettig.
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Fatuity, (fe -tjoe'- i-ti), s. 1. zotheid, zwakhoofdigheid;
2. ijdelheid, v.
Fatuous, (fet'-joe -us), bn. 1. zot, zwakhoofdig, dom; 2.
ijdel, waanwijs; - fire, dwaallicht.

Fauces, (fao' -sis), s. (ontl.) keel, v,
Faucet, (fao'-set), s. (heelk.) pijpje, buisje, pompje, o.
Fauchion, zie FALCHION.
Faufel, (fao'-fil), s. palmboom - vrucht, v.
Faugh, (fao), tw. ba ! foei!
Fault, (faolt), s. 1. misslag, m. misgreep, overtreding,
v. fout, v. to commit a -, een misslag -, een fout begaan; whose - is it? wiens schuld is het ? that is no of yours, daar hebt gij geene schuld aan; the - is hers,
zij heeft (draagt) de schuld; it is all my own -, het
is geheel mijne eigene schuld; the - is in your own,
het gebrek ligt in uw eigen karakter; youfind - with
all, gij vindt op alles iets te zeggen (te vitten);
you find - with his opinion, gij vindt zijne meening
verkeerd; he took the - to his own door, hij nam de schuld
op zich; the - snay possible be in my writings, het gebrek
ligt vermoedelijk in mijne geschriften; it is not his -,
dit is zijn gebrek niet; for - of, bij gebrek aan; 2.
to be at -, het spoor bijster zijn; 3. (mijnw.) spleet,
gaping, v. * -FINDER, us. v. vitter, -ster, m. v. criticus, m.
Fault, (faolt), bw. 1. vitten, laken; 2. beschuldigen. f-,
ow. falen, dwalen, ongelijk hebben. * -ED, dw. bn. gevit
enz.; zie FAULT. *-En, ('-ur), m. v. overtreder, in. schuldige, m. v. *-FUL, ('-fool), bn. (Shak.) 1. vol misslagen,
- gebreken; 2. gebrekkig, foutief; 3. schuldig. * -ILY,
('- i-li), bijw. 1. gebrekkig, foutief; 2. verkeerdelijk, dwa
lend. * -INESS, s. 1. gebrekkigheid, v. (het) foutieve;
2. verdorvenheid, schuld, v. *-LEss, bn., -LY, bijw.
zonder gebrek, - fout; 2. vrij van schuld; - virtue,
vlekkelooze deugd. -NESS, s. vlekkeloosheid, schuldeloosheid, onschuld, v. 5 -Y, bn. 1. gebrekkig, foutief;
2. verkeerd, dwalend.
Faun, (faon), m. (fab.) boschgod, faunus, m.
Fauna, (fao' -ne), s. al de dieren aan een land eigen,
o. mv. fauna, v. *...Ic, bn. (jag.) 1. wild; 2. (fig.) ruw,
lomp, boersch. *...IST, m. natuuronderzoeker, -vorscher, m.
Fausen, (fao'-sin), s. (soort) paling, aal, m.
Fauteuil, (fo-teul'), s. armstoel, m.
Fautor,(fao'-tur),m.(w.g.)beschermer,patroon, schutsheer,
m. 5 ...TRESS, v. beschermster, patrones, schutsvrouw, v.
Favillous, (fe-wil'-lus), bn. aschachtig, asch...
Favor, (fe' -wur), s. 1. gunst, genegenheid, v.; the king's
-, 's konings gunst; he stood in high - with, hij werd
zeer begunstigd door, stond in hooge gunst bij; to find
- with, gunst vinden bij ; to get into - with, in gunst
geraken bij ; he bore little - towards, hij zag met geen
gunstig oog op; God gave Joseph - in the sight of Pharaon, (Bijb.) God deed Jozef gunst vinden in de oogen
van Farao; she received theta into --, zij schonk hun
genade : to be in - of a measure, een maatregel bevorderen ; to be in great -, (kh.) veel aftrek vinden, gevraagd
zijn; to beceiiie in -, in prijs stijgen, willig worden; 2.

begunstiging, bevoordeeling, v.; under - of the night,
onder begunstiging van den nacht; by the - of a gale.
met behulp van den opgestoken wind; 3. zachtheid, v.;
I could not discover the - of this sentence, ik kon dit
vonnis niet zoo zacht vinden ; 4. genoegen, vermaak, o.;
will you give inc the - of your.company? wilt gij mij
liet genoegen doen mij te komen bezoeken ? (ook) mij
te verzellen ? Mr. J. requests the - of Mr. B's. company
to dinner. de heer A. hoopt het genoegen te hebben den
lieer B. bij zich ten eten te zien; 5. verlof, o. toestem ming, bewilliging, v.; with your -, met uw verlof, ik
vraag excuus; ,give nne your -, (Shak.) excuseer mij; 6.
blijk -, pand van liefde (trouw enz.), o.; the custom
of wearing a lady's -, de gewoonte de kleuren zijner
dame te dragen (bij de steekspelen); 7. wezen, gelaat,
aangezicht, aanschijn, o.; 8. (recht.) a challenge to the -,
wraking (van een gezworene) wegens omkooping; 9.(kh.),
brief, geëerde, m.; your - of the ... reached me in due
course, uw geëerde van den ... is mij tenbehoorlijken tijde
geworden; 10. (kh.) your orders --s will be attended to,
uwe orders zullen stipt volvoerd worden.
Favor, (fe' -wur), bw. 1. begunstigen (iem.), bevorderen
(iets); 2. gelijken naar; 3. sparen, in acht nemen; toa lame leg, een ziek (mank) been in acht nemen; 4.
vereeren; the letter you -ed inc with, de brief waarmede
gij mij vereerdet; shall we be -cd with your company to
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dinner? zult gij ons met uwe tegenwoordigheid bij het
diner vereeren? he begged to be -ed with a song, hij
verzocht op een lied (eene romance) vergast te worden;
can you - me with a sight of them ? wilt gij mij vergunnen ze te zien ? you -ed us by leaving a note at our
office, gij wildet wel -, gij doodt ons de eer aan een briefje
aan ons kantoor (te) laten; - me with that, doe dit ten
genoegen van mij, - mij ten pleiziere; 5. (zeev.) steunen;
to - the masts, de masten stutten, - steunen, de
masten verlichten.
Favorable, (fe'-wur-i-bl), bn., *...ABLY, bijes. 1. gunstig,
welgevallig; 2. gewillig; 3. fraai; favorably to my wishes,
overeenkomstig mijne begeerte. *-NEss, s. 1. gunst, welgevalligheid, goedheid, welwillendheid, v.; 2. gunstige
toestand, m. - ligging; 3. geschiktheid, v.
Favored, (fe'-wur-id), dw. bn. begunstigd enz.; zie
FAvoR, bw.; hard-, met harde trekken; well-, wel
gemaakt; well- countenance, innemend gelaat; ill-,
leelijk. *-NESS, S. voorkomen, o. schijn, m.
Favorer, (fe'-wur-ur), m. begunstiger, bevorderaar, beschermer, m. *...ESS, v. begunstigster, bevorderaarster,
beschermster, v.
Favoring, (fe'-wur-ing), dw. bn., *-LY, bijw. begunstigend enz. -, s. (het) begunstigen enz.; zie FAVOR.
Favorite, (fe'-wur-it), m. v. gunsteling, m. v. begunstigd -, geliefkoosd voorwerp, o.; to be a - with,
een gunsteling zijn van. -, bn. geliefkoosd ; it is
my - plate, dit is mijn lievelingskost. *...ISM, S. 1.
begunstigings -stelsel, -systeem,o.;2. gunstelingen-regeering, v.
Favorless, (fe'-wur-less), bn. 1. onbegunstigd, onbeschermd; 2. meêdoogenloos, zonder genade.
Favose, (fe-woos'), bn. met cellen, geceld. *...ITE, ('-iet),
s. (nat. h.) cel- koraal, o.
Fawn, (faon), s. eenjarig reekalf, jong hert, o. *- COLOR,
S. vale -, vaalbruine kleur, v.
Fawn, (faon), ow. 1. jongen, werpen (van hinden en
reeën) ; 2. - on, upon, vleien, liefkoozen; 3. kwispelstaarten, likken (van dieren). *-, s. (fig.) lage vleierij,
kuiperij, V. *-ED, (faon'd), dw. bn. geworpen enz.; zie
FAWN. *---ER, (-ur), m. v. vleier, kruiper, -ster, m. v.
-ING, dw. bn., -LY, bijw. werpend enz. -, s. (het)
jongen enz.; zie FAWN; vleierij, kruiperij, v.
Faxed, (fekst), bw. harig.
Fay, (fee), s. 1. toovergodin, -heks; 2. schaaf, ploegschaaf,
v. f-, tw. op mijn woord! *-, bw. 1. (zeev.) ploegen,
voegen; 2. samenvoegen.
Fazzolet, (fed-zo-let'), s. zakdoek, m.
Peaberry, (fie'-bur-ri), s. aalbezie, v.
Feading, (fled'-ing), * -HEAD, S. (stoomv.) gietpijp, v.
-gang, -loop, m.
Feague, (fiegh), bw. zweepen, slaan.
Feal, (fiel), bw. verbergen, verschuilen.
Peal, (fie'-el), bn., * -LY, bijw. getrouw. *-TY, S. gmv.
(leenst.) trouw, getrouwheid, v.; - and homage, hulde
en trouw.
Fear, (fier), s. 1. vrees, v. angst, m.; - of God, vrees voor
God; for - of falling, uit vrees van te vallen; to be in
-, vrees koesteren; to impress with -, vrees inboezemen;
to be in bodily -, voor zijn leven beangst zijn; there is
no - of it, het is niet te vreezen; 2. (fig.) vogelverschrikker; 3. metgezel, makker, m. * -NOUGHT, s. (kh.)
fries, kalmuk; (zeev.)poortlaken, o. * -STRUCK, bn. door
angst getroffen.
Fear, (fier), bw. 1. vreezen, duchten, bang zijn voor; it
is to be -ed, het staat te vreezen; I- falling, ik vrees
te vallen; I - they have said it, ik vrees dat zij het
hebben gezegd; I did not - they had left, ik was niet
bang dat zij vertrokken waren; they - your not doing
it, zij vreezen dat gij het niet doen zult; I -- his
coming, ik ducht zijne komst; 2. beangstigen, bang maken. *-, ow. - for, vreezen, bevreesd zijn; never -,
vreest niet. -ED, (fierd), dw. bn. gevreesd enz.; zie
FEAR. * -FUL, bn., -LY, bijw. 1. bevreesd; I am -of
the consequences, ik vrees de gevolgen; .1 made my heroine
- of death, ik gaf aan mijne heldin angst voor den
dood; she was - to go alone, zij was bevreesd alleen te
gaan; 2. beschroomd, bedeesd; 3. ijselijk, verschrikkelijk;
it is a - thing, het is een verschrikkelijke zaak. 5-FULNEss, ('-ful-nes), s. gmv. 1. bevreesdheid, v. angst, m.;
2. beschroomdheid; 3. ijselijkheid, v. *-LESS, bn., -LY,
1. bijw. onbevreesd; to be - of, niet bevreesd zijn voor;

2. onversaagd, dapper. - NESS, S. 1. onbevreesdheid;
2. onversaagdheid, v.
Feasible, (fiez'-i-bl),bn., *.. BLY, bijw. l.doenlijk, mogelijk,
uitvoerbaar; 2. bebouwbaar (van land). *-, s. gmv.
(het) uitvoerbare. * ...BILITY, * -NESS, S. doenbaarheid,
uitvoerbaarheid, v.
Feast, (flest), s. 1. feest, o.; unmovable -s, vaste feesten
(op bepaalde dagteekening); movable -s, beweeglijke
feesten; 2. gastmaal, o. maaltijd, m.; 3. lekkernij, v.
Feast, (flest), ow. - on, upon, 1. feest houden, gaste reeren.*-,bw. feestelijk onthalen, vermaken; 2. bekoren,
verrukken. * -ED, dw. bn. feestelijk onthaald enz.; zie
FEAST. *-E$, ('-ur), m. v. 1. brasser, brasster, lekkerbek; 2. milde gastheer, - gastvrouw, M. v. *--FUL, bn.,
-LY, bijw. 1. feestelijk, vroolijk; -rites, feestelijke (godsdienst) plechtigheden; 2. rijk, weelderig, ruim. *-ING,dw.
bn. feestelijk onthalend; -money,penny, handgeld, godspenning. -, s. (het) feest houden enz.; Zie FEAST, bes.
Feat, (fiet), S. 1. daad, v. feit, bedrijf, o.; 2. toer, behendige trek, m. k-, bn., 5 -LY, bij W.1. behendig, bekwaam;
2. net; 3. wonderlijk, zeldzaam.
Feat, (fiet), bw. fatsoeneeren, maken.
Feateous, (fiat'-i-us), bn., *-LY, bijw. 1. net; 2. behendig, -lijk.
Feather, (feth'-ur), s. 1. veder, pen, v.; the -s, dons,
gevederte; 2. (fig.) puik, bloem, v.; 3. haartje, halmpje,
o.; 4. soort, v.; birds of a -, vogels van dezelfde soort;
birds of a - flock together, (spr.) soort zoekt soort ;
I am not of that -, ik behoor niet tot dezulken; 5.
(plant.) zaadkroon, v.; 6. (mil.) vederbos, m.: a - in
the cap, (fig.) onderscheiding, eereteeken; 7. (zeev.)
-board, dunne deel, - plank. *-ALUM, s. pluimaluin, o.
*-BED, S. veder-, donsbed. o. tafelschuimer, m. *-BROOM,
I *-DUSTER, S. vederbezem, m. -ING, S. (timm.) soort
schutting, v.; to cut a -, hard zeilen. *--DBIVEa, m.
v. 1. beddenkooper, -ster, m.v.; 2. stoffer, bezem, m.
*-F.DGE, S. (timm.) scherpe kant, m. -D, bn. scherp gekant. *-FAN,S.veder, pluimwaaier, m. * -FOIL, S.
waterviooltje, o. *-FOOTED, bn. met vederen
(plant.)
I
aan de pooten. *....GRASS, S. (plant.) gevederde stengel, m.
*-LEss, bn. veerloos, naakt. *-LY, bn. veerachtig,
donsachtig. *-MAKER,m. v. veeren-, pluimenmaker, -ster,
m. v. *-Moss, s. (plant.) bladerenmos, o. *-scREW, S. geweerschroef, v. * -SELLER, M. v. 1. vederenkooper, -man;
2. pluimmaker, -maakster, m. v. *-SHAG,s. (kh.) soort
pluche, v. * -SPRING, v. dekveer (aan geweren), v.
Feather, (feth'-ur), bw. 1. vederen, bepennen, met vederen voorzien; this bird -s its nest, deze vogel maakt
zijn nest; 2. verrijken, goed bedenken; to - one's self,
zich
verrijken; 3. (zeev.) snijden, vlak op het water houI
den (roeiriemen); 4. treden (van vogels). -ED, ('-id),
dw. bn. gevederd enz.; Zie FEATHEa, bw. * -ING, dw.
bn. vederend enz. -PADDLE, s. (stoomv.) wiel-, schep rad met draaiende borden, o.
I Feathers, (feth-urs), s. mv. (stoomv.)ruggen,randen,m.mv.
Feathly, (fiat'-li), bijw. Zie FEATH, bn. *...NEss, s. behendigheid, vlugheid, v.
I Feature, (fiet'-joer), s. 1. wezenstrek, gelaatstrek, m.; 2.
aangezicht,
gelaat, o.; 3. vorm, m. uiterlijk voorkomen,
I
o. gestalte, v.; 4. karaktertrek, m. kenmerk, o.; 4. bij zonder teeken, o.
Feature, (fiet' joer), bw. (Shak.) doen gelijken, overeen brengen. *-D, dw. bn. 1. overeengebracht; 2. well -,
welgevormd; ill -, leelijk. *=LESS, bn. zonder bepaalde
trekken, niet gekenmerkt.
I Feaze, (fiez), bw. en ow. 1. lostarnen, ontrafelen ; 2.
Istrijken (met roeden). *-D, (fiezd), dw. bn. ontrafeld.
*..ING, dw. bn. ontrafelend.
Febrieitate, (fe-bris'-i-tet), ow. rillen (van koorts). *...FACIENT, ('-fe-sjent), *...FIC, ('-fik), bn. koortsverwekkend,
-gevend. *...FUGE, ('-fjoeds), bn. koortsverdrijvend. -, s.
middel tegen de koorts, koortsmiddel, o.
I Febrile, (fe'-brajl), bn. koortsachtig.
February, (feb'-roe-e-ri), s. Februari, Sprokkelmaand, v.
Februation, (feb-roe-ee'-sjun), s. zuivering, v.
Fecal, (fie'-kel), bn. de uitwerpselen betreffend, vuil, faecaal.

Feces, (fie'-ciz), s. mv. 1. uitwerpselen, vuile stoffen, faecaliën, o. v. mv.; 2. droesem, m.

Fecial, (fie'-sjel), bn. (Rom. g.) tot de bijldragers (ook tot
de wapenherauten) behoorend, bijldragers...

Fecit, (fie'-sit), bn. gemaakt (onder platen enz.).

FEC. - FEE.
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Feek, (fek), S. maag (der herkauwende dieren), V.
Feckless, (fek' -les), bn. moedeloos.
Feeula, (fek' joe -le), s. 1. (plant.) zetmeel; 2. groeiend

de blinden beweren
dat het zwart ruw op het gevoel is; 2. zich gevoelen;
how does she - ? hoe gevoelt zij zich ? I - better, ik
gevoel mij beter ; to - the better for it, zich des te
beter gevoelen; how does your foot - ? hoe gaat het
met uwen voet ? my foot -s numb, mijn voet slaapt;
I - hurt, ik voel mij gekwetst, - beleedigd; I -- reluctapt, ik voel mij afkeerig (van); I - grieved, ik ben
boos, - gramstorig; I - happy, ik acht mij gelukkig;
3. bewogen zijn; he -s for all mankind, het gansche
menschdom wekt zijn medelijden (zijne belangstelling)
op; well may you -for my situation,mijn toestand wekt te
terecht uwe meêwarigheid op; 4. to - after for, voelen
-, tasten naar; to - for the enemy, den vijand opzoeken.
Feel, (fiel), s. 1. gevoel (zintuig), o.; 2. betasting, handtasting, v. *-ER, ('-ur), m. v. 1. die voelt, ontwaart,
enz.; zie FEEL, bw. ow.; 2. -s, (mv.) voelhorens (der insecten), voeldraden (der weekdieren), m. mv.; 3. (fig.)
uitvorsching, v. (het) polsen.
Feeling, (fiel'-ing), dw. bn. voelend enz.; zie FEELS bw.
*-, bn., 0 -LY, bijw. treffend, gevoelvol, gevoelig; a sense of, een diep gevoel van; - sorrow, bitter verdriet.
• (het) gevoelen enz.; zie FEEL, bw. ow.; 2. gek -, s.
voel (zintuig); 3. gevoel, o. gewaarwording, v.; a man of
-. een gevoelig menseli; fellow -, medegevoel, o. sympathie, v.; a man of good -, een rondborstig -, recht schapen man, - mensch; good -s towards, goede gevoelens jegens; to give way to one's -, lucht geven aan zijn
gevoel; his -s were hurt, hij gevoelde zich in zijne gewaanwordingen gekwetst; 4. gevoelen, oordeel, o.
mooning, denkwijze, v.
Feese, (fez), s. geslacht, ras, o.
Feet, (fiet), s. mv. zie FOOT. ° -LESS, bn. zonder voeten.
*- WARMER, s. (werkt.) stoof, v. voetwarmer, zak, ni.
Feign, (feen), bw. 1. vinden, verdichten, uitvinden, uit denken; 2. veinzen, huichelen; she -s a laugh, zij veinst
een lachje; to - to be a mourner, zich zeer bedroefd (over
een sterfgeval enz.) aanstellen; a -cd hand, een nagsmaakte hand, een gemaakt schrift. *-ED, (-id), dw. bn.,
*-I.Y, bijes. verdicht; geveinsd enz.; zie FEIGN, bw.; -purchase, schijnkoop; - voice, (muz.) hooge zangtoon.
*- EDNESS, S. 1. verdichting, vinding; 2. geveinsdheid,
m. v. 1. verdichter, -ster; 2. veinzaard,
v. *J5
m. v. * -ING, dw. bn., * -LY, bijw. verdichtend; veinzend enz. -, s. (het) veinzen enz.; zie FEIGN, bw.
Feint, (feent), s. 1. veinzerij; 2. (schermk.) feints, v.; 3.
schijnaanval, m.; 4. (muz.) halve toon, m. - noot, v.
be. geveinsd, schijnbaar, schijn...; valsch.
Feldspar, (feld'- spaar), s. zie FELDSPATH.
Feldspath, (feld'-speth), s. (delfst.) veldspaath, o. *-Ic,
-osE, bn. tot het veldspaath behoorend.
Felicitate, (fl- lis' - i -tet), bw. 1. gelukkig maken; 2. zie
CONGRATULATE. *-D, dw. bn. gelukkig gemaakt. *...ING,
dw. bn. gelukkig makend. *...IoN, (-tee'sjun), zie coN-

bestanddeel, o. *...LENCE, ('-lens), *...LENCY, S. gmv. 1.
droesem, m. moer, v.; 2. aanzetsel, o. *...LENT, bn. 1.
bezet, dik, drabbig; 2. (fig.) onrein, walglijk.
Fecund, (fi'-kund), bn. vruchtbaar.
Fecundate, (fi'- kun -det), bw. vruchtbaar maken. *-D,
('-id), dw. bn. vruchtbaar gemaakt. *•••ING, dw. bn.
vruchtbaar makend. *...IO., (-dee'-sjun), s. vruchtbaarmaking, v. *•.•IFY, bw. bevruchten; zie FECUNDATE, bw.
*.. ITY, s. gmv. vruchtbaarheid, v.
Fed, (fed), vt. en dw. voedde, gevoed; zie FEED.
Federal, (fed'-ur-el), bn. bondgenootschappelijk, lederaal, bonds...; - city, bondsstad (inz. Washington, in
Noord- Amerika), v. *-IST, m. 1. bondslid, o.; 2. aanhanger van den bondsstaat, federalist, m. *-ISM, s.
gmv. leer -, stelsel der federalisten, v. o.
Federalize, (fed'-ur-e-lajz), bw. tot een bondsstaat vormen. *-D, ('-lajzd), dw. bn. tot een bond gevormd.
*...ING, dw. bn. tot een bond vormend.
Fedary', (fed'-e-ri), s. (-ies), FEDERARY, (fed-i -re-ri), m.
v. (-ies) 1. bondgenoot; 2. medeplichtige, m. v.
Federate, (fed'-ur-et), bn. verbonden, in bondgenootschap (met). *...TION, (fed -i-ree' -sjun), s. bondgenoot-

schap, o. bond, m. *...TIVE, (fed'-ur-e-tiv), bn. bondgenootschappelijk ; bonds...

Fedity, (fed'- i -ti), s. gmv. verdorvenheid, laagheid, v.
Fee, (fie), s. 1. loon, honorarium; 2. leen, leengoed; 3.

recht, expeditie -loon, o.; 4. fooi, v. drinkgeld, o.; to
hold in -, in leen hebben. *-FARM, s. erfpachtelijk
leen, o.; - simple, - absolute, onvoorwaardelijk leen,
vrijleen. * --TAIL, * --CONDITIONAL, S. voorwaardelijk -,
beperkt leen, o. * - TAII.-GENERAL, s. mannenleen, o.
*-TAIL-SPECIAL, S. vrouwenleen, o.
Fee, (fie), bw. (vt. en dw. feed), 1. (honorarium) betalen,
in dienst hebben, - houden; to - a lawyer, een rechtsgeleerde betalen; 2. omkoopen, koopgin; 3. bezoldigen.
Feeble, (fie'-bl), bn., *...BLY, bijw. zwak, afgemat, krachteloos. * -MINDED, bn. zwak van geest, - van karakter.
-NESS, s. zwakheid van geest, - van karakter, v.
*-NESS, S. zwakheid, afgematheid, krachteloosheid, v.
Feed, (fled), s. 1. voedsel, o.; 2. voeding, v.; at -, aan
tafel, aan het eten; 3. voeder, voer, o.; to give a horse
-, een paard voêren; 4. weide, v. weiland, o. *-APPARATUS, S.

(stoomv.) voedingstoestel,m. * -BAG,S. brood-,

haverzak, m. *-cocx, s. (werkt.) voedingskraan, v.
s, voedingskleppen-kast, v. -PIPE, s, voedingsbuis, -pijp, v.
Feed, (fled), bw. onr. (vt. en vdw. fed), 1. voeden; to a horse, een paard haver geven; 2. voederen, voeren;
3. weiden, laten grazen; to - a land with sheep, schapen op een land laten weiden; 4. vetmesten; 5. onderhouden; zie NOURISH; 6. bekoren, verlustigen. *-, ow.
to - upon, on, 1. eten, zich voeden (met, van); (fig.)
you would - on one another, gij zoudt elkander ver- (
slinden; 2. vreten (van dieren); 3. laten weiden, vet
weiden.
Feed, (fled), dw. bn. bezoldigd enz.; zie FEE, bes.
Feeder, (fied'-ur), m. v. 1. voeder, -ster; 2. verzorger,
-ster; 3. onderhouder, -ster, m. v.; the - of my riots,
hij die mij in mijne ongeregeldheden sterkte (Shak.);
4. voedingskanaal, o.; 5. (werkt.) voedingstoestel, m.; 6.
eter, m. eetster, v.; a fine -, een fijnproever; to be a
- on, zich voeden met; 7. vetweider, -ster, m. v.; 8.
dwarsader (in eene mijn), v.
Feeding, (feed'-bog), dw. bn. voedend enz. *-, s. (het)
voeden; Zie FEED, bW. * -CYLINDER, S. (gasw.) voedingspijp, groote buis, v. * -POND, s. broedvijver (voor

visch), m.

Feeing, (fi'-ing), dw. bn. bezoldigend enz.; zie FEE, bw.
Feel, (fiel), bw. onr. (vt. vdw. felt), 1. voelen, gevoelen

(i. a. b.); 2. ontwaren, gewaar worden, ondervinden; to
- appetite, honger gevoelen, eetlust hebben; I - his
kindness, ik ben gevoelig voor zijne goedheid; to - one's !
self, zich zelven kennen, zich zijner bewust zijn; 3.
betasten; to - the pulse to, den pols voelen aan; to the way, den weg op den tast zoeken, - gaan; 4. (fig.)
polsen, uitvorschen; to - my affection to you, (Shak.)
om mijne genegenheid jegens u uit te vorschen; 5. onderzoeken. *-, ow. 1. voelen, gevoel geven (van); the marbre -s cold, het marmer is koud op het gevoel;
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Felicitous, (fe - lis' - i -tus), bn., *-LY, bijw. overgelukkig,

voorspoedig; zalig. * -NESS, s. voorspoed, m. geluk, o.
Felicity, (fl-lis'i-ti), s. (fes), geluk, o. gelukzaligheid, v.
Feline, (fi'-lajn), bn. katachtig, katten...; -family,-race,
kattengeslacht, o. - soort, v.; - rapacity, katten -roofzucht.

Felix, (fi'-liks), m. Felix (m. n.).
Fell, (fel), dw. bn. gevallen; zie FALL. *-, bn. fel, woest,

wild, wreed, onmenschelijk, bloeddorstig. *-, s. 1. vel,
o. huid, v.; 2. spoor, wagenspoor, o.; 3. rotsachtig gebergte, o. * -MONGER, M.vellen -, huidenkooper, m.
*-woaL, s. ruwe wol, V. *-WORT, S. (plant.) genti-

aan, v.

Fell, (fel), bw. 1. vellen, ternederslaan, omverwerpen;

2. (kleêren) zoomen, inslaan; to - along, alles voor zich
uit verwoesten; to - down, nederwerpen, omhakken,

neêrvellen. * -ABLE, ('-ibl), bn. velbaar. *-ED, (feld),
dw. bn. geveld; zie FELL. *-ER, ('-ur), m. v. yeller,
-ster, houthakker, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. vellend
enz. -, s. (het) vellen enz.; Zie FELL. * -NESS, S. 1.

wreedheid, bloeddorstigheid; 2. woestheid, wildheid, v.

Fellifluous, (fel -lif'-loe-us), bn. overvloeiend van gal,
vol

gal.

Felloe, (fel' -lo), S. zie FELLY.
Fellow, (fel' -lo), m. 1. makker, kameraad; 2. gelijke,
naaste; this man has not his -, deze man heeft zijns
gelijke niet; 3. weerga, tweede (van een paard); 4. tegen 19
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hanger, m. pendant, o.; 5. kweekeling, geagreëerde (in
een gesticht), m.; 6, lid, medelid, o.; 7. (gemeene) kerel,
kwant, vent, m.; what does the - want, wat wil the
kerel; You - ! he, ventje ! wel, kerel; a bad -, een
slechte kerel; covetous - gierige kerel; cunning -, slimme vent; fine -, brave kerel, braaf man; my qood -,
beste vriend; jolly -, vrooliJ' ke kwant; little -, kereltje, ventje; poor -, arme drommel; leezy -, luiaard;
lusty -, sterke kerel; mean -, gemeene vent; odd -,
queer -, rare kerel; old -, oude kameraad, one jongen;
pretty -, lief j ongentj e; sad -, armzalige vent; saucy
-, onbeschofte kerel; stout -, forschgespierde kerel;
tall -, lange kerel; young -, jonge knaap. *-ciTIZEN,
m. v. medeburger, -es, m. v. 5 - cowsoNER, m. 1. gemeentebroeder, gemeentenaar; 2. medestudent; 3. tafel-,
dischgenoot, m. *- coUNCiLLOR, m. mederaadslid, o.
* -COUNTRYMAN, m. landgenoot, m. * - CRAFT, m. broeder-vrijmetselaar, m. * -CREATURE, s. medeschepsel, o.
natuurgenoot, m. V. *-CREDITOR, m. medeschuldeischer,
-crediteur, m. * -DEBTOR, m. medeschuldenaar, .debitour, M. *-FEELING, S. medegevoel, o. sympathie, v.
*-HEIR, m., -ss, v. mede-erfgenaam, m. v. *- HELPER,
m. v. medehelper, -ster, medeplichtige, m. v. *- LABORER, m. v. medearbeider, medewerker, -ster, m. v.
*-LIKE, bn., -LY, bijw. kameraadschappelijk, als -,
van een makker (gezel), vriendschappelijk. 5 -MAIDEN,
v. gezellin, kameraad, v. *-MEMBER, in. medelid, o.
*- MINISTER, m. ambtgenoot (als minister, predikant
enz.). * - PEER, m. mede-pair, gelijke in adeldom, m.
*- PRisoNER, m. v. mede-gevangene, m. v. *- RAKE, m.
deelgenoot in de schelmerij, - in de misdaad, m. *SCHOLAR, m. v. medescholier, -ster, -leerling, schoolkameraad, m. v. * -SERVANT, m. v. medebediende, ka
dienst, m. v. * -SOLDIER, M. (mii.)-meradinzlf
kameraad, krijgsmakker, m. *- STREAM, s. nevenstroom,
m. -rivier, v. *- STUDENT, m. medestudent, m. *- stTBJECT, m. v. mede-onderdaan, m. V. * -SUFFERER, m. V.
mede-lijder, -es, lijdensbroeder, -zuster, deelgenoot in
het lijden, m. v. *- TRAVELLER, m. V. medereiziger,
-ster, reisgezel, -lin, m. v. *-woRKER, m. V. medearbeider, -ster, m. V. * -WRITER, m. V. medeschrijver,
-schrijfster (van een werk), m. v.
Fellowship, (fel'-lo-sjip), s. 1. kameraadschap, deel
to have -, to hold - with, omgang-genotschap,.;
hebben met; 2. gezelschap, o.; 3. (kh.) compagnieschap;
4. gemeenschap, v.; - in pain, gemeenschappelijk lijden; 5. omgang, m.; 6. wereldschgezindheid, v.; 7. good
-, gastvrijheid, gemoedelijkheid; do it for good -, doe
het in het belang der eendracht; 8. (r. k.) communie,
v.; 9. lidmaatschap (in een college enz.), o.; 10. (rek.)
rule of -, gezelschapsrekening.
Felly, (fel'-ly), bijw. Zie FELL, bn. *-, s. (wag.) velg, v.
Pelo-de-se, (fi'-lo-de-si), m. (recht.) zelfmoordenaar, m.
Felon, (fel'-un), m. 1. misdadiger, landverrader; 2.
meineedige (als leenman), m.; 3. (heelk.) fijt, v. nagel
IOUs, bn., -LY, bijw. 1. misdadig; 2.-gezwl,o.*
meineedig, ontrouw; 3. (recht.) met voorbedachten rade.
*-Y, ('-un-i), s. gmv. 1. hoofd-, staatsmisdaad, v. landverraad, o.; 2. schending van den (leenmans)eed, trouwbreuk, v. *- woRT, S. (plant.) soort nachtschade. v.
Felsite, (fel'-sajt), s. soort veldspaath, o.
Felt, (felt), dw. bn. gevoeld; zie FEEL enz.
Felt, (felt), s. 1. (kh.) vilt, o.; 2. vilten hoed, m.; 3. vel,
o. huid, v. 5 -CLOTH, 8. 1. viltstof, v.; 2. (hoed.) hoedenlap, m. 5 -GRAIN, s. draad (van hout), m. * - HAT,
S. vilten hoed, m. * -LOUSE, s. platluis, v. * - MAKER,
m. hoedenmaker, m.
Felt, (felt), *--- ER, ('-ur), bw. in -, tot vilt bewerken.
* -ED, dw. bn. tot vilt bewerkt. * - ING, dw. bn. tot
vilt bewerkend.
Felton, (fel' -tun), m. Henry Felton (Eng. schrijver, gestorven 1740).
Felucca, (fe-luk'-ke), s. (zeev.) feloek (vaartuig op de
Middellandsche Zee), v.
Felwort, (fel'-wurt), s. (plant.) entiaan, V.
Female, (fi'-meel), v. 1. vrouwtje, wijfje, o.; 2. vrouw,
V. vrouwspersoon, o.; 3. vrouwelijke plant, v. *-,
bn. 1. vrouwelijk; 2. vrouwen... * -CHILD, s. meisje, o.
*- FLOWER, s. wijfjesbloem, v. * - HAND, S. vrouwenhand(schrift), o. *_ HEART, s. vrouwenhart, o. * - HEMP,
s. gelling (hennep), v. 5 -RHYME, s. vrouwelijk -, vallend rijm, o. *- scREW, s. (werkt.) moer (van een
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schroef), V. 5 -SERVANT, s. vrouwelijke bediende, dienstmeid, v.

Feme-covert, (fem-kuw'-urt), v. (recht.) gehuwde vrouw,
V. *...SOLE, ('- sool), v. (recht.) ongehuwde vrouw, v.; merchant, vrouw welke (voor eigene rekening) handel
drijft, koopvrouw.
Feminality, (fem-i-nel-'i-ti), s. gmv. vrouwenaard, m.
vrouwelijke hoedanigheid, - eigenschap, v.
Feminate, (fem'-i-net), bn. vrouwelijk, verwijfd.
Feminine, (fem'-i-najn), bn., *- LY, bij w.1. vrouwelijk;
a - visage, een vrouwelijk gelaat, - wezen; - form,
teere gestalte; 2. (taalk.) the - gender, het vrouwelijk
geslacht; 3. (fig.) verwijfd. *-, s. 1. zie FEMALE; 2.
(taalk.) vrouwelijk geslacht, o.
Femininism, (fem'-i-nin-ism), s. gmv. zie FEMINALITY.
Feminity, (fe-min > -i-ti), s. gmv. zie FEMINALITY.
Feminize, (fem'-i-najz), bw. verwijven, verweekelijken.
Femoral, (fim'-o-rel), bn. (ontl.) tot de dij behoorend;
- hernia, (heelk.) dijbreuk.
Femur, (fi'-mur), s. (ontl.) dijbeen, o.
Fen, (fen), s. moeras, o. *- BERRY, s. mosbezie, v. *- BORN,
bn. in een moeras geboren, uit moerassen ontstaan.
*-cREss, s. waterkers, v. 5 -CRICKET, s. aardkrekel, v.
* -DUCK, S. moeraseend, v. *-- FOWL, S. moerasgevogelte,
0. * -LAND, s. moerasland, 0. * -SUCKED, bn. - fogs,
(Shak.) moerasnevels, m. mv.
Fence, (fens), s. 1. schutting, omheining, omtuining; 2.
heg, v.; 3. hek, o.; 4. wal, m. bolwerk, o.; coat of-,
maliënkolder, m.; pantserhemd, o.; 5. (zeev.) verschansing, v.; 6. -s, mv. vensterroeden, v. mv. *- FUL, bn.
verdedigend, beschermend. *- LESs, bn. weerloos, zon
verdediging; (vest.) open. 5 -MOUTH, s. 1. (recht.)-der
verboden jachttijd; bronsttijd, m.
Pence, (fens), bw. 1. afsluiten, omheinen, omtuinen; to
- with hedges, met heggen afzetten, omtuinen; 2. against, from, verdedigen, beschermen, in staat van verdediging brengen; 3. (mil. en zeev.) verschansen, verzekeren; to - of, afweren, afslaan; to - up, barricadeeren;
(zeev.) stoppen. *-, ow. 1. schermen, pareeren; 2. vechten; 3. heiningen zetten; 2. - against, zich verweren
tegen; vice is to be -d against, tegen de ondeugd moet
men op zijne hoede zijn; 5. (jag.) over heggen springen,
- zetten. *- D, (fenst), dw. bn. omheind enz. *- R, M.
V. 1. vechter, schermer, ster, m. v.; 2. schermmeester,
m. *...IBLE, ('-i- bl), bn. verdedigbaar. --, m. soldaat,
militair, m.; -s, mv. weerbare manschap; sea -s,
kustwachters. *...ING, dw. bn. omheinend enz. -, S.
1. (het) omheinen enz.; zie FENCE, bw. en ow.; 2. schutting; 3. barricade; 4. verwering, bescherming, v. enz.; zie
FENCE, s.; 5. schermkunst, v. *- BOARDS, S. mv. (zeev.)
schutplanken, v. mv. * -GLOVE, S. schermhandschoen,
m. *-JACBET, S. schermbuis, o. * _MASTER, s. schermmeester, m. *- MATCH, S. schermpartij, V. assaut, o.
*- SCHOOL, S. schermschool, v. *- SHOE, s. (scherm.)
sandaal, v.
Fend, (fend, bw. 1. verzekeren, beveiligen, behoeden
voor; 2. (zeev.) afzetten, stoot keergin; - the boat ! haak
voor ! to - off, afweren, verdedigen; - off a head, (zeev.)
zet af voor! *-, ow. twisten, kibbelen. *- BEAM, S.
(zeev.) stootbalk, m. *- BOLT, s. kopbout, M. *-ED, dw.
bn. afgeweerd enz.; Zie FEND, bw. en ow. 5 -ER t'-ur),
m. v. 1. verdediger, verweerder; 2. twister, kibbelaar,
-ster, m. V. -, S. 1. haardhekje, -ijzer; 2. (zeev.) wrijfhout, o. worst, V. wil, m.; in -s ! willen in! (commando);
wood -s, houten willen. *- ING, dw. bn. afwerend enz.
-, s. (het) afweren enz.; zie FEND, bw. en ow.
Fenerate, (fen'-ur-et), ow. op intrest leengin. 5 ...ION,
(-ee'-sjun), s. 1. (het) leereen op intrest, geldbelegging,
v.; 2. intrest, m.
Fenestral, (fe-nes'-trel), bn. tot vensters behoorend,
vensters... *...TRATE, ('-tret), bn. doorschijnend, gespikkeld (van insecten).
Fenians,(fi'-ni-ens), m. mv. leden van een geheim genoot
dat in Groot-Brittannië en Noord-Amerika zich-schap,
ten doel stelt Ierland van Engeland onafhankelijk te
maken. 5 ...Nlsae, S. stelsel -, leer der fenians, o. v.
Fennel, (fen'-nil), s. (plant.) venkel, v. *- APPLE, S.
venkelappel, m. *-FLOWER, S. 1. venkelbloesem, m.; 2.
zwarte komijn, v. 5 -GIANT, S. gele distel, m. 5 -SEED, S.
venkelzaad, o.
Fenny, (fen' -ni), bn. 1. moerassig, drabbig; 2. van -,
uit een moeras, moeras... 5 -STONE, s. soort plant, v.
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^Penowed, (fen'-uw-id), bn. bedorven, vervallen.
Fenugreek, (fen' j oe-ghriek), s. (plant.) Grieksch hooi,
fenigriek, o.
Feod, (fjoed), s. leengoed, o.
.Feodaal, (fjoe'-del), enz. bn . Zie FEUDAL enz .
.Feoff, (fef), bw. beleenen, verheergewaden. * -EE, m. v.
(recht.) beleende, m. v.; - in trust, Mei-commissaris.
*-ER, ('-ur), m. v. beleener, -ster (met), verheergewader,
-gewaadster, m. v. *-SIENT, s. (recht.) beleening, ver
-hergwadin,
v.; - in trust, fidei-commis.
.Feracious, (fe-re'-sj us), bn. vruchtbaar. 5 ... ACITY,
(-res'-i-ti), S. vruchtbaarheid, v.
.Feral, (fl-rd) bn.
bn. 1. treurig, doodelijk; - accident, ongeval, ongeluk; 2. lijk...
Ferdinand, (fur'-di-nend), m. Ferdinand (m. n.).
.Feretory, (fur'-i-to-ri), s. doodenhok, lijkenhuis, o. kapel, v.
Ferguson, (fer'-ghus-sn), m. 1. John Ferguson (Eng.
sterrenkundige, 1710-1776); 2. Adam - (Eng. wijsgeer,

1724-1800); 3. Robert - (Eng. dichter, 1750-1774).
.Fergusonite, (fer'-ghu-sun-ajt), s. (delfst.) soort bruinzwart kopererts, o.
Ferial, (fl'-ri-el), bn. feestelijk, feest...
Periation, (fe-ri-ee'-sjun), s. feestviering, v.
Ferie, (fl'-ri), s. feestdag, heiligen-dag, m.
Ferme, (fi'-rajn), bn. wild, woest. *-NEss, s. gmv. wildheid, woestheid, v.
Ferity, (fur'-i-ti), s. gmv. wildheid, v.
Ferm, (furm), s. pachthoeve, v.; zie FARM.
Ferment, (fur'-ment), s. 1. gisting v.; to put in a -,
doen gisten; to cool the -, de gisting doen bedaren; 2.
gest, v.
.Ferment, (fur- ment'), bw. doen gisten, in gisting brengen (ook fig.). «-, ow. gisten. *-ABLE, ('-i-hi), bn.
gistbaar. * -ABILITY, (-e-bil'-i-ti), s. gmv. gistbaarheid,
v. *-AL, ('-el), bn. gisting veroorzakend . * -ATION,
,(-ee'-sjun), s. gisting (ook fig.), v . 5 -ATIVE, ('-e-tiv), bn.
1. gistend; 2. gisting veroorzakend. -NESS, s. gistend
vermogen, 0. 5 -ED, dw. bn. gegist enz.; Zie FERMENT,
bw. en ow . * -ING, dw. bn. gistend enz.; -trough,
gistkuip. -, S. (het) gisten enz.; Zie FERMENT, bes . en ow.
Permillet, (fur'-mil-let), s. gesp, v. slot, o.
Fern, (furn), s. varen(kruid), o. *-BERrLE, s. glimworm,
m. *-owL, s. geitenmelker (insect), m.
Fernticles, (furn'-ti-klz), s. mv. zomersproeten, v. mv.
Ferny, (furn' -i), bn. vol varenkruid, met varenkruid
bezet.
Ferocious, (fe-ro'-sjus), bn., *-LY, bijw. 1. wild, wreed,
wreedaardig, -lijk; 2. roofzuchtig . * -NESS, Zie FEROCIT Y.
.Ferocity, (fe-ros'-i-ti), s. 1. wildheid, wreedaardigheid;
2. roofzucht, v.
Ferrara, (fer-ree' -re), s. Ferrara (in Italië), o.; andrea
-, breed zwaard der Schotsche Hooglanders. *...ESE,
(-re-ries'), mv. Ferrarees, Ferrareesehe (vrouw), m. v.
Ferreous, (fer'-ri-us), bn. 1. ijzerachtig; 2. ijzerhoudend.
Ferret, (fes'-ret), s. 1. fret (dier), o.; 2. (kh.) - with tails,
(soort) kalamink; 3. floretzijde, v.; - ribbon, floretlint;
4. (glasb.) glasrander (werkt.), m. *-BELLS, s. mv. (soort)
handboeien, v. mv.
:Ferret, (fer'-ret), ow. (jag.) fretten. *-, bw. 1. - out,
uitdrijven; 2. vervolgen, kwellen; 3. naspeuren, doorwoelen (met gretigheid) . * -ED, ('-id), dw. bn. gezet enz.;
zie FERRET, ow. en bes. *-ER, ('-ur), m. v. (jag.) fretter,
fretster, die met liet fret jaagt, m. v. *- ING, dw.
bn. frettend enz. -, s. (het) fretten enz.; zie FERRET,
ow. en bw.
:Ferretto, (fe-ret'-to), s. (glasb.) gezwaveld kopererts
(om glas te kleuren), o.
.Ferriage, (fer'-ri-idsj), s. vracht (in een pont enz.), v.
Ferric, (fer'-rik), bn. 1. ijzerachtig; 2. tot ijzer behoorend; 3. ijzerhoudend, ijzer...; 4. (scheik.) ijzerzuur, -oxyd.
Ferricalcid, (fer-ri-kel--sajt), s. (scheik.) ijzerhoudende
kalk, v.
.Ferried, (fer'-rid), dw. bn. overgezet (in een pont).
Ferriferous, (fer-rif'-ur-us), bn. ijzerhoudend. *... LITE,
('-lajt), s. (delfst.) ijzersteen, m. soort bazalt, o.
Ferro, (fer'-ro), s. (aardr.) Ferro (eiland), o. *-CYANATE,
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Ferruginated, (fer-rjoe'-dji-ne-tid), bn. ijzerhoudend
gemaakt, ijzerdeelen bevattend.
Ferruginous, (fer-rj oe'-dj i-nus), bn. 1. ijzerhoudend;
2. ijzerroestkleurig.
Ferrule, (fer'-ril, fer'-rjoel), s. 1. beslag, ringetje (om
een rotting enz.), o.; 2. (werkt.) band; 3. (zeev.) ijzeren
band om de ra, boutbos, m.; -s, mv. doppen, ringen,m.mv.
Ferruminartion, (fer-rjoe-min-ee'-sjun), s. soldeering,
samen.klinking (van metalen), v.
Perry, (fer'-ri), s. 1. (zeev.) pont, veerschuit, v.; 2.
beurtveer; 3. veerrecht, o. *-BOAT, s. veerschuit, veerpont, v. * -MAN, m. veerman, beurtman, m.
Ferry, (fer'-ri), bw. - over, overzetten, overvaren (in een
punt). *-, ow. varen, overvaren . * -ING, dw. bn. overzettend. -, s. (het) overzetten (in een pont).
Fertile, (fur' -til), bn., * -LY, bijw. vruchtbaar, rijk (aan).
* -NESS, *... LITY, ('-li-ti), S. gmv. vruchtbaarheid, v.
rijkdom (aan, van), m.
Fertilize, (fur'-til-ajz), bw. 1. vruchtbaar maken; 2. bevruchten. *-D, dw. bn. vruchtbaar gemaakt. ... ING, dw.
bn. vruchtbaar makend.
Ferulaceous, (fur- oe-le'-sjus), bn. (plant.) berkwortelachtig.
Ferula, (fer'-oele), s. (plant.) berkwortel, m.
Ferule, (fer'-oel), s. 1. plak, v.; 2. berkwortel, m. *-, bw.
met de plak slaan, - straffen. *-D, (' j oeld), dw. bn.
met de plak gestraft. *... ING, dw. bn. met de plak
straffend.
Fervency, (fur'-wen -si), s. warmte, v. vuur, o. innig
gloed, m.
-heid,v.
Fervent, (fur'-went), bn., * -LY, bw. warm, innig, gloeiend.

* - NESS, S. Zie FERVENCY.

Fervescent, (fur-wes'-sent), bn . Zie FERVID .
Fervid, (fur'-wid), ho., *-LY, bijes. gloeiend, vurig,
-lijk, heet, heftig, hevig, ijverig. *-NEss, s. 1. hitte, v.
gloed; 2. (fig.) ijver, m. drift, v.
Fervor, (fur'-wor), s. gmv. 1. hitte, v. gloed; 2. (godsdienst-)i,)ver, m. innigheid, v.
Fescennine, (fes'-sen-naj n), bn. 1. van Fescennium (in
Italië), Fescenninisch; 2. (fig.) ongeregeld; - verses, losbandige verzen, o. mv. bruiloftszang, m.
Fescue, (fes' -kjoe), s. 1. griftje; 2. wijzertje (bij het
loeren lezen), o. *-, bw. aanwijzen met een griftje (bij
het loeren lezen). * -GRASS, S. (plant.) spichtig gras, o.
Fesels, (fes'-ils), s. spelt, v. (graan).
Fesse, (fes), s. (wap.) balk, m . * -POINT, S. (wap.) middelpunt (van het wapenschild), o.
Fessitude, (fes -si-tjoed), s. vermoeienis, matheid, v.
Festal, (fes'-tel), bn., *-LY, bijw. feestelijk, vroolijk.
Fester, (fes'-tur), ow. zweren, etteren. * -ED, dw. bn.
gezworen. *-ING, dw. bn. zwerend,etterend.* - MENT,
S. zwering, ettering, V.
Festinate, (fes'-ti-net), bn., *-LY, bijw. haastig, overijld, *...ION, s. (-nee'-sjun), s. haast, v. spoed, m. overhaasting, overijling, V.
Festing-penny,(felt-ing-penni),s.huurpenningen,m.mv.
Festival, (fes'-ti-wel), bn. feestelijk, vroolijk. f-, s.
feest, gastmaal, o. feestpartij, v.
Festive, (fes'-tiv), bn., * -LY, bijw. feestelijk. *..ITY,
('i-ti), s. 1. feestelijkheid; 2. vroolijkheid, vreugde, blij heid, v. 5 ...ous, ('-us), bn. vroolijk; zie F ESTIVE .
Festoon, (fos-toen'), s. festoen, loofwerk, o. guirlande,
V. *-, bw. met festoenen behangen, - versieren. *-ED,
(-toend'), dw. bn. zie FESTOON. * -ING, dw. bn. zie
FESTOON.

Festucine, (fes'-toe-saj n), bn. strookleurig.
Festucous, (fes'-toe-kus), bn. strooien, stroo...
Pet, (fet), bw. en ow. halen, opzoeken.
Pet, (fet), s. stuk, brok, o.
Fetal, (fie' -tel), bn. (ontl.) tot den foetus behoorend,
baarmoeder...
Fetch, (fetsj), s. list, streek, kunstgreep, v.; -es, mv.
zinspelingen, (fig.) steken onder water. *-wAY, s. (zeev.)
speling van den mast, v.
Fetch, (fetsj), bw. 1. halen, zoeken, krijgen; me my
hat, haal mijnen hoed; he -cd a bottle of wine from the
cellar, hij haalde een fleseh wijn uit den kelder; I shall
* -CYANIC, S. zie' FERROPRUSSIATE; - of potash, (scheik.)
- you home, ik zal u naar huis brengen; go and -, ga
ijzerblauwzure kali; - acid, ijzerblauwzuur .
halen; to - a compass round a town, om eerie stad heenATE, 5.
s. ijzerblauwzuur-zout, o. *-PRussIC, bn. ijzergaan; they must - a compass on the right hand, zij moeblauwzuur. 5 -SILICATE, S. ijzerkiezelzuni -zout, 0.
ten een omweg rechts maken; to - a walk, een wande*-SILICIC, bn. ijzerkiezelzuur.
ling doen; to - a leap, een sprong doen; to - a sigh
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een zucht loozen; to - breath, adem halen; (fig.) tot Feverfew, (fi'-wur-fjoe), s. (plant.) koortskruid, o.
verademing komen; to - a blow, een slag voeren (naar); Feverish, (fi'-wur-is), bn., * -LY, bijw. 1. koortsig,
koortsachtig; to turn -, koortsachtig worden; a - disor2. to - casks, (zeev.) vaten stuwen; to - water into the
der, een ziekte vergezeld van koorts; 2. (fig.) onstandvaspump, de pomp aan den gang maken; 3. bereiken, aantig, grillig; 3. opgewonden . * -NESS , s. gmv. 1. koortsig komen te; we -ed the isle, wij bereikten het eiland;
held, koortsachtigheid; 2. (fig.) grilligheid; 3. opgewon4. gelden; your wine is not worth what it will -, uw
denheid, v.
wijn is het geld niet waard; 5. (kh.) opbrengen, invorderen, ineasseeren; how much would this cloth -? hoe- Feverly, (fi'-wur -li), bn. als de koorts, koortsig.
veel zou dit laken opbrengen ? 6. to - one again, Feverous, (fi'-wur-us), bn., *-LY, bijw . zie FEVERISH;;
all -- kinds, alle soorten van koorts.
iemand doen bijkomen (uit een bezwijming); to - away,
medevoeren, - nemen; to - down, naar benedenkrijgen, Fevery, (fi'-wur -i), bn. zie FEVERISH.
doen zakken; (fig.) deemoedigen, beschamen; to - in, Few, (fjoe), bn. en vnw. (alleen mv.), weinig, niet velen;
- roses, weinig rozen; a - plums, epen weinig pruimen;
- within, doen binnentreden, doen binnengaan, - ingive us a -, geef ons eenige (weinigen); for the gain
slaan; to - of f, wegnemen, medehemen; to - out, naar
of a -, ten voordeele van enkelen (weinigen); thebuiten brengen; (fig.) doen uitkomen, - blijken; to - over,
chosen -, het kleine getal uitverkorenen; the happy -,.
aan gene zijde gaan halen; (fig.) bedriegen, foppen; to
de gelukzaligen; in - (words), in weinig woorden, kort
- up, naar boven brengen, - voeren; (fig.) inhalen,i nen goed. *-ER, (alleen mv.), bn. (vergr. tr. van few),.
winnen. f-, ow. 1. to - afar off, ver dragen (van vuur
minder (talrijk); - ideas, minder denkbeelden; the the dog -es and carries, de hond appor--wapenz.);
desires, the more peace, hoe minder begeerten hoe meer
teert; 2. (zeev.) beloopen worden door; 3. to - about,
rust; the - the better, hoe minder hoe liever.
rondloopen . * -ED, dw. bn. gehaald enz.; zie FETCH.
*-ER, (-ur), m. v. haler, m. haalster, v. enz.; zie Fewel, zie FUEL.
Fewmets,
(fjoe,- mets), s. mv. (jag.) hertendrek, m.
halen
-ING,
enz.
-,
s.
1.
(het)
5
dw. bn. halend
FETCH.
Fewness, (fjoe' -nes), s. 1. klein getal, o. geringheid,
enz.; zie FETCH; 2. dracht (van een vuurwapen), v.
kleine hoeveelheid; 2. kortheid, beknoptheid (-van woorFetich, (fi'-tisj), s. (-es), (klein) voorwerp van aanbidding,
den), bondigheid, v.
fetich, o. *-IsM, (feticism), s. afgoderij -, aanbidding
Fey, (fee), bw. baggeren, uitbaggeren. *-ED, dw. bn.
van (kleine) voorwerpen, v. fetichisme, o.
uitgebaggerd . 5 -ING, dw. bn. uitbaggerend.
Fetid , (fet'-id), bn. stinkend, bedorven. *-NEss, s. gmv.
Fiaere, (fi'- aa -kr), s. huurrijtuig, o. fiacre, v.
stank, m. bederf, o. walglijkheid, v.
Fetiferous, (fi-tif'-ur-us), bn. jongen voortbrengend, Fiance, (faj'-ens), bw . Zie AFFIANCE.
Fiants, (fi'-ents), s. mv. (jag.) vossen -, dassendrek, m.
- barend.
Fetlock, (fet'-lock), s. (veearts.) vetlok (aan de hoeven Fiars, (fi'-ers), s. mv. marktprijzen (van het koren enz.) v
m. mv.
der paarden), v. * -JOINT, s. (veearts.) hoefgewricht, o.
Fiat,(faj'-et), s. 1. bevel, o. order, v.; - in bankruptcy }
Fetor, (fi'-tur), s. stank, m.
failliet-verklaring.
Fetter, (fet'-tur), s. keten, boei, v. kluisters, (ook fig.);
passions too fierce to be in -s bound, hartstochten Fib, (fib), s. leugen, jokkernij, v. *-, ow. jokken, liegen.
* -BER, ('-bur), m. v. leugenaar, jokkenaar, -ster, m. v.
te hevig om in toom te kunnen worden gehouden; -s
* -BIN G, dw. bn. jokkend. -, s. (het) jokken.
of gold are still -s, gouden boeien zijn ook boeien.
Fiber,
(faj'-bur), s. zie FIBRE.
o.
*-LESS,
bn.
boei,
*-LOCK, s. ketenslot, slot eener
Fibre, (faj' -br), s. vezel, draad, m. *-D, bn. met vezels,
ongeboeid, ongeketend, los, vrij.
dradig . * -LESS, bn. zonder vezels, vezelloos.
Fetter, (fet'-tur), bw. 1. ketenen, kluisteren, in boeien
slaan; 2. (rijsch.) kluisteren; 3. (fig.) belemmeren, ver- Fibril, (faj'-bril), s. vezeltje, draadje, o. *-LOUS, (fi-bril'lus), bn. vezelachtig.
hinderen . * -ED, ('-terd), dw. bn. geketend enz.; zie
FETTER, bW. * -ING, dw. bn . ketenend enz. -, s. (het) Fibrin, (faj' - brin), s. (ontl.) vezelstof, v. *--ouS, (' - us),.
bn. vezelstofachtig.
ketenen enz .; zie FETTER.
Fettle, (fet'-tl), bw. 1. herstellen, lappen; 2. knoeien, Fibrolite, (fib'-ro-lajt), s. (delfst.) adersteen, m.
Fibrous, (faj'-brul), bn. vezelachtig; - limestone, (delfst.>
knutselen.
vezelkalk; - texture of iron, ijzerverf.
Fetus, (fi'-tus), s. (mv. -es) s. (ontl.) ongeboren vrucht,
Fibula, (fib'-joe-le), s. 1. (ontl.) kuitbeen, o.; 2. (heelk.) ,
v. foetus, m.
hechtnaald; 3. (bk.) kram, v.
Feu, (fjoe) , Zie FEOFF.
Feud, (fjoed), s. 1. veete, v. familie-oorlog, m.; 2. leen- Fickle, (fi'-kl), bn., *•..Y, bijw. 1. wuft, onstandvastig,.
lichtzinnig; 2. onzeker,weifelend;3.vergankelijk *-NEss,
goed, o.; -s, mv. leenheerlijke wet, v. leenrecht, o.
s. 1. wuftheid, onstandvastigheid, lichtzinnigheid; 2. onFeudal, (fjoed'-el), bn. leenroerig, leenheerlijk; -lawyer,
zekerheid, wankelmoedigheid; 3. vergankelijkheid, v.
meester in het leenrecht, m. *-isa^, s. leenstelsel, o.
5 -ITY , ('-i-ti), s. gmv. leenroerigheid, -plichtigheid, v. Pico, (fi'-ko), s. vijg, v. *-, tw. plaatsing van den duim tusschen twee vingers, als teeken van verachting, zooveel.
*-IZATION, (-i-zee'-sjun), s. gmv. (het) brengen tot leenals: a fig for you, een vijg voor u!
plichtigheid . * -IZE, ('-el-ajz), bw. tot leenroerigheid
brengen. -D, ('-ajzd), dw. bn. tot leenroerigheid ge- Fictile, (fik'-til), bn. aarden, van aarde, van klei.
bracht . *]ING ('-el-ajz-ing), dw. bn. tot leenroerigheid Fiction, (fik'-sjun), s. 1. verdichting, v. verdichtsel; 2..
dicht, o. fabel, v. 5 --IST, M. v. verdichter, -ster, fabel
brengend.
-schrijve,
schrijfster, m. v.
Feudary, (fjoed'-e-ri), bn. leenplichtig (aan).
Pictious, (fik ' -sjus), zie FICTITIOUS.
Feudatary, (fjoed '-e-te-ri), Zie FEUDATORY.
Fictitious, (fik -ti'-sjus), bn., *-LY, bijes. 1. verdicht,.
Feudatory, (fjoed'-e-tur -i), s. leenman, vazal, m.
zinnebeeldig; 2. gemaakt, kunstmatig; 3. nagemaakt,
. bn. leenplichtig, leenroerig.
onecht, valsch. 5 -NESS, s. 1. (het) verdichte, verdicht Feudist, (fjood'-ist), m. schrijver over het leenrecht, m.
sel , o. enz.; Zie FICTITIOUS.
Feuillage, (ful'-jidsj), s. loof, loofwerk, o.
Feuille -mort, (fjoe'-il-mort), bn. bruingeel, verleptkleu- Fictive, (fik' -tiv), bn., 5 -LY, bijw. kunstmatig, gekunsteld.
rig. *-, s. (het) bruingeel.
Feuter, (fjoe'-tur), bw. gereed maken, africhten. *-ER, Fietor, (fik' -tur), m. v. boetseerder, . -ster, m. v.
Fid, (fid), s. 1. (zeev.) splitsijzer, o.; - hoorn, m. slothout,.
('-ur), m. V. africhter, -ster, m. v.
o.; - of oakum, zundgatstop; mast-, stengeslothout;.
Fever, (fi'-wur), s. koorts, v.; burning -, heete koorts;
mast -s, spoorstukken; splicing-, splitshoorn; iron -,
to be in a -, de koorts hebben, in de koorts liggen;
marlpriem; setting -, houten priem; 2. (mil.) zundgatto set in a -, de koorts veroorzaken. 5 -BUSH, s. (plant.)
prop, M. * - CABLE, s. taats, v. * - HAMMER, s. klauwhabenzoin-kruid, 0 . * -COOLING, bn . koortsstillend. *-FIT,
koorts
n1.
*-ROOT,
*-WORT,
s.
mer, m. * -HOLE, s. (stenge)slotgat, o.
s. aanval van koorts,
koortslijder,-wortel,m.*scKbnkijde.-,s Fid, (fid), bw. (zeev.) insteken (het slothout).
m. *-soRE, S. (heelk.) koortszweer, v . * -WEAKENED, bn. Fiddle, (fid'-dl), s. viool, (oudt.) vedel, v.; to play on.
the -, viool spelen; - upon the bowsprit, (zeev.) violen
verzwakt door de koorts . * -WEED, s. klierkruid, o.
op de boegspriet. 5 -BLOCK, S. (zeev.) klein en groot
Fever, (fi'-wur), bw. (de) koorts veroorzaken; to be -ed,
blok uit één stuk. o . * -BRIDGE, S. vioolbrug, - kamer,
de koorts hebben; her blood was -ed, haar bloed brandde -,
V. * -DOCK, S. (plant.) patientiekruid, o. 5 -FADDLE, s_
joeg van de koorts.
beuzelarij, v. wisjewasje, o. nietigheid, v. -, ow. beuFeveret, (fi'-wur-et), s. lichte koorts, v.

FID. - FIE.
•zelen, nietigheden uitkramen. -, bn. gering, nietig.
*-STICK, S. strijkstok, m.; I do not care a - for it, ik
geef er niet om; -s! gekheid! * -STRING, s. vioolsnaar,
V. *-WOOD, S. (plant.) bodemhout, o.
TFiddle, (ûd'-dl), ow. 1. viool spelen; 2. (fig.) beuzelen,
treuzelen, lanterfanten. *-, bw. spelen (op de viool).
*_D, dw. bn. gespeeld (op de viool). *- R, ('-ur), m.
v. 1. vioolspeler, -speelster, violist. m. v. ; 2. dorpsmuzikant, speelman, m. ; 3. (soort) kever, m. *...ING,
dw. bn. op de viool spelend; - work, (fig.) monnikenwerk, vergeefsche moeite. -, s. 1. (het) vioolspelen; 1 am
tired with his-, wijn gekras verveelt mij; 2. beuzelarij, v.
treuzelwerk,o.
:Fidei-eommissum, (faj'-di-aj-kom'-is-sum), s. (recht.)
fidei-commis, o. erfmaking van vruchtgebruik, v.
Fidejussor, (fa'-di-djus' -sur), m. v. borg, m. v.
Fidelity, (fl-del'-i-ti), s. 1. getrouwheid, trouw; 2. waarheidsliefde, eerlijkheid, v.
:Fidget, (fidj'-et), ow. - about, rondloopen, rondsnuffelen,
gestadig in beweging zijn. *- ING, dw. bn. rondloopend;
you are ever -, gij doet niets dan rondloopen; he was -,
hij stond geen oogenblik stil.
Fidget, (fidj'-et), s. beweging, rusteloosheid, v.; he is in
a -, hij staat geen oogenblik stil; it gives me the -s
to see it, het maakt mij zenuwachtig dat aan te zien.
*-Y, bn. rusteloos, ongedurig.
:Fiducial, (fi-dj oe' -sj el), bn., *- LY, bw. 1. vast, verzekerd; 2. (recht.) aanvertrouwd, bezittend (door fideicommis). *...ARY, ('-sj i- e-ri), bn. 1. vast, verzekerd;
- obedience, ontwijfelbare gehoorzaamheid; 2. zie FIDUCAL. -, M. V. 1. (recht.) houder, bezitter, -ster, depositaris., consignataris, erfgenaam door fidei-commis,
m. v.; 2. (godg.) die het geloof voor werkdadig houdt
ook zonder de goede werken.
Tie, (faj), tw. foei ! - on, - upon, foei ! over ... ; oh -,
for shame! o, hoe schandelijk, foci!
Fief, (fief), s. leen, leengoed, o.
Field, (field), s. 1. veld, o. ; - s of ice, ijsbanken; in the
open -s, in het open veld; a wide - for contemplation,
een wijd (ruim) veld voor beschouwingen ; 2. slagveld,
o. ; he was in the -, hij was te velde ; to bring into the
-, te velde brengen; to call into the -, oproepen voor
den krijgsdienst; to keep the -, het veld behouden (ook
fig.) ; to go into the -, to take the -, te velde trekken;
43. veldslag, m. treffen, o. ; he lost the -, hij verloor den
slag; 4. achtergrond (eener schilderij), m.; 5. (wap.) veld,
o. ; 6. (rijsch.) stoeterij, v. stapel der renpaarden, m.
-BALM, s. (plant.) wilde munt, v. *- BASIL, S. (plant.)
wilde basilik, V. * -BED, S. (mil.) veldbed, o. *- BOOK,
s. kadaster, o. *- COLORS, S. mv. (mil.) vaantje, o.
tentvaan, v. * - DAY, S. inspectie-, exercitiedag, m.
-* -DUCK, S. trapgans, wilde eend, v. *- ED, ('-id), bn.
1. te velde; 2. gekampeerd. 5-FARE, S. kramsvogel, m.
# -GATE, S. slagboom, m. * - MARSHAL, S. veldmaarschalk,
m. * -MOUSE, S. veldmuis, V. 5 -OFFICER, m. stafofficier,
m. *- PIECE, S. 1. veldstuk (kanon); 2. (zeev.) landingstuk, o. * -PREACHER, m. veldprediker, aalmoezenier,
m. ...ING, S. veldpredikatie, v. * R OOM, s. open ruimte,
vlakte, v. * -SPORTS, S. zomervermaak (jagen, visschen,
wedrennen enz.), o. * -STAFF, S. lontstok, m. * - VALE,
s. kortstaartige veldmuis, v. *- w0RKS, S. veldscliansen,
-werken, v. o. mv.
Fielding, (field'-eng), m. Henry Fielding (Eng. romanschrijver, 1707-1754).
'Fieldy, (field'-i), bn. open als een veld.
Fiend, (fiend), m. v. 1. vijand, -in, m. v. ; 2. (de) Booze,
bijw. (de) Duivel ; 3. booze geest, m. *- FUL, bn., -LY,
duivelsch, satansch, satanisch. *-HEARTED, bn. kwalijk
gezind, vijandig. *- IsH, bn. kwaad-, boosaardig. *- NESS,
s. kwaadaardigheid, boosaardigheid, v. *- FRAYING, bn.
den vijand afschrikkend.
Fierce, (fiers), bn., *- LY, 1. geweldig, woedend; 2. woest,
wild, grimmig ; 3. wreed, wreedaardig; - for blood, dorstend naar -, verhit op bloed ; 4. vurig; he is - for his
party, hij is vol ijver voor zijne partij. *---MINDED, bn.
woest -, wreed van aard. *- NESS, s. 1. woede; 2. woestheid, wildheid, grimmigheid, woede ; 3. wreedheid,
wreedaardigheid, v.
Fieri Facias, (faj'-ur-i-fee'-sji-es), s. (recht.) bevel van
vonnisvoltrekking, o.
Fieriness, (faj'-ur-i-nes), s. 1. scherpte, zuurheid, v.;
2. (fig.) vuur, o. drift, v.
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Fiery, (faj'-ur-i), bn. 1. vurig, van vuur; - dragon, vurige
draak ; - countenance, vuurrood aangezicht, ontvlamd
gelaat ; - exhalations, vapors, (mijnw.) kwade dampen;
2. gloeiend, vonkelend (ook fig.), kokend, gloeiend;
warm ; 3. ontvlambaar, driftig.
Fiesco, (faj-es'-ko), m. Fiesco (m. n.).
Fiest, (flest), s. (gem.) sluipwindje, o.
Fife, (fajf), s. fluit, v. fluitje, dwarsfluitje, o. *- MAJOR, s.
(mil.) eerste pijper, m. * -RAILS, S. mv. (zeev.) regelingen
(boven de hut), V. mv.
Fife, (fajf), ow. (op de fluit) blazen. *- ER, (- ur), s.
fluiter, fluitspeler, pijper, m.
Fifteen, (fif'-tien), bn. telw. vijftien. *- TH, bn.
vijftiende ; Lewis the -, Lodewijk de vijftiende; on the
- of Januari, op den vijftienden Januari. -, s. (het)
vijftiende (deel).
Fifth, (fifth), bn. vijfde; Charles the -, Karel de vijfde;
on the - of Januari, op den vijfden Januari. *-, s.
1. (het) vijfde (deel) ; 2. (muz.) kwint, v. *- LY, bijw.
ten vijfde.
Fifthieth, (fif'-thi-ith), bn. vijftigste. *--, s. (het) vijftigste
(deel).
Fifty, (fif-ti), bn. telw. vijftig; - one, een-en-vijftig.
Fig, (figh), S. 1. vijg, v. ; a - for, ik geef er niet
veel om; a - for the silver rims, die zilveren randen
zijn mij geen oortje waard ; not to care a - for..., niet
zóóveel geven voor..., om... ; 2. vijgeboom; 3. (veearts.)
vijgenuitwas, o. -knobbel, m. ; 4. - tree-bug, bladluis, v.
* -APPLE, S. vijgenappel, m. * - EATER, * -PERKER, S.
vijgeneter (vogel), m. ° - GNAT, S. vijgenvlieg, v. *- LEAF,
S. vijgeblad, o. * - MARYGOLD, S. (plant.) Kaapsche bloem,
V. * -TREE, s. vijgeboom, in. *--WORT, s. klierkruid, o.
Fig, (figh), bw. voor den gek houden, foppen (iem.),
intrigeeren.
Figary, (figh'-e-ri), s. pret, jool, v.
Fight, (fijt), s. 1. gevecht, o. strijd, m.; close -, gevecht
van nabij, (het) handgemeen zijn; sea -, naval -, zeegevecht; land -, gevecht te land; single -, tweegevecht;
to have a -, vechten; to keep up a running -, zich
vechtend terugtrekken, onder een wel onderhouden
vuur den aftocht volbrengen ; a mock -, sham -, een
spiegelgevecht ; 2. (zeev.) schansbekleeding, v.
Fight, (fajt), ow. onr. (veil. t. en vdw. fought), vechten,
strijden, kampen, worstelen; he fought in your defence,
hij vocht ter uwer verdediging; he fought up against his
condition with firmness, hij worstelde met mannenmoed
tegen zijn ongelukkig lot. *-, bw. bevechten, bestrijden,
strijden (met, tegen), bekampen; to - a duel, in een
tweegevecht strijden; to - the good cause, voor de goede
zaak strijden; to - a good -, zich dapper weren; to
- a battle, een slag leveren; he fought the war in
Spain, hij deed mede in (nam deel aan) den oorlog in
Spanje ; to - another man's battles, voor iemand in de
bres springen ; he fought hard bargains, hij is menige
klip te boven gekomen ; to - it out, den strijd volhouden ; het verschil met de wapenen in de hand beslissen: de zaak door een gevecht beslissen; he will
- out his way, hij zal zich wel ruim baan maken;
(fig.) hij zal er zich wel doorslaan; they have fought
out their preferment, zij hebben hunne bevordering aan
hunne dapperheid te danken; to - out a principle, een
beginsel doen zegevieren. *- ER, ('-ur), m. vechter, strijder, m. * - ING, dw. bn. vechtend enz.; - men, weerbare
mannen, strijders. -, s. (het) vechten enz. ; zie FIGHT,
ow. en bw.
Figment, (figh'-ment), s. verdichting, v. verdichtsel, o.
vinding, fictie, v.
Figueras, (fi-ghee'-res)), s. (aardr.) Figueras (Spanje), o.
Figulate, (figh'-joe-let), bn. gebakken (van aarde, van
klei).
Figurable, (figh' j oe-ri-bl), bn. vormbaar, fatsoeneerbaar.
*...BILITY, (- re-bil'-i-ti), s. gmv. vormbaarheid, fatsoeneerbaarheid, v.
Figural, (figh'-joe-rel), bn. 1. figuurlijk, beeldsprakig;
2. (wisk.) figuratief.
Figurant; (filth'-joe-raapt), m. (figurante, v.), (toon.)
figurant, stomme, m. v.
Figurate, (figh' joe-ret), bn., * - LY, bijw. 1. afgebeeld,
gevormd; to be -, zekeren vorm hebben; 2. - stone,
beeldsteen; 3. gebloemd, met figuren; 4. (muz.) - counterpoint, gefigureerde muziek ; - descant, gefigureerde
zang. *- D, bn. gefigureerd, een bepaalden vorm hebbend.
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Figuration, (figh -joe-ree' -sjun), s. 1. vorming, af heel ding; 2. (muz.) figuratie, v. vorm, m. *...IVE, bn., -LY,
bijw. 1. figuurlijk, beeldsprakig; 2. naar een (bepaalden)
vorm. *...IVENESS, ('- iv-ness), s. gmv. figuurlijkheid,
beeldspraak, v.
Figure, (figh' joer), s. 1. vorm, m. gedaante, figuur, v.;
the flowers have exquisite -s, de bloemen hebben heerlijke vormen; 2. houding, figuur, v.; lady of elegant -,
een dame met sierlijke houding, - elegant voorkomen;
3. gelaat, wezen, o.; an ill -, een leelijk aangezicht;
what a - he was, wat zag hij er raar (leelijk) uit ; 4. (k.)
figuur, v. beeld, model, o. ; academical -, studiebeeld,
-kop ; a bronze -, een bronzen beeld; 5. (fig.) figuur, v.
to make a - in the world, zich in de wereld onder
zekeren rang innemen ; to bear a -, er uit -scheidn,
als...; to cut a -, to live in -, to make a good -,-zien
goed figuur maken; 6. fabrieks-, geweven beeld; 7. (rek.)
cijfer, getal, o.; 8. (wisk.) figuur; 9. letter, v. karakter,
o.: 10. horoscoop ; 11. (dans.) figuur, v. ; 12. (red.) beeld,
0. figuur, v. * -CASTER, * -FLINGER, m. v. horoscooptrekker, -ster, m. v. *_HEAD, S. (zeev.) boegbeeld, o.;
- of the stern, beeld aan den achtersteven, - bij het
hek. *-STONE, S. beeldsteen, speksteen, m.
Figure, (figh'-joer), bw. 1. vormen, fatsoeneeren; 2. voor
afbeelden; 3. figuurlijk -, in beeldspraak voor--steln,
stellen, - spreken ; no thought can - the pain I bear,
niets kan de smart schetsen die ik gevoel; 4. verveeren, bebloemen; 5. uitdenken, zich voorstellen; 6. becijferen;
7. (meetk.) figuren maken, construeeren. *- D, dw. bn.
gevormd enz. --, bn. - silk, gebloemde zijde; - silk
with velvet, gebrocheerd zijden-fluweel; - expression, zinnebeeldige uitdrukking; zie FIGURE, bw. *...ING, dw. bn.
vormend enz. -, s. (het) vormen enz.; Zie FIGURE, bw.
Figurism, (figh' -joe -rism), s. stelsel dergenen die in het
Oude Testament het zinnebeeld van het Nieuwe zien,
figurisme, o. *...IST, m. 1. aanhanger van het figurisme; 2. beeldenmaker, - gieter, m.
Filaceous, (fi-le'-sjus), bn. dradig.
Filaeer, (fil'-e -sur), m. (recht.) griffier, m.
Filament, (fil'-e- ment), s. 1. draad, m. vezel, v.;
2. (nat. h.) voelhoren, m. ; 3. (soort) plant, v.
(- ment' -us), bn. 1. dradig, vezelig; 2. (mijnw.) - arseniate of lead, vlokerts.
Eilanders, (fil'-en-durs), s. mv. (veearts.) draadwormen
(ziekte), m. mv.
Filatory, (fil'-e-tur -i), s. spinmachine, v. spinnewiel, o.
Filature, (fil'-e-tjoer), s. 1. afspinning (der zijwormdraden); 2. zijdespinnerij, v.
Filbert, (fill-burt), s. 1. hazelnoot, v. ; 2. hazelstruik, m.
* -HEDGE, s. heg van hazelaren, v. *- TREE, s. hazelaar, m.
Filch, (filtsj), bw. stelen, ontfutselen, zakkenrollen. *- ED,
(filtsjt), dw. bn. gestolen enz.; Zie FILCH. *-XR, m. 1.
dief, gauwdief, zakkenroller; 2. ontfutselaar, m.
dw. bn., -LY, bijw. stelend enz. -, s. (het) stelen enz.;

Zie FILCH.

File,

(fajl), s. 1. koord, o. lias (om papieren aan te
rijgen), v.; to keep on -, aan he lias steken, - houden;
2. (recht.) pak, dossier, o. bundel, m.; 3. lijstje, o. rol, v.;
4. (werkt.) vijl, v.; smooth -, zoetvijl; bastard -, bastaard vijl; coarse -, grove vijl; half round -, halfronde vijl;
saw -, zaagvijl; square -, vierkante vijl; 5. (mil.) rij, v.
gelid, o.: - of boats, rij bonten ; rank and -, geweer dragende mannen; close -, ineengesloten gelid; left -!
right -! bij rotten, links! - rechts! one - after another,
bij gelederen achter elkander; 6. degen, m. rapier, o.

* -CUTTER, m. vijlmaker, m. *-- CUTTInG, s. vijlmakerij,

v. (het) vijlmaken. *- DUST, S. vijlsel, 0. FISH, S.
visch met ruwe huid, m. * -LEADER, M. (mil.) vleugelman, m. *- STROKE, s. (timm.) streek -, veeg met
de vijl, v.
File, (fajl), bw. - up, 1. aan -, oprijgen (aan een has);
2. rangschikken, ordenen, classificeeren ; 3. (recht.) inleveren, indienen een verzoek); 4. overleggen (zijne
balans) ; . 5. vijlen, afvijlen ; to - rough iron, ijzer
blank vijlen; 6. polijsten. -, ow. (mil.) - off, defileeren.
*- D, (fajid), dw. bn. opgeregen; gevijld enz.; zie FILE,
bw. en ow.
F11emot, (fill-e-mot), zie FEUILLE-MOaTE.
Filer, (fajl'-ur), m. v. 1. aanrijger, -ster (aan een lias);
2. vijler, -ster, polijster, polijstster, m. v.
Filial, (fil'-jel), bn., *- LY, bijw. kinderlijk ; - piety,

- love, kinderlijke liefde, ouderliefde.
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Filiation, (fil- i -ee'-sjun), s. 1. zoon-,dochterschap,o.bloedverwantschap ; 2. aanneming (als kind), adoptie, v.
Filicoid (fil'- I- kojd), bn. (plant.) varenachtig. *'-, s_
warenkruid, o. *...CIFORM, (- is -i- form), bn. varenkruidvormig. *...FORm, bn. draadvezelvormig. *...GRAVE,
('-ghreen), *...GREK, ('-ghrie), s. goud -, zilverdraad,
m. o. -WORK, s. rood werk, 0. * ...GRANED, * ...GREED,
bn. in -, met zilver (goud)draad gewerkt, - versierd.
Filing, (fajl'-ing), dw. bn. op-, aanrijgend vijlend enz.;.
zie FILE, bw. en ow. *-s. s. mv. afgevijlde stukjes, o.
mv. afvijlsel, o.
Fill, (fil), bw. - up, out with, 1. vullen, volmaken, op-,
aanvullen; 2. verzadigen; 3. benoemen (tot een ambt enz.) r
4. bezetten (een opene plaats); 5. vervullen een ambt
enz.); bekleeden (den troon); to - the-chair, den (voor
innemen; 6. (zeev.) volbrassen; to back-ziters)ol
and -, tegen- en volbrassen; 7. (zeev.) propvol laden;
to - till the beams, volladen tot aan de tusschendeksbalken ; to - water, het waterruim vullen ; to - the
bailers! (stoomv.) water op peil ! 8. (zeev.) bespijkeren (de
kiel); 9. (bk.) volgooien; 10. bezigen. gebruiken (tot);:
every moment of the day was filled up with, ieder
oogenblik van den dag was gewijd aan; to - up, ophouden te lijden; to - out, uitschenken, ledigen. *-,
ow. 1. zich vullen, volloopen; 2. zich verzadigen, verzadigd worden ; 3. inschenken (te drinken) ; - to him,.
schenk in op zijne gezondheid, laat ons op zijne ge
drinken; 4. opzwellen ; the sails -cd, de zeilen-zondhei
zwollen op; 5. to - out, zwellen, uitzetten, dik worden; to - up, volloopen, vol raken, - worden. *- ED,.
dw. bn. gevuld enz. ; zie FILL, bw. en ow.
Fill, (fil), s. 1. volheid, volle maat, voldoende hoeveelheid (om te verzadigen), v.; eat your -, eet uw genoegen;.
to the -, naar hartelust ; 2. puin, o. puinaarde, v.;
3. lamoen, o. dissel, v.
Filler, (fill'-ur), m. v. 1. vuiler, -ster, m. v.; 2. opvulsel;
3. stopwoord, o.; 4. plaatsvervanger, -ster, m. v. *-, S.
1. (werkt.) worsthorentje, o. trechter, m.; 2. Zie THILLHORSE. *- s, mv. binnenste (eener sigaar), o.
Fillet, (fillet), s. 1. wrong, v. haarband, m.; 2. paruik, v.
haartoer, m. ; 3. (vleeschh.) rollende; 4. (bk.) lijst, v.
zuilkrans, - kraag, m. ; 5. (ontl.) tongriem, m. ; 6. verguldsel (sieraad), o.; 7. (boekb.) filé; 8. -S, mv. (plant.).
stofdraden, m. mv.; 9. (rijech.) kruis (van een paard), o.;
10. lende (van een hert), v. ; - breech, bandjes om de
druif van (een kanon); - button, druifband ; cascabel -,
kulasband.
Fillet, (fil'-let), bw. 1. omwinden (het hoofd enz.);
2. omkransen; 3. vergulden, versieren. *- ED, dw. bn.
omwindend enz.
Fillibeg, (fil'- li -begh), s. kort onderkleed (dor Schotsche
Hooglanders), o. tuniek, v.
Filling, (fil'-ling), dw. bn. vullend enz. *-, s. 1. (het)
vullen enz.; zie FILL; 2. (wev.) inslag, m.; 3. (bk.) opvulling, v. voegsel, o.; - in, voeging, voeg, v.; - between the
cheeks, (zeev.) karnhouten; - in piece, - in timber, (zeev.)
sleutel.*- CLEATS mv. vullingplanken,v.mV *- TRAI\SOM y
s. (zeev.) vulhekbalk, m.
Fillip, (fill-lip), bw. snellen (voor den neus). °'-, s.
snel (voor den neus), m. * - ING, dw. bn. snellend
(voor den neus).
Fillister, (fil'-is-tur), s. (tuinm.) boorschaaf, v.
Filly, (fill -i), s. 1. (rijsch.) merrieveulen ; 2. (fig.) licht
meisje, o. kippetje, o. ; 3. (zeev.) galjoen, o.
Film, (film), s. 1. oogvlies; 2. zaad -, klokhuis, o.; 3. (fig.)
wolk, v. sluier, m, omhulsel, o. *-, bw. met een vlies
bedekken. * -INEss, s. vliezigheid, v. (het) vliezige.
Filmy, (film' -i), bn. 1. vliezig; 2. omhuld, omwolkt; the- eye, het verduisterende oog.
Filose, (fajl-ooz), bn. in een draad eindigend.
Filosella, (fil-o-zel'-le), s. (kh.) floretzijde, v.
Filter, (fill-tur), s. 1. filtreer -, zijgdoek, m.; Zie PHILTER.
*-, bw. ow. filtreeren, doorzijgen. *- En, dw. bn. gefiltreerd, doorgezegen. * - ING, dw. bn. doorzijgend;
-machine, filtreer- machine : -stone, filtreer -, leksteen.
-, s. (het) filtreeren.
Filth, (filth), s. 1. vuil, o. drek, m. vuilnis, v. aanveegsel, o.; 2. fig. onreinheid, v. *-ILY, bijw. Zie FILTHY.
*-I:Ess, s. 1. vuiligheid, onreinheid, morsigheid, v.;
2. bederf, o.
Filthy, (filth' -i), bn. 1. (ier, iest), morsig, vuil; 2. (fig.)

laag, vrekkig.

FIL. - FIN.
Filtrate,

FIN.

295

(fil'-tret), bw. zie FILTER, bw. en s. *...ION, { - weather, schoon weder; it is - to day, het is heden
(-tree'-sjun), s. (het) doorzijgen,.doorzijging, v.
schoon weder; a - woman, eene schoone vrouw;; the Fimble-hemp, (fim'-bl-hemp), s. (soort) gelling, lichte
arts, de schoone kunsten; a - fellow, een schoone -,
zomerhennep (zonder zaad), In.
(ook) goede jongen; a - body, (zeev.) eene mooie romp;
Pimbriate, (fim'-bri-et), bn. (plant.) met franjes. *-,
- doings, vreugdebedrijven; 8. rijk, prachtig; how bw. zoomen, inslaan. *- D, dw. bn. gezoomd, ingeslagen.
you are ! wat zijt gij net gekleed ! (ook) hoe goed ziet
*...ING, dw. be. zoomend, inslaand.
gij er uit ! the family made several attempts to be -, de
Fin, (fin), s. 1. vin, v. zwemvlies, o.; 2. m. v. Finlander,
familie deed verscheidene pogingen om uit te
m. Finlandsche (vrouw); 3. (plant.) prangwortel, m.
blinken, - te schitteren. * - BRED, bn. welopgevoed.
*-FISH, S. (soort) kleine walvisch, m. * _ FOOTED, * -FORD,
* DRAW, bw. (naais.) stoppen, - mazen. C -DRAWER, v.
bn. met zwemvoeten voorzien. *-SCALE, S. (soort) brastopster, naaister, v. -ICG, s. (het) stoppen, mazen.
sem, m. voren, v.
* -FINGERED, bn. kunstig, bekwaam (in handenarbeid),
Fin, (fin), bw. kerven, opsnijden (visch).
behendig. * -GRAINED, bn. fijngekorreld. * - MIDDLING,
Finable, (fajn'- i -bl), bn. beboetbaar, strafbaar.
(kh.) s. fijne middelsoort, v. * ju , bn. fijngezeefd.
Final, (faj' -nel), bn., * -LY, bijw. laatst, eind... slot...;
* -SPOKEN, bn. welsprekend, welbespraakt. *-SPLTN, bn.
bepaald, beslissend, eindelijk; the - conquest of, de
(fig.) 1. teer; 2. welopgevoed. * -STILL, bw. rum -, branvolkomene verovering van ; to be - to, een einde
dewijn stoken uit bezinkselvan suiker. *-STILLER, m.
maken aan; to bring to a - issue, tot een bepaald
rumstoker, m. * -STILLING, s. (het) rumstoken, rumeinde brengen; the Romans -ly conquered, de Romeistokerij , v. * -STUFF, s. (mets.) fijne specie (kalk), v.
nen overwonnen eindelijk, - ten slotte. *- ITY, S. gmv. Fine, (fajn), s. 1. (recht.) boete, geldboete; 2. schikking
slot, uiteinde, o. laatste toestand, m.
(in der minne), vereffening; 3. premie, v. leengeld,
Finale, (fi-naa-'le), s. (muz.) slot, finaal, o.
precario, o.; 4. overdracht, v.; in -, eindelijk, ten
Finance, (fi-nens'), s. (meest mv.) 1. (staats) inkomsten, v.
slotte.
mv.; 2. huishouding van staat, v.; 3. geldwezen,o.financiën. Fine, (fajn), bw. 1. (recht.) beboeten: 2. louteren, affineeren
Financial, (fi-nen'-sjel), bn., * - LY, bijw. het geld(goud enz.); 3. versieren, tooien; to - the grass, het
wezen betreffend, financiëel.
gras dunner maken. *- D, (fajnd), dw. bn. beboet enz.;
Financier, (fi-nen- sier'), m. 1. schatbewaarder, schatZie FINE, bw.
meester, penningmeester; 2. kenner van het geldwezen, Fineless, (fajn'-less), bn. eindeloos, grenzenloos.
financier, m.
Finely, (fajn' -li), bijw. zie FINE, bn.; - pulverised, fijn
Finary, (faj'- ne -ri), (ies), s. fineeroven, m. - fabriek, v.
gestooten, - gemalen; to sharpen -, fijn aanpunten;
Finch, (fintsj), s. vink, m. * -CREEPER, s. Amerikaansche
- attired, fijn -, rijk gekleed; Plutarch says very -,
mees, v.
Plutarchus zegt zeer sierlijk; to look very -, er zeer
Find, (fajnd), bw. onr. (vt. en vdw. found), 1. vinden;
prachtig (rijk) uitzien; a house - situated, een huis
he found some difficulty in persuading the queen, hij vond
fraai gelegen; - wrong/it, fijn bewerkt; he is - caught,
eenige moeielijkheid de koningin te overtuigen; the kings
hij is netjes betrapt.
found it impracticable to subdue this mutinous spirit, de Fineness, (fajn'-Hess), s. 1. fijnheid, eêlheid, v. (het)
koningen vonden het ondoenlijk dezen geest van muiterij
fijne; 2. (het) edele; 3. zuiverheid, reinheid; 4. klaarte bedwingen; it was found no easy matter to reconcile
heid, helderheid; 5. scherpte, puntigheid; 6. slim-, sluwthem, het was niet gemakkelijk hen te verzoenen; he
heid; 7. sierlijkheid, netheid, v.
found it necessary to bear away, hij vond het noodza - Finer, (fajn'-ur), m. v. 1. affineerder, louteraar, -ster;
lijk zich te verwijderen; 2. ontdekken (een geheim. een
2. zuiveraar, -ster; 3. die beboet, m. v. *-, bn. (vergr. tr.)
land enz.); 3. erkennen, inzien; the torrid zone is now
fijner enz.; zie FINE.
found habitable, men ziet thans in dat de verzengde Finery, (fajn'-ur -i), s. 1. glans, m. schittering, weelde,
luchtstreek bewoonbaar is; water is found to be a compracht, v. opschik, m.; 2. overlading (van kostbaarposed substance, men weet thans dat het water een
heden ), v. valsche smaak, m.; 3. affineering, loutering
samengesteld lichaam is; I am sorry to -, het spijt
(van metalen), v. * -CINDER, s. (delfst.) zwarte ijzermij te zien (dat); I - my opinion to accord with your
kalk, v.
own, ik zie dat mijn gevoelen methet uwe overeenkomt; Finesse, (fi- nes'), s. sluwheid, list, v. *-, ow. list -,
how do you - yourself? hoe bevindt gij u ? hoe vaart
sluwheid bezigen. *.••IrG, dw. bn. sluw -, listig te werk
gij ? I - I must begin, ik zie wel dat ik het begin moet
gaand. -, s. (het) bezigen van sluwheid.
maken; to - fault with, iets te zeggen vinden op. be- Finew, (fin' -joe), s. (plant.) schimmel, m. mos, o. *- EDI
rispelijk vinden dat; he cannot - in his heart to do it,
s -v. bn. schimmelachtig, beschimmeld, mossig.
hij heeft den moed niet het te doen; to be found in a lie, Fingal, (fin-ghel), m. Fingal (Noorsch held).
op een leugen betrapt worden; the jury found a verdict Finger, (fin'-ghur), s. 1. vinger, m.; ear-, kleine vin-for the plaintiff, de gezworenen spraken een voor den
ger, pink; fore-, wijsvinger; ring-, ring-, middelste
`beschuldigde gunstig vonnis uit; 4. bevinden; to vinger; a bad -, een zeere vinger; a -'s breadth, een
guilty, schuldig vinden; they found a true bill against him,
vinger breed; (fig.l op den rand van; to put on the -,
zij stelden hem in staat van beschuldiging; the jury
aan den vinger steken; to be like - and thumb, (fig.)
found a large sum in damages, de jury stond een groote
zeer nauw met elkander verbonden zijn; to have some
som voor schade en intresten toe; 5. verschaffen, bething at one's -'s end, iets op zijn duimpje weten; 2.
zorgen; who will - the money? wie zal het geld schieten?
(muz.) vingerzetting; 3. (nat. h.) zeester, v. *- BOARD, B.
we shall - ourselves with provisions, wij zullen ons van
1. (muz.) toetsbord, klavier, o. (viool)hals; 2. wegwijzer,m.
levensmiddelen voorzien; he -s his nephew in clothes,
hand (op den weg), v. *- END, s. vingertop, m. *- FERN,
hij voorziet in de kleeding van zijnen neef; the war will
s. (plant.) miltkruid, 0. *-FISH, s. (nat. h.) zeester, v.
- itself, de oorlog voorziet in zijne eigene behoeften;
* -FOOTED, bn. met zwempooten. * - GLASS, S. wasch
to - out, uitvinden, uitdenken, opsporen, raden, opo. *- GUIDE, s. (muz.) vingerzetter (op het klavier),-glas,
lossen, loeren kennen.
M. *-HERB, s. (plant.) vingerkruid, o. 5 -SHELL, s.
Finder, (fajnd'-ur), m. v. 1. vinder, ontdekker, -ster,
vingerschelp, v. *- STALL, s. vingerling (ring), m.
m. v.; 2. vergrootglas, o.
*- STONE, s. (delfst.) vingersteen, belemniet, m.
Find-fault, (fajnd'-fault), m. v. vitter, bediller, -ster, Finger, (fin'-ghur), bw. 1. betasten, bevoelen; 2. ontfutm. v. criticus, m. * - ING, bn. vitzuchtig, bedilzuchtig.
selen, wegstelen; 3. tokkelen, bespelen, (de) vingers zetFinding, (fajnd'-ing), dw. bn. vindend enz. f -, s. 1.
ten (op het klavier); 4. (Shak.) fijn werk doen; 5. (fig.)
(het) vinden enz.; zie FIND; 2.vond,m.ontdekking;3.(recht.)
afrossen. *-, ow. (de) vingers zetten. *- ED, ('-ghurd),
uitspraak, v. verdict (van gezworenen), o.; - out, opspodw. bn. 1. betast enz.; Zie FINGER, bw.; 2. met vingers;
ring, ontdekking, oplossing, v.; -s, mv. verplichte levelight -, met lichte vingers, lichthandig; 3. (plant.) vinring van gereedschap door een schoenmakersgezel, v.
gervormig. * - ING, dw. bn. betastend enz. -, s. (het)
Findy, (fin'-di), bn. 1. vol, zwaar, log; 2. vast.
betasten enz.; zie FINGER, bw.
Fine, (fajn), bn., *- I.Y, bijw. 1. fijn, edel; 2. tender, teer; Fingle-fangle, (fin'-gl-fen'-gl), S. snuisterij, v. wisje
3. helder, klaar (van vocht enz.); 4. fijn (van goud enz.);
-wasje,o.
5. scherp, puntig; 6. slim,' sluw, listig; 7. schoon, fraai, Fingrigo, (fin'-ghri-gho), s. (plant.) zek. beziedragende
mooi; a - gentleman, een welopgevoed heer; a - scholar,
plant, v.
een uitstekend geleerde; a - mind, een helder verstand; Finial, (fin'- i -el), s. (bk.) bovenst loofwerk, o.
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Finical, (fin'-i-kel), ba., *-LY, bijw. preutsch, gemaakt,
geaffecteerd. *-NESS, s. preutschheid, gemaaktheid, affectatie, V.
Finikin, (fin'-i-kin), ba. kleingeestig.
Fining, (fajn'-ing), dw. bn. 1. affineerend; 2. beboetend
enz. *-, s. (het) affineeren enz.; zie FINE, bw. *- POT,
S. affineerkroes, m.
Finis, (faj'-nis), s. einde, slot, o.
Finish, (fin'-isj), S. 1. voleindiging, afwerking, laatste
hand, v.; 2. (kh.) glans, m. apprêt, o.
Finish, (fin'-isj ), bn. 1. eindigen, voleindigen, voltooien;
2. volbrengen, vervullen; 3. verbruiken; 4. glanzen (papier); 5. apprêteeren (stoffen); to - off, geheel afwerken.
*-ED, dw. bn. geëindigd, volmaakt enz.; zie FINISH,
bw. *- ER, ('-ur), m. v. 1. voleindiger, voltooier, vol
volbrenger (een der bijnamen van-toiser,m.v;2
Christus); 3. affineerder, m. -, s. (werkt.) fijne (wol-)
kam, m. *- ING, dw. bn. eindigend enz.; -- card, fijne
wolkam ; - stroke, genadeslag. -, s. (het) eindigen enz.;
zie FINISH, bw.; lower - of the quarter gallery, (zeev.)
visscherstaart eener galerij.
Finite, (faj'-najt), bn., * -LY, bijw. eindig; begrensd, beperkt. * - NESS, s. eindigheid; begrensdheid, beperkt
-heid,v.
Finitude, (fin'-i-tj oed), s. Zie FINITENESS.
Finland, (fin-lend), s. (aardr.) Finland (Rusland), o.
Finlandsch, Finsch. *- ER, m. v. Finlander, Finlandsche, Finsche(vrouw), m. ♦.
Finless, (fin'-les), ba. vinloos, zonder vin, - vinnen.
* ...LIKE, bn. vinvormig, als een vin.
Finn, (fin), m. V. Zie FINLANDER.
Finned, (find), bn. gevind, met vinnen.
Finnikin, (fin' -ni-kin), S. tuimelaar, m. (kleine duif).
Finny, (fin'-ni), Zie FINNED.
t Finochio, (fi'-no-ki-o), s. (plant.) soort venkel, v.
t Finos, (fi-nos), S. merinos-wol (tweede soort), v
Fiord, (fi-ord'), S. inham, m. baai, v.
Fiorin, (faj'-o-rin), s. (soort) hooi, o.
Fionie, (fa-o'-ni-e), s. (aardr.) Funen (eiland), o.
Fipenny, (fl-pen-ni), s. (-ies), knipmes, o.
Fipple, (fip' -pl), S. stop, prop, m.
Fir, (fur), s. 1. den, denneboom, m.; Scottish -, wilde
pijnboom; silver -, gewone pijnboom, m.; 2. vurenhout,
0. * -APPLE, s. denneappel, m. *-Moss, S. dennewol,
V. * -TREE, s. denneboom, pijnboom, m. * - TRIBE, s.
familie van kegelvormige vruchten dragende planten, v.
Fire, (fajr), s. 1. vuur, o. brand, m.; walking -, dwaallicht; wild -, Grieksch vuur; by the -, bij het vuur;
by a slow -, bij -, aan een langzaam vuur; false -,
Bengaalsch vuur; - ! brand ! to be on -, in brand staan;
to set on -, in brand steken; there has been a great -,
er is een groots brand geweest; the - is in, het vuur
is niet uit(gebluscht); the - is out, het vuur is uit, de
brand is gebluscht; to catch -, vuur -, vlam vatten: to
keep in the -, het vuur aanhouden; to make a -, vuur
aanleggen; to strike -, vuur slaan; 2. (mil.) vuur, o.;
brisk -, hevig vuur; port-, lontstok; raking -, enfileerend vuur; close -, well-sustained -, wel onderhouden
vuur; to miss -, ketsen, niet afgaan; plunging -, plongeerend (dompelend) vuur; to silence the -, het vuur
(eener batterij) tot zwijgen brengen; to give -, vuur
geven, vuren; he fell by the first -, hij viel bij het
eerste schot, - bij de eerste losbranding; to receive the -,
het vuur doorstaan; to keep up a sharp -, een wel
onderhouden vuur gaande houden; 3. zek. paardenziekte, v.; 4. (fig.) vuur, o. ijver, m. drift, v.; he had
- in his temper, hij had een vurig gestel; to set on -,
doen ontvlammen; a poet's -. dichtervuur; 5. liefde,
liefdedrift; 6. vlam (der tweedracht, van het oproer enz.),
v.; 7. (gen.) brand, m.; St. dnthony's -, roos, v. *-ARM,
S. vuurwapen, o. F- ARROW, s. vuurpijl, m. * -BALL, S.
1. (mil.) granaat, v. brandkogel; 2. vuurbal (meteoor),
m. *-BAR, S. roosterijzer, o. *--BARS-BEARER, S. (stoomv.)
sponning der roosterbeeren, v. * -BARS-LUG, s. roosterbeer, m. *-BARREL, S. 1. (mil.) vuurtonnen (in een
brander), v. mv.; 2. brandspuitbak, m. *-BOARD, s.
vuurscherm, o. *-Boom, S. brandhaak, m. *-BOTE, S.
(oudt.) toelage van brandhout (aan een leenman), v.
*-Box, S. fornuis, o. vuurplaats, rookkast, v. *- Boy,
S. stoker, m. °-BLAST, s. brand (korenziekte),honigdauw,
M. * - BRAND, S. 1. brandhout, brandend hout, o.; 2.
(fig.) stokebrand, M. *_BREATHING, ba. vuurbrakend,

vlammenbrakend. *-BRICK, s. handtegel, v. *-BRIDGE,
S. (stoomv.) vuurbrug, v. * -BRIGADE, * - COMPANY, V.
brandweer, v. *-Bgvs$, s, haardbezem, m. 5 BUCKET,
s. brandemmer, m. * -CHEST, s. (soort) vuurwerk, o.
*-CLAY, s. ontbrandbare klei, v. *-cocK, S. brandspuitkraan, v *-cRoss, s. vuurkruis (sein der Schotsche
Hooglanders in oorlogstijd), o. *-DAMP, S. (mijnes.) ontbrandbaar (onderaardsch) gas, (feu grisou), o. *-DOG, zie
ANDIRONS. *-DOOR, S. oven-, kacheldeur, (stoomw.) vuurdeur, v. *-DRUM, s. brandroffel, -trommel, v. *-DRAXE,S.
(mil.) granaat, v. vuurpijl, m. raket,v.*-ENGINE,s.brandspuit, v. * -ESCAPE, * -LADDER, s. brandladder, v. redding-toestel (bij brand), m. *-FAN, s. vuurscherm, o.
5 -FLY, S. glimworm,m.phosphorische vlieg,v.*-FORK, S.
1.ovenvork, v.; 2. stookijzer, o. * -GRATE, s. vuur-, haard
haardhekje; 2. brandkorf,-roste,m.*GUARD1
m. * -INSURANCE, s. brandverzekering, -assurantie, v.
* -HEART, s. (zeev.) kombuis, o. *IRON, s. vuur-, haardijzer, o.; -s, mv. stel -, garnituur stookijzers, o.
*-LOCK, 1. (mil.) geweerschot; 2. vuurroer, musket, o.
*-MAN, m. 1. (stoomv.) stoker; 2. spuitgast, m. -MEN,
mv. brandweer, V. *-MASTER, M. (mil.) oppervuurwerker, m. *- NEw, bn. splinternieuw, fonkelnieuw. *- OFFICE, s. 1. brandmeesters kantoor; 2. kantoor van
brandverzekering, o. * -ORDEAL, S. vuurproef, ordalie
door middel van vuur, V. * - PAN, S. 1. vuurbekken,
komfoor, o.; 2. geweerpan, v. 5 - PLACE, S. 1. schoorsteen,
m.; 2. schoorsteenplaat; 3. stookplaats, v. 4. fornuis,
0. -TOP, -ROOF, (stoomv.) top van de vuurplaats, m.
* -PLATE, S. (stoomv.) vuurhaard, m. * - POT, S. vuur
*-POLE, S. vuurspiets, v. -ijzer, 0. * -PLUG,-pot,m.esv
s. stop der waterpijp (bij brandspuiten), m. 5 -- PROOF,
ba. vuurvast. -, s. vuurproef, v. * -RED, ba. vuurrood.
*-SLICE, S. (stoomv.) stookhaak, m. *-SCREEN, s. haard-,
vuurscherm, o. *-SCUTTLES, S. mv. vuurluiken (op branders), o. mv. *- SHIP, s. (zeev.) brander, m. *- SHOVEL,
s. vuur-, haardschop, v. *-SIDE, s. hoekje van den
haard, 0. *-STICK, s. brandhout, talhout, o. *-STONE,
s. 1. vuursteen; 2. haardsteen, m. * -TILE, .- BLOCK,
s. vuurvaste steen, m. *-TRUNKS, s. mv. (zeev.) brandbuizen (op branders), V. mV. * -wARD, * --WARDEN,
s. brandmeester. m. *-WATCH, s. (zeev.) brandwacht, v.
wachtschip, o.*-WEED, *--WORT, s. Amerikaansch riet,o.
-\PINGED, ba. met vurige vleugels. *-WOOD, S. brandhout, o. *-woRK, s. vuurwerk, o. -E$, vu. vuurwerkmaker, m. *-woRw, s. glimworm, m. 5 -WORSHIP, S.
vuuraanbidding, v. -ER, m. vuuraanbidder, m.
Fire, (fajr), be. 1. aansteken, in brand steken; 2. doen
-, laten verbranden; 3. (fig.) ontvlammen ; 4. (mil.) afvuren, vuren, schieten; to - blank cartridge, met los
kruit schieten; to - case shot, met schroot vuren; to close, op den man af -, à bout portant schieten; to - at
a depressed angle, plongeeren; to - hot shot, met gloeiende kogels schieten; to - off, afschieten; to - at tarset,
naar de schijf schieten; to - a boiler, stoom opmaken;
5. (veearts.) uitbranden (een wond). *-, ow. 1. ontvlammen; 2. - at, - upon, schieten, vuren (op, naar);
to be fired at, een schot ontvangen. *-D, dw. ba,
ontbrand enz.; zie FIRE, bw. en ow. *-ER, ('-ur), m. v.
1. brandstichter, -ster, m. v.; 2. kanonnier, in. *...ING, dw.
ba. ontbrandend enz. -, s. 1. (het) ontbranden,vuren enz.;
zie FIRE; losbranding (van geschutvuur), v.; ease -,
kijk naar je vonken; - point blanc, met kernschot vuren.
2. brand, m. brandstof, v. 3.; (veearts.) branding, cauterisatie, v. * -IRON, S. (veearts.) brandijzer, o. *-TOOLS, s.
mv. stoomgereedschap, o.
Firk, (furk), bw. 1. slaan, zweepen; 2. afrossen. *-, s.
slag, m. veeg, v.
Firkin, (fur'-kin), s. vierdevat, (zek. maat), o. *-MAN, s.
tapper, slijter, m.
Firlot, (fur'-lot), s. zekere maat voor droge waren
(:- 3 decaliter), m.
Firm, (furm), ba., *-LY, bij w. 1. vast; the - land, het
vasteland; 2. sterk, fiksch; 3. standvastig, -lijk; 4. bepaald, zeker. *-: s. (kh.) firma, v. handelshuis, o. *-,
bw. bevestigen; zie CONFIRM. * -FOOTED, bn. met vasten
voet, met krachtigen tred.
Firmament, (firm'-e- ment), s. uitspansel, o. *-AL, bn.
tot het uitspansel behoorend, hemelsch.
Firman, (fir'-men), s. 1. bevel, bevelschrift (van een
sultan enz.), o.; 2. vrijpas, vrijgeleide-brief (in OostIndië), m.

FIR. -FIS.
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V. mv . F -TOWN, S . stad (meest) door visschors bewoond,
Firmer, (fur'-mur), s. (werkt.) graveerijzer, o. steekvisschersplaats, v.
beitel, m.
Fishery, (fisj'-ur -i), S. (-ies), visscherij, vischvangst, v.
Firmitude, (furm'- i -tjoed), s. vastheid, kracht, v.
Fishful, (fisj'-foel), bn. vischrijk.
Firmity, (furie-i -ti), s . zie FIRMITUDE .
Fishing, (fisj'-ing), dw. bn. visschend enz.; a - question,
Firmless, (furm' -les), bn. onvast, los (van het stof).
een laffe -, zotte vraag. F-, s. (het) visschen, visscherij,
Firmlier, (furm'-li-ur), bijw. (vergr. tr .) zie FIRMLY .
Firmly, (furm' -li), bijw. zie FIRM .
Firmness, (furm'-nes), s. 1. vastheid; 2. standvastig
3. - to, getrouwheid -, gehechtheid aan; 4. zeker -heid;
-heid,v.
First, (furst), telw. (de, het) eerste; the twenty -, (de,
het) een-en-twintigste); the thirty - of March, den een
dertigsten Maart; this is the - I have heard, dat is-en
het (de) eerste maal dat ik er (iets) van hoor; let him
enter the -, laat hem het eerst binnenkomen; - conic,
- served, (spr.) die het eerst komt maalt het eerst;
the - of, de eerste (bezitter) van...; the - of exchange,
(kh.) prima -, eerste wissel; the - not being paid, de
eerste (prima) niet betaald zijnde; the - with..., de prima
ter acceptatie bij; - cost, inkoopprijs, kostende prijs; !
- cousin, zusters-, broederskind; -form, schoone afdruk, 1
schoon blad; to buy (at) - hand, uit de eerste hand
koopen, - betrekken; - hand bills, wissels uit de eerste
hand. *-, bijw. 1. eerstelijk; 2. vroeger; at the -: aanvankelijk; - or last, vroeg of laat; 3. liever; 4. in de
eerste plaats, op den eersten rang . * -BEGOT, *-BE- ^
GOTTEN, 5 -B0RN, bn. eerstgeboren, oudst. -, m. v. eerstgeborene, oudste, m. v. * -CREATED, bn. vroegstgeschapen. *-FLOOR, s. eerste verdieping, v. (bel-étage).
* -FRUIT , s., 5 -FRUITS, mv. eerstelingen (van vruchten),
m. mv . 5 -LING, bn. (het) eerst voortgebracht. -, m. v.
eersteling, eerstgeborene, m. v. 5 -LIEUTENANT, m . (mil.)
eerste officier, eerstaanwezende luitenant, m . 5 -LY, bij w.
Zie FIRST, bijes.; - of the first, het allereerst. F _MOVER,
s. beweegoorzaak, eerste drijfveer, grondoorzaak, v.
F -RATE, bn. van den eersten rang, opperbest, puik;
- bills, - paper, (kh.) best -, goed -, solide papier (wis
schip van de eerste klasse (van 120-sel).,(zv
stukken geschut), o.
Firth, (furth), s. 1. (aardr.) nauwe straat, zeeengte; 2.

v.; it is good - in troubled waters, (spr.) in troebel water
is het goed visschen; zie FISII, bw. en ow. F-F LY, S.
kunstvlieg om te hengelen, v. F-FROG, S. (soort) kik vorsch, v. F- GEAR, S. vischtuig, 0. F -LANE, S. vischlijn,
V. hengelsnoer, o. F-STAN, m. visscher, m . 5 -PLACE, s.
vischplaats, v. 5 -ROD, s. hengelroede, v. F -WOMAN, V .
vischster, visschande vrouw, V.
Fishy, (fisj' -i), bn. 1. uit visch bestaande; 2. vischrijk;
3. vischachtig.
Fisk, (fink), ow. 1. rondloopen, - dolen; 2. wankelen; to away, wegsluipen. *-, bw. schudden; to - the tail, kwispelstaarten.
Fissile, (fis' -sil), bn. splijtbaar. .. ITY, s. splijtbaarheid, v.
Fission, (fisj'-un), S. splijting, verbrokkeling, v.
Fissiparous, (fis-sip'-e-rus), bn. (dierk.) deelbaar in levende doelen. F... PARISSI, S. verdeeling -, splitsing in
levende deelen, v. 5 ... ROSTRAL, (-ros'-trel), bn. (nat. h.)
wij dbekkig, -snavelig.
Fissiped, (fis'-si -ped), bn. met gespleten klauwen. '-,
s. dier met gespleten klauwen, o.
Fissure, (fisj' joer), s. spleet, barst, v. F-, bw. splijten,
klieven, doen barsten. *-D, ('-sjoerd), dw. bn. gespleten,
gekloofd.
Fist, (fist), s. vuist, v.; to slialce one's - at, met de vuist
dreigen; he struck me with his -, hij sloeg mij met zijne
vuist. F-, bw. 1. met vuisten slaan; 2. vastgrijpen, aanpakken. F-, ow, met vuisten vechten. FE D , dw. bn.
met de vuist geslagen enz. -, bn. met vuisten; close -,
1. met gesloten vuist; 2. met dikke vuisten; 3. (fig.) gierig, vrekkig.
Fistic, (fist' -ik), bn. (w. g.) met vuisten geschiedend;exploits, vuistgevechten; - heroes, helden van de vuist,
boksers.
Fisticuffs, (fist'- i-kuffs), s. mv. 1. vuistslagen, m. mv.; 2.
vuistgevecht, o.
Fistinut, (fis' -ti-nut), s. (plant.) pistacie -noot, V.
Fistula, (fis' -tjoe-le), s. 1. pijpje, fluitje, o.; 2. (heelk.)
fistel (booze zweer), v.; - lachrymalis, traanfistel.
Fistular, (fis' -tjoe-lor), bn. hol, pijp-, buisachtig; zie

Pop, V.
Fise, (fisk), s. schatkist (van een staat), v.
Fiscal, (fis' -kel), bn. tot de (openbare) schatkist behoorend, fiscaal; - year, dienstjaar (der belastingen).
1. schatkist, v.; 2. schatmeester, fiscaal, m.
Fish, (fisj), s. 1. visch, m.; fried -, gebakken visch;
FISTUI.OUS.
all is - that coupes to his net, (spr.) alles is hem even Fistulate, (fis'-tjoe-let), ow. 1. (heelk.) tot fistel worden;
goed; I have other - to fry, (spr.) ik heb wel wat an2. als een pijpje groeien. *-, bw. uitholen (tot een
ders te doen; 2. (spel) beentje, o. fiche; 3. (zeev.) wang,
schaal, v. kipstut, m.; side-, zijschaal; spare -, waarboze schaal. *-BAIT, s. (vissch.) aas, o. 5 -BASKET, S.
vischmand , -ben, V. * -BELLIED RAILS, S. n1V. (sp00rw.)
buiksporen, -rails (met bolle oppervlakten), v. mv.
F- BLOCK, S. (zeev.) kipblok, o. 5 -BONE, s. graat, v.
5 - CURER, m. v. vischzouter, -ster , M. V. 5 - DAVID, S.
(zeev.) kipstut, m. F -DAY, S. vischdag, (r. k.)vastendag,
m. *- FRONT, S. (zeev.) rijschaal, V. 5 -GARTR, S. vischweer, v. - vijver, m. 5 -GIG, S. (zeev.) elger, m . 5 -GLUE, S.
vischlijm, s. 5 - GRANES, S. mv. vischdreggen, v. mv.
*-KAwK, S. vischarend, beenbreker, m. 5 -HOOK, S. 1.
(vissch.) hoekangel; 2. (zeev.) kiptaliehaak, va. *-HOOP,
s. (zeev.) ijzeren band om den mast, m. 5 -KETTLE, s.
vischketel m. * -LIKE, bn. als een visch, vischachtig.
* -MARKET, S. vischmarkt, V. F- MEAL, S. vischmaal, o.
- maaltijd, m . * -MONGER, m. v. vischkooper, -ster, m. v.
F -OIL, S . traan, v. F -PENDENT, S . (zeev.) kiestut-hanger,
m. * -POND, S. vischvijver, m. * -ROOM, S. (zeev.) vischkamer, v. -hok,o. 5 -SKIN, s. zeehondenvel,o . F -SLICE, s.
vischschop, v . * -SPEAR, s. aalgeer, -speer, v. * -TACKLE,
S. (zeev.) kiptakel, m . 5 -TROWEL, S. vischschop, v.
* -WIFE, F -WOMAN, S. vischvrouw, V.

Fish, (fisj), ow. - for, visschen (naar); to - for trout,
naar forellen visschen; (fig.) to -- for compliments, naar
complimenten visschen (ze uitlokken). *-, bw. 1. visschen; 2. uitvisschen, ophalen; 3. (zeev.) kippen, schalen;
to - a topmast, een steng schalen; to - an anchor, een
anker kippen; 4. (fig.) uitvisschen, uitlokken; to - out
secrets, geheimen uitvorschen . * -ED, dw. bn. gevischt
enz.; zie FISH, ow. en bw.
Fisher, (fisj'-ur), m. 1. visscher, m.; 2. (nat. h.) sabeldier,
0. F-BOAT, S. visschersboot, vischschuit, v. *-MAN, m.
visscher, m. F-SKINS, S. mv. Amerikaansche sabelhuiden,

pijpje).
Fistulidans, (fis-tjoe-laj'-dens), s. mv. diersoort lang en
smal van lijf, v.
Fistuliform, (fis -'-tjoe-li-form), bn. pijp-, buis-, cylindervormig.
Fistulous, (fis'-tjoe -lus), bn. (heelk.) fistelachtig.
Fit, (fit), s. aanval (van beroerte, jicht, zenuwen enz.),
m.; hysterical -s, zenuwstuipen, -toevallen; a cold -,
een koortsrilling; to fall into a -, een aanval krijgen;
bezwijmen; to be seized with a sudden -, een plotse
aanval krijgen; a - of laughter, a laughing -,-linge
een schaterlach, een lachbui; a scolding -, een uitval
van verwijtingen, een storm van scheldwoorden; that
- often comes upon her, aan zulke luimen is zij
dikwijls onderworpen; a - of pleasure, een oogenblik
van vreugde, - van vermaak; religion is not the business
of some - only of our life, de godsdienst is niet het
werk van slechts Benige oogenblikken onzes levens;
by -s and starts, bij tusschenpoozen, met horten en
stooten.
Fit, (fit), bn. 1. passend; it is - for a man to know his
own abilities and weaknesses, het past den mensell zijne
eigene vermogens en zwakheden te kennen; they thought
- to be serious, zij achtten het passend ernstig te zijn;
it is not - that he should do so, het is niet passend
voor hem dit te doen, - dus te handelen; is it - for
you to be riding? past het u wel, te rijden? let her do
Co slee thinks -, laat haar doen zooals zij het meest
geschikt oordeelt; 2. geschikt, bekwaam; he is - for
any thing, hij is tot alles bekwaam, - in staat; to
make one's self - for, zich bekwamen tot; our understanding is not - for such a use, onze geest is tot zulk
een gebruik niet geschikt; - to eat, goed om te eten
(gegeten te worden) ; countries - for the habitation of
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men, landen voor de bewoning van mepschen geschikt;

- for service, bekwaam voor (tot) den (krijgs)dienst.
Fit, (fit), bw. 1. geschikt -, bekwaam maken, inrichten,

FIZ -FLA.
tot; they are -ed on that, zij hebben er vast toe besloten; 7. (scheik.) binden. *-, ow. 1. zich vestigen,
vast raken; 2. - upon, besluiten (tot), bepalen; vaststellen; no day had been -ed upon, er was geen dagbepaald; he -ed on this his deliverance, daarop bouwde hi .
zijne redding; 3. stollen -, (scheik.) zich binden. *- ABLE,
('- i - bl), bn. bepaalbaar, vestigbaar. *--ATION, (-ee'-sjun),.
s. 1. bevestiging, vastmaking; 2. vestiging, nederzetting;
3. vaststelling, vastheid; 4. (scheik.) verdichting, binding,
fixatie, v. *- ED, (fikst), dw. bn. gevestigd; zie FIX;
- ammunition, (mil.) lading van een stuk geschut;
- head, (timm.) kop op een draaibank; - star, vaste
ster. * --EDI.Y, bijw. zie FIXED. * -EDNESS, S. 1. vastheid. soliditeit, hardheid; 2. standvastigheid, volharding,
v. * - ER, ('-ur), m. v. die vasthecht, - vestigt enz.,
Zie FIX. * -IDITT, S. Zie FIXEDNESS. * -ING, dw. bn.
vestigend enz. -, s. (het) vestigen, vasthechten enz.;
zie Flx, bw. en ow. * - ITY, s. gmv. (scheik.) binding,
dichtheid enz., v.; zie FIXEDNESS. *-TURE, ('-tjoer), s. 1.
vaststelling; 2. vastheid; 3. vasthechting, v.; 4. alles
wat spijkervast -, vastgeklonken is enz. *- URE, s.
(Shak.) zie FIXITY.
Fizgig, (fiz'-ghigh), s. 1. (zeev.) harpoen, elger, m.; 2.
bromtol; 3. (vuurw.) vuurpijl, m. raket; 4. jonge behaagzieke, coquette, v.
Fiz, Fizz, (fix), *- ZLE, (' -zl), ow. 1. sissen; 2. (gem.) veesten.
Fizzing, (fiz-zing), bn. (stoomw.) gloeiend, wellend.
Flabbiness, (fieb' -bi-nes), s. slapheid, v.
Flabby, (fleb' -bi), bn. slap, machteloos.
Flabel, (flee' -bel), s. waaier, m. *- LATE, (-bel'-let),
* -LIFORM, bn. waaiervormig.
Flabile, (fleb'-il), bn. zoo licht als een veer.
Flaccid, (flek'-sid), bn., *- LY, bijw. zwak; slap, mat.
*-NEss, * -ITY, s. slapheid; zwakheid, matheid, v.
Flacker, (flek'-ur), ow. kirren (van vogels), piepen.
Flag, (flegh), s. 1. vlag, v. vaandel, o.; - of truce, witte
vlag; to set up a -, een vaandel planten, - opsteken;
- abroad, (zeev.) waaiende vlag; answering -, contrasein ; - in a waft, vlag in sjouw; numeral-, nommervlag; signal-, seinvlag; tack of a -, hals eener vlag;
to gather up the -, de vlag opdoeken; to hoist the ----,
de vlag hijsepen; to strike the -, (colors), de vlagstrijken; to put the - abroad, de vlag toonen ; set of -s,
vlagseinen; 2. plaat (steen); 3. (plant.) zwaardlelie, v.;
sweet-heated -, geurige kalmus; 4. bovenste turflaag, v.
*-- BROOM, S. stoffer, bezem, m. *- FEATHER, S. slagpen
(van vogels), v. *- HALLIARD, S. (zeev.) vlaggelijn, v.
* -OFFICER, M. vlag-officier (hooger dan zeekapitein),
M. * -SHIP, s. vlaggeschip, admiraalschip, 0. *-SILK,
S. fl oretzijde, v. *- STAFF, s. vlaggestok, m.; - truck,
(zeev.) kloot; -stag, knikstag. * -STONE, s. (delfst.)
vloersteen, m. -plaat, v. marmeren steen, m. *- TRUCE,
s. witte -, parlementaire -, vredevlag, v. *- UNION, S.
(zeev.) bezaansvlag, v. *. woRMs, s. mv. (soort) waterwormen, m. mv. * - YARD, S. Zle FLAGSTAFF.
Flag, (flegh), ow. 1. slap (neder)hangen, tegenslaan (van
vlaggen); 2. verflauwen, verzwakken; his strength -s,
zijne kracht verflauwt; his style -s, zijn stijl is slepend,
- waterig; his spirits -, zijne geestkracht neemt af; the
language is -ging, de taal wordt krachteloos; the pleasures of the town begin to -, de vermaken der stad
beginnen te kwijnen. *-, bw. doen verslappen, - verflauwen, neerslaan, verdooven.
Flagelet, (fledj'-el-et), S. flageolet, v. fluitje, o.
Flagellant, (fledj'-el-lent), m. (r. k.) geeselmonnik, m.
Flagellate, (fledj'-el-let), bw. geeselen, tuchtigen. *- ED,
dw. bn. gegeeseld. *...ING, dw. bn. geeselend. *...ION,
(-tee'-sjun), s. geeseling, tuchtiging, v.
Flageolet, (fledj--o-let), s. Zie FLAGELET.
Flaggage, (flegh-ghidsj), s. (zeev.) vlaggegeld, o.
Flagged, (fleghd), dw. bn. 1. slap neêrhangend; 2. met
steenen (platen) belegd enz.; zie FLAG, ow.
Flagginess, (flegh'-ghi-nes), s. slapheid enz., v.; zie

bekwamen; his talents -ted him for such an important
office, zijne talenten maakten hem voor zulk een hoog
ambt bekwaam; he was wonderfully - ted by nature for
such a trust, de natuur had hem verwonderlijk wel tot
zulk een post toegerust; to - for college, voor de Latijnache school klaar maken; 2. schikken, ,voorbereiden,
inrichten; - yourself for action, maak u tot den strijd
gereed; 3. voorzien, uitrusten; his tailor -ted him with
a coat, zijn kleermaker verschafte hem een rok; you will
- me with boots, gij moet mij een paar laarzen maken;
to - a machine, Bene machine stellen ; the manager
-ted me with parts, de regisseur (tooneeldirecteur) bezorgde snij rollen ; we -ted him with every thing he
wanted, wij rustten hem met al het noodige uit ; his
mother has -ted him with linen, zijne moeder zorgde voor
zijn linnengoed; 4. kleeden; my tailor will - you well,
mijn kleêrmaker zal u goed toerusten; that bootmaker
did not - you well, * die schoenmaker bediende u niet
goed; 5. staan, passen; that coats -s him exactly, die
rok past hem volkomen; 6. to - out, gereed maken,
uitrusten; to - out a privateer, een kaper uitrusten;
to - up, opmaken ; in orde brengen, meubileeren, opzetten (een huishouding); to - up a shop, een winkel
opzetten.
Fit, (fit), ow. 1. passen, geschikt zijn; nor -s it to prolong
the feast, ook past het niet het gastmaal te verlengen;
2. - into, passen (in, op), gaan; his coat -s very well,
zijn rok zit goed; the windows -, de vensters sluiten.
Fitch, (fitsj), s. doperwt, v.
Fitehet, (fitsj'-it), s. bunsing (dier), m.; - pencils, penseelen van bunsing-haren. *- , bn. (wap.) puntig, spits.
Fitchew, (fitsj' joe), zie FITCHET.
Fitful, (fit'-foell, bn., * - LY, bij w.1. aan aanvallen -, aan
toevallen onderhevig; 2. bij tussebenpoozen, bij luimen.
Fitly, (fitli), bijes. zie FIT, bn.
Fitment, (fit'-ment), s. 1. gepaste -, geschikte zaak, v.;
2. middel, o.
Fitness, (fit'-nes), s. 1. gepastheid, geschiktheid; 2. bekwaamheid, bevoegdheid, v.
Fittable, (fit'-ti-bl), bn. gepast, overeenkomend (met):
Zie FIT, bn.
Fitted, (fit'-tid), dw. bn. ingericht, toegerust enz.; zie
FIT, bw. en ow.
Fitter, (fit'-tur), m. v. 1. uitruster, bereider, -ster, opmaker, -maakster, m. v.; 2. (zeev.) tuiger, tuigmeester,
m.; 3. alles wat past (in, op). *-, bn. (vergr. tr.) zie
FIT, bn.
Fittest, (fit'-test), bn. (overt. tr.) zie FIT, bn.
Fitting, (fit'-ting), dw. bn., *- LY, bijw. inrichtend, toerustend enz. *-, s. (het) inrichten enz.; zie FIT, bw.
en ow.; - out, uitrusting; - up, schikking; regeling;
(zeev.) optuiging, v.; -s, mv. houtwerk, beschot, ijzeren
beslag, o. ornamenten, o. mv. *-STRIP, s. (zeev.) strippen, voegranden, m. mv.
Fitz, (fits), Fitz, (oudt.) zoon (voorvoegsel bij veel Engelsche familienamen).
Five, (fajw), telw. vijf; two -s, twee vijven,tweemaalvijf;
- and twenty, (twenty -s), vijf-en-twintig; we were -,
wij waren met ons vijven. *-BARRED, bn. - gate, vijfdubbele slagboom, m. *- CLEFT, bn. in vijven gekloofd.
*-CORNERFD, bn. vijfhoekig. *-FINGER, S. (plant.) vij fvingerkruid, o. -ED, bn. vijfvingerig, met vijf vingers.
* -FOOT, S. vijfvoet, (zek. versmaat), M. * --FOLD, bn.
vijfvoudig. *--LEAF, S. (plant.) vijfblad, o. *- LEAVED,
ho. vijfbladig. *-LOBED, bn. vijfkwabbig. *-PARTED,
bn. in vijf deelen gesplitst. *-TOOTBED, bn. vijftandig.
*-VALVED, bn. met vijf kleppen.
Fives, (fajvz), s. mv. 1. balspel, o.; 2. (veearts.) klier
-ziekt,v.
Fix, (fiks), s. (w. g.) verlegenheid, v.
FLACCIDITY.
Fix, (fiks), bw. 1. vestigen; he -ed his residence at, hij
heeft zijne woonplaats gevestigd te . . . ; - ed laws, ge- Flagging, (flegh'-ghing), dw. bn. slaphangend. *-, s.
1. (het) slaphangen ; 2. bevloering met steenen platen
regelde wetten; he has no -ed opinions, bij heeft geene
enz., v.; Zie FLAG, ow.
bepaalde meaning; to -- the attention of..., de aandacht
vestigen (boeien) van; 2. vastmaken, vasthechten; Flaggy, (flegh'-i), bn. 1. slap, laf, week, kwijnend, machteloos; 2. voos, smakeloos (van vruchten enz.); 3. vol
3. (zeev.) aanslaan; to - a cord to a hook, een touw
zwaardleliën; 4. - ears, hangende ooren, o. mv.
aan een haak (boom) slaan ; to - the shrouds at the mast
head, bet want overleggen; 4. bijleggen; 5. (mil.) to - Flagitious, (fle-djisj'-us), bn. *- LY, bijw. 1. misdadig,
boosaardig, schandelijk; 2. met schulden overladen.
bayonets, bajonetten opzetten; 6. besloten zi'n, - hebben
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*- NESS, S. misdadigheid, boosaardigheid, schandelijk- Flannel, (den'-nel), s. (kh.) flanel, o. f-, bn. flanellen.
*-ED, bn. in -, met flanel (gevoerd enz.).
heid, v.
Planting, (flen-ting), s. weduwaal (vogel), m.
Flagon, (flegh'-un), s. flesch, flacon, v.
Flagrance, (fle'-ghrens), *...cy, s. 1. bekendheid, open- Flap, (flep), s. 1. klep, v. rand; 2. (kleêrm.) schoot, m..
pand, kruis (eener broek), o.; 3. oorlap, m. -lel, v.; 4.
baarheid; 2. afschuwelijkheid, v.; 3. (oudt.) vuur, o. uit -

barsting, V.
Flagrant, (fle'-ghrent), bn., * -LY, bijes. brandend, vu-

rig; 2. ontzettend, afschuwelijk; 3. openbaar ; -e delicto,

op heeterdaad.

Flagrate, (fle'-ghret). bw. branden. *...ioN, (-ghree'-sjun),
verbranding, v. brand, m.

huig (van de keel), v.; 5. strop, m. oor (van schoenen),
o.; 6. strook; 7. (heelk.) lip (eener wond), v.; 8. (landti.)
kerntril, v.; 9. fly-, vliegeklap; 10. klap, slag, m..
-s, niv. (veearts.) mondverzwering, v. * -DRAGON, S.

,

(soort) spel (in Engeland) waarbij rozijnen uit heeten
brandewijn worden gehaald, o. -, bw. heet drinken, - opslikken. * -EARED, bn. (Shak.) met hangende ooren..

Flail, (fleel), s. (dorsch)vlegel, m.
-JACK, s. (soort) groote pannekoek, m . * _MOUTHED,,.
Flake, (fleek), s. 1. vlok (sneeuw); 2. schots (ijs); 3.
ho. met hangende -, breede lippen . * -TABLE, S . afslag-,
schelp; 4. laag; 5. vonk, sprank, v.; 6. blad, o.; 7. (zeev.)
kleptafel, v.
stelling, v.; 8. (zeev.) slag (in touwwerk); 9. (plant.)
gestreepte anjelier, m.; white -, (schild.) leiwit . * -WHITE, Flap, (flep), bw. 1. kleppen, kloppen; to - the wings, de,

S. (scheik.) blanketsel, o.
Flake, (fleek), bw. en ow. vlokken, tot vlokken vormen,
. worden. *-D, (fleekd), dw. bn. gevlokt. *...INESS, S.
vlokkigbeid, v. 5 ... ING, dw. bn. vlokkend.
Flaky, (fleek' -i), bn. 1. vlokkig, los ; 2. in lagen; 3.

vleugels kleppen; (zeev.) zweepen (van zeilen); 2. afslaan
(opslagen, randen van een hoed); 3. to - away, wegslaan, verjagen (met iets); to - off, met een vleugel
verwijderen. *-, ow. 1. slaan, kleppen; 2. los-, af-slag
(fladderend) z`ch bewegen. 5-PED, (dept), dw.`-hange.
bn. geklopt, enz.; zie FI.EP, bw. en ow. -, bn. met

schilferig, schilferend.
kleppen. *-PER, ('-pur), s. 1. klepper, klopper, m.; 2.
Flam, (flem), s. 1. nietigheid. v. wisjewasje, o. beuzeling;
-, m. v. die klopt enz.; 3. maner, maanster, m. v.
2. gril, luim, kuur, v. *-, bw. bedriegen, beliegen,
•- -PING , dw. bn. kleppend enz. -, S. (het) kloppen enz.;.
praatjes op de mouw spelden; to ship - in the sea,
(vleugel)slag, m. enz.; zie FLAP, bw. en ow.
woest dringen in de golven.
Flare, (fleer), s. 1. hinderlijk uitstralend licht, flikFlambeau, (flem-bo), s. fakkel, flambouw, v.
kerlicht, o.; 2. (soort) rog (visch), m. 1 -, ow. 1. flik
Flame, (fleem), s. 1. vlam, v.; to be in -, in vlam staan;
flakkeren; 2. schitteren, branden, gloren; 3 . ove -kern,r
to set in a -, in vlammen zetten; 2. vuur, o. brand, m.;
(zeev.) zich scheef neigen, overhellen; 4. aan een te
3. (fig.) rumoer, oproer, o. wanorde ; 4. levendigheid,
sterk licht blootstaan. *-D, (fleerd), dw. bn. geflikkerd
drift, v. vuur,o.; 5. hevigheid, heftigheid, vervoering, v.;
enz. ; zie FL ARE . 5 •..I^G, dw. ho. flikkerend enz.; - rib6. hartstocht, m. liefdedrift, v. ; my heart's on -, mijn
bons, schreeuwende (hooggekleurde) linten. -, s. 1. (het)
hart brandt van liefde. *-coLOR, S. vuurkleur, v.
flikkeren; flikkering, v. enz.; Zie FLARE ; 2. (zeev.) uitwaai-ED, bn. vuurkleurig . * -EYzD, bes. met vurige -,
ing van inhouten; - of the cutu•ater, voorovervalling
vlammende oogen. * -LESS, bn. zonder vlam, zonder
van de scheg; - of the fashion piece, uitwaaiing van
vuur, tanend, flets.
Flame, (fleem), bw. en ow. 1. ontvlammen, ontbranden; de rantsoenhouten. *--BOW, s. (zeev.) uitwaaiende
boeg, m.
2. vlammen ; to - up in anger, in drift -, in woede geraken. *-ED, (fleemd), dw. ho. ontvlamd, gevlamd enz. Flash, (flesj), s. 1. lichtstraal, m. plotseling licht, o.;
- of lightning, bliksemstraal; , - of a .qun, licht -, vuur
Flamen, (flee'-min), s. (Rom. g.) offerpriester, m.
van een kanon, - van een geweer; - of the eye, levenFlaming, (fleem'-ing), dw. ho. vlammend enz. *-, s.
dige blik (van het oog); - of wit, straal van vernuft,..
(het) vlammen, brand, m. enz.; zie FLAME, ties. ow.
vernuftige inval; for a -, voor een oogenblik, een oog* -FINCH, s. (soort) vink, m.
wenk; out of -, om effect te maken; 2. vluchtig oogenFlamingo, (fle-min'-gho), s. flamingo (vogel), m.
blik, o.; 3. voedings- sluis, v. verlaat, o.; 4. plas, poel, m.;.
Flaminieal, (fla-min•- i -kel), tin. (Rom. g.) tot -, van den
5. dieventaal, v. bargoensch, o.*-HOUSE,*-KEN,s. dieven
offerpriester, m.
-herbg.
kroeg, V . *-MONYY, S . valsche munt, v.
Flammability, (flem-me- bil' - i -ti), s. (w. g.) vlambaars. mv. dieven, zakkenrollers, m. mv. *-PIPE, S. gasstang,
heid, brandbaarheid, v. *... MABLE, ( - mi' - bl), tin. vlam(om het gas te ontsteken), v.
baar, brandbaar.
Flammation, (flem- mee'-sjun), s. ontvlamming, v. (het) Flash, (flesj), bn. 1. (gem.) sluw, listig; 2. schreeuwend
-

,

-

(van kleur).
in brand steken.
Flash, (flesj), ow. 1. flikkeren, glanzen; 2. plotseling ontFlammeous, (flem'-mi-us), ho. vlammend, lichtend.
vlammen: the powder -ed in the pan, (mil.) het kruit
Plammiferous, (flem-mif'-ur-us), bn. vlammen gevend.
brandde in de pan af, het wapen ketste; 3. - with, vonFlammivomous, (flem-miv'-o -mus), ho. vlammen -,
kelen, branden van; 4. to - into, (fig.) plotseling overvuurbrakend, vulkanisch.
gaan, - besluiten (tot); every hour he -es into one gross
Flamy, (flem' -i), bn. 1. vlammend, brandend; 2. vlamcrime or another, ieder uur van den dag maakt hij zich
mig.
aan de eene of andere misdaad schuldig; to - off, (mil.)
Flaneh, (flaantsj), S. 1. (wap.) klein St. Andries - kruis,
uitbranden; to - out, uitstralen, glanzen, schitteren;.
o.; 2. aangeschroefd deel van iets.
(fig.)
overslaan; they - out sometimes into an irregular
zijstoot,
-ned),
s.
(echermk.)
Flanconade, (flen'- kon
greatness of thought, bij tusschenpoozen verraden zij een
flanksteek, m.
buitengewone verhevenheid van gedachten. *-, bw. 1.
Flanders, (flaan'-durs), s. (aardr.) Vlaanderen (België), o.
doen uitstralen, uitspringen (water, licht enz.); 2. schieFlange, (flendj), s. 1. zijstuk, o.; 2. zijschroef (van geweten, plotseling voortbrengen; to - conviction on the
ren), v.; 3. soort remschoen (aan spoorwagens), hals, m.;
mind, de overtuiging in den geest doen stralen; 3. op4. flens (aan pijpen), v.
tooien, opdirken (met kleuren). *- ED, (flesjd), dw. ho.
Plank, (denk), s. 1. zijde, v. (het) weeke (van brood); 2.
geflikkerd enz. ; zie FLASH . *-ER, ('-ur), m. v. 1..
(mil.) flank, v.; - companies, tiraill eurs, m. mv.; 3. (werkt.)
zwetser, praler; oppervlakkige prater, - praatster; 2.
vlak, o.; 4. (veearts.) rugverlamming, v.
roeier, roeister, m. v. *- ILY, ('- i-li), bijw . Zie FLASEIY ..
Flank, (denk), bw. 1. (mil.) in de flank aanvallen; 2.
*-INESS, s. oppervlakkigheid, zwetserij, beuzeltaal, v.
(mil.) flankeeren; in de flank dekken; 4. aan de
5 -ING, dw. bn. flikkerend enz. -, s. 1. (het) flikkeren;
zijden leggen, omgeven met. *-, dw. - on, to, 1. ter
2. plotselinge brand, m. ontbranding; 2. (fig.) vervoering,,
zijde grenzen (aan); 2. ter zijde liggen, - staan . *-ED,
drift, opwelling, v.; zie verder FLASH, S. • en ow. *-Y,
(denkt), dw. ho. (mil.) geflankeerd enz.; zie FLANK, bw.
ho. 1. blinkend, stralend; 2. schreeuwend (van kleur);
en ow.
3. (inz. fig.) oppervlakkig; vluchtig; 4. pronkziek; smakeFlanker, (flenk'-ur), s. 1. (vest.) zijwerk, o. flankeer loos; 5. slijkerig.
muur, m.; 2. (mil.) flankeur, tirailleur, m. *-, bw.
1. (vest.) flankeeren, met flankwerken voorzien; 2. (mil.) Flask , (flaask), s. 1. mandeflesch, veldfleseh, v.; 2. kruit
dekstuk van de gietflesch, o.;-horn,m.;3(stv)
in de flank vallen. *-ED, dw. bn. geflankeerd enz.;
4. affuitwand, m.
zie FLANKER, bes . * -ING, dw. ho. flankeerend enz.; zie
Flasket, (flask'-it), s. 1. baliemand, v.; 2. platte vleeschFLANKER.
schotel, m.
Flanking, (denk' -ing), dw. ho. flankeerend enz. *-, s.
Flat, (flet), ho., 5 -LY, bijw. 1. plat, effen; to qet -, to
(het) flankeeren enz.; Zie FLANK, bw.
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FLA. - FLE.

grow -, plat worden ; to fall --, op het platte vallen; Flatulent, (flet' j oe-lent), *- LY, bijw. bn. 1. opgeblazen,
opgezet, met winden behept; - tumor, (gen.) windgeto lie - on the ground, plat op den grond liggen; to
zwel; 2. opblazend, winden verwekkend; 3. (fig.) ijdel,
lay -, op * zijne platte zijde leggen, omverwerpen;
to strike -, pletten, platslaan ; in the - sea, in de
winderig, opgeblazen; - style, gezwollen stijl; - vanity,
opgeblazen ijdelheid.
-effene ivolle) zee; to fill -, (zeev.) schoten aanhalen;
effen
land,
lay
all
aback,
tegenbrassen
overal;
to
Flatuosity, (flet-joe-os'-i-ti), s. zie FLATULENCE.
grond; 2. plat, zouteloos (van stijl, inhoud enz.); Ifeel Platuous, (flet' joe-us), bn. zie FLATULENT.
my hopes all -, ik zie al mijne hoop verdwijnen, - ver- Flatus, (fle'-tus), s. 1. wind, boer, m. oprisping; 2. windvlaag, v.
ijdeld; 3. verschaald, laf; to get, grow -, verschalen
(van dranken); 4. kwijnend (van den handel); 5. laag Flatwise, (fiet'-wajz), bn. en bijw. zie op FLAT.
(van prijs); 6. bepaald, stellig, ronduit; to give a - denial, Flaunt, (flaant), s. 1. pronk, praal, m. pralerij, v. opkortaf weigeren; our frnal is - despair, onze laatste hoop
schik, ijdele tooi, m.; 2. opgeblazenheid ijdeltuiterij, v.;
is enkel wanhoop; that is -, dat is duidelijk; 7. (muz.)
borrowed -s, (Shale.) geleende praal. 4 -, ow. pralen,
diep, mol; - third, de kleine terts; 8. (timm.) - and pronken; zich opblazen; to - it out, pronken, door ijdelen opschik overvleugelen. *- ED, dw. opgeblazen enz.;
eedge, op zijn kant, op zijn plat. *-ARCHED, bn. met
Zie FLAUNT, OW. * -FEATHER, S. pronkveder, pluim, v.
platten boog. 5 -BOTTOMED, bn. plat-gebodemd, plat* -ING, dw. bn pronkend enz. -, S. (het) pronken,
bodemd (vaartuig); - boat, platboomer (vaartuig).
pralerij enz., v.; Zie FLAUNT, bw. on s. *-snow, s. ijdele
* -CALM, s. doodsche kalmte, windstilte, v. * - CHESTED,
pronk, smuk, m.
bn. engborstig. *-COAST, S. vlakke kust, v. *- coUN,rRY, s. vlak land, o. * -EMBROIDERY, s. plat -, effen Flavicomous, (fle-wik'-o-mus), bn. blondharig.
borduursel, o. *- FISH, S. platvisch, m. * - HEADED-NAILS, Flavor, (fle'-wur), s. 1. lekkerheid, v. smaak; 2. geur, m.
S. mv. platkoppen (spijkers), m. mv. 5 -IRON, S. pletijzer,
(het) welriekende; 3. boeket, bouquet (van wijn), o.;
4. (fig.) bloem, v. (het) fijnste.
persijzer, 0. *-LONG, * -wÍSE, bijw. in de lengte, op
zijn plat. * -NOSED, bn. platneuzig. *- PART, S. (zeev.) Flavor, (fie'-wur), bw. smaak -, geur geven (aan), smakelijk maken, (ook fig.). 5 -ED, ('-wurd), dw. bn. smakeblad van een riem, 0. *-POLE CABBAGE, S. laagstammige
lijk -, geurig (gemaakt). *- ING, dw. bn. smaak -, geur
kool, v. *- QUARTER, S. (zeev.) plat achterschip, o.
* -RAILS, S. mv. platte -, vlakke spoorstaven, - rails, v.
gevend (aan). *- LESS, bn. smakeloos, zonder geur, zon
boeket (van wijn). *-o us, ('-us), bn. smakelijk.-der
mv. * -ROOFED, bn. met een plat dak. *-SCENE, S.
(schild.) achtergrond, m. *- SCARF, s. (timm.) platte Flavous, (fle'-wus), bn. geel.
larch, v. * -SEAMS NEEDLE, S. stik-, maasnaald, v. *- SHIP, Flaw, (flao), s. 1. spleet, barst, scheur, breuk; 2. vlek,
s. vlak schip, o. * -TOPPED, bn. (plant.) vlaktoppig.
onzuiverheid (in edelgesteenten); 3. gal (in ijzer); 4.
(zoev.) windvlaag, regenbui, v.; 5. (smed.) klinkbout, m.;
Plat, (flat), s. 1. platte oppervlakte, v. vlak; 2. vlak land,
6. oproer, tumult, o.; 7. vlaag (van krankzinnigheid), v.;
o. vlakte, v.: 3. (het) plat, vlakke zijde; 4. ondiepte,
zandbank, klip, v.; 5. platboomd vaartuig; 6. (zeev.)
8. smet (op den goeden naam), m.; 9. fout, v. misslag,
dead
-,
m.;
spant, o.;
groot spant; small -, pontje; 7.
(recht.) nulliteit (in eene akte, een vonnis enz.), v.;
10. nagelwortel, m.
(muz.) b-mol; 8. verdieping, v.; 9. onnoozele, m. v.
Flat, (flet), bw. 1. pletten, evenen, plat -, effen maken; Flaw, (fiao), bw. 1. doen barsten, - splijten; 2. overtreden,
2. afstompen; 3. verslappen, laf maken; 4. afvijlen, vlak
schenden (eene belofte, eene overeenkomst). 5 - ED,(flaod),
hameren; 5. (zeev.) to - in, ombrassen, aanhalen (de
dw. bn. gebarsten ens.; zie FLAW. * -ING, dw. bn. splijschoten); - in forward, inbreken voor. f -, ow. 1.
tend enz. -, s. (het) barsten, - splijten enz. *- IsH,
plat -, vlak worden, zich effenen; 2. (zeev.) to - out,
bn. krakerig, los (van ijzer). *- LESS, bn. 1. zonder
boven de kim in het gezicht komen; 3. verslappen, verbarst, - spleet; 2. zonder fout.
schalen; 4. verstompen.
Flawd, (flaod), bn. dronken.
Flater, (flee'-tur), s. kelderworm, m.
Flawn, (fiaon), s. dunne pannekoek, m. wentelteefje, o.
I'lative, (flee'-tiv), bn. opblazend, winden voortbrengend. Plawter, (flao'-tur), bw. afschrapen (eene huid enz.).
Flatly, (flet'-li), bijw. zie FLAT, bn.
Flawy, (fiao'-i), bn. 1. vol barsten, - scheuren; 2. onzuiver, vlekkig (van edelgesteenten);,3. (timen.) wankanE'latness, (flet'-nes), s. 1. platheid, effenheid; 2. platte
tig; 4. bij vlagen waaiend, - rookend; 5. foutief, geoppervlakte; 3. slapheid, lafheid, verschaaldheid; 4. voosheid, smakeloosheid, v.; 5. (het) vlakke (in tegenst. van
brekkig.
relief); 6. verlaging. v.; the - of my misery, (Shak.) Flax, (fleks), s. 1. (plant.) vlas, o.; earth -, mountain -,
mijne diepe ellende; 7. neêrslachtigheid; 8. flauwheid,
steenvlas, amiant; 2. hennep, m.; - dressing, hennepleegte, v.
schering; 3. gal, luchtbel (in gegoten ijzer), v. *- BREAK,
Flatted, (fiet'-tid), dw. bn. geplet, geëvend enz.; Zie FLAT,
*-BRAKE, S. vlasbraak, v. *- COMB, S. vlas-, hennepbw. en ow.
rekel, m. * -DRESSER, S. vlasbreker, -hekelaar (ook
Flatten, (flat'-tn), bw. en ow. 1. vlak -, effen maken,
werkt.), m. * -DRESSING, S. (het) vlashekelen. *-FIELD,
- worden enz.; 2. (muz.) verminderen, verlagen (den toon)
s. vlasveld, o. -akker, m. *- FINCH, s. vlasvink (vogel),
enz.; Zie FLAT, bw. en ow. *- ED, dw. bn. 1. vlak gem. * -HEADS, s. mv. vlaskoppen, -hoofden, m. o. mv.
maakt enz.; 2. (zeev.) gedraaid, gekromd (van spanten)
* -LILY, * -PLANT, S. vlas, phormium (Nieuw-Zeeland), o.
enz.; zie FLATTEN. * -ING, dw. bn. vlak makend, - wor* -RAISER, m. vlasbouwer, m. F -SEED, Zie LINSEED.
*.....sn ows , s. mv. vlasstokken, m. mv. *- STAR, S. (plant.)
dend enz. -, s. (het) vlak maken, (het) pletten, plet
zie FLATTEN. *-ER, (. -ur), s. (werkt.) gaat--ting,v.ez;
egelkruid, o. *- TRIBE, S. familie van vlasplanten, v.
ijzer, o. gaatplaat (in een ketelmakerij), v.
*-WEED, S. vlaskruid, o.
Platter, (fiet'-tur), bn. (vergr. tr.) zie FLAT.
Flaxen, (fleks'-n), bn. vlassen, van vlas. *- HAIR, S.
Flatter, (fiet'-tur), S. (werkt.) pletmachine, v. plethamer,
blondhaar, o. 5 -HAIRED, *-HEADED, bn. blondharig.
m, *-, m. pletter, planeerder, m.
Flaxy, (fieks'-i), bn. vlasachtig, vlassig, vlaskleurig.
Flatter, (flet'-tur), bw. vleien, streelen ; we are -ed Play, (flee), bw. villen; to be -ed alive, levend gevild
with the prospect of peace, men vleit ons met het voorworden; to - off, de huid afstroopen; de oppervlakte
uitzicht op vrede; he was -ed out of his property, door
afschaven. *- ED, (- id), dw. bn. gevild, afgestroopt.
het luisteren naar vleitaal heeft hij zijne fortuin verloren;
*-ER, ('-ur), m. vilder; afstrooper, m. *- ING, dw. bn.
he -s himself to succeed, hij vleit zich te zullen slagen;
villend, afstroopend. -, s. (het) villen.
to - one's self, zich vleien. *- ED, dw. bn. gevleid. Plea, (flie), s. 1. vloo, v.; to have a - in one's ear, mui
ER, m. v. vleier, vleister, m. v. *- ING, dw. bn., -LY,
hebben, vol zorg zijn; 2. ruw nierenvet, o.-zenis
bijw. vleiend. -, s. (het) vleien, vleitaal, v.
* -BANE, s. (plant.) 1. vlookruid; 2. donderkruid, o.
*-BIT, bn. gesprenkeld, gespikkeld, gevlekt. *- BITE,
Flattery, (fiet'-tur-i), S. vleierij, vleitaal, v.
Flatting, (fiet'-ting), dw. bn. plettend enz. *-, s. (het)
s. vlooiebeet, m. F--BITING, s. (het) bijten -, steken
pletten enz.; zie FLAT, bw. en ow. *-HASIMER, S. plet
eenar vloo. *--BITTEN, bn. door de vlooien gebeten;
F-MILL , S. pletmolen, m. F_ROLLER, S. plet--hamer,.
Zie FLEABIT, bn. * -GRASSHOPPER, * -LOCUST, S. schuim
cylinder, m. pletmachine, v.
* -LOBSTER, S. watervloo, v. * - WORT, 8.-krel,m.
Flattish, (flet-tisj), bn. platachtig, eenigzins vlak.
(plant.) vlookruid, o.
Flatulence, (flet'joe-lens), *...cy, s. 1. (het) opblazende. Flea, (flie), bw. 1. vlooien, vlooien vangen, - zoeken;
- oprispende (in de maag); 2. (fig.) nietigheid, ijdelheid'
2. zie FLAY.
Fleak, (fliek), s. lok, vlok, v.
V. (het) nietige.

FLE. - FLI.

FLE.
Fleam, (fliem), s. (heelk.) vlijm, laatvlijm, V. lancet, o.
Fleay, (flie'-i), bn. met -, vol vlooien.
Fleck, (flek), bw. stippen, vlekken, sprenkelen . * -ED,

dw, bn. gestipt enz.; zie FLECK .
Flecker, (flek'-ur), bw. zie FLECK.
Flecking, (flek'-ing), dw. bn. stippend enz. *-, s. (het)
stippen enz.; zie FLECK .
Plection, (flek'-sjun), s. buiging, bocht, v. (het) buigen.
Plector, (flek'-tur), s. (ontl.) buigspier, v.
Fled , (fled), dw. bn. gevlucht ; zie FLEE .
Pledge, (fledj), bn. gevederd, gepluimd. *-, bw. vederen,
van vederen voorzien. * -D, (fledjd), dw. bn. gevederd.
*- ING, dw. bn. vederend, van vederen voorziend.

* -LING, s. jong vogeltje, o.

Flee, (die), ow. onr. (vt, en vdw. fled), to -- front, vluchten, ontvluchten; he fled from Holland, hij vluchtte uit
Holland; the queen had fled front their violence, do koningin had zich door de vlucht aan hunne gewelddadigheid onttrokken; they fled into, zij vluchtten naar; he -s
to you for advice, hij snelt tot u om raad; none in all
the world to - to but you, niemand in de wereld
tot wien hij zich wenden kan dan tot u. *-, bw.
1. ontvluchten; 2. mijden; to - the question, de vraag
ontduiken; zich aan de stemming onttrekken (door het
verlaten van zijne plaats).
Fleece, (flies), s. vlies, o. vacht, v.; the Golden -, het
Gulden Vlies (ridderorde). *-wooL, s. (kh.) scheerwol,v.
*-s, mv. schaapjes (kleine wolkjes) aan den hemel, o.mv.
Fleece, (flies), bw. 1. scheren (wol); 2. (fig.) scheren, berooven, villen, rantsoenveren; they have -d him of his
money, zij hebben hem zijn geld ontfutseld, - afgetroggeld; 3. (als) met een vacht bedekken; the rich -d flock,
de rijk gewolde huid. *-D, (fliest), dw. bn. 1. geschoren;
2. gewold enz.; zie FLEECE, bw. *-LESS, bn. zonder
vacht, zonder wol. *-R, ('-ur), m. v. 1. schapenscheerder, -ster, m. v.; 2. (fig.) beroover, beroofster, aftroggelaar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. (wol) schorend enz.
-, s. (het) scheren enz.; Zie FLEECE .
Fleecy, (flie'-si), bn. 1. wollig; - flocks, wollige kudden,
wolgevende dieren; - locks, wollig haar, kroeshaar, o.;
the - wealth, do wolstapel; the shepherd tends his care, de herder hoedt zijne wolrijke schapen; 2. vlokkig;
- substance, vlokkige stof; - tiesery, 1. (kh.) pluche goederen; 2. Engelsch gezondheids-flanel.
Fleeing, (flie'-ing), dw. bn. vluchtend enz.; zie FLEE,
ow. en bw.
Fleer, (flier), s. 1. spotkuur, verachtende kuur, grijns,
v. *- ED, dw. bn. gespot, bespot enz.; zie FLEER,
ow. en bw. *-ER, m. v. spotter, -ster, m . V. * -ING, dw.
bn., -LY, bijw. spottend, bespottend enz. *-, s. (het)

spotten enz.; zie FLEER.
Fleer, (flier), ow. - at, 1. spotten (met); 2. glimlachen
tegen; to - upon, aangrijnzen, kuren maken. *-, bw.
bespotten, minachtend aanzien.
Fleet, (fliet), s. 1. (oudt.) vloed (als in Fleetstreet enz.);
2. (zeev.) vloot, v. eskader, o.; body of a -, centrum
eener vloot; bulk of the -, gros der vloot; lee -, vloot
te lijwaart; weather -, loefwaartsche vloot.
Fleet, (fliet), bn., * -LY, bijw. 1. snel, vlug, snelvoetig;
2. flink, behendig; 3. oppervlakkig; a - soil, mulle -,
vlakke grond; those lands must be ploughed -, deze landerij en moeten licht geploegd worden. *-FOOT, bn. snelvoetig. * -HOUND, s. (jag.) bastaard-, loophond, m.
Fleet, (fliet), bw. 1. (zeev.) to - a tackle, een talie overhalen; to - the shrouds, het want losmaken; - the cable,
het ankertouw op de braadspil winden; 2. afroomen
(melk). *_, ow. 1. snellen, ijlen, vliegen; to - along,
snel voorbijvliegen; to - away, weg-, heenvliegen, -ijlen;
to - away time, den tijd vroolijk doorbrengen . *-DISH,
s. roomlepel, m . *-ED, dw. bn. geijld, gesneld enz.; zie
FLEET, bw. en ow. * -ING, dw. bn., -LY, bijw . ijlend
enz.; - hours, voorbijsnellende uren; - forms, vluchtende -, vliedende gedaanten; -joys of Paradise, vluchtige geneugten van het Paradijs. -, s. (het) voorbijsnel
zie FLEET, ow. en bw. *-NEss, s. 1. snelheid,-lenz.,
vlugheid; 2. vluchtigheid, vergankelijkheid, v.
Fleuret, (flu-mit) , FLAMET, bn. gebannen.
Fleming, (flem'-ing), m.v.Vlaminger,Vlaamsclle (vrouw).
Flemish, (flem'-isj), bn. Vlaamsch. *-BOAT, s. (zeev.)
botter, m. * -EYE, s. damessplits, v. vlaamsoog, o. -,
s. (het) Vlaamsch.
Flense, (flens), bw. opsnijden, tonnen (een walvisch).
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*-D, (flensd), dw. bn. getond enz. *... ING, dw. be. opsnijdend enz. -, s. (het) opsnijden enz.; zie FLENSE, bw.
Flesh, (flesj), s. 1. (rauw) vleesch, o.; hard-, eelt; proud
-, (heelk.) vleezig uitwas; to eat -, vleesch eten (de
vasten niet houden); 2. vleezigheid, v.; 3. (Bij b.) vleesch,
lichaam, o.; you are one -, gij zijt van hetzelfde vleesch;
he is our -, hij is ons vleesch; to mortify the , het
vleesch kastijden; they that are in the -, zij die des
vleezes (sterfelijk) zijn; those that are after the -, zij
die naar den vleeze (menschen) zijn; you judge after the
-, gij oordeelt naar den vleeze (als mensch) ; to take
-, ^Bijb.) mensch worden; 4. vleesch, o. (het) vleezige
(van vruchten, visch enz.) . * -BROTH, s. vleeschnat, o.
bouillon, m. * -BRUSH, S. wrijfborstel, m . * -CLOGGED,
bn. dik in het vleesch. *-COLOR, s. vleeschkleur, v.
-ED, be. vleeschkleurig . * -DAY, s. (r. k.) vleeschdag,
m. * -- DIET, S. vleeschspij s, v . * -EATER,m .vleeschetend -,
-vretend dier, 0. * -EATING, bn. vleeschetend, - vretend.
* -FLY, S. smaal, paardevlieg, V. *--HOOK, s. vleeschhaak, m. *-MEAT, s. vleeschspij s, v. -kost, m. * -MOLE,
s. vleezig uitwas, o. * -MONGER, m. vleeschkooper,
-houwer, m. *-roT, s. vleeschpot, m. 5 - POWDER, s.
blanketselpoeder (poudre de riz), v. * -SIDE, S . (vleeschh.)
vleeschzij de, muis, v.
Flesh, (flesj), bw. 1. (jag.) inwijden (een nieuweling op
de jacht); bravely hast thou flesht thy maiden sword, (Shak.)
dapper hebt gij uw ongerept staal ingewijd; 2. verharden, africhten; to - in cruelty, in wreedheid harden;
3. voldoen, verzadigen (zijne lusten enz.); 4. afvleezen
(een huid) . * -ED, dw. bn. ingewijd enz.; Zie FLESH, bw.
* -INESS, s. 1. vleezigheid, dikte; 2. (fig.) lompheid,
grofheid, v. *-ING, dw. bn. inwijdendenz.
enz. -, s. (het)
inwijden enz.; Zie FLESH, bw . -KNIFE, S . vleesch-, sla
* -LESS, be. vleeschloos, ontvleesd . 5 -LI-gersm-,0.
NESS, s. dierlijke lust, m. * -LING, s. wellusteling, dierlijk mensch, m. * -LY, bn. 1. vleezig; 2. dierlijk, wellustig; 3.van een dier; - food,dierlij k voedsel; - morsels,
vleeschbrokken; 4. (fig.) menschelijk (in tegenst. van
hemelsch) . * --- MENT , s. verhitting, dierlijkwording, v.
* -QUAKE, s. beving van het vleesch, rilling, v. *-Y,
bn. 1. vleezig, dik, gezet; 2. lomp, grof (van schonken),
dik en vet; 3. dierlijk, zinnelijk.
Flet, (flet), dw. zie FLEET . *-, bn. afgeschuimd, geroomd.
Fletch, (fletsj), bw. bevederen (een pijl). *-ED, (fletsjd),
dw. bn. bevederd. *-ER, ('-ur), m. 1. pijlmaker, -ver
boogmaker, m.; 2. John Fletcber (Engelsch blij--koper,
speldichter, 1576-1625). *-ING, dw. bn. bevederend.
-, s. (het) bevederen.
Fletiferous, (fle-tif'-ur-us), be. tranen-verwekkend.
Fletz, (flets), s. rechtlijnige laag (aarde), v.; -formations,
vlotgebergten.
Fleur -de -lis, (flur'-de -lis) , S. zie FLOWER DE LUCE.
Flew, (floe), vt. vloog; zie FLY.*-, s. 1. hanglip, v.; snoet
(van groote honden), m.; 2. visschersgaren, o. *-ED, bn.

diklippig, met hanglippen.
Flex, (fieks), bw. buigen.
Flexanimous, (fleks-en' -i-mus), bn. gemoed veranderend, hartroerend.
Flexed, (flekst), dw. bn. gebogen.
Flexible, (fleks'- i-bl), bn., *... BLY, bijw. i. buigzaam, buigbaar; 2. (fig.) toegeeflijk, gedwee; the - years of life,
de prille levensjaren (waarin het gemoed het lichtst kan
worden gebogen), handelbaar; Phocion was no ways to the will of the people, Phoeion gaf geenszins aan den
wil des volks toe; this was a principle more - to their
purpose, dit beginsel beantwoordde beter aan hun doel.
F-NESS, *... BILITY, S. 1. buigbaarheid, buigzaamheid;
2. (fig.) gedweeheid, liandelbaarheid, toegeeflijkheid, v.
Flexile, (fleks'-il), bn . Zie FLEXIBLE .
Flexing, (fleks'-ing), dw. bn. buigend.
Flexion, (flek'-sjun), s. 1. buiging (i. a. b.); 2. kromming, kromte, v.
Flexor, (fleks'-ur), s. (ontl.) buigspier, v.

Flexuose,

(flek'-sjoe-oos), Zie FLEXUOUS.

Flexuous, (flek'-sju-us), bn. 1. krommend, gekromd, gebogen; 2. flikkerend (van een vlam).
Flexure, (flek'-sj oer), s. 1. buiging, kromming, v. (het
buigen); 2. (fig.) kruiperij, v.
Flick, (flik), zie FLITCH .
Flicker, (flik'-kur), ow. 1. fladderen; 2. flikkeren; 3. wankelen, sidderen . * -ED, dw. bn. gefladderd enz., zie
FLICKER. * -ING, dw. bn., -LY, bijw . fladderend enz .
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FLC.

-, S. 1. (het) fladderen; 2. flikkering
-MOUSE, S. vledermuis, V.

FLI. - FLO.
enz.; zie FLICKER.

.Flier, (flaj'-ur), m. v. vluchteling, m. v.; high -, hoog
-ster, hoogdravend persoon, m. v.; a high - of-vliegr,
all games, iemand die voor (tot) alles te gebruiken is.
*-, s. 1. (uurw.) slinger, m. onrust; 2. (molen) wiek,
v.; 3. vleugel, m. klep (aan het spinnewiel); 4. (bk.)
stoep, v. bordes, o.
Plies, (mv.), Zie FLY.
Flight, (flajt), s. 1. vlucht, ontvluchting, v.; toput to -, to
turn to -, op de vlucht jagen; to betake one'sself to -,
op de vlucht gaan, vluchten; after his -from, na zijne
ontvluchting 'uit, - van; 2. vlucht, (het) vliegen; time of
-, (mil.) tijd dien een kogel of pijl noodig heeft om uit
het wapen tot het doel te komen; to take one's -. zijne
vlucht nemen, weg -, heenvliegen; to take a swift -, snel
heenvliegen; at one -, in ééne vlucht; 3. zwerm,m.vlucht,
v. (vogels); -s of angels wing thee to thy rest, (Shak.)
mogen reien van engelen u naar uwe rustplaats dragen;
4. broedsel; the March -, the August -, het broedsel
van Maart, - van Augustus (der vogels welke in die maanden zijn uitgebroeid); 5. (fig.) loop, gang, m.; the - of
,ages, de snelle loop der eeuwen; 6. vlucht, opstijging,
verheffing, v.; the -s of ambition, de vervoering der eerzucht; a poet's -, een dichterlijke vlucht; it is the highest - of folly, dat is het toppunt der dwaasheid; he has
,failed in some of his -s, hij is meermalen in zijne vervoering te kort geschoten; she had strange -s, zij had
.zonderlinge grillen; 7. dwaling, afwijking; 9. - of stairs
(bk.) trapverdieping, v. *- sHOT, s. dracht van een pijl,
v. *- ED, bn. 1. gevlucht; 2. vliegend, gevlogen; 3. opgejaagd. *- ILY, bij w. vluchtig. *-INEss, S. 1. vluchtigheid, onbesuisdheid, lichtvaardigheid; 2. ijlhoofdigheid,
v. *- Y, bn. 1. vluchtig, snel; 2. levendig, fantastisch,
licht -, loszinnig; 3. ijlhoofdig, waanzinnig, dwalend (van

begrip).

-Flimflam, (flim'-fiem), s. 1. gekheid, v. wisjewasje, o.;
2. gril, v. *-, bn. dwaas, zot, nietig.
Flimsily, (flim'- si-li), bij w. zie FLIMSY.
Flimsiness, (flim' -si-nes), s. 1. losheid, onvastheid; 2.
(fig.) zwakheid, onbeduidendheid, v.
Flimsy, (flim' -si), bn. 1. los, onvast, mul; 2. zwak, on-

beduidend, nietig, ijdel.
Flinch, (flintsj), ow. to -front, 1. wijken, terugdeinzen; from the combat, het gevecht ontwijken; never -from duty,
deins nimmer voor uwen plicht achteruit. *-, b w. (zeev.)
opsnijden, tonnen (een walvisch enz.). *- ED, (flintsjd),
dw. bn. geweken enz.; Zie FLINCH. * -ER, ('ur), m. v.
die achteruit deinst, - wijkt enz.; femelaar, -ster, m. v.
* -ING, dw. bn., -LY, bij w. terugdeinzend enz. -, s. 1.
(het) terugdeinzen enz.; 2. aarzeling, v. enz.; zie FLINCH.
Flinder, (flin' -dur), *-MousE, s. vleermuis, v.
Flinders, (flin'-durs), s. mv. stukken, brokken, deeltjes,
o. inv.; all in -, in gruis, te gruis.
.Fling, (fling), s. 1. worp, slag, m.; 2. (fig.) zet -, steek
onder water, m. barsch woord, o. uitval, bittere spot, m.;
to have a - at, een steek onder water geven aan.
Fling, (fling), bw. onr. (vt. en vdw. flung), 1. werpen,
slingeren (naar), gooien; to - the dice, de dobbelsteenen werpen; to - open a door, een deur openwerpen; he ordered all the apartments to be flung open,
hij gaf bevel dat al de kamers wijdgeopend wierden; she
flung her arms round his neck, zij wierp hare armen
om zijnen hals; to - waters, water doen uitspringen,
- spatten; 2. storten; strooien; 3. nederwerpen, - smijten,
- ploffen; 4. slaan, overwinnen; 5. to - away, wegwerpen,
- slingeren; to - away ambition, aan de eerzucht vaarwel zeggen; to - down, naar beneden -, omverwerpen;
omgooien, afbreken (een gebouw); to - in, werpen in;
(op den koop) toe geven; to - oƒ, ontloopen; het spoor
doen bijster worden; to - out, uit -, wegwerpen, zich
laten ontvallen, uitstooten; to - np,opwerpen, opgeven,
afzien (van). *-, ow. 1. (rijseh.) uitslaan (met de hoeven), stampen; 2. (fig.) schelden, razen. 3. fijn -, ironisch hekelen. *- ER, (- ur), m. V. 1. werper, -ster; 2.
spotter, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. 1. werpend; 2.
spottend enz.; zie FLING, bw.
Flint, (flint), s. 1. (delfst.) vuursteen, kiezel, m.; a heart
of -, een steenen hart; he would skin a -, (spr.) hij
zou zich voor een cent laten villen. 5 -GL KSS, S. 1.
kristalglas, o.; 2. lens, v. 5 -HEART, -ED, bn. gevoelloos, onbarmhartig. *_WARE, s. Engelsch aardewerk, o.

Flinty, (flint' -i), bn. 1. steenen, van kiezel, van vuursteen;
2. kiezel -, steenachtig; 3. (fig.) hard, onbarmhartig, gev0ell0os. *-SLATE, s. kiezellei, v.
Flip, (flip), s. (soort) drank (uit brandewijn, bier en suiker), m. *- DOG, S. ijzer dat gloeiend gemaakt wordt
om flip te warmen. * - FLAP, bn. en bij w. flipflap (nabootsend geluid van waaiend doek enz.).
Flippan2y, (flip'- pensi), s. 1. praatachtigheid, praatzucht, v.; 2. losse -, beslissende toon, m. - manieren,
v. mv.; 3. schalkschheid, oolijkheid, v. *...PANT, ('-pent),
bn., -LY, bij w. 1. praatzuchtig; a - tongue, een radde
tong; 2. lichtvaardig, onbesuisd, vlug; 3. beslissend, afdoend (van toon); 4. sluw, oolijk. *...PANTNESS, S. 1. welbespraaktheid; 2. radheid (van tong),v.enz.;zie FLIPPANCY.
Flipper, (flip-pur),s. 1. zwemvoet (van een schildpad), m.;
2. groote vin, v.
Flire, (flier), zie FLEER.
Flirt, (flurt), s. 1. opwelling, beweging, v.; give one -,
beweeg u even; 2. toer, m. kunstje, o. streek, worp,
knip (voor den neus), m.; 3. spotternij, v.; 4. coquette,
v. 5 -SILK, s. floretzijde, v.
Flirt, (flurt), bn. 1. sluw, oolijk, schalksch; 2. coquet.
Flirt, (flurt), bw. 1. werpen, slingeren; to - water in
the face, water in het aangezicht spatten; 2. to - a fan,
met een waaier wuiven. *-, ow. - at, 1. spotten,
schertsen; 2. springen, huppelen, rondloopen; 3. coquetteeren. * -ATION, (-ee'-sjun), s. 1. vlugge beweging, hup peling; 2. coquetterie enz., v.; zie FLIRT. *-ED, dw. bn.
geslingerd enz.; Zie FLIRT.
Flirtigig, (flurt' -i- ghigh), s. dwaas -, ijdel meisje, o. ijdeltuit, v.
Flirting, (flirt'-ing), dw. bn., *- LY, bij w. slingerend
enz.; Zie FLIRT, ow.
Flit, (flit), ow. 1. heen -, wegvliegen; 2. fladderen; 3. zweven; 4. verdwijnen, overwaaien; the -ting hours, de
voorbijsnellende uren; -ting forms, vluchtige gedaanten;
5. overgaan, verhuizen; many believed that the souls of
men did - out of one body into some other, velen geloofden dat de zielen der afgestorvenen in de lichamen
van andere wezens overgingen (verhuisden); 6. ongestadig -, wuft zijn; -ting air, ijle lucht.
Flit, (flit), bn. vlug, snel.
Flitch, (flitsj), s. gezouten zijde spek, v.
Flite, (flajt), ow. schelden, kijven.
Flitted, (flit'-tid), dw. bn. weggevlogen enz.; zie FLIT, OW.
Flitter, (flit'-tur), ow. zie FLUTTER.
Flitter, (flit-tur), s. lomp, m. rag, gescheurd kleed, o.
*-MousE, s. vleermuis, v.
Flittiness, (flit'-ti -nes), s. wuftheid, levendigheid, ongestadigheid, v.
Flitting, (flit'-ting), dw. bn., *- LY, bij w. wegvliegend
enz. *-, s. (het) wegvliegen enz.; Zie FLIT, ow.
Flitty, (flit-ti), bn. ongestadig, wuft.
Flix, (fiks), s. dons, bont, o. *- WEED, s. soort waterkers, v.
Flo, (fib), S. pijl, m. schicht, v.
Float, (floot), s. 1. drijvend voorwerp, o.; a - of weeds,
drijvende biezen; 2. vlot, o.; - of timber, houtvlot; 3.
(stoomv.) drijver, watervlotter; 4. (vissch.) dobber, m.;
5. golf, baar; 6. klep (van een watermolen); 7. Engelsche
inhoudsmaat (= 18 vierk. voet bij 1 voet diepte), v.
* -BOARD, s. schepbord, o. * -BOAT, S. houtvlot, o.
* -STAGE, S. timmervlot, 0. * -STONE, S. soort kwarts, o.
Float, (floot'), ow. 1. drij ven; to - down the river, de
rivier afdrijven; they - upon the wind, zij drijven op
den wind; 2. zich drijvend houden (onder het zwemmen), drijven: to - away, wegdrijven; 3. (zeev.) vlot
zijn, vlotten, bovendrijven; to make a thing -, iets doen
drijven; 4. fladderen, zweven; 5. (fig.) aarzelen, weifelen.
-, b w. 1. doen drijven, vlot maken; to - a ship into
a harbor, een schip in een haven brengen; -ed wood,
v.othout, drijvend hout; to - off, van stapel doen loopen; 2. overstroomen; 3. evenen. *- AGE, ('-idsj), s. drijvend voorwerp, o. *- ED, dw. bn. gedreven enz.; zie
FLOAT. *-ER, ('-ur), m. v. drij ver, drijfster, m. v.
Floating, (floot' -ing), dw. bn. drijvend enz.; - body,
drijvend lichaam; - breakwater, drijvende waterbreker.
*-, bn. vlottend (van schulden) enz. *-, s. (hot) drijven
enz.; zie FLOAT. * -ANCHOR, s. (zeev.) drijfanker, o. zeeduivel, m. *- ARUM, s. (plant.) soort kastanje, v. *-BATTERY, S. drijvende batterij, v. - with iron plates, gepantserde drijvende batterij (verdubbeld met ijzeren platen).

FLO.

FLO.
*-BOAT, S. houtvlot, 0. * -BRIDGE, S. schipbrug, vlot
* -CAPITAL, S. 1. vlottende schuld, v.; 2. denk-brug,v.
kapitaal, o. *- DEBTS, S. mv. loopende, - vlottende-beldig
schuld, v. * - DOCK, S. drijvend dok, o. *- GATE, s. pontonpoort (in een dok), v. *-icE, S. drijfijs, o. *- ISLAND, S.
(fig.) soort vlade (van melk, witten wijn en suiker), v.
* -LIGIT, S. drijvend lieht(schip), o.* -LINE, s. waterlij n,v.
* -POP ULATION,s. scheepsbevolking; vlottende bevolking,
V. *-sECURITY, S. onzekere borgtocht, m. *- STAGES, S.
mv. bouwvlotten (der scheepstimmerlieden), o. mv.
Floaty, (floot'-i), bn. drijvend, vlottend.
Floecillation, (flok-sil-lee'-sjun), s. (het) trekken aan de
f dekens door zieken (bedenkelijk verschijnsel).
Floceulenee, (flok'-kjoe-lens), s. vlokkigheid, v. *...LENT,
bn. vlokkig.
Flock, (flok), s. 1. kudde (vee), drift (ossen), v.; 2. zwerm
(vogels), m.; 3. menigte, v. troep (menschen), m.; 4. vlok
(wol), v.; 5. lok (haar), m. * - BED, * -MATTRESS, s. vlokbed, o. wol-matras, v. *- PAPER, s. behangsel met figuren van scheerwol, o. *- SURFACE, S. fluweelen oppervlakte, (velouté), v.
Flock, (flock), ow. 1. samenloopen (bij kudden); 2. zich
vereenigen; 3. toestroomen (naar ééne plaats). *- ED,
dw. bn. verzameld. *- ING, dw. bn. zich verzamelend.
* -Ly. bijw. in één hoop, in een drom. *- Y, bn. vlokkig, wollig.
Floe, (floo), s. (zeev.) (drijvende) ijsberg, m.
Flog, (flogh), bw. 1. geeselen; 2. (zeev.) afstraffen met
een end; to - the glass, den zandlooper omdraaien.
*-GED, (floghd), dw. bn. gegeeseld. * - GER, (-ghur), m.
geeselaar, beulsknecht, m. * - GING, dw. bn. geeselend.
-, s. (het) geeselen, geeseling, v.; he had a, good -, hij
onderging eon geduchte geeseling. *-GASKETS, s. mv.
geesel-end (touw), o.
Flood, (floed), s. 1. overstrooming, v.; the annual - of
the Nile, de jaarlijksche overstrooming van den Nijl;
2. (Bijb.) zondvloed, m.; 3. stroomend water, o. rivier,
v. vloed, m.; 4. rijzend getij, o. vloed (in tegenst. van
ebbe), m.; high-, springvloed; youny -, laag water;
half-, halftij; made -, einde van den vloed; new -,
(het) doorkomen van den vloed; to lay for the -, voor
den vloed liggen; to morrow the -s will be found passable,
morgen zal het water genoegzaam gezakt zijn om het te
kunnen overgaan; 5. (fig.) stortvloed, m. menigte v.;
a - of shares, een stortvloed van aandeelen; a - of
,grief, uitstorting van verdriet; a - of visitors, een stroom
bezoekers; 6. (gen.) maandstonden, m. mv. *--ANC.aoR, s.
(zeev.) vloedanker, o. * - GATE, s. sluis-, vloeddeur, v. *MARK, s. hoog watermerk, o. *_TIDE, S. (zeev.) tijd van
vloeien, vloedtijd, m.
Flood, (flood), bw. overstroomen. *-ED, dw. bn. overstroomd. * - ING, dw. bn. overstroomend. -, s. 1. (het)
overstroomen; 2. (gen.) vloeiing (bij vrouwen), v.
Flook, (floek), s. (zeev.) arm van een anker, m.
Flooking, (floek'-ing), s. (mijnw.) scheiding, dwarsader, v.
Floor, (floor), s. 1. vloer m.; to fall on the -, op den
grond vallen; to be on the -, op den vloer liggen; French
-, inlaid -, ingelegde -, geparketeerde vloer; 2. (zeev.)
kim, v. vlak, o.; - bilged upwards, doorgezet vlak; eking
piece of - timber, hiel van de wrang; flat -, vlakke
kim; flat - timber, vlakke wrang; rising line of the .timber, beloop van de wrang; sharp -, scherp schip; 3.
verdieping, v.; on the first -, op de eerste verdieping;
ground -, onderste verdieping, gelijkstraats; 4. (dorsch-)
vloer; 5. (sluis)vloer, m. -CLOTH, s. 1. vloerkleed; 2.
vloerzeil, gewast linnen, o. 5 -HARPING, s. (zeev.) kim v.
plank van de kimgang, v. K- HEAD, S. (zeev.) kim, v.
wrang-einde, o.; thickstuf about the -s, kimweger, m.
* -PLAN, s. (zeev.) horizontaal vlak der wrangen, o.
* -RIDER, s. kattespoor, v. * -RISING, S. (het) uitwaaien
der wrangen; - line of the timber, beloop van de wrang.
*-SIRMARK, s. (zeev.) kimsent, o. * -SWEEP, s. (zeev.)
straal van de wrang, m. * -- TIMBER. s. (zeev.) wrang,
v.; - admistship, wrang van het groot spant; -s fore
and aft, stekers.
Floor, (floor), bw. 1. bevloeren; 2. bestraten; 3. op -, te
vloer werpen; 4. (jag.) afjagen. *- ED, dw. bn.-gend
bevloerd, bestraat. *-1NG, dw. bn. bevloerend enz. -,
s. 1. (het) bevloeren enz.; zie FLOOR; 2. bevloering, bestrating, v.; 3. (zeev.) vlak, o.; 4. (stoomv.) vloerplaat,
V. *-LEss, bn. zonder vloer, niet bevloerd.
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Flop, (flop), zie FLAP.
Flora, (flo'-re), s. 1. Flora (v. n.); 2. planten-rijkdom
van een land, m. flora; 3. planten-beschrijving, v.

Floral, (floo'-rel,) bn. 1. bloemen betreffend, bloem...
2. bloem-, bloesembevattend, bloeiend; 3. Flora (de
godin dor bloemen) betreffend. *-GAMES,s.mv.(oudt.)feesten ter eere van Flora (te Rome), o. mv. wedstrijden te
Toulouse in dichtkunde en welsprekendheid, m. mv.
* -INDIGO, S. (kh.) Spaansche indigo (eerste qualiteit), v.
* -LEAVES, mv. (plant.) dekbladeren, o. mv.
Floramour, (flor'-e-moer), s. (plant.) amarantbloem, v.
Floree, (flo'-rie), *...REY, ('-rie), s. (verf)bloem, v.
schuim, o.
Floren, (flor' -in), zie FLORENCE, 5.
Florence, (flor-'ens), s. 1. (aardr.) Florence (Italië), o.;
2. Florentius (m. n.), Florentia (v.n.); 3. Florence, Florentij nsche zijde, v.; 4. wijn van Florence, m.; 5. oud
muntstuk, o. goudgulden (- 6 sh. sterl. -Engelsch
3.60 ongeveer), m.
Florentine, (flor'-en-tin), s. 1. Florentijn (inboorling
van Florence), m. Florentijnsche vrouw); 2. Florence,
Florentijnsche zijde, v.; 3. -s, mv. zie DENIMS; 4. zie
FLORENCE, 2. *-. bn. Florentijnsch.
Florescence, (flo-res'-sens), s. 1. (plant.) 1. bloei, bloesem; 2. bloeitijd, m.
Floret, (flo-rit), s. 1. bloesemknop, m.; 2. bloempje, o.;
2, (schermk.) fleuret, v. *- TA, S. vloszijde, v.
Floriage, (flo'-ri-idsj), s. bloesem m.
Floricultural, (flo-ri-kul'-tjoe-rel), bn. bloemkweekend.
*...CULTURE, (-kul'-tjoer), s. bloemkweekorij, v. (het)
bloemkweeken. *...CULTURIST, m. v. bloemkweeker, -ster,
m. v. bloemist, m.
Florid, (flor' -id), * -- LY, bijw. bloeiend,bebloemd. *--IDITY,
%-NESS, s. 1. verschheid, frischheid (van kleur enz.);
2. schittering, v. glans, m.; 3. sierlijkheid; 4. kracht, v.
nadruk, m.; bloemrijkheid (van stijl), v. *- STYLE, s.
1. (bk.) Gothische stijl, m. - bouworde, v.; 2. (red.) bloemrijke stijl, m.
Florida, (flor'-i-de), s. (aardr.) Florida (Noord Amerika), o.
Floriferous, (flo-rif -ur-us),bn.bloeiend, bloesemdragend.
* ...FICATION, (fi-kee'-sjun), s. bloeitijd, m. (het) bloeien.
Floriform, (flo'-ri-form) bn. bloemenvormig.
Florin, (flor'-in), s. gulden, florijn, m.
Florist, (flo'-rist), m. v. 1. bloemist ; 2. bloemenliefhebber, -ster, m. v.
Florulent, (flor' joe-lent), bn. bloemrijk, bloeiend.
Floscular, (flos'-kjoe-lur), *...LOUS, (- 'lus), bn. 1. (plant.)
uit bloemen -, uit bloesems bestaand; 2. bloemig, bebloemd.
Floscule, (flos' -kjoel), s. bloesemtrosje, bloempje, o.
Flos ferri, (flos-fur'-ri), s. (delfst.) ijzerbloem, v.
Floss, (flos), s. 1. (plant.) dons; 2. ijzerschuim, o.; 3.
vloszijde, v. * - SILK, s. vloszijde, v.
Flossifieation, (flos-si- fi -kee'-sjun), s. 1. bloei, bloesem,
m.; 2. (het) bloeien.
Flota, (fl.o'-te), s. (oudt.) vloot (van Spanje naar VeraCruz), v.
Flotage, (flot'-idsj), s. drijvend voorwerp, o. *...ATION,
(ee'-sjun) s. (het) drijven.
Flote, (floot), bw. villen, afstroopen.
Flotilla, (flo-til'-le), s. (zeev.) flotilje, v. eskader van
kleine schepen, o.
Flotsam, (flot'-sem), s. (zeev.) wrakken, aanspoelsels
(van verbrijzelde schepen), strandgoederen, o. mv.
Flotson, (flot'-sun), s. zie FLOTSAM.
Flotten, (flot'-tn), dw. bn. gevild.
Flounce, (flaauns), s. 1. strook, val (van een vrouwenkleed), volant. m.; 2. dompeling, v.*_, bw. (naais.) strooken -, volants aanzetten; she was -d from head to foot,
zij was met strooken (met vallen) bedekt van hoofd tot
voet. *-, ow. 1. ploeteren, plassen; 2. stampen, razen;
3. pralen, den kam hoog zetten. *-D, (flaaunst), dw. bn.
gestrookt enz.; zie FLOUNCE. *...ING, dw. bn. strookend
enz.; six - mares, zes trotsche -, trappelende merriën.
-, s. 1. (het) strooken, pralen enz.; 2. levendigheid, v.
getrampel, o. enz.; zie FLOUNCE.
Flounder, (flaun'-der), s. 1. schol; 2. schar, v. *-, ow.
1. trappelen, stampen. 2. ploeteren (in het slijk); to on, voortploeteren. 5 -ED, dw. bn. geploeterd. *-iNo,
dw. bn. ploeterend. -, s. (het) ploeteren enz.; zie
FLOUNDER.

Flour, (flaur), s. meel, o. bloem, v.; - of tobacco zeer
fijn gekorven tabak ; - of sulphur, brimstone in -, bloem
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van zwavel. *-, bw. 1. malen (koren); 2. met meel bestrooien. *- ED, (flaurd), dw. bn. bestrooid (met meel).
* -ING, dw. bn. bestrooiend (met meel). -, s. (het)
bestrooien (met meel).
Flourish, (flur'-isj), s. 1. glans, m. pracht, v.; 2. (red.)
bloemen (van stijl), v. mv. welsprekendheid, bloemrijkheid, v.; -es of wit, vonken van vernuft; 3. krul, v.
penseelschrift; 4. (drukk.) vignet, o.; 5. naamkrul, parafe,
v.; 6. (het) zwaaien (met een degen enz.); 7. (schermk.)
moulinet; 8. (muz.) bravour, coloratuur, v.; 9. trompetgeschal, o.; 10. pocherij, v.
Flourish, (flur'-isj), ow. 1. bloeien, (ook fig.); the commerce -ed, de handel bloeide; righteous shall -, den
rechtschapene zal het welgaan; when I --ed in the opinion
of the world, toen ik onder de menschen hoog aangeschreven stond; 2. zich sierlijk (bloemrijk) uitdrukken,
bloemen van welsprekendheid bezigen; they - long upon
little incidents, zij weiden lang uit over nietige onder
dartelen, golven, spelen; 4. (schrijf k.) krullen-werpn;3.
maken; 5. zwaaien (een zwaard enz.); 6. de moulinet
maken (in het batonneeren); 7. op de trompet blazen,
trompetten doen schallen; 8. pochen, pralen, groot
versieren, tooien; 2. met krullen (be--sprekn.*,bw1
schrijven); 3. borduren; 4. parafeeren; 5. zwaaien (een
zwaard, een stok enz.). *- ED, ('-risjd), dw. bn. gebloeid
enz. ; zie FLOURISH. * -ER, (- ur), m. v. 1. die bloeit,
voorspoedig mensch, m.; 2. zwaaier, zwaaister (van een
degen, enz.); 3. borduurde., -ster; 4. grootspreker, -spreekster, M. v. *- ING, dw. bn., -LY, bijw. bloeiend enz.
-, s. (het) bloeien enz.; zie FLOURISH.
Flout, (flaut), s. spot, m. bespotting, v. *-, bw. bespotten, uitlachen ; their banners - the sky, (Shak.) hunne
banieren trotseeren den hemel. *_, ow. - at, spotten
met; to - at fortune, de fortuin tarten. *- ED, dw. bn.
bespot, gespot. * - ER, ( ur), m. v. spotter, -ster, m. v.
* -ING , dw. bn., -LY, bijw. bespottend. -, s. (het)
bespotten enz.; zie FLOUT.
Plow, (flo), s. 1. vloed, stroom, m.; 2. strooming, toevloeiing, v.; 3. overvloed, m. (ook fig.) het vloeien (der
spraak); 4. (gen.) vloeiing, v.
Plow, (flo), ow. 1. vloeien, stroomen, rijzen; the tide -s
twice in 24 hours, de vloed rijst tweemaal in 24 uren;
the river will -, de rivier zal stijgen, (ook fig.); the hills
shall - with milk, de heuvelen zullen vloeien van melk;
2. omloopen (van het bloed); 3. voorbijgaan, -rennen
(van den tijd); 4. vloeien (van de spraak); 5. vol zijn,
overstroomen van; the streets -ed with men, de straten
waren opgepropt met menschen; his affection -ed with
profusion, zijne genegenheid (liefde) deed zich onbewimpeld kennen; 6. voortvloeien, voortkomen; his protectien -ed from political motives, zijne bescherming vloeide
uit politieke beweegredenen voort; 7. fladderen, waaien; a -ing mantle, een opwaaiende mantel ; -ing locks,
golvend haar; 8. to - down, af-, nedervloeien; (zeev.)
afslechten (van den vloed), (ook fig.); endless tears - down
in streams, eindelooze tranen stroomen uit hare ooggin;
to - down, instorten; the mountains might - down in thy
presence, voor uw aanschijn zouden de bergen instorten;
to - in, aan-, toestroomen, toevloeien; the wealth which
-ed in upon that prince, de rijkdom welke dien vorst
toevloeide; to - oi, weg-, uitstroomen, -vloeien; to over, stroomen -, vloeien over, overdekken; to - out, uitwegvloeien, -stroomen; to - up, opstijgen, wassen (van
water). *-, ow. overstroomen; zie verder FLOOD. * -ED,
dw. gestroomd enz.; zie FLOW, ow.
Plower, (flau-ur), s. 1. bloem, v. bloesem, bloei, m.; our
lady's -, hyaeint(bloem); (ook fig.) the - of age, de
bloei der jaren, - des ouderdoms ; she was cut of in the
- of youth, zij werd in den bloei der jaren weggemaaid;
the -s of rhetoric, de bloemen der redekunst, - der welsprekendheid; 2. versiersel, o. bloemkrans, tooi, m.;
a prime - of his crown, een der voornaamste sieraden
zijner kroon; truth needs no -, de waarheid behoeft geen
versierselen, (spr.) goede wijn behoeft geen krans; 3.
bloem, keur, v.; the - of nation, de bloem (edelsten)
der natie; the - of the troops, de keur -, de besten uit
het leger, de keurbenden; 4. bloem (meel), v.; zie FLOUR;
5. -s, mv. maandstonden; 6. (soort) forel (visch), m.
* -AMOITRS, zie AMARANTH. * -BEARING, bn. bloem-,
bloesemdragend. *- BUD, s. bloemknop, m. 5 -CROWNED,
bn. met bloemen bekranst. *- DE-LUCS, *-DE -LIS, S.
lelie, leliebloem, lischbloem, v. *- DUST, s. bloemstof,

FLO. - FLU.
v. * -EMERALD, s. (delfst.) fijnste amaril, m. *- FENCE,
s. (plant.) pauwestaart, m. *- FISH, s. zee-anemoon
(schelp), V. *-GARDEN, S. bloementuin, m. *- GENTLE v
s. (plant.) vossestaart, m. * -INWOVEN, bn. met bloemen doorweven. *_KIRTLED, bn. met bloemenkransen
getooid. * - POT, s. bloempot, m. 5 -sgow, s. bloemententoonstelling, v. * -STAGE, * -STAND, s. bloemtafel,
v. -bak, m. * -STALK, s. bloemstengel, -steel, m. *- STICK v
s. 1. bloemtak; 2. egelantier, m. *- WOOD, s. bloemhout,
(uit Oost-Indië), o.
Flower, (flau'-ur), ow. 1. bloeien, (ook fig.); 2. schuimen,
gisten. *-, bw. 1. met bloemen bezetten; 2. borduren;;
3. met bloemen bewerken. * - AGE, ('idsj), s. bloei, m._
(het) bloeien, bloesem, M. *-ED, dw. bn. gebloeid enz.;.
zie FLOWER; - stuffs, bebloemde stoffen.
Floweret, (flau'-ur-it), s. bloempje, roosje, o.
Flowerful, (flau'-ur-foel), bn. vol bloemen, bloemrijk.
Floweriness, (flau'-ur-i-nes), s. 1. overvloed -, volheid
van bloemen, m. v.; 2. bloemrijke stijl, m.
Flowering, (flan'-ur-ing), dw. bn. bloeiend enz.; bebloemd, bloemrijk, bloesemdragend. *-, s. 1. (het) bloeien enz.; Zie FLOWER, ow.; 2. bloei, bloeitijd; 3. bloesem,
m.; 4. schuim, o. gisting, v. *- ASH, s. wilde esch, - esscheboom, m. * - REED, s. bloeiend riet, o. *- RUSH,.
s. bloeiende biezen, v. mv.
Flowerless, (flau'-ur-less), bn. zonder bloemen, zonder bloesem. *- NESS, s. bloemloosheid, v.
Flowery, (flan'-ur-i), bn. 1. bebloemd; - fields, be-bloemde velden, - dreven; 2. geborduurd (met bloemen);,
3. bloemrijk (van stijl).
Flowing, (flo'-ing), dw. bn., * - LY, bijw. 1. vloeiend,.
(ook fig.); - tongue, een welsprekende tong; - cups,
volle bekers; a - mantle, een golvende mantel enz.;.
2. (zeev.) wassend; - sail, (zeev.) zeil dat levendig staat;
-sheets, ruimschoots. *-, s. 1. (het) vloeien enz.; zie
FLOW; 2. vloed, m.; 3. uitvloeiing, v.; 4. (bloeds)omloop, m.;.
5. (bloed)vloeiing; 6. uitstorting (ook fig.), v. stortvloed,
m.; 7. overstrooming; 8. overvloed, toevloed, m. F-NESS,,
s. welbespraaktheid, v.
Flowk, (flauk), S. bot, schar, (visch), v. *- WORT, s..
(plant.) navelkruid, o.
Flown, (floon), dw. bn. 1. gevlogen; zie FLY; 2. gevlucht,..
zie FLEE; 3. gezwollen; - with insolence and wine,.
vol onbeschoftheid en wijn.
Fluate, (floe'-et), s. (scheik.) zout van vloeispaathzuur,.
o.; - of alumin, kleiaarde van vloeispaath; - of soda,
vloeispaathzure soda.
Fluctuant, (fluk'-tjoe-ent), bn. 1. golvend; 2. (fig.) wan-kelend, besluiteloos.
Fluctuate, (fink' tjoe-et), ow. 1. golven; 2. dobberen,.
drijven; 3. (kh.) dobberen (van marktprijzen); 4. (fig.) ,
dw. ('-id),,
aarzelen, dobberen, besluiteloos zijn.
1 gegolfd, gedobberd enz.; Zie FLUCTUATE. 5 ...ING, dw..
bn. 1. golvend; 2. dobberend enz. -, s. (het) golven,.
dobberen enz.; zie FLUCTUATE. 5 ...ION, (-es'-sjun), s. 1..
golving; 2. dobbering (ook fig.), v.; liable to -s, aan dobberingen onderhevig; 3. aarzeling, besluiteloosheid, ongestadigheid, v.
Fludder, (flud' -dur), s. (soort) duiker (vogel), m.
Fleu, (floe), s. 1. dons, o.; 2. (kachel)pijp; 3. (stoomes.) ,
vlamkast, vuurgang, v. 5 -BOILER, s. (stoomv.) ketel
met vuurgangen, m.
Fluellen, (loe-il'-lin), s. (plant.) eereprijs, m.
Pluence, (floe'-ens), *...cy, s. 1. welbespraaktheid, gemakkelijkheid in het spreken,v.;2.vloeiende stijl,In.; - of
numbers, gemakkelijke versbouw, versificatie; 3. overvloed, toevloed, m.
Fluent, (floe' -ent), bn., *- LY, bijw. 1. vloeiend, stroomend, nat; 2. (fig.) vloeiend, gemakkelijk (van spraak,
stijl enz.), welbespraakt. *-, s. 1. stroom (van het water),.
m. strooming; 2. (wisk.) integrale grootheid, v.
Flugelman, (floe'-ghl-men), m. (mil.) vleugelman, flankeur, m.
Fluid, (floe'id), bn. vloeibaar; - refracting telescope,.
verrekijker met vloeibare lens. 5 -ITY, 5 -NESS, S. 1..
vloeibaarbeid; 2. vloeistof, v.
Fluke, (floek), m. 1. (zeev.) arm van een anker, m.; palmy
of the -, hand van het anker; 2. bot (visch), v. F_WORM.
s. darmworm (in schapen), m.
Flume, (floem), s. (mol.) waterloop, m. molenvliet, v.
Flummery, (flum'-mur -i) s. 1. brij, haver-, meelpap, v.
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Flung, (flung), vt. wierp; vdw. en bn. geworpen enz.; Flutter, (flut' -tur), ow. 1. fladderen, zwaaien; the wild
Zie FLING .

Flunky, (flunk'-i), m. schobberd.
Fluoborate, (floe-o-bo'-ret), s. (scheik.) vloeispaathzout,
0. *... BORN, bn. - acid, vloeispaathzuur.
Fluor, (floe'-or), s. 1. vloeiende staat, m.; 2. (delfst.)

vloeispaath, o . * -ACID, S. (scheik.) vloeispaathzuur, o.
*-spAR, s. (delfst.) vloeispaath, o.
Fluorated, (floe'-or-e-tid), bn. (scheik.) vloeispaathzuur.
Fluorie, (floe-or' -ik), bn. (scheik.) volkomen vloeispaathzuur.

Fluorid, (floe-or'-id), s. (scheik.) verbinding van vloeispaath met een brandbare basis, v. *... INE, ('-ien), s.
(scheik.) vloeispaath-basis, v. *...ous, ('us), bn. (scheik.)
vloeispaath-achtig.
Fluosilicate, (floe-o-sil'-i-ket), s. (scheik.) vloeispaathkiezelzuurzout, o. *... SILICIC, (-sil' -i-sik), bn. - acid,
(scheik.) vloeispaathkiezelzuur.
Flur, (flor) , Zie FLURRY.
Flurried , (flur'-rid), dw. bn. ontroerd.
Flurry, (flur'-ri), s. 1. (zeev.) windvlaag; 2. sneeuwbui,
- vlaag; 3. ontroering, onrust, v. angst, m.
Flurry, (flur'-ri), bw. ontroeren, beangstigen, angst aanjagen . * -ING, dw. bn. ontroerend enz.; zie FLURRY,
bw. en S.
Flush, (flusj), bn. 1. versch, frisch; 2. glanzend, vol, rijk,
bloeiend, goed voorzien; to be not - in ready, niet goed
bij kas zijn; 3. - with, kwistig, ruim (met); 4. (fig.)
opgeblazen; 5. (mets.) glad gevoegd, gestreken; 6. (timm.)
vlak geschaafd; - with, bijna tot aan den rand.
Flush, (flusj), s. 1. blos, m. (het) blozen; 2. opwelling, vervoering; 3. frischheid, v. glans, bloei, m. kracht, v.; 4.
overvloed, m. volheid, v.; 5. (kaarts.) roem (opvolgende
kaarten van ééne kleur); 6. (muz.) triller, m. bravour,
coloratuur, v. *-BOLT, S. ingelaten richel, v. grendel,
m. * -DECK, s. (zeev.) doorloopend dek, o.
Flush, (flusj), ow. 1. uitspringen (van vocht); the milk
doth suddenly - up, de melk springt (stijgt) plotseling I
op; his blood - ed into his face, het bloed 'steeg hem in
het aangezicht; 2. aan -, over-, opkomen; a blush, -ed
and faded, een blos kwam en verdween; 3. eensklaps
blozen; his cheeks -ed, zijne wangen bloosden, - werden
rood; 4. (muz.) trillers maken. *-, bw. 1. doen blozen; nor
- with shame the virgin's cheek, werp niet den blos der
schaamte op de wangen der maagd; he was - cd in the
ce, his face was -ed, zijn aangezicht -, zijn gelaat
oosde; he is -cd with running, hij is rood van het
loopen; 2. vervoeren, doen zwellen; -cd with great victories, opgezwollen door groote overwinningen; --cd with
good fortune, verblind door voorspoed; 3. (jag.) opjagen.

C

* -ED, (flusjt), dw. bn. uitgesprongen; gebloosd enz.;
zie FLUSH. *-ER, ('-ur), s . kleine grauwe specht , v.
*-ING, dw. bn ., -LY, bijw. uitspringend, blozend
enz. -, s. (het) blozen

verschheid, frischheid, v.

enz.;

zie FLUSH. 5 -HESS, S.

Fluster, (flus' -tur), bw. 1. (fig.) warm maken, verhitten;
to - with flowing cups, (Snak.) door overstroomende
bekers verhitten; 2. ontroeren. *-, ow. opgewekt -, verhit zijn (door wijn, drift enz.) . * -ED, dw. bn. verhit,

opgewekt.

Fluster, (flus' -tur), s. 1. opwekking, drift, verhitting-,
2. ontroering, v.
Flute, (floet), s. 1. fluit, v.; to play on the -, op de
fluit spelen, de fluit blazen; German -, dwarsfluit; beaked
-, blokfluit; 2. (bk.) groef (aan zuilen); 3. (plant.) bies,
v. riet; 4. (zeev.) fluitschip, o.; armed in -, ingericht
om lading over te voeren; 5. (soort) weversspoeltje, o,
*-STOP, s. (muz.) fluitregister, o.
Flute, (floot), ow. fluiten. *-, bw. (bk.) groeven; zie
CHAMFER . *-D, dw. bn. 1. gefloten; 2. gegroefd. -, bn.
fluitvormig, fluitachtig; - sound, flageolettoon; the beetle, de gekorven schalebijter (insect). *-R, ('-ur), M.
v. fluitspeler, - speelster. m. v. *...INC, dw. bn. 1. fluitend; 2. (bk.) groevend. -, s. (het) fluiten. *...IST, m.
fluitist, m. ; zie FLUTER .
Flutter, (flut' -tur), s. 1. snelle beweging, v.; gezwaai,
o.; the - of a fan, liet fladderen van een waaier; the
- of the pulse, het onregelmatige slaan van den pols;
2. fladdering, v. gefladder, o.; 3. ontroering, aandoening, verlegenheid, v.; to be all in a -, zeer verlegen
-, angstig zijn; this news put me all in a -, deze tijding
baarde mij levendigen angst;4. war.orde,verlegenheid, v.

turkeys -ed up into the trees, de wilde ganzen fladder den op de booroen; 2. golven, zweven; the sails -, de
zeilen klappen; the sails - in the wind, de zeilen w-- aien
uit de lijken; her heart -s, haar hart klopt; 3. aarzelen, weifelen, besluiteloos zijn; their thoughts - about,
hunne gedachten weifelen; 4. trillen, sidderen, schieten
(van den bliksem). f-, bw. 1. doen fladderen, - zwaaien;
to - a fan, met een waaier zwaaien; 2. schrik aan jagen, beangst maken, ontroeren; 3. op de vlucht jagen,
in wanorde brengen. *-ED, dw. bn., gefladderd enz.;

zie FLUTTER, ow. en bw. * -ING, dw. bn ., -LY, bijw.
fladderend enz. -, s. (liet) fladderen enz.; Zie FLUTTER,

ow. bw. en s.
Fluty, (floet'-i), bn. klinkend als een fluit.
Fluvial, (floe -wi-el), *... vIATIC, (-wi-et-ik), bn. 1. tot de
rivieren behoorend. rivier...; 2. vloed...; - plants, water-,
rivierplanten; - shells, rivierschelpen. *... YIATILE, bn.
zie FLUVIAL.

Flux, (fluks), s. 1. vloed, m. strooming, v. (het) vloeien;
2. (gen.) vloeiing; - of women, maandstonden, m. mv.;
the bloody -, bloedvloeiing, v.; roode loop; 3. vloed
(in tegenst. van eb), m.; 4. ineensmelting, v. vloeibare
staat, m.; (scheik.) zacht glas, o.; 5. (fig.) toevloed,
overvloed, m,; - of money, geldomloop; 6. (kh.) veranderlijkheid, dobbering, v.; 7. (delfst.) kalksteen, m.
Flux, (fluks), bn. veranderlijk, afwisselend.
Flux, (fluks), bw. 1. smelten, oplossen; 2. uitspuwen,
loozen . 5 -ATION, (-ee'-sjun), s. strooming, v. *-ED,
(flukst), bn. gesmolten enz.; bloody -, door bloedvloei ing aangetast . 5 -IBILITY, * -1LITY, s. smeltbaarheid,
V .-IBI.E, bn. smeltbaar. *-iNG, dw. bn. smeltend.
-, s. (het) smelten.
Fluxion, (fluk'-sjun), s. 1. strooming, vloeiing; 2. (gen.)
zwelling, zinking; 3. vloeiende materie, v.; 4. (wisk.)
differentiaal-rekening, v. * -AL, * -ARY, bn. (wisk.) de
differentiaal-rekening betreffend. *_isT, m. differentiaal- rekenaar, m.
Fluxive, (fluks'iv), bn. vloeiend, onvast.
Fluxure, (fluk'-sjoer), s. vloeistof, v.
Fly, (flaj), s. (mv. ion, flies), 1. vlieg, v.; Spanish -, Spaaneche
vlieg; 2. huurkoetsje met één paard; 3. molenwiek; 4.
(uurw.) balans; 5. (zeev.) kompas-roos, v. topvleugel, in.;
6. vaantje (van een windwijzer), o.; 7. (plant.) kamper foelie, v.; 8. (werkt.) zwengel, vleugel, m. drukschroef;
9. extra-post, koerierpost, v . * -BANE, s. (plant.)
klaproos, v. * -BITTEN, bn. door vliegen gestoken.
5 -BLOW,S.1.
vliegendrek, - scheet, m.; 2. (fig.)
moesje, o. (op het aangezicht). -, bw. bemorsen (met
vliegenscheeten); (fig.) bederven, besmoezelen . * -BLOWN,

dw. bn. bemorst, besmoezeld.*-BOAT, S. vlieboot, fluit,

V.

° -BRUSII, s. vliegenwaaier,

m.

* -CATCHER, S. viie-

genvanger (vogel), m. *-FISH, ow. met vliegen hengelen. *-FISHInG, S. (het) hengelen met vliegen . * -FLAP,

s. vliegenklap (werkt.), v . * -FRAME, s . klosbank (werkt.),
v. 5 -HONEY-SUCKLE, s. (plant.) hondskers, v. *- LEAF,
s. (boekb.) schutblad, o. F -POWDER , s. vliegenpoeder,
- kruid, o. 5 -PRESS, s. snelpers, v. * -RAIL, s. schuif
(van een tafel), v . * -Rovinns, s. mv. groote weefgetouwen, o. mv . * -SHOOTER , m. vliegenjager, -dooder (ook
werkt.), m. *-SPECK, s. v]iegenscheet, -drek, M . * -TRAP,
s. Venus's -, (plant.) lijmkruid, o. 5 -TRRE, s. vliegenboom,
m. 5 -WHEEL, s. drijf-, vliegwiel (werkt.), o. *-WORT,
s. 1. (plant.) muggenhout, o.; 2 . zie FLY-BANE.
Fly,(flaj),bw.l.ontvluchten,verlaten,vermij den,ontsnappen
aan; sleep flies the wretch, de slaap ontvlucht den ongelukkige; whither shall I- the sight of... ? waar zal ik het
oog ontvluchten van...? 2. oplaten (een vlieger); 3. opjagen, (fig.) uitlaten (den valk).
Fly, (flaj), ow. onr. (vt. flew, vdw. flown), 1. vliegen; the
birds - at the window, de vogels vliegen tegen het
venster; the vapor flew before the wind, de stoom vloog
voor den wind; the sparks - upwards, de vonken vliegen
opwaarts; the ship flies upon the main, het schip vliegt
over de zee, - over den plas; swift - the hours, snel
vliegen (verdwijnen) de uren; the arrow flies, de pijl
vliegt; he flew to my relief, hij vloog te mijner hulp;
he bassa's heads made -, hij deed de hoofden der pachas
(van den romp) vliegen; how swiftly the report has flown,
hoe snel is het gerucht gevlogen; 2. wegvliegen, vlieden;
the bird has flown, de vogel is weggevlogen; the bottle
flies, de flesch barst vaneen; to - into pieces, in stuk J
`^0
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ken vliegen; the door flew open, de deur vloog open;
to - into the wind, (zeev.) in den wind oploopen; to let
- the sheets, de schoten opsteken; to - loose to the
wind, met levendige zeilen liggen; 3. opvliegen; to - in
a passion, toornig worden, opvliegen; he flew in his
face, hij sloeg hem in het aangezicht, randde hem aan;
to - thus in the face of justice ! aldus het recht (het
gezag) schenden ! to - in nature's face, de wet der natuur verkrachten; he now and then flies into a burst of
passion about trifles, nu en dan wordt hij woedend over
kleinigheden; to let -, afschieten; 4. to - about, rond
uitvliegen, zich verspreiden (van een gerucht);-vliegn,
the top flies about, de bol draait rond; to - asunder,
uiteenvliegen, ginds en herwaarts vliegen, barsten,
springen; to - at, vliegen, snellen naar; heflew at her
face, hij vloog haar in het aangezicht; heflew to the door,
hij vloog (snelde) naar de deur; to - away, weg-, heenvliegen; to - back, terugvliegen, terugsnellen, -ijlen;
terugspringen (door een veer enz.); to - down, naar
beneden vliegen, - snellen; to - from, vliegen, vluchten
uit; to - from prison, uit de gevangenis ontsnappen;
to - from danger, aan het gevaar ontkomen; you will
not - from his wrath, gij zult zijnen wrok niet ontsnappen; I'll - from flocks and flowry plains, ik zal de
kudden en bloemrijke velden ontvluchten; the woman
was -ing from the soldiers, de vrouw zocht zich aan de
vervolging der soldaten te onttrekken; to - in, in -, naar
binnen vliegen; to - off, 1. wegvliegen, heensnellen,
zich ijlings verwijderen; 2. barsten, springen, afgaan
(van geweren); 3. uitbarsten, opvliegen (in toorn); 4. zich
verzetten; 5. afvallig worden; 6. zich uit de voeten maken; 7. deserteeren; to - on, vliegen naar, zich werpen
op; to - out, 1. vliegen -, snellen uit; 2. uitvliegen (van
vogels); 3. in toorn geraken, zich boos maken; to - out
against, zich toornig maken tegen; pride will - out into
contumely, hoogmoed voert tot onbeschoftheid; he flew
out into every excess, hij gaf zich aan alle buitensporig heden over; to over, vliegen over... heen; to - to, vliegen -, snellen tot, - naar; to - to a country, vluchten naar
een land; she flew to her uncle, zij vluchtte naar haren
oom, zij zocht een toevlucht bij haren oom.
Flyer, (flaj-ur), s. 1. vliegend dier, o.; 2. hefboom (van
een braadspit), m.; 3. bordes, o.; zie FLIER.
Flying, (flaj'-ing), dw. bn. vliegend, vluchtend enz.;
-- colors, vliegende vaandels; sail - abreast, loshangend
zeil; -jib, buitenkluiver; -jib boom, jaagkant. *-, s.
(het) vliegen, vluchten, vlucht, v. enz.; zie FLY, ow. en s.
*-ARCH, S. (bk.) kruisboog, m. * - ARMY, S. vliegend leger,
0. * -ARTILLERY, S. lichte -, rijdende artillerie, V. *-BRIDGE, s. vliegende brug, gierbrug, v. *- BULL, S. (soort) insect, 0. * -BUTTRESS, s. (bk.) draagboog, m. 5 -CAMP,
S. vliegend leger, o. * -CHAIR, S. sjees, cabriolet, v.
*-CAT, s. maki (dier), v. *- COACH, s. diligence, v. postwagen, m. extra-post, v. *-Fisx, s. vliegende visch, m.
*-Fox, s. Oostindische vleermuis, v. 5 -GOUT, s. vliegende jicht, v. *- HORSE, s. greep in het worstelen om
den tegenstander onder te krijgen; (het) scheppen.
* -LOUSE, s. paardenluis-vlieg (insect), o. *- PARTY, s.
vliegend korps, o. bende, guerilla, v. tirailleur-korps, o.
*- PINION, s. (uurw.) onrust, v. * - POST, s. vliegende
post (op spoorwegen), v. *- SAILS, s. mv. uitwaaiend doek,
bovenste zeilen. *-sEAI,, s. open zegel, v. *- SQUIRREL,
S. soort eekhorentje, o. *- STAG, s. hertenkever, m.
Foal, (fool), s. veulen, o. * - BIT, *-FOOT, s. (plant.)
hoefblad, o.
Foal, (fool), *-, ow. en bw. (een veulen) werpen. *- ED,
dw. bn. geworpen. * - ING, dw. bn. werpend.
Foam, (foom), S. schuim, o.; (zeev.) koppen op de (golven), m. mv. * -CRESTED, bn. (Shak.) met schuim gekroond (van de golven der zee).
Foam, (foom), ow. 1. schuimen; the horse -ed at the
mouth, het paard schuimbekte; 2. (zeev.) opschuimen;
3. (fig.) schuimbekken (van woede). «-, bw. to - out,
als schuim uitwerpen, uitspuwen, *- ED, dw. geschuimd.
* -ING, dw., -LY, bijw. schuimend. *- LESS, bn. zonder schuim. *- Y, bn. schuimachtig, schuimend.
Fob, (fob), s. 1. zakje, taschje; 2. (gem.) bedrog, o.
fopperij, v. *-, bw. - of, foppen, bedriegen, beetnemen.
* -BED, dw. ho. gefopt. * - BILAG, dw. bn. foppend.
Focal, (fo'-kel), ho. tot een brandpunt behoorend,
brandpunt...; - length, (nat.) brandverte, brandpuntsverheid, v.
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Focile, (fo'-sil), s. (ontl.) scheenbeen, kuitbeon, o. voorarm, m.

Focillation, (fo-sil-lee'-sjun), s. troost, steun, m.
Focus, (fo -nus), s. (mv. focuses en foci), (nat.) brandpunt, o.

Fodder, (fod'-dur), s. 1. voeder, o. fourage, v.; 2. voeder, voer (vat); a - of lead, een voeder lood (= 20
centenaars = 900 kilo).
Fodder, (fod'-dur), bw. 1. voederen, voeren; straw will
do well to - with, stroo zal tot een goed voeder strekken; 2. (zeev.) stoppen (een lek). *-, ow. (mil.) fourageeren. * - ED, dw. bn. gevoederd enz.; zie FODDER. *-ER,
('-ur), m. 1. voêrgever; 2. fourageerder, m. * - ING, dw.
bn. voederend enz. -, s. (het) voederen enz.; zie
FODDER, bw.
Fodient, (fo' -di-ent), bn. delvend, spittend.
Foe, (fo), m. v. vijand, m. vijandin, v.; to be a - to, een
vijand zijn van. *_nooD, s. vijandschap, v. 5 -LISE, bn.
als vijand, vijandig. *-MAN, m. vijand, m.
Foeticide, (foet'-i-sid), s. (recht.) misdadige afdrijving,
- flooding (der vrucht) in de baarmoeder), v.
Foetus, zie FETUS.
Fog, (fogh), 1. mist, nevel, m. (zeev.) dikke lucht; 2. stofwolk, v.; 3. (landb.) nagras, o. *- BANK, S. (zeev.) nevelbank, v. * - GAGE, ('-gidsj), s. (landb.) wintergras, grof-,
hard gras o.
Fog, (fogh), ow. misten. k -, bw. met mist -, met nevel
bedekken; (fig.) omnevelen.
Foggily, (fogh'-i-li), bw. mistig, duister, nevelachtig.
*...NESS, S. 1. mistigheid, nevelachtigheid, dampigheid;
2. domheid, v.
Foggy, (fogh' -i), bn. 1. mistig, nevelig, dampig, donker;
- (hazy) weather, nevelachtig weder; a - climate, een
nevelachtig klimaat; it is -, het is mistig; - mist, dikke
mist; 2. (fig.) dommelig, stomp (van geest).
Foh, (fo), tw. foci!
Fo -hi, (fo-hi), m. naam van den god der Chineezen, m.
Foible, (foj'-bl), s. zwak, o. zwakke zijde, zwakheid, v.
*_, bn. zwak, broos.
Foil, (fojl), s. 1. mislukking, nederlaag, v.; 2. misstap,
m.; 3. (fig.) (het) blauwtje, o. afwijzing, v.; 4. blad, loofwerk, o. krul; 5. foelie (achter spiegels), v.; 6. (scherm.)
floret, o.; 7. tooi, m. klatergoud, o. (ook fig.).
Foil, (fojl), bw. 1. doen mislukken, verijdelen, teleurstellen; tjee enemy was -ed, het plan van den vijand
werd verijdeld; they have been -ed, zij werden teleur
he had been -ed in the cure, de (genees)kuur-gestld;
mislukte, - faalde; 2. verstompen; 3. (jag.) het spoor doen
verliezen; 4. tooien, opsmukken; 5. zie FALLOW. *-ABLE,
('- i- bl), bn. 1. feilbaar; 2. verwerpelijk. *- ED, (fojld),
dw. bn. verijdeld. -, bn. mislukt enz.; zie FOIL.
('-ur), in. v.teleursteller,-ster,overwinnaar, overwinnares,
m. v. * - ING, dw. bn. teleurstellend enz. -, s.1. (het)
teleurstellen; 2. (jag.) spoor (van het hert), o.
Foin, (fojn), s. 1. (scherm.) stoot, uitval, m.; 2. martervel, bont, o. *-, ow. (scherm.) uitvallen. *-, bw. een
stoot geven aan. *- ING, dw., -LY, bijw. uitvallend.
Foison, (foj'zn), s. overvloed, m. ruimte, v.
Foist, (fojst), s. (oudt.) zeilscheepje, o. boeier, m.
onderschuiven, vervalschen, bedriegen (met). -,
ow. fustig zijn, - smaken, kwalijk rieken. *- ED, ('-id),
dw. tin. ondergeschoven enz.; zie FOIST, bw. en ow.
-ER, ('-ur), m. v. vervalscher, bedrieger, -ster, m. v.
-INESS, s. fustigheid, v. * - ING, dw. bn. vervalschend
enz. -, S. (het) vervalschen enz.; zie FOIST, bw. en ow.
*-Y, ho. fustig.
Fold, (foold), s. 1. schaapskooi, v.; 2. perk, o.; 3. kudde
(schapen, lammeren), (ook fig.); 4. vouw, plooi, v. omslag, m. enveloppe, v.; the -s of the heart, (fig.) de
plooien van het hart; 5. halve deur, v.; 6. grenspaal,
mijlsteen, In.; 7. maal, o.; two-, tweevoudig, dubbel;
three-, drievoudig, -dubbel; to grow a hundred -, tot
het honderdvoudige aangroeien. *-COURSE, S. (recht.)
perkrecht, 0. * -NET, s. (jag.)
ag.) slagnet, o.
Fold, (foold), bw. 1. perken, in de (schaaps)kooi sluiten;
2. vouwen, plooien; to - again, omvouwen, weder
plooien; to - one's arms, zijne armen over elkander slaan;
he -ed his arms around her, hij sloeg zijne armen om
haar heen, hij drukte haar in zijne armen; to - down, inslaan, plooien; to - in, inwikkelen, inhullen; to - the
sails, (zeev.) de zeilen opdoeken; to - up, opvouwen,
inwikkelen. *-, ow. op elkander sluiten, passen (als
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- close after you, de hongersnood zal achterna komen; 4.
to - on, het gevolg zijn van; 5. volhouden, voortgaan;
to - upon, het gevolg zijn van. 5 -ED, dw. bn. gevolgd;
.Foltage, (focld'-idsj), s. (landb.) perkrecht, o.
zie F OLL OW, bw. en ow.
Folded, (foold'-id), dw. bn. 1. geperkt; 2. gevouwen enz.;
zie FOLD, bw. en ow. *...ER, ('-ur), m. v. 1. vouwer, Follower, (fol'-lo-ur), m. v. 1. volger, -ster, m. v.; 2.
-ster; 2. perker, -ster, m. v. -, S. vouwbeen, o.
navolger, nabootser, in.; be ye -s of God, volgt Gods
geboden na; 3. aanhanger, volgeling, leerling (van een
Folding, dw. bn. 1. perkend; 2. vouwend enz. *-, s. 1. (het)
wijsgeer), m.; 4. gezel, -lin, ondergeschikte, m. v.; the -s
perken; 2. (liet) vouwen enz.; zie FOLD, bw. en ow.;
of, het gevolg van. *-, s. (werkt.) kleiner - ,hulpwiel,-rad,
3. vouw, plooi , v. *-BED, S. veldbed, o. *-cHAIR, S.
vouwstoel, m. krukje, o. °-DOORS, S. mv. vieugeldeur,
0. * -GAGE, S . (werkt.) hoogte -meter van het kroonrad,m.
porte-brisée, V. * --FRAME, S. borduurraam, 0. * - HAT, Following, (fol'-lo-ing), dw. bn. volgend enz. *-, s.
S. vouwhoed, gibus, m. 5 -POCKET-LANTERN, s. dieven(het) volgen enz .; Zie FOLLOW, bw . en ow .
lantaarn, v. 5 -- SCREEN, S. Spaansche wand, m. vuur Folly, (fol' -li), s. (follies), 1. dwaasheid, zotheid, gekheid;
2. geestverzwakking; 3. uitspatting, verdorvenheid, v.
SIGHT, S. (mii.) vizier met scharnier, o.-scherm,o.°
*--ST ICK, S. vouwbeen, o. *-T ABLE, S. klaptafel, v.
Fomalhaut, (fo'-mel-hoot), s. vischbek, (gestarnte van
den zuidelijken hemel), m.
Foldless, (foold'-less), bn. zonder plooi, - vouw.
Foliaceous, (fo- li' -ee-sjus), bn. 1. bladerig, bladerrijk;2. Foment, (fo- ment'), bw. 1. (heelk.) pappen; 2. broeien;
3. (fig.) voeden; koesteren (eene drift, ondeugden); 4. aan(plant.) met bladeren. * -SPAR, S. (delfst.) soort spaath, o.
steken. 5 -ED, dw. bn. 1. gepapt; 2. (fig.) gevoed enz.;
Foliage, (fo'-li-idsj), s. 1. loof, gebladerte; 2. (kunst.)
bezetten.
zie FOMENT. 5 -ATION, ( - ee' - sjun), s. 1. (heelk.) (het)
loofwerk, o. *-, bw. met loofwerk versieren, -D, dw. bn. 1. met loofwerk versierd 2. bladerrijk, be- j pappen; 2. (fig.) voeding, onderhouding, koestering, v.
lommerd. 5 ... ING, dw. brr. met loofwerk versierend ^ *-ER, ('-ur), m. v. 1. (heelk.) pappen, -ster, broeier,
enz.; Zie FOLIAGE, bw. 1.
-ster; 2. (fig.) voeder, onderhouder, -ster; 3. aanstoker,
-stookster (van onlusten enz.), m. v . * -ING , dw. bn. 1.
Foliate, (fo'- li -et), s. (meetk.) zekere kromme (lijn), v.
(heelk.) pappend; 2. (fig.) voedend enz.; zie FOMENT .
*-, bn. gebladerd, bladerig. °-, bw. 1. tot bladen slaan,
---, s. (het) pappen enz.; Zie FOMENTAT ION.
- pletten; 2. (spieg.) verfoeliën. *-D, dw. bn. 1. geplet;
2. verfoelied; - gold, bladgoud, o.; - silver, blad Fon, (fon), in. dwaas, zotskap, m.
*... ING,_ dw . bn. 1. plettend; 2. verfoeliënd.-zilver,o. I Fond, (fond), brr., 5 -LY, bijw. 1. onverstandig, dwaas,
zot; a - thought, een dwaze gedachte; 2. verzot, ver
*... ION, (-ee'-sj un), s. 1. plotting (tot bladen), v.; 2.
verliefd; a -mother, eene te toegevende moeder;-slingerd,
(spieg.) (het) verfoeliën; 3. (plant.) bladeren-groei, m. 1
to be -- of angling, verzot zijn op het hengelen, - visFoliature, (to'-li-e-tjoer), s. 1. (geslagen) blad (metaal),
sehen; he is - of hearing strange stories, hij is verzot
o.; 2. bladering, v.
op -, gek met vreemde verhalen; he was -ed of the
Folier, (fo'-li-ur), s. klatergoud, loovertje, o.
company of children, het meest kon hem de omgang met
Foliferous, (fo-lif'-ur -rus), bn. bladdragend.
kinderen bekoren; 3. geliefkoosd; a - conceit, een geFolio, (fo'-li-o), s. 1. boekdeel in folio (formaat), o.; 2.
liefkoosde hersenschim; a - desire, vurige begeerte; 4.
(boekh.) bladzijde, v. folio; 3. folio (grootst papierforindringend; - ways, behaaglijke manieren, liefkoozingen;
maat), o . * -PAPER, s. blad in volle grootte, o. *-, bw.
5. (jag.) loopsch. °-, bw. (dicht.) liefkoozen. *-, ow.
de bladzijden nommeren, folieeren.
- on, verzot zijn (op).
Foliole, (fo'- li-ool), s. (plant.) blaadje, o.
Foliomorte, (fo' -li -o- mort), bn. donkergeel, feuille-morte Fondation, (fon-dee'-sjun), s., 5 -BOLTS, s. mv. (stoomv.)
fondatiebouten, m. mv.
(kleur).
Fondle, (fon'-dl), bw. liefkoozen, vertroetelen. *-D,
Foliot, (fo'- li-ot), s. kwelgeest, kabouter, m.
dun.
(fond-ld),
dw. bn. vertroeteld. *--ER, ('-ur), m. v. verbladig,
2.
bladerig;
-us),
bn.
1.
(plant.)
Folious, (fo'- li
troetelaar, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. vertroetelend.
Folk, (fook), s. zie FOLKS; gentle -, voorname lieden.
-, s. 1. (het) vertroetelen; 2. troetelkind, o. -, m. v. 1.
0 - LAND, s. zie COPYHOLD . 5 -MOTE, s. jaarlijksche volkslieveling, m. v.; bred a -, als troetelkind opgevoed;
vergadering bij de oude Saksers, v. 5- MOT ER, (-mo'-tur),
2. gunsteling, vrijer, vrijster, liefste, m. v.
m. lid van een Folkmote, o.
Folks, (fooks), s. Inv. lieden, m. mv. volk, o.; what do Fondness, (fond' -nes), s.l. dwaas-,zotheid;2.- for,ingenomenheid
(met) verzotheid,verliefdheid (op);3.voorliefde,v.
other
- say about it? wat zeggen de menschen er van?
-, anderen; sick -, de zieken; old -, oude lieden; Fondu, (fon' du), s. (hee drukken (van stoffen) met ineensmelting van kleuren.
good -, brave lieden, (gem.) brave lui; proud -, trotFone, (foon), mv. zie FoE.
ache lieden, trotschaards.
Follicle, (fol'- li-kl), s. 1. (plant.) zaadvliesje; 2. (ontl.) Font, (font), s. ' doopvont, v.; 2. (drukk.) stel drukletters, o. letterspil v.
vliesje, o. galblaas, v.; 3. (heelk.) etterzak, m. 5 ... LICUFontal, (font'-el), un. tot bronnen behoorend, bron...
LATED, (-lik' joe le-tid), bn. met vliesjes, vliezig. *...LI
-lik'-joe-lus), bn. (plant.) zaadvliesjes-dragend.-CULOS,( Fontanel, (font'-e-nel), s. 1. (heelk.) fontanel (kunst
afleiding van vochten); 2. (ontl.)-matigeopn
Folliful, (fol'-li-foel), bn. (Shak.) dartel, dwaas.
hersen-gaping (bij kinderen), v.
Follily, (fol'- li-li), bijw . Zie FOOLISHLY.
Follow, (fol'-lo), bw. 1. volgen, nakomen; he -ed her Fontange, (fon'-tendsj), s. linten-kapsel, o.
with his eyes, hij volgde haar met de oogen; adulation Fontarabia, (fon- te -ri'- bi -e), s. (aardr.) Fontarabia
(Spanje), o.
ever -s the ambitions, kruiperij volgt altoos de eerzuchtigen; 2. vervolgen, nazetten ; 3. verzellen, begelei- Fontiele, (fon'-ti -kl), s. (gen.) fistel(zweer), v.
den; up he rode -ed with acclamation, hij reed verder Food, (foed), s. 1. voedsel, o. spijs, v.; to supply one
with -, iemand van voedsel voorzien; 2. voeder (voor
.door gejuich gevolgd; 4. opvolgen, in de plaats komen
dieren), o.: green-, weide, weidegras; to keep on green-,
(van); a storm -ed by a calm, een storm door windstilte
in de weide laten loopen, weiden; (fig.) f attery is thegevolgd; 5. voortspruiten, voortkomen; intemperance is
of vanity, vleierij is het brood der ijdelheid. -, bw. voeis
dikwijls
onmatigheid
de
oorzaak
.often -ed by disease,
den. *-FUL, bn. voedend, vruchtbaar. 5 -LE55, ho. 1. zonvan ziekte; 6. nabootsen, navolgen (een model); 7. zich
der voedsel, broodeloos; 2. onvruchtbaar. *-Y,bn.eetbaar.
.schikken naar, aannemen (den raad enz.); 8. gehoorzaam
Fool,
(fool), m. v. 1. dwaas, gek, zotskap, zot, zottin,
zijn aan; to - one's parents, zijne ouders volgen; 9. zich
m. v.; 2. natural -, idioot; 3. zinnelooze, krankzinnige;
schikken naar (eens anderen smaak, meening enz.); 10.
4. domoor, botterik, m.; 5. hofnar, o.; to play the -,
volgen (eene loopbaan); 11. uitoefenen (een beroep); 12.
zich als zot aanstellen; to play the -- with the time, den
besturen (eene zaak); 13. omhelzen (de partij van enz.);
tijd verbeuzelen; he is no -, hij is niet gek; to put the
14. to - on, voortzetten (wat begonnen is); he determined
- on, voor den gek houden iemand; to make a - of,
to - on their track, hij besloot hun spoor verder te ver
bespotten iemand; I shall not be made a - of any longer,
to - up, van nabij volgen; to - up with, laten-volgen;
ik zal mij niet lainger om den tuin laten leiden; 6. (Bij b.)
volgen door; 15. to - suit, (kaartsp.)kleur bekennen. °-,
verdorvene, zondaar, zondares, m. v.; 7. beziën-vlade, V.
ow. 1. volgen, achterna komen; as -s, als volgt;2.iemand
* -BEGGED, * _BORN, brr . onnoozol , Simpel. * -BOLD,
verzellen, tot het gevolg behooren van; 3. -from, volbn. doldriftig, onbesuisd. 5 -HAPPY, ho. blindgelukkig.
it
does
not
that,
daaruit
volgt
gen, voortvloeien (uit);
5 -IIARDINESS, s. blinde-, onbesuisde moed, m. blinde onniet dat; ,great mischiefs cannot but -, er kunnen niet anders dan groote rampen uit voortkomen; the faattiine stall
besuisdheid, vermetelheid, V . * - - HARDY, bn.. 5- HARDILY,

deuren enz.); the leaves of the door -, de vleugels der
deur slaan (passen) goed ineen.
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bijw. blind onbesuisd, vermetel. *-' S CAP, s. 1. (soort)
schrijfpapier, o.; German - pro-patria papier; 2.
narrenkap, v. *-'s ERRANT, S. vergeefsche boodschap,
V. *-'S PARADISE, S. luilekkerland, o. *=' S PARSLEY, S.
kleine scheerling, soort peterselie, v. *- sTONES, S. standelkruid, o. * - TRAP, S. (fig.) voetangel, val, m.
Fool, (foal), ow. den dwaas spelen, den zotskap uithangen, dartelen, boerten. *-, bw. 1. voor den gek houden,
foppen, misleiden, bedriegen; they -ed him out of his
money, zij troggelden hem zijn geld af; -ed with hope,
door de hoop misleid; 2. hei hoofd op hol brengen;
to - away time, den tijd verbeuzelen,- met nietigheden
doorbrengen; to - away money, zijn geld doorbrengen,
-verkwisten; I will no longer be -ed by unlawful pleamores, ik zal mij niet langer door ongeoorloofde vermaken laten misleiden. *- ED, dw. bn. gefopt, gedarteld
enz.; Zit, FOOI., OW. en bw.
Foolery, (foel'-ur-i), s. 1. zotheid, dwaasheid, v.; 2. gedartel, gebeuzel, o. boert; 3. onnoozeiheid, v.
Fooling, (foel'-ing), dw. bn. foppend, dartelend enz.
*-, s. (het) foppen enz.; zie FOOL, bw. en ow.; - away,
versyilzucht, beuzelarij; - out of, beuzeling;aftroggeling.
Foolish, (foel'-isj), bn., * - LY, bijw. 1. dwaas, zot; - thing,
dwaasheid, zotternij; - lusts, onzinnige begeerten; 2.
dom, onnoozel; - questions, gekke -, domme vragen;
to look -, er dom uitzien, onnoozel kijken; a - figure
he must make, hoe zot zal hij staan te kijkeg. *-NESS,
s. 1. zotheid, dwaasheid; 2. domheid, onnoozelheid, v.
Foot, (foet), s. (mv. feet), 1. voet, m.; by -, on -, te
voet ; - by -, voet voor voet; fore-, voorpoot; hind-,
achterpoot (van dieren); to have a bad -, een zeeren
voet hebben ; to have cold feet, kout e voeten hebben;
to be trod under -, met voeten getreden worden, onder
den voet raken ; flowers sprung up beneath their feet,
bloemen ontloken aan hunne voeten; to be on -, op de
been zijn; the plot which was on -, het complot dat op
til was, - dat gesmeed werd; the kingdom may be on a
better -, liet koninkrijk kon op een beteren voet zijn;
the horses will not budge a - farther, de paarden willen
geen stap verder doen ; to go on -, te voet gaan; we
are not upon the same - with, wij zijn niet op denzelfden
voet met; to place on a better -, op een beteren voet brengen; to set on -, op de been brengen, (fig.) in-, oprichten; to set on - a subscription, Bene inschrijving openen;
negotiations had been set on -, onderhandelingen waren
op touw gezet ; see on what - we stand, zie in welken
staat wij ons bevinden ; to step one's - into, den voet
zetten in; at -, aan den voet (der bladzijde enz.); 2.
voetvolk, o. voetknechten, m. mv.; a - soldier, een voet
twenty thousand -, twintigduizend man te voet;-knecht;
3. voet (lengtemaat = 12 Eng. duim = 0.3 meter ongeveer), m.; square -, vierkante voet (vlaktemaat = 0.09
vierk. meter); cubic -, kubiekvoet (inhoudsmaat = 0.02
kub. meter ongeveer); 4. (pros.) voetmaat, m.; 5. (zeev.)
voetlijk, ondereinde (van een zeil), o.; crow -, hanepoot;
fore -, stevenknie ; - of a mast, hiding van een
wast ; 6. onderste, o. droesem, m. * - BALL, S. 1. bal,
m.; 2. balspel, o. * -BANDS, S. mv. (mil.) voetbenden,.
V. mv. voetvolk, o. * - BEAR, s. vloermat, v. *- BOARD,
S. 1. trede, voetbank; 2. (muz.) pedaal ; 3. (mijnw.)
galerij, v. *- Boy, s. loopjongen, lakei, m. * - BREADTH,
s. voetbreedte, v. * -BRIDGE, S. voeteplank, v. loop (voor
voetgangers), m. *- CLOTH, S. 1. voetkleed, tapijt, karpet;
2. dekkleed, o. hoos, v. *- CUSHION, s. voetkussen, o.
* -FALL, s. val, m. (het) uitglijden. *- FAT, bn. (veearts.)
weekhoevig. *-FIGHT, s. gevecht te voet, o. * -GUARDS,
S. lijfwacht te voet, v. * - HALT, S. (veearts.)verlamming
(zek. schapenziekte), v. * - HOLD, S. voetruimte, v.; to
have a -, op vasten bodem staan; he lost his -, hij
verloor zijn grond. F-HOOK, s. (zeev.) buikstuk, o.oplanger, m. *- HOOKSTAFF, S. (zeev.) spijbout, m. *-HOOKPLATE, S. (zeev.) marseputting, v. * - HOOK SHROUDS,
mv. puttingwant, 0. *-HOT, bijw. op staanden voet,dadelijk. *-IRONS, s. mv. 1. voetijzers, -angels, o. m. mv.; 2.
ijzeren zolen (voor gravers), v. mv. * - LAMP, S. (toon.)
voetlicht, o. * -LICKER, m. (fig.) kruiper, lage vleier, m.
* -MAN, m. 1. voetganger; 2. voetsoldaat, -knecht; 3.
huisknecht, lakei, m.; 4. braadijzer (voor brood), o.
* -MANSNIP, S. gezwindheid, vaardigheid in het loopen,v.
* -MARK, * -PRINT, S. voetstap,m.i ndruksel,0 *- MANTLE,
S. voetendek, o. *...MATCH, S. wedloop, m.*_MUFF,S.voetkussen, m. -warmer, o. * - NOTE, s.tekstnoot, v. 5 -PACE,

F00. -FOK.
s. 1. voetstap, m.; at a -, langzaam; 2. trapportaal, o_
* -PAD, M. straatroover, m. * - PASSENGER, M. V. voetreiziger, -ster, m. v. *- PATH, s. voetpad, o. * - PLOUGH,.
s. (soort) wentelploeg, m. *- POST, S. 1, post te voet, v.;.
2. postbode. m. * - RACE, s. wedloop, vu. * - ROPE, s.
(zeev.) paard van de ra, o. *- ROT, S. (veearts.) voetgezwel (der schapen), o. * - RULE, S. (zek.) lengtemaat van
12 Eng. duim, m. * -SHACKLES, s. mv. voetboeien, v. mv.
* -SOLDIER, m. voetknecht, m. *- soRE, s. voetzeer (ook
veearts.), o. *- SPACE RAIL, s. (zeev.) voeting van den
westergang, v. *- STALK, s. (plant.) stengel, steel, m..
* -STALL, S. 1. voetban', v.; 2. (rijsch.) stijgbeugel (aan
een vrouwenzadel), m. * - 6TEP, S. 1. voetstap, tred, m.
trede, v.; 2. (fig.) spoor, o.; follow the -s of, treed in de.
voetstappen van ; 3. zichtbaar teeken, o.; 4. voettrede;
(drukk.) optrede (der pers), v. *- sTOOL, s. voetbankje, o..
* -STOVE, S. 1. stoof; 2. test, V. * -VALVE, S. (StOOmV.) ,
voetklep, v. *_ WALING, s. buikdeining, v. *-wiy, s.
1. voetpad, o. -weg, m. trottoir, o.; 2. rustbank (op den
weg), m.
Foot, (foet), ow. 1. dansen, trippelen; 2. - it, loopen,
te voet gaan; I'll try who can - it farthest, wij zullen
zien wie van ons beide het verst kan loopen; 3. vasten.
voet krijgen, zich vestigen, nestelen. *-,bw. 1. trappon,
schoppen, treden; 2. voortschoppen; he -cd the stoot'
from him, hij schopte het bankje weg, - van zich af;
3. vestigen, instellen; 4. (boekh.) optellen, sommeeren
(posten); 5. aan een kous een voet breien, aanbreien.
*-ED, dw. bn. getreden ; getrapt enz.; zie FOOT, OW. en
bw.; hare -, barrevoe„s; cloven -, met gekloofde hoeven;
four-, viervoetig; plat-, platvoetig. * -- ING, dw. bn.
t..:dend, trappend enz. -, s. 1. (het) treden, trappen.
enz. ; zie FOOT, ow. en bw. ; 2. loop ; 3. dans; 4. stap,
tred, m. ; I heard the - of his father, ik hoorde zijns,
vaders stap ; 5. steunpunt, o.; to take -, den voet zetten ; (fig.) zich vestigen; his - failed, zijn voet gleed.
uit : they obtained - in the kingdom, zij kregen vasten
voet in het koninkrijk; let not these evils gain -, laat
deze kwalen niet inwortelen; 6. grondslag, m. grond
these sublime thoughts take their - here, deze•-vest,.;
verhevene gedachten gingen van dit punt uit, - werden hier gekweekt ; 7. (fig.) voet, toestand, n1. gesteldheid, v.; to stand on a good -, op goeden voet staan;.
place both parties on an equal -, plaats -, stel beide partijen op gelijken voet; to pay a -, een welkomst betalen (in een werkplaats enz.); 8. spoor, voetspoor, o.
* -LACE, s. gladde grond van kant (voor de schering),m.
Fop, (fop), m. 1. gek, nar; 2. saletjonker, m. * -LING,.
s. gekje, zotje, o. * -DOODLE, (-doe'-dl), m. ingebeelde ,
gek, m.
Foppery, (fop'-ur-i), s. (-ies) 1. ingebeeldheid, gemaakt
zotheid, v.; 2. ijdele tooi, opschik, m.
-heid,
Foppish, (fop'-pisj), bn., * - LY, bijw. ingebeeld, ijdel,.
dwaas, gek. *-vEss, s. ijdelheid enz., v.; zie FOPPERY.
For, (for), vz., 1. voor, om; 2. wegens, ter wille van ; 3_
(van plaats en tijd) naar..., toe, op, aan, met; 4. as -,.
wat betreft; 5. voor, in de plaats, even, als; 6. ondanks,.
onaangezien, in weerwil; 7. door middel (van); 8. indien,.
wanreer..., zoo al niet; 9. ten einde..., met; at a loss -,.
verlegen met, - om; to stay -, wachten op; I hear certain, ik verneem als zeker; - life, voor het leven,..
levenslang; - what remains, overigens; once - all, eens
voor altoos; - the end of this month, (kh.) per ultimo
dezer; to be -, zijn voor; what -? waarom? - what?
waartoe, waarvoor ? - all (that), ondanks dat, in weerwil van; - ought, zie OUGHT; that's afellow - you,
dat is me een kerel ! - shame ! foei, schaam u ! o -!
ach ! ware toch! ach ! had toch ! o - afriend, ach ! had
ik een vriend! 10. sedert; - many ages, sedert vele
eeuwen; 11. to look -, uitzien naar; to search -, zoeken
naar; to stay -, to wait -, wachten op; to wish -, wenschen (iets). *-, vw. 1. want; 2. dewijl, daar; - as much
as, in zooverre als...
Forage, (for'-idsj), s. 1. (mil.) fourage, v.; plant fit
for -, fourage-plant; 2. (het) fourageeren; 3. levens
mondvoorraad, m.
-mideln,o.v
Forage, (for'-idsj ), ow. 1. (mil.) fourageeren, op fourage
uitgaan ; to - abroad for food, (mil.) mondbehoeften gaan
halen ; 2. verre tochten doen ; 3. pl;i-n deren, may audeeren.
*_, bw. verwoesten, plunderen. *- D, ('-ridsjd), dw. bn.
gefourageerd enz.; zie FORAGE, ow. en bw. *- R, (- i'-djur),.
m. 1. (mil.) fourageerder; 2. maraudeur, m. * - IP G,,_

FOR.

FOR.
dw. bn. (mil.) fourageerend enz.; to go -, op fourageeren uitgaan ; to send out -, op fourageeren uitzenden;
- party, troep -, hoop fourageurs. -, s. 1. (het) fourageeren enz. ; 2. plundering, maraude, v. *-cAP, s.
politie-muts, v. pet, M.
Foramen, (fo -ree' -min), s. (mv. foramina), kleine opening,
v. gaatje, o.
Foraminated, (fo-rem'-in-e-tid), bn. met gaatjes uitgehoold.
Fo2 aminifer, (fo-rem-in' -i -fur), s. diertjelvan het geslacht
der foraminefera, o.
Foraminifera, (fo-rem-in-if'-ur'-e), s. mv. geslacht van
zekere schelpdiertjes, o.
Foraminous, (fo-rem'- i -nus), bn. vol gaatjes, - holligheden.
Foray, (fo -ree), s. (mil.) grensbezoek, o. aanval op de
^.. grenzen, m.
Forbade, (for-beed'), vt. verbood; zie FORBID .
Forbathe, (for-baath'), bw. zie BATHE.
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een weg banen; -d style, gedwongen stijl; -d conceit,
drogreden; 4. (tuinb.) drijven (een vrucht enz.); to wine, wijn versnijden; to - wool, (een schaap) de wol
afsnoeien ; to - a word, een nieuw woord scheppen;
5. (mil.) bezetten (een stad enz.); the passages are already
-d, de passen (doorgangen) zijn reeds bezet; 6. (kook.)
sterk kruiden, spekken, farceeren ; 7. to - against, du-

wen -, drijven tegen, - naar; to - an axe against a tree,
met een bijl tegen een boom slaan, - hakken; to - along,
voortdrijven, achterna zetten ; to - away, verdrijven,
wegjagen; to - back, terugdrijven, -jagen; to - down,
naar beneden drijven, indrijven ; to - forward, voorwaarts drijven; - from, uitdrijven, verjagen van; uitpersen (tranen); afpersen (geld); to - in, Indrijven, inslaan ; to - into, naar binnen drijven, - dringen, dwingen tot; to - off, naar buiten -, wegdringen, - drijven,
- sloepen; to - on, opdringen, induwen; to - out uit dringen, - drijven, afpersen; to - up, naar boven dringen, - drijven; to - upon, opdringen, - drijven, dwingen
tot. *-D, (forst), dw. bn. gedwongen enz.; zie FoRCic,
bw. -, bn ., -LY, bijw. gedwongen, noodzakelijk * -DNESS,
s. gedwongenheid, v.
Forceful, (foors'-ful), bn., * - LY, bijes. 1. gewelddadig,
-lijk; 2. sterk, machtig, -lijk.
Forceless, (foors' -les), bn. 1. krachteloos, zwak, onvermoBend; 2. nul en van geene waarde.
Forceps, (for'-sops), s. (vroedk.) verlostang, v.
Forcer, (foor'-sur), m. v. 1. dwinger, -ster, m. v. -, s.
2. klep (eener perspomp), v.; 3. (tapdm.) pelikaan, m.
Forcible, (for'- si -bl), bn., 5 ... BLY, bijw . 1. machtig, krach tig, 2. onstuimig, bruisend; 3. snelvlietend; 4. nadrukkelijk; - smell, sterke geur; - means, geweldig middel;
5. gedwongen, tegen wil en dank; 6. gewelddadig. *-NEss,
s. 1. kracht, v. nadruk, m.; 2. onstuimigheid; 3. geweld-

Forbear, (for-beer'), ow. onr. (vt. forbore, vdw. forborne),
1. nalaten, zich wachten, zich in acht nemen ; - to repeat
it, pas op het weder te doen ; shall I -? zal ik er mij
van onthouden, - liet nalaten? he forbore to swear, hij
onthield zich van den eed; - a while, wacht een weiDig; -! laat af! I could not - to acknowledge it, ik kon
mij niet weerhouden het te erkennen; 2. weigeren (iets)
te doen; 3. geduld oefenen. *-, bw. 1. vermijden, zich
onthouden van ; to - working, zich aan den arbeid onttrekken; such an action - should be forborne, Bene dusdanige handeling behoort vermeden te worden; 2. sparen,
met inschikkelijkheid ►b ehandelen ; to - one another in
iove, elkander in liefde verdragen ; to - one's self from,
zich onthouden van; - thee from middling with God,
(Bijti.) hoed u met God in het gericht te treden. * -ANCE ,
'-ens), s. 1. vermijding, nalating, onthouding; 2. zelfdadigheid, v.
beheersching; 3. verdraagzaamheid, inschikkelijkheid, v. Forcing, (foors'-ing), dw. bn. dwingend enz. f-, s. (het)
-ER, ('-or), m. v. die vermijdt enz., onthouder, -ster, m.
dwingen, dwang, m. geweld, o. enz.; zie FORCE, bw.
*-PIT, S. (tuinb.) broeikasput, m. *-Puwp, s. perspomp,
v. 5 -ING , dw. bn. vermijdend enz. -, bn ., -LY, bijw .
geduldig, verdraagzaam enz. -, s. (het) vermijden enz.; i v . * -ROD, s. slagijzer, o. - roede, v. (om wijn te be-

zie FORBEAR, bw . en FORBEARANCE.
reiden) .
Forbid , (for-bid'), bw. onr. (vt. forbade, vdw. forbid, forbid- i Foreipated, (for'- si -pe-tid), bn. tangvormig. 5 ... PATION,

den), 1. verbieden, ontzeggen; the laws of God - us to swear, i (-pee-sjun), s. knelling met tangen (oudt. zekere pijnide wetten van God verbieden ons te vloeken; I have ging), v.
den him my house, ik heb hem mijn huis ontzegd; they Ford, (foord), s. 1. waadbare plaats ; passable -, doorare -den this place, men heeft hun deze plaats ontzegd;
waadbare plaats; 2. stroomend water, o. rivier, v. *-,
they are -den to come, het is hun verboden te komen;
bw. doorwaden . 5 -ABLE, ('- i -bl), bn. doorwaadbaar, onGod - that 1 should qo, God verhoede dat ik (er heen)
diep . * -AGE, s. veergeld, o. vracht, v. * -ED, dw. bn.
zou gaan; heaven - ! dat verhoede God! they had their
doorwaad . 5 -ING, dw. bn. doorwadend. -, s. (het)
banns -, men weigerde hunne huwelijksafkondigingen
doorwaden, doorwading, v. *-P LACE, s. doorwaadbare

te doen; 2. verhinderen ; 3. vervloeken. *-, ow. verbieplaats, v.
den ; my health s, mijne gezondheid verbiedt het. Fordo, (for' - doe), bw. vernielen, verwoesten, verdoen.
* -DEN, dw. bn. verboden enz.; Zie FORBID. -LY, bijw. Fore, (foor), bn. voorafgaand, eerst, (de -, het) voorste.
ongeoorloofd . 5 -DENNESS, ('-din -nes), S. verood, o. ont*-, bijw. 1 . te voren, vooraf; 2 . vroeger; a -, vooruit;
zegging, v. * -DER, (' -dur), m. v. verbieder, ontzeggen,
- and aft, (zeev.) van voren naar aehteren . * -ADMONISH,
-ster, m. V.
bw. te voren waarschuwen. * -ADVISE, bw. te voren
Forbore, (for-boor'), vt. vermeed enz . ; zie FORBEAR .
raden, waarschuwen. * -ALLEGE , bw. boven aanhalen.
FOR-D, dw. bn. boven aangehaald. ... ING, dw. bn. boven
Forborne, (for-born'), dw. bn. vermeden enz.; zie
REAR .
aanhalend. * -APPOINT, bw. te voren -, vooraf benoemen.
Force, (foors), s. 1 . kracht, v. geweld, 0 .; by -, door geweld ;
*-APPOINTMENT, s. vroegere benoeming, v . * -AXLE, S.
by main -, door kracht en geweld; by open -, met kracht
vooras, v.; - of a gun carriage, (zeev.) vooras van het
van wapenen; - alone can keep what
has obtained,
rolpaard. *-BEAM, S. (zeev.) dolt, v. * -BELIEF, S. vroeger
geweld alleen kan behouden wat het geweld heeft vergeloof o. *-BODE, bw. 1. vroeger verkondigen, voor kregen ; there is great - in that argument, er ligt veel
spellen; 2. voorgevoelen . * -BODEMENT, S . 1. voorteeken,
kracht in dat argument, - in dien bewijsgrond; the o. voorbeduiding, voorspelling, v. ; 2. voorgevoel, o.
of habit, de kracht der gewoonte ; to put in - against,
*-BODY, s. (zeev.) voorschip, o. *-BOLT, S . (smed .)
-

-

doen gelden -, van kracht doen zijn tegen; of no -,

van geen kracht, (recht.) nul en van geene waarde ;
.to put a - upon one's self, zich zelven geweld aanaoen ;
2. (lichaams)kracht; 3. (krijgs)macht, v.; -s, mv. leger,
•o. troepen, m. mv. ; land -s, landmacht; main -, het
.gros van een leger; to take by main (open) -, stormenderhand innemen; naval -s, sea -s, zeemacht, marino;
4. (werkt.) macht; moving -, beweegkracht; vrojectile -,
propellant-, projectie - kracht . 4 -MEA T, s. (koekk.) sterk
gekruid vleesch, - gehakt, o. * -MEAT -BALLS, s. mv.gehaktballetjes, o. mv . 5 -PU55P, s. perspomp, v.
Force, (foors), bw. 1. dwingen, verplichten, nopen, noodzaken, opdwingen; to be -d to do, gedwongen zijn te
doen; 2. voortduwen, -stooten, aandrijven, aanzetten,
(ook fig.) drijven (tot) ; with -d fingers, door de drukking
der vingers; 3. (mil.) forceeren, stormenc'erhand innemen;
to - one's self a passage, a way, zich (met geweld)

voorbout, voorsteker, sluitbout, m. *-BOOM, s. (zeev.)
kluifhout, o. 5 -CAP, s. (zeev.) fokke- ezelshoofd, o.
*-CAST, bw. 1. voorzien ; 2. vooraf beramen, - ontwerpen; 3. vooraf uitdenken. -, ow. een plan maken. -,
s. 1.vooruitzicht;2. plan, ontwerp, o. 5 -CASTLE, s.

(zeev.) bak, m . -MEN, mv. (zeev.) voorgasten. In. mv.
*-BOWLINE, S . (zeev.) fokkeboelijn, v. 5 -BRACE, S . (zeev.)
fokkebras, v . * -CAT-HARPINGS, S . mv. (zeev.) fokke-zwiehting,v . * -CHANNEL, S . fokkerust, v . * -CITED, bn. boven genoemd, voormeld . * -CLOSE, bw. 1. verhinderen, be-

letten; 2. uitsluiten; 3. to - a mortgage, (recht.) een
hypotheek vervallen verklaren. *-cLosuRx, s. 1. verhindering; 2. uitsluiting; 3. (recht.) naasting, vervallen verklaring, v . * -CONCEIVE, bw. te voren begrijpen, bevatten. *_COURSE, s. (zeev.) fok, v. 5 -DATE, bw.
van vroeger dagteekenen, antidateeren. * -DECK, s.
(zeev.) bak , M. * -DESIGN, bw . vooruit -, vooraf beramen.
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dw. bn. vooraf beraamd. ...ING, dw. bn. voorafberamend. * -DEEM, bw. vermoeden, veronderstellen.
*-DETERMINE, bw. vooraf vaststellen, - bepalen. -D,
dw. bn. vooraf bepaald....ING, dw. bn. vooraf bepalend.
*-DITCH, s. (vest.) voorwal, m. voorsloot, v. *- DOOM, bw.
1. vooraf veroordeelen; 2. voorbestemmen. -, s. voor
*- DOOR, S. voordeur, v. * - DRIFT RAIL, S.-bestming,v.
(zeev.) gilling van den bak, v. *- END, S. vooreinde,
voorste deel, o. * -FATHER, S. voorvader. -s, voorouders, voorvaderen. 5 -FEELING, s. voorgevoel, o.
* -FOOT, S. 1. voorpoot, m.; 2. (iron.) hand, v.; 3. (zeev.)
stevenknie, v. * - FEND, bw. 1. afwenden, af keerera;
heavens -, dat keere -, verhoede de hemel ! 2. hoeden,
beschermen ; 3. weigeren, ontzeggen. 5 -- FINGER, S. wijsvinger. m. 5 -FLAP, S. voorklep, v. *-FRONT, S. 1. voorzijde, v.; 2. voorgevel, m. *- GANSE, S. 1. eerste plan, ontwerp; 2. voorspel, o. *-GANGER, s. (zeev.) harpoenlijn, v. *- GEARS, :. mv. (zeev.) fok-kardeelen, o. mv.
-Go, bw. onr. (vt. forewent, vdw. foregone), 1. afzien
van, opgeven, zich onthouden van; - a little of your
repose for the public benefit, offer een weinig van uwe
rust voor het algemeene welzijn op ; 2. verlaten ; 3. verliezen, derven; 4. voorafgaan; our remembrances of days
-ne, onze herinnering aan vroegere tijden, - dagen;
the -ing part, het voorafgaande gedeelte. *- GOER,
(-ur), m. v. 1. voorvader, stamvader, -moeder, m. v.;
2. voorganger, -ster ; 3. voorbode ; 4. die zich onthoudt
van, M. v. *- GOING, dw. bn. afziend van enz. -, S.
(het) afzien van enz.; zie FOREGO, bw. 5 -GROUND, S.
1. voorplein, o. -plaats, v. ; 2. voorgrond, m. *- HAND, S.
1. (rij sch.) voorste deel (van een paard) ; 2. voornaamste
deel, o. ; 3. voordeel, o. -ED, bn. 1. vroegtijdig, vroegrijp; 2. voorafgaand; 3. tijdig; 4. gemakkelijk; 5. (rijsch.)
(goed of slecht) geévenredigd (van de voorste deelen).
* -HATCHWAY, S. (zeev.) voorluik, 0. * -HEAD, S. 1. voorhoofd, o.; 2. (fig.) onbeschaamdheid, v. -BALD, bn. kaal
boven het voorhoofd. -PIECE, s. (rij sch.) voorhoofdklep,
-plaat, v. *- HEAR, ow. te voren onderricht zijn. F-HEW,
bw. aan de voorzijden inhouwen, - hakken. F -HOLD, S.
(zeev.) water-, voorruim, o. 5 - HOOKS, S. mv. (zeev.) boegbanden, m. mv. * -HORSE, s. (rij sch.) voorpaard, o. *_151A
GlEE. bw. te voren uitdenken, - uitvinden. F- JEERS,
zie FOREGEARS. F- JUDGE, bw. 1. te voren oordeelen;
2. (recht.) ontzeggen; 3. wegzenden. 5 -JUDGMENT, S. vooroordeel, o. 5 -KNOw, bw. onr. (vt. foreknew, vdw. foreknown), 1. vooraf weten, - kennen ; 2. voorzien. *_KNOW
ABLE, bn. te voorzien. * -KNOWING, dw. bn. voorafwetend. -, s. (liet) voorafweten, voorwetenschap, v.
* -KNOWLEDGE, S. voorwetenschap, V. * -LAND, S. (zeev.)
voorland, voorgebergte, o. 5 -LAY, bw. 1. (mil.) bespieden, beloeren (uit eene hinderlaag) ; 2. vooraf beramen,
op touw zetten. * -LEADER, m. aanvoerder, m. F-LEECH,
S. (zeev.) voorlijk, o. ; - of the stag-tail, voorlijk van de
stag. F -LEND, bw. te voren leenen, - schenken. *- LIFT,
S. (zeev.) fokketoppenend, o. F-LOCK, S. 1. (zeev.) spijl,
v.; 2. voorhoofdhaar, o.; we must take time by the -,
(spr.) men moet de gelegenheid bij de haren grijpen;
3. lans, pin, v. F-LOIN, bn. (jag.) doorgegaan (met het
wild). 5 -LUGSAIL, S. (zeev.) breefok, v. * -MAGAZINE, S.
(zeev.) voorkruitkamer, v. *- MAN, m. 1. meesterknecht;
2. overman; 3. (drukk.) factor, m.; 4. (recht.) hoofd, eerste
lid (van een jury), o. *- MAST, S. (zeev.) fokkemast, m.
-MAN, m. (zeev.) marsgast, m. F-MEANT, bn. vooraf
bedoeld. F - MENTIONED, bn. bovengenoemd, voormeld.
*-MOST, bn., -LY, bijw. (overt. tr.) 1. voorst, eerst;
I went -, ik ging vooraan ; he put himself -, hij stelde
zich aan het hoofd; toput the best foot -, (fig.) zijn beste
beentje vooruitzetten, zijn best doen; he led the - of the
troops, hij voerde de voorhoede (des legers) aan; 2. hoogst,
opperst, (ook fig.). -LY, bijw. zie FOREMOST. F - MOTHER,
v. stammoeder, v. * - NAME, s. voornaam, m. F- NAMED,
bn. bovengenoemd, voornoemd. F-NOON, s. voormiddag,
m. F - NOTICE, S. voorafgaand bericht, o. F- ORDAIN, bw.
vooraf ordenen, - schikken. * - PART, S. 1. voorste deel,
o. voorzijde, v.; 2. aanvang, aanhef; 3. (zeev.) voorsteven,
m.; - of a sail, voorkant van een zeil. *- PAST, bn. voor
verleden. F -PEEK, s. (zeev.) hel, v. *-PER--bijgean,
PENDICULAR, S. (zeev.) voorloodlijn, v. F- POSSESSED, bn.
1.vroeger bezeten zijnde,- geweest zijnde; 2.voorgekomen.
F -PRIZE, s. (recht.) voorbehoud, o. eerste vooawaarde, v.
-, bw. 1. vooraf schatten; 2. vooraf bedingen. -D, dw.
bra. vooraf bedongen. -, bijw. uitgenomen, behoudens.
-ED,

dw. te voren beloofd. F-QUARTERS, S. mv.
(rijsch.) schouders en voorpooten (van een paard), m. mv.
5 -QUOTED, bn. boven aangehaald. F- REACH, owe
- upon, (zeev.) winnen op. F -READ, bw. vooraf lezen.
F - RIGHT, bn. volijverig, overhaast. -, bijw. recht voor
-warts.
F-ROOM, s. voorkamer, v. *- RUH, bw. onr. (vt.
foreran, vdw. forerun), 1. voorafgaan, de voorlooper zijn
van ; 2. inhalen, voorbijloopen. F-RUNNER, m. 1. voor
voorbode, m.; 2. voorteeken, o.; 3. (zeev.) voor-loper,
loglijn), m. * -RUNNING, S. (het) vooruit-loper(vand
inhalen. F -SAID, bn. voorzegd, voornoemd,-lopen,
voormeld. F -SAIL, S. (zeev.) fok, In. 5 -SAILBOOM, S.
(zeev.) bakspier, v. F-sAW, Vt. voorzag; zie FORESEE.
5 -SAY, bw. onr. (vt en vdw. foresaid), voorspellen, voorzeggen. -ING, dw. bn. voorspellend. 5 -sEE, bw. onz. (vt.
foresaw,vdw.foreseen), voorzien,vooruitzien,te voren weten.
-LNG, dw. bn. voorziend. F -SEEN, dw. bn. voorzien,
voorspeld. F -SEER, m. v. voorspeller, -ster, profeet,
profetes, m. v. F -SEIZE, bw. te voren grijpen, - vatten.
-SHADOW, bw. te voren aanduiden. -ED, dw. bn. te
voren aangeduid. F - SHADOWING, dw. bn. te voren aanduidend. --s, s. mv. voorteekens, voorbeduidsels, o. mv.
F - SHAME, bw. beschamen. -D, dw. bn. beschaamd.
F- SHAMING, dw. b-n. beschamend. F-- SHEET, S. (zeev.)
fokkeschoot, m. F -SHEW, vt. voorspelde enz. ; zie FORESHOW. 5 -SHIP, S. (zeev.) voorsellip, 0. F- SHORTEN, bw.
(schild.)verkorten, in de verkorting teekenen.-ING, bn.
verkortend. -, s. (het) verkorten, verkorting, v. *- SHOW,
bw. onr. (vt foreshew, vdw. foreshown), voorspellen, aan
verkondigen. -ER, m. v. waarzegger, -ster,-kondige,
m. v. F-SHOWING, dw. bn. voorspellend enz.; zie FORESHOW. F-SHOWN, dw. bn. voorspeld enz.; zie FORESHOW.
5 -SHROUDS, S. mv. (zeev.) fokkewant, o. F-SIDE, S. 1. voor
-kant; 2. (bk.) voorgevel, m. F-SIGHT, S. 1. (het)-zijde,v.
vooruitzien; to have no - of, niet vooruitzien (iets);
2. voorzorg, voorziening; 3. voorwetenschap (van God), v..
F --SIGHTED, bn. vooruitziend, vooruitgezien. 5 - SIGHTFL'L, bn. (w. g.) voorzichtig. ' 5 -SIGN IFY, bw. 1. voorbeduiden, aankondigen; 2. vooraf voorstellen. F-shIN, s.
(ontl.) voorhuid, v. F- SKIRT, S. (kleêrm.) voorpand, o,
F- SLACK, bw. veronachtzamen, verwaarloozen. 5 -SLOW,
bw. terughouden, uitstellen. -, ow. wachten, aarzelen.
F- SPEAK, bw. onr. (vt. forespoke, vdw. forespoken), 1.
voorspellen, voorzeggen; 2. ontzeggen, weigeren, (Steak.);
3. betooveren. -ING, dw. bn. voorspellend. -, s. 1.
(het) voorspellen, voorspelling; 2. voorrede, V. voorwoord, o. * -SPEECH. S. voorafspraak, V. F- SPOKEN, dw.
bn. voorspeld enz.; zie FORESPEAK. F--SPENT, bn. 1. ver
2. - with, uitgeput (van) F- SPURRER, S.-bruikt,op;
(Steak.) voorrijder, m. F-STAFF, S. (oudt. zeev.) Jako,bsstaf (soort sterrehoogtemeter), m. 5 - STALL, bw. 1. (fig.).
vooruitloopen (op), - zien, - zeggen; what need a man his date of woe ? waarom zou een mensch den dag des
lijdens vooruitloopen? 2. beletten, voorkomen; 3. -of,.
berooven van ; 4. (recht.) ophoopen. -ED, dw. bn. voor
Zie FORESTALL. 5 -- STALLEB, M. V. 1.-uitgelopnz.;
(fig.) vooruitlooper, -ster; 2. opkooper, -ster, m. v.
F- STALLING, dw. bn. (fig.) vooruitloopend enz. -, s.
(het) vooruitloopen, opkooping enz., v.; Zie FORESTALL.
5 -STALMENT, S. opkoop, m. F -STAY, S. (zeev.) fokkestag, m. -SAIL, S. (zeev.) fokkestagzeil, o.; fore top stay sail,
voorstengestag-, valzeil; -jail downitauler, neêrhaler van
het voorstengestag-zeil; - sheets, schoten van het voor
F - TACK,s.(zeev.) fokkehals, m.F- TACKLE,-stengazil.
s. (zeev.) sloeptakel, m. fokkemast-gijn, o. -PENDENT, S.
(zeev.) hanger van aen fokkemast, m. F- TASTE, S. voorsmaak, m. -proef, v. (ook fig.). -, bw. voorproeven.
-E, dw. bn. te voren geproefd. -R, m. v. voorproever,
m. voorproefster, v. ...ING, dw. bn. voorproevend. -,
s. (het) voorproeven. 5 - TAUGHT, dw. bn. te voren geleerd; Zie FORETEACH. F - TEACH, bw. onr. (vdw. foretaught), te voren leeren, - onderrichten. F -TELL, bw.
ow. onr. (vt. vdw. foretold), 1. voorspellen, waarzeggen;.
2. voorbeduiden, verkondigen; to - of,profeteeren. -, s.
voorteeken, voorbeduidsel, 0. F - TELLEF., M. V. 1. profeet; profetes, waarzegger, -ster, m. v.; 2. voorteeken, o.
voorlooper, m. * -TELLING, dw. bn. voorspellend. -, s.
(het) voorspellen enz.; zie FORETELL.» -THINK, bw. ow.
onr. (vt. en vdw. forethought), voorafdenken: bedenken,
berekenen, vooroverleggen, met voorbedacht handelen.
F- THOUGHT, dw. bn. vooraf bedacht enz.; zie FORETHINK. -, s. voorbedenking, v. vooroverleg, o. beF -PROMISED,
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bn. behoedzaam, beraden.
-TOKE, S. voorteeken, voorbeduidsel, o. - , bw. voorbeduiden, voorspellen. -D, dw. bn. voorspeld. *- TOLD,
dw. bn. voorspeld; zie FORETELL. *-TOOTH, S. (mv.
-teeth), 1. voor -, snijtand; 2. (rijsch.) toomwand, m.
5-TOP, S. 1. voorharen (boven het voorhoofd), o. mv.;
2. (kapp.) haartoertje, - toepetje, o.; 3. (zeev.) voormars,
v.; captain of the -, uitkijker op de voormars; -bowline, fokkeboelijn; gallant bowline, voorbramboelijn ;
-gallant brace, voorbrambras; -gallant backstays, voor brampardoens; -gallant mast, bramsteng; -gallant yard,
voorbramra; -gallant sail, voorbramzeil; -gallant stay,
voorbramstag; -mast, voorsteng; - mast shrouds, voor
-sail, voormarszeil; -sailbrace, voormarse--stengwa;
bras; -sail yard, voormarsera; -sail tie, marsedraaireep;
-yard, voormarsera. *-voucHED, bn. vooraf bevestigd,
- verklaard. *- WARD, S. (mil.) voorhoede, v. front, o.
*-WARN, bw. 1. te voren -, vooraf waarschuwen; 2.
voorbehoeden. -ED, dw. bn. vooraf gewaarschuwd enz.;
zie FOREWARN. -ING, dw. bn. vooraf waarschuwend
enz. -, s. (het) vooraf waarschuwen, waarschuwing, v.
*-WEND, ow. voorafgaan, voorgaan. ° - WHEEL, S. 1.
(riit.) voorwiel; 2. (werkt.) voorst rad, o. 5-WIND, S.
goede wind, wind van voren, m. 5 -wisic, bw, vooraf
wenschen, - begeeren. F-woMAN, v. (mv. forewomen),
eerste werkster, opzichtster (in eene fabriek),v. °- woRN,
bn. afgedragen, versleten. F-WRIST, S. (ontl.) voorst
(handgewricht, o. * - YARD, S. 1. voorplaats, v. voorhof,
m.; 2. (zeev.) fokkera, v.
Foreign, (for-in), bn. 1. vreemd, buitenlandsch; the offi ce, het ministerie van buitenlandsche zaken; for account, (kh.) voor rekening van derden; - bill, vreemde
(buitenlandsche) wissel; - commerce, buitenlandsche han
in - parts, in vreemde landen; 2. (fig.) vreemd (aan),-del;
niet behoorend (tot); I most speak a language - to my
heart, ik moet een taal spreken vreemd aan mijn hart;
-front., verwijderd van; - attachment, (recht.) derde beslag (van een ingeborene op goederen aan een buitenlander toebehoorend). *- ER, ('-in-nur), m. v. vreemdeling, m. v. buitenlander, m. buitenlandsche, v. F -Ess,
s. - from, 1. vreemdheid, v. (het) vreemd zijn (aan);
2. (recht.) onbevoegdheid, v.
Forensal, (fo- ren' -sel), *...sic, ( -sik), bn. gerechtelijk,
tot de balie behoorend.
Forel, s. perkament van schapenvel, o.
Forest, (for'-est), s. 1. woud, bosch, o.; 2. koninklijke
jachtgronden, m. mv. *-, bn. boschachtig, wild, woud...;
- laws, jachtverordeningen, wet op de houtvesterijen.
*-BORN, bn. (Shak.) in een woud (bosch) geboren.
*-GLADE, S. boschweide, v. * - BOUSE, s. 1. boschwoning,
v.; 2. houtv-estershuis, - kantoor, o. *- SEED, s. zaad van
woudboomen, o. * - TREE, S. woudboom, m.
Forest,(for'-est),bw.wouden -,bosschen aanleggen.* -AGE,
('-idj), s. 1. woud -, boschrecht,o.; 2. woud-belasting,belasting op de houtvesterijen, v. 5-ED, dw. bis. 1. met bos schen beplant; 2. hout -, boschrijk. *- ER, ('-sir), m. v.
1. houtvester; 2. boschwachter, m.; 3. boschbewoner,
- bewoonster, m. v.; 4. hout -, boomkundige, m. -, s. woudboom, m. * - ING, dw. bn. met bosschen beplantend
enz.; zie FOREST, bw.
Forfeit, (for'-fit), s. 1. (het) verbeurd verklaarde, verbeurd
verklaard goed, o.; 2. boete, v.; 3. afkoopgeld; 4. pand,
o.; the game of -s, het pandspel; to incur -s, panden verbeuren; (recht.) boeten beloopen; 4. straf, v.; to
pay the -, de straf boloopen, - ondergaan. k -, m. v.
veroordeelde, buiten de wet gestelde, m. v.; your brother
is - of the law, (Shak.) uw broeder is buiten de wet
gesteld, - ter dood veroordeeld.
Forfeit, (for'-fit), bn. verbeurd verklaard, geconfisqueerd,
vervallen; this world - to death, deze wereld aan den

behoedzaamheid, v.

dood gewijd.

-FUL,

Forfeit, (fer'-fit), bw. 1. verbeuren, door verbeurd ver
verliezen, beloopen (eene boete, Bene straf enz.),-klaring
to - a right, een recht verbeuren; to - a feud, een leen
verbeuren; to be -ed, zijn recht verloren hebben; the
offender -ed life for life, de schuldige zette leven
voor leven in de waagschaal; he has -ed his word, hij
heeft zijn woord geschonden; he -ed his reyutation, hij
stelde zijnen goeden naam in de waagschaal; to - a sum
of, een boete beloopen ten bedrage van; he will - the
contract, hij zal het contract afkoopen. 5 -ABLE, bn.
verbeurbaar,te verbeuren, te beloopen, afkoopbaar. *- ED,

FOR.
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dw. bn. verbeurd enz.; zie FORFEIT, bw. *- ER, m. v.
verbeurden, verbeurster, m. v. 5 -ING, dw. bn. verbeurend enz. -, s. (het) verbeuren enz.; zie FORFEIT, bw.
* -URE, ('-tjoer), s. 1. verbeuring, verbeurte, v.; 1. ver
goed; 3. pand, o.; 4. boete, straf, kastij ding, v.;-beurd
5. afkoop, m.
Forfend, (for-fend'), bw. 1. voorkomen; 2. verbieden.
Forfex, (for'-feks), s. (heelk.) schaar, v.
Forgave, (fir'-ghov'), vt. vergaf; zie FORGIVE.
Forge, (fordsj), s. 1. smederij, smidse, v.; traveling -,
(mil.) veldsmederij, v.; 2. (het) smeden: 3. smeltoven, m.
*_, bw. 1. smeden (ook fig.), maken, namaken; to - coin,
valsche munt slaan ; to - a bill, een valschee wissel
maken; 2. verdichten. *- D, dw. bn. gesmeed enz.; zie
FORGE. *-R, ('djur), m. v. 1. smeder, m. smeedster, v.
grofsmid, m.; 2. namaker, namaakster, m. v. falsaris;
- of coin, valsche munter; to - over, (zeev.) voorbij.
zeilen (een ander schip); 3. verdichter, uitdenker, -ster,
m. v. 5 -RY, ('-djur -i), s. 1. (het) smeden, smederij; 2.
namaking, vervalsching, onderschuiving (van valsche
stukken), v.; 3. (recht.) misdrijf van vervalsehing, o.
Forget, (for-ghet'), bw. onr. (vt. forgot, vdw. forgotten),
1. vergeten ; 2. nalaten, veronachtzamen. *- FUL, bn.,
-LY, bijw. 1. vergeetachtig, ontrouw (van geheugen);
to be - of, vergeten, veronachtzamen; 2. doende vergeten;
to steep cares in large - draughts, de zorgen in ruime
teugen (wijn enz.) smoren. *- F L] LD ESS, S. 1. vergeetachtigheid, veronachtzaming; 2. vergetelheid, v.
Forgetive,(fordj'-e-tiv),bn.l. smeedbaar; 2. vervalschbaar.
Forget-me-not, (for-ghet' -mi -not), s. vergeet-mij-niet
(bloem), o.
Forgetter, (for-ghet'-tur), m. v. vergeetachtig -, nalatig
mensch, m.
Forgetting, (for-gliet'-ting), dw. bn., *- LY, bijw. vergetend enz. -, S. (het) vergeten enz.; zie FORGET, bw.
Forging, (fordsj'-ing), dw. bn. smedend enz. *-, s. (het)
smeden emz.; zie FORGE en FORGERY; I cannot account
for his - such news, ik begrijp niet lion hij zulke tijdingen kan uitdenken; - ahead, (zeev.) vooruitgaan.
Forgivable,(for-ghiv'- i -bl), bn.verschoonbaar,vergeeflijk.
Forgive, (for-ghiv'), bw. onr. (vt. forgave, vdw. forgiven),
1. vergeven, verontschuldigen; to -- an offence, Bene
beleediging vergeven; to - a persoyr iemand vergiffenis
schenken; may Heaven - it you ! moge de hemel het u ver
! he was forgiven, hij kreeg vergiffenis, - genade; shall-gevn
be forgive the peop le their iniquity, (Bij b.) 's volks goddelooshei d zal worden vergeven ; to - a debt, een schuld
kwijtschelden. *-,N, (-ghiv'-n), dw. vergeven enz.; zie
FORGIVE, dw. 5 -NE55, s. 1. vergiffenis, genade; 2. vergevensgezindlleid, lankmoedigheid; 3. kwijtschelding, v.
K-- R, (- wur), m. v. die vergiffenis schenkt, vergevensgezinde, m. v. 5 ...IN G, dw. bn. vergevend enz. -, bn.
vergevendsgezind. -, s. (het) vergeven enz.; zie FORGIVE.
Forgot,(for-ghot'), vt. vergat; zie FORGET. *-TEN,(- ghot'-n),
dw. bn. vergeten enz.; Zie FORGET.
Forhail, (for'-heel), bw. bedroeven.
Forisfamiliate, (fo- ris -fo-mil'- i -et), bw. (recht.) handlichting geven (aan een minderjarige), emancipeeren.
*...ION, (- ee -sjun), s. (recht.) handlichting, v.
Fork, (fork), s. 1. vork; hooivork, v.; carving -, groote
(tafel)vork, voorsnijvork; the Caudine -s, (Rom. g.) de
Caudijnsche vorken (zek. bergpassen in Italië); 2. (het)
hoekige (der bliksemstralen), zig -zag; 3. splitsing (van
een weg); 4. galg, v. * - EIND, s. (stoomv.) vorkspruit, v.
5-FISII, s, zwaardvisch, m. F-HEAD, S. 1. pijlspits, v.; 2.
(stoomv.) voorjuk, voetjuk, o. *- TAII., s. jonge zalm, m.
Fork, (fork), ow. - out. 1. zich vorken, zich scheiden,
- splijten; 2. (landb.) schieten. *-, bw. 1. vorken, met
een vork wegnemen, - omspitten, - omgraven, - omwroeten; 3. aanpunten, scherpen (een pijl). *- ED, (forkt),
dw. bn. gevorkt enz.; zie FORK. -, bn., -LY, bijes. 1.
gevorkt, gespleten, getakt; 2. slangswijze (van den
bliksem); 3. (fig.) dubbelzinnig; - head, getakte horens,
gewei. *-EDNESS, s. gevorktheid. vertakking, V.
Forkets, (for'- kets), s. mv. belegstukjes, o. mv. belegsel, o.
Forkin, (for-kin), - robin, s. (gen.) oorworm, m.
Porkiness, (fork'-i-nec), S. Zie FORKEDNESS.
Forking, (fork' ing), dw. bn. vonkend enz.; zie FORK,
ow. en dw.
Porky, (fok'-i), bn. vorkvormig, getakt, gespleten.
Forlay, (for-lee'), bw. loeren op, beloeren.
Forlie, (for-laj'), ow. oer. (vt. forlay), liggen voor.
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Forlore, (for-loor'), Zie FORLORN.
Forlorn, (for-lom'), bn. - of * - LY, bijw. 1. ontbloot,

FOR.

(k.) plastisch, scheppend; 3. (taalk.) buigend, etymologisch.
ontdaan ; - of hope, hopeloos, zonder hoop, 2. verlaten, Formed, (foe'-id), dw. bn. gevormd enz.; zie FORM.
opgegeven, 3. eenzaam; 4. ongelukkig, ellendig, verloren; Formedon,(form'- mi-dun),s. (oud Eng. recht) leenbrief,m.
- hope, (mil.) 1. verloren post; 2. troep vrijwilligers Former, (form'-ur), m. v. 1. vormer, maker, -maakster,
voor een hachelijken aanval; 3. laatste (in het ham. v. schepper, m.; 2. (werkt.) model, o. mal, v.; (mil.) cartzardspel). *-, m. v. verlatene, hulpelooze, m. v.
ridge -, kardoesvorm. *-CHISEL, s. graveerijzer, o.
*-NESS, S. 1. verlatenheid, eenzaamheid; 2. wanhoop,
Former, (form'-ur),bn. (vergr. tr.) 1. (de, het) eerdere,vroeellende, v.
gere; 2. verledene; oude; the - ages, de verledene eeuwen;
Form, (form), s. 1. vorm, m.; I could not discern the 3. (de, het) laatste (in tegenst, van latter) deze, dit, (de,
thereof, ik kon er de gedaante niet van onderscheiden;
hot) eene; both clergy and laity, the - from interest, the
to reduce to a -, tot een regelmatigen vorm brengen;
latter from indignation, geestelijken en leeken beiden, de
being in the - of God, (Bij b.) napr Gods gedaante; - of
eersten uit belang, de laatsten uit verontwaardiging.
,government, regeeringsvorm; 2. regel, m. regelmaat, v.; in
* -LY, bijw. eertijds, vroeger, in oude tijden, voorheen.
due -, in regelmatigen vorm; for -, for -'s sake, om den Formful, (form'-foel), bn. scheppend, vormend,
vorm; 3. plechtigheid, v.; the -s of judicial proceeding, de Formiate, (for'-mi'-et), s. (scheik.) mierenzuur-zout, o.;
rechterlijke vormen, de vormen der rechtspleging; the -s
- of alumin, mierenzure kleiaarde.
of public worship,de plechtigheden van den openbaren eere- Formic, (form' -ik), be. mieren betreffend; - acid
dienst;the -s of civility, de vormen der wellevendheid; it is
(scheik.) mierenzuur.*- A-LEO, S. mierenleeuw (insect),m.
a mere matter of -, het is niets anders dan vorm; 4. vor- Formicating, (for'- mi-kee-ting),bn. (gen.) zwak -, ongemelijkheid; 5. wijze, v.; - of expression, - of words,
lijk kloppend (van den pols). *...CATION, (- kee'-shun), s.
wijze van zich uitte drukken, omkleeding van woorden,
1. (gen.) huid-krieuweling, v.; 2. (het) mierenkruipen.
v. stijlvorm, m.; 6. sierlijkheid, schoonheid; -7. formule, v. Formidable, (for'- mi-di-bl), bn., *...ABLY, bijw. - to, geformulier, o.; 8. bank, v.; a fifth -- boy, een leerling der
ducht, vreeselijk. *- NEss, s. vreeselijkheid, geduchtvijfde klasse; 9. (fig.) leger (vanden haas), o.; 10 (drukk.,
heid, v.
gran. enz.) vorm, m.: first -, schoon blad; 11. (rijsch.) Formill, (for'-mil). bn. (w. g.) bevelen.
hals (van een paard), m. *- CUTTER. S. voorsnijder, m. Forming, (form'-ing), dw. bn. vormend enz. *-., s. (het)
Form, (form), bw. 1. vormen, formeeren, fatsoeneeren;
vormen; - paper for cartridges, (mil.) patroonpapier
God -ed man of the dust of the ground, God vormde den
snijden.
mensch uit het stof der aarde ; she was - ed with much Formless, (form'-less), bn. vormloos, wanstaltig.
elegance, zij had eene zeer bekoorlijke gestalte; to - an Formosa, (for-mo' -ze), s. (aardr.) Formosa (eiland), o.
image of clay, een beeld van klei maken, - vormen; to - Formula, (form' j oe-le),s. (mv. formulae),1. (k.) formule, v.;
a square of troops, (mil.) een carré formeeren; to - line,
2. (gen.) recept, o.
linie formeeren; to - a design, een plan vormen, - maken; 1 Formule, (form' joel), s. zie FORMULA.
to - mind to, (fig.) den geest vormen, - opleiden tot; Formulary, (form' joe -le-ri), s. 1. formulier, formulierto - a society, eene maatschappij -, eene vereeniging
boek; 2. monster(boek); 3. receptenboek, o. k-, bn. vorstichten; to be -ed into a corporation, tot een lichaam
melij k, naar het voorschrift.
gevormd zijn; to - regulation for the government, Formyle, (for'-majl), s. (scheik.) mierenzuur (een vocht).
bepaalde regelen voor het bestuur aannemen; 2. sa- Fornicate, (for'- ni-ke-) bn. gebogen, gewelfd. *-, ow.
menstellen, ordenen ; the senate and the house of
hoereeren, overspel plegen. *-n, dw, overspel gepleegd.
representatives - the legislative body, de senaat on de
*...ING, dw. bn. overspel plegend. F...ioN, (-kee'-sjun), s.
kamer der vertegenwoordigers vormen (maken uit) het
1. hoererij, v. overspel, o.; 2. (bk.) booggewelf, verwulf,
wetgevend lichaam; this country -s a part of the conti0. welving, v. *...OR, ('-ur), m. v. 1. overspelige (man of
nent of India, dit land maakt een gedeelte van het vastevrouw), m. v.; 2. (Bij b.) afgodendienaar, m. *...TRESS, V.
land van Indië uit ; many circums,ances -ed them to
hoer, lichtekooi, V.
take a great part in the affairs, vele omstandigheden stel- Forpass, (for-pos'), ow. voorbijgaan.
den hem in staat een aanzienlijk deel in de staats- Forpine, (for-pajn'), bw. verkwisten, doorbrengen.
zaken te nemen; these qualities -ed him for command, Forray, (for-ree'), bw. verwoesten, vernielen. *-, s. verdeze hoedanigheden maakten hem voor het bevel voeren
nieling, v.
geschikt; to - to courtesy, hoffelijkheid loeren; 3. (drukk.) Forsake, (for'seek'), bn. onr. (vt forsook, vdw. forsaken),
in den vorm zetten ; 4. (recht.) afkondigen (een wet). -,
verlaten, opgeven, verzaken, laten varen; the color forow. zich vormen, ontstaan.
sook her cheeko, de (bloeds)kleur ontweek haar gelaat.
Formal, (for-mej), bn., * - LY, bijw. 1. vormelijk, regel
-N, (-seek'-in), dw. bn. verlaten enz.; zie FORSAKE.
formeel; the cardinal entered into a - di.cputewih,-matig,
*-R, (-seek'-ur), m. v. verzaker, verzaakster, afvallige.
de kardinaal knoopue een vormelijken woordenstrijd aan
die opgeeft enz., m. V.; Zie FORSAKE. 5 ...ING, dw. bn.
met; 2. uitdrukkelijk, bepaald, positief; 3. omslachtig,
verlatend enz. -, s. (het) verlaten enz.; zie FORSAKE.
in -, met vormen; a mad - in his dres., een man zeer Forsay, (for-see'), bw. 1. verbieden; 2. afzien (van).
opgesmukt in zijne kleeding; a -speech, een gelegenheids- Forslack, (for- slak'), bw. uitstellen.
toespraak; a beard of - cut, een baard naar de mode; Forsook. (for- soek'), vt. verliet enz.; zie FORSAKE, bw.
-- duty, wereldsche plicht, burgerlijke vorm, - beleefd- Forsooth, (for-soeth'), bijw. voorwaar, zeker, -lijk, inderheid; - worship, vormen-eeredienst; a - man, (Shak.) een
daad.
degelijk mensch, een man zooals het behoort; 4. gemaakt, Forster, (fors'-tur), m. zie FORESTEII, s.
preutsch, gedwongen. *- IsM, s. stelsel van (uiterlijke) Forswear, (for-sweer'), bw. onr. (vt. forswore, vdw. forvormen, o. * - IST, m. v. die aan (uiterlijke) vormen
sworn), 1. afzweren; do - her, zweer haar af, verzaak
hangt, pedant; 2. schijnheilige, I-wezel, m. v. * - ITY, s.
haar; 2. onder cede ontkennen; how loudly he -s thy
(-ies), 1. vormelijkheid. 2. praktijk, v.; 3. vorm, m. formagold, (Shak.) hoe nadrukkelijk zweert hij uw goud niet
liteit, v.; -ies of law, rechtsvormen; they sate down in
te bezitten; to - one's self, een valschen eed afleggen;
their -ies, zij zaten vormelijk terecht; 3. welvoeglijkte be forsworn, meineedig zijn. *-, ow. een valschen eed
heid, v. decorum; 4. voorkomen, uiterlijk, o.; 5. wezen
afleggen, meineedig worden. *-ER,( -ur), m. v. meineedige,
-lijkhed,v.
wezen, o.
eedbreker, -breekster, m. v. *- ING, dw. bn. afzwerend,
Formalize, (for-mel-aj z'), bw. 1. vormen; (fig.) in vormen
enz.; zie FORSWEAR. -, s. 1. (het) afzweren; 2. meineed,m.
gieten; 2. aan de vormen vasthouden; to be -d upon, Forswear, s. 1. (het) afzweren; 2. meineed, m.
beleedigd zijn over. *-, ow. aan vormen hangen enz., Forswonk, (for-swink') bn. afgewerkt, vermoeid.
(w. g.). *- D, dw. bn. gevormd enz.; zie FORMALIZE. Forswore, (for-swoor'). vt. afzwoer enz.; zie FORSWEAR.
* ...ING, dw. bn. vormend eaz.; Zie FORMALIZE, bw.
Forsworn, (for-sworn'), dw. bn. afgezworen enz.; zie
Forma, (for-me), bijw., - pauperis, (recht.) pro deo, gratis;
FORSWEAR. * -NESS, S. meineedigheid, v.
to sue -, pro deo pleiten.
Fort, (fort), s. 1. (mil.) sterkte, vesting, v. fort, o.; Formate, (for'-met), s. zie FORMIATE.
for harbor defence, (zeev). steenen beer (aan den ingang
Formation, (for-mee-sjun), s. 1. vorming; 2. samensteleener haven); 2. (schenk.) kracht (der kling); 3. (fig.)
ling (van het hart); 3. (aardk.) formatie, v. *- LEVEL,
sterke zijde (in tegenst. van zwakke zijde), v.
*-LINE, s. (werkt.) plat, vlak, niveau, o.
Fortalice, (fort-el-is), s. (vest.) klein buitenwerk, o.
Formative, (for'-me-tiv), bn. 1. vormend, makend; 2. Forte, (for -te) bij w. (muz.) sterk, forte. *-, s. zie FORT, 2.
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deld. *...izE, (-ajz), bw. de fortuin -, het lot regelen
Forted, (fort'-id), bn. versterkt, van vestingwerken voorzien.
(van).
Forth, (forth), bijw. 1. voorwaarts, vooruit; from that day Forty, (for'-ti), bn. telw. veertig; sheet of forties, (drukk.)
veertiger-formaat.
-, van dien dag aan, sedert dien dag ; and so -,
en zoo voorts; from this time -, sec'ert dien tijd
Forum, (- fe '-rum), s. 1. (Rom. g.) groote markt (te
how far - ? tot waar ? 2. voort, naar buiten, buiten
Rome); 2. (fig.) rechterlijke macht, vierschaar, v.
send him - of France, zend hem buiten Frank--warts; Forwander, (for-wan'-dur), bw. ronddolen, omdw..len.
rijk; to bring -, voortbrenge,l; to put -, drij-v en, doen
F-ED, dw. omgedwaald.
uitbotten enz.; to write - to, uitnoodigen tot...; to call -, Forward, (°or'-wurd), biiw. voorwaarts, vooruit; to
oproepen, aansporen; will he not (go) -- ? wil hij niet weg,
go -, to move -, voorwaarts gaan, voortrukken ; he ran
- heen? to be -, voort -, weg zijn; to set -, voorstellen,
backward and -, hij liep voor- en achterwaarts; from
voorhouden.
vz. buiten, voort! weg! ° -COMING,
this time -, van nu aan, voortaan; to put one's children
bn. verschijnend, zich voordoend; to be -, voor den
- in the world, zijne kinderen in de wereld doen voordag komen; (recht.) verschijnen. -, s. verschijning, v.
uitkomen, - voortduwen; balance carried -, (boekh.) saldo
*- GOING, S. 1. uiting, v.; 2. vertrek, o. (het) heengaan.
voor balans, saldo op nieuwe rekening; to set the
*-ISSUING, bn. vooruitkomend, -schietend. * -RIGHT,
clock -, de klok vooruit zetten ; to look - to, zien op,
bijw. rechtstreeks,regelrecht. *-wARD,bijw. zie FORWARD.
uitzien naar. *-, bn. 1. (het, de) voorste, eerste; 2.
-WITH, bijw. dadelijk, ooggin blikkelij k.
vurig, ijverig, vlijtig ; 3. voorbarig, scherp, afdoend; 4.
Forthink, (for-think'), bw. berouwen.
los, ongedwongen; 5. vroegtijdig, vroeg rijp (ook fig.); 6.
Forthy, (foor'-ti), bijw. dus, derhalve.
gevorderd (in studie enz.) ; how - is he l hoe ver is hij?
Forieth, (for'-ti-eth), bn. telw. (de, het), veertigste.
to be - in the world, wel „taan bij zijne zaken; 7.
Fortifiable, (for'-ti-faj i-bl), bn. versterkbaar.
vaardig, overhaast ; be not - ira speaking, wees niet
Fortification, (for-ti-fi-kee'-sjun), s. (vest.) 1. sterkte,
voorbarig in het spreken; - protest, (recht.) voorbarig -,
vesting, fortificatie; 2. versterking, v.; 3. vestingbouw,m.
ontijdig protest; 8. neuswijs, ingebeeld.
Fortified, (for'-ti-fajd), dw. bn. versterkt enz.; zie FoR- Forward, (for'-wur•d), bw. 1. bevorderen ; 2. doen voorTJFY.
uitkomen, -gaan, doen vorderen, steunen; 3. overbrengen,
Fortifier, (for'-ti-faj-ur), m. v. versterker, -ster, m, v.
bezorgen; pray to - the enclosed (letter), gelieve inlig-, m. vestingbouwkundige, -bouwer, m.
genden (brief) te laten bezorgen; 4. (kh.) verzenden, exFortify, (for'-ti-faj), bw. (vt. fortified), 1. (vest.) versterpedi eeres; goods to be - -d, expeditie-goederen *- ING, bn.
ken, bevestigen; 2. versterken, sterker maken. °-, ow.
- agent,expediteur, verzender, m. 5 -ED, dw. bn.bevorzich versterken. *- ING, dw. bn. versterkend. -, s.
derd enz.; zie FORWARD. *-ER, ('-ur), m. v. 1. bever(het) versterken.
deraar, -ster; 2. verzender, -ster, m. v. *- LY, bij w. vaarForilage, (for'-ti-lidsj), s. (vest.) fortje, o.
dig. snel, spoedig enz.; zie FORWARD, bn. 5 -NESS, S. 1.
Fortin, (fort'-in), s. veldschans, v.
ijver ; spoed, m.; 2. vuur, o. drift; 3. stoutheid, v.
Fortissimo, (for-tis'-si-mo), bijw. (muz.) zeer sterk, almoed, m.; 4. voorbarigheid, ingebeeldheid, neuswijsheid;
1 ersterkst.
5. vroegrijpheid (ook fig.), v.; to be in great -, zeer voor
Fortitude, (for'-ti-tjoed), s. gmv. zielesterkte, zielszijn; 6. vordering, v. vooruitgang (in studie enz.), nI.-barig
kracbt, v.
Forwaste, (for-weest'), bw. verwoesten, vernielen.
Fortlet, (fort'-lit), s. (vest.) fortje, o.
Forweary, (for wie'-ri), bw. ontmoedigen.
Fortnight, (fort'-najt), s. veertien dagen, m. mv. halve Forweep, (for'- wiep'), ow. lang -, veel schreien, - klagen.
maand, v.; this day - (hence), heden over 14 dagen: this Forword, (for'-wurd), s. belofte, toezegging, v.
14 dagen; every -, Foss, (fos), s. 1. kuil, m.; groef; 2. sloot, gracht, v.; 3. (goudw.)
day a - (since, ago), heden
alle -, om de 14 dagen. *- LY, bijw. om de 14 dagen.
staafvorm, m. F -ROAD, *-WAY, S. Romoinsche weg (in
Fortress, (for'-tres), s. vesting, veste, sterkte, v. fort, o.
Engeland van Totness over Exeter naar Barton).
*_, bw. (Shak.) versterken. 0 -ED, dw. bn. versterkt.
Fosse, (foss), zie Foss.
Fortuitous, (for-tjoe'-i-tus), bn., *- LY, bijw. toevallig, Fosset-seller, (fosset-sel-ler), m. wijnkooper, m.
toevalligerwijs. *- NEss, s. toevalligheid, v.
Fossil, (fos'-sil), bn. 1. (aardk.) -alt-, opgegraven, fossiel;
Fortuity, (for'-tjoe-i-ti), s. toeval, o.
2. versteend; - coral, koraalsteen; - cork, bergkurk;
Fortunate, (for'-tjoe-net), bn., 5 -LY, bijw. gelukkig,
- salt, steen-, bergzout ; - shells, versteendé schelpvoorspoedig; - times, voorspoedige tijden; - ticket, gedieren. *-, s. versteening. *-s, mv. fossiliën, v. mv.
lukkig briefje (in de loterij); -ly, he did not see me,
* -COPAL, s, berglaars, v.
gelukkig, zag hij mij niet. * - NESS, s. geluk, o. voor Fossiliferous, (fos-sil-if'-ur-us), bn. fossielachtig.
-spoed,m. Fossilist, (fos'-sal-ist), m. fossiliën- kenner, -beschrijver,m.
Fortune, (for'-tjoen), s. 1. (fab.) Fortuna (godin), v.; 2. Fossilization, (fos-sil -i-zee'-sjun), s. versteening, fossigeluk, o. fortuin, v.; to seek -, fortuin zoeken; I shall
lizatie, v.
try my -, ik zal mijn geluk beproeven; a soldier of -, Fossilize, (fos'-sil-ajz), bw. versteenen, tot fossiliën
een soldaat van fortuin; 3. fortuin, v. lot, o. bestem
maken. *- D, dw. bn. versteend. 5 ...1N G, dw. bn. verv.; by good -, bij geluk; it was my good - to know-ming,
steenend.
it, ik had het geluk het te wets n; she told him his -s, Fossilogy, (fos-sil'-o-dji), s. gmv. leer der versteeningen,
zij zeide hem wat zijn lot zou wezen; in you the - of
- der fossili"n, v.
the country lies, in uwe handen berust het lot van het Fossores, (fos-so'-ris),s. mv. aarddelvers (insecten), m.mv.
land; a singular piece of good -, een zeldzaam geluk: Fossorial, (fos-so'-ri-el), bn. gravend, delvend. *-s, mv.
to make -, to get a -, fortuin maken; 4. vermogen, o.
(nat. h.) delvers (als mollen enz.), m.
rij. dom, m.; a gentleman of -, een man van fortuin; Fossulate, (fos'-sjoe-let), bn. langwerpig en nauw gea man of small -, een man van weinig vermogen; to
graven.
have a -, fortuin -, veel geld hebben; to marry agreat-, Foster, (fos'-tur), S. Zie FORESTER.
een rijk huwelijk sluiten, - doen; his -s . were in a des- Foster, (fos'-tur), bn. voedend, vs'- plegend, pleeg..., voed
perato condition, zijne fortuin was in erbarmelijker staat;
* - BABE, S. zuigeling, m. v. * - BROTF[ER, m. zoog--ster.
a man of broken -s, een geruïneerd -, verarmd man;
broeder, m. * -CHILD, s. voedsterkind, o. *- DAM, S.
we looked upon our -s as once more rising, liet scheen
min, voedster, v. F -EARTH, s. (tuinti.) kweekaarde, v.
ons toe alsof oiize toestand zich weder verbeterde; 5.
*- FATHER, m. pleegvader, m. * - LAND, s. voedsterland,
huwelijksgift, V. bruidsschat, m. *- BOOK, s. waarzeg
0. F -LEAN, S. weduwgift, v. -leen, o. * -MOTIIER, V.
droomboek, o. * -HUNTER, s. fortuinzoeker,-gersbok,
pleegmoeder•, v. *- NURSE, v. voedster, min, v. 5 -sisTER,
m. * -HUNTING, bn. fortuinzoekend. * - TELL, bw. waar
v. zoogzuster, v. *-soN, m. pleegzoon, m.
-ING, dw. bn. waarzeggend, voorspellend; - lines,-zegn.
Foster, (fos'-tur), bw. 1. voeden, plegen; 2. zoogen; 3. oplijnen der hand waaruit men kan waarzeggen. -, s.
voeden; 4. kweeken (planten) (ook fig.); 5. bevorderen, on(het) waarzeggen, waarzeggerij, v. *-TELLER, m. v. waar
derhouden, verlevendigen; to - up, opvoeden, verple-ster, m. v.
-zegr,
gen. * - AGE, ('-ids), s. voeding, (het) zoogen, verpleging, v.
Fortune, (for'-tjoen), bw. 1. fortuin maken; 2. waarzeg* -ED, dw. bn. gevoed enz.; Zie FOSTER, bw. 5-ER, ('-ur'),
gen. *-, ow. gebeuren, uitkomen. *- D, dw. ho. forv. min, voeds,-er, v.; to put a child to -s, een kind te
tuin gemaakt. -, bn. 1. gegoed, bemiddeld, welgesteld;
minne besteden, - geven. * -ING, dw. ho. voedend enz.
2. gebeurd. * - LESS, bn. 1. zonder fortuin, onbemid-, S. (het) voeden ens.; zie FOSTER, bw. * - LING, m. V.

vuur

314

FOS.-FOU.

FOU. - FOX.

bn. vervallen, vol kuilen (van een weg enz.). *-Y, s. 1.
gieterij, (ijzer)smelterij, v.; 2. (het) gieten.
Founding, (faaund'-ing), dw. bn. stichtend. *-, s.
1. (het) stichten; 2. (het) gieten enz. zie FOUND.
Foundling, (faaund'-ling), m. v. vondeling,m.v.*-HosPITAL, S. vondelingshuis, o.
Foundress, (faaund'-res), v. stichtster, v.
Foundry, (faaund'-ri), s. zie FO UNDERY.
Fount, (faaunt), s. 1. bron, fontein, v.; 2. zie FONT, 2.;
3. letterspijs, v. *-cASE, s. letterkas, v.
Fountain, (faaunt'in), s. 1. bron, wel, fontein, springbron, v.; 2. (fig.) waterwerk, o.; 3. (fig.) oorsprong, m.
bron,v. * -GLASS, S. glazen buis eener Argantsche lamp,
FIGHT.
v. *-HEAD, s. oorsprong, m. oorzaak, v. * -PEN, S.
Foul, (faul), bn. 1. vuil, onrein, onzindelijk; 2. troebel;
fonteinpen (zich zelve met inkt vullend), v. * -TREE,
it is good to fish in
water, (spr.) in troebel water is
s. fontein-, waterboom (op de Antillen), m.
goed visschen; 3. kwaad, bedorven (van lucht enz.); a tongue, een vuile -, beslagen tong; (fig.) lastertong; - Fountainless, (faaunt'-in -les), bn. bronnenloos, zonder
bronnen.
stomach, een bedorven maag; a
breath, een stinkende
adem;
disease, venerische ziekte; - language, vuile -, , Fountful, (faaunt'-foel), bn. vol bronnen, bronnenrijk.
ontuchtige taal; 4. slecht, ongunstig;
weather, slecht ' Four, (foor), bn. telw. vier; a coach and -, een koets
met vier paarden; to drive
in hand, met volle (losse)
weder (zeev.);
wind, tegenwind;
anchor, onklaar
teugels mennen; - and two, (dansk.) avant-deux;- douGle,
anker; - bottom, aangegroeide huid (van het schip);
in
vieren
gevouwen;
on
all
-s,
op handen en voeten;
coast, vuile -, gevaarlijke kust; -ground, slechte grond;
all-s, (kaartsp.) een imperiaal. * -CORNERED, * -SQUARE,
bay, onveilige baai;
hawse,
rope, onklaar touw;
bn. vierhoekig. * -DOUBLE, bn. vierdubbel, viervoudig.
onklare kluizen; to run -, stooten (op een bank enz.);
*-FOLD, bn. viervoudig. *-FOOTED, bn. viervoetig.
5. kwaadaardig, boos; a
deed, een slechte -, wreede
* -- HANDED, bn. vierhandig. * -POSTED, bn. vierpootig
daad;
spirit, booze geest;
intention, kwade bedoe(van een ledekant). *-SCORE, bn. tachtig. * -STRINGED,
ling; - means, schandelijke middelen; practices, oneerlijke praktijken; play, verraderij, boos opzet; valsch ( bn. viersnarig. 5 -WAY-COCK, s. (werkt.) kraan met vier
voegen, v. * -WHEELED, bu. vierwielig.
spel; to play -, valsch spelen; 6. leelijk, afzichtelijk,
schandelijk, onteerend; - defeat, schandelijke nederlaag; Fourteen, (foor'tien), bn. telw. •veertien. * -TH, bn.
veertiende; Lewis the , Lodewijk de veertiende; on the
- uitvlucht; 7. grof;
food, grof voedsel; 8. veronof June, den veertienden Juni. -, s. veertiende (geachtzaamd, verwaarloosd;
garden, tuin vol onkruid; '
deelte), o. *-LY, bijw. ten veertiende.
proof,
copy, kladschrift;
paper, eerste opstel;
(drukk.) vuile proef (die reeds gecorrigeerd is); page, Fourth, (foorth), bn. vierde; Henry the -, Hendrik de
vierde; on the
of June, den vierden Juni. *-, s.
feeder,
impression, misdruk; 9.
foutive bladzijde;
feeding, vratig, vraat- 1 vierde, kwart, o.; three -s, drie vierde. *- LY, bijes. ten
(veearts.) onverzadelijk paard;
vierde, in de vierde plaats.
zuchtig; 10. fiend, de Booze, de duivel. * -FACED, bn.
(Shak.) laag -. gemeen van aangezicht. * -MOUTHED, bn. Fouter, (foe'-tur), m. gemeene kerel, m.
1. met een stinkenden adem; 2. gemeen -, laag in uit- Foutra, (fou'-tr), s. (Shak.) spot, m. verachting, v.
drukkingen, ontuchtig in woorden. * -SPOKEN, bn. 1. Fouty, (foe'-ti), bn. verachtelijk.
Foveolated, (fo'-wi-o-lee-tid), bn. met weinig holten.
kwaadsprekend; 2. ontuchtig in woorden.
Foul, (faul), bw. bevuilen, bezoedelen, bemorsen. *-ED, ' Fovilla, (fo-wil'-le), s. (plant.) fijnste bloeinstof (onmerkbaar voor het oog), v.
(fauld), dw. bn. bezoedeld. * -ING, dw. bn. bezoedelend.
Fowl, (faul), s. 1. gevogelte, o.; 2. vogel, in.; Guinea -,
Foulder, (faul' -dur), ow. hitte afwerpen, schijnen.
Afrikaansche hen; pea-, pauw; water-, watervogel;
Foully, (faul' -li), bijw. zie FOUL.
wild -, wilde eend, - gans; 3. pluimgedierte; 4. duivelsFoulness, (faul'-nes), s. 1. vuilheid, onreinheid, v.; 2.
brood
(van boomschors), o. *-, ow. vogelschieten, vo vuil, o. vuiligheid, v.; 3. stank, m.; 4. bedorvenheid (der
gels vangen. * -ED, dw. vogels gevangen. *-ER, ('-ur),
maag enz.); 5. (zeev.) onklaarheid, v. slechte staat (van
m. 1.. vogelvanger, vogelaar, m.; 2. (zeev.) steenstuk (kaeen ankergrond), m. slechtheid, verdorvenheid, v. bederf,
non's, o.
o.; 6. valschheid, hatelijkheid; 7. leelijkheid, v.
Fowling, (faul'-ing), dw. bn. vogels vangend. *-, s.
Foumart, (fou' -maart), s. bunsing (dier), m.
(het) vogelvangen, vogelvangst, -jacht, v. * _BAG, S. weiFound, (faaund), vt. en vdw. vond, gevonden; zie FIND,
tasch, v. * -PIECE, S. jachtgeweer, -roer, o. * -PO`YDER,
bw. *-, bw. 1. stichten, grondvesten, oprichten, schepÍ s. kruit om op vogels te schieten, o.
pen; 2. gieten.
Foundation, (faaun-dee'-sjun), s. 1. vestiging, stichting; I Fox, (foks), s. (mv. foxes), 1. vos, m. dog-, vos; she-,
2. fundeering, V. grondslag, m. basis, v. (ook fig.); from vossin, wijfjes-vos; when the preaches, beware of your
geese, (spr.) als de vos preekt, pas op uwe ganzen; to
the -, van grond op; to its very -, tot in zijne grondset the
to keep the geese, (spr.) den wolf in de
vesten; to build a -, de fundeering leggen; at random,
schaapskooi sluiten; 2. (zeev.) worst van oud touwwerk,
steenstorting; 3. schepping (der wereld), v.: 4. grond,
foksie, v.; 3. (fig.) vos, listig mensch, M. F -BANE, S.
grondslag, m. beweegreden; withoutany -, zonder eenigen
(plant.) wolfswortel, m. 5 -BERRY, s. (plant.) aardbeziegrond; 5. gesticht, o. stichting, fundatie, v. hofje, o.; 6.
struik, m. * --CASE, s. vossehuid, v. -CHASE, s. vos
beurs, v,; to study on a -, uit eene beurs studeeren.
*_PLATE, S. (mets.) fundeeringplaat, v. *- STONE, S. 1.
renjacht, v. *CUB,s. vossenjong, o. vossenwelp, m.
*-DOG, m. dashond, m. * -EVIL, s. (gen.) vosseneuvel.
(bk.) eerste steen; 2. (fig.) grondvest, hoeksteen, m.
(ziekte die het haar doet uitvallen), o. * -GIN, s. vos Foundationer, (faaun-dee'-sjun-ur). m. beurs-student, m.
renval, m. *- GLOVE, S.(plant.) vingerhoedskruid, o.
Foundationless, (faaun-dee'-sjun-les), bu. 1. zonder
*-BOUND, S. (jag.) vossenhond, jager, M. *-HUNT,
fundeering. - fundatie; 2. (fig.) zonder grond.
*- HUNTING, S.vossenjacht, v. -. bn. vossenjagend.
Founday, (faaun'-dee), s. week van zes dagen, v.
*-HUNTER, m. 1. vossenjager; 2. (fig.) landjonker, m.
Founded, (faaund'-id), dw. bn. gegrondvest enz.; zie
*-LAIR, s. (jag.) vossenleger, -hol, o. * -TAIL, s. (plant.)
FOUND.
vossentaart, m. * -TRAP, zie FOXGIN. * -WEDGE, S.
Founder, (faaund'-ur), m. v. 1. stichter, -ster, m. v.; 2.
(stoomv.) konterspie, v.
gieter, m.; letter-, lettergieter; 3. (veearts.) vervangenFox, (foks), m. Charles James Fox (Eng. staatsman,
heid (der paarden), v.
1749-1806).
Founder, (faaund'-ur), ow. 1. (zeev.) zinken, omslaan,
at anchor, achter het anker zinken; 2. Foxed, (fokst), hn. zuur geworden.
vergaan; to
(fig.) mislukken, niet slagen; 3. vallen, neêrstorten. *-; 1 Foxery, (foks'-ur-i), s. vossenlist, vosachtigheid, v.
bw. (rijsch.) afjagen, afrijden (een paard); a cd horse, ' Foxish, (foks'-isj), zie FOXLIKE.
een vervangen paard. 5-ED, dw. bn. gezonken enz.; zie i Foxlike, (foks'- lajk), bn. vosachtig, als een vos.
FOUNDER, ow. en bw. * -ING, dw. bn. zinkend enz. -, Foxship, (foks'-sjip), s. Zie FOXERY.
s. 1. (het) zinken enz.; zie FOUNDER, ow. en bw.; 2. Foxy, (foks'-i), bn. 1. tot den vos behoorend, vossen...;
(stooniw.) inkrimping van gloeiende hoepels, v. *-oUs, ! 2. ros-, roodgevlekt (van hout).
voedsterling, m. v. minnekind, o. *-MENT, S. voeding,
v. voedsel, o. *-SHIP, s. 1. minnedienst, m.; 2. (het)
zoogen.
Fostress, (fos'- tres), v. min, voedster, v.
Pother, (foth'-ur), s. 1. zie FODDER enz.; 2. blok lood, o.
*_, bw. (zeev.) stoppen (een lek). *-ED, dw. bn. (zeev.)
gestopt. * -ING, dw. bn. (zeev.) stoppend. -, s. (het)
stoppen. *-BAG, S. (zeev.) bijzeil om lekken te stoppen, o.
Fougade, (foe-ghaad'), s. (vest.) floddermijn, v.
I
Fougass, (foe-ghes'), Zie FOUGADE.
Fought, (faot), vt. en vdw. vocht; gevochten enz.; zie
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FOY.-FRA.
Foy, (foj), s. 1. goede trouw, v.; 2. afscheidsmaal, o.

Foyson, s. zie FoISON.
Fracas, (fre'-kes), s. geraas, gedruisch, rumoer, o. ruzie, v.
Fract, (frekt), bw. (Shak.) breken.
Fraction, (frek'-sjun), s. 1. (het) breken, breking; 2.
(rek.) breuk, v. gebroken, o.; improper -, oneigenlijke
breuk (als 7 / 4 enz.); simple -, vulgar -, gewone -, eigenlijke breuk; decihaal -, tiendeelige breuk; to reduce -s,
breuken herleiden; to reduce into -s, tot breuken herleiden (gemengde getallen); 3. brokstuk, fragment, o.
bn., -LY, bijw. 1. (rek.) gebroken; 2. grillig, twistziek.
Fractious, (frek'-sju's), bn., 5 -LY, bijw. twistziek, wederspannig. 5 -NESS, S. twistziekte, wederspannigheid, v.
Fracture, (frek'-tjoer), s. (heelk. en mijn«.) breuk, v.
*-, bw. (heelk.) breken, verbrijzelen. *- D, dw. bn.
(heelk.) gebroken. 5 ...ING, dw. bn. (heelk.) brekend. -,
s. (het) breken.
Fragile, (fredj'-il), bn., * - LY, bijw. 1. breekbaar, bros;
2. (fig.) broos, zwak. *...ITY, S. 1. breekbaarheid, bros
-heid;2.(fg)
broosheid, zwakheid, v.
Fragment, (fregll'-ment), s. 1. brokstuk, fragment; 2.
overblijfsel, o.; -s of time, deeltjes van tijd, oogenblikken. * --ARY, bn. uit fragmenten bestaand. °- ED, bn.
in stukken, gebroken.
Fragor, (fre'-ghur), s. 1. schel geluid, o. uitbarsting, v.;
2. aangename geur, m.
Fragrance, (fre'-ghrens), *...cv, s. zoete geur, aangename
reuk, m. welriekendheid, v.
Fragrant ,(fre'-ghrent),bn., * - LY, bijes. welriekend, geurig.
Frail, (freel), bn., * - LY, bijw. 1. broos, zwak; gaan is -,
de mensch is zwak; a - bark, een broze kiel. *-, s.
1. korf, m. mat, v.; 2. biezen (voor korven), V. mv.
* -FIGS, S. mv. matjes-vijgen (fijne soort), v. mv. *- NESS,
*-TY, S. 1. broosheid, zwakheid, v. (ook fig.); God knows
our -, God kent onze broosheid; 2. misstap, m.
Fraischeur, (fre'-sjur), s. koelte, v.
Fraise, (frees), s. 1. (vest.) rij stormpalen, v.; 2. pannekoek, m. *-, bw. (vest.) van stormpalen voorzien. 5 -D,
(freesd), dw. bn. zie FRAISE, bw.
Framable, (frem' -i-bl), bn. bouwbaar enz.; zie FRAmE,bw.
Frame, (freem), s. 1. geraamte (van een gebouw enz.),
o.; 2. bouw, m. gehalte, o.; a heart of such a - as Mary's,
een hart van een gehalte als dat van Maria; 3. (wereld-)
stelsel, o.; 4. regeeringsvorm, m.; 5. (menschelijk)lichaam,
geraamte; 6. (werkt.) raam, o.; 7. lijst (van een schilderij
enz.), v. kader; 8. (timm.) lijstwerk, o.; 9. (drukk.) boe
stoel, m. lade, v.; 11. borduur- -kenpla,v.;10(w)
raam; 12. affuit (van een kanon); 13. geraamte (van een
paraplu); 14. vouwstoeltje, o.; 15. (sehilders)ezel, In.;16.
(hoefsen.) travalj e, v. hoefstal, m.; 17. (zeev.) spant, v.; inhout, o. ribben, v.mv.; balance-, evenwichtsspant; boat in
-, boot in aanbouw; cross-tree -, dwarsbalk; f'oi-emast-,
oorspant; in -, geschoofd; joint of the -, meetkant van
een spant; lo, ff-, loefspant; main -, groot spant; timber-,
schaarstok; stern-, achterwerk; 18. (mol.) lijstwerk, o.;
19. (handsen. enz.) naaibank, v.; 20. (gieters)vorm, m.
mal, v.; 21. (goudw.) staafvorm, m.; 22. orde, v.; to be
out of -, ontstemd -, van zijn stel zijn; in a right to, behoorlijk gestemd zijn tot; - of mind, gernoedsgestelaheid. 5 -GRATE, s. houten traliën, v. mv. *-HOUSE,
s. houten geraamte, - gebouw, o. ° -MAKER, s. 1. lijstenmaker; 2. ramenmaker, m. 5 -sAw, s. (timen.) trekzaag, v. *-woux, s. 1. getimmerte, geraamte, o.; 2.
schets, v. ontwerp, o. * -WORK-KNITTER, m. V. kousenwever, -breier, -breister, m. v. * -WORK-LACE, S. goWeven kant, v.
Frame, (freem), bw. 1. bouwen, timmeren; 2. schikken,
inrichten; to - artillery, geschut planten; 3. vormen, sa
opvatten, ontwerpen, op touw zetten,-menstl;4.
beramen; 5. vinden, uitdenken, verdichten, verzinnen;
6. plooien, inrichten; to - one's life according to, zijne
levenswijze inrichten naar; Ishall - the lawinto my will,
(Shak.) ik zal do wet naar mijnen wil plooien; 7. in een
lijst zetten, eneadreeren; 8. het geraamte maken (van
een gebouw enz.). *- D, dw. bn. gebouwd, getimmerd
enz.; zie FRAME, bw. *- R, (- ur), m. v. 1. bouwer, timmeraar, oprichter, bewerker, -ster, (ook fig.); 2. lijsten
maakster; 3. ontwerper, schetser, verzinner,-maker,
-ster, m. v.; zie FRAME, bw. *...ING, dw. bn. bouwend,
timmerend enz. -, s. 1. (het) timmeren enz.; zie FRAME,
bw.; 2. bouw, m. timmerwerk, o.; cross-, dwarsligger;
3. inrichting, samenstelling; 4. schikking; 5. opvatting,
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schets, v. ontwerp, o.; 6. vinding, verzinsel, o. ; 7. lijst,
V. ; 8. geraamte, o.
Frampold, (frem'-poold), bn. dwars, grillig, gemelijk.
Franc, (frenk), s. franc (Fransche munt = f 0.47 5 Ned.), v.
France, (fraans), s. (aardr.) Frankrijk, o.
Frances, (fren'-sis), v. Francisca (v. n.).
Franchise, (free'-tsj is), s. 1. voorrecht, o.; elective -, kies
vrijdom, In. ontheffing, vrijheid; 3. handvest, v.;-recht;2.
4. rechtsgebied, o.; 5. vrijplaats, v. °-, bw. 1. vrijmaken;
2. vrijstellen enz. ; zie ENFRANCHISE enz. *- BIENT, S.
1. vrijmaking; 2. vrijstelling, v. vrijdom, m.
Francic, (free'-sik), bn. Frankisch.
Francis, (fren'-sis), s. Frans (m. n.).
Franciscan, (fren -sis' -ken), bn. Franciscaner, Franciscaansch. *-, s. Franciscaner monnik, m.
Franeolin, (fren'-ko-lin), s. berghoen, o.
Franconia, (fren-ko -ni-e), s. (aardr.) Frankenland, o.
*-N, bn. Frankisch. -, m. v. Frank, Frankenlander,
nl. Frankenlandsche (vrouw), v. -, s. (het) Frankisch
(taal).
Frangible, (free'-dji-bl), bn. broos, breekbaar. *...BILITY,
5 -NESS, s. breekbaarheid, broosheid, v.
Frangipane, (fren'-dji-penn), s. jasmijn-parfumerie, v.
* -GLOVES s. mv. welriekende handschoenen, m. mv.
Franion, (fren' jun), s. speelnoot, m. v.
Frank, (frenk), bn., ° -LY, 1. vrij, vrijmoedig, openhartig;
2. mild, milddadig, edelmoedig ; 3. vrij, ongehuwd;
4. onbelast, kosteloos. ° -ALwOIGNE, 0 -ALIIAIN, S. kerkelijk goed, - bezit, o. * - BANK, S. weduwgoed, -leen, o.
0 -cilASE, s. vrij j achtrecht,o. 5
ARY, S. onbeleend pacht
FEE, °-TENEMENT, S. vrijleen, o. 5 -FOLD.-goed,.*
s. perkrecht, o. * -HEARTED, bn. vrijmoedig, openhartig.
*_NESS, s. vrijmoedigheid, openhartiglleid,v. *-INCENSE,
s. wierook, m. 0 --LAW, s. gevestigd recht, o. * -1svARRIAGIE,
s. leengoed erfbaar in de rechte lijn, o. 0 -!'LEDGE, S.
borgtocht, m.
Frank, (frenk), 1. couvert, o. ongefrankeerde brief, m.;
to write by means of a -, onder couvert -, onder adres
schrijven (van) ; 2. Frank (oud-Duitsche volksstam), m.;
3. zie FRANC en FRANCONIAN; 4. varkensstal, m.
Frank, (frenk), s. Frans, Fransje (m. n.).
Frank, (frenk), bw. frankeeren (een brief enz.). °- ED,
(frenkt), dw.bn. gefrankeerd. *- ING, dw.bn. frankeerend.
-, s. 1. (het) frankeeren, frankeering; 2. (timm.) inkeping,
v. *- IS1I, bn. Frankisch. *- LIN, s. 1. vrij -leenhouder,
-bezitter ; 2. Benjamin Franklin (Amer. geleerde en
staatsman, 1706-1790), m. f-LINITE, s. soort delfstof, v.
*-lF-ss, s. 1. openhartigheid, vrijmoedigheid, kordaat
-heid;2.
vrijheid; 3. mildheid, v.
Frantic, (fren' -tik), bn., 5 -ALLY, ° -LY, bij w. 1. razend,
waanzinnig, dol; -. with anqer, - witli joy, dol van woede,
- van vreugde; 2. onstuimig, onbesuisd, woedend. *---w r,ss,
s. razernij, dolheid, v.
Frap, (free), bw. (zeev.) sjorren, aanzetten; a - tackle, een
takel sjorren, - kruisen. *- PED, (frept), dw. bn. gesjord.
* -PING, dw. bn. sjorrend.
(het) sjorren. °-SCREW,
s. (zeev.) spanschroef, v.
Fraternal, (fre-tur' -nel), bn., *- LY, bijw. broederlijk;
- love, broederliefde.
Fraternity, (fre-tur'- ni-ti), s. 1. broederliefde, broederlijk
kameraadschap, gild, o. broederschap; . ver -hed,v.;2
-broeding.v
Fraternize, (fre'-tur-najz), ow. broederlijk verkeeron,
verbroedebroederschap sluiten. *...ATION, (-zee'-sj un), s.
ring, v. *- D, dw. verbroederd. °- R, m. die broederschap
sluit, kameraad, m.
Fratricide, (fret'-ri-sajd), s. broeder-, zustermoord, m.
*_, m. v. broeder -, zustermoordenaar, -ster, in. v.
bn. broeder-, zustermoordend.
Fraud, (fraod), s. 1. bedrog, o. bedriegerij, valschheid;
2. vervalsching, fraude, v. *- FUL, bn., -iv, bijw. bedrieglijk, valsch, valschelijk. 5 -LESS, bn., -LY, bijw.
zonder bedrog, onschuldig. *-LESSNESS, s. onschuld, v.
Fraudulence, (fraod'-joe-lens), *...LEwcY, s. bedrieglijkheid, bedriegerij, V. 5 ...LEN T, bn., -LY, bijw. 1. bedrieglijk, valsch; - conveyance, (recht.) valsche post (bij een
bankroet) ; 2. frauduleus.
Fraught, (fraot), bn. 1. beladen; 2. begaafd; - with, vol
van, vruchtbaar in ; - with meaning, vol beteekenis, zin
vracht, lading, v. *-, bw. 1. bevrachten,-rijk.*,s
laden; 2. opvullen. 5 -AGE, s. vracht, lading, v.
Fray, (free), s. 1. gevecht, o. strijd, kamp, ni.; 2. klop-
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het spreken . * -WARREN, s. jachtrecht, o. *-wILL, s'
partij, V. ; 3. tweegevecht, o. ; 4. woordenstrijd, m.
(godg.) vrije wil, m.; - baptist, voorstander van de leer
S. moet, v. spoor (van een uitgewreven vlek), o.
des
(het
vrijen wils (in tegenst. van die der voorbeschikking).
Fray, (free), bw. 1. af-, uitwrijven; 2. (jag.) afslaan
* -WOMAN, v. niet - lijfeigene (vrouw), v.
gewei) ; 3. (oudt.) verschrikken. f-, ow. afschilferen,
zich afwrijven (iets). *-ED, dw. bn. af-, uitgewreven enz.; Free, (fris), bw. (vt vdw. freed), 1. vrij maken, bevrijden;
to - one's way, zich een weg banen; to - a prisoner,
Zie FRAY. *-ING, dw. bn. af-, uitwrijvend enz. -, S.
aan een gevangene de vrijheid geven; to -- a slave, een
1. (het) af-, uitwrijven; 2. afgewreven gewei, o. bast, m.
slaaf vrijmaken, - emancipeeren ; 2. (zeev.) lossen, uit
Frea, (frie'-e), s. Freia (Noorsche godin), v.
Freak, (friek), S. luim, v. plotselinge inval, m. bui, gril,
pompen (een vaartuig); to - apump, een-hozen,lêg
pomp klaren; 3. ontheffen,ontslaan(van een verplichting);
v.; to take a - to, het in den zin krijgen te. *-, bw.
(kh.) dechargeeren; to - from expenses, vrij houden van
dw. bn. ge- with, spikkelen, kladden. *_j
kosten, - van verteringen; that sum would not - me,
spikkeld. * -ING, dw. bn. spikkelend. *-isx, bn., -LY,
deze som zou mij niet ten volle schadeloos stellen.
bijw. grillig, wonderlijk, eigenzinnig. *-ISHNESS, S. gril*-D, dw. bn. bevrijd enz.; zie FREE. *-MAN, m. vrijgeligheid, wonderlijkheid, v.
Freckle, (frekl), S. zomersproet, v. *-D, be. 1. met -,
maakte, geëmancipeerde(slaaf); (Rom. g.)vrijgelatene,m.v.
vol zomersproeten; 2. gespikkeld, bont . * -FACED , bn. Freedom, (frie'-dum), s. 1. vrijheid, v.; 2. voorrecht,o.vrijheid, v. gebied, o. handvest (eener stad), v.; 3. burgerrecht;
met zomersproeten in het aangezicht. *-DNESS, S. (het)
4. meesterrecht (in een gild), o.; 5. vrijmoedigheid, v.; to
overdekt zijn met zomersproeten.
speak with -, vrijmoedig spreken; 6. stoutheid,vrijpostigFreckly, (frek' -li), bn. zie FRECKLED .
heid, v.; 7. vrije toegang, m. vrije entree, v.; 8. -from,
Fred, (fred) , zie FREDERICK.
vrijdom (van),' ongehoudenheid; 9. gemeenzaamheid, v.
Frederick, (fred'-ur-ik), s. Frederik, Frits (m. n.).
Free, (frie), bn., * -LY, bijes. 1. vrij ; to set -, in vrijheid Fre eing, (frie'-ing), dw. bn. bevrijdend enz. *-, s. (het)
van;
zich
losmaken
bevrijden,
bevrijding, v. enz.; zie FREE.
stellen ; to make one's self -- from,
you are - to, gij hebt de vrijheid om ; a - offer, een Freeness, (frie' -nes), s. vrijheid, v. enz.; zie FREEDOM.
ongedwongen aanbod; the - will, (godg.) de vrije wil; Freer, (fri'-ur), bn. (vergr. tr.) meer vrij, vrijer. *-, m. v.
bevrijder, -ster, vrijmaker, vrijmaakster, m. v.
2. onbelemmerd, onbezet; the light burns - again, het licht
brandt weder helder; that place is - to all, deze plaats Freese, (fries), s. (zeev.) presenning, v. *-, bw. de naden
der luiken met geteerd doek h espij keren.
staat voor ieder open; a - seat, cen vrije plaats (waar
ieder kan gaan zitten); -school, openbare schooi; 3. on- Freeze, (friez), onp. w. en ow. onr. (vt. froze, vdw. frozen),
1. vriezen, bevriezen; it -s, het vriest; their feet got
gedwongen, los; he is a littl; - in his discourses, hij is
frozen, hunne voeten bevroren; to - to death, doodvrie,een weinig los in zijne gesprekken ; to make -, vrij
zen; 2. stollen, verstijven; his blood -s in his veins, het
zijg zich te veel vrijheid veroorloven; 4. open--postig
bloed bevriest in zijne aderen. *-, bw. doen bevriezen,
hartig, oprecht; 5. edelmoedig, mild; to be - with, mild zijn
doen stollen. *... ING, dw. bn. vriezend, stollend. -, s.
met (jegens); to make a - offer, een ruim (edelmoedig)
(liet) bevriezen, vorst, v . * -MIXTURE, S. (nat.) mengsel
aanbod doen ; to be too - with, te mild zijn met; 6. vrij,
(kosteloozen)
toevrijen
van
zout en sneeuw (om rondom staande voorwerpen te
to,
to
allow
to
kosteloos ;
doen bevriezen), o . * -POINT, s. (nat.) vriespunt, o.
gang verleenen tot ; to be - of a theater, vrij entree
hebben in een schouwburg; - ticket, vrijbiljet; a - Freeze, (friez), s. (bk.) zie FRIEZE .
letter, een ongefrankeerde brief; a - school, Bene armen- Freight, (freet), s. 1. vracht, lading, v.; 2. vrachtprijs,
m. -geld, o.; to let to -, (bk.) charteren; at the lou'es^
school ; 7. vol, onverkort; a - pardon, volle vergiffenis,
-, tot de laagste vracht; at the usual -, tot de gewone
genade ; to have - quarters, (mil.) vrij kwartier hebben,
ontdaan,
onbevrachtprijzen; in full -, volle lading; agent for -, carnaar willekeur kunnen huishouden; 8.
gadoor; to take to -, bevrachten; to be going a -, met
zorgd; to be -from remorse, geen berouw hebben; -from
vracht varen; - by the great, geheele vracht; bill of fault, vrij van schuld, - van misdaad; -from debts, vrij
van
vertering,
vrachtbrief,
cognossement . *-- LIST, s. vrachtlijst, v.
van schulden ; - of expense, vrij van
onkosten ; - from business, vrij van den arbeid, - van Freight, (freet), bw. 1. bevrachten, laden, uitrusten; 2.
huren, charteren (een schip); to - out and house, voor de
(handels)za.ken; - from a disease, verlost van een ziekte;
uit- en thuis-reis bevrachten; to - for, in lading liggen
- of fever. vrij van koorts; is he now - from his fornaar; to - by parcels, stukgoederen laden. *-AGE, s.
mer pride? heeft hij nu zijnen vroegeren trots afgelegd?
(kb.) 1. lading, v. (het) laden; 2. vracht, v. vrachtprijs,
my heart is -, mijn geweten is vrij ; to be - of a city,
to
be
of
a
coleerre
stad);
m.
-geld, o . ° -ED , dw. bn. 1. bevracht; 2. gecharterd
(in
het burgerrecht hebben
enz.; Zie FREIGHT. 5 -ER, m. 1. bevrachter, huurder, reelege, lid van een college zijn ; to be -- of afarm, volle
der, verhuurder, charterer; 2. lader, m.; zie OWNER.
bezitter eener pachthoeve zijn; 9. (zeev.) open (van de
* -ING , dw. bn. bevrachtend enz. -, s. (het) bevrachten
zee) ; - wind, ruime wind ; - bottoms make - good,
enz.; zie FREIGHT. * _LESS, bn. zonder vracht.
(recht.) vrij schip, vrij goed; 10. (rijsch.) vurig, willig.
*_AGENCY, S. (godg.) vrije wil, m. *-BENCI►. s. (recht.) Freisleben, (fries'-li-bin), s. soort blauwachtige delfstof, v.
erfpachtgrond (tot een vrouwelijk leen behoorend), m.
* -BOOTER, Ir. vrijbuiter, boekanier, m . * -BOOTING, Freits, (freets), s. mv. bijgeloovige gebruiken, o. mv.
S. vrijbuiterij, v. *-BORN, dw. vrij geboren . * -CHAPEL, Fren, (fren), m. (w. g.) vreemdeling, m. v.
S. huiskapel (van een vorst enz.), v. *-CITY, 5 -rowN, S. French, (frentsj), bn. Fransch; - beans, snijboonen; to
take a - leave, een Fransch compliment maken,heengaan
vrije rijksstad (in Duitschland), v. *-cosT, brr. franco,
zonder afscheid te nemen; - brandy, Fransche (cognac)
kosteloos, belastingvrij. *-DENIZEN, m. burger, poorter,
verleenen.*-FISH- chalk, meerschuim; - cowslip, (plant.)
brandewijn;
burgerrecht
schenken,
m. -, bw. het
berenoor; - disease, venerische ziekte; - grass, (plant.)
ERY, s. vischrecht, 0 . * -FOLD, bn. (landb.) perkrecht, o.
klaver; - green, (schild.) zeegroen; - honey-suckle, Spaan
*- FOOTED, bn. 1. onbelemmerd in liet loopen; 2. op
klaver; - marigold, fluweelbloem, pioene, v.; -reins,-sche
vrije voeten. * -HEARTED, bn. 1. openhartig, rondborstig;
mv. (rijseh.) kruisstengels; -rose, (soort) roos; - wheal,
2. mild, vrijgevig . -NESS, s. 1. openhartigheid, rondgierst, v. *-HORN, s. jachthoren, cornet-à-piston, m.
borstigheid ; 2. mildheid, vrijgevigheid, v. *-HOLD, s.
* -LIKE, bn. op zijn Fransch, als een Franschmani.*-MAN,
vrij leen, o. * -HOLDER, m. vrije leenman, m. * -LIVER,
m. Franschman. *-woMAN, V. Fransche (vrouw), v.
m. sterke eter, smulpaap, bon-vivant, m. *-L IVING, S .
goed leven, o. *-MAN, s. vrije burger, poorter; (leenr.) French, (frentsj), s. (het) Fransch; the -, de Franschen.
onvruchtbare
koe
Frenchified, (fxentsj'-i-fajd), dw. bn. verfranscht.
vrij-geërfde, m. *- MARTIN, S. (landb.)
(van een tweeling), v . * -MASON , S. vrijmetselaar, m. Frenchify , (frenhsj'-i-faj), bn. verfranschen.
-RY, s. vrijmetselarij, v. * -MINDED , brr. onbezorgd. Frenetic, (fre-net'-ik), bn. zie FRANTIC.
* -PARDON , s. (algemeene) kwijtschelding van straf, am- Frenzical, (fren'-zi-kel), bn. woedend, razend.
nestie, v. * -SCHOOL , s. armenschool, v. * -SPOKEN, bn. Frenzied, (fren'-zid), bn. waanzinnig.
onbewimpeld,rondborstig. *-STATES,mv.staten (v.Noord- Frenzy, (fren'-zi), s. gmv. waanzinnigheid, ijlhoofdigheid,
razernij . V.
Amerika) zonder slavernij, (vóór 1865), M. mv. *-STOCKS,
mv. (tuinb.) ongeënte boomes, - heesters, m. mv. u -STONE, Frequence, (fri'-kwens), *...Cy, s. 1. (het) veelvuldige,
veelvuldigheid; 2. menigte (Shak.), v.
S. (delfst.) hardsteen, m. * -THINKER, M. vrijdenker,
vrijgeest, m . * -THINKING , s. vrijdenkerij, vrijgeesterij, Frequent, (fri'-kwent), bn. 1. veelvuldig, veel; to be in doing, dikwijls -, herhaaldelijk doen; 2. vlijtig. *-,
v. *-TONGUED, bn. 1. los van tong; 2. onbeschroomd in
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bw. dikwijls bezoeken (een huis enz.), omgaan met.
* - ABLE, bn. toegankelijk. *-AGE, ('-idsj), S. (het bezoeken, omgang (met), m . * -ATION, ( - ee' - sjun), s. (het)
veelvuldig bezoeken, omgaan (met).*_A TIVE, ('e-tiv), bn.
(taalk.) herhaling aanduidend. *-ER, ('-ur), m. v. vlijtige
bezoeker, -ster, habitué, m. v. * -ING, dw. dn. vlijtige
bezoekend. --, s. (het) vlijtig bezoeken. *-LY, bijw. dikwij l s, vaak. *-NEss, s. veelvuldigheid, V. (het) dikwijls
herhalen, haast, v.
Frescades,(fres'-keeds),s.mv. lommerrijke plaatsen,v. mv.
Fresco, (fres'-ko), S. (schild.) 1. muurschildering, (het)
schilderen op witte kalk, fresco; 2. licht en bruin; 3.
lommer, o.; koelte, v.
Fresh, (fresj), bn., *-LT, bijw. 1. versch, nieuw, pas aan gekomen - gemaakt, - ontstaan; - news, nieuwste - ,
jongste tijding; a color - put on, een pas opgelegde
verf; of a - date, van jonge dagteekening; - from
school, pas van school; - from abroad, pas uit den
vreemde aangekomen; a - supply, een versche voorraad;
it is - in my mind, het staat mij nog levendig voor den
geest; - from life, pas gestorven; - from the fact, onmiddellij k na het bedrijven van de daad; - troops, versche
troepen; 2. versch, ongezouten ; - water, drinkbaar -,
zoet water; to be - water, (fig.) onbedreven zijn; - waters,
opperwater; - a hand, een onbevaren zeeman; 3. koel,
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Fretum, (frie'- tuin), s. zee-arm, m.
Fretwork, (fret'-wurk), s. verheven beeldwerk, relief, o.
Friable, (fraj'-i-bl), bn. bros, wrijfbaar, brokkelig;
-- galena, (delfst.) loodwit. *-NESS, 5 ...BILITY, S. brosheid, brokkeligheid, v.
Friar, (fra-j-ur), m. 1. monnik, geestelijke broeder, m.;
b lack -, Dominicaner, grey -, Franciscaner ; white -,
Karmelieter-monnik; -'s cawl, (plant.) monni _strap; -'s
lantern, St.-Elmusvuur; 2. (drukk.) monnik, m. *-LIKE,
^`-LY, be. als -, gelijk een monnik, monniken...
Friation, (fraj-ee'-sjun), s. wrijving, brokkeling, v.
Fribble, (frib'-bl), bn. nietig, kinderachtig. *-, m. v.
niet - g wezen, (man, vrouw), beuzelaar, -ster, m. v. *-,
ow. beuzelen, treuzelen, drentelen. *-, bw. 1. - away,
verbeuzelen; 2. heendrentelen. *-D, dw. bn. ge -, ver
zie F RIBBLE, ow. bw. *-R, m. v. zie-beuzldn.;
FRIBBLE, S. * ...ING, dw. bn. beuzelend enz. -, s. (het)
beuzelen, beuzelarij, v. enz.; zie F RIBBLE .
Friburg, (fi•aj'-burgh), s. (aard, )Freiburg(Zwitserland),o.
Fribs, (fribs), s. mv. (kh.) tweede soort merinos-wol, v.
Fricace, (frik'-es), s. zie T RICASSEE.
Fricandeau, (frik' -en-do), v. kalfsgehakt, o. pastij, v.
Fricassee, (frik-es-sie') s. gerecht -, stoofsel van allerlei
gehakt vleesch, o. *-, be-. als fricassee bereiden.
Frication, (fri-kee'sjun), s. zie FRICTION.
Friction, (frik'-sjun), s. 1. wrijving; 2. inwrijving; 3.
(gen.) inwrijvingsmiddel, o. frictie, v. 5 •-LESS, bn. zon
wrijving. 5 -PLATES, S. mv. (werkt.) wrijfplaten, v. niv.-der
*-- ROLLERS, s. mv. wrijfrollen. v. mv. (stoomv.) rondsels, o.
mV. * -WHEEL, S. (stoomv.) wrijfwiel, o.
Friday, (fraj'-dee), s. Vrijdag; Good -, Goede Vrijdag; on
-, op Vrijdag, 's Vrijdags.
Fridge, (fridsj), bw. schudden, haastig bewegen.
Fried, (frajd), dw. bn. gebraden; zie FRY.
Friend, (freed), m. v. 1. - to,- of, vriend, m. vriendin, v.;
a back -, een valeche vrierd, -in; bosom -, boezem
let us be -s again, laat ons weder vrienden-vriend;

frisch; a - breeze, (zeev.) marszeilskoelte; a - rule, dubbel gereefde marszeilskoelte; - shot, zoetwaterstroom
(in zee); to take a - way, veel kielwater maken. *-coLORED, bn. frisch van kleur . * -FORCE , s. (recht.) beslag
binnen de veertig dagen gelegd, o . 5 -LOOKING, bn. frisch
uitziend. *-MAN, m. nieuweling, (fig.) groen, m.
*-RIP, s. nieuwheid, v.
Freshen, (fresj'-n), bw. 1. verversehen; 2. opfrisschen,
(fig.) opwekken, verlevendigen; 3. ververschen, ontpekelen. *-, ow. (zeev.) aanwakkeren, opfrisschen (van den
wind) ; to - the hawse, een kabel opnieuw bekleeden;
een kabel zachtjes vieren. 5 -ED, ('-nd), dw, ververscht
worden; he made -s, hij maakte zich vrienden; to
enz.; zie FRESH . * -ING, dw. bn. ververschend enz. -, s.
make -s with, vriendschap sluiten met, zich verzoenen
(het) ververschen enz.; Zie FRESHEN.
met; a - of mine, een mijner vrienden; you are no Freshet, (fresj'-et, s. 1. overstrooming, rivierzwelling,
of his, gij behoort niet tot zijne visenden; a - in need is
v. bovenwater, o.; 2. zoetwaterstroom, m.
a - indeed, in den nood leert men zijnevr enden kennen;
Freshness, (fresj' -nes). s. 1. koelte, frisehheid, v.; theto be a - to, belang stellen in, een vriend zijn van; --,
of the morning air, de ochtend-, morgenkoelte; 2. (hei,) fr ► show tamest thou in ? vriend, hoe kwaamt gij h?er binnen?
sche (van verven enz.), verschheid, nieuwheid; 3. volle
kracht (van een vocht enz.); 4. geest-, lichaamskracht
2. bloedverwant, m. v.; 3. handelsvriend, correspondent,
(van bejaarden), v.; 5. (het) niet gepekeld zijn, zoetheid,
m. ; 4. the -s, de kwakers (godsdienstige sekte in Engelanu). *- ,.Ess, bn. zonder vriend, vriendenloon. 5 LIKE,
drinkbaarheid (van water); 6. nievwheid (eener tijding),v.
bn.
als een vriend, vriendschappelijk. *-LINESS, S. 1.
Freshnew, (fresj'-njoe). bn. (Shak.) nieuw, onbedreven.
welwillenaheid, vriendschappelijkheid, hartelijkheid, v.
Fret, (fret), bw. 1. afwrijven; 2. ontrafelen; 3. villen; af5 -LT, bn. en bijw. - to, 1. welwillend; I knew that
stroopen; 4. uitbijten, uitvreten (van roest enz.); 5. (fig.)
he was a - as for as he was able, ik wist dat hij ons al
ondermijnen; a -ted fortune, een vervallen fortuin; 6.
beitelen. ciseleeren ; 7. besp4kkelen, beschilderen (met
het goed zou doen waartoe hij in staat was; 2. vrede
vredesgezind; 3. vriendschappelijk, als vriend,-lievnd,
verschillende kleuren); 8. rimpelen (water): 9. (fig.) ontstemmen, vertoonen, kwetsen, beleedigen; 10. to - out,
minzaam; to be on - terms, op vriendseliappelijen
verjagen. *-, ow. 1. afslijten (door wrijving); 2. rafelen;
voet net elkander staan; - words, vriendelijke woorden;
a - behaviour, een minzaam gedrog; in a - way, op vrien3. afschilferen, splijten (van de huid); 4. invreten (door
delijke wijze, (recht.) in der minne; - chat, vriendelijke
roest); 5. (fig.) - at, wrokken (door haat, harteleed enz.),
kout; a - hand, hand der vries dsehap; 4. - power, bekniezen, zich kwellen; to - away, wegslijten: to - into,
invreten.
vriende mogendheid; - colors, bevriendevlaggen; (ook
schild.) harmonische kleuren; 5. gunstig; this weather is
Fret, (fret), s. 1. zeeëngte; 2. rimpeling; 3. rusteloosnot - to, dit weder is niet gunstig voor; - society,
heid, beroering, v.; te be on -, upon the -, woelig
onderlinge maatschappij van hulpbetoon; the - Islands
zijn (van water, ook fig.); werken (van bier enz.); 4. half(aardr.) de Vrienden- eilanden (Australië) o. mv.
verheven beeldwerk, boetseerwerk, o. : 5. rafeling; 6.
rusteloosheid, onroering, v. wrok, m. kniezing, v.; 7. Friendship, (fronds'-ship), s. 1. vriendschap; 2. gunst, v.
blijk van vriendschap, - van welwillendheid, o.; 3. hulp,v..
toets (van een klavier); 8. (wap.) gekruisde balk, m.
'hulpbetoon, o. steun, m.; 4. (schild.) overeenstemming,
Fret, (fret), bn . zie FRETTED .
harmonie, v.
Fretful, (fret'-foel), bn., 5 -LY, bijes. 1. lichtgeraakt, oploopend-, 2. wrokkend, toornig, gemelijk, boos, norsch, Friesland, (fries' lend), s. (aardr.) Friesland, o. *-, bn..
Friesch . * -ER, ('-ur), m. Fries, m. Friezin, v.
barsch. *-NESS, S. 1. lichtgeraaktheid, oploopendheid, v.;
2. wrok, toorn, m. norschheid, gemelijkheid. v.
Frieze, (fries), s. 1. (kh.) vries (zek. bont), o.; (bk.) fries,
V. *-v, (friesd), bn. gekruld, krullend. *-LIKE, bn.
Frett, (fret), s. hoekige -, uitgehoolde (rivier) kant, ui.
(bk.) als fries. *...iNG, bn. krullend, doende krullen.
Fretted, (fret'-tid), dw. bn. af-, uitgesleten enz.; zie
-CYLINDER, S. (werkt.) rol met pennen, V. -MILL, S.
FRET, bw. en ow.
krulmolen. m. -TABLE, s. frizeer- schijf, v.
Fretten, (fret'-tn), bn. 1. gewreven; 2. uitgevreten, ver Frigate, (frigh'-et), s. (zeov.) fregat, o.; -s blindées,
sleten; pock -, door de pokken geschonden.
zwaar gebouwde fregatten met staal gepantsei d. 5 -BIRD,
Fretter, (fret'-tur), m. v. 1. die -, dat inbijt, - uitbijt enz.,
s. fregatvogel, m. *-BUILT, bn. als fregat gebouwd.
m. v.; 2. (fig.) oorzaak van wrok, v. hartzeer, 0. enz.;
Frigatoon, (fri ;h-et- oen'), s. klein fregat, o. korvet, v.
zie FRET, bes. en Ow.
Fretting, (fret'-ting), dw. bn. af-, uitslijtend enz. *-, s. Frigefaction, (fridsj-i-fek-'sjun), s. koudmaking, v.
Frigeratory, (fridsj'-ur-e-í,ur -i), s. (scheik,) koelvat, o.;;
(het) af-, uitslijten enz.; Zie FRET, bes. en ow.
2. ijskelder, m.
Fretty, (fret'-ti), bn. 1. met verheven beeldwerk versierd;
2. gespikkeld, beschilderd; 3. (wap.) met gekruisden balk. Fright, (frajt), s. schrik, m. vrees, v. angst, m.; to have
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a -, een schrik krijgen, schrikken; to put in a -,
schrik aanjagen; to take a - at, schrikken voor; 2. (gem.)
afschuw; he is a -, hij is een monster; hij is afschuwelij k toegetakeld. *-, *- EN, (frajt'-n), bw. verschrikken, vrees -, schrik aanjagen; he was -ed with what
he had done , hij was verschrikt wegens hetgeen hij gedaan had; to be -ed out of one's senses, buiten zich
zelven van schrik (van angst) zijn; to be -ed to death,
dood van schrik -, doodelijk beangst zijn; the noise of the
camp -ed the game from the vicinity, het gedruisch der
legerplaats verjoeg het wild uit de nabuurschap; to into, door schrik -, door vrees overhalen tot; to - away,
to - off, door schrik verjagen; a bird -ed from its
nest, een vogel uit zijn nest verjaagd; to - out of, ver
uit, door vrees verhinderen, - beletten. *- ED, dw.-jagen
bn. verschrikt enz.; Zie FRIGHTEN, bw. *- ING, dw. bn.
verschrikkend enz. -, s. (het) verschrikken enz.; zie
FRIGHT, bW. * - FU L, bn., -LY, bijw. verschrikkelijk, ij selijk, vreeselijk; to look -, er vreeselijk (leelijk) uitzien.
*-FULNESS, S. verschrikking, ijselijkheid, vreeselij kheid,
v. *- LESS, bn. onbevreesd.
Frigid, (fridj'-id), bn., *- LY, bijw. 1. bevroren, bevrozen,
ijskoud; the - zone, de bevrozene luchtstreek; 2. onmachtig, machteloos; 3. (fig.) koel, koud, ijskoud. *- ITY,
*-NESS, S. gmv. 1. koudheid; 2. gevoelloosheid; 3. onmacht, machteloosheid; 4. (gen.) impotentia virilis, v.
mannelijk onvermogen, o.
Frigorifie, (frig-o-rif'-ik), bn. koude verwekkend.
Frill, (frill), s. 1. hom, strook, jabot (van een hemd); 2. geplooide halskraag, in. *-, ow. rillen, sidderen, beven (van
koude). *- ED, (frild), dw. gebeefd. *- ING, dw. bn. bevend.
Prim, (frim), bn. bloeiend.
Fringe, (frindsj), s. 1. franje, v.; 2. val, rand, strook,
m.; 3. (bk.) open lijstwerk, o. *- LESS, bn. zonder franje.
* -LIKE, bn. als franje. * - MAKER, m. v. franjewerker,
-ster, m. v. * - TREE, s. zek. boom (met kelkvormigen
bloesem), calycanthus, m.
Fringe, (frindsj), bw. met franje bezetten. *- D, (frindsj d),
dw. bn. zie FRINGE. * ...ING, dw. bn. met franje bezettend.
Fringy, (frindsj' -i), bn. (Shak.) met franjes, met gewerkten rand.
Fripper, (frip'-pur), *- ER, ('-ur), in. kleêrkooper, uit
Y, s. 1. oude kleêren, o. mv. oude plunje;-drage,m.*
2. (fig.) voddenkraam, v. vodden, o. mv. -, bn. gemeen,
gering, armoedig.
Friseur, (fri-zur'), m. kapper, m.
Frisk, (frisk), s. 1. uitgelatenheid(van vreugde),vroolijke
bui; 2. guiterij, v. *-, bn. 1. levendig, vroolijk, uitgelaten; 2. guitachtig, dartel. *-, ow. huppelen, springen,
uitgelaten zijn; to - about, rondspringen, -huppelen.
* -AL, s. sprong, m. *- ED, dw. gehuppeld, gedarteld.
*-ER, ('-ur), m. v. 1. huppelaar, -ster, rondspringer, -ster,
m. v.; 2. guit, oolijke knaap, m. oolijk meisje, o. wildyang, m.
Frisket, (frisk'-et), s. raam, frisket (aan de pers), o.
Friskful, (frisk'-foel), Zie FRISKY.
Friskily, (frisk'-i-li), bijw. zie FRISKY.
Friskiness, (frisk'-i-nes), s. levendigheid, dartelheid, v.
Frisking, (frisk'-ing), dw. bn. huppelend enz.; zie
FRISK, OW.

Frisky, (frisk'-i), bn. 1. vroolijk, dartel; 2. guitachtig; 3.
(rijsch.) jong, vurig.

Frist, (frist), bw. (kh.) borgen, op .tijd verkoopgin; (wiss.)
respijt geven, prolongeeren.

Frit, (frit), s. (glasb.) specie, v.
Frith, (frith), s. 1. (aardr.) zeeëngte, straat; 2. monding
(eener rivier), v.; kreupelhout, o. *- Y, bn. boschachtig;
met hout begroeid.

Fritillary, (frit'-il-le-ri), s. (plant.) keizerskroon, v.
Fritinancy, (frit'-i-nen-si), s. gekras, gepiep (als van
krekels), o.

Fritter, (frit'-tur), s. 1. korstje (gebraden) vleesch; 2.
beschuitkoekje, o. wafel, v.; 3. brokje, stukje, o. *-,
bw. 1. stuksnijden (om te bakken); 2. (fig.) verbeuzelen
tijd, geld enz.); to - away, to - down, doorbrengen,
(gem.) verdonderen; to - out, verkwisten. * - ED, dw.
bn. verbeuzeld enz.; zie FRITTER, bw. * - ING, dw. bn.
verbeuzelend enz.; zie FRITTER, bw.
Friuly, (fri-oe'-li), s. (aardr.) Frioul (Oostenrijk), o.
Frivolity, (fri-vol'-i-ti), s. nietigheid, beuzelarij, v.
Frivolous, (friv'-o-lus), bn., *-LY, bijw. nietig, beuzelend, onbeduidend. *- NESS, s. zie FRIVOLITY.

Friz, (friz), bw. 1. kappen, krullen, friseeren; 2. oprollen;
3. gauffreeren.

Frize, (fries), s. (bk.) fries, o.
Frizel, (frizl), s. (geweerslot, o.
Frizzed, (friz-zid), dw. bn. opgekruld.
Frizzing, (friz' ing), dw. bn. opkrullend enz. *-, s. 1.
(het) opkrullen enz.;

zie FRiz; 2. krulsel, kapsel, o.

Frizzle, (friz'-zl), s. haarlok, krul, v. *-, bw. 1. krullen,
dw. bn. gekruld enz.; zie FRIZZLE,
kappen, friseeren.
bw. *- R, ('-ur), m. v. kapper, -ster, friseur, m. v.
*...ING, dw. bn. krullend enz.; - iron, krulijzer. -, s.
(het) krullen enz.; zie FRIZZLE.
Pro, (fro), bijw. naar achteren; zie To.
Frock, (frok), s. 1. morsjurk, -kiel ; 2. (monniks)pij v.;
3. (zeev.) hemd, o. frok, m.; 4. korte jurk, v. 5 -COAT, S.
1. pij, v. pijekker, m.; 2. kiel, v. *ED, bn. met een
kiel -, met een pij gekleed. * - LESS, bn. zonder kiel;
(fig.) naakt, ongekleed.
Froe, (fro), s. soort hakbijltje, o.
Frog, (frogh), s. 1. kikvorsch, kikker; 2. (veearts.) straal
(aan den hoef), m.; 3. kwast, v.; 4. (kleêrm.) koordbeslag, o. brandebourgs; 5. (gen.) zweertje, puistje, o.
*-BIT, S. (plant.) kikvorschenbeet, m. * - FISH, S. vorschvisch, bastaardkikvorsch, m. * -HOPPER, s. soort sprinkhaan, m. *-LETTUCE, S. (plant.) kikvorschenlatuw, v.
*-oRcHls, S. (plant.) soort standelkruid, o.
Froggy, (frogh'-ghi), hn. vol kikvorschen, - kikkers.
Froise, (frojs), s. spek-pannekoek, m.
Frolic, (frol'-ik), s. 1. pret, m. boort, grap, v.; in a -,
al dartelend, - boertend; to be at one's -, in zijne
vroolijke luim zijn; 2. losse streek, uitspatting, v.; 3.
prettige -, grappige inval, m. *-, bn., *- LY, bijw. vioolijk, prettig, dartel. *-, ow. dartelen, vroolijk zijl.
Frolicked, (frol'-ick), dw. bn. gedarteld, geboert.
Frolickful, (fro-'-ick-foel), bn. Zie FROLICKSOME.
Frolicking, (frol'-ick-ing), dw. bn. dartelend enz.
Frolickness, (frol'-ick-nes), s. vroolijkheid enz., v.; zie
FROLIC, S. 5 ...soME, bn., -LY, bijw. vroolijk, lustig, grap
dartel, uitgelaten. *...SOMENESS, S. pret, m. uitge--pig,
latenheid, v.
From, (from), vz. 1. van (zekeren afstand), uit, van... herwaarts, voor; I come - London, ik kom van Londen, amidst, van uit het midden; - between, tusschen uit; forth, er uit, naar buiten; -off, van ...heen, ...weg, voort;
- out, van, uit... naar; - under, van onder uit; 2. (van
tijd) sedert..., van... af, van... aan; 3. op grond van, wegens, voor, naar; - the life, (schild.) naar het leven; 4.
- having seen, gezien hebbend, door dat (hij, zij, men,
wij enz.) gezien had, - hadden; - aught I know, voor zoover ik weet. * - WARD, bijw. van... heen, van... weg.
Frond, (frond), s. (plant.) kuif, v. loof, o. bladerentros, m.
Frondation, (fron-dee'-sjun), s. snoeiing (der boomen), v.
Frondesce, (fron'-des), ow. ontplooien (de bladeren),
uitbotten. *...ESCENCE, s. uitbotting, bladschieting, v.
Frondiferous, (fron-dif'-ur-us), bn. (plant.) gekuifd,
van bladerentrossen voorzien.
Frondous, (frond'-us), bn. bladrijk, bladig.
Front, (frunt), s. 1. voorhoofd, o.; to stand in -, vlak -,
pal tegenover elkander staan; 2. (fig.) onbeschaamdheid;
a hardened -, een stalen voorhoofd; men of -, onbeschaamd volk; 3. voorgevel, m. voorzijde, v.; the road
passes in - of his house, de weg gaat vlak voorbij zijn
huis; to stand in - of, zich bevinden tegenover...;
side -, profiel; in -, aan de voorzijde ; pocket in -,
zak aan den voorkant; 4. (mil.) front, o.; to change -,
van front veranderen; to attack in -, in front aanvallen;
- of the poop, (zeev.) lijstbalk van de campagne; 5. pas
(eener vrouwenmuts), m.; 6. bruggehoofd, o.; 7. schacht
(van een laars), v. *- BOX, S. (toon.) voorste loge, v.
*-PLATE, S. (stoomv.) voor-tube-plaat. V. * -POSTS, mV.
(werkt.) voorposten (aan den weefstoel), m. mv. *- RANK,
s. (mil.) eerste gelid, o. *- ROOM, S. Zij -, voorkamer, v.
*- D,

*-STALL, Zie CHAMFRON.
Front, (frunt), bw. 1. (mil.) in het front aanvallen; 2.

(fig.) het hoofd bieden, onder de oogen treden; I shallthee, ik zal u wachten; 3. tegenover staan; 4. to new -,
(laarz.) nieuwe voorstukken maken, voorschoenen. -,
ow. 1. staan voor, - over; 2. (mil.) front maken.
Frontage, (frunt'-idsj), s. 1. voorzijde, v.; 2. (bk.) voor
-gevl,m.
Frontal, (frunt'-el), s. 1. (heelk.) hoofd-, voorhoofdband,
m.; 2. wrong, v.; 3. (rijsch.) pranger, m.; 4. (bk.) fron-

FRO.
ton, o.; 5. (ontl.) voorhoofdsspier, v. *-, bn. tot het 1
voorhoofd behoorend, voorhoofds... *-Box, S. 1. overliggende loge; 2. voorloge, v . * -STALL , s. voorhoofd van
paarden, o.
Frontated, (frunt'-e-tid), bn. breed uitgroeiend (als

een blad).
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tegen. *-, bw. 1. afwijzen, terugstooten ; to - into
silence, tot zwijgen brengen door een donkeren blik; to
- back, met een blik doen afdeinzen; to - down, (fig.) met
een blik verpletteren ; to - out, met een blik verjagen,
- de deur uitdrijven. *-ED, (fraaund), dw. bn. gefronst
enz.; zie FROWN . * -ING, dw. bn., -LY, bijw. fronsend

enz. ; to look -ly,donker -, dreigend uitzien. -, S.
Fronted, (frunt'-id), bn. met een front.
(het) fronsen enz.; zie FROWN, ow. bw. en s.
Frontier, (front- ier'), s. grens, v. *-, bn. tot de grenzen behoorend, grens..., aangrenzend; - town, grens- Frown, (fraaun), s. 1. fronsing, v. (het) fronsen der
wenkbrauwen; 2. gestrenge blik, ni. boos uitzicht, o.;
•
stad.
the -s of Providence, de kastijdingen der Voorzienigheid ;
Fronting, (frunt'-ing), dw. bn. in het front aanvallend !
the -s of Fortune, de slagen der fortuin.
enz. *-, bn. tegenoverstaand, - liggend.
Frontiniac, (fron'-tin jek) , * ...TIGNAC, (-tigh- nek'), s . Fron- Frowy , (frO' -i), FROWZY, (fro'-Zi), bn. zie FROUZY.
Frozen, (fro'-zy), dw. bn. bevrozen enz.; Zie FREEZE; the
tignac-wijn, m.
- Ocean, de IJszee. *-, bii. (fig.) 1. koud, ongevoelig;
Frontinus, (fron'-ti-nus), m. Frontinus, Frontijn (m. n.).
2. onmachtig. °-azss, s. (het) bevrozen zijn.
Frontispiece, (frunt'-is-pies), s. 1. voor(gevel)zijde, v.; 2.
Fructed, (fruk'-tid), bn. (wip.) met vruchten.
(drukk.) titelblad, titelopschrift, o.
Frontless, (frunt' -les), bn. onbeschaamd, schaamteloos. Fructescenee, (frak-tes'- sens), s. (plant.) rijpheid, rijp.
wording, v.
Frontlet, (front'-let), s. 1. voorhoofdsband; 2. rand om i
den bek (van vogels), m.; 3. (wisk.) vizier van den graad- ! Fructiferous, (fruk-tif'-ur-us), bn. vruchtdragend. * TI
boog, o.
' FICATION, (-tif- i -kee'-sjun), s. 1. bevruchting, v.; (plant.)
bevruchtingswerktuigen, o. mv. *...TIFIED, ('-ti-fajd), dw.
Froppish, (frop'-pisj), bn. gemelijk, verdrietig.
bn. bevrucht; Zie FRUCTIFY, bw.
Frore, (froor) , FRORNE, (frorn), bn. bevrozen.
Fructify, (fruk-ti-faj), bw. bevruchten. *-, ow. vrucht
Frory, (fro'-ri), bn. een weinig bevrozen.
dragen . * -ING, dw. bn. bevruchtend enz. -, s. (het) beFrost, (frost), s. vorst, v.; there is a hard - , het is een
strenge vorst, het vriest hard; g lazed -, gladijs; hoar -, ^ vruchten enz. ; Zie FRUCTIFY .
white -, rijm, rijp, ijzel . * -BITTEN, bn. door de vorst Fructuation, (firuk-tjoe-ee'-sjun), s. vrucht, v. voortbevangen. 5 -BOUND, bn. ingevroren, vastgevroren. 1 brengsel, o.
* -NAIL, S. (hoefs.) ijsnagel, m. -ED, bn. (hoefs.) besla - I Fructuous, (fruk'-tjoe-us), bn., *-LY, bijw. 1. vrucht gen ten ijs . * -NIPPED, ('- nipt), bn. benepen door de
baar, vruchtdragend; 2. bevruchtend . 5 -NESS, * ... OSITY,
kou . * -NUMBED, bn. verkleumd door de kou. 5 -sx0E,
s. vruchtbaarheid, v.
s. ijsschoen (voor paarden), m. *-woRK, S. 1. bevrozen Fructure, (fruk'-tjoer), s. gebruik, genot, o. (ook fig.).
damp (als op de vensterruiten), m.; 2. ruwe oppervlakte Frugal, (froe'-ghel), bn. - of, * -LY, bijw. sober, zuinig
(op metaal), v.
(met) . * -ITY, S . gmv. soberheid, matigheid, zuinigheid, v.
Frost, (frost), bw. 1. (kookk.) oversuikeren, glaceeren; 2. Fruggin, (frugll'-ghin ), s. haak, m. ovenijzer, o.
damasceeren (een kling); (fig.) vergrijzen; a head -cd by Frugiferous, (fru-dj if'-ur-us), bn. vrucht-, korreldragend.
age, een door de jaren vergrijsd hoofd. *-ED, dw. bn. Frugivorous, (fru-djiv'-o -rus), bn. vruchten-etend, zich
met vruchten voedend.
oversuikerd enz.; zie FROST, bw.
Fruit, (froet), s. 1. vrucht, v. ooft, fruit, o. ; kernel -, pitFrostily, (frost'-i-li), zie FROSTY.
vruchten; stone -, steenvruchten; wall -, muurvruchten;
Frostiness, (frost' -i-nes), s. gmv. ijskoude, vorst, v.
wild -, wilde -, boschvruchten; stewed -s, Bompot;
Frosting, (frost'-ing), dw. bn. oversuikerend enz. i'-,
first -s, eerstelingen (ook fig.); 2. (fig.) vrucht, opbrengst,
S. (het) oversuikeren enz.; zie FROST, bw.
Frostless, (frost' -les), bn. zonder vorst, zonder ijs.
V. uitslag, m. gevolg, o. ; these are the -s of his victories,
Frosty, (frost'-i), bn. 1. vriezend, ijskoud; a - night,
dit zijn de vruchten zijner overwinningen ; they shall
eat the -s of their doings, zij zullen de vruchten
een ijskoude -, een winternacht; - grass, berijpt gras;
2. (fig.) koud, koel, terugstootend; 3. vergrijsd; a - head,
hunner daden genieten, - inoogsten.; 3. dessert, nageeen grijs hoofd.
recht, o. *-BASKET, s. vruchtenmand, v. -korf, m.*-BEARFroth, (froth), s. 1. schuim, o.; to work into -, doen
ER, s. vruchtboom, m.; to be a good -, veel vruchten
schuimen, - werken (van wijn enz.); 2. (fig.) nietigheid,
voortbrengen . 5 -BEARING, bn. vruchtdragend. * BUD,
v. (het) ijdele, krachtelooze. * -SPIT, s. rijp, m. ijzel, v. s. vruchtknop, m. *- GARDEN, S. oofttuin, m . * - GROVE .
-woRM, s, schuimkrekel (insect), m.
S. boomgaard, m. 5 -LOFT, * -ROOM, S. vruchtenhok, o,
Froth, (froth), bw. doen schuimen. *-, ow. 1. schuimen; -kamer, v. 5- SELLER, m, V. vruchten -, fruitverkooper,
-ster, m. v. F -TIME , s. vruchtentijd, herfst, in . F -TRADE,
the horse -s at the mouth. het paard schuimbekt; 2. schui- I
men, werken (van wij n, bier enz.); to - up, werken, schuim
s. vruchten -. fruithan del, m.*-TREE,S. vrucht-, ooftboom,
werpen.
M . F -WALL , S. rij leiboomen, v. spalier, o. F-WOMAN,
Frothily, (froth'- i-li), bijw. 1. schuimachtig, schuimend;
v. fruitvrouw, v.
2. (fig.) nietig, ijdel.
Fruit, (froet), ow. vruchten dragen . * -AGE, ('-idsj), s.
ooft, o.
Frothiness, (froth' -i-nes), s. 1. schuimachtigheid; 2. (fig.)
nietigheid, ijdelheid, v.
Fruiterer, (froet'-ur-ur), m. v. 1. oofthandelaar, -ster;
Frothing, (froth'-ing), dw. bn. schuimend. F-, s. (het)
2. banketbakker, -ster, m. v.
schuimen.
Fruitery, (froet'-ur-i), s. 1. ooft, o.; 2. vruchtenhok, o.
Frothless, (froth' -les), bn. zonder schuim.
-kamer, v.
Frothy, (froth' i), bn. 1. schuimend, met schuim bedekt; Fruitful, (froet'-ful), bn., F-LY, bijes. 1. vruchtbaar;
2. week; 3. (fig.) ijdel, hol, zinledig (van woorden).
2. mild, overvloedig, ruim; 3. voordeelig, winstgevend.
Frounce, (fraauns), s. 1. vouw, kreuk; plek vol kreu5 -NESS, S. 1. vruchtbaarheid; 2. mildheid, v.; 3. overken, v.; 2. krul, rimpel; 3. geplooide kraag, m.; 4.
vloed, m. ruimte, v.; 4. voordeel, o. (het) winstgevende.
(veearts.) puistjes, o. mv. dauwworm (ziekte), m. F-, Fruiting, (froet'-ing, dw. bn. vruchten voortbrengend.
bw. 1. fronsen; 2. krullen. *-D, dw. bn. 1. gefronsd; 2.
F--, s. (het) vruchten voortbrengen.
gekruld . 5 -LESS, bn. zonder vouwen, - kreuken, glad. Fruition, (froe-ish'-un), s. genot, o. F... IVE, bn. genietend.
F... ING, dw. bn: 1. fronsend ; 2. krullend. -, s. (het) Fruitless, (froet' -les), bn., F -LY, bijw. 1. onvruchtbaar,
fronsen enz.; zie FROUNCE, S.
dor; 2. (fig.) vruchteloos, nutteloos, vergeefsch, vergeefs;
Frouzy, (frau'-zi), bn. 1. vuns, duf; 2. dof, zwart; 3. vuil .
- attempts, vergeefsche pogingen . 5 -NESS, s. 1. onFrow, (frou), v. vrouw, v.; Dutch - , Nederlandsche
vruchtbaarheid, dorheid; 2. (fig.) vruchteloosheid, nutte vrouw.
loosheid, v. (het) vergeefsche.
Froward, (fro'-wurd), bn., * -LY, bijw. 1. onleerzaam, I Fruity, (froet' -i), bn. als vrucht, ooftachtig.
koppig, wederspannig; 2. norsch, gemelijk; 3. trotsch, Frumentaceous, (free-men -te'- sjus), bn. van tarwe,
ingebeeld. 5 -NESS, s. 1. onleerzaamheid, koppigheid; 2.
tarwe....
norschheid, gemelijkheid; 3. ingebeeldheid, v.
Frumentarious, (froe-men- te' -ri-us), bn. tot tarwe -,
Frower, (frow'-ur), s. (timm.) kloof hamer, rni tot koren behoorend.
Frown, (fraaun), ow. - at, - on, - upon, 1. fronsen Frumentation, (froe-men-tee'-sjun), s. (Rom. g.) koren (de wenkbrauwen), een gestreng gelaat aannemen, donuitdeeling aan de armen, v.
ker aanzien; 2. (fig.) zich ongunstig (onvriendelijk) toonen Frumenty, (froe'-men-ti), s. tarwe-broodpap, v.
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Frump, (frump), s. grap, jok, jool, m. *-, ow. schelden,
beleedigen. *- Ea, (- ur), m. grappenmaker, spotter, m.
*-IsH, bn. 1. ouderwetsch, afgezaagd; 2. kwaadwillig,
kwaadaardig.
Frush, (frusj), s. 1. (veearts.) zie FROG; 2. etter, m. vuil, o.
*-, bw. breken, kneuzen.
Frustrable, (frus'-tribl), bn. 1. beroofbaar; 2. verijdelbaar.
Frustraneous, (frus-tre'-ni-us), bn. ijdel, nutteloos, onvoordeelig.
Frustrate, (frus'-tret), bw. 1. verijdelen (iets), teleur
doen mislukken ; 2. (recht.) vernietigen;-steln(im.),
3. tegenwerken, tegenwicht geven (aan). -, bn., *- D,
dw. bn. 1. verijdeld, nutteloos, vruchteloos, teleurgesteld;
2. (recht.) nietig verklaard, buiten werking. *...ING, dw.
bn. verijdelend enz. --, s. (het) verijdelen, teleurstelling, enz.; zie FRUSTRATE, bw. * ... ION, (-tree-sjun), s. 1.
verfij deling, teleurstelling, v.; the - of his designs, de ver
zijner plannen: 2. mislukking, v. *...Ivz, bn.,-ijdelng
-LY, bijes. 1. teleurstellend; 2. valsep. *...ORY, ('- or-i),
bn. (recht.) vernietigend, nietig verklarend.
Frustum,(frus'-tum),s.(werkt.)geknot gedeelte,o.;conic -,
geknotte kegel ; - of a pyramid, geknotte pyramide.
Frutescent, (froe-tes -sent), bn. (plant.) heesterachtig.
Frutex, (froe'-teks), S. (plant.) heesi,er, m.
Fruticant, (froe'-ti-kent), bn. (plant.) cchotig. *...CASE,
*...coUs, bn. (plant.) heesterachtig, takkig.
Fry, (fraj), s. 1. (visch) kuit, v.; 2. vischbroedsel, o.;
3. (fig.) menigte, v. hoop, m.; - of little isles, eilandengroep, kleine archipel; 4. gebraad, baksel, o.; 5. (landti.)
korenzeef, v.
Fry, (fraj), bw. en ow. (vt. fried), 1. bakken, braden,
roosteren; I have other fish to -, ik heb anderen visch
te bakken ; (spr.) ik heb wel wat anders te doen;
2. gisten, opwellen; 3. smelten; 4. (fig.) branden (van
verlangen).
Frying, (fraj'-ing), dw. bn. bakkend enz. *-, s. (het)
bakken enz.; zie FRY. *-PAN, 1. braadpan, v. ; to fall out
of the - into the fire, (spr.) van de hel in het vagevuur
geraken, van den wal in de sloot vallen.
Fub, (fub), m. zie FOP, s. *-, bw. uitstellen, verschuiven.
Fucate, (fjoe'-ket), *- D, bn. 1. geschilderd; 2. gemaskerd.
Fuchsia, (fuk'- si-e). s. (plant.) fuchsia, v.
Fucoid, (fjoe'-ko-jid), s. versteend zeewier, o. *- AL, bn.
versteend zeewier bevattend.
Fucus, (fjoe' -kus), s. 1. (plant.) zeewier, o.; 2. veinzerij, v.
valsche schijn, m. blanketsel, o.
Fudder, (fud' -dur), Zie FODDER.
Fuddle, (£ud'-dl), bw. dronken maken, bedwelmen. *-,
dw. zich dronken drinken. *- D, dw. bn. dronken gemaakt, dronken. *- R, ('-dlur), m. V. dronkaard, m. dronken vrouw, V. *...ING, dw. bn. dronken makend; zich
dronken drinkend.
Fudge, (fudj). s. bluf, v. onzin, m. grootspraak, v.
Fuego, (fjoe-i'-gho), s. (aardr.) Terra del -, Vuurland
(Zuid-Amerika), o.
Fuel, (fjoe'-il), s. 1. brandstof, v.; to add - to flame, (spr.)
olie in het vuur werpen ; take away -, take away flame,
(spr.) neem de oorzaak weg, dan verdwijnt ook de kwaal;
2. (fig.) voedsel; to add - to, voeden, voedsel geven aan.
*_,b w . 1. de vlam voeden, - onderhouden, (ook fig.) *- ED,
dw. bn. gevoed (met brardstof enz.); zie FUEL, bes. *- ER,
(-ur), m. v. voeder, onderhouder, -ster (eener vlam enz.),
m. v. *- ING, dw. bn. voedend (eene vlam enz.). -, s.
(het) voeden (eener vlam) enz.; zie FUEL, bes.
Fuero, (fjo'-i -ro), s. handvest, keur, vrijheid (eener stad), v.
Fuff, (fuf), ow. ontploffen, ontbranden.
Fuffy, (fuf'-fi), bn. licht en zacht.
Fugacious, (fjoe-ghe'-sjus), bn. 1. vluchtig; 2. voorbijgaand. *- NESS, *...GACITY, (-ghes-i-ti), s. 1. vluchtigheid; 2. onstandvastigheid, wuftheid, onbestendigheid, v.
Fugh, (fugh), vz. foei! ba!
Fugitive, (fjoe'-dji-tiv), bn., *- LY, bijes. 1. vluchtig;
2. vluchtend, voortvluchtig; 3. dolend, zwervend; - pieces,
vlugschriften, vliegende blaadjes. *-, m. v.l.vluchteling,
voortvluchtige, uitgewekene, m. v.; 2. (mil.) deserteur, m.
* -NESS, s. vluchtighe 1 d, onstandvastigheid, v.
Fugleman, (fjoe-gl-men), zie FLUGELMAN.
Fugua, (fjoegh), s. (muz.) fuga, v. F...IST, M. (muz.)
1. fuga-componist ; 2. uitvoerder van fugi, m.
Fuleible, (ful' -si-til), bn. steunbaar, te stutten. *...CIMEN T,
s. 1. prop, v. ; 2. steunpunt, o.

Fulerate, (ful'-kret), bn. (plant.) 1. gestut; 2. van stut
voorzien. 5 ...cRUM, s. 1. steun, m steunsel, o. stut;-ten
2. (zeev.) david; 3. (werkt.) asstoel, m.
Fulda, (foel'-de), s. (aardr.) Fulda (Duitschland), o.
Fulfill, (foel'-fil'), bw. 1. vervullen, voldoen (aan); 2. vol
uitvoeren. *- ED, (fild'), dw. bn. vervuld enz.;-breng,
zie FULFILL. * -EB, ('-ur), m. v. vervuiler, volbrenger,
-ster, m. v. * - ING, dw. bn. vervullend enz. -, S. (het)
vervullen enz.; Zie FULFILL. * -MENT, S. vervulling, vol
-doenig,
volbrenging, uitvoering, v.
Pulfraught, (foef'-fraot), bn. 1. boorde-, propvol;2.(Shak.)
riJ kbegaafd.
Fulgeney, (ful'-djen -si), s. levendige glans, m. uitstraling, v. *...GENT, ('-dj ent), *...GID, ('-dj id), bn., -LY, bijw.
stralend, glansrijk.
Fulgor, (ful'-ghur), s. glans, m. schittering, v.
Fulgurate, (ful'-ghjoe-ret), ow. schitteren, blinken, weêrlichten. * ... RANT, bn. Zie FULGENT. *...ION, (-ree'-sjun),
s. 1. schittering, v.; 2. (het) bliksemen, weerlichten; 3.
(scheik.) vonkeling, v. *...RITE, ('raft), s. zandhoos (in
de woestijn), v.
Fulgury, (ful'-ghjoe-ri), s. gmv. weerlicht, o.
Fulham, (ful'-hem), s. valsche dobbelsteen, m.
Fuliginous, (fjoe-lidj'- i-nus), bn., 5 -LY, bijw. 1. vol -,
met roet, roetachtig; 2. (plant.) donkerbruin. *...NOSITY,
(-nos'-i-ti), s. gmv. roetachtigheid, v.
Full, (foel), bn., *- Y, bijw. 1. vol, verzadigd; 2. groot,
dik, sterk, vet (ook drukk.); 3. wijd, breed; 4. sterk, vol
(van stem); 5. gevuld, rijk aan, ruim, rijkelijk, volgeladen; -y as large, ruim zoo groot; 6. volkomen, geheel,
volledig; 7. nauwkeurig, uitvoerig; -- of aye, meerder
volkomen, geheel; 9. zeer, juist; 10. (zeev.) ge--jarig;8.
vuld; to keep the sails -, de zeilen vol houden; - and
change days, dagen van volle en nieuwe maan; - to the
upperbeams, geheel volgeladen; - and by ! vol en bij !
keep her -! volle zeilen ! * -ACORNED, bn. vol eikels.
*-AGE, S. meerderjarigheid, mondigheid, v. *- BLOOD, bn.
volbloed; (rij sch.) van onvermengd ras. *-BLOOMED, bn. in
vollen bloei. *-BLOWN, bn. ontloken; - sail, gezwollen
zeil. * -BODIED, bn. dikbuikig. * - BOTTOMED, bn. met
breeden bodem; - wig, breede (rechters)paruik. *--CARGO,
*--LOAD, S. volle lading, v. *- COSTS, mv. gezamenlijke
kosten, m. mv. *-CHARGED, bn. volgeladen. * -- CRAMMED,
bn. volgepropt, -gestopt. *- cRY, bijw. luidkeels.*- DRESS,
s. 1. volle plunje, v.; 2. groot-gala-toilet, o.; 3. groot
tenue; 4. vol ornaat, o. *.DRIVE, * -SPEED, s. volle draf,
galop (ook fig.), spoed, m. F -EARED, bn. met volle halmen. * - EYED, bn. met volle -, groote oogen. *-- FACED,
bn. met volle wangen. 5 -FED, bn. dik en vet, doorvoed.
* -FLESHED, bn. dik in het vleesch. * - FORMED, bn. in
volle gedaante. *-FROUGHT, bn. volgeladen (ook fig.).
*- GORGED, bn. overvoed. *-GROWN, bn. volwassen; girl, huwbaar misje. *-GROWTH, s. volwassenheid, rijpheid, v. volle groei, m. 5- HEARTED, bn. groothartig,
moedig. *- HOT, bn. gloeiend. *-LADEN, bn. volgeladen,
propvol. *-LENGTH, s. 1. volle lengte; 2. (schild.) levensgrootte, v. *- MANNED, bn. (zeev.) met voltallige
equipage. * - MOON, s. volle maan, v. *- MOUTHED, bn.
met volle (welklinkende) stem. *-OBBED, bn. met volle
schijf (der maan, der zon). * -ORGAN, s. vol orgelwerk,
0. F -PAY, s. 1. (mil.) volle soldij, v.; 2. (zeev.) vol traktement, o. * -POINT, * -STOP, S. 1. sluitpunt; 2. (fig.) slot,
einde, o. * -POWER, s. volmacht, v. *- SAIL, S. (zeev.>
volzeil. zeil dat vol staat, o. *- SEA, *-TIDE, S. 1.
(zeev.) vloed, m.; 2. volle -, hooge zee, v. hoog water, o.
*- SPREAD, bn. geheel uitgespreid (van vleugels enz.).
*- SUMMED, bn. volkomen, volledig. *-WINGED, bn. met
krachtige vleugels; 2. (fig.) ijverig, tuk (op), vurig.
Pull, (foel), s. 1. (het) volle, volheid, v. geheel, o.; at-;
to the -, volkomen, ten volle, geheel en al; to fill a vase
at -, eens schaal tot aan den rand vullen; this is the
news at -, dit is de tijding in al hare bijzonderheden;
fed to the -, ten volle verzadigd; to eat one's -, zijn
genoegen eten; at - of, in het midden van (de zaaI);,
the - of the moon, volle maan; in - of all demands,
(kh.) tot saldo van rekening; endorsement in -, ingevuld
endossement; to receipt in -, per saldo quiteeren; a
name -, een voluitgeschreven naam.
Pull, (foel), bw. vollen (laken). *- AGE, ('-idsj), s. (laken)
vollers-geld, loon, o. 5 -ED, dw. bn. gevuld.
Fuller, (foel'-ur), m. (laken) voller. m. *-'S EARTH, S.
vollersaarde, v. *-'s 5CATE, s. zee- barbeel, (visch), m.
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*_,s THISTLE, *-'S WEED, S. kaarde-distel, v. *- Y, S.
volmolen, m.
Fulling, (foel'-ing), dw. bn. (laken) vollend. *-, s. 1. (het)
vollen; 2. (zeev.) vullingstuk, o. *- MILL, S. volmolen, M.
Fullness, (foel'-nes), s. 1. volheid, v. (ook fig.); - of the
heart, volheid des harten; - of thought and verse, rijkdom van denkbeelden en poëzy; 2. overvloed, rijkdom, rn.
groote hoeveelheid; 3. overlading (van voedsel enz.); 4.
volkomenheid, volledigheid, v.; - of joy, volle vreugde,
- blijdschap; - of confidence, vol vertrouwen; 5. breedte,
wijdte (van kleederen); 6. omvang (van stem), v.; - of
a cry, algemeene kreet; 7. eenstemmigheid, v. gemeen
overleg, o.
Fulmar, (ful'-mur), s. zeemeeuw, v. ijsvogel, m.
Fulminant, (ful'-mi-nept), bn. 1. donderend,bliksemend,
(ook fig.); 2. (gen.) doodend, doodelijk.
Fulminate, (ful'-mi-net), ow. 1. donderen, bliksemen;
2. ontploffen. *-, bw. 1. slingeren (den banbliksom enz.);
2. doen ontploffen (kruit enz.). *-, s. 1. (nat.) donder-,
knalpoeder, 0. *-D. dw. bn. gedonderd enz.; zie FULMINATE. *-ING, dw.bn. donderend enz. -,bn. - damps,
(mijnw.) gasdampen, feu grisou; - gold, (scheik.) knalgoud; - powder, donder-, knalpoeder; - silver, (nat.)
knalzilver. -, s. (het) donderen enz.; zie FULMINATE,
ow. en bw.
Fulmination, (ful-mi-nee'-sjun), s. 1. (scheik.) ontploffing, losbarsting, v. (het) knallen; 2. (ban)blikser,m.
(het) slingeren (van den banbliksem). *...NATORY, ('-netur-i), bn. donderend, slingerend.
Fulmine, (ful'-min), ow. Zie FULMINATE, OW. en bw.
Fulminie, (ful'-min-ik), bn. (scheik.) ontploffend, knal...;
zie FULMINATING.
Fulsome, (foel'-sum), bn., *- LY, bijes. 1. walglijk; 2.
ontuchtig. *- NESS, S. 1. walglijkheid; 2. ontucht, v.
Fulvia, (ful'-wi-e), s. Fulvia (v. n.).
Fulvous, (ful'-wus), bn. vaalbruin.
Fumado, (fjoe-mee'do), s. gerookte visch, m.
Fumage, (fjoe'-midsj), s. haardgeld (zek. belasting), o.
Fumatory, (fjoe'-me-tur -i), s. zie FUMITORY.
Fumble, (fum'-bl), bw. 1. verknoeien; 2. onhandig aangrijpen, frommelen. *-, ow. 1. onhandig te werk gaan
(met), in den blinde tasten; to - in, snuffelen in; to for, onhandig zoeken naar; he -s with the head of his
cudgel, (Shak.) hij zwaait met den knop van zijne knots;
2. stotteren, zeuren. *- D, (fum'-bld), dw. bn aangetast
enz.; zie FUMBLE. *-R, ('-ur), m. v. onhandige zoeker,
-ster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY, bijes. 1. onhandig
rondtastend enz.; zie FUMBLE; 2. links, onhandig.
Fume, (fjoem), s. 1. rook, damp, wasem, m.: the -s of
wine, de dampen van den wijn; 2. (fig.) ijdelheid, opgeblazenheid, nietigheid, v.; 3. toorn, m. gramschap, v.;
to get into a -, in toorn geraken; the -s of pride, de
opwellingen van den hoogmoed; the -s of passion, de
opbruisingen van den toorn.
Fume, (fjoem), ow. 1. rooken, dampen, wasemen; to up, in rook opstijgen; to - away, in rook vervliegen;
2. (fig.) koken, bruisen (van gramschap); to - and fret,
uitrazen. tieren. *-, bw. 1. rooken (vleesch, visch enz.);
2. welriekend maken, parfumeeren; to - away, in rook
doen verdwijnen; (ook fig.) verijdelen. *-D,(fjoemd),dw.
bn. gerookt enz. ; zie FUME. 5-LESS, bn. zonder rook.
Fumet, (fjoe'-met), s. (jag.) hertenmest, m.
Fumette, (fj oe-met'), s. stank van bedorven vleesch, m.
Fumid, (fjoe'-mid), bn. rookerig, dampig. *-ITY,s.gmv.
rookenigheid, v.
Fumiferous, (fjoe-mif'ur-us), bn. rookmakend.
Fumifugist, (fjoe-mif-'joe-djist), s. rookverdrijver, m.
Fumigant, (f}oe'-mi-ghent), bn. rookend.
Fumigate, (fjoe'-mi-ghet), bw. 1. berooken, rooken, reukwerk branden; 2. doortrekken met rook. *- D, dw. bn.
berookt. *...ING, dw. bn. berookend ; - candles, wierookkaarsj es, o. mv. *...ION, (-ghee'-sjun), s. berooking,
V. *...ORY, ('-ur-i),bn.berookend,zuiverend door berooking.
Fumily, (fjoem'-i-ii), bijw. bij wijze van rook, - van berooking.
Fuming, (fjoem'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. rookend enz.
*-, s. (het) rooken enz.; zie FUME.
Furnish, (fjoem'-isj), bn. 1. rookerig, dampig; 2. (fig.)
toornig, oploopend.
Fumiter, (fjoe'-mi-tur), s. zie FUMITORY.
Fumitory, (fjoe'-mi-tur-i), s. (plant.) duivekervel, aardrook, v.

FUM. - FUN.

321

Fumous, (fjoem'-us), bn. rookerig, dampig.
Fumy, (fjoem'-i), zie FUMOUS.
Fun, (fun), s. vermaak, o. pret, v.; in -, for -, voor -,
uit de grap; this is no -, het is niet voor de grap, het is
geen scherts; there is no - in it, het is niet om t lachen; there is some - going forward, er is een grap gaande;
we shall have some -, wij zullen pret hebben. *-, ow.
kortswijlen, grappen maken. *-, bw. bedriegen, foppen.
Funambulate, (floe-nem'-bjoe-let), ow. koordedansen,
kunsten maken. *- D, dw. bn. op het koord gedanst.
*...ING, dw. bn. koordedansend. *...ORY, bn. als -, van
een koordedanser, kunsten makend.
Funambulist, (fjoe-nem'-bjoe-list), FUNAMBULUS, (- bjulus), m. v. koordedanser, -es, m. v.
Function, (funk'-sjun), s. 1. ambtsvervulling, verrichting,
bezigheid, functie, v.; in the - of his public calling, iii
de uitoefening zijner ambtsplichten; to enter on -, in
functie treden; -s of the mind, of the brain, verrichtingen -, werkzaamheid van den geest, - der hersens;
2. (wisk.) functie, v. 0-AL, bn., 1-ALLY, bijw. ambtelijk.
5 -ARY, m. ambtenaar, ambtelijk persoon, functionaris,
m. -, s_ werkend vermogen, o.
Fund, (fund), s. 1. fonds, werkend kapitaal, o.; sinking
-, amortisatie-fonds; - of wisdom, voorraad van wijs
literary - society, maatschappij ter ondersteuning-heid;
der nagelaten betrekkingen van schrijvers; thepublic-s,
de openbare fondsen, staatsschulden; call for -s, oproeping tot storting (op aandeolen); 2. (fig.) rijkdom, toevloed, m. *_HOLDER, m. v. fondsenhouder, -ster, rente
-ster, M. V.
-nier,
Fund, (fund), bw. (geld) beleggen, kapitaliseeren; -cd
debt, geconsolideerde schuld; -edproperty, rentegevend
kapitaal.
Fundament, (fun'-de- ment), s. grondvest, v. fondament,
o. *- AL, bn., *..ALLY, bijw. grondvestend, fondamenteel, grond..., wezenlijk; - concord, (muz.) grond-akkoord,
-toon. 0-ALNESS, s. wezenlijkheid, v. dat tot grondslag
dient. *- ALS, mv. grondslag, m. basis, v.
Fundation, (fun-dee'-sjun), s. fundeering, v. *- BOLTS,
s. mv. (stoomw.) fundatiebouten, m. mv.
Funded, (fund'-id), dw. bn. belegd, gekapitaliseerd enz.;
zie FUND, bw. °...ING, dw. bn. (geld) beleggend enz.; system, openbaar erediet-stelsel. -, s. (het) geldbeleggen enz.; consolidatie enz.; zie FUND, bw.
Fundless, (fund' -les), bn. zonder kapitaal.
Funebrial, (fjoe-ni'-bri-el), bn. tot den lijkdienst behoorend, lijk... «... BRIOUS, ('-bri-us), zie FUNEREAL.
Funeral, (fjoe'-ni-rel), s. 1. begrafenis. lijkstaatsie, v.; 2.
lijkstoet, m. *-, bn. tot een lijkstoet behoorend; -pile,
houtmijt (der ouden); - letter, 1. lijk-,begrafenisbriefje, o.;
2. rouwbrief, m. kennisgeving van overlijden, v.; - procession, lijkstoet, - rites, lijkplechtigheden ;- service, lijkdienst, uitvaart.
Funerate, (fjoe'- ni-ret), bw. begraven. *...ION, (-ree'-sjun),
s. begrafenis, lijkplechtigheid, v.
Funereal, (fjoe-ni'-ri-el), bn., *- LY, bijw. zie FUNERAL, bn.
Funest, (fjoe-nest'), bn. noodlottig, beklagenswaard.
Fungate, (fun'-ghet), s. (scheik.) zwam, v. paddenstoel, m.
zuur-zout, o.
Funge, (fuudsj), s. zotskap, nar, m.
Fungia, (fun'-dji-e), s. soort koraalzwam, v. paddenstoel, m.
Fungie, (fun'-djik), bn. zwamachtig; - acid, zwamzuur.
Fungiform, (fun'-dji-form), bn. zwamvormig.
Fungin, (fun'-djin), s. vleezig deel van paddenstoelen, o.
Fungite, (fun'-djajt), s. (scheik.) soort versteend koraal, o.
Fungivorous, (fun-djiv'-or-us), bn. zich met padden stoelen voedend.
Fungoid, (fun'-ghojd), bn. paddenstoel-, zwamachtig.
5...GOSITY, (-ghos'-i-ti), s. 1. zwam-uitwas, o.; 2. zwam-,
sponsachtigheid, v. *...GOYS, ('-ghus), bn. spons-, zwamachtig.
Fungus, (fun'-ghus). s. (mv. fungi, funguses), 1. (plant.)
paddenstoel, m. zwam, v.; 2. (heelk.) wild vleesch, o.
Funiele, (fjoe'- ni-kl), s. 1. dun koord, bindtouw, o.; 2.
vezel, m. *...CULAR, ('-kjoe-lur), bn. dun, vezelig.
Funk, (funk), s. 1. (gem.) stank, m.; 2. (fig.) verlegenheid,
V. *-, bw. doen stinken. *-, ow. stinken; (fig.) (gem.)
er in zitten, achteruit zijn (in zijne zaken).
Funnel, (fun'-nil), s. 1. pijp, buis, v.; 2. trechter, m.;
telescope -, (stoomw.) schoorsteen in geledingen; 3.
(goudw.) gietpijp, v. *-CASING, S. (stoomw.) rookkast, v.
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bn. trechtervormig. *-SHROUD, S.
(stoomes.) schoorsteenwant, o.
Funny, (fun' -ni), bn. grappig, zot. *-, s. bootje, o.
kano, v.
Fur, (fur), s. 1. bont; pelswerk, o.; 2. (gen.) verslij ming,
v.; 3. (zeev.) schanskleed, o. * - CAP, S. pels-, bonten
muts, v. * -MERCHANT, m. V. bonthandelaar. -verkooper,
-ster, m. V. *-TRADE, s. bonthandel, m. 4 -WROUGHT,
bn. bonten, van bont gemaakt.
Fur, (fur), bn. bonten, van bont.
Fur, (fur), bw. 1. met bont voeren; 2. (zeev.) kleeden,
verdubbelen; 3. (gen.) verslijmen.
Furacious, (fjoe-ree'-sjus), bn. diefachtig. *...ACITY, S.
diefachtigheid, roofzucht, v.
Furbelow, (fur'-bi-lo), s. (naais.) strook, v. aanzetsel,
belegsel, o. volant, m. *--, bw. (naais.) bezetten -, beleggen met strooken, - met volants. *- ED, dw. bn. (naais.)
belegd, bezet. * - ING, dw. bn. beleggend.
Furbish, (fur'-bisj), bw. polijsten, bruineeren, poetsen,
wrijven. * - ABLE, (' i - bl), bn. polijstbaar. * - ED, ('-bisjt),
dw. bn. gepolijst. *- ER, ('-ur), m. 1. polijster, bruineerder; 2. zwaardveger, m. * - ING, dw. bn. polijstend.
Furcate, (fur'-ket), *- D, bn. gevorkt, vorkvormig. *...TON,
(-kee'-sjun), s. vorking, v. (het) vorkvormige, vertak
-king,v.
Furchee, (fur-kie'), bn. (wap.) gevorkt, getakt; cross -,
gaffelkruis.
Furchel, (fur'-tsjel), s. (rijt.) disseltang, v.
Furfur, (fur'-fur), s. 1. schilfers (van het hoofd), m. mv.
schin, roof, v.; 2. kaf, o. * -ACEOUS, (-re'-sjus), bn. schil
-ferachtig,m
hoofduitslag.
Furious, (fjoe-'ri-us), bn., 5 -LY, bijw. woedend, razend,
dol. * - NESS, s. woede, razernij, dolheid, v.
Furl, (furl), bw. (zeev.) reven, vastmaken, opbinden
(zeilen); to - by main force, een zeil dempen. * - ED,
dw. bn. (zeev.) gereefd, vastgemaakt. *- ING, dw. bn.
revend enz. * - LINE, S. beslagseizing, v. -, s. (het)
reven (der zeilen).
Furlong, (fur'-long), s. zek. afstandsmaat (= 1/8 Eng.
mijl - ", Ned. mijl = 200 meter).
Furlough, (fur'-ló), s. (mil.) verlof, o.; on -, met verlof. *-, bw. verlof geven (aan). * - ED, dw. bn. met
verlof zijnd.
Furnace, (fur'-nes), S. 1. fornuis, o. oven, m.; blast -,
(ijzerg.) hoog-, smeltoven; melting -, smeltoven; reverberation -, smeedoven; to serre a -, een oven stoken,
opgooien; 2. (stoomv.) haard; 3. ketel, m. *- BARS, S. mv.
haard-, roostertralie, v. *- BLUE, s. ketelblauw, o.
* -D00R, s. oven-, vuurdeur, ti. *-- GRATE, 0 - GRATING,
s. oven-, haardrooster, m. * - MAN, m. stoker, m. * - TOP,
s. oventrechter, m.
Furnace, (fug'-nes), ow. vonken werpen (als uit een
oven).
Furnish, (fur'-nisj), bw. 1. verschaffen, voorzien; to - one
with, iemand voorzien met, - van; he -ed the city with
corn, hij voorzag de stad van koren; to - a library, een
bibliotheek (van boeken) voorzien; 2. versieren, verrijken;
to - the mind with knowledge, den geest met kennis
verrijken; 3. meubelveren, stoffeeren; 4. (mil.) uitrusten;
to - out, van alles voorzien. * - ED, ('-nisjt), dw. bn.
verschaft, voorzien enz.; zie FURNISH. *-ER, ('-ur), m. v.
1. die verschaft, - voorziet; 2. leverancier, -ster,
m. v. *- ING, dw. bn. verschaffend enz. -, s. (het)
verschaffen enz.; Zie FURNISH. * -MENT, S. Zie FURNITURE.
Furniture, (fur'-ni-tjoer), s. 1. huisraad, o. meubels, o.
mv.; a piece of -, een meubelstuk; 2. toebehooren, o.
ornamenten, o. mv. garnituur, o.; 3. (mil.) uitrusting; 4.
(zeev.) tuigage, v. *- woon, s. fijn hout, hout voor
meubels, o.
Furor, (fjo'-ror), zie FURY.
Furred, (furd), dw. bn. met bont gevoerd enz.; zie FUR
Furrier, (fur'-ri-ur), m. v. bontwerker, -ster, m. v. *- Y
S. bont, pelswerk, o.
Furring, (fur'-ring), dw. bn. met bont voerend enz.
*_, s. 1. (het) voeren met bont; zie FUR, bw.; 2. (zeev.)
opvullingstuk, o. lap, m. verdubbeling, v.
Furrow, (fur'-ro), s. 1. vore, voor; 2. schuif, v.; 3. schroefdraad, m.; 4. (bk.) goot; 5. (timm.) groef, roede, v.; 6.
rimpel, m.; 7. (fig.) spoor, o. *- FACED, bn. gerimpeld van
aangezicht. * - WEED, S. kweekgras, o.
Furrow, (fur'-ro), bw. 1. ploegen, voren maken; 2. (timm.)
ploegen; 3. rimpelen; 4. (fig.) klieven (de zee enz.). * - ED,
*..FORM, * - SHAPED,

FUR. - FUS.
dw. bn. gerimpeld. *- ING, dw. bn. ploegend enz. -,
s. (het) ploegen enz.; zie FURROW.
Furry, (fur-ri), bn. 1. met bont bezet; 2. bonten; spoils, bonten vellen.
Further, (fur'-thur), bn. (vergr. tr., zie FAR), verder; the
- end, het ondereinde; to have a - reason for, nog meer
(nog eens andere) reden hebben om;nothing-, niets verder,
- meer; there was no - complaint, er werden geene ver
klachten gehoord; till - order, tot nader bevel; to-der
make - acquaintance, nadere kennis maken. *-, bijw.
wijders; -more, bovendien; -most, zie FURTHEST.
Further, (fur'-thur), bw. 1. bevorderen, begunstigen,
ondersteunen; 2. verder brengen, - zetten. 5 -AN CE,(' -ens),
S. bevordering, begunstiging, v. steun, m. *- ED, dw.
bn. bevorderd enz.; zie FURTHER. *--ER, m. v. bevorderaar, begunstiger, -ster, m. V. * -ICG, dw. bn. bevorderend enz. -, s. (het) bevorderen enz.; zie FURTHER, bes.
Furthest, (fur'-Chest), bn. (overtr. tr., zie FAR), verst,
meest verwijderd, - afgelegen. *-, bijw. op het meest
verwijderde (punt); at the -, het allerlaatst mogelijk.
Furtive, (fur'-tiv), bn., *- LY, bijw. steelsch, steelswijs, verborgen.
Furuncle, (fjoe'-run-kl), s. (heelk.) bloedzweer, -vin, v.
Fury, (fjoe'-ri), s. 1. woede, razernij, v.; in a -, in woede;
to put -, to rouse to -, woedend maken; (gen.) the of the womb, moederdolheid, hysterische razernij ; 2.
(Bijb.) vervoering, v.; 3. (fab.) the Furies, de Furiën.
* -LIKE, bn. als een razernij.
Furze, (furz), s. 1. (plant.) dorenbrem, v. priemkruid;
2. (zeev.) brandhout, o. *...Y, bn. (plant.) met brem beplant.
Fusarole, (fjoe'-ze-rol), S. (bk.) band (op het ovaal), m.
Fuscation, (fus-kee'-sjun), s. verduistering, v.
Fuseite, (fus'-sajt), s. zek. zwart groene delfstof, v.
Fuscous, (fus'-kus), bn. 1. donker, duister, somber; 2.
donkerbruin.
Fuse, (fjoes), s.j(zeev.) buis, v.; concussion -, ontbrandingsbuis; to uncap a -, een buis ontkappen; to fix
the -, de buis inzetten; time-, tijdbuis. *- BOX, S.
brandtasch, v. * -WRENCHES, s. mv. buizentrekker, m.
Fuse, (fjoes), bw. en ow. smelten, vloeibaar maken,
- worden. *- D, (fjoezd), dw. bn. gesmolten.
Fusee, (fjoe-zie'), s. 1. (uurw.) ketting-spil, v.; 2. vuurroes-; 3.. (jag.) spoor (van den reebok), o. * - CLAMPFERRULES, mv. (werkt.) draai-krammen, v. mv. *-coM
POSITION, S. (mil.) brand-toestel, m. *_ ENGINE, S. (werkt.)
spiraalboor, v. *- HOLE, s. (mil.) brandgat (van een
bom), o. * -SQUARING TOOLS, S. mv. spiraal-polijstmachine, v.
Fusible, (fjoe'-zi-bl), bn. smeltbaar. *...BILITY, * -NESS,
S. smeltbaarheid, v.
Fusiform, (fjoe'-zi-form), bn. spiraalvormig.
Fusil, (fjoe'-zil), s. 1. geweer, musket; 2. (wap.) spiraal,
0. *-, bn. 1. smeltbaar; 2. vloeiend. *- EER, (' -ier), m.
(mil.) fuselier, m. .
Fusing, (fjoes'-ing)., dw. bn. smeltend enz.; zie FUSE.
Fusion, (fjoe'zjun), s. 1. smelting, v. (het) smelten; 2.
(fig.) ineensmelting, vereeniging, v.
Fusome, (fjoe'-som), bn. schoon, fraai, net, proper.
Fuss, (fuss), s. gedruisch, rumoer, o.; to make a -, leven -, rumoer maken. *- Y, bn. drok, rumoermakend.
Fussock, (fus'-sok), s. dik -, zwaar vrouwspersoon, o.
hobbezak, v.
Fust, (fust), s. 1. schacht (eener zuil), v.; 2. muffe reuk,
m.; 3. -s of cloves, specerij-nagelen. *-, ow. muffen,
duf rieken. * - ED, bn. muffend.
Fustet, (fus'-tit), s. (plant.) sumakhout, (soort verfhout), o.
Fustian, (fus'-tjen), s. 1. (kh.) bombazijn; 2. (fig.) bom
gezwollenheid, v. *-, bn. 1. bombazijnen; 2.-bast,m.
(fig.) gezwollen, bombastisch. *- IST, m. bombastisch
schrijver, - dichter, In.
Fustie, (fus'-tik), s. geelhout, o.
Fustigate, (fus'-ti-ghet), bw. geeselen, met roeden slaan,
kastijden. *- D, dw. bn. gegeeseld. *...ING, dw. bn. geeselend. *...ION, (ghee'-sjun), s. geeseling, kastijding, v.
Fustilarian, (fust-i -le'-ri-en), s. gemeene kerel, schobbejak, schavuit, m.
Fustilug, (fust'-ti-lugh), m. dikbuik, dikke vent, m.
Fustiness, (fust'-i-nes), s. mufheid, bedorven lucht, v.
Fusty, (fust'-i), bn. muf, duf.
Fusure, (fjoe'-zjoer), s. smelting, v.; zie FUSE.

F UZ. - GA I .

FUT. --GAF.

323

S. 1. toekomst, v.; in, for the -, in de toekomst,
Futchets, (fut'-tsj ets), s. mv. (wag.) disselarmen van het
voortaan; 2. (spraakk.) toekomende tijd, m. *... ITION,
voorwerk, m. mv.
(-ri'-sjun),
S. (het) toekomstige, *... ITY, ('- i -ti), s. gmv.
Futile, (fjoe'-til), bn. 1. onbeduidend, nietig, gering; 2.
1. toekomstigheid, toekomst;2.toekomstige gebeurtenis,v.
vergeefsch. *... ILITY, (-il- i -ti), S. onbeduidendheid, nietigheid, v.; 2. (liet) ontoereikende. *...LOUS, (' -lus), bn. Fuze, (fjoez), s. zie FUSE, s.; grut, v. kleine deeltjes, o.
mv . * - BALL, S. (plant.) soort paddenstoel, m.
Zie FUTILE.
.Futtoek, (fut'-tok), s. (zeev.) knie, v. buikstuk, o. rib, Fuzz, (fuz), bw. (gein.) dronken maken. *-, ow. 1. in
kleine deeltjes uiteenspatten; 2. verdampen; 3. rafelen.
V. oplanger, m.; lower -s of the timbers, buikstukken
van de spanten. *-HOOK, S. puttinghaak, m . * -BOOKER, Fuzzle, (fus'-zl), bw. dronken maken. *-D, dw. bn.
dronken, beschonken.
S. oplanger, m. *- LINE, s. verticale doorsnede, v.
*-PLATES, S. mv. marseputtings, v. mv . * -SHROUDS, S . Fuzzy, (fuz'-zi), bn. sponsachtig, zwammig.
mv. puttingwant, o. *- STAVES, S. mv. spreibouten, m. Fy, (faj), tw. foei! - upon h.^m! foei over hem! -for
shame ! foei, schande!
mv. * --TIMBER, S. verlengstuk, o.
Future, (fjoe'-tjoer), bn., * -LY, bijw. toekomstig. t-, Fytte, (fitt), s. paragraaf, v. zang (van een dichtstuk), m.

G.
0, (dje), s. 1. G. (zevende letter van het alphabet); 2. (muz.) Gaffle, (ghef'-fl), s. 1. (jag.) spoor (der kemphanen); 2.
spangesp (aan den boog), v.
vijfde noot der toonladder, v. g- sleutel, sol, m.; 3. G (vork.)
God, God; gospel, evangelie; George, George, Joris; good, Gafty, (ghef'-ti), bn. twijfelachtig onzeker.
goed ; great, groot; Ga., Georgia, Georgië; gal., gallon, gal- Gag, (gheg), s. 1. mondprop; 2. wrange peer, v. * -TOOTH,
lon; gar., garrison, garnizoen ; G. C. B., Grand Cross of
s. uitstekende tand, boventand, m.
the Bath, Grootkruis der Bad -orde; gen., general, gene- Gag, (gheg), bw. knevelen, den mond stoppen.
raal; Genesis, Genesis; genmo., generallissimo, opperbevel Gagate, (ghe-gheet'), s. (delfst.) git, o.
gent., gentleman, heer; Geo, George; Gosp., gospel,-hebr; Gage, (gheedsj), s. 1. pand, onderpand, o.; 2. borg (ook

evangelie; gov., governor, gouverneur; govt., government,

regeering; Govt. 0 ., government orders, regeeringsbevelen;
G. R. Georgius Rex, Koning George; gr grain, graan;great,
groot, groat; groot, halve stuiver; Greg., Gregory, Gregorius; gt. great.
..

Gab, (gheb), s. 1. (gem.) mond, muil, snoet, m.; 2. (stoomw.)
oog, o.; 3. (fig.) gebabbel, gezwets, o. * -LEVER, S. arm

der stoomschuif, m.
Gab, (gheb), ow. zwetsen, babbelen.
Gabarage, (gheb ' -er -idj), S. Zie LIGHTERAGE.
Gabardine, (gheb- er -di -ne'), s. 1. (zeev.) zeemanskiel, v.;
12. reis - regenmantel, m.
Gabbard, (gheb'-burd), s. (zeev.) lastboot, v. lichter, m.
Gabble, (gheb'-bl), ow. zie GAB, ow. * - R, (' - ur), m. v.
babbelaar, - ster, m. v. *... ING, dw. bn. babbelend. - s.
(het) babbelen, gebabbel, o.
Gabbro, (gheb'-bro), s. (delfst.) slangsteen, m.
Gabel , (ghee' -bil), S. (oudt.) zout-belasting (inz. in Frankrijk), v. *-ER, ('-ur), m. ontvanger -, inner -, gaarder
der (zout)belasting, in.
Gabelle, (ghe-bell'), zie GABEL, s.
Gabion, (ghee'- bi -un), s. (vest.) schanskorf, m. *-ADE,
(- eed'), s. (vest.) schanskorfwerk, o.
Gable, (ghee'-bl), *-END, s. (bk.) gevel, geveltop, m.
*- FRONT, S. (bk.) voorgevel, m.
Gablet, (ghee'-blit), s. overhang, m. dek (tot sieraad), o.
Gabriel , (ghee'-bri-el), m. Gabriël (m. n.). 5 -ITES, ('-jts),
m. mv. Gabriëlieten (zek. sekte van wederdoopers), m. mv.
Gabronite, (ghe'-bro-najt), s. zek. delfstof, v.
Gaby, (ghee' -bi), zie GAWBY .
Gad, (ghed), s. 1. stalen wig, v. stempel, m.; 2. graveerstift;
3. pook, v.; 4. ijzeren roede, v. - staf, m. - staaf, v.;
5. (jag.) zweep, v. F-ABOUT, m. v. 1. zwierbol, m.; 2. straat
-ster, M. v. *- BEE, * -BREEZE, * -FLY, S. paar--loper,
denvlieg, wesp, brems, v. *- WALL, s. soort eend, v.
, Gad , (ghed), ow. - about, abroad, rondloopen, zwieren,

fig.) ; 3. (recht.) afstand van vruchtgebruik, antikresis,
m.; (zeev.) peiling, meting, v. diepgang, m. dracht, v.;
lee -, peiling beneden den wind; weather -, loef, loef
ijkmaat, - roede. v. *--cocK, s. distilleerkraan,-zijde;4.
v. *_WAY, S. landmetersketting, m. *-woRK, s. (zeev.)
werk naar afmetingen. o.
Gage, (gheedsj), bw. 1. verpanden; 2. overhalen, aan
meten; 4. ijken, peilen. 5 -D, (gheedsj d),-sporen;3.(zv)
dw. bn. verpand enz.; zie GAGE . *-R, ('-or), m. 1. ver pander; 2. peiler, ijker, m.; -'s fees, ijkloon.
Gagger, (gheg'-ghur), m. v. kneve laar, -ster, m. v.
Gaggle, (gheg'-ghl). ow. kwaken, kakelen, snateren.
*-D, dw. bn. gekwaakt. *... ING, dw. bn. kwakend.
-, s. (het) gekwaak.
Gaging, (gheedsj'-ing), dw. bn. verpandend enz. f-, s.
(het) verpanden enz.; zie GAGE .
Gahnite, (ghaan'-ajt), s. soort bergsteen, m.
Gaily,

zie GAYLY.

Gain, (gheen), s. 1. winst, v. voordeel, gewin, o.; you will

make no - by it, gij zult er geen winst bij hebben;
did I make a - of you ? heb ik iets op u gewonnen ?
- een voordeel op u behaald? without pains no -s, geen
loon zonder werk; 2. (zeev.) inkeping, voor, v.; 3. (timm.)
tapgat, o. *-, bn., *--i.Y, bijw. handig, behendig.
Gain, (gheen), bw. 1. winnen, verkrijgen, verwerven; to admittance, toegelaten worden; their tenets -ed too easy
credit, hunne stellingen verkregen te spoedig ingang;
to - the day, the victory, de overwinning behalen ; to fame, roem behalen; to - footing, vasten voet krijgen;
to - friends, vrienden winnen; to - ground, terrein
winnen; (fig.) uitbreiding verwerven; to - harm, schade -,
nadeel beloopen; to - one's living, zijnen kost winnen,
- verdienen; to - loss, zich een verlies op den hals
halen; he flattered himself with having -ed his point, hij
vleide zich zijn doel bereikt te hebben; he -ed this
point, dit punt werd hem toegegeven; to - a prize, een
prijs behalen; to - reputation, een grooten naam ver
slenteren . * -DED, dw. bn. rondgeloopen. *-DER, (' -dur),
to - time, tijd winnen; he --ed his master suf-wervn;
M. v. Zie GAD-ABOUT. * -DING, dw. bn., -LY, bijw. rond hij verschafte zijnen heer tijd genoeg om;-ficentmo,
loopend enz. -, s. (het) rondloopen enz.; zie GAD, ow .
2. to - over, invloed uitoefenen op, in zijn belang
* -LING, bn . Zie GADDING.
kr ijgen (iem.); he -ed over the officers to his party, hij
Gadolinite (ghed'-o-lin-ajt), s. zek. gesteente, o. (naar
haalde de officieren tot zijne partij over; he -ed the
Gadolin den ontdekker).
papists to, hij overhaalde de pausgezindeii om te; 3.
Gadoid, (ghe'-dojd), s. (nat.) zachtvinnige visch, m.
bereiken; the vessel -ed the harbor, het schip bereikte
, Gaelic, (ghee' -lik), bn. Gaelisch, uit de Schotsche hoog
de haven ; to - fast windward, (zeev.) hard aanloeven;
taal).
-lande),*S.htGisc(de
to - the offing, de ruimte halen; to -- the weather gage,
Gaeta, (ghe'- i-te), S. (aardr.) Gaeta (Italië), o.
de loef afwinnen. *-, ow. winnen; he will not - by
Gaff, (ghef), s. (zeev.) gaffel, v.; cheeks of a -, gaffel the exchange, hij zal lij den ruil niet winnen; thou host
klauwen, m. mv.; main -, groote mast- gaffel ; - peek
greedily -ed of thy neighbors, gij hebt van uwen naaste
halliards, piekeval. * -TOPSAIL , S. gaffel-topzeil, o.
gewoekerd; to - on, inbreuk maken op, overtreffen; the
Gaffer, (ghef'-fur), m. kameraad, oude vriend, ni.
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wederstreven, tegenstand bieden.
Gairish, (ghee'-risj), bn., *- LY, bijw. 1. blinkend, schitterend, glanzig; 2. schreeuwend (van kleur); 3. buitensporig; to make -, dol -, ijlhoofdig maken. *- NESS, s.
1. glans, m. (het) glanzige, schittering; 2. buitensporigheid ; 3. ijlhoofdigheid, uitgelatenheid, v.
Gait, (gheet), s. gang, stap, m. houding, v. *- ED, bn.
van gang, van stap; slow -, met een langzamen tred;
heavy -, zwaar van tred.
Gaiter, (ghee'-tur), s. slobkous, V. * -MAKER, m. V. slobkousenmaker, - maakster, m. v.
Gaiter, (ghee'-tur), bw. slobkousen aantrekken, van slobkousen voorzien.

Gala, (ghee'-le), s. gala, hof bezoek, o. hof kleedij, V.
Galactin, (ghe -lek' -tin), s. (scheik.) koeboom-melk, v.
-sap, o. (Zuid-Amerika).
Galactometer, (ghel-ek-tom'- i -tur), s. (scheik.) melk
(werkt.), m. .TOPHAGIST, (- tof' -e-djist), m. v.-metr
die van melk (melkkost) leeft, m. v. *...TOPHAGOUS,
-e-ghus),
bn. van melk levend, melketend. *... To..
(- tof'
PHAROUS, (- tof' -e -rus), bn. melkgevend.
Galage, (ghe-leedsj'), s. klomp, houten schoen, m.
Galanga, (ghe-len'-ghe), s. (plant.) galanga(wortel), m.
Galangal, . (ghe-len'-ghel), s. (plant.) galangant(wortel), m.
Galantine, (ghel'- ent -ajn), s. (kookk.) vleeschgelei, galantine, v.
Galatea, (ghe-le-ti'-e), s. Galatea (v. n.).
Galatia, (ghe-lee-sji-e), s. (oude aardr.) Galatië, o. *- N,
bn. van Galatië. -, s. Galatiër, m.
Galaxy, (ghel'-eks -i), s. 1. (sterr.) melkweg, m. ; 2. (fig.)
schitterende bijeenkomst, - vergadering, v.
Galbanum, (ghel'-be-num), s. (plant.) moederhars, v.
Gale, (gheel), s. 1. wind, m. windvlaag, v. rukwind, m.;
fainting -, kruipende wind; fresh-, stijve koelte;,gentle
-, zachte wind; hard -, harde wind; light -, marszeilskoelte; - of wind, stijve koelte; sea -, zeewind; steady

-, gestadige wind; severe -, storm; stiff -, harde bui;
loom -, luie wind; strong -, zwaar weder; tail of a -,
einde eener bui; thaught -, dichtgereefde marszeilskoelte; to bring to in a -, met harden wind bijdraaien;
to ride out a --, met een harden wind voor zijne ankers
bijliggen ; 2. (plant.) wilde mirt, m.
Gale, (gheel), ow. - away, (zeev.) voor den wind zeilen,
- wegloopen, lenzen.
Galea, (ghe'- li -e), s. zee- stekelvarken, o.
Galeas, (ghel'- i-es). s. (zeev.) Venetiaansche galei, v.
Galeate, (ghe'- li -et), *- D, bn. gehelmd, gekuifd (ook
van planten.).
Galeeto, (ghe- li' -to), s. moederaal, blennius, m.
Galena, (ghe-li'ne), s. (delfst.) looderts, o.
Galenic, (ghe-len'ik), * - AL, bn. 1. tot looderts behoorend; 2. van Galenus, Galenisch.
Galenism, (ghe'-len-ism), s. stelsel van Galenus, o.
*...IST, m. aanhanger -, volgeling van Galenus, m.
Galenus, (ghe'- li -nus), m. Galenus (beroemd geneeskundige), m.
Galeopsis, (ghe- li -op' -sis), s. soort plant, v.
Galericulate, (ghel -i-rik' j oe -let), bn. als met een hoed

bedekt.

GAL.

GAI. -- GAL.

river -s on Ike left bank, de rivier wint grond aan den
linkeroever ; to - on, (fig.) de bovenhand hebben over,
overhalen tot (door vleierij); he -cd on the emperor by,
hij wist van den keizer te verkrijgen; to - upon, overvl&tgelen; winnen van, indruk maken op. *- ABLE,
('- i - hi), bn. winbaar. t-AGE, ('-idsj), s. 1. (oudt.) overwins t , v.; 2. landbouwbedrijf, - gereedschap, o. *-ED,
(- gheend), dw. bn. gewonnen enz.; Zie GAIN. *-ER, ('-ur),
m, v. winner, -ster, m. v.; he has been a - by it, hij
heeft er bij gewonnen; she will not be a -, zij zal er
niets bij winnen. *- FUL, bn., -LY, bijes. winstgevend,
voordeelig. *-FULNESS, S. (het) winstgevende, voor
* -GIVING, S. (Shak.) wegschenking, v. * - ING,-delig.
dw. bn. winnend enz. -, s. (het winnen. -s, mv.
gemaakte winsten, v. mv. profijt, o. *- LFss, bn. zonder
winst, onvoordeelig. *- NESS, S. onvoordeeligheid, v.
Gainsay, (ghen-see'), bw. tegenspreken, bestrijden. *- ED,
dw. bn. tegengesproken. *- ER, m. v. tegenspreker, bestrijder, betwister, -ster, m. v. *- InG, dw. bn. tegensprekend. -, S. (het) tegenspreken, tegenspraak, v.
Gainst, (ghenst), Zie AGAINST.
Gainstand, (ghen'-stend), bw. wederstaan. *... STRIVE, W.

Galerite, (ghel'-ur-ajt), s. (soort) versteende schelpen,
v. mv.
Galicia, (ghe-lisj' -i -e), s. (aardr.) Gallicië, o. *- N, bn.
Gallicisch. -, m. v. Galliciër, m. Gallicische (vrouw), v.
-, s. (het) Gallicisch (taal).
Galilean, (ghel- i - li' -en), m. v. 1. Galileër, m. Galileesche
(vrouw), v.; 2. naam van zekere sekte (in Judea).
Galilee, (ghel' -i -lie), s. 1. voorportaal (aan het west -einde
eener kerk); 2. (oude aardr.) Galilea (Judea), o.
Galileo, (ghe- li - li' -o), m. Galileo (groot sterrenkundige), m.
Galimatia, (ghel- i -me'-sji-e), s. wartaal, v.
Galiot, (ghel'- i-ot), s. (zeev.) galjoot (vaartuig), v.; bomb-,
bombardeergaljoot; Chinese -, jonk.
Galipot, (ghel' -i -pot), s. witte boomgom, v.
Gall, (ghaol), s. 1. gal (ook fig.); 2. galnoot; 3. (heelk.)
opengekrabde plek; 4. (zeev.) scheur, v.; wind-, windscheur; weather-, weêrgal. * -BLADDER, S. (ontl.) galblaas, v. * - DUCT, S._ (ontl.) galbuis, v. * - FLY, 5 -INSECT,.
s. galwesp, v. *- NLT, S. galnoot, v. *- oAK, S. steeneik, m. * -SICKNESS, s. galziekte, - koorts, v. *- STONE,
s. (gen.) gal(blaas)steen, m.
Gall, (ghaol), bw. 1. villen; 2. openrijten; 3. (zeev.) scha
schuren; the river -s the ground, de stroom-vieln,
schuurt den grond; 4. verhitten (hout); 5. rafelen (stof);.
6. (fig.) verbitteren, tergen; 7. verontrusten, kwellen;:
8. (mil.) af breuk doen, op de hielen zitten (den vijand);
a -ing fire, een moorddadig vuur. *-, ow. zich boos,
maken, beleedigd zijn.
Gallant, (ghel'-lent), bn., 5 -LY, bijw. 1. sierlijk, net
(gekleed); 2. prachtig (feest enz.), rijk; 3. dapper, moedig, onversaagd; 4. voorkomend, beleefd, galant (jegens.
vrouwen). *-, m. 1. wereldman, net gekleed persoon;
2. dapper -, moedig man; 3. linker, vrijer, hofmaker,m.;
4. (zeev.) vlag aan den bezaansmast, v.
Gallant, (ghel-lent'), bw. hoofsch zijn jegens; zijn
hof maken aan; to - afan, met den waaier op coquette
wijze spelen.

Gallantness, (ghel'.-lent -nes), s. sierlijkheid, netheid, v..
Gallantry, (ghel'-lent-ri), s. 1. netheid; 2. dapperheid,
v. moed, m.; 3. edelaardigheid, edelmoedigheid;4.hoofschheid, beleefdheid (jegens vrouwen), galanterie, v.; 5. (de)
jongelieden, (de) jeugd.
Gallate, (ghel'-let), s. (scheik.) galnootzout, o.
Galled, (ghaold), dw. bn. oyengereten, - gescheurd; zie
GALL, bw.
Galleon, (ghel'- i -un), s. (zeev.) galjoen, o.
Gallery, (ghel'-ur -i), s. 1. galerij, gaanderij, v.; picture -,
schilderijen-galerij, - kabinet; 2. laan; 3. (mijnw.) galerij,
onderaardsche gang, v.; 4. galerij, v.; sham -, boze
galerij; stern -, westergang. *-LADDER, S. stormladder, v. *- LIGHTS, S. mv. galerij-ramen, o. mv.
galerij-lijst, v.
Galletyle, (ghel'- li -tajl), S. zie GALLIPOT.
Galley, (ghel' -li), s. 1. galei, v. (oudt.) oorlogsschip; 2..
vaartuig op den Theems, o.; quarter -, Barbarijschegaljoot, v.; 3. kombuis (op oorlogsschepen),o.; 4. (drukk.)
galei, v. * -BUILT, bn. (zeev.) met glad dek. *-cRow,.
s. vogelverschrikker, m. *- FISH, s. zeekwal (visch), v.
* -FOIST, s. staatsie - schip, o. *- SLICE, S. (drukk.)
tong, v. * -SLAVE, m. galeislaaf, galeiboef, m. *- TILES,,
s. mv. geglanste dakpannen, v. mv.
Galleys, (ghel'-lies), s. mv. (de) galei(straf).
Galliard, (ghel' jaard), bn., * - LY, bijw. 1. snaaksch,
guitachtig; 2. vroolijk, dartel. *-, m. 1. snaak, vroolijke,.
kwant; 2. (zek.) vroolijke boerendans, m.
Gallias, (ghel'- li -es). s. (oudt. zeev.) galjas (vaartuig), v.
Gallic, (ghel' -lik), bn. 1. Gallisch; 2. Gallicaansch; 3..
(scheik.) van galnoot *-AN,bn. Gallicaansch. * - POWDER,.
s. gestampte galnoten, v. mv.
Gallicism, (ghel' -li -sism), s. (red.) gallicisme, o. Fransche (stijl)wending, v. *...clsE, ('-sajz), bw. (red.) eene
Fransclie (stijl)wending geven aan. *...GIBING, ('-sajzing), dw. bn. eens Fransche (stijl)wending gevend aan.
Gallienus, (ghel- li - i' -nus), m. Gallienus (Rom. keizer), m.
Galligaskins, (ghel- li -ghes'-kins), s. mv. wijde broek, v.
Gallimaufry, (ghel- li -mo'-fri), s. 1. (kookk.) hutspot, m.;
2. vrouwspersoon, v.
Gallinaceous, (ghel- li - ne -'sjus), bn. tot het hoendergeslacht behoorend, hoenderachtig.
Gallinago, (ghel- li - ne -gho), s. soort snip, v.
Galling, (ghel'-ing), dw. bn. villend enz. *-, s. (het)
villen enz.; Zie GALL. * -LEATHER, S. (rijsch.) oogleder, o..
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Gallinipper, (ghel'-li- nip-pur), s. soort groots wesp,
- mug, v.
Gallinule, (ghel' -li- njoel), s. waterhoen, o.
Gallipoli, (ghel'- li - po-li), s. (aardr.) Gallipoli, o. * - OIL,
s. Napolitaansche olijfolie, v.
Gallipot, (ghel' -li-pot), s. 1. apothekers -, medicijnpot,
m.; 2. reukkannetje, o.
Galliv at, (ghel' -li -wet), s. (zeev.) Malabaarsche kano, v.
Q-allless, (ghaal' -les), bn. zonder gal, (ook fig.) ; on-

schuldig.

Gallon, (ghel'-lun), s. gallon (maat = 4 Eng. quarters =
3.75 liter), v.
Galloon, (ghel-loen'), s.1 galon (borduursel met goudof zilverdraad), o.; 2. lint van katoengaren, o. * - ED,
bn. met galon bezet, gegalonneerd. *-LACE, S. galon kant, v.
Gallop, (ghel'-lup), s. (rijsch.) ren, galop, m.; at full -,
in vollen galop; hand -, kleine galop; to break -, to
fall into a -, in den galop overgaan, - vallen ; to go
a -, aan het galoppeeren gaan; to left of on a -, in
galop heenrijden; to put in a -, in galop zetten. °-,
ow. 1. (rijsch.) rennen, galoppeeren; to - away, to - off,
heen -, wegrennen; he was -ing back to his province, hij
rende (vluchtte) naar zijn land terug; to - down, naar
beneden snellen, - rennen; to - over, to - through,overheenrennen; to - up, naar boven -, oprennen; 2. (fig.)
overhaast heenloopen, ijlen. *-, bw. 1. doen heenrennen; he was -ing a fine, hij galoppeerde (op) een fraai
bruin paard; 2. (fig.) snel doorloopen, - rennen. * - ADE,
(- eed'), s. 1. (rijsch.) ren, m.; zie GALLOP; 2. zek. dans
dans, m. *- ED, dw. bn. gerend enz.;-muziek,v.;()
Zie GALLOP, Ow. en bw. * - ER, (- ur), m. 1. renner,
galoppeerder; 2. snellooper, hardloopar, m.; 3. (mil.)
licht veldstuk, o. *-IN, m.keukenj ongen,m.koksmaatj e,
0. * - ING, dw. bn. galoppeerend enz. -, s. (het) galop
-pern;
zie GALLOP, ow. en s.
Gallow, (ghel'-lo), bw. verschrikken.
Galloway, (ghel'-lo-wee), s. (soort) klein paard, o. klep
(naar graaf Galloway dus genoemd), m.
-per
Gallowbit, (ghel'-lo-bit), s. stut, steunpaal, m. *...GLASS,
m. (oudt.) Iersche voetknecht, m.
Gallows, (ghel'-loos), s. 1. galg, v.; galgebrok, boef,
m.; 3. (drukk.) galg, v. * -BIRD, m. spitsboef; (fig.)
galgebrok, m. * - PREE, bn. aan de galg ontloopen.
*-TREE, s. galg -, schandpaal, m.
Gaily, (ghaol -i), bn. galachtig.
Gaily, (ghel' -li), s. 1. galgbalk, m.; 2. (drukk.) zetbord, o.
*-SLICE, * -SLIDE, S. (drukk.) zetbord-schuif, v. *--woRm,
S. (soort) worm (met honderd pooten), m.
Galoche, (ghe-losj'), s. 1. overschoen; 2. klomp, m.
Galore, (ghe-loor'), s. overvloed, m. menigte, v.
Galsome, (ghaol'-sum), bn. kwaadaardig; boos, nijdig.
Galt, (ghaolt), s. (delfst.) blauw kalkmengsel, o.
Galvanic, (ghel-wen' -ik), * -AL, bn., * -ALLY, bijw. galvanisch; - circuit, galvanische stroom; - pile, galvanische kolom, - zuil, v.
Galvanism, (ghel'-we-nism), s. galvanisme, o. *...IST,
m. v. kenner -, kenster van het galvanisme, m. v. galvaniseerde , -ster, ni. v.
Galvanize, (ghel'-wen-ajz), bw. galvaniseeren. *- D, dw.
bn. gegalvaniseerd. *...ING, dw. bn. galvaniseerend.
Galvanologist, (ghel-wen-ol'-odjist), m. galvanisme verklaarder, - kenner, m. *...LOGY, (-ol'-o-dji), s. leervan
het galvanisme, verhandeling er over, v. *...METER,
('- mie -tur), *...scoPE, ('-skoop), s. galvanometer, m.
Gamagrass, (ghe'-me-ghraas), s. (soort) zeer hoog en zwaar
weidegras, o.
Gamashes, (ghe-mesh'-is), s. mv. korte slobkousen, v. mv.
Gambadoes, (ghem-bee'-does), s. mv. lederen slobkousen,
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-, s. (het) spelen enz.; Zie GAMBLE. *-HORSE, s. ren
-pard,o.*nusE
speelhuis, o.
Gamboge, (ghem-boodsj'), s. gittegom, v.
(-bo'-dji-en), bn. van gittegom.
Gambol, (ghem' -bul), s. sprong, luchtsprong, m. huppeling, v.; to play -s, hinken, baanspelen. *-, ow.
1.springen, dansen,huppelen;2. zich verlustigen,dartelen;
3. (rijsch.) caracoleeren; to -from, wegspringen. * -ED,
dw. gesprongen enz.; Zie GAMBOL. ING, dw. bn. springend enz. -, s. (het) springen, huppelen enz.; zie
GAMBOL, ow. en s.
Gambrel, (ghem'- bril), s. 1. achterpoot (van een paard) ;
2. (vleeschh.) haak, m. kromhout, o. *- ROOF, s. (bk.)
gebroken dak, o.
Gambrel, (ghem'- bril), bw. (vleeschh.) aan het kromhout

ophangen.
Game, (gheem), s. 1. spel, o. partij, v. ; to have a - at
chess, een partij schaak maken, - spelen; dr. awn remise -partij ; to have a good -, een goed spel hebben,
to play a good -, goed spelen, een goede partij spelen;
the - they play is deep, zij spelen grof; the - is up, de
partij (het spel) is verloren; 2. vermaak, o. uitspanning,
V. ; the Olympic -s, de Olympische spelen; 3. bespotting,
v. spot, m. ; to make a - of, een spel hebben (drijven) met;
4. plan, o. toeleg, m. intrige, v.; 5. (jacht.) vogel - lokaas;
6. (geschoten) wild, wildbraad; black -, veldhoen, o.;
7. (jag.) vangst, v.; (gem.) moed, m. *-BAG, s. weitasch,
V. *- cocx, m. kemphaan, m. *-covERs, s. mv. (jag.) wildhok, o. *-EGG, S. ei waaruit een kemphaan wordt ge
broed, o. * -BEEPER, m. koddebeier, boschwachter; opzien der jacht, m. *- LAws, s.mv.jachtwetten,v.mv.* -LEG,
s.manke poot, hinkevoet,m. *-POUCH, s. j acht -,weitasch,v.
Game, (gheem), ow. 1. spelen; 2. schertsen, dartelen.
*-D, (ghoemd), dw. bn. gespeeld. *- soMF, bn., -.L;,
bijw. dartel, vroolijk, boertend, moedwillig. *-SOMENESS,
s. dartelheid, vroolijkheid, scherts, moedwilligheid, v.
Gamester, (gheem'-stur), m. v. speler, m, speelster, v.;
zie GAMBLER.
Gaming, (gheem'-ing), dw. bn. spelend. *-, s. (het)
spelen, spel, o. 5 -HOUSE, s. speelhuis, o. *-TABLE, s.
speeltafel, v.
Gammarolite, (ghem-mur' -o-laj t), s. geschubd dier, o.
Gammer, (ghem'-mur), v. besje, oud moedertje, o.
Gammon, (ghem'-mun), s. 1. ham, v. ; 2. zie BACKGAMMON; 3. fopperij, V.
Gammon, (ghem'-mun), 1. rooken (hammen), pekelen,
inzouten; 2. (zeev.) sjorring -, slagen leggen, omwoelen;
3. (gem.) bedotten, foppen; 4. slaan, winnen (in het
back-gammon- spel). *- ED, (- mond), dw. bn. gerookt enz.;
Zie GAMMON. * -ING, dw. bn. rookend enz. -, s. 1. (het)
rooken enz.; Zie GAMMON ; 2. (zeev.) woeling, v. *- HOLE,
s. (zeev.) woelinggat (van den boegspriet), o.
Gamopetulous, (ghem-o-pet'-el-us), bn. (plant.) met
kokervormige bladen. *...oEPALOUS, (-oep'-el-us), bn.
(plant.) met kokervormige kelken.
Gamut, (ghem' -ut), 1. (muz.) toonladder, - schaal, v.;
2. (muz.) ut, diepste g -noot.
Gan, (ghen), Zie BEGAN.
Ganch, (ghentsj), bw. empaleeren (Turksche straf) *- ED,
dw. bn. geëmpaleerd. * -ING, dw. bn. empaleerend. -, s.
(het) empaleeren.

Gander, (ghen' -dur), m. gender (mannetje van de gans),
m. *-GOOSE, S. (plant.) standelkruid, o.
Gang, (gheng), s. 1. troep, m.; 2. (zeev.) ploeg werkvolk, v.
ronselvolk, o.; 3. bende, v.; 4. (mijn)ader, laag, v. erts,
0. * - BOARD, S. (zeev.) loopplank, v.; to ship the -, de
loopplank uitbrengen. * -DAYS, s. mv. inspectiedagen, m.
mv. 5 -H0N, s. (soort) bloem, v. *-wAY, s. (zeev.) val
- of the hold, walegang. * -wAY-NETTING,S.(Zeev.-rep,v.;
verschanskleed van de loopplank, o. 5 -wEEX, s. (k.) proV. mv.
cessieweek,
(r. k.) kruisweek, v.
Gambet, (gheam'-bit), s. soort Noorsche vogel, m.
Ganger, (gheng'-ur), s. (zeev.) kettingend, o.
Gambia, (ghem'- bi -e), s. (aardr.) Gambia (rivier), v.
Gambit, (ghem'-bit), s. (schaaks.) zekere speelwijze of Ganges, (ghen'-djis), s. (aardr.) Ganges (rivier), m.
spelopening, v. gambit, m.; Evans' -, gambit van (kapi- Gangliac, (ghen'-ghli-ek), bn. een zenuwknoop betreffend. *...GLION, ('-ghli-un), s. (ontl.) 1. zenuwknoop, m.
tein) Evans; bishop's -, gambit van den raadsheer;
peesgezwel, o.; 2. (heelk.) overbeen, o. knobbel, m. gezwel,
Mucio's -, gambit in de nahand of van Mucio.
0. * ...GLIONART, ('-ghli-un-e-ri), bn. (heelk.) zie GANGLIAC.
Gambison, (ghem- bi' -zun), s. wambuis (onder een waGangrenate, (ghen'-ghri-net), bw. (heelk.) doen verpenrusting), o.
sterven, - verkankeren. *-D, dw. bn. verkankerd, met
-Gamble, (ghem'-bl), ow. hoog spelen, dobbelen (om geld).
koudvuur. ' *...ING, dw. bn. (heelk.) verstervend (door
*_, bw. - away, verspelen, verdobbelen. *- D, dw. dn.
koudvuur.
gespeeld enz.; zie GAMBLE. *- R, (- ur), m. v. speler,
speelster, dobbelaar, -ster, m. v.*...ING,dw.bn.spelend enz. Gangrene, (ghen'-ghrien), s. (gen.) koudvuur, o. k-, bw.

GAR.

326 GAN. -- GAR.

tuinierend. -, s. (het) tuinieren, tuinbouw, M. *-LESS;
invreten, verkankeren (door koudvuur). *-, ow. verbn. zonder tuin.
sterven .-D, ('-ghriend), dw. bn. verkankerd....ING,
Gardon,
(ghaar'-dun), s. voren (visch), m.
dw. bn. verstervend. *...ous, ('-us), bn. (gen.) koudvuur Gare, (gheer), s. wol (van de schapen), v.
aehtig; - ulcer, kanker, kankergezwel, o.
Garfish, (ghaar'-fisj), m. zee -aal, m.
Gangue, (gheng), S. mijnader, v.
Gargarism, (ghaar'-ghe-rism), s. mondspoeling, v. gorGanil, (ghen'-il), s. (delfst.) soort brosse kalksteen, m.
geldrank, m. *... GARIZE , ('-ghe-rajz), bw. gorgelen. -,
Gannet, (ghen'-net), S. Schotsche gans, v.
ow. zich gorgelen.
Ganoid, (ghe'-noj d), s. zekere steursoort, v. *-ION, s.
Garget,
(ghaar'-ghit), s. (veearts.) uierziekte (der koeisoort steur, m.

en enz.), v.
Gantlet, (ghent'-let), s. 1. ridderhandschoen, m. ; to
throw down the -, den handschoen toewerpen, uit- Gargil, (ghaar'-djil), s. ganzenziekte, v.
dagen (tot een tweegevecht) ; to take up the -, den Gargle, (ghaar'-gl), s. 1. (ontl.) gorgel, slokdarm, m.; 2.
Zie GARGARISM. *-, bw. Zie GARGARIZE. *-D, dw. bn. gehandschoen oprapen, de uitdaging aannemen ; 2. spoor
gorgeld. *... ING, dw. bn. gorgelend. -, s. (het) gorgelen..
der kemphanen ; 3. (mil.) spitsroede, v. ; to run the -,
door de spitsroeden loopen . * ...LOPE, ('-loop), s.zie GANTLET. Gargoyle, (ghaar'-ghojl), s. (oudt.) vergaarbak, m.
Gantline, (ghent'-lajn), S. (zeev.) smeergording, v. Gargol, (gaar' -ghul), s. zie GARGET.
Garish , (gher'-isj) , zie GAIRISH.
*-BLOCK, s. gordingblok, o.

Ganymed, (ghen'- i -med), s. (fab.) Ganymedes (schenker Garland, (ghaar'-lend), s. 1. bloemkrans, m. festoen;
2. (zeev.) proviandnet (der matrozen), o.; shot -, vogel
aan de godentafel), m.

hokken. *-, bw. be-, omkransen (met bloemen).-baken,
Ganza, (ghen' -ze), s. wilde gans, v.
*-ED, dw. bn. bekranst. * -FLOWER, S. (plant.) zek.
Gaol, (dj eel), s. gevangenis, gijzeling, v. *-, bw. gevangen
Australische
bloem, v. 0 -ING, dw. bn. bekransend.
zetten; zie verder JAIL. *-BOOK, s. gevangenis -register,
*-I.Ess, bn. zonder kransen, kransenloos.
0. *-ER, S. cipier, kerkermeester, m.
Gap, (ghep), s. 1, scheur, spleet, opening; 2. (mil.) bres, v.; Garlic, (ghaar' -lik), s. (plant.) knoflook, o.; clove of -,
head of -, knoflookbol; ascalonian -, sjalotten. *-EATER,
to stand in the -, op de bres staan (ook fig.); to make
m. (fig.) (Shak.) schooier, m. *-Hop, s. knoflookbol, m.
a -, bres schieten ; 3. (fig.) vlek, v. smet, m. ; 4. ledig,
-huisje, o. *- PEAR, -TREE, s. kapperboom, m. * -SAUCE,
o.; to fill up a -, een gaping (leemte) aanvullen ; 5.
s. knoflooksaus, v. *-s, s. mv. (kh.) Görlitzer linnen, o.
(spraakk.) gaping, V. hiatus, m. *- TOOTHED, bn. met

*-Y, bn. knoflookachtig.
gescheiden tanden.
Gape, (gheep), ow. 1. gapen; 2. opengaan, zich openen; Garment, (ghaar'- ment), s. kleedingstuk, o.; wedding - r
bruidsgewaad, bruiloftskleed, o.
to - for food, naar voedsel snakken ; may that ground -,
moge de aarde zich openen ; 3. (fig.) met gapenden Garner, (ghaar'-nur), s. korenschuur, v. - zolder, m. -,
bw. zolderen (koren). *-ED, dw. bn. gezolderd. *-ING v
mond staan (van verbazing enz.) ; to - in the air,
dw. bn. zolderend.
naar de lucht gapen, dom kijken; they - at each other,
Garnet,
(ghaar'-net), s. 1. granaat(steen); 2. (zeev.) tazij gapen elkander aan; to - after, for, (iets) vurig
kel, m.; clue-, stags- geitouw . * -TACKLE, s. hondefok, v.
verlangen; 4. open staan (van een deur enz.); they -d
at (upon) me, zij wilden mij verslinden; 5. (spraakk.) een Garnish, (ghaar'-nisj), s. 1. sieraad, versiersel, o. tooi,
m.; 2. beslag, garnituur, o.; 3. welkomst (van een nieugaping -, een hiatus hebben; the vowel -s on the other,
wen gevangene), v.; 4. handboeien, paternosters, v. m,
een klinker sluit niet met den anderen. *-D, dw.
mv. k-, bw. 1. versieren, tooien, verfraaien; 2. gargegaapt enz.; zie GAPE . *-ER, ('-ur), m. v. 1. gaper, m.

neeren; 3. voorzien, verzorgen; 4. (recht.) beslag leggen
gaapster v.; 2. die vurig verlangt enz. *...ING, dw. bn.
(op); 5. de handboeien aanleggen. *-ED, ('-nisjt), dw,
gapend enz. -, s. 1. (het) gapen enz.; zie GAPE; 2. scheur,
bn. versierd enz.; zie GARNISH . *-EE, ('-sjie), m. v.
barst, spleet v.
(recht.) derde betrokkene, m. v. *-ER, ('-ur), m. v. 1.
Gar, (ghaar), s. 1. werpspies, v. wapen, o.; 2. Zie GARversierder, optooier, -ster; 2. (recht.) beslaglegger, -eischer,
FISH. *-, bw. veroorzaken.
-es, M. v. * - ING, dw. bn. versierend enz. -, s. (het).
Garagay, (gher'-e-ghee), s. Mexicaansche roofvogel, m.
versieren enz.; zie GARNISH, bw. en s . * -MENT, s. verGarancine, (gher'-en-sajn), s. meekrap-aftreksel, o. garansiersel, o. tooi enz., m.; zie GARNISH, S. * -MONEY, S.
cie, v.
welkomstpenning, m.
Garb, (ghaarb), s. 1. kleedij, v. gewaad, o. snede, kleederdracht, v.; 2. (fig.) uiterlijk voorkomen, o. mantel, ra.; Garniture, (ghaar' -ni- tjoer), s. 1. garnituur, beslagwerk;
2. sieraad, o.
3. (wap.) schoof, v.
Garbage, (ghaar'-bidjs), s. 1. ingewand; 2. (jag.) hon- Garous, (ghe' -rus), bn. gepekeld, pekelachtig.
dendeel, o. *-, bw. de ingewanden uitnemen, uitwijen. Garran, (gher'-run) , Zie GARRON.
Garret, (gher'-rut), s. vliering, v. zolderkamertje, o. *-ED,
Garbed, (ghaarb'-id), bn. gekleed (in), omkleed (met).
bn. 1. met een vliering; 2. met schiettorentjes. * -EER,
Garbel, (ghaar' -bel), s. zie GARBOARD.
(- ier'), m. v. vlieringbewoner, - bewoonster, m. v.
Garbish, (ghaar'-bisj), s. en bw. zie GARBAGE .
Garble, (ghaar'-bl), bw. 1. lezen, uitzoeken, zuiveren, Garrick, (gher' -rik), s. Garrick (Eng. tooneelspeler, 1716-

1779).
zeven; 2. (fig.) uitpikken, uitkiezen; 3. verminken, ver
gelezen enz.; zie GARBLE. *-R,-valschen.*D,dwb Garrison, (gher'-ri-zn), s. (mil.) bezetting, v. garnizoen,.
('-ur), m. V. 1. uitlezer, uitleesster; 2. (fig.) uitpikker,
0. *- ORDERS, S. mv. (mil.) garnizoensbevelen, o. mv.
*-TOWN, s. garnizoensplaats, v.
-ster; 3. verminker, -ster, m. v.
Garrison, (gher'-ri-zn), bw. (mil.) inlegeren; to - troops,
Garbles, (ghaar'-bls), m. uitschot, o. afval, m.
troepen inlegeren; to - a town, in eene stad bezetting
Garbling, (ghaar'-bling), dw. bn. uitlezend enz. *-, s.
(het) uitlezen enz.; Zie GARBLE .
leggen, eene stad bezetten. *-ED, ('-zund), dw. bn. ingelegerd enz.; zie GARRISON, bw . * -ING, dw. bn. inleGarboard, (ghaar'-board), s. (zeev.) kielgang, v.

*-STREAK, s. zandstrook, v.
Garboil, (ghaar'-bojl), s. krakeel, o. twist, m.
Gard, (ghaard), zie GUARD .
Garden, (ghaar'-dn), s. tuin, hof, m.; flower -, bloementuin, bloembed; kitchen -, moestuin; fruit-, oofttuin,
boomgaard; nursery - tuinbouwschool. -FORK, s. mest-

gerend enz .; zie GARRISON, bw.
Garron, (gher-run), s. (rij sch.) hitje, o.
Garrote, (gher-root'), s. straf der wurging (in Spanje), v.
*-R, m. wurger, (naam aan zek. straatroovers in Engeland gegeven), m.

Garrulity, (gher-rjoe'- li -ti), s. praatzucht, babbelachtigheld, v. *...LOUS, (' -lus), bn ., -LY, bijes. praatzuchtig,
vork, v. *-FRAME, s. broeibed, -raam, o. *-HOUSE, S.
babbelachtig. -NESS, s. zie GARRULITY.
tuinhuis, o. *-MOULD, S. tuinaarde, v. *-PLOT, B. tuinGarter,
(ghaar'-tur), s. 1. kouseband, m.; order of the -,
bed, o *-SAGE, s. tuinsalie,v.*-sHEARS,s. mv. tuinschaar,
V. *- STUFF, s. tuinmoesgroenten, V. mV. * -TRAP, S.
orde van den Kouseband (voornaamste ridderorde in
Engeland); 2. eerste wapenheraut in Engeland, m.; 3.
voetangel, M. * -TILLAGE, S. tuinbouw, m. * -WARE, S.
tuinvruchten, v. mv. - producten, o. mv.
(drukk.) bovendeel van het slot aan de pers, o . * _CLOTHS,.
Garden, (ghaar'-dn), bn. tot een tuin behoorend, tuin...;
s. mv. (zeev.) kleine zeildoekjes, o. mv. *-FISH, s. soort
langwerpige visch, m. *-s^IAK.E, S. gestreepte slang, v.
- fruits, tuinvruchten. f-, bw. tuinieren, tuinbouw
oefenen. *-ED, dw. bn. getuinierd. *-ER, ('-ur), m. v. Garter, (ghaar'-tur), bw. 1. met een kouseband binden;
tuinier, hovenier, -ster, m. v.; flower -, bloemkwee2. tot ridder van den Kouseband verheffen. *-ED, * -ING,
dw. bn. zie GARTER.
ker, bloemist; kitchen -, warmoezier. * -ING, dw. bn.

GAR, - GAT.
Garth, (ghaarth), s. 1. vischweer, - sluis; 2. achter -, binnenplaats, v. erf, o.; 3. dikte, v.; 4. ring, band, m.
* -MAN, m. visscher, m.
Garum, (ghe'-rum), s. pekel (inz. van visch), m.
Gas, (ghes), s. gas, o.; to light with -, met gas verlichten; to turn off the -, het gas afsluiten; to turn on the
-, de gaskraan openen, - openzetten. * - BURNER, S. gasbrander (werkt.), -bek, m. *- cooKING, S. gasbereiding,
V. * -HOLDER, S. gaskuip, v. - houder, n1. * -LAMP, S.
gaslamp, V. * -LIGHT, s. 1. gaslicht, o.; 2. gasbek, m.
* -LIGHTING, S. gasverlichting, v. * - METER, S. gasmeter, gazometer, m. * - PIPE, *-TUBE, s. gaspijp, -buis,
V. *-woRK, *-woRKs, s. mv. gasfabriek, v.
Gascon, (ghes' -kun), m. v. Gasconjer, Gasconjische
(vrouw), m. v. *-, s. (het) Gasconjisch (taal). *-, bn.
Gasconjisch. *- ADC, (eed'), s. grootspraak, v. bluf, m.
-, ow. bluffen, pochen. * - ADER, (- eed' -ur), m. bluffer,
pocher, m.
Gascony, (ghes'- kun-i), s. (aardr.) Gasconje, o.
Gaseous, (ghes'- i -us), bn. gasachtig.
Gash, (ghesj), s. gapende wond, snede, v. houw, m. *-,
bw. diep wonden, een zware wonde toebrengen, houwen.
c -ED, dw. bn. diep gewond. 5 -FUL, bn. vol houwen
en steken. * - ING, dw. bn. diep wondend.
Gasification, (ghes- i -fi -kee'-sjun), s. gasvorming, gasbereiding, V. *...FIER, ('-fajd), dw. bn. tot gas gevormd;
zie GASIFY. *...FORM, bn. gasvormig. 5 ...FY, bw. gas vormen,- bereiden. -, ow. tot gas worden. *...FYING, dw. bn.
tot gas vormend.
Gasket, (ghaas'-ket), s. (zeev.) seizing, beslagseizing,
v. raband, m.; breast -, buikseizing; bunt -, beslagseizing: quarter -, beslagbanden, in. mv.
Gasometer, (ghes- om' - ie -tur), s. gasmeter, m. *...METRY,
S. gmv. gas- meetkunst, v.
Gasp, (ghaasp), s. 1. (het) snakken naar lucht; 2. snik,
zucht, m.; till the last -, tot den laatsten snik, - adem.
*_, ow. 1. snakken (naar lucht, naar voedsel enz.); to
- for life, naar het leven snakken, met den dood worstelen; 2. den laatsten adem uitblazen; 3. (fig.) to after, hevig verlangen (naar). *-, bw. to - away one's
breath, den adem verliezen, zich buiten adem loopen;
den adem uitblazen. * - ED, dw. bn. gesnakt; zie
GASP, ow. en bw. * - ING, dw. bn. snakkend enz. -, s.
(het) snakken enz.; zie GASP.
Gassy, (ghes' -si), bn. 1. gasachtig; 2. (fig.) oploopend,

opvliegend.
Gast, (ghaast'), *- ER, ('-or), bw. verschrikken, bang maken. *- NESS, s. schrik, m. verbazing, v.
Gastric, (ghes'-trik), bn. den buik betreffend, buik...,

gastrisch; -juice, maagsap.

Gastriloquist, (ghes- tril' -o-kwist), m. buikspreker, m.
*...LOQUY, (- tril'- o-kwi), s. (het) buikspreken, buikspraak, v.
Gastritis, (ghes-traj'-tis), s. (gen.) maagontsteking, v.
Gastrocele, (ghes'-tro-siel), s. maagbreuk, v. *...LOGY,
('- o-dji), s. verhandeling over de maag, V. *...MANCY, S.
buikspraakwaarzeggerij (door glazen), v. 5 ...TOMY,
('- o -mi), s. gmv. buik -, keizersnede, v.
Gastronomer, (ghes-tron'-o-mur), *...MIST, m. lekkerbek , m. *...MIC, (-nom' -ik), bn. tot de lekkerbekkerij beboorend. *...MY, (-tron'-o -mi), s. lekkerbekkerij, zucht
naar lekker eten en drinken, v.
Gastropod, (ghes'-tro-pod), s. insect met aaneengehechten buik en pooten, o. 5 -ous, ('-us), bn. gastropodisch.
Gat, (ghet), vt. zie GOT.
Gate, (gheet), s. 1. poort, v.; 2. slagboom, m. barrière; 3.
sluisdeur, v.; sea -, (zeev.) zeedeur; tide -, vloeddeur,
kentering van het getij; 4. (fig.) ingang, toegang, m. opefling; 5. (ijzerg.) gietopening, v. * - ED, (gheet'-id), bn.
van poorten voorzien. *-KEEPER, m. poort -, sluiswachter, m. * - LESS, bn. zonder poort, - poorten. * - VEIN,
s. (ontl.) poortader, v. *- WAY, S. 1. weg waarop tol
moet betaald worden; 2. poortgewelf (in koetspoorten), o.
Gather, (gheth'-ur), s. 1. (naaist.) inhaling, vouw, v.; 2.
kalfsafval, m. * - MARK, s. (zeev.) diepgang, m. schaal, v.
Gather, (gheth'-ur), bw. 1. verzamelen, ophoopen; a rolti ng stone -s no moss, twaalf ambachten, dertien ongelukken; 2. oogsten, inzamelen, plukken; 3. vergaderen,
vereenigen, te zamen brengen; (Bijb.) to be -ed to one's
fathers, bij zijne vaderen verzameld worden; 4. inwinnen
(berichten enz.); 5. halen; to - breath, wederadem halen;
to - flesh, dik worden; to - strength, krachten verza-
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melen; to - ground, terrein winnen; 6. opnaaien (een
kleed, een mantel), innaaien; 7. - from, opmaken, afleiden, trekken (een gevolg); 8. (drukk.) zamelen (schoone
bladen); 9. (zeev.) trekken, doorhalen; to - aft, naar
achteren halen; to - down, neerhalen; to - the wind,
den wind ontnemen; to - through, doorhalen; to - up,
opdoeken; to - way, vaart zetten; 10. 'o - in, inhalen
(het hooi enz.); 11. bijeenbrengen; the horses were -ed
in, de paarden werden binnengebracht (in het kamp);
I -ed in my panic-stricken horse, ik deed mijn doodelijk verschrikt paard weder bedaren. *-, ow. 1. zich
opstapelen; clouds -ed, wolken pakten zich opeen; 2.
zich vergrooten; the snowball -ed, de sneeuwbal werd
steeds grouter; 3. samenscholen (van volk); 4. (gen.) zich
samentrekken (tot een zweer); to - to matter, etteren.
*-ABLE, ('-ibl), bn. (w. g.) verzamelbaar, vergaderbaar.
S -ED, dw. bn. verzameld enz.; zie GATHER, bw. en ow.
-ER, ('-ur), m. v. 1. ver -, inzamelaar, -ster; 2. oogster,
oogstster, m. v.; 3. tolgaarder, m.; -s, mv. (veearts.)
snijtanden, nl. mv. * - ING, dw. bn. inzamelend enz.; the
- clouds, do zich opeenpakkende wolken. -, s. (het)
inzamelen enz.; Zie GATHER, bw. en ow.
Gatter, (ghet'-tur), * - TREE, s. (soort) kornoelje -boom, m.
Gattoothed, (ghet' toetb -d), bn. (fig.) geil, belust.
Gaud, (gaod), S. (Shak.) sieraad, o. opschik, tooi, m.
-, ow. (Shak.) zich verlustigen. * - ED, dw. bn. verlustigd. * - ERY, ('- ur -i), S. opschik, tooi, m. sieraden,
0. mv. 0 -FUL, bn. vroolijk, dartel. * - ILY, bijw. zie
GAUDY. 5 -INESS, S. ijdele opschik, m. pralerij, v. flik
LESS, bn. eenvoudig, zonder tooi of praal.-kerglans,m.°
Gaudy, (gaod -i), bn. pralend, opgetooid, (gem.) opgedirkt; - pride, ijdele praalzucht, - trots. *-, s. jool (onder
de studenten, m. feest, o. * - DAYS, S. mv. vacantie,v.
Gauffering, (ghaof'-fur-ing), s. gauffreering, plooiing, v.
Gauge, (gheedsj), s. 1. peilstok, m. - roede, v.; sliding -,
(sterr.) nonius, maat; 2. (fig.) maatstaf, m.; 3. breedte
van een aarden baan, v.; 4. (stoomw.) peil, o.; steam stoommeter; water-, waterwijzer; 5. proefkraan, v.;
6. (zeev.) diepgang, m.; cylinder -, cylindrische mal;
propre-, kalibermal; pump-, peilstok; 7. salt -, zout
barometer -, baronleterpeil, manometer. 5 -COCK,-wegr;

S. (stoomw.) S. proefkraan, v. * -STICK, S. (stoomes.)
vlottertje op de buis van den stoommeter, o.
Gauge, (gheedsj), bw. 1. peilen; 2. (wijn)roeien; to shot, kogels mallen. * - ABLE, ('- i- bl), bn. peil -, meetbaar.
-D, dw. bn. gepeild, gemeten. *...ING, dw. bn. peilend, metend. -, s. (het) peilen. 0 - R, m. peiler,
(wijn)roeier, (scheeps)meter, nl. * - ROD, s. peil-, meetroede, v. -stok, m.
Gaul, (ghaol), s. (aardr.) Gallië (thans Frankrijk), o.
-, m. v. Galliër, nl. Gallische (vrouw), v. * - ISH, bn.
Gallisch.
Gault, (ghaolt), s. (landb.) kleibedding, -laag, v.
Gaunt, (ghaaunt), bn., *- LY, bw. naakt, mager, ont-

vleesd.
Gauntlet, (ghaaunt'.let), s. 1. Zie GANTLET; 2. (zeev.)
soort scheepsstraf, spitsroede, v. * - ED, bn. een ridder
-handscoe
dragend.
Gauze, (ghaauz), s. gaas, o. zijden krep, v.; wire -, gevlochten draadgaas, blikgaas. °-, bn. gazen, van gaas.
*-LOOM, s. gaas - weefgetouw, o. *- MAKER, m. gaas wever, - vlechter, m. * - wIRE, s. gaas (koper)draad, o.
5 ...zy, bn. gaasachtig, dun als gaas.
Gave, (gheev), vt. gaf; zie GIVE.
Gavel, (ghev'-il), s. 1. schoofje, bundeltje, o.; 2. (bk.) nok,
v.; 3. tol, m. grondbelasting, v. *- ET, ('-it), s.1.(oud recht)
verbeurte van grondbezit; 2. bewijs van kiesrecht voor
grondeigenaars, 0. * -KIND, s. (recht.) erfleen van gelijke
staken, o.
Gavelock, (ghev'-luck), s. haak, m. breekijzer, o.
Gavial, (ghe'- wi -el), S. soort Aziatische krokodil, m.
Gavilan, (ghev'- i -len), s. soort havik, valk, m.
Gavot, (ghev' -ot), s. gavotte (dans), v.
Gawby, (ghau' -bi), s. domkop, m.
Gawd, Zie GAUD.
Gawk, (ghauk), s. 1. koekoek; 2. dwaas, gek, m. gekkin,
V. zotskap, m. *- Y, bn. dom, zot, simpel. -, m. dwaas, v.
zotskap, m. gekkin, v.
Gawn, (ghaaun), s. zie GALLON. *-TREE, s. bierboom,
draagboom, m.
Gay, (ghee), m. John Gay (Eng. fabeldichter).
Gay, (ghee), bn. 1. vroolijk, lustig, opgeruimd, op vroolijke

GAZ. - GEL.

GEL. - GEN.

wijze; to be -, vroolijk zijn, zich vermaken; a - prospect
een vroolijk uitzicht; 2. beschonken, aan den gang; 3. opgesierd, fraai, (gem,) opgedirkt; - dress, sierlijke kleedij,
fraai toilet; to be -, fraai uitgedost zijn; - colors,
schreeuwende kleuren. *- ETY ; ( ghee'-ti), s. 1. vroolijkheid, opgeruimdheid, v.; the gayeties of youth, de vermaken der jeugd; 2. glans, m. frischheid (van kleur, van
kleeding enz.), v. * - LY, bijw.1. Zie GAY, bn.; 2. to dress
-, zeer net -, rijk geklee gaan; a flower - blooming,
een bloem in weelderigen dos. * - NESS, s. opgewondenheid, v.; zie GAYETY. *-GILDED, bn. rijk verguld. *-somE,
bn. zeer vroolijk.
Gaze, (gheez), s. 1. blik, m. (het) aanstaren; to stand - at,
oplettend aanzien, met de oogen opnemen; 2. aanblik, m.
schouwspel, o.; made of my enemies the -. ten schouwspel gegeven aan mijne vijanden. *-,
at - upon,
staren, kijken, uitzien; to - up into heaven, naar den
hemel staren; his eyes will - an eagle blind, zijne oogen
zouden den blik eens arends blind schijnen; to - in, at,
kijken door, - aan; to - back, achterwaarts kijken, zien. *-, bw. beschouwen, bekijken. *- D, (gheezd), dw.
bn. gestaard enz.; zie GAZE. *-FUL, bn. met starenden
blik. * -HOUND, m. (jag.) wildhond, m.
Gazel, (ghe-zel'), *- LE, s. gazelle, antelope (dier), v.
Gazement, (gheez'-ment), S. gezicht, 0.; zie GAZE, S.
Gazer, (gheez'-ur), m. v. kijker, aanschouwer, -ster, m. v.
Gazet, (ghe-zet'), s. Venetiaansche halve stuiver, m.
Gazette, (ghe-zet'), s. dagblad, o. krant, v.; the London -;
het officieele blad, de Staatscourant (van Engeland).
*---, bw. in de krant zetten, - opnemen. *- D, dw. bn, in
een krant bekend gemaakt, - opgenomen; he is -, zijne
benoeming staat in de krant.
Gazetteer, (ghe-zet-tier'), s. 1. dagbladschrijver; 2. krantenombrenger, m.; 3. aardrijkskundig woordenboek, o.
Gazing, (gheez'-ing), dw. bn. starend enz. *-, s. (het)
staren enz.; zie GAZE. *-STOCK, m. 1. persoon dien men
met verachting (met nieuwsgierigheid) aanstaart; 2.voorwerp van verachting, o.
Gazon, (gbe-zoen'), s. (vest.) zode, o.
Geal, (djiel), ow. vriezen, bevriezen.
Gear, (djier), s. 1. kleedij, v.; 2. kleedingstuk; head kapsel; night -, nachtgoed; 3. tuig (van dieren), leidsels, o. mv.; 4. (zeev.) (oudt.) kardeel, pompwerk, o.;
fore-, fokke-kardeel; main-, groot kardeel; careening -,
naaiing van het kielblok; fishing -, vischtuig; 5.(stoomw.)
toebehooren, gereedschap, o.; 5. koppeling, v.; connecting
-, overbrenging van beweging; disengaging -, gier in de
excentriekstang; expansive-, uitzettingstoestel; starting
-, bewegingstoestel; to throw out of -, uit de gier
lichten; 6. goed, vermogen, o. *- BLOCK, s. (zeev.) kardeelblok, 0. * -CAPSTAN, s. (zeev.) kleine gangspil, v.
*-woRx, s. raderwerk, o.
Gear, (djier), bw. 1. kleeden, toe-, uitrusten; 2. (rijsch.)
optuigen, optoomen. *-, bw. in elkander sluiten, - grijpen (van raderwerk). *- ED, dw. bn. uit-, toegerust enz.;
zie GEAR. * -ING, dw. bn. uit-, toerustend enz. -, s.
(het) uit-, toerusten enz.; Zie GEAR, bw. en s.
Geason, (djie'-zn), bn. zonderling, vreemd.
Geat, (djiet), s. gieting (van metaal), v.
Geek, (ghek), m. (Shak.) bedrogene, m. *-, bw. bedriegen,
foppen.
Gecko, (ghek'-o), s. soort hagedis, v.
Gee, (djie), *-xo, tw. hola ! he!
Geese, (djiez), s. mv. zie GOOSE.
Geest, (djiest), s. geest (aangespoelde slib), v.
Geffery, (djef'-fri), m. Godfried (m. n).
Gehenna, (dji-hen'-ne), s. (Bijb.) Gehenna (verblijf der
verdoemden), o.
Gehlenite, (dji'-len-ajt), s. soort Tyroolsche bergstof, v.
Gein, (dji'-in), s. (scheik.) grond, m.
Gelable, (djel'-i-bl), bn. bevriesbaar.
Gelatin, (djel'-e-tin), s. 1. (scheik.) oplosbare slijmstof;
2. (kookk.) gelei, v. *-, bn. geleiachtig; taai. *- ATE,
('-et),ow.tot gelei worden.-,bw.tot gelei maken. *-ATION,
(-ee'-sjun), geleiwording, -making, v. * -IFORM, bn. gelei
* - IZE, ('- najz), Zie GELATINATE. *-OSA, ('-Ze),-vormig.
slijmdieren, 0. mv. * - OUS, ('-us), bn. Zie GELATIN.
Geld, (gheld), S. geld, o.; Dane-, zekere opbrengst eertijds
in Engeland door de Denen geheven, Denen -penning, m.
Geld, (gheld), bw. onr. (vt. en vdw. Belt of gelded), 1.
lubben, ontmannen; 2. verminken; 3. knotten. *- ED,
dw. bn. ontmand enz.; Zie GELD. * -ER, ('-ur), M. 1.

lubber, ontmanner; 2. verminker, m. -ROSE, s. watervlierboom, M. * -ING, dw. bn. lubbend enz. -, s. 1. (het)
lubben enz ; zie GELD, bw.; 2. (rij sch.) ruinpaard, o.
Gelid, (dj el'-id), * - LY, bijw. bn. ijskoud. * - ITY, *_NESS,
s. gmv. hevige koude, v. (het) ijskoude.
Gellius, (djel-li-us), s. 1. Aulus Gellius, (Rom. schrijver).
Gelly, (djel'-li), s. (bank.) gelei, v.
Gelo, (dji'-lo), s. Gelo (tyran van Syracuse), m.
Gelon, (dji'lun), zie GELO.
Geit, (ghelt), dw. bn. gelubd enz.; zie GELD.
Gelt, (ghelt), s. verguldsel, o.
Gem, (djem), s. 1. (plant.) knop, m.; 2. bloemsieraad; 3.
(tuinb.) schildje (om te enten), o.; by -, geënt; 4. edel
-gestn,o.
Gem, (djem), bw. 1. bezetten (met edelgesteente); 2. beparelen (ook fig. van den dauw). *-, ow. (plant.) knoppen
schieten, uitbotten. *-BOSSED, bn. in juweelen (paarlen) gevat.
Gemara, (ghe-maa'-re), s. talmud, m. *...Ic, (mer' -ik), bn.
talmudisch.
G-smel, (djem'-il), s. (wap.) paar, tweetal, o. * -LIPAROUS,
(lip'-e-rus), bn. tweelingen voortbrengend, - dragend.
* - RING, m. alliantie -ring dubbele ring, m.
Geminate, (djem'-i-net), bw. (plant.) verdubbelen. *...ION,
(-ee'-sjun) s. (plant.) verdubbeling, v.
Gemini, (djem'-i-naj), s. mv. 1. tweelingen (ook stern); 2.
(ontl.) tweelingspieren, v. mv. *-, tw. o - ! o j eminé !
Geminy, (djem'-i-ni), s. paar, tweetal, o. *...Nous, ('-nus),
bn. dubbel.
Gemma, (dj em'-me), s. steen-, mineraalzout, o.
Gemmary, (djem'-me-ri), bn. tot edelgesteenten behoorend. *-, s. j uweelkistj e, o.
Gemmate, (diem-met), bn. (plant.) knoppig, geknopt.
*...ION, (-mee'-sjun), s. (plant.) uit-, ontbotting, knopping, v.
Gemmed, (djemd), dw. bn. met edele steenen versierd;
Zie GEM, bw.
Gemmeous, (djem'-mi-us, bn. zie GESflIARY, bn.
Gemmiferous, (djem-mif'-ur-us), bn. (plant.) knoppen
dragend.
Gemminess, (djem'-mi-nes), s. levendigheid, aardigheid,
snedigheid, v.
Gemming, (djem'-ming), dw. bn. met edele steenen bezettend enz.
Gemmiparous, (djem-mip'-e -rus), bn. Zie GEMMIFEROUS.
Gemmosity, (djem-mos'-i-ti), s. hoedanigheid van edel
-gestn,v.(h)juwlactige
Gemmow, (djem'-mo), s. dubbele briljant, m.
Gemmule, (dj em'-mj oel), s. 1. (plant.) knopje; 2. diamantje, steentje, o. *...IFEROUS. (-lif'-ur-us), bn. (plant.)
knopjes dragend.
Gemmy, (djem -mi), bn. 1. schitterend, stralend; 2. net,
proper.
Gemote, (ghe-moot'), s. (oudt.) vergadering, v. ; (Eng.
gesch.) senaat van honderd leden, m.
Gendarme, (djen-daarin'), m. gendarme, politiedienaar,
M. 5 -RY, S. gendarmerie v. politiewezen, o.
Gender, (djen'-dur), s. (spraak.) geslacht, o. *-, bw.
voortbrengen, baren. *-, ow. paren, broeien.
Genealogical, (djen-i-e-lodj'-i-kel), bn., *- LY, bijw. tot
de geslachtsrekening behoorend, genealogisch. *- TREE,
s. stamboom, m.
Genealogist, (djen-i-el'-o-djist), m. geslachtskenner,-beschrijver, m. 5 ....LOGIZE, ('-djaiz), ow. geslachten beschrijven.
Genealogy, (djen-i-el'-o-dji), s. (-ies), geslachts-, familie
genealogie, afkomst, v.
-beschrijvng,
genera, (djen'-i-re), zie GENUS.
Generable, (djen'-ur-i-bl), bn. teelbaar, voort te brengen.
General, (djen'-ur-el), bn., *- LY, bijw. algemeen, gemeen ; Adam, our - father, Adam, ons aller vader; average, (kh.) algemeene prijs-courant. * -, s. 1. (het)
algemeen ; in -, in (over) het algemeen; 2. algemeenheid, v.; our knowledge spreads itself to -s, onze wetenschap strekt zich tot de algemeenheid uit; 3, (mil.) veldheer, generaal, m.; - in chief, opperbevelhebber; major-,
generaal-majoor; 4. roffel (der trommelslagers), v.; 5. attorney -, (recht) procureur-generaal; fleldmarshall -, ge
veldmaarschalk ; heir -, universeele erfgenaam.-neral
*-ACCEPTANCE, s. (kh.) accept zonder beding, zuiver
accept, o. * -ACCOUNT, s. algemeene rekening, v. *-LANDOFFICE, S. lands domein-kantoor, o. *- OFFTCERS, s. mv.
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GEN.
lands ambtenaren, m. mv. *-ORDER, s. (mil.) dagorder,
V. * -POST-OFFICE, s. hoofdkantoor der posterijen, o.
Generalissimo, (djen-ur-el-is'- si-mo), m. opperbevelhebber, generalissimus, m.
Generality, (djen-ur-el'- i-ti), s. algemeenheid, v.; the E. of mankind, de menschheid in het algemeen.
Generalize, (djen'-ur-el-ajz), bw. algemeen maken, in
het algemeen behandelen, generaliseeren. *...ATION, (- i - zeesjun), s. 1. algemeenmaking, algemeene behandeling; 2.
(red.) beschouwing naar geslachten, v. *-n, dw. bw.
(-lajzd), dw. bn. algemeen gemaakt enz.; zie GENERALIZE.
...ING, dw. bn. algemeen makend enz. -, s. (het) algemeen maken enz.; zie GENERALIZE.
Generalness, (djen'-ur-el -nes), *...Ty, s. algemeenheid, v.
Generalship, (djen'-ur-el-sjip), s. 1. generaalsrang, m.
generaalschap; 2. veldheerstalent, o.
Generant, (djen'-ur-ent), s. scheppend -, barend beginsel, o. teelkracht, V. -vermogen, o.
Generate, (djen'-ur-et), bw. telen, voortbrengen. *-n,
dw. bn. geteeld. *...ING, dw. bn. telend. -, s. (het)
telen. *...ioN, (-ee'-sjun), s. 1. voortbrenging, teling, v.;
2. geslacht, ras, o. familie, v.
Generative, (djen'-ur-e-tiv), bn. telend, voortbrengend,
teelkrachtig.
Generator, (dj en'-ur-e-tur), s. 1. voortbrengend beginsel, - vermogen, o.; 2. (stoomw.) stoomkap, -kisting, v.
Generic, (dje-nur'-ik), * - AL, bn., * - ALLY, bw. oor
geslachte... *- ALNESS, S. oorspronkelijkheid,-spronkelij,
eigendommelijkheid, v.
Generosity, (djen-ur- os'-i-ti), s. gmv. 1. edelmoedigheid;
2. mildheid, milddadigheid, v. *...Roos, ('-us), bn., -LY,
bijw. 1. edelmoedig; - virtue, - boldness, edele deugd,
- heldenmoed; 2. mild, milddadig, vrijgevig; 3. krachtig,
geurig (van wijn); 4. stout, edel (van paarden); a -pack,
honden van onvermengd ras; 5. vol, goed bezet; a table, een overvloedige tafel. *...ROUSNESS, S. zie GENEROSITY.

Genesis, (dj en' -i-sis), s. 1. Genesis (eerste boek van Mozes),
m.; 2. (wick.) uitgangspunt (eener lijn), o.
Genet, (dj en'-et), s. 1. klein paard van Spaansch ras,
genet, o.; 2. Civet-kat, v.; - skins, wilde-kattenvellen.
Genet, (dji-net'), * - TE, s. (plant.) brem, v. bremstruik, m.
Genethliae, (dji-neth'- li-ek), * -- AL, bn. (sterrenw.) het
horoscooptrekken betreffend. *-s, s. mv. (het) horoscooptrekken.
Genetic, (dji-net' -ik), bn. tot den oorsprong -, tot het
begin behoorend.
Geneva, (dji- ni'-ve), s. 1. (plant.) jeneverbes, v.; zie GIN;
2. (aardr.) Geneve (stad), o. * - N, * -ESE, ('-vies), *...ols,
(-vees'), bn. Geneefsch, van Geneve. -, m. v. Genever,
Geneefsche (vrouw), m. v. -, s. (het) Geneefsch (taal).
Genevanism, (dji-nie'-ven-ism), s. Calvinisme, o.
Genial, (dj i' -ni-el), bn., *- LY, bijw. 1. oorspronkelijk,
scheppend, voortbrengend, eerst; - power, voortbrengende kracht; - bed, huwelijksbed; 2. weldadig, drenkend (van den regen enz.); 3. vroolijk, levendig; -powers,
levenskrachten; - spirit, levensgeest; 4. met -, vol van
genie, geniaal, geestig. *- ITY, * -NESS, S. levendigheid,
geestigheid, genialiteit, v.
Genieulate, (dji-nik'-joe -let), bn. (plant.) geleed, met
geledingen. *-, bn. in -, met geledingen maken, knoopen. *...ION, (lee'-sjun), s. geleding, v. knoop, m.
Genie, (dji'-ni), s. genie, o. natuurlijke aanleg, m.
Genio, (dji'- ni-o), m. zonderling, eigenaardig mensch, m.
Geniptree, (dj en'-ip-trie), s. (plant.) j eneverbezieboom, m.
Genital, (djen'-i-tel), bn. tot de geslachtsdeelen behoorend. *-s, s. mv. (ontl.) geslachtsdeelen, o. mv.
Geniting, (djen'-i-ting), s. vroegappel, m.
Genitive, (djen'-i-tiv), s. (spraakk.) tweede naamval, m.
derde geval, o. (oudt.) derver, m.
Genitor, (djen'-i-tur), m. voortbrenger, vader, m. *...URE,
('-tjoer), s. 1. geslacht, o.; 2. voortbrenging, v.
Genius, (djin'- i-us), s. 1. (mv. genii), hemelgeest, genius,
m.; 2. (mv. geniuses), genie, o. aanleg, m.; a rare -, een
zeldzaam genie; a man of -, een man van genie; 3.
eigenaardigheid, zonderlingheid, v.; 4. karakter, o. heer
geest (eener natie, eener eeuw enz.); 5. lust,-schend
smaak, m.; to have a - for, smaak -, genie hebben voor;
6. bekwaamheid, v. talent, o.; the - oowar, krijgstalent.
*-LOCI, S. 1. beschermgod; 2. heerst ende geest (onder
makkers enz.), esprit-de-corps, m.
Genoa, (dji'-no-e), s. (aardr.) Genua (Italië), o.
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Genoese, (dji-no'-ies), bn. Genueesch. *-, m. v. Genuees, Genueesche (vrouw), m. v. -, s. (het) Genueesch
(taal).
Gent, (djent), bn. sierlijk, net. *-, s. zie GENTLEMAN.
Genteel, (djen-tiel'), bn., * - LY, bijw. 1. edel, wel opgevoed; - company, gezelschap van lieden uit de groote
wereld, - van den bon ton; 2. aardig, lief, vriendelijk, beleefd; - manners, beschaafde -, beleefde manieren, goede
toon; - dress, smaakvolle kleeding; this lady has a person, deze dame heeft een sierlijk (elegant) voorkomen; 3. net, fijn gekleed; 4. the - comedy, het hooge
blijspel (in tegenst. van low-comedy, klucht). * -N,ESS, S.
1. fijne toon, m. - manieren, v. mv.; 2. vriendelijkheid,
minzaamheid, aardigheid, v.; 3. goede smaak, m. netheid, v.
Gentian, (djen'-sjen), s. (plant.) gentiaan (kruid), v.
* -ELLA, (-el'-le), s. 1. (plant.) veldgentiaan, v.; 2. (very.)
donker hemelsblauw, o.
Gentil, (dj en'-til), S. soort valk, m.
Gentile, (djen'-tajl), m. v. heiden, m. heidin, v. *-, bn.
heidensch.
Gentilesse, (djen-ti-les'), s. wellevendheid, voorkomendheid, v.
Gentilish, (djen'-til-isj), bn. heidensch. *...ISM, (- ism),
s. heidendom, o. *...ITIous, (- li' - ,jus), bn. 1. nationaal
2. erfelijk, aangeboren.
Gentility, (djen-til'-i-ti), s. gmv. 1. adellijkheid, edele
geboorte; 2. beleefdheid, wellevendheid, aardigheid, v.;
3. fijne toon ; 4. goede smaak, m. netheid, v. ; 5. net
voorkomen, o. ; 6. Zie GENTRY ; 7. heidendom, o.
Gentilize, (djen'-til-ajz), ow. als heiden leven.
Gentle, (djen'-tl), bn. 1. welgeboren, van goeden huize;
- blood, adellijk bloed; - classes, hooge (volks)klasse;
2. zacht, fijn, aardig, zachtaardig; to use - means, met
zachtheid te werk gaan; - reader, vriendelijke lezer,
- lezeres; to give a - hint, een verzoenend denkbeeld
opperen; - river, zachtstroomende rivier, murmelende
beek. 1 -BEEEZE, S. (zeev.) bramzeilskoelte, v. *- FOLK,
s. mv. menschen van aanzien, adellij ken, m. mv.
Gentleman, (djen'-tl-men), m. (mv. gentlemen), 1. edelman; 2. man van aanzien, - van de groote wereld, m.;
no - would do this, geen welopgevoed (fatsoenlijk) man
zou dit doen; he is quite the -, hij is de welopgevoede
man bij uitnemendheid, hij verraadt den man van geboorte; you are no -, gij zijt geen man van fatsoen;
3. man van eer; 4. grondbezitter, rentenier, m.; he was
brought up a -, hij werd als toekomstig rentenier opgevoed; 5. heer, m.; young -, jongeheer; single -, ongehuwd persoon; private -, particulier; learned -, ge
gegradueerde (bij eenige faculteit); fine gentlemen,-lerd,
jonge lui van de groote wereld; gentlemen and ladies!
heerera en dames! -! (ook sir), mijnheer! aanhef van
een brief); 6. kamerdienaar, m.; - of the bedchamber,
kamerjonker(waardigheid aan hetEngelsche hof).*-coMMONER, m. adellijk student (inz. te Oxford), m.*_ FARMER,
m. rijke pachter, m. *- usHER, m. ceremoniemeester, m.
Gentlemanlike, (dj en'-tl-men- lijk), *...LY, ho. als -, van
een edelman, van een gentleman. *...LINESS, *...sfIP, S.
hoedanigheid -, gedrag van een gentleman.
Gentleness, (djen'-tl -nes), s. zachtheid, zachtaardigheid,
bedaardheid, V.; Zie GENTLE.
Gentlewoman, (djen'-tl-woe-men), s. (mv. gentlewomen),
1. vrouw van goeden huize, - van goeden stand; 2. fatsoenlijke -, beschaafde vrouw; 3. staatsie-, hofdame, v.
* -LIKE, bn. als gentlewoman, aan een ,gentlewoman passend.
Gently, (djen'-tli), bijw. vriendelijk, zacht enz.; zie
GENTLE, bn.
Gentoo, (djen'-toe'), m. v. 1. Hindoe, Hindoesche (vrouw);
2. volgeling van Brahma, m. v.
Gentry, (djen'-tri,), S. 1. stand, m.; geboorte, v.; 2. (de)
mindere adellijken, kleinere adel, m.
Genuflection, (dje-njoe-fiek'-sjun), s. kniebuiging, knieling (inz. bij den eeredienst), v.
Genuine, (djen' -joe-ien), bn., *- LY, bijw. 1. echt, onvervalscht; 2. oorspronkelijk, waar, authentiek; the effects of depravity, de natuurlijke gevolgen der zedeloosheid; 3. oprecht, oprechtelijk. * -NESS, ('-in-nes), S.
1. (het) echte, onvervalschte, zuiverheid; 2. oprechtheid,
v.; the - of faith, de oprechtheid van het geloof; 3.
oorspronkelijkheid, authenticiteit, v.
Genus, (dj -'- nus), s. (mv. genera), 1. geslacht, o.; 2. klasse,v..

GEO. - GER.

GER. -- GET.

Geocentric, (dji-o-sen'-trik), *— AL, bn., *— ALLY, bijes.

niv. Neurenberger speelgoed, o. *— wooL, s. Duitsche -,
Hongaarsche wol enz., v.
German, (djur--men), s. (het) Duitsch (taal). *—, m. v.
Duitscher, Duitsche (vrouw), m. v.
Germander, (djur-men'-dur), s. (plant.) manderkruid, o.
Germanic, (djur-men'-ik), bn. zie GERMAN, bn.; the —
Confederacy, het Duitsch Verbond; the — diet, de Duitsche
bondsdag, - bondsvergadering. *...ISM, (djur'-men-ism), s.
Duitsche wending, v. germanisme, o. *...ITY, (-men'-i-ti),.
S. gmv. bloedverwantschap, v. *...IzE, (djur'-men-ajz),
bw. Duitsch maken, een Duitschen vorm geven aan.
Germany, (djur'-me-ni), s. (aarde.) Duitschland, o.
Germen, (djurm'-in), S. Zie GERM.
Germinal, (djurm'-in-el), bn. (plant.) tot de kiem behoorend, kiemend. *—, S. Grasmaand (21 Maart-21 April,
7e maand van denFransch-republiekeinschen kalender), v.
Germinant, (djurm'-in-ent), bn. kiemend.
Germinate, (djurm'-in-et), ow. kiemen, ontkiemen, uitbotten, ontspruiten. *—, bw. doen ontkiemen. *...TN G, d cv.
bn. kiemend. *...ION, (-ee'-sjun), s. kieming, ontkieming,
uitbotting, v.
Gerocomy, (dji-rok'-o-mi), s. (gen.) ziektebehandelingvan bejaarden, v. *...COMICAL, (-kom'-ik-el), bn. tot de
gerocomy behoorend.
Gerona, (dji-ro'-ne), s. (aardr.) Girona (Italië), o.
Gertrude, (djur'-troed), s. Geertruida (v. n.).
Gerund, (dj ur'-und), s. (Lat. spraakk.) verleden deelwoord, o. gerondium, m. *— IAL, bn. (spraakk.) in het
gerondium staande.
Gervas, (djur'-wes), m. Gervais, Servaas (m. n.).
Geryon, (dji-ri-un), *— Es, (-raj'-o-nis), m. Geryon (m. n.).
Gest, (djest), s. 1. daad, verrichting; 2. vertooning;
3. pleisterplaats, v. * -ATION, (-ee'-sjun), s. 1. dracht,
zwangerschap; 2. dracht (van kleeding), v. *— ATORY,
(-djes'-te-tur-i), bn. tot de zwangerschap behoorend.
*—Ic, bn. 1. daadwerkelijk, handelend; 2. bewegend (van
het lichaam); — play, gebarenspel.
Gesticulate, (djes -tik'-joe-let), ow. gebaren -, bewegingen maken (met de, armen enz.). *—, bw. door gebaren
voorstellen, - te kennen geven. *...ING, dw. bn. gebaren
makend. *...ioN, (-lee'-sjun), s. gebaar, gebarenspel, o.
*...OR, m. gebarenmaker, m. —Y, bn. gebaren makend,
tot de gebaren behoorend.
Gestor, (djes'-tur), m. verhaler, bezinger (van groots
daden enz.), m.
Gesture, (djes'-tjoer), s. gebaar, o. beweging, houding,
v. * ... AL, bn. tot de gebaren behoorend.
Gesture, (dj es'-tj oer), bw. gebaren maken. *— D, dw. bn.
van gebaren verzeld. *...ING, dw. bn. gebaren makend.
—, S. (het) gebaren maken. * - LESS, bn. zonder gebaren.
*-MENT, s. (het) gebaren makend.
Get, (ghet), bw. onr. (vt. got, vdok. got, gotten), 1. krijgen;
verkrijgen, zich aanschaffen, erlangen, nemen, verwerven, winnen, behalen; to — an appetite, eetlust opdoen,
- krijgen; to — one's bread, zijli brood verdienen; to —
a child, een kind krijgen, - baren; to — a cold, een
koude vatten; to — the day, de overwinning behalen;
to — a disease, een ziekte krijgen; to — a fall, een
val doen; to — friends, zich vrienden maken; to —
ground, terrein winnen; (fig.) de bovenhand behouden;
the report got ground, de tijding vond ingang; to — a
language, een taal aanleeren; to — a lesson, een les
leeren, een les krijgen (bij iemand); to — a lesson by
heart, een les van buiten lesren; to — a letter, een
brief ontvangen; how will he — his living? hoe zal hij
zijnen kost verdienen? to—a name, zich een naam maken;
to — possession, bezit nemen (van); to — a profit, winst
maken; to — a shot, een schot doen; to — it done, het
gedaan krijgen; I hare got no money, ik heb geen geld;
2. dwingen, vatten, pakken; 3. voortbrengen; to — with
child, bezwangeren; 4. trekken, brengen, halen, overhalen, bewegen (tot); 5. wegbrengen, wegkrijgen, ver
laten maken; 6. (zeer.) to — the wind, land-orzaken,
winnen, de loef winnen; to — a cast of the lead, eene
Iooding doen; to — a cap over, een ezelshoofd overleggen; to — at, aandoen, bereiken; to -- ashore, op den
wal komen, (ook) stranden; to — amain, naar de ruimte
houden; to — ahead, voorzeilen; to — adry, stootera (op
het droge); to — away, vertrekken; to — clear from, afkomen; to — clear, ruimte maken; to — down, neerlaten,
strijken; to — easy, uit den drang komen; to — of,
af brengen, afkomen; to — foul, onklaar raken; to —
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(stern)) van de aarde gezien, in
i gelijk vlak met de aarde.

Geocronite, (dji-ok'-ro-najt), s. soort looderts, o.
Geode, (dji'-od), s. (delfst.) arendsteen, m.
Geodesy, (dji-od'-e-zi), s. aard-, landmeetkunde, v.

* ...DESIC, (-des'-ik), -AL, * ...DETIC, (det'ik), -AL, bn.
tot de landmeetkunde behoorend, landmeetkundig.

Geodiferous, (dji-o-dif'-ur-us), bn. (delfst.) met -, vol
arendsteenen.

Geoffry, (djef'-fri), m. Godfried (m. n.).
Geognost, (dji'-ogh-nost), m. aardkundige, m.

—IC,

(dji-ogh-nost'-ik), —AL, bn. tot de aardkunde behoorend,
geognostisch.
Geognosy, (dji-ogh-no-zi), s. gmv. aard-, bergkunde,
geognosie, v.
Geogony, (dji-ogh'-o-ni), s. leer van de vorming der
aarde, v. *...GONIC, (-ghun'-ik), bn. tot de geogonie behoorend, geogonisch.
Geographer, (dji-ogh'-re-fur), m. v. aardrijkskundige,

m. v.
Geographic, (dji-o-gref'-ik), * - AL, bn. *— ALLY, bijw.
aardrijkskundig, geographisch.

Geography, (dji- ogh'-re-fi), s. gmv. aardrijkskunde, v.
Geological, (dji-o-lodj'-ik-el), bn. aardkundig, geologisch.
* ...LOGIST, (- ol'- 0- djiSt), *... LOGIAN, (- o-lo'-dji-en), m.
aardkundige, geoloog, m. *...LOGIZE, (- ol'-o-djaz), ow.
de aardkunde beoefenen, - studeeren. *...LOGY, (- ol'-o-dji),
s. gmv. aardkunde, geologie, v.
Geomancer, (dji'-o-men-sur), m. v. waarzegger-, -ster
uit stippen, lijnen enz., m. v. *...MANGY, S. waarzeg
uit stippen, - lijnen enz., v. *...MANTIC, (- men'-tik),-gerij
bn. tot de geomancy behoorend.
Geometer, (dji-om'-i -tur), m. 1. meetkundige, meetkunstenaar;2.landmet er,m. * ... METRAL, * ...aiETRIC,( -mit-frik), - AL,
bn., -ALLY, bijes. meetkundig, meetkunstig, geometrisch;
— progression. meetkunstige reeks; — proportion, meetkunstige evenredigheid. *...METRICIAN, (- i-trisj'-en), m.
Zie GEOMETER. * ...METRIZE, (-om'-i-trajz), bw. de meetkunde beoefenen, - studeeren.
Geometry, (dji-om'-e-tri), s. gmv. 1. meetkunde, meetkunst; 2. landmeetkunde, v.
Geoponic, (dji-o-pon'-ik), *— AL, bn. landbouwkundig,
den landbouw betreffend. *...PONics, s. mv. landbouwkunde, v.
Georama, (dji-o-ra -me), s. werktuig dat een gezicht der
aarde geeft, aardgezicht, o.
George, (djordsj), m. 1. teeorge, Joris (m. n.), m.; 2.
Sint Joris-beeld; 3. oudbakken brood, o.; brown —, soldaten-, kommiesbrood. * -NOBLE, s. (oudt.) Eng. gouden
munt (= 6 sh. 8 d. ster]. = f 4 Ned.), v.
Georgia, (dji-or'-dji-e), s. (aardr.) Georgië (Rusland), o.
Georgian, (dji•or'-dji-en), bn. Georgisch. *—, s. Georgisch
(taal). o. —, m. v. Georgiër, m. Georgische (vrouw), v.
Georgic, (djor'-djik), *— AL, bn. den landbouw -, het veld
betreffend. *—s, s. mv. veldzangen (van Virgilius), m. mv.
Georgina. (djor'-dji-ne), v. Georgina (v. n.).
Georgy, (djordsj'-i), m. Jorisje (m. n.).
Geoscopy, (dji-os'-ko-pi), s. aardgezichtkunde, geoscopie, v.
Geotic, (dji-ot'-ik), be. aardsch.
Gerah, (dji'-ree), s. twintigste deel van een sikkel (bij de
oude Hebreën = ongeveer 8 cent Ned.), o.
Geranium, (dje-ree'-ni-um), s. (plant.) ooievaarsbek,
geranium, m.
Gerard, (djur'-urd), m. Gerardus, Gerrit (m. n.).
Gerbo, (djur'-bo), *— A. s. Indisch konijn, o.
Gerent, (dji'-rent), bn. dragend.
Gerfalcon, (djur-foa'-kn), m. giervalk, m.
Germ, (djurm), s. 1. (plant.) kiem, v. plantje, o. knop;
2. hanetred, m.
German, (djur'-men), bn. 1. vol, in den bloede;
cousin —, volle neef, - nicht; to be — to, (Steak.) in den
bloede bestaan aan; 2. Duitsch; — ocean, de Noordzee;
3. Gothisch (schrift); -- commercial league, Duitsch
tolverbond. * -ACACIA, s. (plant) sleedoorn, m.*— BEZOAR,
s. haarbal, m. *— CLOCK, S. staande -, Utrechtsche
klok, v. * -DITCK, S. (kookk.) schapekop met uien;
m. *- FLUTE, s. dwarsfluit, v. *- KEY, s. kiezentrekker. -sleutel (werkt.), m. *— MARMOT, s. hamster (dier),
m. *- SILVER, s. nieuw -, Russisch zilver, o. *— STEEL, S.
soldeerstaal, -ijzer, o. *- TEXT, S. (drukk.) Gothische letter, - kopij, v. 5 —TINDER, S. tonderzwam, v. *— TOYS, s.

GIB. -GIL.

GET.-GIB.
headway, vaart zetten; to - in, binnenloopen, naar binnen krijgen; to - within a cape, een kaap doorgezeild
zijn; to - storen, scheepsbehoeften ontvangen; to - the
anchor, het anker lichten; to - under sail, onder zeil
gaan ; to - under weigh, het anker lichten ; to - up, opzeilen, ophijschen, oprichten, opkrijgen ; to - water, lek
zijn ; to - hot, warm loopen (van metalen) ; 7. to one's self to, zich begeven naar; - you gone ! pak je
weg ! scheer je weg ! ga ! ga heen ! to - abroad, uitvoeren, naar buiten brengen, - krijgen; bekend maken;
to - in, in-, opbrengen (den oogst) ; invorderen, innen
(gelden); to - in type, (drukk.) in vormen zetten, opkooien;
8. aan zijne zijde brengen, winnen; 9. to - of, wegschaffen, wegmaken, uittrekken (kleederen); 10. zich ontdoen
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Gibbe, (ghibb), s. oud beest, - dier, o. *-D, bn. gemiauwd hebbend.
Gibber, (ghib'-bur), ow. brabbelen, snel en onverstaanbaar spreken, *-ED, dw. gebrabbeld. * -ING, dw. bn.
brabbelend. *-ISH, bn. brabbelend. -, s. brabbeling,
brabbeltaal, v. -, ow. zie GIBBER, OW.
Gibbet, (djib'-bet), s. galg, v. *-, bw. ophangen (aan
de galg) . * -ED, dw. bn. opgehangen. * -ING, dw. bn.
ophangend.
Gibble-gabble, (ghibl'-ghabl), s. gewauwel; gesnap, o..
Gibbon, (ghib'-bun), s. 1. Edward Gibbon (Eng. geschied schrijver, 1737-1794); 2. (soort) aap, m.
Gibbose, (ghib-booz'), bn. bultig, met bulten, - oneffen heden. *... ITY, s. bult, buil, m. oneffenheid, bultigheid, v.

van, plaatsen (goederen); to - on, aandoen, aantrekken Gibbous, (ghib'-bus), bn., * -LY, bijw. bultig, oneffen.
*-NESS, s. Zie GIBBOSITY .
(kleederen); to - up, opbrengen, opheffen, doen opstaan,
opwekken, weder inzetten. *-, ow. 1. - at, to, geraken Gibe, (djajb), s. spot m. spotternij, v. bitse uitval, m..
*-, bw. en ow. - at, bespotten, hoonen, spotten (met).
naar, - te; bereiken, komen, gaan, zich bewegen; 2.
*-D, dw. hn. bespot, gespot. *-R, (-ur), m. v. spotter,
worden, verplaatst zijn in; to - drunk, dronken worden;
spotster, m. v. *... ING, dw. bn., -LY, bijes. spottend.
to - married, huwen; to - abroad, bekend worden; to
-, s. (het) spotten, spotternij, v.
- in with, zich bij iemand indringen (door list); the
days - in. de dagen worden korter; to - into, binnen - Gibelline, zie GRIBELLINE .
dringen, binnenloopen (in een haven); to - of, ont- Giblet, (djib'-let), bn. (kookk.) van afval. *-s, s. mv. afval,
m. kluifjes (van gevogelte), o. mv.
komen, ontsnappen; afstijgen (van een paard enz.); to on one's feet, op zijne voeten te staan komen; to - out, Gibstaff, (gib'-steff), s. peilroede, v.
naar buiten komen; the days - out, de dagen worden Gid, (djid), s. soort snip (vogel), v.
langer; to - over, geraken over; (fig.) de bovenhand be- Giddied, (ghid'-did), dw. bn. duizelig gemaakt enz.; zie
GIDDY, bw.
komen; to - through, komen door; (fig). er doorkomen,
ten einde brengen; to - up, opstaan (uit het bed) ; naar Giddily, (ghid'-di -li), bijw . zie GIDDY .
boven gaan; opstijgen; rijzen (van den prijs); to - up Giddiness, (ghid'-di -nes), s. 1. duizeling, duizeligheid,
V. ; to be troubled with -, met duizelingen behept zijn;
again, weder op zijn verhaal komen.

2. wuftheid, ongedurigheid, lichtzinnigheid, v.
Getter, (ghet'-tur), nl. v. 1. verkrijger, verwerver; 2.
voortbrenger, -ster; 3. schepper, maker-, maakster; 4. Giddy, (ghid'-di), bn. 1. duizelig, draaierig; to feel -,
zich duizelig gevoelen; to make -, duizelig maken; to
winner, wanster, m. v.; 5. aardwerker, m.
grown - with, duizelig worden door; 2. duizelig makend,
Getting, (ghet,-ting), dw. bn. krijgend, gerakend enz.
doende duizelen; 3. loszinnig, onbesuisd; a - goose, (fig.)
*-, s. (het) verkrijgen enz.; zie GET , bw. en ow.
Gewgaw, (ghjoe'-ghaoo), s. beuzeling, snuisterij, v. wisje- j een loshoofd, spring-in-'t-veld; - foolish hours, uren
wasje, prul, o. *-, bn. nietig, ijdel.
Geyser, (ghie'-zur), s. (aardr.) de Geyser (heete waterbron
op IJsland), m.
^
Ghastful, (ghaast'-ful), bn. naar; zie GHASTLY .

van dwaze loszinnigheid ; 4. wuft. grillig, onbestendig ;;
5. wankelend, los, (ook fig.) . * -BRAINED, *- HEADED,
bn. 1. los, onbesuisd, gedachteloos; 2. onnoozel, kinder-

achtig . * -HEAD, m. v. loszinnige, onbesuisde, m. v.
loshoofd, m . * - PACED, bn. onbesuisd voortloopend.
-PATE, zie GIDDY-HEAD .
zettend, naar, - dreams, nare -, benauwde droomen; Gideon, ghid'- i -un), m. (Bijti.) Gideon (ni. n.).
- visions, nare visioenen; - smile, afzichtelijke glimlach; Gier -eagle, (jajr'- ie -gl), m. gier - adelaar, m.
- wound, gapende wond. *... LINESS , S. 1. (het) spook- Gift, (ghift), s. 1. gift, gave, v. new-year's-, nieuwjaars-

Ghastly, (ghaast' -li), bn. 1. spookachtig, doodsbleek;

- face, spookachtig aangezicht, - uitzicht; 2. ijselijk, ont-

5

;

achtige; 2. naarheid; afschuwelijkheid, v.
Ghaut, (ghaot), s. 1. bergpas, m.; 2. bergketen; 3. steigertrap, v.
Ghent, (ghent), s. (aardr.) Gent (België), o.
Ghee, (ghie), s. gesmolten boter (in Oost-Indië), v.
Gheber, (ghie' - bur), s. zie GUEBER .
Gherkin, (ghur'-kin), s. augurkje, o.
Ghibelline, (ghib'-el-lien), s. (gesch.) Gibellijn (aankanger van zek. staatspartij in Italië, 13e eeuw), m.
Ghole, (ghool), m. zekere booze geest der Hindoes, m.
Ghost, (ghoost), s. 1. geest, m.; to give up the -, den
geest geven, sterven ; the Holy -, de Heilige Geest ; 2.
spook, o. geest, m. *-, bw. (Shak.) verschijnen aan (als
geest). *-, ow. sterven. *-NESS, bn. zielloos, gestorven.
-LIKE, ho. als een spook, doodsbleek, uitgeleefd.
* -LINESS, S. 1. (w. g.) eigenschap van -, wezen als een
geest, v. o.; 2. spookachtigheid, v. * -LY, ho. 1. als -,
van een geest; 2. spookachtig ; - apparition, spookverschijning ; - father, biechtvader .
Ghoul, (ghoel), zie GHOLE .

gift, -fooi; look not a - horse in the mouth, men moet
een gegeven paard niet in den bek zien; 2. offerande; 3.
(recht.) gift, donatie, v. recht van beschikking, o.; by will, legaat bij testament; deed at -, akte van schenking;
4. geschenk, o. prijs, m.; 5. beschikking, begeving, v.;
he has the - of many offi ces, hij heeft over veel ambten
te beschikken ; 6. gave der natuur, v. talent, o.; the of pleasing, de gave van te behagen; he who has the of ridicule, hij die de gave bezit het belachelijke te
doen uitkomen.
Gift, (ghift), bw. begiftigen; highly -cd, rijk begiftigd,
(fig.) rijk begaafd; the wit with which she is -cd, het
vernuft waarmede zij begaafd is . * -ED, dw. bn. zie

aan de christenen gegeven, m.
Gib, (ghib), s. 1. kat; 2. (zeev.) onderspie, v.; - and cutter,
(stoomv.) slede met keg . * - ' S END, S . (stoomv.) krukhals,

Giglet, (ghig'-lit), v. wulpsche deern, v.
Giglot, (ghig'lot), v. zie GIGL ET. *-, ho. wulpsch,

GIFT

, bw . * -EDNESS, s. begaafdheid, v . * -ING, dw. ho.

begiftigend.
Gig, (ghig), s. 1. tol, m. tolletje, o.; 2. spil, v.; 3. haspel,
m.; 4. sjees, v.; 5. (visch-)elger, m., 6. (zeev.) klinkwerksloep, v.; 7. licht meisje, o. loopster, v. * -MACHINE,
*-NULL, s. zeker wolkaarders-werktuig, o.

Gig, (ghig), bw. 1. voortbrengen; 2. met den elger visschen.
Giallolyno, (djaj-el-lo-lie'-no), s. (very.) Napelsch geel, o. Gigantean, (djaj-ghen-ti'-en), bn. reusachtig, vervaarlijk,
monsterachtig.
Giambeaux, (djem'-bo), s. (ridd.) scheenstukken, o. mv.
Giant, (djaj' -ent), m. reus, m. *-, bn. reusachtig. Gigantic, (djaj-ghen' -tik) , zie GIGANTEAN . 0 ...TOLOGY (tol'o-dji), s . beschrijving der reuzen, v . * ...TOMACHY (-tom'-e*-FENNEL, S. (plant.) houtachtig gewas , 0. 5 -KILLER,
tsji), s. strijd der reuzen tegen de goden, m.
m. (fig.) reuzendooder, voorvechter, M. * -LIKE, * -LY,
bn. als een reus. 5 -Ess, v. reuzin, v. * -IZE, ('-ajz), Giggle, (ghigh'-ghl), s. gesmoorde lach, grimlach, m. -,
ow. gesmoord lachen, meesmuilen. *-I), dw. gemeesow. den reus spelen, - uithangen . 5 -RY, s. (w. g.) reuzengeslacht, o. 5 -SHIP, s. eigenschap -, hoedanigheid
muild. *-R, ('ur), m. v. meesmuiler, -ster, m. v. *... ING,
dw. tin. meesmuilend. -, s. (liet) meesmuilen enz.; zie
van reus, v.
GIGGLE .
Giaour, (djaur), m. ongeloovige (naam door de Turken
lichtzinnig, wuft.

m.-, ow. kattig zijn, miauwen, als een kat te werk Gigot, (djig' -ot), s. 1. (schape-)bout, m.; 2. snede(vleesch), v.

gaan. 5 -CAT, m. kater, m. * -STAF F, s. (zeev.) peil- Gigs, (ghighs), s. mv. puisten, builen, v. mv.; zie ook GIG .
Gil, (ghil), Zie GILBERT.
roede, v.
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GIN. - GIU.

GIL. - GIN.

Gilbert, (ghil'burt), m. Gilbertus (m. n.).
Gilbertine, (ghil'-burt-ien), m. lid van zek. godsdienstsekte in Engeland.

Gild, (ghild), bw. onr. (vt. en vdw. gilded en gilt), 1. ver-

gulden; to double -, dubbel -, hoog vergulden; 2. (fig.)
kleuren, ophemelen; to - falsehood, flattery, bedrog
-, vleierij bemantelen; to - over, met verguldsel bekleeden, (ook fig.). *- ED, ('-id), dw. bn. verguld enz.; zie
GILD. *-ER, ('ur), m. v. 1. vergulder, -ster, m. v.; 2.
(Nederlandsche) gulden, v. *- ING, dw. bn. verguldend,
enz. -, s. (het) vergulden, verguldsel, o. enz.; (fig.)
uiterlijke schijn, m. schijnschoon, o. ; zie GILD.
Giles, (djajls), m. Gilles (m. n.).
Gilian, (djil'-i-en), v. Juliana (v. n.).
Gill, (ghil), s. 1. zie GILIAN; 2. kieuw (van een visch), v.;
3. krop (van vogels,) m.; 4. (ontl.) kwab, onderkin v.;
5. hemdskraag, m.; 6. kwart-pint (= 0.127 liters; 7.
(plant.) eiloof, klimop; 8. blaadje ; 9. kruidenbier, o.;
10. loopster, v.; 11. beekje, o. *- BEARING, bn. eiloofdragend. *-covER, s. kieuwendeksel, o. *- FIN, S. kop
* -FLAP, * -LID, s. kieuwenhuid, v. -vlies, o.-vin,.
*-FLIRT, s. loopster, v. 1-HOUSE, s. kruidenbierhuis,
0. * _OPENING, s. kieuwen-oor, o.
Í
Gillian, (djil'-li-en), s. kruidenbier, o.
Gillie, (ghil-li), m. jongetje, knechtje, o.
Gillyflower, (djil'-li-flau-ur), s. nagelbloem, v.; queen's
-, nachtviooltje; stock -, stokviooltje.
Gilse, (ghils), s. jonge zalm, m.
Gilt, (ghilt), vt. verguldde. *-, dw. bn. verguld; Zie GILD.
*-EDGED, bn. (bkb.) verguld op snede. 5 -HEAD, S. Innated - goudvisch, m. * - POLL, S. goudbrasem (visch),
m. * - TAIL, S. goudstaart (worm), m.
Gilwort, (djil-wort), s. (plant.) bruinwortel, m.
Gim, (djim), bn. net, proper.
Gimbal, (ghim'-bel), s. (zeev.) kompas-beugel, m.
Gimblet, (ghim'-blit), s. (timm.) drilboor, v. *-, bw.
(zeev.) draaien, wenden (het anker). * - ING, dw. bn.
(zeev.) wendend; Zie GIMBLET. -, S. (het) draaien, wenden, draaiing, v.
Gimcrack, (djim'-krek), s. 1. snuisterij, v. speelgoed; 2.
lomp werktuig, o.; 3. knutselaar, m.
Gimmal, (ghim'-el), S. 1. werktuig, o. machine, v.; 2.
(Shak.) schakel, v. *-, bn. uit schakels bestaand,
schakei... *_BIT, S. (rij sch.) schakel-gebit, o.
Gimmer, (ghim'-mur), s. (werkt.) beweging, werking, v.
Gimp, (ghimp), bn. net, proper. *-LACE, s. (kh.) zijden
kant, guipure, v. *-, bw. met zijde borduren, - overtrekken, tot zijden kant bewerken.
Gin, (djin), s. 1. jenever; 2. (zeev.) bok, m. kraan op drie
pooten, v.; to rig (set up) a-, een bok oprichten, - stellen;
3. voetangel, valstrik; 4. cylinder, m.; 5. (oudt.) pijnbank, v.; 6. pluismolen (voor katoen), m. *- HORSE, s.
molenpaard, o. * -ROUSE, S. huis -, fabriek voor de
zuivering van katoen, o. V. 5 -PALkCE, S. (jenever-)
kroeg, v. *- RACE, s. (rijsch.) loopperk (der paarden), o.
*-sHOP, S. slijterij, kroeg, v. proeflokaal, o.
Gin, (djin), bw. 1. vangen (in een strik); 2. zuiveren, uit
(katoen).
-pluizen
Gin, (ghin), ow. beginnen; Zie BEGIN.
Ging, (ghing), s. (Shak.) samenzwering, v. komplot, o.
Ginger, (djin'-djur), s. (plant.) gember, m.; white -, witte
gember; black -, grauwe gember. *- BEER, *-POP, S.
gemberbier, 0. *-BREAD, S. snij -, peperkoek, m. *-BREADMAKER, m. v. koekbakker, -ster, m. v. *- BR.EAD-TREE, S.
zek. tropische boom (parimari), m. * .. BEEAD-WORK, S.
snijwerk (in hout enz.), o. *- WINE, S. gemberlikeur, v.
Ginger, (djin-djur), bw. met gember bereiden, gemberen.
Gingerly, (djin'-djur-li), bijw. 1. liefjes, aardig; 2. behoedzaam. *...NESS, S. 1. liefheid; 2. behoedzaamheid, v.
Gingham, (ghing'-hem), s.. (kh.) gingam (zek. katoenen
stof), o. *- ET, s. (kh.) gestreept gebloemd neteldoek, o.
Ginging, (djin'-djing), S. (mijnw.) steunmuur, m.
Gingival, (djin'-dji -wel), bn. tot het tandvleesch behoorend, tandvleesch...
Gingle, (djin'-gl), s. 1. gelui, geklep (der klok); 2. geklink
(van glazen), o.; 3. dreun, deun (bid het opzeggen van
verzen enz.), m.
Gingle, (djin'-gl), ow. en bw. 1. luiden, klinken, kleppen;
2. opdreunen (verzen enz.). *- D, dw. bn. geklonken enz.;
zie GINGLE. 5 ...ING, dw. bn. klinkend enz. -, s. (het
klinken enz.; zie GINGLE.
Ginglymus, (ghin'-ghli-mus), s. (ontl.) geleding,v *...MoID,

('-moj d), bn. (ontl.) tot een geleding behoorend, geledings...

Ginned, (djin'-nid), dw. bn. gevangen (in een strik)
enz. ; zie

GIN,

bw.

Ginnet, (djin'-nit),, s. hit, klepper, m.
Ginning, (djin'-ning), dw. bn. vangend (in een strik)
enz. f -, s. (het) vangen enz. ; zie

GIN.

Ginseng, (djin'-seng), S. (plant.) krachtwortel, ginseng, m.
Gip, (djip), bw. kaken, de ingewanden uitnemen (van haring). * - PED, dw. bn. gekaakt. *- PING, dw. bn. kakend.
-, s. (het) haringkaken.
Gipe, (ghajp), ow. doorkaaien, gijpen (van een zeil).
Gip on, (d j ip'-un), s. japon, jurk, v.
Gipsy, (djip'-si), m. v. (-ies), 1. heiden, - heidin, waarzegster; 2. vagebond, landlooper, -ster, m. v. ; 3. taal der
heidens, v. *-, bn. van heidens. *- LIKE, bn. en bijw.
van -, als heiden, - heldin, op de wijze der heidens.
5 -I5M, s. 1. leven -, o. ; 2. loosheid der heidens, v.
Gipsire, (djip'-sajr), s. (oudt.) gordelzakje, o.
Giraffe, (dji-ref'), s. giraffe, v. kameelpardel, m.
Girandole, (dj ir'-en-dol), s. luchter, kroon -kandelaar met
takken, m.
Girasol, (dj ir'-e-sol), s. 1. (plant.) zonnebloem, v.; 2. (delfst.)
zonnesteen, m.
Gird, (ghurd), s. 1. kramp ; 2. zweep-, stokslag, veeg;
3. spot, veeg, m. verwijt, o.
Gird, (ghurd), bw. onr. (vt. en vdw. girded en girt), 1.
aan-, omgorden ; they -ed their loins with sackcloth, zij
omgordden (omwikkelden) hunne leden met een haren
kleed ; the sword is -ed to his loins, het zwaard hangt
aan zijne zijde; 2. roskammen (een paard); 3. omgeven,
omringen (met) ; the isle girt with the river, het eiland
door den vloed omgord (omgeven); 4. om-, bekleeden,
I girt thee about with fine linen, ik kleedde u in een gewaad van linnen ; Tisiphone girt in her sanguine gown,
Tisiphone in haar bloedkleurig gewaad gehuld; 5. ver
voorzien; -ed with snaky wiles, met de list der-schafen,
slang gewapend; 6. schelden, den mantel vegen, spotten;
7. to - on, aangorden. *-, ow. - at, spotten, hekelen.
*-ED, dw. bn. aangegord, omgord enz. ; Zie GIRD, bw.
*-ER, ('-ur), s. 1. (bk.) dwarsbalk; 2. spotter, hekelaar,
m. *- ING, dw. bn. aan-, omgordend. -, s. (het) aan-.
omgorden enz.; zie GIRD, bw.
Girdle, (ghur'-dl), s. 1. gordel, lijfband, riem; 2. (bk.)
ringmuur, omtrek, m.; within the - of these walls, binnen den omtrek dezer muren ; 3. (zeev.) berghout, o.;
4. (sterr.) dierenriem, m.; 5. (goudw.) invatsel, o. *- BELT,
s. lijfgordel, m. *- MAKEa, m. v. gordelmaker, -maakster,
m. v. *- STEAD, s. (ontl.) heup, v. * -WHFEL, S. (werkt.)
spil, v. klos. m.
Girdle, (ghur'-dl), bw. 1. Zie GIRD; 2. een cirkelvormige
insnijding aan een boom maken (in Oost-Indië); to - in,
(Shak.) invatten, insluiten. *-D, dw. bn. zie GIRDED.
* --R, ('-ur), m. v. Zie GIRDLE-MAKE$. * .• • ING dw. bn.
zie GIRDING.
Gire, (djajr), s. kringvormige beweging, v.
Girl, (ghurl), v. meisje, o. meid, v. ; servant -, dienst
tweejarige reebok, m. *- HOOD, s. maagdelijke-meid.*,s
jaren, o. mv. hoedanigheid van een meisje, v. *--Isa, bn.
-LI, bijw. 1. meisjesachtig, jeugdig ; 2, onbedreven, onnoozel. 5 -ISIINESS, S. 1. meisjesachtigheid; 2. onbedrevenheid, onnoozelheid, v.
Girn, (ghurn), ow. Zie GRIN.
Giron, (djaj'-run), s. (wap.) pijler, m. *- ED, bn. (wap.)
met pijlers.
Girondist, (dji-rund' -ist), m. (Fr. omw.) girondijn, m.
Girrock, (ghur'-rok), s. makreel, m.
Girt, (ghurt), vt omgordde enz. *-, dw. bn. omgordenz.;
Zie GIRD, bw.
Girt, (ghurt), s. 1. gordel; 2. zadelgordel ; 3. omvang, m.;
4. (heelk.) cirkel-verband, o.; 5. (bk.) band; 6. (zeev.)
omtrek, m. * -LEATHER, S. gordelriem, m. *- LINE, S. 1.
(zeev.) gording, v. wipper, in.; 2. jolletouw, o.
Girt, (ghurt), bw. (zeev.) gestrekt. *- ED, dw. bn. omgeven.
* -ING, dw. bn. Zie GIRDING.

Girth, (ghurth), bw. ombinden (met een gordel of riem).
Gise, (dj aj z), bw. weiden, grazen.
Gisle, (djajl), s. pand, o. borg, m.
Gist, (djist), s. (recht.) rechtspunt, o. hoofdquestie, v.
Gith, (ghit), s. (plant.) Spaansche peper, v.
Gittern, (ghat'-turn), Zie GUITAR.
Giuliek, (djoe'-lik), s. (aardr.) Gulik (Duitschland), o.

GLA.

GIV. - GLA

333

Give, (ghiv), bw. onr. (vt gave, vdw. given), 1. geven; 2. Glad, (ghled), bn., * - LY, bijw. 1. blijde, verblijd, ver
leveren,verschaffen,bezorgen, schenken,weggeven,mededeelen; 3. toestaan; 4. machtigen; 5. in staat stellen; 6.
bewijzen, toonen; 7. (van zich) afgeven; 8. ten beste
geven, verbreiden; 9. vermoeden, houden voor; 10.veroorzaken, toevoegen; to - a bill of exchange, (kh.) een wis
trekken, - afgeven; to - attention to, aandachtig zijn-sel
op; to - the day, goeden morgen wenschen; to - a sentence, een vonnis vellen; to - battle, slag leveren; 11.
to - applause, toejuichen; to - a call to, bij iem. aan
bezoeken; to - consideration to, aandacht-lopen,im.
wij den aan; to - credit to, geloof slaan aan; I - him
credit for learning, ik vertrouw dat hij een geleerd man
is; - me credit for patience, gij moet bekennen dat ik
geduldig ben; to - ear to, het oor verleenen aan; to evidence, getuigenis afleggen; to - a glance to, een blik
werpen op; I wilt - him as good as he brings, ik zal hem
met dezelfde munt betalen; to - u guess, gissen, raden
(naar); to - the hand to, (rijsch.) den teugel vieren,
ruimte laten aan; to - a hearing, gehoor verleenen;
to - heed to, zich in acht nemen; to -joy, geluk wenschen; to - judgment, vonnis vellen; to - the lie, logen
to - a look, een blik werpen (op); - kim my-strafen;
love, verzeker hem van mijne vriendschap, - van mijne
genegenheid; to - offence, beleedigen; to - an opinion,
eene meening opperen; to - a good birth, (zeev.) op een
behoorlijken afstand blijven van; to - a bream, branden
(een schip); to - away, opgaan; to - chase at sea, jacht
maken op ; to - more headway, vaart 'vermeerderen;
to - the stroke, den slag aangeven (bij het roeien); to topping, krengen ; - way together 1 roeit op te gelijk!
12. to - notice, kennis geven, aankondigen; to - way,
to - ground, plaats maken, wijken; instorten, zakken;
toegeven, laten geschieden; zich (aan verdriet, aan angst)
overgeven; (kh.) dalen (in prijs); to - it for one, iemand
(iets) toegeven, erkennen; my mind gives me, er is iets
in mijn binnenst dat mij zegt; ik heb een voorgevoel
dat; 13. to - forth, to - out, bekend maken, verspreiden, vertellen; 14. to - in charge, opdragen, in last
geven; to - in one's name, zijnen naam opgeven, zich
laten inschrijven, stemmen; 15. to - out, (zich) uitgeven
voor..., zich laten verluiden, beweren; 16. to - over,
overgeven, afstaan, toelaten, toegeven; 17. to - up, opgeven, verloren geven, verlaten, (zich) overgeven, overgaan; inleveren, aangeven; to - a pain, pijn -, verdriet
veroorzaken; to - a picture of, een tafereel ophangen
van; to - place, plaats maken; to - a sigh, een zucht
slaken, - loozen; to - the slip, ontsnappen; I gave him
the slip, ik liet hem staan; to - a story, een sprookje
vertellen; to - suck, zoogen (een kind); to - terror,
angst -, schrik verspreiden; to - thanks to, dank zeggen
aan, danken (na den maaltijd); to - trouble, moeite
veroorzaken; to - umbrage, argwaan wekken; to - warning to quit, afscheid geven aan; (recht.) gerechtelijk opzeggen (de huur enz.); to -- to know, doen weten; to one's self to, zich overgeven -, zich wijden aan. *-, ow.
1. wijken (onder, voor), inzakken; 2. krimpen (van hout);
3. week -, vochtig worden, zweeten (van steenen enz,);
4. ontdooien; 5. zich bewegen; 6. to - back, achter
wijken; to - into, zich afgeven met, geraken (in),-warts
toetreden (tot, bij); 7. to - out, - over, nalaten, ophouden.
Given, (ghivn), dw. bn. gegeven enz.; zie GIvE.
Giver, (ghiv'-ur), m. v. gever, geefster, verleener, -ster,
schenker, -ster, m.v.; - of a bill, trekkervan een wissel.
Gives, (djajv's), s. mv. zie GYVES.
Giving, (ghiv'-ing), dw. bn. gevend enz. *-, s. 1. (het) geven
enz.; zie GIVE; 2.gave;3.verzachting;4.verweeking;5.zweeting (van steenen enz.), v.; 6. - of, (wev.) (het) loslaten
(van de ketenen); -- out, uitstrooisel (van een verhaalenz.).
Gizzard, (ghiz'-zurd), s. (vogel-)maag, v.; he frets his -,
(fig.) bij verteert van spijt; the word stuck in his -,
(gem.) het woord bleef hem in de keel steken.
Glabriate, (ghle'-bri-et, bw. glad strijken.
Glabrity, (ghleb'-ri-ti), s. gmv. gladheid, v.
Glabrous, (ghle'-brus), bn. glad.
Glacial, (ghle'-sjel), bn. ijzig, bevroren, ijs...
Glaciate, (ghle'-sjet), ow. bevriezen, ijs worden, verstij
*...ION, ( , sjee'-sjun), s. bevriezing, verstijving, v. -ven.
Glacier, (ghle'-sjur), s. ijstop, -gletscher (der Alpen), m.
Glacious, (ghle'-sjus), bn. ijzig, als ijs.
Glacis, (ghle'-sis), s. helling, v. (bk.) hellend dak; (vest.)
glacis, o.

tevreden; I am - of it, ik ben er over verheugd;-heugd,
I was - to meet him, ik was blijde hem te ontmoeten;
to be - of heart, een verblijd hart hebben; a - countenance, een tevreden gelaat; to make -, verheugen; 2.
verblijdend; - tidings, blijde berichten; a -- conversation,
een aangenaam onderhoud; a - morning, een aangename

morgen. *-, ow. blijde zijn. *-, bw. Zie GLADDEN.

Gladden, (ghled'-dn), bw. verblijden, verheugen, opvroolijken. *-, ow. verheugd zijn. 5 -ED, (ghled'-dud), dw.
bn. verblijd enz.; Zie GLADDEN. *-ING, dw. bn. verheugend.
Gladder, (ghled'-dur), m.v.verheuger,verblijder,-ster,m.v.
Gladding, (ghled'-ding), dw. bn. Zie GLADDENING.
Gladdon, (ghled'-dun), s. soort waterplant, v.; stinking
-, stinkende zwaardlelie.
Glade, (ghleed), s. 1. open plek (in een bosch); 2. boschweide, v.; 3. houtweg, m.; 4. (jag.) wildspoor; 5. windgat (in het ijs), o.; 6. ijsbaan, v.; 7. kiekendief (vogel), m.
Gladen, (ghlee'-dn), GLADER, (-dur),s.(plant.)zwaardlelie,v.
Gladful, (ghled'-foel), bn., * -LY, bijw. zeer verblijd,
- verheugd. * - NESS, s. blijdschap, vreugde, v.
Gladiate, (ghled'-i-et), bn. zwaardvormig.
Gladiator, (ghled'-i-e-tur), in. zwaardvechter, gladiator,
m. 5 -TAL, (- to -ri-el), bn. tot zwaardvechtersbehoorend.
*-Y, (-e'-tur-ri), bn. zwaardvechters betreffend. 5 ...TURE,
('-tj oer), s. zwaardvechterij, zwaardvechtkunst, v.
Gladiole, (ghled'-i-ool), s. zwaard-, lischbloem, v.
Gladly, (ghled'-li), bijw. zie GLAD. *...NEss, s. blijdschap,
vreugde, v. *...SHIP, S. blijde toestand, - staat, m. ver
*...soME, bn., -LY, bijw. blijde, vroolijk, ver--blijdng,v.
heugd. *...SOMENESS, s. vroolijkheid, blijdschap, v.
Gladwin, (ghled'-win), s. stinkende lischbloem, v.
Glaikit, (ghlee-kit), bn. onoplettend.
Glair, (ghleer), s. 1. eiwit, o.; 2. zie GLARE. *-, bw. (boekb.)
eiwitten, met eiwit bestrijken, vernissen. 5-AGE, (-idsj),
s. (het) eiwitten. *- ED, (ghleerd), dw. bn.ge-eiwit.* -ING,
dw. bn. eiwittend. 5 -Y, bn. als eiwit, eiwitachtig.
Glaive, (ghleev), s. Zie GLAVF.
Glamor, (ghle'-mur), s. oogbedrog, o. oogbetoovering, v.
Glance, (ghl'aans), s. 1. lichtstraal; 2. bliksemstraal, m.
weerlicht, o.; 3. blik; oogopslag, m.; with a -, at a -,
bij -, met een opslag van het oog; to cast a - on, een
oog werpen op; 4. hekelende trek, - zet, m. *- COAL, S.
koolerts, o. anthraciet, v.
Glance, (ghlaans), ow. 1. stralen, schitteren, schijnen;
whew the sun -s, als de zon straalt, - schijnt; 2. afwijken (door een plotselinge beweging); the weapon -s
downwards, de schicht glijdt af; a glancing ball, een
afkaatsende kogel; 3. to -- at, blikken, een blik werpen
(op); 4. lonken, met de oogen wenken; 5. licht aandoen,
voorbijvliegen, strijken langs; 6. zinspelen (op); to - over,
een vluchtigen blik werpen over, op, vluchtig doorzien.
*-, bw. het oog werpen op. 5 -D, (glilaanst), dw. gestraald enz., geschoten enz.; zie GLANCE, ow. *...ING, dw.
bn., -LY, bijw. stralend, schietend enz. -, s. 1. (het)
stralen enz.; zie GLANCE; 2. kort overzicht enz., o.; zie
GLANCE, S.

Gland, (ghlend), s. 1. (ontl. en plant.) klier, v.; 2. (stoomw.)

drukring; 3. (zeev.) hennepdoos, v. werkbos, m. *- AGE, S.
eikeloogst, m.
Glandered, (glend'-ur-d), bn. met klieren, klierachtig.
Glanders, (ghlend'-urs), s. mv. (veearts.) droes (ziekte), m.
Glan liferous, ( ghlen-dif'-ur-us),bn.(plant.)eikeldragend..
Glandiform, (ghlend'-i-form), bn. eikelvormig.
Glandular, (ghlend'-joo-lur), bn. (plant.) 1. eikelhoudend,
oikelig; 2. klierachtig. *...ULATION, (-joe-lee'-sjun), s.
(plant.) toestand der klieren, m. klierwording, v. *...ULE,
('joel), s. (plant.)kliertje, o. *...ULIFEROUS, (-joe-lif'-ur-us),
bn. eikeldragend. * ... ULOSITY, (j oe-los'-i-ti), s.klier-massa,.
v. *...uLous, ('joe-lus), bn. klierachtig.
Glans, (ghlens), s. 1. eikelvormig lichaampje, o.; 2. (ontl.)
eikel (aan het mannelijk deel), m.; 3. zie GLAND.
Glanville, (ghlen'-wil), m. Joseph Glanville (Eng. wijs
-ger,16380).
Glare, (ghleer), s. 1. schitterend -, verblindend licht, o.;
2. vonkeling, straling, v.; 3. wilde -, woedende blik, m.;
4. kleverige doorschijnende stof, v.
Glare, (ghleer), ow. 1. stralen, vonkelen, schitteren,
glanzen; how pale he -s! hoe bleek ziet hij er uit ! 2.
- at, woedende blikken werpen, - schieten (op); they
-d like angry lions, zij wierpen elkander blikken toe

334

GLA. - GLI.

GLA.

als die van woedende leeuwen; 3. (fig.) schitteren door
roem enz.); she -s in balls, zij schittert op de danspartijen; 4. to - on, schijnen -, stralen op, verlichten (iets);
5. to - on, upon, vurige blikken werpen op. *-,
bw. een schitterend licht (van zich af)werpen. *- D,
(ghleerd), dw. bn. bestraald enz.; zie GLARE, bw.
Glareous, (ghler'- i -us), bn. eiwitachtig.
Glaring, (ghler'-ing), dw. bn. stralend enz. ; Zie GLARE,
ow. •°-, bn., -LY, bijw. 1. schitterend, stralend; 2. duidelij k, uitblinkend; a - crime, een schreeuwende -, kennelijke misdaad. *-, s. 1. (het) stralen enz.; 2. levendige
glans, m. verblindend licht, o. *- NEss, s. gloed, rn.
straling, v.; zie GLARE, s.
Glary, (ghleer' -i), bn. vonkelend, stralend.
Glasgow, (ghlas'-gho), s. (aardr.) Glasgow (Schotland), o.
Glass, (ghlaas), s. glas; glazuur, o.; bottle -, flesschenglas; broad -, crown -, vensterglas; cast -, gegoten
glas; blown -, geblazen glas; colored -, gekleurd glas;
cut -, gesneden glas, kristal; flint -, glaskristal, fluitglas; green window -, groen vensterglas, gemeen glas;
painted -. beschilderd -, geschilderd glas; sheet -, spread
-, glas in bladen; stained -, gespikkeld glas; drinking -, drinkglas; a - of wine, een glas wijn; a pane
of -, glasruit, rijtuigglas, horlogeglas; looking-,
spiegel; cheval --, toiletspiegel ten voeten uit, psyché;
.dressing-, swinging-, toiletspiegel; plate -, groote (gegoten) spiegel; spying-, verrekijker; night-, nachttelescoop; (zeev.) log-, logglaasje; barometer-, barometer-(glazen)buis; hour-, zandlooper, uurglas; to cheat
-, to fog the -, den zandlooper te vroeg omkeeren;
his - is run, (fig.) zijn zandglas is afgeloopen, zijn einde
is nabij; (zeev.) halfuur; (fig.) to fight three -es, vechten
gedurende drie halve uren; vane -, kijker van een zeeinstrument; watch -, .vier-uurs-zandlooper; opera -,
tooneelkijker; burning- brandglas; magnifying-, ver
multiplying-, microscoop; weather-, weêrglas,-grotlas;
(barometer); (ontl). oogkristallijn, o.; -es, mv. bril, m.;
musical -es, (muz.) harmonica.
Glass, (ghlaas), bn. glazen, van glas. *-BEADS, S. mv. glaskoralen, o. mv. * -BENDER, m. glasbuiger, m. *- BENDING,
s. (het) glasbuigen, glasbuigerij, v. *- BLOWER, m. glasblazer, m. * -BLOWING, s. (het) glasblazen, glasblazerij,
v. *- BOWL, S. glazen bokaal, V. * -CASF, s. platte glazen
kast, v.; to put in a -, onder glas leggen. *-coACH,
S. glazen koets, v. *- COPPER ORE, s. (delfst.) grijs kopererts, glaskoper, o. *- DOOR, S. glazen deur, v.
s. glastraan, m. * -FEATHERS, S. mv. modeveêren van glashaar, v. mv. * -FURNACE, S. glas -oven, m. * - FOUNDER,
m. glasblazer, glassmelter, m. *- FULL, S. glas vol, vol
glas. * -GAZING, bn. verzot op den spiegel. * - GRINDER,
m. glasslijper, - snijder, m. *- HOLDERS, S. mv. glasroeden
(in een venster), v. mv. *-Housz, s. glasblazerij, glas hut, V. * -LAMP TUBES, S. mV. Zie FOUNTAIN GLASSES.
-*-LOCKET, s. glazen medaillon, o. *- LIKE, bn. als glas.
' * -MAKER, * -MAN, m. glasblazer, M. *-MAKING, S. (het)
glasblazen, glasblazerij, v. * -METAL, S. glasspijs, v.
* -PAPER, S. glazen papier, glas-papier, o. * - PORCELAIN,
s. melkglas, o. * - POT, S. glazen pot, - kroes, m. * - SHADE,
s. glazen stulp, - klok, v. * -SLEEKER, S. (looi.) wrijf
STAINER, S. glasschilder, m. * - TRADE, s. handel-bal,m.*
in glaswaren, glashandel, m. *- WORK, S. glaswaren,
v. mv. kristallen, o. mv. *- woRK, s. *- woRKs, mv. glashut, glasblazerij, v. *- woRT, S. 1. (plant.) muurkruid;
2. zout -, kraalkruid, o.
Glass, (ghlaas), bw. 1. onder glas zetten; 2. van glasruiten voorzien; 3. spiegelen; to - one's self, zich spie
-geln;4.
to - over, met glas bedekken, beglazen.
Glassily, (ghlaas'- i-li), bijw. zie GLASSY.
Glassiness, (ghlaas' -i-nes), s. glasachtigheid, v. (het) glasachtige.
Glassy, (ghlaas' -i), bn. 1. glazen, van glas, glazig; 2.
glasachtig; 3. (fig.) broos, breekbaar; -- water, helder
water; - surface, effene oppervlakte.
Glastonbury-thom, s. (soort) mispelboom, m.
Glauberite, (ghloob'-ur-ajt), s. zek.geelachtige bergstof,v.
Glaubersalt, (ghloob'-ur-saolt), s. (apoth.) glauberzout,
soda- sulfaat, o.
Glaucoma, (ghlao-ko'-me), s. (gen.) groene staar, v.
Glaucous, (ghlao' -kus), s. lichtgroen, zeegroen, o.
Glave, (ghleev), s. zwaard, o.
Glaver, (ghlev'-ur), ow. (w. g.) vleien, flikflooien. *- ER,
m. v. vleier, flikflooier, -flooister, m. v.

Glaymore, (ghlee' -mor), s. zwaard met dubbel gevest, o.
claymore (bij de Schotsche Hooglanders), v.

Glaze, (ghleez), s. glazuur, vernis, o. *-, bw. 1. met

glas -, met spiegels voorzien; 2. vernissen, verglazen; 3.
bruineeren, glanzen; 4.(lak.)lustreeren;5.glaceeren (handschoenen); -d hat, glimhoed, matrozenhoed; - d pot, verglaasde pot; -d cloth, geglansde stof, - laken; (fig.) -d
rost, gladijs. *- D, dw. bn. geglansd enz.; Zie GLAZE.
azen, (ghle' -zin), bn. glazen, van glas. K-ED, dw. bn.
geglansd.
Glazier, (ghle'-zjur), m. glazenmaker, m.
Glazing, (ghlez'-ing), dw. bn. glanzend enz. f -, s. 1.
(het) glanzen enz.; zie GLAZE; 2. glasruiten, v. mv.; 3.
glazuur (van potten enz.), v.; 4. glans (van stoffen), m.;
5. vernis, o.
Gleam, (ghliem), s. (licht)straal, glans, m. (ook fig.);
-s of fire, vuurstralen; (fig.) a - of hope, een straal
van hoop; the clear -, de spiegeling van het water.
*_, ow. 1. stralen, gloeien, lichten; 2. gloren, gloeien.
* -ED, dw. gestraald enz.; zie GLEAM. *-ING, dw. bn.
stralend. -, s. (het) stralen enz.; Zie GLEAM. *-Y, bn.
stralend, glorend, lichtend. vonkelend.
Glean, (ghlien). bw. 1. (landb.) nalezen; 2. zamelen (druiven enz.); 3. (fig.) verzamelen, oogsten. t -, s. 1. nalezing, v.; 2. druivenoogst, m. *- ED, (ghlien'-d), dw. bn.
nagelezen enz.; zie GLEAN. * -ER, ('-ur), m. v. 1. nalezer,
naleesster; 2. wijnoogster, - oogstster; 3. (fig.) verzamelaar, -ster, in. v. * - ING, dw. bn. nalezend enz. -, s.
(het) nalezen enz., zie GLEAN., ow. en s.
Glebe, (ghlieb), s. 1. grond, bodem, m.; 2. zode, aardkluit; 3. (mijn)verdieping, v.; 4. kerkland, o. - grond, m.

Gl

* -HOUSE, s. predikants-, pastoorswoning, v. *- LAND,
S. Zie
bezit.

GLEBE,

4. *- LEss, bn. zonder land, zonder grond-

Glebous, (ghlieb'-us), bn. aardachtig, vol kluiten.
Gleby, (ghlieb' -i), bn. zie GLEBOUS.
Glede, (ghlied). s. kiekendief (vogel), m.
Glee, (ghlie), s. 1. vreugde, blijdschap, v. lust, m.; 2. boert.

v.; 3. drinklied, o. tafelzang, m. *- FULL, bn. vroolijk, opgeruimd.
Gleed, (ghlied), s. gloeiende kool, v.
Gleek, (ghliek), s. 1. muziek, v.; 2. muzikant, m.; 3.
soort kaartspel, o.; 4. grap, klucht, v.; 5. booze trek,
m. *-, ow. 1. grappen, boerten; to - at, spotten met,
voor den gek houden; 2. den tijd verbeuzelen.
Gleeman, (ghlie'-men), m. speelman, muzikant, m.
Gleen, (ghlien), ow. schijnen, schitteren.
Gleesome, (ghlie'-sum), bn. vroolijk, opgeruimd.
Gleet, (ghliet), s. 1. (gen.) ettervloeiing, v.; 2. dunne -,
droppelende etter, m.; 3.• brelan (kaartspel), o. '-, ow.
vloeien, druipen, druppelen. *-Y, bn. 1. etterachtig; 2.
druipend (van etter).
Glen, (ghlen), S. dal, o. vallei, v. bergpas, m.
Glene, (ghlien), s. (ontl.) 1. oogholte; 2. holte, v.
Glenoid, (ghli'najd), *- AL, bn. tot de holten behoorend.
Glent, (,hlent), ow. zijwaarts uitspringen.

Glew, zie GLUE.
Gliadine, (ghlaj'-e- dien), s. (scheik.) geelstof, v.
Glib, (ghlib), s. dikke haarvlok, v. *-, bn., *- LY, bijw.

glibberig, glad; - noose, losse knoop; - style, vloeiende
stijl; - tongue, (fig.) gladde tong, gemakkelijkheid in
het spreken; how -ly his tongue ran, hoe rad ging zijne
tong. *- NESS, s. 1. gladheid, glibberigheid; 2. (fig.) radheid van tong, v.
Glib, (ghlib), bw. 1. glad -, glibberig maken; 2. rad maken (in het spreken), de tong ontsnoeren; 3. (Shak.)
lubben, ontmannen.
Glickes, (ghliks), s. mv. lonkjes, o. mv. verliefde blikken,
m. mv.
Glide, (ghlajd), s. (het) glijden enz. *-, ow. 1. glijden;;

2. zacht stroomen, - vloeien; 3. ongevoelig voorbijgaan
(van den tijd); 4. drijven, zweven (van vogels); 5. glij den (over het water); 6. heenzweven (van schimmen);
7. to - away, heenglijden; to - on, snel voorbijgaan;
to - through,

doorglijden, doorvlijmen, doorklieven.

dw. bn. gegleden. 5 ...ING, dw. bn., -LY, bijw.
glijdend enz. -, s. (het) glijden enz.; zie GLIDE, OW.
en s. *- R, ('-ur), m, V. glij der, -ster, m. v.
Gif, (ghlif), s. 1. vluchtige glans, - schijn, m. schijnsel,
o.; 2. plotselinge angst. m.
Glike, (ghlajk), s. grimlach, spottende lach, m.
*-D,
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Glim, (ghlinl), s. licht, o. kaars, v.; put out the -s, (zeev.) Gloom, (ghloem), ow. 1. duister -, somber worden; 2.
maak (doe) de lichten uit.

Glime, (ghlajm), ow. gluren, loensch kijken. *- D, dw,
bn. gegluurd. *...ING, dw. bn. glurend.
Glimmer, (ghlim'-mur), s. 1. zwak -, blauw licht; 2.
(delfst.) mica, o.
Glimmer, (ghlim'-mur), ow. 1. flauw branden, - schijnen (van licht); 2. schemeren; 3. (fig.) een flauw begrip
hebben. * - ED, dw. bn. geschemerd enz.; zie GLIMMER.
* -ING, dw. bn. schemerend enz.; the - dawn, de schemerende morgen; - bowers, sombere bosschages. -,
s. 1. (het) schemeren, schemering, v. enz.; zie GLIMMER,
ow. en s. 1.; 2. he got a - who they were, hij begreep wie
zij waren.
Glimpse, (ghlimps), s. 1. zwak -, flauw licht, o. flauwe
straal, m.; 2. plotseling licht, o. plotselinge glans, m.; the
lightning's -, het licht der bliksemstralen; 3. voorbij
nl.; a - of glory, een straal van roem; 4.-gandels,
vluchtige blik, m.; he saw at a - the design of tjee enemy,met
een oogopslag doorschouwde hij het plan van den vijand;
to catch a - on, at, een blik werpen op; from the I had of, naar het weinige dat ik er van gezien heb;
5. (fig.) proefje, flauw blijk, o.; a - of delight, een
straaltje genoegen; no - of liberty remained, geen spoor
van vrijheid bleef over.
Glimpse, (ghlimps), ow. schemeren, vluchtig schijnen.
-Glissa, (ghlis'-se), s. soort tonijn (visch), m.
Glist, (ghlist), s. (delfst.) mica, o.
Glisten, (ghliss'n), ow. schijnen, vonkelen. *- ED, dw.
gevonkeld. * - ING, dw. bn. vonkelend.
Glister, (glilis'-tur), s. (liet) blinken, schittering, v. klatergoud, o. k -, ow, blinken; all that -s is not gold,
(spr.) liet is niet alles goud wat er blinkt. °- ED, dw.
geblonken. *- ING, dw. bn., -LY, bijw. blinkend.
Glitter, (ghlit'-tur), s. schittering, v. glans, m.: the of fortune, de (valsche) glans der fortuin. *-, ow. schitteren, blinken, vonkelen; the arms - in the sun, de wapenen schitteren in de zon. *- AND, * -ING, dw. bn.,
-LY, bijw. schitterend, vonkelend.
Gloam, (ghloom), ow. somber zijn. *- ING, S. schemering, V. schemerlicht, o.
Gloar, (ghloor), ow. gluren.
Gloat, (ghloot), ow. - on, - upon, staren op. *- ED,
dw. gestaard. * - ING, dw. bn. starend.
Globard, (ghlo'-burd), s. (soort) glimworm, m.
Globate, (ghlo'-bet), *- ED, ('-id), bn. sferisch, bolrond.
Globe, (ghloob), s. 1. bol, m. sfeer, v.; celestial -, hemelbol, -globe; terrestrial -, aardglobe; 2. aardbol; 3.
(ontl.) oogappel; 4. kring (van menschen), m. *-AMARANTH, S. (plant) paarsch vergeet-mij-nietje, 0. *-ANI
s. dagworm, m. * -DAISY, S. (plant.) blauw ma--MAL,
deliefje, o. * - FISH, s. ronde stekelvisch, m. * - FLOWER,
s. goudsbloem, v. 5 -THISTLE, s. stekeldistel, m.
Globe, (ghloob), bw. tot een bol vormen, bolvormig
maken.
Globose, (ghlo-boos'), bn. bolvormig. *...ITY, S. bolvormigheid, v.
Globous, (ghlo'-bus), bn. Zie GLOBOSE.
Globular, (ghjob' -joe-lur), bn., 5 -LY, bijw. rond, bolvormig, sferisch ; - trigonometry, bolvormige driehoeksmeting, sferische trigonometrie. *- IA, (-lee-ri-e), s.
mv. stekelplanten, v. mv. *- NESS, s. bolvormigheid, v.
Globule, (ghlob' j oel). s. bolletje, o.
Globulin, (ghlob'-joe-lin), s. (ontl.) bloedbolletje, o.
Globulous, (ghlob' joe -lus), bn. 1. bolachtig; zie GLOBOUS;
2. met bolletjes.
Globy, (ghlob' -i), zie GLOBOUS.
Glode, (ghlood), dw. bn. (oudt.) Zie GLIDED.
Glome, (ghloom), s. ronde bloemkelk, m.
Glomerate, (ghlom'-ur-et), ow. oprollen, ronden (tot een
bol). *-, bn. (plant.) tot een bol groeiend, - gegroeid.
*-D, dw. bn. tot een bol gerond. *...ING, dw. bn. tot
een bol rondend. *...ION, (ree' -sjun), s. ronding tot een
bol, bolrondheid, v. bolrond lichaam, o.
Glomerous, (ghlom'-ur-us), bn. Zie GLOMERATE, bn.
Gloom, (ghloem), s. 1. duisternis. v. donker, o. donkerheid, v.; the - of midnight, het duister van den nacht;
2. (fig.) droefgeestigheid (van een persoon); somberheid
(tiener plaats); there was a - about the hall, de ridder
een somber aanzien; 3. zwaarmoedigheid; to-zalhd
throw a-over, een schaduw werpen over ; to sink into -,
in zwaarmoedigheid verzinken.

droefgeestig worden, - uitzien, zwaarmoedig zijn. *-,
bw. 1. verduisteren, somber -, duister maken; 2. bedroeven, tot zwaarmoedigheid stemmen. *- ED, dw. bn. ver
zie GLOOM, ow. en bw. *- ILY, bijw. zie-duisternz.;
GLOOMY, bn. * -INESS, s. 1. duisterheid; 2. droefgeestigheid, zwaarmoedigheid, v. *- Y, bn. 1. duister, somber,
donker; it is -, het is donker weêr; 2. (fig.) droevig,
droefgeestig, zwaarmoedig; - state of mind, zwartgallige
natuur.
Gloppen, (ghlop'-pin), bw. verrassen, verbazen.
Clore, (ghloor), bn. vet.
Gloriation, (ghlo-ri-ee'-sjun,) s. (het) triomfeeren, pralen.
Gloried, (ghlo-rid), bn. roemrijk, verheerlijkt, eervol.
Glorification, (ghlo-ri-fi-kee'-sjun), s. verheerlijking, v.
lof, m.
Glorified, (ghlo'-ri-fajd), dw. bn. verheerlijkt enz.; zie
GLORIFY.

Glorify, (ghlo'-ri-faj), bw. 1. verheerlijken, prijzen, loven;
to - the throne, den troon tot eer verstrekken; 2. ver
bezingen. * - ING, dw. bn. verheerlijkend. -, s.-ern,
(het) verheerlijken enz.; zie GLORIFY.
Glorious, (ghlo'-ri-us), bn., * - LY, bijw. 1. roemrijk,
roemwaard, roemwaardig, -lijk; 2. heerlijk; - God! groote
God ! 3. glansrijk, helder. *- NESS, s. 1. heerlijkheid,
pracht, v. - 2. roem, m.
Glory, (ghlo'-ri), s. 1. roem, m. eer, v.; to be the - of, de
roem zijn van; the glories of heaven and earth, de heerlijkheden van hemel en aarde; 2. heerlijkheid, pracht, v.
glans, m.; - to God in the highest ! eere zij God tot in
den hemel der hemelen ! 3. (schild.) stralenkrans, rn.
glorie, v.; 4. pralerij, grootsprekerij; 5. eerzucht, inbeelding, v.; 6. (nat. h.) - of the sea, (soort) zeeschelp, V.
* -SMITTEN, bn. met roem overladen.
Glory, (ghlo-ri), ow. - in, zich beroemen (op), roem stel
what I most - in, waar ik mij vooral op beroem...;-leni;
- ye in his holy name, (Bijb.) beroemt u in Zijnen hei
naam. * - ING, dw. bn. zich beroemend (op) enz.;-ligen
zie GLORY, Ow.
Glose, (ghloos), GLOSER, (ghloz'-ur), zie GLOZE.
Gloss, (ghlos), s. 1. glans, m.; to give cloth a -, laken
glanzen; 2. (fig.) vernis, o.; to set a - upon, vernissen, een
valschen schijn geven aan ; (fig.) (iets) met den mantel
der liefde bedekken; 3. (red.) randschrift, o. verklaring,
glosse, V.
Gloss, (ghlos), bw. 1. glanzen, lustreeren, polijsten (hout),
bruineeren(staal); 2.(fig.)opsmukken, versieren,opvij zelen,
kleuren; 3. (red.) uitleggen, verklaren. *-, ow. randschriften geven (aan); (fig.) aanmerkingen maken (op).
Glossaret, (ghloss-e-ret'), s. (kh.) glanskeper (half wol
en half zij de), m.
Glossarial, (ghlos-see'-ri-el), bn. (red.) verklarend, ophelderend. *...ARIST, ('-e-rist), s. verklaarder, uitlegger,
randschrijver, glossenmaker, m.
Glossary, (ghlos'se-ri), s. alphabetische woordenlijst (inz.
van verouderde of kunstwoorden), v. glossarium, o.
Glossator, (ghlos-see'-tur), m. Zie GLOSSARIST.
Glossed, (ghlost), dw. bn. geglansd enz.; zie GLOSS, bw.
Glosser, (ghloss'-ur), m. v. 1. zie GLOSSARIST; 2. bruineerder, polijster, glanzer, glanster, m. v.
Glossily, (ghloss'-i-li), bij w. op gladde wijze, glansachtig.
Glossiness, (ghloss'- i-ness), s. 1. gladheid, v.; 2. glans,
m. (kh.) appretuur, v.
Glossing, (ghloss'-ing), dw. bn. glanzend enz. *-, s.
(het) glanzen enz.; zie GLOSS, bw.
Glossist, (ghloss'-ist), m. uitlegger, verklaarder, m.
Glossly, (ghloss' -li), bjw. Zie GLOSSILY.
Glossographer, (ghloss'-ogh-re-fur), m. v. 1. schrijver -,
schrijfster van glossaria; 2. Zie GLOSSIST. * ...GRAPHICAL,
(ghref'-ik-el), bn. de uitlegkunde betreffend, uitlegkundig. *...GRAPHY, s. (liet) schrijven van verklaringen, - van
glossaria.
Glossology, (ghloss-ol'-o-dji), s. uitlegging, verklaring
(van woorden enz.), v. *...OGIST, (- o-djist), m. v. uitlegger, verklaarder, -ster, m. v.
Glossy, (ghloss'i), bn. glanzig, glad, gepolijst; - cloth,
geglansd laken; a fine - surface, een schoone -,glanzige
oppervlakte.
Glottal, (ghlot' -tel), bn. (ontl.) tot de stemreet -, tot de
glottis behoorend.
Glottis, (glllot'-ti s), s. (mv. g lottes), (ontl.) stemreet, luchtbuisreet, v.
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Gloucester, (ghlos'-tur), s. (aardr.) Glocester (Engeland), o.
Glout, (glout), ow. pruilen, donker zien. f -, bw. oplettend bezien, bekijken.
Glove, (ghluv), s. handschoen, m.; habit -s, (rijsch.) rijhandschoenen; to throw the -, den handschoen toewerpen,
uitdagen (tot een tweegevecht, (ook) tarten; to take up
the -, den handschoen opnemen, de uitdaging aanvaarden, de verdediging (van een derde) op zich nemen;
to be hand and -, het met elkander eens zijn; (fig.) als
twee handen op één buik (met elkander) zijn. *-MoN$Y,
*-SILVER, s. fooi, v. drinkgeld, o. *- MAKER, m. handschoenmaker, -fabrikant, m. *- MAKING, S. (het) handschoenmaken, handschoenfabriek, v. * -STICK, S. vingerstek (voor handschoenen), m. * -TIES,s.mv.elastieke handschoenbandj es, - snoertjes, 0. mv. *- TOPS, s.mv.opslagen -,
polsjes (aan handschoenen), m. o. mv. * -TRADE, S.
handschoenmagazijn, o. - winkel, m.
Glove, (ghluv), bw. handschoenen aantrekken. *- D,
(ghluvd), dw. bn. met handschoenen aan. *...ING, dw. bn.
handschoenen aantrekkend.
Glover, (ghluv'-ur), m. v. handschoenmaker, -maakster,
-verkooper, -ster, m. v.; -'s stitch, (naais.) handschoensteek; -'s wool, scheerwol, v.
Glow, (ghlo), s. 1. gloed, m. gloeiing, v.; to be in a -,
gloeien, in gloed, staan; to heat to a -, tot gloeiing
verhitten; 2. levendige glans; the - of health, de blos
der gezondheid; the - of passion, het vuur van den
hartstocht; 3. hoogrood, inkarnaat, o.; 4. (fig.) warmte, v,
vuur, o.; to set in a -, medesleepen, vervoeren. *-wouM,
S. glimworm, m.
Glow, (ghlo), ow. 1. gloeien;. 2. schitteren, blinken; a
gown that -s with Tyrenean rays, een glanzig kleed
van Tyrisch purper; 3. (fig.) verbranden, verteren; to with zeal, van ijver gloeien; to - with gratitude, van
dankbaarheid vervuld zijn. *-, bw. (Shak.) doen gloeien,
gloeiend maken. *- ED, (glood), dw. bn. gegloeid.
dw. bn., -LY, bijw. gloeiend; - irons, gloeiende staven
ijzer; - cheeks, gloeiende wangen; a - poet, een bezield dichter. -, S. 1. (het) gloeien enz.; zie GLOw; 2. gloed,
m. levendige glans, m. schittering, v.
Gloze, (ghlooz), s. 1. vleierij, v.; 2. (fig.) vernis, o. schijn, m.
*-, ow. vleien, kruipen. *-, bw. (fig.) bemantelen, ver
R, ('-ur), m. v. vleier, m. vleister, v. *...ING,-goêlijken.*
dw. bn. vleiend, kruipend. -, s. (het) vleien; zie
GLOZE, OW. bw. en S.
Glucina, .(ghloe-saj'-ne), s. (scheik.) glycine, zuur -oxyd,
o. *...Nuw, S. (scheik.) glycinum, o.
Glucose, (ghloe'-kooz), s. (scheik.) vruchtenzoet, o.
Glue, (ghloe), s. lijm, vogellijm, v.; animal -, gelei, lil;
fish -, vischlijm; cake of -, lijmkoek; - clippings, ledersnoeisels tot lijm. *- BOILER, m. lijmkoker, -zieder,
m. * - PAN, S. lijmpan, V. * -PENCIL, s. lijmkwast, m.
*-POT, S. 1. lijmpot; 2. (fig.) priester, m.
Glue, (ghloe), bw. 1. lijmen, plakken; 2. (fig.) vast aan
-enhct.*
D, (ghloed), dw. bn. gelijmd.
Gluey, (ghloe'-i), bn. lijmachtig, kleverig, taai.
S. lijmachtigheid, kleverigheid, v.
Gluing, (ghloe'-ing), dw. bn. lijmend, plakkend.
Gluish, (ghloe'-is), bn. lijmig, kleverig.
Glum, (ghlum), bn. norsch, onvriendelijk. *-, s. norschheid, onvriendelijkheid, v.*-, ow. pruilen, norsch kijken.
Glume, (ghloem), s. (plant.) vliesje, o. dunne schors, v.
*...ACEOUs, (-me'-sjus), bn. (plant.) vlies-, schorsachtig.
Glummy, (ghlum'-mi), bn. zie GLOOMY.
Glumous, (ghlum'-us), bn. (plant.) vliezig, schorsig.
Glut, ghlut), s. 1. verzadiging, zatheid, v. volop, o. (ook
fig.); I have a - of study, ik ben de studie zat ; in the
very - of delights, in het volop van de genoegens; 2.
overvloed, m.; 3. (kh.) overkropping (der markt); 4. ver
-stoping,erhd;5.(tm)wig,kev
Glut, (ghlut), bw. 1. gulzig opslikken; 2. opvullen; opstoppen; 3. (scheik.) verzadigen; 4. (fig.) voldoen (den
lust enz.); -ted with vengeance, van wraak verzadigd;
5. walgen (toehoorders enz.).
Gluteal, (ghloe'-ti-el), bn. -muscles, bilspieren, v. mv.
Gluten, (ghloe'-tin), s. (plant.) kleefstof, v.
Gluteus, (gbloe'-ti-us), s. bilspier, v.
Glutinate, (ghloe'-ti-net), bw.lijmen, plakken, vasthechten, doen aaneenkleven. *- D, dw. bn. gelijmd enz.: zie
GLUTINATE. * ...ING, dw. bn. lijmend enz. -, s. (het)
lij men enz.; zie GLUTINATE. * ...ION, (-ee-'j un), S. vast-
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lijnring, vastkloving, -plakking, v. *...ivE, bn. klevend.
lijmig. *...OSITY, s. lijm-, kleefachtigheid, v.
Glutinous, (ghloe'-ti-nus), bn. kleefachtig, lijmig, klevend. * - NESS, S. kleefachtigheid, lijmigheid, v.
Glutted, (ghlut'-tid), dw. bn. gulzig opgeslikt enz. ; zie
GLUT, bw.
Glutting, (ghlut'-ting), dw. bn. gulzig opslikkend enz.;
Zie GLUT bW.
Glutton, (ghl-ut'-tn), m. v. gulzigaard, veelvraat, m. v.
(ook dier). *-, bw. opstoppen met eten, verzwelgen.
* -IZE, ('-ajz), ow. gulzig eten, vreten, zwelgen. *-ovs,
bn., -LY, ijw. gulzig, onmatig, -lijk; - aye, eeuw der
onmatigheid; - delight, genot des gulzigaards.
Gluttony, (ghlut'-to-i), s. gmv. 1. gulzigheid, vraatzucht;
2. onmatigheid, v.; 3. (gen.) geeuwhonger, m.
Gluy, Zie GLUEY.
Glycera, (ghlajs'-i-re), s. (fab.) Glycera (plaats waar Venus een tempel had), v.
Glycerine, (ghlajs'- i-rin), s. (scheik.) basis van olie,
- vet enz.; glycerine, v.
Glyconian, (ghlaj-ko'- ni-en), GLYCONIC, (ghlaj-kon'-ik),
bn. glykonisch (zek. oud-Grieksche versmaat).
Glycyrrhizin, (ghli-sajr'-ri-zin), s. (scheik.) soort suikerstof, v.
Glyn, (ghlin), dal, o. vallei, V. bergpas, m.
Glyph, (ghlif), s. (bk.) keep, inkeping, insnede, v.
S. Zie HIEROGLYPH. *-OGRAPHY, (-og'-re-fi), S. steensnijkunst door electrotypie, v.
Glyptic, (ghlip'-tik), bn. afgebeeld in steen. *-s, s.
steensnijkunst, v.
Glyptodon, (ghlip'-to-dun), s. glyptodon, (een ante-diluviaansch monsterdier), o.
Glyptographic, (ghlip-to-ghref'-ik), bn. steensnijkunstbeschrijvend. *...GRAPHY, ('-ghref-i), s. beschrijving der
steensnijkunst, V.
Glyptotheca, (ghlip-to-thiek), s. museum van beeldhouwwerken, o. glyptotheek. v.
Gnar, (naar), s. kwast (in hout), m.
Gnarl, (naarl), ow. zie SNARL. * -ED, (naarld), *- Y, bn.
knoestig, kwastig.
Gnash, (nesj), bw. en ow. knarsetanden; they -ed upon
me with their teeth, zij zagen mij knarsetandend aan.
* -ED, dw. geknarsetand. * - ING, dw. bn., -LY, bijes.
knarsetandend. -, s. (het) knarsetanden.
Gnat, (net), s. 1. mug, v.; 2. ziertje, o. * -FLOWER, S.
(plant.) standelkruid, o. * -SNAPPER, s, vliegenvanger
(insect), m. * -STRAINER, m. muggezifter, m. *- WORM,
s. muggepopje, o.
Gratho, (ne'-tho), m. klaplooper, v.
Gnathonical, (ne-thun'-ik-el), bn., * - LY, bijes. (W. g.)
vleiend, bedrieglijk.
Gnaw, (nao), bw. afknagen, beknabbelen; the mice the threads to pieces, de muizen knagen de draden stuk;
to - one's tongue, zich op de tong bijten; why you so your netlierlip? waarom bijt gij zoo op uwe
onderlip ? he fell and dying -ed the ground, hij viel
en beet stervend in het zand. *-, ow. - upon,
knagen (aan); to - at, stukbijten. * - ED, dw. bn. afgeknaagd enz. *- ER, ('-ur), m. v. knager, knaagster,
M. V. * -ING, dw. bn. afknagend enz. -, s. (het) knagen, knaging enz.. v.
Gneiss, (najs), s. gneiss (zek. bergstof), m.
Gnoff, (nof), s. vrek, gierigaard, m.
Gnome, (noom), m. aardgeest; gnomon, m. f -, s. ken-,
zinspreuk, v.
Gnomic, (nom'ik), *- AL, bn. met een kenspreuk.
Gnomologic, (no-mo-lodj'-ik), * - AL, bn. zin-, kenspreuken betreffend.
Gnomology, (no-mol'-o-dji), s. gmv. verzameling van
zinspreuken enz.
Gnomon, (no'-mon), s. 1. (ster..) zonnewijzer, m. ; 2.
(wisk.) wijzer tot de reeks der veelhoekige getallen.
*-ic, *- ICAL, bn. *- ICALLY, bijut. tot den zonnewijzer
behoorend, gnomisch. *-ics, s. mv. wetenschap -, kunst
zonnewijzers te maken, v. *- OLOGY, S. gmv. verhandeling
over de zonnewijzers, v.
Gnostic, (nos' -tik), s. volgeling -, m. lid van zekere
sekte uit de eerste eeuwen van het christendom, gnosticus, m. *-, bn. tot de gnostici behoorende. *- IsM,
('- sism), S. stelsel der gnostici, o.
Gnu, (nu), s. (nat. h.) hoornpaaard, o.
Go, (gho), ow. onr. (vt went, vdw. gone), gaan, reizen;

G0.
to — to London, naar Londen gaan; to — to the country,
naar buiten -, naar het land gaan; she is gone on a voyage,
zij is op reis gegaan; he has gone on purpose, hij is er
opzettelijk heengegaan; to — a hunting, op de jacht
gaan; to — on horseback, te paard rijden; to — an
errand, een boodschap verrichten; to — a journey, op
reis gaan; let us be going, laat ons gaan; you will finish,
as you —, gij zult gedaan hebben als gij heengaat; I
shall — and see him to-morrow, ik zal hem morgen
gaan bezoeken; — bring me, va mij halen; I will — seek
fortune, ik wil mijne fortuin zoeken; to — to battle, ten
strijde trekken; to — to war with, oorlog voeren tegen;
let us — to dinner, laat ons aan tafel gaan; to — home,
naar huis gaan; I am going home, ik ben op weg naar

huis; to — to law, een klacht bij de rechtbank inleveren;
to — to meet, te gemoet gaan; to — to rack, vervallen,
stuk gaan; to — to ruin. naar het verderf spoeden; to —
to wreck, schipbreuk lijden, (ook fig.); to — the wrong
way, den verkeerden weg gaan, (ook fig.); he has two
years more to —, het kan (zal) nog twee jaren met hem

duren; madness in great ones must not unwatched —,
(Shak.) de onzinnigheid der grooten moet niet onbewaakt blijven; 2. gaan, loopen; his mill goes by water,
zijn molen wordt door water gedreven; your watch goes
too fast,

uw horloge loopt te gauw, - gaat vóór;

clocks will — as they are set, (spr.) elk vogeltje zingt
zoo als het gebekt is; you must run, not —, gij moet
vliegen (rennen), niet loopen; he sung as he went, hij
zong onder het loopen; to set a going, aan den gang
helpen, - brengen; the stream refines as it — es, het

water wordt zuiverder naarmate liet stroomt; 3. vertrekken, heengaan; I must be gone, ik moet heengaan;
he told me to be gone, hij zeide mij heen te gaan; they
were impatient to be gone, zij waren ongeduldig om weg
te komen; be gone! vertrek! he is gone, hij is weg; he
that is gone, hij die weg (ook gestorven) is ; exert
yourselves or we are gone, doet uw best of wij zijn verloren; all is gone, alles is verloren; 4. voorbijgaan,
- snellen, - vliegen; a summer is quickly gone, een zomer
is spoedig voorbij; our money must — to pay them,
ons geld moet er aan om hen te betalen; it must not —
unperceived, het moet niet onopgemerkt voorbijgaan;
5. doorgaan voor; he goes for an honest man, hij gaat
door (wordt gehouden) voor een fatsoenlijk man; the
money should — according to its true value, het geld

moet voor zijne innerlijke waarde worden aangenomen -,
in omloop zijn; 6. zich bevinden, verkeeren in; how
goes it with you? hoe gaat het u? hoe vaart ge? it will —
hard, het zal moeite kosten; the world went well with
her, het ging haar goed in de wereld; times went hard
with him, hij ondervond veel tegenspoed; I will see her

or it will — hard, ik moet haar zien, het koste wat het
wil; as the world goes, zooals het thans gaat; as the
story goes, zoo als het gerucht wil, zooals men zegt;
7. leiden, voeren tot, zich uitstrekken; his estate went
to the bank of the river, zijn landgoed strekte zich tot aan
don oever der rivier uit; I did not think it went so far, ik
dacht niet dat het zoover zou gaan; 8. wagen, ingaan;
to — halves, voor de helft deelen in; to — equal shares
in booty, den buit gelijkelijk deelen; gone! toegewezen
(bij veilingen); money goes far now adays, men maakt
veel van zijn geld tegenwoordig: the argument goes to
this point only, de redeneering voert tot dit eenige punt;
to — one's snip, zijn deel van (zijn aandeel in) iets ontvangen; those circumstances — some length towards, deze omstandigheden kunnen eenigermate er toe leiden om; he yoe^
dangerous lengths, hij bewandelt gevaarlijke paden; the
ingredients that — to make up, de bestanddeelen welke
dienen om samen te stellen; this goes a great way to,
dit draagt machtig veel er toe bij, om; those circumstances
— some length towards extenuating his guilt, deze om-

standigheden dienen eenigermate tot verzachting zijner schuld; another reason uses to — far with see, eene
andere reden weegt doorgaans veel bij mij; 9. op het
punt zijn te, bezig zijn met; he is going to sing, hij gaat
zingen; we are going to the play next Monday, aanstaanden Maandag gaan wij naar den schouwburg; she was
going to be married, zij stond op het punt te huwen;
to —, to be gone, zwanger zijn, vol zijn, dragen (van
dieren); 10. varen, glippen; let —! laat los ! he let —
his hold, hij liet los wat hij had gegrepen; to let words
--, woorden uiten; to let —, (zeev.) vieren, losgooien;
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11. to — aboard, (zeev.) aan boord gaan; to —, rondgaan,

rond -, heen en weêrloopen; to — about the streets, langs
de straat loopen; clipt money — about, er is gesnoeid
geld in omloop ; better — about than fall into the ditch,
(spr.) beter koud eten dan zich den mond verbrand;
how will he — about it? hoe zal hij het aanleggen, - beginnen? they never — about to hide their vices, zij zoeken nooit uitvluchten om huurre ondeugden te verbergen;
he goes about his father's business, hij neemt de zaken
zijns vaders waar; — about your business, bemoei u met
uwe eigene zaken, pak je weg ! to —, (zeev.) wenden,
over stag gaan; !o — abroad, uitgaan, naar buiten -,
buitenslands gaan, uitlekken, zich verspreiden (van
tijdingen); to — again, weder -, opnieuw gaan, terugkeeren; to — against, gaan -, oprukken tegen; things
went against hint, de zaken liepen hem tegen; you —
against the hair of your professions, (Shak.) uwe handelingen zijn volslagen in strijd met uwe woorden, - met
uwe verklaringen; it went against roy heart to leave him,
het streed met mijn gevoel hem te verlaten; to — aloft,
(zeev.) langs een end naar boven enteren; to — aloft
front a cape, boven een kaap zeilen; to — along, verder
gaan, zijn weg vervolgen; — a loin y ! ga verder ! ga
uwen weg ! — along with her, ga met haar, verzel haar;
this story may — along witli that of, dit verhaal kan
op één leest worden geschoeid met dat van; to —
ashor e, (zeev.) aan land -, naar wal gaan; to — aside,
ter zijde -, op zij gaan; (fig.) van het rechte spoor
afwijken; to — astray, verdwalen, dwalen; to — away,
weg -, heengaan; he went away with our clothes, hij ver
zich met onze kleedaren; time goes away, de-wijder
tijd vlucht -, gaat snel voorbij; to — back-, terugkeeren,
achteruit deinzen, - wijken, (zeev.) deinzen; he went back
from his word, (fig.) hij verbrak zijn woord, hij kwam
van zijne belofte terug; to — back again, op zijne schreden terugkeeren; to — backward, achteruitgaan, (ook
fig.) achterwaarts loopen; to — before, voorgaan, gaan
voor (een ander), voorafgaan; to — behind, achteraan
gaan, - loopen, volgen, gaan achter (een ander); to —
between, tusschen in gaan, - loopen, tusschen beide komen, als bemiddelaar optreden; to — beyond, verder
gaan dan; (fig.) voorbij streven, overvleugelen; to — by,
voorbij loopen, -gaan; time goes by, de tijd gaat voorbij,
- vervliegt; the ages [/one by, de vervlogene eeuwen; to
— by a rule, zekeren regel volgen; to — by another
measure, eene andere maat aannemen; to — by lot, door
het lot -, bij loting worden bepaald; he goes by e hundred
names, hij voert honderd namen; to — by the worst, het
ergste ondervinden, het onderspit delven; to —down, naar
beneden gaan, afdalen; (zeev.) zinken; naar het (platte)
land, naar het veld gaan (uit de stad); zakken (van water);
ondergaan (van de zon): zich leggen (van den wind); in-,

opgeslikt worden; that will never — down with him, dat
zal hij nooit innemen; (fig.) dat zal hij nooit gelooven,
- slikken; to — down again, weder -, opnieuw dalen; to
— fast, snel loopen; (zeev.) veel vaart loopen; to — for.
gaan halen, uitgaan op, gunstig zijn aan, doorgaan voor;
he goes for a clever man, hij wordt voor een fatsoenlijk

man gehouden; strekken -, dienen tot; this will — for
the loss, dit zal tot schadevergoeding dienen voor liet

verlies; all this goes for ;tothing, dit alles wordt voor niets
gerekend; to — forth, voort -, verder gaan, voortloopen,
te voorschijn komen, zich vertoonen; to — forward,
vooruitloopen, -gaan, voortgezet worden; geschieden,
gedaan worden; hearing what was going forward, vernemende wat er voorging, - omging; there is something
going forward, er gaat iets om; to — from, zich verwijderen van, verlaten; his strength went from him, zijne
kracht verliet hem; to — from home, van huis gaan; to
— frost a rule, van een regel afwijken; to — from a
promise, eene belofte schenden; to — free, (zeev.)
ruimschoots zeilen; to — in, ingaan, intreden; to —
into, binnengaan, - treden; to — into business, in handelszaken treden, een handel beginnen; to — into an
opinion, in een gevoelen deelen; to — large, (zeev.,
van den wind loopgin; to — near, nabij -, naderbij komen; to — near the ground, (zeev.) over den grond, -door de modder schuiven; to — near the wind, aan
den wind knijpen; to — near to, niet ver zijn van; to
— of, heengaan, zich verwijderen, vertrekken, afsteken (van wal); verschieten (van verf); afgaan (van
een vuurwapen); aftrek hebben (van goederen); to — on,
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voortgaan, voortrukken, voortloopen; zich richten naar;
passen, slagen, gelukken; - on thy way, ga uwen weg;
to - on, vervolgen, verder gaan; our labors went on
lightly, onze arbeid ging lustig voort; there is nothing
going on but gossiping, er wordt niets gedaan dan gebabbeld; to - on a discovery, op eene ontdekking uitgaan; to - on business, op (handels)zaken uitgaan; the
principles I went on, de beginselen naar welke ik mij
richtte; the coat does not - on, de rok past niet; to - on
ballast, (zeev.) met ballast varen; to - out, - out of,
uitgaan, van huis gaan; (mil.) uitvallen; naar buiten -,
naar de Oost of West gaan; gaan duelleeren, - vechten;
zich verspreiden, uitlekken; uitgaan (van vuur); to out of one's way, een omweg gaan, van zijnen weg afgaan; to - over, overgaan, gaan -, loopen over; to over to, overloopen (naar den vijand); oversteken (de
zee) naar: vluchtig doorlezen; doorzóeken (een huis);
onderzoeken; overleeren (een les); to - over again, hervatten (eene zaak); herhalen (eerre les enz.); to - round,
rondgaan, -loopen, gaan rondom, omheen-. in het rond
loopen; een omweg maken; to - through, doorgaan,
-loopen, gaan doorheen; doorklieven (de lucht); (iets)
ten einde brengen, afwerken; to - through the honors
of the tea-table, de eer der thee -tafel ophouden; to through an operation, Bene operatie doorstaan; to through an expense, de onkosten eener vertering bestrijden; to - through and through, doorboren; to - through
with, van stukje tot beetje vervullen; to - to, gaan
naar, naderen; bezoeken; zich zetten aan (iets); - to!
loop heen ! to - under, gaan onder. heen, doorgaan
voor, bekend zijn onder (den naam van); to - up, opgaan, -loopen. gaan op..., bestijgen; van het platteland
naar de hoofdstad gaan; to - up to town, naar stad
gaan; opvaren (eene rivier); (mil.) oprukken (tegen, naar);
to - up, zich verklaren tegen; to - up for a prize, mede
een prijs; to - up for examination, zich aan-dingezar
een examen onderwerpen; to - up to, (iem.) naderen, losgaan op (iem.), steunen op; to - up . and down, op - on
nedergaan; to - upon, loopen -, gaan op, - over, to upon the high way, struikroover worden; the reasons that
they went upon, de redenen waarop zij steunden; to with, medegaan, verzellen; to - without, kunnen ontberen, zich ontslaan van.
Go, (gho), s. 1. gang, loop, m.; 2. (fig.) gedrag, o.; a -,
wat in eens geschiedt, een gangetje, een loopje; a of rhum, een teug (slok) rum; 3. a great -, groot
examen (na het tentamen); 4. zwang, m.; it is all the -,
daar moet alles heen, het maakt furore. * -BETWEEN,
m. V. koppelaar, -ster, m. v. 5-BV, s. 1. bedrog, o.
list, v.; to give one the -, iem. om den tuin leiden,
foppen; 2. opzettelijke vergissing, v. *- CART, s. loopwagen, m. * -DOWN, s. slok, borrel, m. *-DOWNS, S. mv.
groote kelderwinkels (in de Oost), m. mv. 5 -DRooN, s.
(bk.) soort omgekeerde groef, v.
Goad, (ghood), s. (landb.) prik -, drijfstok, m. *-, bw. 1.
drijven, prikken;. 2. (fig.) aandrijven, aansporen, prikkelen; 3. vertoornen, tergen; to - on, aanzetten. *-- ED,
dw. bn. gedreven enz.; zie GOAD, bw. * - ING, dw. bn.
drijvend enz. -, S. (het) drijven enz.; zie GOAD.
Goal, (ghool), s. 1. doel, einde, o. eindpaal, m. (ook fig.);
2. punt van uitgang, o. barrière, v.
Goar, (ghoor), zie GORE. *-TISH, bn. gemeen, laag.
Goot, (ghoot), s. she -, geit, v.; he -, bok m.; young

-, geitelam, geitebok; she -'s milk, geitemelk, *-- CHAs. roskever. m. * - FISH, s. elft, m. * - HzeD, m. gei
* -MILKER, * -5UCKE7i, m. geitemelker-tenhrd,m.
(vogel), m. *- ROOT, S. (plant.) geitewortel,m. *-' S BANE,
s. (plant.) akonit, m. * -' S BEARD; * -MAJORAM, S.
(plant.) bokshaard, m. * -' S HAIR, s. geitehaar, 0.*-SKIN,
S. 1. goitevel, o.; 2. lederen zak, m. *-'s RUE., S. (plant.)
soort galega, v. *-' S THORN. S. (plant.) boksdoren, m.
*-'s STONE, S. (plant.) soort standelkruid, o.
s. (plant.) hartkruid, o.
Goatisch, (ghoot'-isj), bn., * - LY, bijes. 1. geit -, bokachtig, bokkig; 2. (fig.) wulpsch, geil. *- NESS, s. 1. bokkig
geilheid, v.
-heid;2.wulpsc,
Gob, (ghob), s. mondvol, hap, m. *- BLE, bw. - up, 1.
verzwelgen, opslikken, ophappen; 2. (fig.) knoeien, er
over heengaan. *-, ow. klokken (als kalkoenen).
Gobbet, (ghob'-bet), zie GOB, s. *-, bw. gulzig opslikken. * - LY, bijw. bij stukken, bij happen.
Gobbing, (ghob'-bing), s. (mijnw.) uitschot, o. drek, m.
FER,
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Gobble, (ghob'-bl), bw. zie GOB, bw. en ow. *- D, dw.

bn. verzwolgen enz. zie GOB, bw. *-R, ('-blur), m. v. 1.
gulzigaard, m. v.; 2. kalkoen, m. *...ING, dw. bn. ver
verzwelgen, gulzigheid, v.;-zwelgnd.,s(ht)
zie GOB, bw. en ow.
Gobelin, (ghob'- i -lin), s. naam van zeker Fransch tapijtwork (naar Gobelin den uitvinder), o.
Goblet, (ghob'-let), s. beker, m.; (toon.) the God's -, de
schellingsplaats.

Goblin, (ghob'-lin), m. V. 1. kabouter, m. spook, o.; 2. heks,
elf, v.

Goby, (gho' -bi), s. grondel (visch), m.
God, (ghod), m. 1. God, m.; in -'s name, in Gods naam;
thank - ! Goddank! please - ! als het Gode behaagt; ieilling, met Gods hulp; for -'s sake, om Gods -, om
's hemels wil; would to - that, God gave dat...; bless you, God zegene u ! - help you ! God sta u bij ! forbid that, de hemel -, God beware mij (ons) dat; grant that, God geve dat...; - keep us from it, God behoede ons daarvoor! - save the queen! leve de koningin!
(ook) naam van hot Engelsche volkslied; as - would
have it, daar God -, daar de hemel wilde dat; - a mercy !
God Toone het u ! (ook) goede God ! for - a mercy, om
Gods loon, om niets; - sounds! (gem.) sapperloot! wot! God weet het! helaas! 2. godheid, v. afgod, m.;
whose - is their belly, (bijb.) die den buik tot hunnen
afgod maken. *-BOTE, s. kerkboete, v. * -CHILD, S. pete-

kind, o. *- DAUGHTER,v.peetdochter,v.*-FATHER,m.peetoom, doopvader, peter, m.; to stand - to, ten doop houden,
peetoom zijn bij. -, bw. ten doophouden. *_MOTHER, V.
petemoei, peettante, meter, v. * -SEND, s. onverwacht ge
lukje. o. *- SHIP, s. goddelijkheid v. *- SMITH,-luk,(gem.)
m. maker van afgodsbeelden, m. *-soN, m. peetzoon, m.
petekind, O. * - SPEED, S. voorspoed,m.geluk,0 *-' S PENNY,
s. godspenning, m. *-WIT, S. oeversnip, (vogel), v.
God, (ghod), bw. vergoden.
Godard, (ghod'- aard), s. Gothard (m. n.).
Godder, (ghod' -dur), s. (plant.) vioolwortel, m. lisch, v.
Goddess, (ghod'des), S. godin, v. *-LIKE, bn. als een godin.
Godfrey, (ghod'-fri), s. Godfried (m. n.).
Godhead, (ghod'-hod), s. 1. godheid, v.; 2. heidensche
god, m. - godin, v.
Godless, (ghod' -les), bn., *-LY, bijw. 1. goddeloos; 2.
godloochenend, zonder God. *- NESS, s. 1. goddeloosheid;
2. godloochening, v.
Godlike, (ghod'-lajk), bn. 1. goddelijk; 2. vroom, godgevallig; the -, mv. de piëtisten (sekte). *- NESS, s. goddelij kh eid, o.
Godliness, (ghod' -li-nes), s. godzaligheid, vroomheid,
godsdienstigheid, v.
Godlily, (ghod'- li-li), bijw. Zie GODLY.
Godling, (ghod'-ling), m. ondergod, hemeling, m.
Godly, (ghod' -li), bn. en bijw. 1. goddelijk; 2. godzalig,
godvruchtig, vroom. * -HEAD, S. godsvrucht, vroom
-heid,v.
Godward, (ghod'- waard), brr. tot -, naar God, hemel
-warts.
Godwin, (ghod'-win), m. William Godwin (Eng. schrij.

ver, 1756-1836).
Godyield, (ghod' jield), tw. Gode zij dank!
Goel, (gho'-el), bn. geil.
Goer, (gho'-ur), m. v. 1. voetganger, -ster, m. v.; a good
-, die goed ter been is, die goed loopen kan; he was no
graceful -, hij liep niet zeer bevallig; church -, (fi g .)
kerklooper, kerkbezoeker, -ster, m. v.; a good -, (rijsch.)
paard dat goed loopt; a safe -, dier dat een veiligen stap
heeft; 2. voetreiziger, -ster, m. v.; 3. voet, m. been, o.
*-BACK, m. v. (inz. fig.) achteruitlooper, -ster, woordbreker, - breekster, m. v. *- BETWEEN, Zie GO-BETWEEN.
Goety, (gho'- i -ti), s. gmv. aanroeping van booze geesten,
geestenbezwering, v.
Goff, (ghof). m. hansworst, clown, m. *-Isn, bn. potsierlijk.
Gog, (ghogh), s. haast, v. spoed, m. overijling v.
Goggle, (ghogh'-ghl), ow. met de oogen rollen. *-D,
dw. bn. Zie GOGGLE. -, bn. uitpuilend (van de oogen).
*-, S. rollende blik, m. (het) staren met de oogen. *- EYE,
S. rollend -, uitpuilend oog, o. *_EYED, bn. met uitpuilende oogen. staroogend.
Goggles, (ghogh'-ghls), s. mv. 1. bril voor scheelzienden;
2. stof bril (op den weg), m.; 3. oogklep (voor paarden), v.;
4. (veearts.) draaiers, duizelige schapen, m. o. mv.
Going, (gho-ing), dw. bn. gaande enz. *-, s. 1. (het)
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;gaan enz.; zie Go; 2. gang, m.; to be a -, aan den gang
zijn; to set a -, aan den gang brengen; -, -, gone!
,(bij veilingen) eenmaal ! andermaal ! ten derden en laatsten male ! 3. vertrek, o. afreis, v.; 4. a woman's -,
zwangerschap eener vrouw; 5. the - of meat, het bederven -, kwalijk rieken van vleesch enz. * - ABOUT, S.
(zeev.) wending, v. *-DOwN, S. 1. (het) ondergaan (eener
ster); 2. zakking (van water), v. *-IN, s. intrede, v.;
- in and out, het in- en uitgaan. *-OUT, S. 1. vertrek,
o.; 2. vertering, v.; 3. (het) uitgaan, uitdooving (van
vuur), v. *-up, s. opstijging, v. (het) opgaan. *-s, mv.
gedrag, o. daden, v. mv,

Goiter, (ghoj'-tur), s. (gen.) kropgezwel, o. -ziekte, v.
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Goloe-shoe, (gho'-lo-sjoe), s. overschoen, m. galoche, v.
Golore, (gho-loor'), S. overvloed, m.
Goloshe, (gho'-lo-sji), s. zie GOLOE-SHOE.
Goltshut, (ghult'-shut), s. Japansch muntstukje, o.
Gom, (ghom), s. man, mensch, m.
Goman, (ghom'-an), m. huisvader, man, m.
Gome, (ghoom), s. 1. metaalwrijfsel; 2. wagensmeer, o.
Gomphiasis, (ghom-paj'-e-zis), s. loswording -, losheid
der tanden, v. *...PHOSIS, (-fo'-zis), s. (ontl.) inkassing
der tanden, v,
Gomuti, (gho-mjoe'-ti), s. gomuto (zek. palmboom), m.
Gondebald, (ghon'-di-baald), m. Gondebald (m. n.).
Gondola, (ghon'-do-le), s. gondel, roeiboot, v. *...DOLIER, (' - do - lier), m. gondelier, roeier, bootsman, m.
Gone, (ghoon), dw. gegaan enz.; zie Go, ow.; get you -,
scheer u weg!
Gonfalon, (ghon'- fe-lon), s. vaandel, o. *-IER, M.
(oudt.) oppervaandeldrager; (oudt.) hoofd van het ge-

* -ED, bn . Zie GOITROUS.
Goitre, (ghoj'-tr), S. zie GOITER. *...ous, bn. 1. met krop
-gezwln
behept; 2. tot kropgezwellen behoorend.
Gola, (gho'-le), s. (bk.) kornis, v.
Golcunda, (ghol-cun'-de), s. (aardr.) Golconda (Indi ë ), o.
meentebestuur (in Italië), m. *... FANON, S. Zie GONFALON.
Gold, (ghoold), s. 1. goud, o.; Dutch -, klatergoud, loo- Gong, (ghong), s. 1. handtrom (in Azië), v. gong, m.;
vertj e, o.; Manheim -, blad-, geslagen goud; - of parting,
2. sekreet, • gemak, o.
gescheiden goud; native -, goud-erts; 2. (fig.) waardij, Goniometer, (gho- ni-om'-i-tur), s. (wisk.) hoekmeter, m.
*... ETRICAL, (-et'-rik-el), bn. (wisk.) tot de hoekmeetkunst
v. schat, rijkdom, m. edelheid, v.; a heart of -, een
edelaardig gemoed; it is as good as -, (fig.) dat is als
behoorend. 5 ...ETRY ('-i-tri) s. gmv. (werk.) hoekmeetgoud; 3. (plant.) goudsbloem, v. *-, bn. Zie GOLDEN.
kunde, goniometrie, v.
*- BEATER, m. goudslager, m.; -'s skin, (heelk.) goud- Gonorrhoea, (ghon-or-ri'-e), s. (gen.) zaadvloeiing, v.
vlies, o. 5 -BEATING, S. goudslagerij, v. (het) goudslaan.
druiper, m.
* _BOUND, bn. in goud gevat. *-coAST, S. (aardr.) Goud- Good , (ghoed), bn. en bijw. 1. goed; he is as - as his
kust, Kust van Guinea (Afrika), v. *-COLOR, s.goudkleur,
word, hij houdt zijn woord; be of - comfort, wees getroost; with a - will, van ganscher harte; in - sooth,
V. -, bn. goudkleurig. *-cup, S. (plant.) goudranonkel,
m. * -CUSHION, S. (boekb.) goudkussen, 0. * -DIGGER,
ongetwijfeld zeker; I wish you - speed, ik wensch u het
m. goudgraver, - delver, m. *- DIGGING, s. (het) goud
beste; - bye, vaarwel ! - day, goeden dag ! - evening,
. * -DRAWER, m . gouddraadtrekker, m . * -DUCATS,-graven
goeden avond ! - morning, goeden morgen ! - night,
S. mv. dukaten in goud, m. mv. *-F INCH, S . goudvink
goeden nacht! tot wederziens ! the -, de braven; for (vogel), m. * -FINDER, m. 1. goudzoeker; 2. (fig.) nachtand all, eens voor altoos; 2. heilzaam, geschikt; w erker, M. *-F INER, m. goudscheider, affineur, m.
for a disease, goed tegen een ziekte; a - for nothing
*-FISH, S. goudvisch, m. * -FLOWER, S. goudsbloem,
fellow, een deugniet, een lediglooper; 3. blijvend,
V. * -FOIL, s. blad-, geslagen goud, o. * -GLIMMER, S.
duurzaam; this fruit will keep -, deze vrucht blijft
(delfs.) gele glimmer, m. *-HAMMER,* -SPINK, S . weduwgoed; 4. gepast, ten behoorlijken tijde; he arrived - in
aal, vlasvink (vogel), m . * -HEADED, bn.met gouden knop.
time, hij kwam juist van pas; you come on a -, gij
* -HILTED, bn . met gouden gevest. 5 -KNIFE, S. (bkb.)verkomt juist van pas; 5. he has a - deal of leisure, hij
guldmes, o. * -LACE, s. goud- galon, o. *-LACED, bn. met
heeft veel ledigen tijd; a - while ago, een goede poos
goud-galon bezet. * -LEAF, s. goudblad, bladgoud, o.
geleden; he was a - way of, hij was een mooi eind er
* -LEAF-PRINTING, S. gouddruk, m . * -LETTERED, bn. in
van daan; a - third, meer dan een derde; a - heed,
gouden letters, in gouddruk. * _PIPPIN, s. guldeling (apveel omzichtigheid; 6. a - shape, een fraaie gestalte;
p el), m. * -(of)PLEASURE,s .(plant.)papenkruid,o.*-PROOF,
a - countenance, een aangenaam uiterlijk, innemend
bn. onomkoopbaar. * -RING, m. the devil's -, wijn
voorkomen; the child has been -, het kind was zoet;
7. (kh.) goed, solide; - houses, solide huizen; to hold -,
5 -SIZE, S. vergulders was, o. * -SMITH, S.-gardups,v.
1. goudsmid; 2. bankier, m. * -STICK IN WAI TING, S.
zich goed houden, staven (zijne eerlijkheid enz.); 8. to
overste der koninklijke lijfwacht (in Engeland), m.
make -, goed maken, herstellen, rechtvaardigen, staven
* - THREAD, S. gouddraad, m. 5 - WEIGHT, S. 1. goudge (eene vordering, eenen eisch, eene aanklacht); to make wicht; 2. (fig.) evenwicht, o. -s, mv. goudschaaltje, o.
an engagement, eene verbintenis vervullen; to make - an
* -WIRE, s. gouddraad, m. getrokken goud, o. *-WORKentrance into, zich toegang weten te verschaffen; to make
ED, brr. in goud gewerkt, met goud geborduurd.
- a lie, eene logen volhouden; to make - a retreat,
,Golden, (ghoold'-n), bn. 1. gouden, van goud; a een aftocht volbrengen; to make - what is wanting, het
watch, een gouden horloge; 2. schitterend, blinkend;
ontbrekende bijpassen; to see -, goedvinden, geschikt
3. (ook fig.) gulden; - dreams, lachende droomen; 4.
oordeelen; to stand -, goed blijven, zich bewaren; to
voortreffelijk, uitmuntend; the - age, de gouden eeuw; the
think -, voor goed oordeelen, goeddunken, goedachten.
- rule, de gulden regel, regel van drieën; 5. goudgeel; the
* -BREEDING, s. goede opvoeding, beschaafdheid, v. goede
- harvest, de goudgele oogst, - halmen. *-CARP, *-FISH,
manieren, v. mv. * -CHEAP, bn. goedkoop. * -CONDITION
Zie GOLDFISH. * -CUP, S. Zie GOLDCUP. * -EYE. S. soort
goeden staat(van boeken),goed geconditionneerd.-ED,bn.i
eend, v. * -FLEECE, S. (fab.) gulden vlies, 0. * -FLY, S.
*-FELLOW, m. vroolijke kameraad, lustige kwant, brave
goudgele wesp,v . * -HAIR, S . *-LOCKS, S. mv.(plant.)goudjongen, M. -SHIP, S. 1. trouwe kameraadschap; 2. gehaar, o. 1- LOOKING, bn. als goud uitziend, naar goud
noeglijkheid van den omgang, vriendschap; 3. vroolijkgelijkend. * -LUNGWORT, S . (plant.) longkruid, o.*-Numheid, rondheid, v . * -FRIDAY, s. (k.) Goede Vrijdag, m.
EER, s. (tijdr.) gulden getal, o. * -PHEASANT, s. goud*-HENRY, S. (plant.) dolle spinazie, v. *-HUMOR, s.
fazant (vogel), m. * -ROBIN, s. vlasvink, m. *-ROD, S.
goede -, vroolijke inborst, - luim, v.; to take in -, niet
(plant.) wonderkruid, o . * -SAMPHIRE, s. gele zeekwalijk opnemen . *-HUMORED, bn., -LY, bijw. goed gevenkel, m. * -SAXIFRAGE, S. (plant.) gele steenbreke, v.
luimd, vroolijk (van aard) . * -LACK ! tw. (gem.) och ! o
* -THISTLE, S. gouddistel, m. * -TRESSED, brr. met
hemel ! *-MAN, m. 1. meester des huizes, huisvader; 2.
gouden vlechten . 5 -WASP, S. zie GOLDEN-FLY. * -WINGeerlijk -, braaf man, m.*-MANN ERs, s. mv. 1. goede zeden,
ED, bn. met gouden vleugels.
fatsoenliJ kheid; goede manieren, v. mv. * -NATURE, S .
Goldenly, (ghoold'-n -li), bijw. heerlijk, glansrijk.
goedaardigheid, gemoedelijkheid, v. -D, bn., -DLY, bijw.
Goldless, (ghoold' -les), bn. zonder goud, van goud begoedaardig; gemoedelijk . F -NIGHT, s. avondmuziek, v.
roofd; (fig.) arm.
*-Now, tw. wel, wel ! zie ! * PAPER, s. goed paGoldling, (ghoold'-ing), s. guldeling (appel), m.
pier, o. goede wissels, m. mv. *-SENSE, s. gezond ver
Goldney, (ghoold'-ni), s. goudforel, v.
. * -SPEED, s. goede uitslag, m. goed gevolg,-stand,o
Goldsmith, (ghoold'-smith), m. Oliver Goldsmith (Eng.
0. *- TURN, s. vriendelijkheid, voorkomendheid, v. weder
geschiedschrijver enz., 1730-1774).
Buismoeder, huishoud -dienst,m.*WIF«O^rAN,S.
, Goldy-locks, (ghoold '- i -loks), Zie GOLDEN-HAIR.
vrouw, V. 0- WILL, S. 1. welwillendheid, genegen -ster,
Golf, (gholf), s. soort balspel, o. 5 -STICK, s. raket, v.
id; 2. goede meening, v.; 3. (recht.) afstand, m.; 4. ver -he
, Coll, (ghol), s. knuist, hand, V. poot. m.
nieuwen huurder aan den vorigen-goedin(r
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voor gedane reparatiën uitgekeerd), v.; to buy a will, een handelszaak met den stand aankoopen, - overnemen.
Good, (ghoed), s. 1. (het) goede; to do -, goed doen, het
goede doen; much - may it do you ! wel bekome het u!
I find no - in that man, ik vind niet veel goeds in dien
man; 2. welzijn, geluk, o.; he labored for the - of the
State, hij werkte voor het heil van den Staat; they never
expected any - to come of it, zij verwachtten nooit iets
goeds daarvan; 3. goede hoedanigheid, deugd, rechtschapenheid, v.; 4. het behoorlijke, gewensehte; she died for
- and all, nu is zij voor goed gestorven; s. rijkdom, rn.
goed, o. *-s, mv. 1. goederen, o. mv. koopwaren, v.
mv.; 2. huisraad, o. meubelen, o. mv. have, v.; - in trust
aanvertrouwde goederen, goederen in consignatie; - to
be shi>>ped, vrachtgoederen; fancy-, modewaren.
Good, (ghoed), tw. goed ! welaan ! het is goed!
Good, (ghoed), bw. (landb.) bemesten. *- ING, dw. bn.
bemestend. -, s. 1. (het) bemesten; 2. (het) danken,
heilwensch (voor een aalmoes), m.
Goodden, (ghoed-din'), s. goeden dag.
Goodless, (ghoed'-les), bn. zonder goed, zonder have.
Goodliest, (ghoed'-li-est), bn. (over. tr.) best, beste;
zie GOODLY.
Goodliness, (ghoed'-li-nes), s. fraaiheid, bevalligheid, v.
Goodly, (ghoed'-li), bn. 1. (w. g.) fraai, bevallig; -- days,
aangename -, goede dagen; 2. zwellend, opgezwollen.
* -HEAD, s. fraaiheid, bevalligheid, v.
Goodness, (ghoed'-nes), s. 1. goedheid, goedaardigheid,
vriendelijkheid; 2. weldaad, gunst, v.; for - sake, om
hemels wil; 3. deugdelijkheid; 4. kernachtigheid, kracht,
v. sap (van zout), o.
Goodship, (ghoed'sjip), s. gunst, genade, v.
Goody, (ghoed'-i), s. (gem.) vrouwtje, oudje, o. buurvrouw, v. *-SNIP, s. liefheid, vriendelijkheid (van een
oud vrouwtje), v.
Googins, (ghoeg'-ings), s. mv. (zeev.) vingerlingen; poorthengsels, m. o. mv.
Goo-roo, (ghoo'-roe), s. geleigeest (in Indië), m.
Goosander, (ghoes'-en-dur), s. zaagbek (vogel), m.
Goose, (ghoes), S. 1. (mv. geese, ghiez), gans, v.; giddy-,
spreeuw; green -, jonge gans; (fig.) lafbek, onnoozele
bloed; mother -, moeder de gans; (fig.) he is a -, hij
is een ezel, - een uilskuiken; 2. (kleerm.) strijk-, persijzer,
0. * -BERRY, s. kruisbezie, v. * -BERRY-wINE, s. kruisbeziën -wijn, 0. *-BUSH, S. kruisbezie-struik, m. * - CAP,
m. v. (gem.) domkop, m. uilskuiken, o. gans, zottin, v.
*-FOOT, S. (plant.) ganzevoet, m. *- GRASS, s. (plant.)
kleefkruid, o. *- NEcx, s. (zeev.) zwanehals, m.; shifting
-, zwanehals van de roerpen, lummel, m. *- PEN, s,
ganzenhok, o. *- QUILL, s. ganzeschacht, -pen, v. *- SKIN,
s. kippetjesvel (van de koude enz.), o. * -TONGUE, S.
(plant.) nieskruid, o. * - LAING, s. (zèev.) gegeide schoothoorn, m.
Goosery, (ghoes'-i-ri), s. ganzenhok, o.
Gopher, (gho'-fur), s. 1. soort boosaardige rat (in NoordAmerika), v.; 2. (bijb.) soort hout (bij den bouw der ark
gebezigd), o.
Goppish, (ghop'-pisj), bn. trotsch, opgeblazen.
Gorbellied, (ghor'-bell-id), bn. (Shak.)dikbuikig. *...BELLY,
s. dikbuik, dikke buik, m. *...cocK, m. korhaan, m. *...CROW,
s. kraai, v. *...HEN, v. korhoen, o. -hen, v.
Gorse, (ghors), s. vischweer, v. - vijver, m.
Gord, (ghord), s. soort dobbelspel, o.
Gordian, (ghor'-di-en), bn. (gesch.) Gordiaansch; (fig.)
ingewikkeld, moeielijk op te lossen; the - knot, de
Gordiaansche knoop.
Gore, (ghoor), s. 1. geronnen -, dik bloed; 2. (fig.) bloed;
3. slijk, o. modder.; 4. (nagist.) geer, v.; 5. smal
driehoekig stuk land, o. landtong, v.
Gore, (ghoor), bw. doorsteken, spiesen. *- D, dw. bn.
doorstoken. -, bn. (zeev.) uitgegild.
Gorge, (ghordsj), s. 1. keel, v. keelgat, o. gorgel; '2. krop
(van vogels), m.; to have a -, (fig.) opgestopt zijn met
spijs; 3. (jag.) portie voeder, v.; 4. (bk.) hals, m.; 5.
(vest.) keel (van een bastion), v.
Gorge, (ghordsj), bw. - with, opstoppen,- proppen (met),
oververzadigen, (zich) volwesten. *-, ow. gulzig eten;
to - upon, zich volwesten met. --D, dw. bn. 1. opgestopt, volgemest ; zie GORGE ; 2. van een keel voorzien;
the shrill - lark, (Shak.) de leeuwerik met schrille stem;
3. (wap.) om den hals gekroond.
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GOR. - GOU.
Gorgeous, (ghor'-djus) bn., *- LY, bijw. prachtig, kostbaar. *- NESS, S. pracht, kostbaarheid, v.

Gorger, (ghor'-djur), s. (vissch.) knipangel, m.
Gorget, (ghor'-djet), s. 1. halsstuk, o. -plaat, v.: 2. ring-,
halskraag, m.

Gorging, (ghor'-djing), dw. bn. opstoppend enz. *-, s.
(het) opstoppen enz.; Zie GORGE.

Gorgon, (ghor'-ghon), v. (fab.) de Gorgone, (inz.) Medusa, v. *-, bn. gorgonisch; a - face, een Medusahoofd; - engine, (stoomw.) gorgonmachine. *- EAN, (- gho'ni-en), bn. zie GORGON, bn. 5 -EIA, (-ni'-e), mv. (bk.)
uitgehouwen Medusa-hoofden, o. mv. * - IA, (gho'-ni-e),
s. geslacht van zek. koralen, o.
Goring, (ghor'. ing), dw bn. doorstekend enz. *-, s. 1.
(het) doorsteken enz.; 2. -, cut -, (zeev.) gilling (van
een zeil), v.
Gormand, (ghor'-mend), *- ER, m. zie GLUTTON. * -ISM,
m. gulzigheid, v. *- IZE, ('-ajz), ow. gulzig eten. -, s.
gulzigheid, v. *- IZING ('-ajz-ing), dw. bn. gulzig etend.
-, s. (het) gulzig eten.
Gorse, (ghors), s. heide, v.
Gory, (ghoor'-i), bn. vol (geronnen) bloed, dik van bloed.
Goshawk, (ghos'-haok), s. havik, m.
Gosling, (ghos'-ling), s. 1. jonge gans, v. gansje, o.; 2.
-s, mv. (plant.) katjes, o. mv. *-GREEN, S. sij sj esgroen, o.
Gospel, (ghos' -pel), S. 1. Evangelie; 2. woord Gods, o.
blijde boodschap, v. * -GOSSIP, M. overdreven Evangelie
ijveraar, m. *-- TRUTH, s. evangelische waar--predik,
heid, v.
Gospel, (ghos'-pel), bw. het Evangelie verkondigen, evangeliseeren. *- ED, dw. geëvangeliseerd. *- ER, m.1.Evangelie-prediker; 2. (oudt.) volgeling van Wielef; 3. voorlezer van het Evangelie, m. *- ING, dw. bn.evs,ngeliseerend. 5-izE, ('-ajz), bw. Zie GOSPEL, bw.
Gosa, (ghos), s. zie ruRzs.
Gossamer, (ghos'-se-mur), m. herfstdraden, m. mv.r
dons (der planten), o. *- Y, bn. vezel-, draadachtig, dradig.
Gossip, (ghos'-sip), m. v. 1. babbelaar, prater, praatster,
m. v.; prating -, babbelzuchtig oud vrouwtje; gadding
-, praatjesmaakster; 2. drinkebroêr, jeneverkameraad,
m.; 3. doopheffer, -hefster, m. v. *-, s. oude-wijvenpraat, m. *- STORY, s. stadspraatje. o.
Gossip, (ghos'sip), ow. 1. babbelen, praatjes maken; to,
- away, den tijd verbabbelen; 2. de kroegen bezoeken;
3. klaploopen. * - ING, dw. bn. babbelend enz. -, s.
(het) babbelen enz.; zie GossIP; praatschool, v. -gezelschap,
o.; - place, kroeg, plaats waar men babbelt, v. praatstoel,.
m. * - RED, S. (recht.) onwettige verstandhouding, v.
Gossoon, (ghos-noen'), m. jongen, bediende, m.
Gosting, (ghos'-ting), s. (very.) meekrap, v.
Got, (ghot), vt. kreeg; zie GET.
Got, (ghot), * - TEN, dw. bn. gekregen enz.; Zie GET.
Gote, (ghoot), s. goot, v. waterloop, m.
Goth, (ghoth), m. 1. Goth, m.; the - s, de Gothen (volk).
2. (fig.) ruwe barbaar, m.
Gothamist, (gho'-them-ist), m. (fig.) domoor, zot (naar
Gotham, een beruchten Engelschen zot), m.
Gothamite, (gho'-them-ajt), m. spotnaam aan de bewoners van New-York gegeven, m.
Gothic, (ghoth'-ik), *- AL, bn. 1. Gothisch; 2. (fig.) ruw,
onbeschaafd- 3. verouderd, ouderwetsch; - letter, Gothische letters, monnikenschrift: - style, (bk.) Gothische -,.
spitsbogen-stijl. *-, s. (het) Gothisch (schrift, taal).
Gothicism, (goth'-i-sism), s. 1. ruwheid -, barheid van,
zeden, v.; 2. Gothische bouwtrant, - stijl, m.; 3. Gothische spraakwending, v. gothicisme, o. *...clsF, ('-sajz),.
bw. op Gothische wijze inrichten, tot de barbaarschheid
terugvoeren, -, ow. den Gothischen stijl volgen. -D,.
dw. bn. zie GOTHICISE.
Gothland, (ghot'-lend), s. (aardr.) Gothland (Zweden), o._
Gottingen, (ghot'-in-ghin), s. Gottingen (Duitschland), o.
Goud, (ghaud), s. (plant.) wouw, v.
Gouge, (ghoedsj), s. 1. (zeev.) guds, v.; 2. (timm.) fermoorbeitel, m. * - BITT, s. schrootstaal, o.
Gouge, (ghoedsj), bw. (timm.) groeven (met de guda
enz.). *-- D, dw. bn. (timm.) gegroefd. *...ING, dw. bn(timm.) groevend.
Goujeers, (ghoe'-djiers), s. (gen.) venusziekte (Shak.), v.
Gouland, (gnoe'-lend), s. goudsbloem, v.
Goulard, (ghoe'-lurd), m. -'s extract, (heelk.) zek. water, eau-de-Goulard, o.
Gourd, (ghoerd), s. 1. pompoen, m. kalebas, kauwoerde,

GRA.

GOU. - GRA.
v.; the - tribe, het geslacht der pompoen - gewassen;
bitter -, kolokwint; bottle -, uitgeholde kalebas.
*- INESS, s. (veearts.) zwelling aan de pooten (der paarden) , V. * -PLANT, *-TREE, S. kalebasstruik, -boom,
m. *-Y, bn. (veearts.) gezwollen aan de pooten, dik

-potig.
^i-ourmand, (ghoer'-mend), m. gulzigaard, m.
Gournet, (ghur'-net), s. knorhaan, m.; red -, roode zeehaan; grey -, grijze zeehaan; sapphirine -, zee- zwaluw;
yellow -, gele zwaluw; red -, koekoek.

C-out, (ghaut), s. (gem.) jicht, V. podagra, o.; a fit of the -,
een aanval van jicht; - in the hips, heupjicht. *-ILY,
bijw. Zie GOUTY. * -INESS, S. jichtigheid, jichtziekte, v.
* -SWELLED, * -SWOLLEN, bn. gezwollen door de jicht.
* -WEED, *-woRT, S. (plant.) jichtwortel, m. wilde
angelika, v. *-Y, bw. 1. jichtig, podagreus; 2. moe
-rasig.
cove, (ghoov), s. hooimijt, v. *-, ow. hooien.
Govern, (ghuv'-urn), bw. 1. (zeev.) sturen, besturen;
2. besturen, leiden; 3. (spraakk.) beheerschen; 4. regeeren.
*- ABLE, (' i bl) bn. bestuur , regeerbaar. * -ANCE, ('-ens),
s. gmv. regeering, v.; 2. (fig.) bestuur, o.; for your -,
tot uw naricht, tot uw gouverno. * -ANTE, zie GOVERNESS .
* -ED, dw. bn. bestuurd enz.; zie GOVERN .
Governess, ghuv'-ur -nes), s. 1. bestuurster, bestuur deres, landvoogdes; 2. opvoedster, leermeesteres, gouvernante; 3. gouvernante (vrouw eens gouverneurs), v.
Governing, (ghuv'-urn-ing), dw. bn. besturend enz.
*-, s. (het) besturen enz.; zie GOVERN; art of -,
,

- -

regeerkunst.

-

Government, (ghuv'-urn-ment), s. 1. bestuur, o. regel,
m. richtsnoer, o.; for the - of our conduct, tot regel van
ons gedrag; for your -, tot uwen leiddraad, tot uw gouverno; 2. beheersching, v.; you neglect the - of your
passions, gij verwaarloost de beteugeling uwer driften;
3.regeering, V. bewind, o. regeeringsvorm, staat, m. ministerie, o.; the - have enacted a law, de regeering heeft -,
de ministers hebben eene wet uitgevaardigd; 4. land-
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(titel) his-, your -, zijne -, uwe genade; 9. dankzeg
(voor of na het eten); to say -, to give -, het-gin
dankgebed zeggen; while - is saying, terwijl gebeden
(gedankt) wordt; 10. (muz.) bravoure, fioriture; 11. (kh.)
days of -, respijtdagen; letters of -, brieven van

uitstel; 12. (plant.) herb of -, ruit; 13. -s, mv. soort
gezelschapsspel, o.; 14. Gratia, Grace (v. n.). *-cup, s.
laatste glas, o. laatste toost, m. *-SAYER, m. V. die het
dankgebed zegt.

Grace, (ghrees), bw. 1. versieren, verfraaien, tooien,
smukken; 2. vereeren, vieren; 3. verheerlijken, verheffen
(in rang enz.), begunstigen, begenadigen; 3. (godg.) de
genade (Gods) verleenen. *-D (ghreest), dw. bn. ver
-sierdnz.;
zie GRACE.
Graceful,(ghrees'-foel), bn.,*-LY,bijw.1. bevallig, schoon,
aanlokkelijk; 2. genaderijk, genadig; 3. deftig, met waardigheid; 4. grootmoedig. *-NEss, s. 1. bevalligheid; 2.
genaderijkheid enz., v.; zie GRACE, s.*...LEss,bn., -LY,bijw.
1. onbevallig, onvriendelijk; 2. ondeugend, verdorven,
goddeloos; 3. van de genade (Gods) beroofd. *...LESSNESS,
s. 1. onbevalligheid; 2. verdorvenheid. v.
Gracile, (ghres'-il), bn. tenger, slank.
Gracilent, (ghres' -i- lent), bn. mager, tenger.
Gracility, (ghre-sil'- i -ti), s. slankheid, tengerheid, v.
Gracious, (ghre'-shus), bn., *-LY, bijw. 1. vriendelijk,
minzaam, welwillend; 2. genadig, ontfermend, goedertieren; 3. aangenaam, behaaglijk, bevallig; 4. (godg.)
zondenvrij, welgevallig (in Gods oog); 5. deugdzaam,
goed; 6. uitstekend. *-NESS, S. 1. vriendelijkheid, minzaamheid; 2. genaderijkheid, ontferming, goedertierenheid; 3. bevalligheid, v.
Grackle, (ghrek'-1), s. soort ekster, v.
Gracy, (ghree'-si), s. Gratia, Grace (v. n.).
Gradation, (ghre-dee'-sjun), s. 1. trapswijze op -(af-)
klimming; 2. beurt, volgreeks; 3. (red.) gevolgtrekking,
V. *-AL, bn. naar volgorde, naar rangorde, beurtelings.
*-ED, bn. bij op-, bij afklimming, bij beurten.
Gradatory, (ghred'-e-to-ri), bn. stapswijze -, trapswijze voortgaand. *-, s. trap -, v. bordes (van een
klooster-kerk), o.
Grade, (ghreed), S. 1. graad; 2. rang, m. trap; 3. (werkt.)
evening, v. vlak, o.
Grade, (ghrced), bw. (landm.) evenen, planeeren. *-D,
dw. bn. afgebakend. *-LY, bn. en bijw. fatsoenlijk, orde lij k, behoorlijk.
Gradient, (ghre'-di -ent), s. helling (van een spoorweg),
v.; bad -, steile helling; good -, zachte helling. f-,
bn. 1. loopend, gaand; 2. bij trappen -, bij treden op(af)gaand.
Grading, (ghreed'-ing), dw. bn. evenend, planeerend.
*_, s. (het) evenen.

voogdij, v . * -LOAN, S. staatsleening, v . * -OFFICE, S.
hotel der ministers, o. kanselarij, v . * -OFFICERS, S. mv.
regeeringsbeambten, m. mv.
Governmental, (ghuv-urn- ment'-el), jb;bn. de regeering
betreffend, regeerings...
Governor, (ghuv'-urn-ur), m. 1. bestuurder, beheerscher;
2. gouverneur, stadhouder, landvoogd; 3. opvoeder, leermeester; 4. (werkt.) regulateur; 5. (zeev.) stuurman, gezagvoerder, m. *-sHIP, s. gouverneurschap, o.
Gowan, (ghau'-en), s. (plant.) madeliefje, o.
Gowk, (ghook), s, zie GAWK. *-, bw. verbazen.
Gowl, (ghool), ow. huilen, keffen, schreien.
Gown, (ghaun), s. 1. lang kleed, o. japon, m.; mor
ochtendjapon; night -, nachtjapon; 2. tabbaard,-nig, Gradual, (ghred' j oe-el), s. 1. trap ; 2. oploopende
rij banken, v.; 3. (r. k.) misboek, o. *-, bn., *-LY,
m. toga; 3. (dames)robe, v. *- MAN, s. regeeringspersoon; (ook) priester, man der toga, - van den tabbaard.
bijw. graadswijs, trapswijs.s. *-ILY, s. voortgang bij
graden, - bij rangen, m.
Dowry, (ghau'-ri), s. porselein-schelp, v. *--BIRD, S.
Graduate, (ghred' joe-et), bw. 1. in graden afdeelen; 2.
gespikkelde dikbek (vogel), m.
bij graden berekenen, - toepassen; 3. een graad verleenen
Gowt , (ghaut), s. (go-out), sluis, v. verlaat, o.
(aan hoogescholen enz.), gradueeren; 4. (scheik.) ver
Gozzard, (ghoz'zurd), s. ganzenhoeder, - melker, m.
verbeteren, veredelen; 6. (very.)-sterkn;5.(goudw)
Grab, (ghreb), s. 1. greep, m.; 2. (zeev.) soort groot
wateren; 7. (gen.) geschikt maken. *-, ow. 1. trapsvaartuig (Indië), o. *-, bw. plotseling grijpen, pakken.
*-BED, dw. bn. gegrepen . * -BING, dw. bn. grijpend,
wijze opklimmen, - voortgaan; 2. promoveeren; to - into,
bij trappen overgaan tot. *-, s. die een academischen
pakkend.
graad bezit, gegradueerde, m. *-D, dw. bn. in graden
Grabble, (ghreb'bl), ow. grabbelen, tasten. *-, bw.
afgedeeld enz.; Zie GRADUATE, bw. *-SHIP, s. bezit van
betasten, bevoelen. *-D, dw. bn. gegrabbeld enz. * -ING,
een (academischen) graad, o. *...ING, dw. bn. in graden
dw. bn. grabbelend.
afdeelend enz,; zie GRADUATE, bw. *...ION, (-ee'-sjun),
Gracchus, (ghrek' -kus), m. (Rom. g.), Gracchus (m. n.);
s. 1. trapswijze voortgang, m.; 2. opklimming bij rang,
the Gracchi, de Gracchussen (Tiberius en Cajus).
- naar rangorde; 3. indeeling naar graden, graadverdeeGrace, (ghrees), s. 1. gunst, genade, begunstiging, v.;
ling; 4. academische bevordering, promotie; 5. (scheik.)
to get in one's good -s, iemands gunst winnen ; she
versterking (van vochten), v. *-HOUSE, s. gradeerkafound - in his sight, zij vond genade in zijne oogera; 2.
mer (tot zoutwinning), v. *...OR, s. graad -, lijnverdeeler
gunstbewijs, o.; to impart a -, een gunst bewijzen; I
(werkt.), m.
should esteem it a great -, ik zou het als een groote
genade beschouwen; 3. (H. S.) genade (Gods); saving -, Gradus, (ghre' -dus), s. woordenboek van prosodie, o.
zaligmakende genade; 4. genade, vergiffenis; act of -, Graecia (Magna), (megh' -ne- ghri'-sji-e), s. (oude -aardr.)
Groot- Griekenland (het Zuiden van Italië), o. *-wARE,
(Eng. g.) wet van gratie, - van kwijtschelding: to sue
S. antieke porseleinen, Etrurische vazen, o. v. mv.
for -, om gratie vragen (na een vonnis); 5. bevalligheid, v. zwier, m.; to give a - to, bevalligheid bijzetten Graff, (ghref), S. gracht, sloot, v.
aan; endowed with -s both of wit and learning, met de Graffer, (ghref'-fur), m. schrijver, notaris, m.
bevalligheden van vernuft en kennis toegerust; a bad Graft, (ghraaft), S. (tuinb.) entstok, m. *-, bw. 1. enten;
bevruchten (door enting); to - by approach, (tuinb.)
-, onvriendelijkheid, afkeer; a good -, minzaamheid,
afmelken; 3. (fig.) inprenten. *-ED, dw. bn. geënt.
voorkomendheid; 6. (fab.) the -s, de (drie) bevallighe*-ER, m. V. enter, m. entster, v.
den, gratiën; 7. geneeskracht (van planten), v.; 8.
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Grafting, (ghraaft'-ing), dw. bn. entend. *-, s. (het) enten, enting, v.; chink -, cleft -, shoulder -, kloofenting; crown -, kroon-enting. *- CLAY, s. entzalf, v.
*- KNIFE, S. entmes, 0. *-TOOL, S. aardschopje, o.
Grail, (ghreel), s. gruis, o. kriel, v.
Grain, (ghreen), S. 1. korrel (zand, gayst enz.), m.; 2.
koren, graan, o.; 3. (fig.) korrel, v.; 4. grein (gewicht =
6.48 decigram), aas, o. (ook fig.); a - of wit, een
greintje vernuft; a - of allowance, een kleine toelage;
5. richting, V. loop (van aderen, vezels enz.), m.; 6.
gehalte, o. draad (van hout), m.; linden of a softer
-, losser lindenhout; against (across) the -, tegen
den draad; (fig.) met tegenzin; cross - of wood, dwarse
doorsnede van hout; 7. nerf (van metaal), v.; 8. grond,
m.; dyed in -, in de wol geverfd, (ook fig.) degelijk,
door en door; not united in -, niet van harte bevriend;
a robe of dark -, een zeer donker kleed; 9. (plant.)
scharlakenbezie, v.; 10. -s, mv. granen, o. mv.; 11.
droesem, draf, m. moer, v.; 12. minute -s, (metaales.)
snoeisel, slijpsel; 13. -s, scharlaken; 14. -s, zijdeworm eitjes; 15. -s. (kh.) stortgoederen, o. mv.; 16. moek
(drab van mout). *-COLOR, s. konzenilje-, hoogrood, o.
*-MOTH, s. (koren)mijtworm, m. *- STAFF, s. piek, v.
* -TIN, s. fijn tin, 0. * -THEE, s. konzenilje -heester, m.
*-wooD, s. houtdraad, m.
Grain, (ghreen), bw. 1. (schild.) marmeren; 2. korrelen
(leder, zaden). *-, ow. (tuinti.) vrucht zetten. *-BOABD,
s. getand hout (werkt.), o. * - ED, dw. bn. gemarmerd
enz.; zie GRAIN, bes. -, bn. 1. geaderd; 2. dradig, noppig; 3. course -, grofdradig; fine -, fijndradig (hout);
4. korrelig (metaal); 5. ruw; 6. van echte (vaste) kleur,
scharlakenrood; 7. (fig.) volleerd in schelmstukken, in
de wol geverfd; -ed powder, schiethagel. * - EB, ('-ur),
m. 1. (schild.) marmerer, m.; 2. soort loog (voor leêrlooiers), v. * - ING, dw. bn. 1. marmerend; 2. korrelend.
- , S. 1. (het) marmeren, - korrelen; 2. pijlkarper, m.
-TOOL, S. (schild.) kam, m.
Grainy, (ghreen' -i), bn. 1. korrelig, 2. korrelhoudend.
Graith, (ghreeth), zie GREITH.
Grallae, (ghrel'-lie), s. mv. zwemvogels, m. mv. *...LATORIAL, *. LATORY, bn. (nat. h.) tot de zwemvogels
behoorend, met zwempooten. *...LIC, bn. (nat. h.) met
lange -, haarlooze pooten.
Gram, (ghrem), bn. boos, kwaad.
Gram, (ghrem), s. 1. wichtje, o. gram (- i/i o0o kilogram); 2. soort Oost -indische paardeboon, v.
Gramarye, (ghrem'-e-raj), s. zwarte kunst, v.
Gramercy, (gkre-mur'si), tw. hartelijk dank.
Gramineal, (ghre-min - i-el), bn. grasachtig, begraasd.
*-s, s. mv. grasachtige planten, v. mv.
Gramineous, (ghre-min'- i -us), bn. Zie GRAMINEAL.
Graminifolious, (ghrem-in- i -fo'- li -us), bn. met bladeren als gras. *.•voROUS, (-niv'-o -rus), bn. grasetend; the
-, de grasetende dieren.
Grammar, (ghrem'-mer), s. 1. spraakkunst, -leer (boek);
2. spraak -, taalkundige juistheid, v.; to write -, taal
schrijven; to make -, van taalfouten zuiveren,-kundig
corrigeeren. 4 -SCHOOL, s. Latijnsche school, v.
Grammar, (ghrem'-mer), bn. taal -, spraakkunstig. *-IAN,
(-mee' -ri-en), m. v. 1. taalkundige, m. v. grammaticus;
2. taalmeester, m. * - LESS, bn. ontaalkundig.
Grammatie, (ghrem-met' -ik), *- AL, bn., *--ALLY, bijes.
taalkundig, grammatisch. *-ALNESS, S. (het) taalkundige, taalkundige bekwaamheid, v. *_ ASTER, (-met'-ikas-tur), m. schoolvos, pedant, m.
Grammatieize, (ghrem-met' -i- sajz), bw. taalkundig maken. *- D, dw. bn. taalkundig gemaakt.
Grammatist, (ghrem'-me-tist), m. spraakkunst-beoefenaar, m.
Grammatite, (ghrem'me-tajt), s. Zie TREMOLITE.
Grampian, (ghrem'-pi-en), s. (aardr.) the - hills, het
Grampian- gebergte (Schotland).
Grample, (ghrem' -pl), s. krab, krabbe, v.
Grampus, (ghrem'-pus), s. noordkaper (visch), m.
Granada, (ghren'-e-de), s. (aardr.) 1. Grenada (Spanje), o.;
2. New -, Nieuw -Grenada (Zuid-Amerika); 3. Grenada
(eiland), o.
Granade, (ghre-need'), zie GRENADE.
Granadilla, (ghre -ne-dil' -le), s. (plant.) passiebloem, v.
(ranaried, (ghren-e-rid), bn. gezolderd.
Granary, (ghren'-e-ri), s. korenschuur, v. - zolder, m.
*-RENT, s. grondrente, zolderhuur, v.
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Granate, (ghren'-et), s. 1. granaatappel, m.; 2. zie GARNET.

* _MARBLE, S. zie GRANITE.

Granatite, (ghren'-e-tajt), Zie GRENATITE.
Grand, (ghrend), bn. 1. groot, aanzienlijk, hoog, verheven; - design, verheven plan; - edifice, prachtig gebouw; - lord, groot heer; - spectacle,verheven -, grootsch
schouwspel; 2. voornaam, voornaamst; satan, our - foe,
satan, onze geduchtste vijand; 3. eerste; our -parents,.
onze eerste vaderen. *--BUTLER, m. opper - schenker, m.
*- CHILD, S. kleinkind, o. *- cRoss, s. grootkruis (eener orde), o. * -DAME, S. Zie GRANDAM. * -DAUGHTER, V.
kleindochter, v. *- DAY, s. vacantie-, feestdag, m.
* -DAYS, s. mv. vacantie, V. * -DUCHESS, V. 1. groothertogin; 2. grootvorstin, V. *-DUKE, m. 1. groothertog; 2.
grootvorst, m. *- FATHER, m. grootvader, m.; great -,
overgrootvader; great great-, bet- overgrootvader.* -FOE,
m. aardsvijand, duivel, m. * -GUARD, m. veldwacht tepaard, v. *- JUROR, S. lid van de groote jury, o. *- JURY,
s. groote jury, v. * -LARCENY, S. diefstal van meer dan
twaalf shillings, m. * -MASTER, m. grootmeester (eener
orde), m. *- MOTHER, V. grootmoeder, v.; great-, overgrootmoeder; great-great-, bet- overgrootmoeder. * - NEPHEW, m. achter -, tweede neef, m. *- NIECE, V. achter -,
tweede nicht, v. * -PIANO-FORTE, S. (muz.) vleugel- piano,
v. *-SEIGNIOR, m. groote heer, sultan, m *- SERGEANTRY,
s. grootleenheerschap, o. *- SIRE, m. 1. grootvader; 2.
voorvader, stamvader, m. *-soN, m. kleinzoon, m..
*_VICAR, m. groot-inquisiteur, m. * - vISIR, m. grootvizier, m.
Grandam, (gren'-dem), v. 1. grootmoeder, v. grootje, o.;
2. stammoeder, v.
Grandee, (ghren-die'), m. grande, edelman (in Spanje), m.;
the -s, de grooten. *- SHIP, s. hoedanigheid van grande,
grandezza (titel), v.
Grandeur, (ghrend' joer), s. 1. grootheid, v. (het) groot
verhevenheid; 2. pracht, v. rijkdom, m.; 3. ontzag -sche,
-weknd
voorkomen, o.
Grandevity, (ghren-dev'- i -ti), s. hooge ouderdom, in.
Grandevous, (ghren-di'-wus), bn. zeer oud, stokoud.
Grandific, (ghren-dif' -ik), bn. vergrootend.
Grandiloquence, (ghren- dil' -o-kwens), s. 1. hoogdravendheid, gezwollenheid; 2. grootspraak, v. *...QUENT,
bn. hoogdravend, gezwollen.
Grandinous, (ghren'-di-nus), bn. vol hagel, uit hagel

bestaand.

Grandity, (ghrend'- i -ti), s. zie GRANDNESS.
Grandly, (grend' -li), bij w. grootelijks; zie GRAND.
Grandness, (ghrend' -nes), s. 1. grootheid, pracht, verhevenheid; 2. majesteit, v.
Grange, (ghreendsj), s. 1. pachthoeve, meierij; 2. alleenstaande pachterswoning, v.
Granious, (ghre-naj' -kus), s. (oude aardr.) Granicus
(riviertje in Klein- Azië), m.
Graniferous, (ghre-nif'-ur-us), Ir bn. (plant.) korrelige
zaden dragend, korrelig. *...FORM, (ghren' -i- form), bn.
graanvormig, korrelvormig.
Granilite, (ghren' -i- lajt), s. (soort) graniet, o.
Granite, (ghren-it), s. (delfst) graniet, o.
Granitel,(ghren' -i-tel), s. (delfst.) granietachtige steen, m.
Granitic, (ghre-nit'ik), *- AL, bn. (delfst.) 1. granietachtig; 2. uit graniet bestaand, graniet...; - aggregates,
bastaard -granietsoorten. *...IFICATION, (i -fi-kee'-sjun),
s. granietwording, - vorming, v. *...IFORM, bn. graniet
-vormig.
Granitin, (ghren' -i -tin), s. (delfst.) granietsteen uit drie
verschillende mineralen bestaand, granitien, o. *...OID,
('-tojd), bn. naar graniet gelijkend.
Granivorous, (ghre-niv'-o -rus), bn. graan -, zaden - etend.
Grannam, (ghren'-nem), V. m. (gem.) 1. grootmoedertj e,o.;.
2. lafaard, m.; (fig). oud wijf, o.
Granny, (ghren' -ni), zie GRANNAM; -'s bend, -'s knot,
(zeev.) hielingsteek.
Grant, (ghraant), s. 1. vergunning, schenking, v.; to make
a -, eene schenking maken; 2. gave, gift, gunst; 3.
(recht.) overdracht, v. afstand, m. cessie, v.; to lie in -,
slechts door eene akte over te dragen; 4. gunning,
bewilliging, concessie; 5. toestemming, v.; (het) toegeven,
inruiming, v.
Grant, (ghraant), bn. 1. toestaan, vergunnen, schenken;
God -ed him what he requested, God schonk hem wat
hij verlangde; God - it ! God geve het ! to - a prayer,
een gebed verhooren; they had a full hearing -ed them,
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men hoorde hen tot het einde aan; 2. toegeven, toestemmen, bewilligen ; -ed that it is so, toegegeven -, aangenomen dat het zoo is; -ed ! het zij zoo!
to take for -ed, het er voor houden; 3. gunnen, verleenen, concessie geven, v.; 4. octrooieeren. * _ABLE,
('- i-hi), bn. bewilligbaar, verleenbaar. *-ED, dw. bn.
toegestaan enz.; zie GRANT , bw.

grasplanten (als koren, rijst enz.); aspersies, v. mv.
*- BLADE, s. grashalm, m. 5 -BUG, s. soort bladworm,

m. *- CLOTH, S. (kh.) graslinnen, o. *-GREEN, bn. groen
als gras . * -GROWN, bn. grazig, met gras begroeid.

* -HOPPER, S . sprinkhaan, In. * -HOPPER-SPRINGS, S. mV.
soort koetsvelren, v. env. * -PLANTAIN, s. slangewortel,

m. *_ PLOT, s. grasveld, o. begraasde plek, v. *-POLY,
s. (plant.) bloedkruid, o. 5 -RUSH, S. grasbiezen, v. mv.
Gr antee, (ghraant-ie'), m. v. 1. (recht.) die een schenking
* -VETCH, s. wik, erwt, v. 5 -^wEEx, s. (r. k.) bidweek,
(een afstand) heeft gekregen van, rechtverkrijger; ces
concessionaris, m. v.
v. kruisdagen, m.mv . * _WIIISK,s.grasbezem,m *=WRACK,
-sionar,m.;2
s. zeegras, zeewier, o.
Granter, (ghraant'-ur), m. v. 1. schenker, gever, vergunner; 2. (recht.) cedent; 3. toestemmer, -ster, m. v. Grass, (ghraas), bw. 1. met gras beplanten, - bedekken,
begrazen; 2. gras doen groeien; 3. roosten (vlas, henGranting, (ghraant'-ing), dw. bn. toestaand enz. *-, s.
nep). *-, ow. opschieten (van gras), grazig worden.
(het) toestaan enz .; Zie GRANT, bw. en s.
* -ED, (ghraast), dw. bn. begraasd enz.; zie GRASS .
Grantor, Zie GRANTER.
Granular, (ghren' j oe -ler), *-Y, bn ., * - LY, bijw. korre-

lig, gekorreld.

Granulate, (ghren' -joe -let), bw. 1. tot korrels -, korrelig
maken. *-, ow. korrelig worden. *-, bn. korrelig. *-D,
dw. bn. tot korrels gemaakt, - geworden. *...ING, bw.
bn. korrelend enz.; zie GRANULATE, bn. en ow. *...ION,
(-lee'-sjun), s. korreling, v.
Granule, (ghren' joel), s. korreltje, o. *...ous, ('-us), bn.

korrelig.

-ING, dw. bn. begrazend enz. -, s. 1. (het) begrazen
enz.; zie GRASS, bw. en ow.; 2. roosting (van vlas en
hennep), V.
Grassiness, (ghraas' -si- ness), s. grasrijkheid, weelderig
gras, v.
-heidvant
Grassless, (ghraas' -les), bn. zonder gras, van gras beroofd; (fig.) zonder weiden.
Grassy, (ghraas' -i), bn. 1. begraasd, grasrijk; 2. grasach-

tig, groen.

Grape, (ghreep), s. druif, wijndruif, v.; bunch of -s, Grate, (ghreet) s. 1. rooster, m.; 2. hek, o. tralie, v.
tros druiven; cluster of -s, druiventrosje ; -s, mv.
(veearts.) knieboogskloven, v. mv. *-FLOWER, *-HYACINTH, s. druivenhyacint (bloem), v. * -GATHERING, S.
wijn -, druivenoogst, m. *-GLEANER, m. V . wijnoogster, m.

-oogstster, v. *-PEAR, s. druivenpeer, v. *-SHOT, S.
1. (mil.) schroot, o.; 2. (zeev.) druiventros, m. *_STONE,
S. druivepit, M. * -TREE, S. druiveboom, m. *-VINE, S.

-BAR, s. roosterijzer, o. *-, bw. 1. om -, betraliën,
van een rooster voorzien; 2. krabben, wrijven, schaven;
to - the teeth, de tanden doen knarsen; 3. (fig.) kwetsen, beleedigen, hinderen; 4.verscheuren(het hart);5.doen
bersten (het oorvlies); 6. doen schreeuwen (eene zaag
enz.). k-, ow. 1. wrijven; 2. knarsen (met de tanden);
3. kraken (van hengsels enz.); 4. to - on, (fig.) hinde ren, kwetsen. *-D, dw. bn. 1. getralied; 2. gewreven

wijngaard, -stok, m.
enz.; Zie GRATE, bw.
Grapeless, (ghreep' -les), bn. krachteloos, zonder boeket
Grate, (ghreet), bn. aangenaam. *-FUL, bn., 5 -FULLY,
(van wijn).
bijw. 1. dankbaar, -lijk; 2. sangenaam, smakelijk; 3. inGrapery, (ghreep'-ur -i), s. wijngaard-hof, m.
nemend, voorkomend. *-FULNESS, s. 1. dankbaarheid,
Graphic, (ghref' -ik), * -AL, bn . * -ALLY, bijw. 1. beerkentelijkheid; 2. aangenaamheid, smakelijkheid; 3. inschreven, geschreven; 2. zichtbaar, duidelijk (geteekend),
graphisch.
nemendheid, voorkomendheid, v.
Graphite, (ghref'-it), s. (delfst.) teekenpotlood, o.
Grater, (ghreet'-tur), s. ras p , v. krabber, m.
Grapholite, (ghref-'o-lajt), s. (delfst.) leisteen, m. ...a^E- Gratian, (ghree'-sjun), in. Gratianus (Rom. keizer).
TER, ( - om'ie -tur), s. (werk.) hoekmeter, m. ...uE- Graticulation, (ghre -tik-joe -lee'-sjun), s. kunst van ver
vierkanten (als kaartennetten enz.), v.
-deling
TRICAL, (-met'-ri-kel), bn. volgens -, met den hoekmeter.
Grapline, (ghrep'-lajn), s. Zie GRAPNEL.
Gratification, (ghret- i -fi-kee'-sjun), s. 1. voldoening, v.
Grapnel, (ghrep'-nil), s. zeev.) dreg, v.; hand-, enterbevrediging,
(van
smaak,
v.;.
(het) voldoen
lust enz.),
he hasarded all for the - of his ambition, hij waagde
dreg; fire-, branderdreg . * -ROPE, s. (zeev.) dreggealles voor de bevrediging zijner eerzucht; the - of the
touw, o.
palate, het streelen -, prikkelen van het gehemelte; 2.
Grapple, (ghrep' -pl), s. 1. (zeev.) scheepshaak, m.; 2.
worsteling, v. gevecht, o. (ook fig.). *-, bw. 1. (zeev.)
genoegen, genot, o. verlustiging; 3. (recht.) schenking;
enteren; 2. aanpakken (met de armen). *-, ow. 1. - with,
4. toelage, v. geschenk, o.
worstelen, vechten, (ook fig.); 2. (rijsch.) steigeren. *-D, Gratified, (ghret' -i -fajd), dw. bn. bevredigd enz.; zie
dw. bn. geënterd enz.; zie GRAPPLE, bw. en ow. *-MENT,
GRATIFY, bw.

S. worsteling, kloppartij, v. *...ING, dw. bn. enterend Gratifier, (grhet'-i-faj-ur), m. v. bevrediger, -ster, vol
enz. -, s. (het) enteren enz.; zie GRAPPLE, bw. en s.;
-ster, m. v.
-doenr,
- irons, enterdreggen, v. mv.
Gratify, (ghret'- i-faj), bw. 1. voldoen, bevredigen, behaGraptolite, (ghrep'to-lajt), s. soort versteende schelp, v.
gen aan; 2. streel en, genoegen -, vermaak doen aan; to
- one's pride, iemands hoogmoed streelen; at once they
Grapy, (ghreep -i), bn. 1. vol druiven, - trossen; 2. druif
uit trossen bestaand.
-achtig;3.
- their scent and taste, zij streelen tegelijk hunnen
Grasp, (ghraasp), S. 1. greep, m. aantasting, v. (het) aan
reuk en hunnen smaak; you will be gratified to see it,
I shall, make him lose his -, ik zal hem doen-paken;
het zal u genoegen doen het te zien; 3. een geschenk
loslaten; he will perish in your -, hij zal onder uwe
geven aan, begiftigen.*-ING, dw. bn. bevredigend enz. -,
hand sterven; to hold something in one's -, iets in
s. (het) bevredigen enz.; Zie GRATIFY en GRATIFICATION.

zijne macht hebben; 2. bereik (der hand), o.; it is not within Grating, (ghreet'ing), dw. bn., * -LY, bijes. 1. betraliënd;
his -, het is niet onder zijn bereik, (ook fig.). *--ALL,
2. wrijvend enz.; such words are - to the heart, zulke
m. (fig.) 1. vrek; 2. slokop, inhalige kerel, m.
woorden verscheuren het hart. *-s, 1. (het) betraliën,
Grasp, (ghraaspl, bw. 1. grijpen, pakken, aantasten; to
wrijven enz.; zie GRATE, bw.; 2. tralie, v.; 3. rooster, (ook
- in one's arms, iem. bij het lijf pakken; - all, lose
zeev.); batten of the -, roosterlatten; - of the head,
all, (spr.) die het onderste uit de kan wil hebben, dien
roosterwerk in het galjoen; hatch -, roosterluik; timber
-, houten roosterwerk; - for end of beams, (stoomw.)
valt het lid op den neus. *-, ow. - at, 1. grijpen -,
tasten naar; 2. (fig.) streven (naar) zich aanmatigen
hek rondom de balans. * -DECK, s. (zeev.) open dek, o.
*_Top,
(iets) . *- ABLE, (' -i -bl) bn. 1. tastbaar; 2. bereikbaar.
S. opene mars, v.
*-ED, dw. bn. gegrepen enz.; zie GRASP, bw en ow. Gratis, (ghre'-tis), bijw. om-niet, voor niets, gratis, koste-xx, ('-ur), m. v. - at, 1. grijper, taster, tastster; 2. die
loos, vrij.
streeft naar enz.; m. v. * .. ING, dw. bn ., - LY, bijes. Gratitude, (ghret' -i- tjoed), s. gmv. dankbaarheid, erken
grijpend enz.; a - man, een vrek, een inhalig mensch;
v.; to testify one's - for, zijne dankbaarheid-telijkhd,
a - mind, een veelomvattende geest. -, s. 1. (het)
betuigen voor; we all bent in - for that Supreme Being,
grijpen enz.; zie GRASP; 2. poging, inspanning, v.
wij bogen allen onze knieën uit dankbaarheid voor dat
Grass, (ghraas), s. gras, o.; to turn a horse to -, een
Opperwezen.
paard naar de weide brengen; to eat one's corn in Gratten, (ghret'-tin), s. kaf, o.
the -, (spr.) zijn toekomstig vermogen opeten, - verte- Gratuitous, (ghre-tjoe'- i -tus), bn., *-LX, bijw. 1. vrijren; French -, (plant.) spurrie, Spaansche klaver; joint
willig, ongedwongen; 2. willekeurig, zonder grond, zon
-der
-, meibloem, wolkruid; the -es, the - tribe, de
bewijs.
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Gratuity, (ghre-tj oe'-i-ti), S. 1. schenking, v. geschenk,

o. vrijwillige gave; 2. blijk van erkentelijkheid, o.
Gratulate, (ghret'-joe-let), bw. gelukwenschen enz.;
zie CONGRATULATE enz.
Gravamen, (ghre-we'-min), s. (recht.) grief, v. punt van
aanklacht, o.
Grave, (greev), s. graf, o. grafplaats, v.; to bring down
to the ---, naar het graf dragen; to commit to an early
-, in een vroegtijdig graf nederleggen; to sink into the
-, in het graf dalen; to have one foot in the -, met
den éénen voet in het graf staan. * - CLOD, s. grafkluit, v.
* -CLOTHES, S. mv. lijk-, doodskleederen,o. mv. *_DIGGER,
m. doodgraver, m. * -DIGGING, S. het graven van den grafkuil. *-MAKER, m. kuilgraver, m. * -ROBBER, m. graf
ROBBING, S. (het) grafschender, grafschen--schendr,m.*
ding, v. * -STONE, S. grafsteen, m. * - YARD, s. kerkhof, o.
Grave, (ghreev), bn. 1. ernstig, deftig, plechtig zonder
praal, eenvoudig; - snit of clothes, deftige kleederen;
the -r years, de ernstige ouderdom; a - writer, een
ernstig schrijver; 2. (muz.) zwaar, diep; - accent,
(spraakk.) zwaar toonteeken (accent grave). *-LOOKING,
bn. ernstig uitziend.
Grave, (ghreev), bw. onr. en reg. (vdw. graved en graven), 1. snijden; 2. graveeren; to remain -n in the heart,
(fig.) in het hart gegrift blijven; 3. beeldhouwen; 4. (zeev.)
teren, harpuizen (een schip). *- D, (ghreevd), bn. gegraveerd. gesneden.
Gravel, (ghrev'-il), s. 1. grint, grofzand, o. kiezel, m.; 2.
(gen.) steen (in de blaas), m. graveel, o.; 3. (zeev.) zand
PIT, S. zandgroef, o. -hok, o. *..BALK, S.-balst,m.*
gezande laan, v.
Gravel, (ghrev'-el), bw. 1. zanden, verzanden, met zand -,
met grint bestrooien; 2. in het zand steken; the horse
is -ed, de pooten van het paard zijn verzand; 3. (fig.)
verlegen maken, beschamen. *-, ow. verzanden. *- ED,
dw. bn. verzand enz.; zie GRAVEL.
Graveless, (ghreev'-les), bn. zonder graf, onbegraven.
Graveling, (ghrev'-el-ing), dw. bn. met grint bedekkend enz. *-, s. (het) dekken met grint enz.; zie
GRAVEL, bW.
Graveliness. (ghrev'-el -li-nes), s. zandigheid, v.
Gravelly, (ghrev'-el-li), bn. 1. vol grint, - zand, zandig;
2. (gen.) graveelachtig.
Gravely, (ghreev' -li), b;jw. zie GRAVE, bn. *...NESS, s.
Zie GRAVITY.
Graveolenee, (ghre'-vi-o-lens), s. hinderlijke reuk, stank,
M. *...LENT, bn. walglijk riekend.
Graver, (ghrev'-ur), m. 1. graveur, m.; zie ENGRAVER; 2.
graveerijzer, o. -stift, v.
Gravid, (ghrev'-id), bn. zwanger. * - ATED, ('- e-tid), bn.
bezwangerd. * -ATION, (-ee'-sjun), s. bezwangering, v.
* -ITY, s. zwangerschap, v.
Gravimeter, (ghre-vim'-i-tur), s. (werkt.) gewichts-,
zwaartemeter, m.
Graving, (ghreev'-ing), dw. bn. graveerend enz. *-, s.
1. (het) graveeren enz.; zie GRAVE en ENGRAVE,; 2. (zeev.)
stranding, v. *- DOCKS, S. mv. (zeev.) kalfaatdok, open -,
getijdok. o. * - TOOL, S. graveerijzer, o.
Gravitate, (ghrev'-i-tet), ow. 1. wentelen (naar het zwaar
drukken. zwaar zijn. *- D, dw. bn. gewenteld.-tepun);2.
* ...ING, dw. wentelend enz.; zie GRAVITATE. * ...ION,
(-ee'-sjun), s. 1. wenteling. neiging naar het zwaarte- of
middelpunt; 2. zwaartekracht, v.
Gravity, (ghrev'- i-ti), s. 1. zwaartekracht, v.; center of
-, zwaartepunt; 2. gewicht, o.; specific-, soortelijk gewicht; 3. ernst. m. deftigheid; 4. (fig.) zwaarwichtigheid
(van een vergrijp); 5. (muz.) diepte (van toon), v.
Gravy, (ghree'-wi), s. (vleesch)saus, jus, jeu, v.; meat fall
of -. malsch vleesch; strong - song, krachtig vleeschnat, - bouillon. * -POSSET, s. (kookk.) rijst met vleeschjus, v. *_sPOON, s. sauslepel, m.
Gray, (ghree), bn. 1. grijs, grauw; - hairs, grijze haren; to turn -, to get -, grijs worden; ash -, aschgrauw: silver -, zilvergrijs. -wit; dapple -, appelgrauw,
gespikkeld (van paarden); flea bitten -, perzikkleurig;
iron -, ijzergrauw; oxford -, soort grijs (laken); 2.
schemerend. * -BEARD, m. grijsaard, m. * - BROCK, m.
das (dier), m. *- EYED, bn. met lichtblauwe oogen.
*-FRIAR, m. Capucijnermonnik, m. * -GULL, s. grauwe
meeuw (vogel), v. * -HAIRED, bn. met grijze haren.
* -HEADED, bn. met grijs hoofd. * - HORSE, S. grauwe
schimmel, m. 5 - HOUND, S. Zie GREY-HOUND. * -IRON,
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s. grijs ruw ijzer, 0. *-MARE, v. 1. grijze merrie; 2.
(fig.) vrouw die de baas is, helleveeg, v. * - MILL, s.
(plant.) parelkruid, o. *- sKIN, s. dassevel, 0. *-STONE,
s. (soort) hardsteen, m. *- WACKE, s. harde zandsteen, m.
Gray, (ghree), s. 1. (het) grijze, grauwe (kleur); 2. (fig.)
schemering, v.; 3. das (dier), m.
Gray, (ghree), m. Thomas Gray (Eng. dichter, 1716-1771).
Grayish, (ghree'-isj), bn. grijsachtig. *_BLACK, bn. zwartgrijs.
Grayling, (ghree'-ling), s. (soort) elft (visch), m.
Grayness, (ghree'-nes), s. (het) grijze, grauwe (kleur).
Graze, (ghreez). bw. 1. licht aanraken, - beroeren; the
bullet -d the wall, de kogel streek langs den muur; 2.
(landb.) fokken, vetweiden; 3. weiden, laten grazen; 4.
afweiden; to - a f ield, een land afweiden; to - the
trodden herb, het platgetreden gras afknabbelen; 5. gras
zaaien, met gras beplanten. *-, ow. 1. strijken (langs):
2. weiden, grazen; 3. gras opleveren; the field did not
- well, de weide gaf weinig gras; 4. the fire perpetually
-d, het vuur-, de brand verspreidde zich al meer en meer.
-D, dw. bn. licht aangeraakt enz.; zie GRAZE, bw. ow.
-R, ('-ur), s. grasetend dier, o.
Grazier, (ghre'-zjur), m. vetweider, veefokker, m.
Grazing, (ghreez'-ing), dw. bn. licht aanrakend enz.
* -FARM, s. vetweiderij, veefokkerij, v. * -- GROUND, S.
weide, v. weiland, o. *--snoT, s. (mil.) raseerend schot,
o. -, s. (het) licht aanraken, - vetweiden enz.; veefokkerij , v.; zie GRAZE, bw. en ow.
Grazioso, (ghre-tsi-o'-zo), bijw. (muz.) liefelijk, zacht.
Grease, (ghries), s. 1. vet, smeer, o.; cart -, wagensmeer;
molten -, gesmolten vet; hog's -, reuzel; 2. (veearts.)
knieboogkloven (bij paarden), v. mv. *-Box, s. vetbak,
m. *-cocx, s. (stoomv.) vetkraan, v. *-cuP, s. vetpotje, o.
Grease, (ghries), bw. 1. in-, besmeren (met vet), vetten;
2. bemodderen; 3. (fig.) omkoopen, duimkruid geven.
*-, ow. (drukk.) kerven (het papier door de staven).
*-D, (ghriesd), dw. bn. ingesmeerd enz.; zie GREASE, bw.
Greasily, (ghries'-i-Ii), bijes. Zie GREASY. 5 ...NESS, S. 1.
vettigheid, olieachtigheid, v.; 2. vet-, oliesmaak, m.; 3.
morsigheid, v.
Greasing, (ghriez'-ing), dw. bn. insmerend enz. *-, s.
(het) insmeren eiiz.; zie GREASE.
Greasy, (ghriez'-i), bn. 1. vet-, olieachtig, vettig; 2. morsig, vuil, onzedelijk, onbeschaafd. * - CHAIN CABLE,
S. (zeev.) modderachtige kabelketting, m. * -HEELS, B.
mv. (veearts.) knieboogkloven, v. mv. muik, v.
* -LUSTRE, S. vetglans, m.
Great, (ghreet), bn. 1. groot; to grow -, groot worden.
opgroeien; it is no - matter, het is geen groote zaak, het
heeft niet veel te beduiden; Alexander the -, Alexander
de Groote; 2. verheven, grootmoedig; a - soul, eens
verhevene ziel; a -idea, een grootsche gedachte; 3. gewichtig, belangrij k;a -charge,een gewichtige betrekking,
- post; a - deal, veel; a - many, veel, een groot aan
a - while ago, lang geleden; 4. indrukwekkend,-tal;
grootsch; she walks serenely -, zij treedt met indruk
majesteit voort; 5. rijk, prachtig; he holds --weknd
table, hij houdt groote tafel, hij discht rijk op; 6. dik, gezwollen; eyes - with tears, oogen van tranen gezwollen; 7. zwanger, vol (van dieren); 8. ijdel, opgeblazen;
- looks, trotsche blikken, - manieren; 9. innig; to be with, vertrouwd -, innig verknocht zijn met, - aan; in
gunst staan bij. * - AGE, s. hooge ouderdom, m. * - BELLIED, bn. 1. dikbuikig; 2. zwanger. *-CIRCLES, S. mv.
(aardr.) groote cirkels (die een bol in twee gelijke doelen
snijden),m. mv. *- COAT, s. 1. overjas; 2. (mil.) kapotjas,
V. * -GO, S. promotie-examen, 0. * -GRAND-FATHER, Zie
op GRAND. *- HEARTED, bn. groothartig, grootmoedig.
5 -HORSE, s. (rijsch.) schoolpaard, o.*- PRIMER, s. (drukk.)
tertiaan-letter, v. * - SEA, S. (zeev.) 1. hooge -, holle zee,
v.; 2. (het) ruime sop, 0. * -SEAL, S. grootzegel, o.
*-WHEEL, S. (uures.) spiraalrad, o.
Great, (ghreet), s. 1. (het) geheel, groots; by the -, at
the -, (kh.) dooreen, voetstoots; to build by the --, bij
aanbesteding laten bouwen; 2. groote, aanzienlijke, rijke,
m.; the -- despise the poor, degrooten verachten de armen.
Greaten, (ghreet'-n), bw. en ow. (w. g.) groot maken,
- worden.
Greatly, (ghreet'-li), bijw. grootelijks enz.; zie GREAT, bn.
re atness, (ghreet' -nes), s. 1. grootheid; 2. verhevenheid, v.; - of mind, grootheid van ziel; 3. aanzien, o.
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macht, v. hoogmoed, m. hooghartigheid, V. trots; 5.
rijkdom, m, pracht; 6. hevigheid (der koude); 7. kracht
(van toon); 8. heftigheid (van drift), v.
Greaves, (ghrievs), s. mv. 1. (oudt.) beenstukken (der ridders), o. mv.; 2. kanen (van vet), v. mv.
Grebe, (ghrieb), S. zilver-duiker (vogel), m.
Grecian, (ghri'-sun), bn. Grieksch. k -, m. v. 1. Griek,
Grieksche (vrouw); 2. die Grieksch verstaat, m. v. graeCus, m. *- FIRE, S. (mil.) Grieksch vuur. o. * - IZE, ('adz),
ow. Grieksch spreken.
Grecism, (ghri'-sism), s. Grieksche (taal)wending, v. hellenisme, 0.
Grecise, (ghri'-sajz), bw. 1. Grieksch maken, een Griekschen vorm geven (aan); 2. in het Grieksch vertalen.
*_, ow. Grieksch spreken. *- D, dw. bn. vergriekscht.
*...ING, dw. bn. Grieksch makend enz.
Gree, (ghrie), S. 1. overeenkomst, 2. trap, v.; rang, graad,
m. *-, Ow. Zie AGREE.
Greece, (ghries), s. 1. (oudt.) trap, v.; 2. (aardr.) Griekenland, o.
Greed, (ghried), S. begeerigheid, v. *- ILY, ('- i- li), bijw.
zie GREEDY. *-INESS, s. 1. gulzigheid, gretigheid; 2.
begeerlijkheid, v. hevig verlangen, o.
Greedy, (ghried' -i), bn. 1. gulzig; 2. - of, gretig -, begeerig naar; - of honor, dorstig naar eer; I am - to
know, ik ben begeerig te weten (of). *- GUT, S. gulzig
-ard,m.
Greek, (ghriek), bn. Grieksch; zie GRECIAN. - ROSE, S.
vrouwenroosje,
o.
koekoeksbloem, v.
Greek, (ghriek), m. v. 1. Griek, m. Grieksche (vrouw),
Griekin, v. ; 2. S. (het) Grieksch (taal), o.
Green, (ghrien), bn., *- LY, bijes. 1. groen; 2. nieuw,
frisch; a - wound, een versche wonde; 3. onrijp: cherries, onrijpe kersen; (fig.) - meat, ongaar -, halfgekookt vleesch; 4. - age, prille jeugd; in his -er years,
in zijne vroegste jaren; - old age, krachtige ouderdom;
5. (fig.) groen, ongeoefend, nieuw, zonder ondervinding; - in judgment, van onrijp oordeel, - verstand; 6.
bleek, kleurloos, koud; to look -, er schraal uitzien;
- goose, Mei-gans. 5 -BROOM, S. (plant.) verversbrem,
v. 5 - CHAFER, S. gouden tor, v. meikever, m. 5- CHEESE,
S. groene kaas, v. *- CLOTH, S. court of --, hof
Engeland) voor rechtszaken het-marschlkengt(i
huis des konings betreffend. *CROP, s. moesgroenten, v. mv. *-DRAGON, s. (plant.) soort slangenkruid, o. *- EARTH, s. (very.) berggroen, o.
*-EYED, bn. (Shak.) met groene oogen. *_FINCH, S.
groene vlasvink, m. * - GAGE, S. kleine gele pruim, v.
*- GROCER, m. v. groente-, ooftverkooper, -ster m. v.
*-HAIRED, bn. groenharig. *-HASTINGS, S. mv. vroegpeulen, doppers, v. m. mv. * - HIDE, S. groene -, ongelooide
huid, v. *- HORN, 5-HEAD, S. groen, nieuweling, onnoozele bloed, m. *- HOUSE, s. broeikas, v. * - HOUSEBUG,
s. soort bladluis, v. 5 -LAVER, S. soort plant. *- MAN,
m. groenteman, -verkooper, m.* -PEAK, S. groene specht
(vogel), v. 5 -PLACE, 5 -PLOT, S. grasperk. o. S-PLOVER,
s. groene pluvier (vogel), m. *- ROOM, s. (toon.) vergaderkamer der tooneelspelers, v. foyer, M. 5 -SEED, S.
soort katoenplant, v. *- sIoKNESS, S. (gen.) bleekzucht,
bloedarmoede, v. 5 -snor, s. groentewinkel, -kelder, m.
*-SPARROW, s. platbek (vogel), m. 5-STALL, m. groente-,
fruitstal, m. 5-STONE, s, groene (rots)steen, m. 5 -SWARD,
S. gras-, zodenperk, o. 5 -TURTLE, S. reuzen-schildpad, v.
*-VITRIOL, S. (scheik.) zwavelzuurijzer, 0. *-WAX, S.
archief van do rekenkamer (in Engeland), o. *- WEED,
S. (plant.) verversbrom, v. 5 -WOMAN. S. groente-, fruitvrouw, - verkoopster, v. 5 -woon, s. kreupelhout, jong
geboomte, o.; under the - shade, onder de schaduw van
het groene loof. * - WREN, S. sijsje der weiden, o.
Green, (ghrien), S. 1. (het) groen; to be fond of -, het
groene -, de groene kleur beminnen; apple -, cabbage -,
donkergroen; grass -, meadow -, weidegroen; sea-,
zeegroen; 2. gras, o. zode, v.; to lie on the -, op het
gras liggen; 3. grasperk, groen tapijt, weiland; 4. loof,
gebladerte, o. *-s, mv. 1. groente, moes-, keukengroenten, v. mv.; 2. kool, v.
Green, (ghrien), bw. 1. groen maken; 2. (very.) groenen.
*-ED, (ghriend), dw. bn. groen gemaakt. 5-ERY, ((- ur-i),
s. groene planten, groenten, v. mv. *- HOOD, S. 1. (het)
groen zijn, onrijpheid; 2. (fig.) onnoozelheid, v. 5-ING,
dw. bn. groen makend. -, s. 1. (het) groenen; 2. groenling (appel), m. *- ISH, 5-LY, bn. 1. groenachtig, on-

rijp; 2. (fig.) onnoozel, nieuw. *-ISHNESS, S. 1. groen
onrijpheid; 2. onnoozelheid, nieuwheid, v.-achtiged,
Greenland, (ghrien'-lend), s. (aardr.) Groenland (Amerika), o. *-, bn. Groenlandsch. *- ER, ('-ur), m. v.
Groenlander, m. Groenlandsche (vrouw), v. 5-FISH,
s. kabeljauw, m. * - MAN, m. Groenlands-, walvischvaarder, m. 5 -OIL, s. walvischtraan, v.
Greenness, (ghrien'-nes), s. 1. groenheid, v. (het) groene;
zie GREEN, s.; 2. onrijpheid, (ook fig,); 3. onnoozelheid,
kinderachtigheid, nieuwheid; 4. levenskracht, frischheid, v.
Greenockite, (ghrien'-ok-ajt), s. soort zwavel (naar lord
Greenock dus genoemd), m.
Greenwich, (ghrien'-itsj), s. (aardr.) Greenwich (Engeland), o.; - latitude, (aardr.) noorderbreedte van Greenwich (over den sterrentoren van Greenwich getrokken).
Greet, (ghriet), bw. 1. groeten, begroeten; to - one by
the name of -, iem. begroeten -, aanspreken onder den
naam van; 2. gelukwenschen; 3. ontmoeten. *-, ow.
elkander begroeten. *- ED, dw. bn. gegroet enz.; zie
GREET. *-ER, m. v. groeter, begroeter, -ster, m. v.
5-ING, dw. bn. groetend enz. -, s. (het) groeten enz.;
Zie GREET.
Greeze, (ghriez), s. trap, v.
Greffier, (ghref'-fi-ur), m. griffier, m.
Gregal, (ghrie'-ghel), bn. tot eene kudde behoorend.
Gregarian, (ghre-ghee'-ri-en), bn. Zie GREGAL; - soldier,
gemeen soldaat. 5 ...Rious, ('ri-us), bn., -LY, bijw. in
kudden levend, bij zwermen vliegend. *...RIOUSNESS,
('-ri-us-nes), s. het leven in kudden, - in troepen.
Gregghoe, (ghregh'-gho), s. buis, jak, o.
Gregorian, (ghre-gho'-ri-en), bn. (tij dr.) Gregoriaansch
(naar paus Gregorius XIII, 1562); - telescope, Gregorische verrekijker (naar Gregory, een Eng. hoogleeraar).
Gregory, (ghregh'-o-ri), m. Gregorius (m. n.).
Greit, (ghrajt), ow. klagen, (gem.) grienen.
Greith, (ghrajth), bw. gereed maken. *-, s. 1. goed, o.
plunje, v.; 2. huisraad, o.
Gremial, (ghri'-mi-el), bn. tot de borst behoorend.
Grenade, (ghre-need'), s. (mil.) granaat, v. 5 -rouCH, S.
granaattasch, v.
Grenadier, (ghren-e-dier'), m. 1. (mil.) grenadier; 2.
zek. Afrikaansche vogel, m.
Grenadille, (ghren'-e-dil), s. passiebloem, v.
Grenat, (ghren'-et), Zie GARRET. 5-IFORai,(- net'-i-form),bn.
granaatsteenvormig. * - ITE, ('-e-tajt), s. granaatsteen, m.
Gressorial, (ghres-so'-ri-el), bn. met drie steenen voorwaarts (van vogelpooten).
Grew, (ghroe), vt. groeide enz.; zie GROW.
Grey, (ghree), * -HOUND, m. (jag.) windhond, hazewind,
m. 5 -SQUIRREL, s. aschgrauw eekhorentje, o.
Gretna-Green, (ghret'ne-ghrien), s. (aardr.) dorpje in
Schotland waar geheime huwelijken werden gesloten
(door een hoefsmid), o.
Grew, (ghroe), vt groeide; zie GRAW.
Grice, (ghrajs), s. 1. speenvarkentje; 2. (jag.) jong wild
zwijn, 0.; 3. zie GREEZE.
Griddle, (ghrid'-dl), s. koekepan, v.
Gride, (ghrajd), bw. snijden, zagen; to - through, doorsnijden.
Gridelin, (ghrid'-e-lin), s. appelbloesem (kleur), o.
Griding, (ghrajd'-ing), dw. bn. snijdend.
Gridiron, (ghrid'-aj-run), s. braadspit, o. rooster, m.
*- PENDULCM, S. (uures.) compensatie -slinger, m.
Grief, (ghrief), S. kommer, m. harteleed, o. smart, v.; to
die for -, van verdriet sterven; to be a - to, het verdriet -, de kommer zijn van. 5 -FUL, bn. veel kommer.
*-LESS, bn. zonder verdriet. *-IMBITTERED, bn. kwijnend van verdriet. 5 -sxoT, 5-woRN, bn. (Shak.) van
kommer verteerd.
Grievable, (ghriev'-i-bl), bn. beklagenswaard.
Grievance, (ghriev'-ens), s. 1. grief, v. bezwaar; 2. leed,
o. kommer, m. plaag; 3. krenking, v.
Grieve, (ghriev), bw. verdrieten, hinderen, grieven, krenken, leed doen; to be -d at, verdriet hebben bij; it -s
me to hear that, het doet mij leed te vernemen, dat.
*_, ow. - at verdriet hebben, zich bedroeven, kniezen;
what did he - at? waarover bedroefde hij zich? we for his bad conduct, zijn slecht gedrag doet ons leed.
-n, dw. bn. verdroten enz., zie GRIEVE. *-R, ('-ur),
m. v. 1. bedroever, bedroefster, hooner, hoonster; 2. treurende, kniezer, kniesster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY,
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bijw. verdrietend, bedroevend enz. -, s. (het) bedroe
-venz.;
zie GRIEVE.
Grievous, (ghriev'-us), bn., *- LY, bijw. 1. zwaar; drukkend; 2. bedroevend, grievend, pijnlijk, wreed; these are
- news, ziedaar bedroevende tijdingen; a - truth, Bene
bedroevende waarheid; 3. ernstig, zwaar, hevig; to sin
-ly, zwaar zondigen ; 4. grievend, hoonend ; 5. - beast,
(Bij b.) schadelijk dier. *- NESS, S. 1. drukkende last; 2.
bedroevende aard, m. krenking; 3. hevigheid; zwaarwichtigheid, v.; - of war, - of famine, het drukkende van
den oorlog, - van den hongersnood.
Griffin, (ghrif'fin), s. zie GRIFFON. *-LIKE, bn. als een
grif oen, als een gier.
Griffon, (ghrif'-fun), S. 1. griffioen, grijpvogel, gier; 2.
(fig.) nieuweling, groen (in Oost-Indië), m.
Grig, (ghrigh), S. m. v. 1. aal, peuraal (visch), m.; 2.
(fig.) vroolijke kwant, m. - deern, v.; 3. huis waar het
lustig toegaat, o.; 4. gezondheid, v.
Grill, (ghril), S. 1. opening (in het balspel), v.; 2. (het)
roosten; 3. bakvischje, o. *-, bn. schrik-, huiveringwekkend. *-, bw. 1. roosteren, braden; 2. kwellen.
*-ADE, (-leed), s. (het) geroosterde, gebradene.
*-AGE, (-lidsj), s. rasterwerk, o. * - ED, dw. bn. 1.
geroosterd; 2. gekweld. *- ING, dw. bn. 1. roosterend;
2. kwellend. *-us, s. (scheik.) vitrioolzout, o. *- Y,
(' -li), bw. kwellen, afwerken.
Grim, (ghrim), bn., * - LY, bijw. 1. afschuwelijk, vreeselijk, ijselijk; 2. grimmig, woest; 3. leelijk; 4. norsch,
gemelijk. * -FACED, * -LOOKED, * -VISAGED, be. afschuwelij k van gelaat. * -GRINNING, bn. met een grijnzend
(grimmig) aangezicht.
Grimace, (ghrim-ees'), s. 1. kuur, v.; 2. grijns, m.; 3.
(fig.) -s, mv. kuren, fratsen, v. mv. gemaaktheid, v.
*-D, (-meest'), bn. 1. grijnzend; 2. gemaakt.
Grimalkin, (ghri-mel'-kin), s. 1. (oudt.) naam eener oude
kat ; 2. oud moedertje, bestje, o.
Grime, (ghrajm), s. 1. vuil, o. vuiligheid, v. slijk; 2.
zwartsel, roet, o.; to be all over -, geheel met vuil
overdekt zijn. *-, bw. 1. bemorsen, bezoedelen; 2. zwart
maken; to - one's self, zich onkenbaar maken.
Grimly, (ghrim'-li), bn. en bijw. zie GRIM; to look -,
grimmig uitzien.
Grimness, (ghrim' -nes), s. 1. grimmigheid; 2. afschuwelijkheid, woestheid, v.
Grimy, (ghraj'-mi), bn. vuil, met zwartsel -, met roet
ingesmeerd.
Grin, (ghrin), s. 1. (tanden)geknars, o.; 2. (het) grijnzen;
3. voetangel. valstrik, m.; he showed twenty teeth at a
-, (fig.) hij toonde grijnzend zijne tanden; 4. grimlach,
m. *-, ow. 1. tandenknarsen; to - on, aangrijnzen;
2. bitter glimlachen. *-, bw. door een bitteren lach -,
door een grijnà te kennen geven.
Grind, (ghrajnd), s. (zeev.) kink, m. * - MILL, S. slijp
*.STONE, S. 1. slijp-, molensteen; 2.-molen,.
(very.) wrijfsteen, m. *- QUARRY, S. (molen) steengroeve,v.
Grind, (ghrajnd), bw. ow. (vt. en dw. ground), 1. malen, vermalen, vermorselen; to - to powder, tot poeder
vermorselen; 2. wrijven (verf); 3. slijpen, wetten, scherpen; 4. polijsten (glas); 5. tandenknarsen ; 6. (fig.) onderdrukken, verpletteren. *-, ow. 1. vermalen, in stof
vallen; corn will - well, het koren zal zich goed laten
malen; glass -s smooth, glas laat zich goed polijsten;
2. knarsen; 3. (zeev.) kinken, onklaar zijn.
Grinder, (grajnd'-ur), m. v. 1. maler, maalster; 2. slijper, -ster; 3. wrijver, wrijfster, m. v.; 4. (fig.) onderdruk
S. 5. slijp-, molensteen; 6. maaltand, tand, m.-ker.*,
Grinding, (grajnd'-ing), dw. bn. malend enz. *-, bn.
(fig.) smartelijk, knagend. *-, s. (het) malen enz.; zie
GRIND, bw. * -STONE, S. zie GRINDSTONE.
Grinner, (ghrin'-nur), m. v. tandenknarser, grinniker,
-ster, m.v.
Grinning, (ghrin'-ning), dw. bn., *- LY, bijes. tandenknarsend enz. *-, s. (het) tandenknarsen enz.; zie GRIN.
Grip, (ghri), S. 1. zie GRIFFON; 2. greep, m.; 3. slootje,
o. gleuf, v. -, bw. met slooten doorsnijden, - draineeren.
Gripe, (ghrajp), bw. 1. grijpen, vatten; 2. knellen, vasthouden, omknellen, drukken (in de armen enz.); 3.
buikpijn geven, snijden (de darmen); 4. (zeev.)knijpen
(den wind); 5. (fig.) onderdrukken. *-, ow. 1. buikpijn
hebben; 2. Vrekkig zijn; 3. (zeev.) loefgierig zijn; to windward, in den wind opschieten; 3. (stoomw.) ruw
worden; slijten.
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Gripe, (ghrajp), S. 1. greep, m.; to letgo one's -, loslaten;
with firm -, met vasten greep, met vaste hand, (ook
fig.); 2. (fig.) macht; if I had him in my -, indien ik
hem in mijne macht (handen) had; 3. drukking, v. druk,
m.; the - of poverty, de druk der armoede; 4. onder
afpersing, v.; 5. (zeev.) loefhouder, m.; 6. -s,-druking,
mv. (zeev.) bootskrabber, m.; 7. -s, mv. buikpijn, v. koliek, o. *- FUL, bn. grimmig, gretig.
Griper, (ghrajp'-ur), m. v. l.vatter, grijper, -ster; 2. onderdrukker, -ster, m. v.; 3. vrek, inhalig mensch, m.
Griping, (ghrajp'-ing), dw. bn. grijpend enz. *-, bn. 1.
- pains, vreeselijke buikpijn; - poverty, drukkende
armoede; - ship, (zeev.) loefgierig schip; 2. gierig, vrekkig; - miser, inhalige vrek. *-, s. 1. (het) grijpen enz.;
Zie GRIPE; 2. buikpijn, v.
Gripple, (ghrip'-pl), bn. Zie GRIPING, bn. *- NESS, S.
gierigheid, vasthoudendheid, v.
Gris, (ghris), s. (kh.) soort bont, o.
Grisamber, (ghris'-am-bur), bn. (w. g.) ambergrijs.
Grise, (ghrajz), s. (Shak.) trap, v.
Griskin, (ghris'kin), s. ruggegraat, v. -been (van een
varken), o.
Grisliness, (ghris'-li-nes), s. ijselijkheid, afschuwelijkheid, v.
Grisly, (ghris'-li), bn. ijselijk, afschuwelijk, afzichtelijk.
Grison, (ghraj'-zun), s. soort (Zuid-Amer.) varken, o.
Grisons, (ghri'-zuns), m. mv. Grauwbunders (in Zwitserland), m. mv.
Grissel, (ghris'-il), v. 1. Grissilla (v. n.); 2. S. vleeschkleur, v.
Grist, (ghrist), s. 1. maalkoren, o.; to bring - to the
mill, (spr.) voordeel aanbrengen, bloed zetten; 2. meel,
o.; 3. voorraad, m. levensmiddelen, o. mv.; 4. voordeel,
o. winst, v.; 5. (kh.) pas geweven lint, o. *- MILL, S.
korenmolen, m.
Gristle, (ghris'-tl), s. kraakbeen, o. *...LY, (ghris'-li), bn.
kraakbeenig.
Grit, (ghrit), S. 1. grof meel, o.; 2. havergrutte, v.: 3.
grof zand, o. kiezel, v.; 4. metaalgruis, -grut, -stof; 5.
vijlsel, o.; 6. zandsteen, m.; sharp -, slijpsteen. *- Rocx,
* -STONE, S. harde zandsteen, m. *- TINESS, S. (het)
zandige, kiezelige. *- TY, bn. 1. zandig, kiezelig; 3. gruis
-achtig.
Grizelin, (ghriz'-e-lin), Zie GRIDELIN.
Grizzle, (ghriz'zl), s. 1. appelbloesem(kleur), v.; 2.
grauwtje, o. ezel, m. *- D, bn. grijs, grauw. *...Y, bn.
grijs-, grauwachtig.
Groan, (ghroon), s. 1. zucht, m. gekerm, o.; to give a -,
een schreeuw -, een gekerm uitstooten ; to fetch a
deep -, een diepen zucht loozen ; dying -s, rocheling (eens stervenden); 2. geknor, (het) knorren (van
dieren); 3. gerommel (van den donder); geloei (van den
wind), o.
Groan, (ghroon), ow. - for, 1. kermen, zuchten, stenen;
to - one's pains, zijne pijnen (fig. smarten) uitschreeuwen;
to - one's life away, kermend den adem uitblazen; 2.
knorren, stenen, janken (van dieren). *- RD, dw. bn.
gekermd enz.; Zie CfROAN. *-FUL, bn. bedroefd, bedroevend. * - ING, dw. bn. kermend enz. -, s. (het) kermen enz.; zie GROAN, ow. en bw.
Groat, (ghroat), s. 1. groot (oude Eng. pasmunt' = 20
cent ong.); 2. (fig.) sommetje, o. *-' S WORTH, S. waardij
van een groot, nietigheid, v. *-s, mv. havergrutte, v.
Grocer, (ghro' -sur), m. v. 1. kruidenier, -ster, m. v.;
2. drogist, m.; -'s hall, kruideniersgildekamer; -'s
shop. kruidenierswinkel, m. *- Y, s. (-ies) 1. kruidenierswaren, v. mv.; 2. -winkel, m.; 3. drogisterij, v.; - wares,
drogerijen, specerijen, v. mv.
Grog, (ghrogh), s. grog (zek. drank), m. *- BLOSSOM, S.
rum-, brandewijn-puist (aan den neus), v. *- DRINKER,
m. grog-drinker, dronkaard, m. *- SHOP, s. herberg,
kroeg, v. *- GY, (-ghi.), bn. dronken.
Grogram, (ghrogh'-rem), Grogran, (ghrogh'-ren),s. (kh.)
gros de Naples (zijden stof), o.
Groin, (ghrojn), s. 1. (ontl.) lies ; 2. (bk.) rib ; 3. (var
knorren (van dieren). *- ED, do.-kens)uit,v.*ow
geknord. -, bn. (bk.) met ribben, krom, hoekig.
Gromet, (ghrom'-et), s. (zeev.) 1. roeistrop; 2. leuver; 3.
kraag, m.
Gromil, (ghrom'-il), zie GROMWELL.
Gromwell, (ghrom' -wel), s. (plant.) steenzaad, o.
Groom, (ghroem), m. 1. jongen, bediende, oppasser; 2.
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jonge lakei, palfrenier, m.; head -, (rijsch.) pikeur; of the chamber, koninklijke kamerdienaar; - of the stole,
opziener der koninklijke garde-robe, opperkamerheer;
3. linker, jonkman, m. - v. eerste hofdame, v. *-POR
-TER,
m. eerste intendant, m.
Groom, (ghroem), bw. (rijsch.) oppassen, verzorgen.
* -ING, S. (het) oppassen.
Groove, (ghroev), s. (timm.) groef ; 2. mijngroef; 3.
(zeev.) sponning, keep, holte, voor; 3. keel (van een
kanon), v. * -BOARD, S. (zeev.) jaagboord, o.
Groove, (ghroev), bw. (timm.) groeven, uithollen,
sponningen maken. *- D, dw. bn. gegroefd enz.; zie
GROOVE. *-R, m. mijnwerker, delver, m. 5 ...ING, dw.
bn. groevend. -, s. (het) groeven enz.; groef, v.
-PLANE, S. groef-, ploegschaaf, v.
Grope, (ghroop), ow. - for, after, rondtasten, op den
tast loopera naar. *-, bw. rondtasten; we -d our way,
wij liepen op den tast voort. *- D, (ghroopt), dw. bn.
getast enz.; zie GROPE. *-R, (- ur), m. v. die op den
tast loopt, dwal.er, dwaalster, m. v. 5 ...ING, dw. bn.,
-LY, bijw. rondtastend enz. -, s. (het) rondtasten enz.;
zie GROPE.
Gross, (ghros), bn., * - LY, bijes. 1. dik, vet; 2. dik, lijvig;
3. grof, lomp, dom; a - fault, een lompe fout; 4. onbeleefd, onbeschaafd, 5. grof; - features, grove (gelaats-)
trekken; 6. dik, dicht; - vapor, dikke damp, - mist; 7.
schandelijk zwaar (van misdaden); 8. dom; a - error,
een grove dwaling. * -ADVENTURE., s. (zeev.) bodemerij, v. * -AMOUNT, * _AVERAGE, S. averij-grosse, v.
* -BEAK, S. dikbek (vogel), m. *- FREIGHT, s. brutovr acht, v. * -HEADED, bn. met een dik hoofd; (fig.) dom.
*-PRICE, s. bruto-prijs (zonder aftrek der onkosten), m.
*- RECEIPT, s. bruto - ontvangst, v. *-sum, s. totaal bedrag, o. *- WEIGHT, s. bruto - gewicht, o.
Gross, (ghros), s. 1. (het) geheel, massa, v.; the - of the
people, het gros van het volk; in -, in het algemeen;
in -, in the -, by the -, voetstoots, alles dooreen; to
relate in -, (iets) in de hoofdtrekken verhalen, eene
algemeene schets geven van; they rejoin one by one in a -,
zij vereenigen zich een voor een tot een geheel korps;
the - of a sound, het geheel van een klank; 2. (kh.)
gros, (twaalf dozijn), o.; 3. a villain in -, een lijfeigene
aan den bodem gehecht.
Grossness, (ghros' -nes), s. 1. dikte, logheid, zwaarlijvigheid; 2. grofheid, plompheid; 3. lompheid, onbeschaafdheid, ruwheid; 4. zwaarwichtigheid, hevigheid, v.
Grossular, (gros' -sjoe-lur), bn. (plant.) kruisbezie-achtig.
*-, s. (soort) granaat(steen), m.
Grot, (ghrot), *- To, S. grot, spelonk, v. *- WARE, S.
S. ruwe pottenbakkerswaren, v. mv.
Grotesque, (ghro-tesk'), bn., *- LY, bijw. potsierlijk,
grotesk. *-, s. potsierlijkheid, v. (het) groteske. -s,
mv. grotwerk, o. 5 -NESS, s. (het) groteske.
Ground, (ghraaund), s. 1. grond, bodem, m. aarde, v.;
-s, tuinen, akkers; consecrated -, gewijde grond, Godsakker, m. kerkhof, o.; low -s, lage gronden; rising --, heuvelachtige grond, terp, m.; to be above -, (fig.) nog in
het leven zijn; to be under -, onder de aarde -, begraven zijn; even -, on a level with the -, gelijk met den
grond; to break the -, de aarde spitten; (zeev.) het anker lichten; (mil.) de loopgraaf openen; (fig.) het ijs
breken; to be brought to the -, op den grond vallen,
omvallen; to be burned to the -, tot den grond afbranden; to come head foremost to the -, met het hoofd
voorover op den grond vallen; to gain -, gather -, get -,
terrein winnen, vooruit komen, (fig.) veld winnen; to gain
- upon, inhalen; (fig.) op zijde -, voorbijstreven; te give
-, achteruitwijken, - deinzen; to go upon sure -, op
vasten bodem gaan; (ook fig.) zeker van zijne zaak zijn;
to hold -, to keep one's -, zich staande houden (ook
fig.), geen duim grond verliezen; to put under -, onder
de aarde stoppen; to raze with the -, gelijk met den
grond maken; to stay one's - against, zich staande hou
(ook fig.) zich handhaven tegen; 2. grond, akker,-den,
m. grondeigendom, m. en o.; 3. grondgebied, o.; on English
-, op Engelschen bodem; 4. terrein, veld, slagveld, o.; 5.
(zeev.) ankergrond, m.; foul -, slechte ankergrond; holding -, hougrond ; ship a-, gestrand schip ; to strike
(touch) -, op het droge stooten; to get a-, aan den
grond raken; to reach (fend) -, grond peilen; to run
a-, op strand zetten; 6. (schild. enz.) grond; fore -, voorgrond; back -, achtergrond; schaduw, v.; on a green-, op
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een groenen grond; 7. grondslag, m. basis, v.; he stated'
the -s of this complaint, hij zette de gronden zijner aanklacht uiteen; the - of his unhappiness, de reden van
zijn ongeluk; to give -- to, reden geven tot, - our; sound'
judgment is the - of writing well, een gezond oordeel is
de grondslag van een goeden stijl; 8. beginsel, o. hoofdinhoud, m. stof (van een roman enz.). v.; 9. (muz.)
motief, thema, o.; 10. (wev.) draad, m. schering, v.
*_ANGLING, S. (het) visschen met den hengel zonder
dobber. *_ASH, S. 1. jonge esscheboom; 2. koevoet, m.
*-BAIT, S. (visch.) lokaas, o. lokbrij, v. * - BEETLE, S.
loop-, aardkever, m. *-- CHERRY, s. zekere wierplant
(Zuid -Amer.), v. *-DOVE, S. soort duif,v. * -END,s.worteleinde, o. *- FLEA, s. aardvloo, v. *- FLOOR, s. laagste
verdieping (gelijk met de straat), v. *--FORM, s. grond
* - HARE, S. veldhaas, m. 5 -HOG, s. marmot-vorm,in.
(Zuid- Amer.), v. * - ICE, s. grondijs, o. s -IVY, s. (plant.)
aardveil, eiloof, o. *- LINE, S. 1. (meetk.) grondlijn, v.; 2.
vischsnoer, o. * - MALT, s. droesem, m. grondsop, o.
* -NEST, s. aardnest, o. * - NUT, s. aardnoot, v. *- OAK,
s. jonge eik, m. *- PINE, s. veldcipres, v. *- PLAN, S.
horizontaal vlak, - plan, o. 5 - PLATE, s. (bk.) drempel,
m. zool, v. * - PLOT, S. 1. bouwgrond, m.: 2. schets;
3. hoofd - intrige (van een tooneelstuk enz.), 'v. *- RENT,
s. 1. grondbelasting; 2. grondpacht, v. *- Room, s. beneden-, zijkamer, v. *- sEA, s. (zeev.) grondzee, v.
*- SHORE, s. paalwerk, o. *- sEL, S. (plant.) kruiswortel, m. 5 -SILL, s. 1. (bk.) drempel, m. zool, v. -,
bw. van drempels voorzien, drempelen. *-SQL?IRREL, S.
1. zwart gestreept eekhorentje, o.; 2. (zeev.) zwin, o.
*- STORY, S. (bk.) laagste verdieping, v. * -STROKE, S.
grondlijn, schets, v. *- STRUCK, bn. (zeev.) vast -, op
het droge zittend. *-SUGAR, S. (kh.) basterdsuiker, v.
*- SWALLOW, S. oeverzwaluw, v. *- SWELL, S. grondzee,.
v. * -TACKLE, S. (zeev.) grondtakel, m. ankertakelage,.
v. * - TIER, s. (zeev.) onderste laag watervaten, v. *-TIMBER, s. (timm.) schoor, ligger, m. *- TOES, S. mv. heede
(van hennep), v. * - WAYS, s. mv. (zeev.) liggers, m. mv.
* -WORK, s. (bk.) fundeering, v. *- woRM, s. aardworin,m.
Ground, (ghraaund), vt. sleep. *-, dw. bra. geslepen enz.;
Zie GRIND, bw.
Ground, (ghraaund), bw. 1. grondvesten, den grond leggen van (tot); 2. onderrichten in de beginselen; to be well
-ed, goed vertrouwd zijn met de beginselen; 3. (mil.) arms.' zet af 't geweer ! (commando); 4. (zeev.) op den
wal zetten. *-, ow. (zeev.) stootera, stranden. *- AGE,
('-idsj), S. (zeev.) ankerrecht, -geld, o. *- ED, dw. bw.
gegrondvest enz.; zie GROUND, bw. ow. *- EDLY, bijw. op
vaste beginselen; in den grond. * - ING, dw. bn. grond
zie GROUND. * -LESS, bn., -LY, bijw. zonder-vestndz.;
grond, ongegrond. *_ LESSNEES, S. ongegrondheid, v.
Groundling, (ghraaund'-ling), s. grondeling (visch), M.
*-, m. 1. nietswaardig mensch; 2. (toon.) toeschouwer
in den bak, m.
Groundly, (ghraaund' -li), bijw. grondig, -lijk.
Group, (ghroep), s. groep, v. *-, bw. groepeeren, bijeen
p laatsen, tot een groep vormen. *- ED, (ghroept), dw.
bn. gegroepeerd. 5 -ING, dw. bn. groepeerend.
Grouse, (ghraus), s. 1. woud -, veldhoen, o.; black -..
korhoen, v.; red -, hazelhoen, o.; 2. (jag.) wilde kippen
wilde kippen jagen. *...ING,-geslacht,o.*wp
dw. bn. op wilde kippen jagend.
Grout, (ghraut), s. 1. grof meel; o.; 2. wilde appel, m.;
3. (mets.) dunne gipskalk, - mortel. v.; 4. ongegest bier,
o.; 5. droesem, m.; 6. (fig.) uitschot, o. *- HEAD, S. kleine
baars, m.
Grout, (ghraut), ow. (mets.) met gipskalk voegen. *...ING,
dw. bn. (mets.) voegend. -, s. (het) voegen, voegsel, o.
Grove, (ghroov), s. 1. bosschage, boschje ; 2. loof-wa-'

rande, v.
Grovel,(ghroov'1), ow. 1. kruipen; 2. liggen (op den buik).
*-ER, ('-lur), m. v. kruiper, -ster, m. v. * - ING, dw.
kruipend (ook fig.).
Grovy, (ghroov' -i), bn. tot een bosschage behoorend,
vol boschjes.
Grow, (ghro), ow. onr. (vt. grew, vdw. grown) 1. groeien;
2. grooter worden; 3. groeien, opschieten (van planten);.
4. groeien, vermeerderen; his reputation is -ing, zijn naam
breidt zich meer en meer uit; to - in wisdom, in wijsheid
toenemen; 5. langzaam opkomen; their animosity had
--n to be so violent, hunne verbittering was tot zulk een
hoogte gestegen; this -s from so many wars, dit spruit
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uit zoovele oorlogen voort; 6. worden; to - rich, rijk
worden; to - less, verminderen; to - near, naderen,
naderbij komen; to - late, laat worden; to - pale,
bleek worden; you will - a thing contemptible, gij zult
u tot een verachtelijk wezen maken; to - in fashion,
in de mode komen; 7. (zeev.) stijf komen, gespannen
zijn; to - deeper, aandiepen; the cable -s, het kabel
vraagt, - staat stijf; when the sea is never so little-touw
-n, al is de zee slechts nog zoo weinig woelig; 8. „kh.)
to - in favor, in prijs stijgen, -rijzen; 9. winter grew
fast on, de winter naderde met snelle schreden; hence
-s that, van daar komt het dat; he grew to be considered as a favorite, het gebeurde eindelijk dat hij als
gunsteling werd beschouwd; they grew to rest upon
numbers, zij kwamen zoo ver dat zij zich op hun aantal
verlieten; to - to idleness, lui worden; the sum is -ing
io me, de som zal mij te beurt vallen; to be -n up,
volwassen -, volgroeid zijn; the trespasses of people are
-n up to heaven, (Bijb.) de misdaden van het volk
.schreeuwen tot God; the frog's mouth -s up, de bek
van den kikvorsch sluit zich; to - upon, overtreffen, te
machtig worden, overstelpen. *-, bw. bouwen, trekken,
tot wasdom brengen. *- ER, s. wat groeit (inz. boomen). -, iii. (plant.) bouwer, trekker, planter, m.
* -ING, dw. bn. groeiend enz.; Zie GROW, ow. en bw.
-, s. (zeev.) richting (der ankerkabels), v.
Growl, (ghrool), ow. knorren, brommen (van honden
enz.). *-, bw. door knorren enz. uiten. *-, s. geknor,
gebrom, o. *- ED, (ghroold), dw. bn. geknord. *- ER,
(--ur), s. 1. knorrende hond; 2. (fig.) onvriendelijk -,
barsch mensch, oude knorrepot, M. 5 -ING, dw. bn.,
-LY, bijw, knorrend. -, s. (het) knorren, brommen.
'Growme, (ghroom), s. lakenwevers-raam, o.
Grown, (ghroon), dw. bn. gegroeid enz.; zie GROW; woman, gevormde -, huwbare vrouw; full--, volwassen;
well-, welgemaakt. *- SEA, S. hooge zee, v.
Growse, (ghroos), ow. (w. g.) rillen, huiveren.
Growth, (ghrooth), S. gmv. 1. groei, wasdom, m.; to be
of rapid-, snel groeien, - opschieten; to be of late -,
laat -, langzaam groeien; 2. voortbrengsel, gewas, product, o.; native -, inlandsche vrucht; fine - of wood,
schoon gegroeid hout; the field was covered with a - of
herbage, het veld was met een kleed van gras bedekt;
3. (fig.) oorsprong, m. maaksel, o.; a poem of English
-, een gedicht van Engelschen bodem; this is of his -,
dit is zijn maaksel, dit komt van hem; 4. vooruitgang,
m. ontwikkeling (van bandel enz.); toeneming (eener
kwaal enz.), v. * - HALFPENNY, S. (recht.) tiende van vet
vee, 0.
Groyne, (ghro'-ajn), S. (aardr.) Corunna (Spanje). o.
Grub, (ghrub), S. 1. wormpje, o. rups, made, v.; 2. (gen.)
puistje, o.; 3. (fig.) dwaze inval, m. gril, v.; 4. dwerg,
m. dik ventje, o. ; 5. grubs, muizenissen, v. mv.
*-AR, S. wiedijzer, o. * - STREET, S. - writer, gemeene -,
broodschrijver; - poem, prulvers.
Grub, (ghrub), ow. spitten. *-, bw. - up, spitten, omspitten, wieden. *- BER, ('-bur), m. v. spitter, wieder,
-ster, m. V. (ook werkt.). *-BING, dw. bn. spittend, wiedend. -, s. (het) spitten. -HOE, s. wiedijzer, houweel, o.
Grubble, (ghrub'-bl), ow. 1. (w. g.) rondtasten (in het
donker); 2. (fig.) navorschen.
Grudge, (ghru sj), s. 1. wrok, haat, m. haatdragendheid,
v.; 2. afkeer, m. onwilligheid, v.; 3. nijd, m. afgunst, v.
*_, bw. 1. benijden; they -d us our employments, zij
benijdden ons onze ambten; 2. (iets) met tegenzin geven, beklagen, misgunnen; they have -d those contributions, met weêrzin brachten zij die belastingen op; he
-s himself the bread he eats, hij misgunt zichzelven het
brood dat hij eet. *-, ow. 1. - at, morren, zich beklagen (over); 2. afkeerig zijn (van); ongaarne doen; not to serve your country, wees niet afkeerig uw land
te dienen; 3. nijd toedragen, nijdig zijn; - not one against
another, benijdt elkander niet. *- D, (ghrudjd), dw. bn.
benijd enz.; zie GRUDGE, bw. en ow.
Grudgeons, (ghrudj'-uns), s. mv. grof meel, o.
Grudger, (ghrudj'-ur), m. v. 1. benijder, -ster, nijdigaard; 2. ontevredene; 3. beknibbelaar, -ster; 4. knorrepot, m. v.
Grudging, (ghrudj'-ing), dw. bn., *- LY, bij w. benijdend
enz. *-, S. (het) benijden enz.; zie GRUDGE, bw. en s.
Gruel, (ghroe'-il), s. grutte, brij, v.
Gruff, (ghruf), bn., *- LY, bijw. 1. norsch, barsch, geme-
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lijk; 2. ruw, grof (van zeden); -goods, (kh.) grove (OostIndische) goederen. *_REss, s. 1. norschheid, barschheid,
gemelijkheid; 2. ruwheid, grofheid, v.
Grum, (ghrum), bn. *- LY, bijw. 1. zie GRUFF; 2. heesch,
rauw; - voice, schorre stem.
Grumble, (ghrum'-bl), ow. 1. -- at, morren, grommen,
knorren, pruttelen; 2. rommelen (van den donder); 3.
brommen (van de ingewanden). *- D, dw. geknord enz.;
zie GRUMBLE. *- R, ('-ur), m. v. knorrepot, pruttelaar,
-ster, ontevredene, m. v. * - ING, dw. bn., -LY, bijw.
grommend enz.; - bowels, brommende ingewanden; thunder, rommelende donder; - waves, bruisende baren.
-, s. (het) grommen enz.; zie GRUMBLE.
Grume, (ghroem), s. 1. klont, v. geronnen bloed, o.; 2.
dikke melk, v. *...oUs, ('-us), bn. klonterig, dik. *...ousNESS, s. klonterigheid, v. (het) dikke (van melk, bloed
enz.).
Grumpy, (ghrump'-i), bijw. morrend, ontevreden.
Grundel, (ghrun'-dil), s. grondeling (visch), m.
Grundsel, (ghrund'-sil), s. drempel, m.
Grunt, (ghrunt), s. geknor, o. (het) knorren. *-, ow.
knorren, brommen. *- ER, s. 1. varken, o.; 2. knorhaan
(visch), m. -, m. v. knorrepot, m. en v. *- ING, dw.,
-LY, bijw. knorrend. -, s. (het) knorren. 5-LE, OW.
zie GRUNT, ow. -, s. speenvarken, o.
Gruteh, (ghrutsj), zie GRUDGE.
Gry, (ghraj), s. 1. (w. g.) zek. oude Eng. vochtmaat; 2.
(fig.) kleinigheid, V.
Gryphite, (ghrif'-ajt), s. gryphiet (steensoort), o.
Guadalupe, (ghoe-od'-e-loep), s. (aardr.) Guadeloupe
(West-Indisch eiland), o.
Guadalquivir, (ghoe-e-del'-kwi-vur), s. Guadalquivir
(rivier in Spanje), m.
Guaiacum, (ghwe' j e-kom), s. (plant.) pokhout, o.
Guiana, (ghwi-ee'-ne), s. Guyana (Zuid-Amerika), o.
Guana, (ghjoe-e'-ne), s. soort (Amerikaansche) hagedis, v.
Guanaco, (ghj oe-en'-e-ko), s. schaapkameel, o. guanaco, m.
Guano, (ghoe-e'-no), s. vogelmest, guano (inz. van de
kusten van Peru en Chili), m.
Guara, (ghoe e--re), s. guava, zek. vogel (Brazilië), m.
Guarantee, (gher-en-tie'), s. borg, borgtocht, m. *-, m.
V. persoon die borg blijft, borg, m. *-, bw. borg-blijven,
- staan voor. *- D, (-tied'), dw. bn. borg gebleven, gewaarborgd. *- ING, dw. bn. borg blijvend, waarborgend.
Guarantor, (gher'-en-tur), s. borg, m.
Guaranty, (gher'-en-ti), s. borg, m. 'i-, bw. 1. borg
blijven, instaan voor enz.; 2. schadeloos houden, - stellen.
Guard, (ghaard), s. 1. wacht, hoede, v.; be on (upon)
your -, wees op uwe hoede; he was off his -, hij was
niet op zijne hoede; Iput him on his -, ik waarschuwde
hem op zijne hoede te zijn; modesty is the - of innocence,
de zedigheid is de hoedster der onschuld; we shall put
a - upon him, wij zullen hem in het oog laten houden;
2. (mil.) wacht, garde, buitenwacht, voorhoede, v.; rear-,
achterhoede; coast-, kustwachter (schip); to be on -,
de wacht betrekken; to come of t -, afgelost worden;
- zijn; soldiers coming of -, de aftrekkende wacht;
soldiers going on -, de optrekkende wacht; to relieve -,
de wacht aflossen; to fall in the -, de wacht in het geweer doen komen; to row -, (zeev.) de ronde doen;
life-, lijfwacht; foot -, garde te voet; horse -, garde
te paard (in Engeland), koninklijke lijfwacht te paard;
the horse -s, het commandantshuis van den opperbevelhebber van het Engelsche leger (teLonden);3.(stoomw.)
band, beugel, m. hek rondom de machine, o.; valve -,
stoel eener klep, m.; 4. (degen)gevest, o.; 5. (schermk.)
positie, v.; to be on -, in positie staan; 6. beugel (van
een geweer), m.; 7. (uurw.) kettingveertje; 8. borduursel, galon, o.: 9. geleider, conducteur (op een spoorwagen
enz.), m. *- BOAT, S. (zeev.) wacht-, ronde sloep, v.
*-coAT, s. kapotjas, v. *- CHAMBER, *-ROOM, s. corpsde-garde (kortegaard), o. wachtkamer, v. *- HOUSE, S.
wachthuis, o. * - IRONS, s. mv. (zeev.) barghouten, o. mv.
*-LOCKS, s. mv. binnensluizen, v. mv. *-RAILS, S. mv. leuningen, V. mv. hek, o. 5-REPORT, s. (zeev.) wachtrapport, o. *- ROLL, s. wachtrol, v. *-s, mv. achterklauwen
(van een wild zwijn), m. mv. *- SHIP, s. wachtschip, o.
Guard, (ghaard), bw. 1. - against, - from, bewaken,
hoeden, beschutten, beschermen (tegen, voor); Romer has
-cd every circumstance, Homerus heeft alle omstandigheden tegen de critiek gedekt ; 2. zich verdedigen,
- beveiligen; 3. zich bewaren (tegen); 4. (mil.) geleiden,
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escorteeren; 5. (zeev.) begeleiden, konvooyeeren; 6. bezetten, galonneeren. *_, ow. op zijne hoede zijn, zich bewaren; - against flattery, wees op uwe hoede tegen de
vleierij. * - ABLE, ('-ibl), bn. 1. behoud-, beschermbaar;
2. (mil.) houdbaar. *.AGE, ('-idsj), s. 1. hoedanigheid
van behoeder enz.; 2. hoede, bescherming,
bn. 1. als voogd handelend ; 2. (wap.) uitkijkend.
*-ED, dw. bn. bewaakt, behoed enz.; zie GUARD, bw.
en ow. *- EDLY, bijw. omzichtig, -lijk, behoedzaam.
* -EDNESS, s. omzichtigheid, behoedzaamheid, v.
('-ur), m. V. bewaker, behoeder, -ster, M. v. * - FUL, bn.
voorzichtig, behoedzaam.
Guardian, tghaard' jun), m. v. 1. voogd, m. voogdes, v.;
joint -, medevoogd, -es; deputy -, toeziende voogd; 2.
armbestuurder; 3. bewaarder, hoeder, wachter, opzichter,
-ster. m. v. *-, bn. beschermend. * - ANGEL, M. bescherm-, schutsengel, m. *-Ess, v. voogdes, v. 5 -SHIP,
s. 1. voogdijschap, v.; 2. toezicht, beschermheerschap, o.
bescherming, v.
Guarding, (ghaard'-ing), dw. bn. bewakend, behoedend
enz. *-, s. (het) bewaken enz.; zie GUARD, bw. en s.
Guardless, (ghaard'-les), bn. 1. weerloos; 2. onvoorzichtig.
Guarish, (ghe'-risj), bw. genezen, heden.
Guary, (ghe'-ri), - miracle, s. (toon.) tooverballet, -spel, o.
Guava, (ghoe-ee'-ve), S. guava-plant, v. * - TREE, s. guavaboom, -heester, m.
Gubernate, (ghjoe'-bur-net), bw. regeeren. *...ION, (-nee'sun), s. regeering, V. (het) regeeren. *...ivE, ('-iv), bn.
regeerend. *...ORIAL, (-tori-el), bn. de regeering betreffend, regeerings...
Gudgeon, (ghud'-zjun), s. 1. (zeev.) vingerling; 2. grondeling; 3. (fig.) gefopte, dupe, m.; 3. (smed.) oor, o. as,
V. tap, m.; 5. (fig.) lokaas, o.
Gueber,(ghe'-bur), m. vuuraanbidder cnaam door de Mahomedanen aan de Perzische vuuraanbidders gegeven), m.
Guelders, (ghel'-durs), s. (aardr.) Gelderland, o.
Guel, Ghuelph, (ghelf), m. Guelf (naam van den aan
staatspartij in Italië, veertiende en vijftien -hanger
eeuw), m. *-, *- IC, bn. Guelfisch, tot de Guelfden-de
behoorend.
Guepard, (ghep'-urd), s. tijgerwolf, m.
Guerdan, (gher'-dun), s. belooning, v. loon, o. *-, bw.
beloonen. *- ABLE, ('-i- bl), bn. beloonenswaard. 5 -ED,
('-dund), dw. bn. beloond. 5 -LESS, bn. onbeloond.
Guerilla, (ghur-ril' -le), s. (mil.) vliegend korps, o.
ongeregelde krijgsmacht (inz. Spanje), v. *- WAR, s, guerilla-oorlog, m.
Guernsey, (ghurn' -si), s. (aardr.) Guernsey (eiland in het
Kanaal), o.
Guess, (ghess), s. gissing, veronderstelling, v.; at to -,
naar gissing, op de gis; to make a -at, gissen naar; he
has some - of it, hij heeft er Benig vermoeden van; to
give a - at, raden -, slaan naar; it is a good -, dat is
een juist denkbeeld; he found it at first (at one) -,
hij vond -, ried het dadelijk; an easy -, een licht
raadsel. 5 -ROPE, s. (zeev.) boegseertouw, o. * - woRK,
s. arbeid op goed geluk, m.
Guess, (ghes), bw. 1. gissen, vermoeden; 2. raden, slaan
naar. *-, ow. - at, gissingen maken. *- ED, (ghest), dw.
bn. gegist enz.; zie GuzSS. *-ER, ('-ur), m. v. 1. gisser,
m. gisster, v.; 2. rader, m. raadster, v.; I am a bad -,
ik kan slecht raadsels oplossen. 5 -ING, dw. bn., -LY,
bijw. gissend; bij gissing -, s. (het) gissen enz.; zie
GUESS. *-WORK, s. vermoedens, o. mv.
Guest, (ghest), m. v. 1. gast; 2. genoodigde, m. en v.
*- CHAMBER, S. zaal -, kamer voor gasten; logeerkamer,
v. 5 -RITE, s. gastvrijheid, v. plicht der gastvrijheid, m.
* -ROPE, S. (zeev.) sleeper, m. hoegseertouw, o. *-wisE,
bijw. als gast.
Guest, (ghest), ow. onthaald worden, te gast zijn (bij).
Guller, (ghuf fur), s. moederaal, blennius (visch), m.
Guggle, (ghugh'-ghl), zie GURGLE.
Guhr, (ghjoer), s. rotsslib, o.
Guid,(gaj d), bn. - morning, goeden morgen; - e'en, goeden
avond.
Guidable, (ghajd'-i-bl), bn. lijd-, volgzaam. *...ANCE,
('-ens), s. 1. leiding, wijzing, v.; submit to the - of
wisdom, laat u door de wijsheid geleiden, - voorlichten; I
was placed under his -, ik werd onder zijne leiding ge- i
plaatst; under proper -, onder behoorlijke leiding.
Guide, (ghajd), m. V. 1. wegwijzer, gids, leidsman, m.
-vrouw, v.; 2. (stoomw.) leioog, o. geleibaan, v.; 3.

(timm.) voeg, kas, wang, v. *- BLOCK, S. (stoom.) geleiblok, o. 5 -BOOK, s. gids, m. reisboek, o. *- FRAMES, S.
mv. geleiramen, 0. mv. * - LINE, * -ROPE, s. geleitouw,
0. * -POST, s. 1. wegwijzer, geleipaal, m.; 2. (fig.) fakkel, v. lichtend gestarnte, o. *- ROD, S. (stoom.) gelei
-stang,v.
Guide, (ghajd), bw. 1. geleiden, voeren; 2. besturen, leiden. *- D, ('-id), dw. bn. geleid. *- LESS, bn. zonder
gids, zonder leider (ook fig.). *- R, ('-ur), m. v. zie
GUIDE, S. 5 ...ING, dw. bn. geleidend. -, s. (het) geleiden.
Guidon, (ghajd'-un), s. (mil.) vaantje, o.
Guilbert, (ghil'-burt), m. Gilbertus (m. n.).
Guild, (ghild), s. 1. gild, gilde, o. gebroeder-, kameraadschap; 2. boete, v. * - HALL, s. stadhuis (te Londen), o.
Guildable, (ghild'-i-bl), bn. belastbaar.
Guilder, (ghild'-ur), s. gulden (munt), v.
Guile, (ghajl), s. list, sluwheid, arglist, v. bedrog, o.
*-FUL, bn., -LY, bijw. listig, arglistig, bedrieglijk..
5 - FULNESS, s. arglistigheid, bedrieglijkheid, v. *- LESS,
bn., -LY, bijw. zonder list, argeloos. *-LESSNESS, S.
argeloosheid, v.
Guiler, (ghajl'-uur), m. v. bedrieger, -ster, m. v.
Guillemot, (ghil'-le-mot), s. waterhoen, o.
Guillevat, (ghil'-li-vet), s. gistkuip, v.
Guillotine, (ghil'-jo-tien), s. guillotine, valbijl, v.
guillotineeren, onthoofden (door de guillotine). *- D,
(-tiend), dw. bn. geguillotineerd. 5 ...ING, dw. bn. guillotineerend.
Guills, (ghwills), s. soort goudsbloem, v.
Guilt, (ghilt), s. 1. schuld, misdaad, v. misdrijf, o. overtreding; 2. strafbaarheid, v. *-ILIKE, ('- i-lajk), bijw. op
misdadige wijs. *- ILY, ('-i- li), bijw. misdadiglijk. *-INESS,
('- i-ness), s. schuld, misdadigheid, v. *- LESS, bn., -LY,
bijw. - from, - of, onschuldig, schuldeloos; the teeming
earth yet - of the plough, de vruchtbare aarde nog ongerept door den ploeg. * -LESSNESS, s. onschuld, schuldeloosheid, v. *- sICK, bn. lijdend door schuldbesef.
Guilty, (ghilt -i), bn. 1. - of, schuldig, misdadig, strafbaar; to bring a verdict of -, den aangeklaagde schuldig
verklaren, het schuldig uitspreken (door de jury); to
plead -, zich schuldig verklaren; to plead not -, de
schuld aan de misdaad ontkennen; they . found him -,
hij werd schuldig verklaard; to be - of death, schuldig
zijn aan een misdaad met doodstraf bedreigd; 2. straf
misdadig.
-bar,
Guimball, (ghim'-baal), s. (zeev.) kompashaak, m.
Guimbard, (ghim'-burd), s. (muz.) mondtrommel, v.
Guinea, (ghin' -i), s. 1. (aardr.) Guinea (kust West-Afrika),
o.; Yew -,Nieuw- Guinea (in den Oost-indischen Archipel);
2. guinje (gouden munt in Engeland = 21 shill. sterl.
= ong. f 12.60 Ned.), o. *- coRN, s. (plant.) Indische
gierst, v. * -DOCTOR, S. dokter wiens visite een guinje
kost, m. * -DROPPER, s. gauwdief (door middel van
behendige verruiling van guinjes), m. *- DUCK, s. Turksche eend, v. *- FOwL, *-HEN, s. parelhoen, o. *- GRAINS,
s. mv. goudkorrels, m. mv. *-PEPPER, s. Spaansche peper,
v. * - PTG, s. Indisch varken, o. *- SHIP, *-MAN, S.
slavenhaler, m. -schip, o. 5 -WHEAT, s. Turksch koren,.
o. maïs. v.
Guiniad, (ghin'-i-ed), s. zeevoren (visch), m.
Guise, (ghajz), s. 1. kleedij, kleederdracht, v.; under the
- of, onder het masker van, gekleed als; to wear the
- of religion, zich met den mantel van den godsdienst bedekken; 2. voorkomen, uiterlijk, o. schijn, m.; to judge
by their -, naar hun uiterlijk te oordeelen; 3. wijze,
manier, v.; in this -, op deze wijze; it is not our - to
slight the poor, het is onze gewoonte niet de armen te
verachten. *- R, ('-ur), m. v. vermomde, gemaskerde, m. v..
Guitar, (ghit-aar'), s. (muz.) guitar, cimbaal, v.
Gula, (ghjoe' le), s. (bk.) kroonlijst, v.
Gular, (ghjoe'-lur), bn. (ontl.) tot de keel behoorend,
keel...
Guland, (ghjoe'-laand), s. soort watervogel (IJsland), m.
Gulch, (ghultsj), s. gulzigaard, m. *-, bw. gulzig verslinden. * - IN, s. gulzigaard, m.
Gules, (ghj oels), mv. (wap.) kelen, v. mv. *-, bn. (wap.)
keel, rood.
Gulf, (ghulf), s. 1. golf, v. zeeboezem, inham, m. baai,
v.; 2. afgrond, poel (ook fig.); 3. draaikolk, m. *- INDENTED, bn. vol inhammen. 5 -Y, bn. met (vol) golven,
- afgronden, - draaikolken.
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•Gull, (ghul), s. 1. bedrog, o. beetnemerij, v.; 2. (Shak.)
bedrogene, m. v. gek, m. uilskuiken, o.; 3. post (visch);
4. zeemeeuw, v.; black-backed -, zwartgerugde meeuw;
ivory -, witte zeemeeuw; 5. band (van een kanon), m.
* -CATCHER, m. fopper, beetnemer, m.
Gull, (ghul), bw. foppen, bedriegen, beetnemen; to -into,
verleiden tot. *- ED, (ghult), dw. bn. gefopt. *- ER,
('.ur), m. fopper, beetnemer, m. * - ERY, ('-ur-i), s. fopperij, v. bedrog, o.
Gullet, (ghul'-lit), S. 1. gorgel, slokdarm, m.; 2. geul, v.
Gullibility, (ghul-li-bil'-i -ti), s. lichtgeloovigheid, v.
Gullible, (ghul'-li-ble), bn. licht gefopt, lichtgeloovig.
Gullied, (ghul'-lid), dw. bn. uitgehold enz.; zie GULLY.
Gulling, (ghul'-ling), dw. bn. foppend, beetnemend.
Gullish, (ghul'-lisj), bn. dwaas, dom. *- NESS, s. dwaasheid, domheid, onnoozelheid, v.
Gully, (ghul'-li), s. 1. geul, v.; kolk, waterloop, M. *-GUT,
m. V. gulzigaard, m. v. 5 -HOLE, S. verlaat (voor water),
sluisgat, 0. * -PLUM, S. soort pruim, v.
Gully, (ghul' -li), bw. uithollen, een geul maken (van water). *-, ow. hard stroomen, golven. *- ING, dw. bn.
uithollend, stroomend.
Gulosity, (ghjoe-los'-i-ti), s. gulzigheid, vraatzucht, v.
Gulp, (ghulp), s. 1. slok, teug; 2. brok, hap, mondvol, m.
*_, bw. gulzig slikken, verzwelgen; to - up, braken.
C -ED, dw. bn. opgeslikt enz.; Zie GULP, bw. *- ING, dw.
bn. opslikkend enz.; zie GULP, bw.
Gulph, Zie GULF.
Gum, (ghum), S. 1. tandvleesch, o.; sore -s, open
tandvleesch; 2. (plant.) gom, boomhars, v.; elastic -,
gom-elastiek, caoutchouc; Indian -, (zeev.) zek. mengsel tot dekking van kielen; silk in the -, ruwe zijde;
3. dracht (der Dogen), v. * -ARABIC, s. Arabische gom, v.
C -BOIL, S. (gen.) tandvleeschgezwel, o. mondzweer, v.
* -COPAL, S. (apoth.) gom-copal, v. * - DRAGON, s. dragantgom, V. *-GUTTA, S. gittegom, v. *- KINO, s. Gambia-gom, v. * -LAC, S. lakgom, v. « - LANCET, S. (heelk.)
tandvleesch-lancet, -tangetje, o. *- MASTIC, s. mastiek,
o. wierook, m. C -RESIN, s. slijmhars, V. * -SENEGAL, S.
Senegalgom, v. C- sUCCORY, s. Spaansche chicorei, v.
*-TRAGACANTH, S. dragantgom, v. * - TREE, S. acacia,
v. Bomboom, m.
-Gum, (ghum), bw. gommen, met gom plakken.
Gumbo, (ghum'-bo), s. (kookk.) soort gestoofde groente
(West-Indië), V.
Gummed, (ghumt), dw. bn. gegomd.
Gummiferous, (ghum-mif'-ur-us), bn. gomdragend.
Gumminess, (ghum'-mi-nes), s. gomachtigheid, v.
Gumming, (ghum'-ming), dw. bn. gommend.
Gummosity, (ghum-mos'-i-ty), zie GUMMINESS.
Gummous, (ghum'-mus), s. gomachtig.
Gummy, (ghum' -mi), bn. 1. gommig, gomachtig; 2.
slijmachtig, kleverig; - eyes, (gen.) drachtige oogen.
Gump, (ghump), m. domoor, onnoozele bloed, m.
Gumption, (ghum'-sjun), s. bedrevenheid, handigheid, v.
Gun, (ghun), s. 1. kanon, o.; bow-chase -, (zeev.) jager;
breech of
f a -, broekstuk; chase of a -, langeveld;
field -, veldstuk; range of a -, dracht -, schootsverheid
van een kanon ; reinforce of a -, sieraadsband van een
kanon ; relieve-tackle of a -, achtertalie; sham -, hou
stuk, bangmaker; stern chase -, stuk achteruit;-ten
swivel -, steenmortier; to house the -s, de stukken inhalen; to level the -s, de stukken vluchten; to bowse the
-s, de stukken boksen; to dip the -s, de kanonnen
dompen; to scale the -s, de stukken afbranden; to lay
a -, een kanon pointeeren; to fight -, to work the -s,
het geschut bedienen; to spike a -, een kanon vernagelen; to worm a -, een kanonlading uitkrassen; 2.
geweer, o. buks, v.; air -, windroer; flint -, musket
met vuursteen; 3. kanon-, geweerschot; morning -, dagschot; evening -, nachtschot; minute -s, minuutschoten;
signal -, seinschot; distress -, noodschot; three great
-s were fired, drie kanonschoten werden gelost; 4.
.geschut, o. artillerie, v.; heavy -s, zwaar geschut.
C -BARREL, s. geweerloop, m. ziel, v. C-BOAT, s. kanonneerboot, v. C -CARRIAGE, s. affuit, rolpaard, o.
- *-COTTON, s. schietkatoen, 0. C -DECK, S. (zeev.) geschutdek, 0. C -DRILL, *-EXERCISE, s. exercitie met
geschut, - in het vuur, v. 5 -FIRE, s. 1. kanonvuur; 2.
schot, 0. C-FOUNDER, S. geschutgieter, M. C -GEAR,
"C-JEER, s. geschutgijn, V. C-LADLE, s. (mil.) laadlepel,
m. C -METAL, s. kanonmetaal, o. -spijs, v. C -PICKER, S.

ruimnaald, v. boorpriem, m. *- PORT, s. geschutpoort, v.
C -POWDER, S. buskruit, 0. C -POWDERDUST, S. kruit
C-POWDER-TEA, s. parel-, korrelthee, v. C- RACK,
-stof,.
S. geweerrek, o. C - ROD, S. poetsstok, m. *- ROOM, S.
konstabelskamer, v. C-ROOMMESS, s. adelborsten-tafel,
v. *- SHOT, S. 1. (kanon-, geweer)schot, o.; 2. schootsverheld, dracht, v. C -SIDE-TACKLE, s. (zeev.) zijtalie, v.
C -SIGNAL, S. seinschot, 0. C -SLING, S. 1. geweerriem,
m.; 2. geschutleng, v. 5 -SMITH, S. geweermaker, m.
-ERY, s. geweermakerij, v. C-SPIKE, s. vernagelpen, v.
C -STICK, S. laadstok, m. C-STOCK, S. geweerkolf,
-schacht, V. C -STONE, s. vuursteen, m. C -STRAPPING,
s. geschutstrop, M. C-SWIVEL, S. steenmortier, m.
C --TACKLES, S. mv. stuk-, geschuttaliën, V. iV.C-VESSEL,
s. kanonneersloep, v. *-vIs, s. geweerschroef, v. C-\VALE,
(-ghun'-el), S. potdeksel, dolboord, o.
Gun, (ghun), ow. vuren, schieten. C -NARE, ('-need), s.
kort kanon, o. C-NAGS, ('-uidsj), s. geschutsterkte (van
een schip), v.
Gunnel, (ghun'-nil), zie GUN-WALE.
Gunner, (ghun'-nur), s. kanonnier, artillerist, m.; trained -s, geoefende kanonniers. C -Y, s. artillerie, geschutkunst, v.; tables of - practice, schootstafels, v. mv.
C -Y-SHIPS, S. mv. school -, instructie-schepen voor kanonniers, 0. mv. C -YEOMAN, S. sergeant van de kruit
-kamer,.
Gunning, (ghun'-ning), dw. bn. schietend. C -, s. (het)
schieten; jacht met het geweer, v.
Gunny, (ghun' -ni), s. (kh.) Bengaalsch paplinnen, o.
Gunter's, (ghun'-turs), C-CHAIN, s. landmeters-ketting,
M. C -LINE, S. soort logarithmentafel, v. C-SCALE, S.
soort rekenmachine, v. (allen naar Edmond Gunter, den
uitvinder).
Guntier, (ghun-tier'), s. (zeev.) batterij, v,
Gurge, (ghurdsj), s. draaikolk, m. C -, bw. verzwelgen.
Gurgeon, (ghur'-djun), s. grove meeldeeltjes, o. mv.
Gurgle, (ghur'-gl). ow. 1. klokken (van volle flesschen
bij het eerst uitschenken); 2. (gem.) brommen (van de
darmen). *- D, dw. geklokt. C...ING, dw. bn. klokkend.
-, s. 1. (het) geklok; 2. gebrom (der darmen), o.
Gurhofite, (ghur'-hof-aj t), s. (delfst.) soort kalksteen, m.
Gurnard, (ghur'-nurd), s. Zie GOURNET.
Gurnet, (ghur'-nit), s. flying -, vliegende visch; zie
GOURNET.

Gurrah, (ghur' -ree), s. 1. (kh.) soort fijn Indisch netel
(aard.) Gurrah (stad in Voor-Indië), o.
-doek;2.
Gush, (ghusj), s. 1. vloed, stortvloed, m.; a - of tears,
een vloed van tranen; a - of rain, een regenbui; 2.
(fig.) menigte, massa, v.
Gush, (ghusj), ow. - out, uitspringen, uitstorten, -schieten; tears -cd from his eyes, tranen barstten uit zijne
oogen. C -, bw. storten, stroomenderwijs doen vloeien.
C-ED, (ghusjt, dw. bn. gestroomd enz.; zie GUSH. * -ING,
dw. bn., -LY, bijw. stortend, stroomend enz. -, s.
(het) uitstroomen enz.; zie GUSH.
Gusset, (ghus'-sit), s. 1. horloge-zakje; 2. (naaist.) inzetsel, okselstukje, o. geer, v.
Gust, (ghust), s. 1. smaak, m.; 2. zinnelijk genot, o. wel
4. wind-, regen--lust,m.;3
M.
vermaak, o. uitspanning;
bui, v. C-ABLE, ('- i -bl),
vlaag, -bui, v.; 5. (fig.) aanval,
wat
geproefd
kan worbn. proef baar, smakelijk. -, s.
den. C -ATION, (-ee'-sjun), s. (het) proeven, proeving, v.
C-ATORY, bn. ('-e-tur-ri), tot den smaak -, tot het proeven behoorend. *- FUL, bn. smakelijk, lekker. 0 --FULNESS,
s. smakelijkheid, lekkerheid, v. C-LESS, bn. smakeloos.
Gustavus, (ghust-tee'-wus), m. Gustaaf (m. n.).
Gusto, (ghust'-o), s. (w. g.) smaak, m.
Gusty, (ghust' -i), bn. buiig, winderig, stormachtig; day, buiig weder.
Gut, (ghut), s. 1. darm, m. ingewand, o.; the blind -,
(ontl.) blinde darm; twisting of the -s, knijping in den
buik, - in de darmen; griping in the -s, koliek; 2. buik,
m. maag; 3. (fig.) gulzigheid, v.; 4. strot, m. pijp, v.; 5.
(mil.) nauwe weg, pas, m.; 6. (zeev.) nauwte, v.
C -LINE, S. (vissch.) darmsnoer, o. -lijn, v. * -SCRAPER,
In. vioolkrasser, m. C - SPINNER, m. darmsnaren-maker,
M. C -STRING, s. darmsnaar, v. kattedarm, m. C-woRK,
s. darmsnaren-fabriek, v. *- WORT, S. ( plant.) wervelkruid, o.
Gut, (ghat), bw. 1. de darmen uitnemen; 2. (fig.) uitkleeden (iem.); 3. uitplunderen (een huis).
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Gutta-pereha, (ghut'- te -per'ke), s. soort gom-elastiek
(oplosbaar in alcohol enz.), gutta-percha, v.

Gutta-serena, (ghut'- te - si -rio' -ne), s. (gen.) zwarte
staar, v.

Qruttated, (ghut-tee'-tid), bn. besprenkeld met droppels.
Gutted, (ghut'-tid), dw. bn. beleedigd enz.; zie GUT, bw.
Guttee, (ghut'-tie), bn. (wap.) met droppels, met tranen.
Gutter, (ghut'-tur), s. 1. goot, dakgoot; 2. (timm.) groef;

gymnastiek, m. v. gymnasticus, m. *...NASTIC, (- nes'-tik),
bn. lichaamsoefenend, gymnastisch. —, s. (inz. mv.)
kunst der lichaamsoefeningen, gymnastiek, v. *...NA5
TICAL, bn., —LY, bw. lichaamsoefenend, gymnastisch.
Gymnis, (djim' -nik), * - AL, bn. zie GYMNASTICAL.
Gymnosophist, (djim-nos'-o-fist), m. Indische (barrevoeter), wijsgeer, gymnosofist, m. *...NOSOPH1 2 (-nos'-o-fi),

s. leer der gymnosofisten, v.
Gymnosperm, (djim'-no-spurm), s. naaktzadige plant,
m. *—ous, ('-us), bn. (plant.) naaktzadig.
Gymnote, (djim(- noot), m. v. naaktlooper, -ster, m. v.
*...NOTUS, (-no'-tus), S. soort sidderaal (visch), m.
Gyn, (djien), bw. aanvangen.
Gynandria, (dji-nen'- drie -e), s. mv. dubbelslachtige planten, v. mv. *...ous, ('-drus), bn. dubbelslachtig.
Gynarchy, (dj in' -er -ki), s. vrouwenregeering, v.
Gynecian, (djin- i' -sjen), bn. vrouwelijk, vrouwen...
* ...ECEUM, (- ni -ci'-um), s. vrouwenverblijf (bij de oude
Grieken), o.
Gynecocracy, (djin -i-kok' -re -si), s. vrouwenregeering, v.
Gyneocracy, (djin- i-ok' -re`si), s. regeering door landvoogdessen, v.
Gynophore, (djin'o- foor), s. stengel in wijfjesplanten, m.
bij droppels.
Gyp, (djip), m. bediende, oppasser (onder studenten), m.
Guttural, (ghut'-tjoe -rel), bn., *— LY, bijes. tot de keel Gypseous, (djip'- si-us), bn. gipsachtig.
behoorend, keel...; — letters,gutturals, keelletters. *— NESS, Gypsine, (djip'-saju), bn. zie GYPSEOUS.
s. eigenschap van tot de keel te behooren, v. (het) gut- Gypsiferous, (djip-sif'-ur-us), bn. gipshoudend, -bevatturale.
tend. — strata, gipslagen, v. mv.
Gutturine, (ghut'-tur-ien), bn. Zie GUTTURAL.
Gypsey, zie GIPSY.
Gutty, (ghut'-ti), bn. zie GUTTER.
Gypsum, (djip'-sum), s. gips, v.
Guy, (ghaj), s. 1. (zeev.) topreep, v. ophouder, m.; jib —, Gyral, (djaj' -rel), bn. draaiend, wentelend (in een kring).
bakstag van het kluifhout; peek —s, gaarden; boats —, Gyrate, (djaj'-ret), ow. draaien, wentelen (rondom een
kondschappers; 2. el, yard (in Eng. lndië), v. *— BOAT,
middelpunt). *—, bn. zie GYRAL. 5 ...I0N, (- ree' -sjun), s.
s. (zeev.) kondwachter (schip), m. *— PENDENT, S. bulledraaiing, wenteling, cirkelbeweging, v. *...oRY, bn.
touw, 0. * -TACKLE, S. dirk, m.
draaiend, wentelend.
G-uy, (ghaj), m. Veit, Vitus, Gui, Guido (m. n.).
Gyre, (djajr), s. kringloop, m. cirkelbeweging, wenteling,
Guzzle, (ghuz'-zl), bw. en ow. veel drinken, - eten,
V. *--, bw. draaien, wentelen. *--n, bn. cirkelvormig,
zwelgen, bekeren. *—, m. v. gulzigaard, drinker, -ster,
met kringen.
m. v. *— D, dw. bn. gezwolgen, gebekerd. *—x, m. v. Gyrfalcon, (djur-fao'-kn), s. giervalk, m.
drinker, -ster, slokop, zwelger, -ster, ni. v. *...ING, dw. Gyrogonite, (djaj-rogh'-un-ajt), s. versteend zaad van
zwelgend, bekerend.
moerasplanten, o.
Gwiniad, (ghwin'- i -ed), s. zeevoren (visch), m.
Gyroma, (djir-o'-me), s. wenteling, v.
Gybe, (djajb), s. spotternij, v.; zie GIBE. *—, bes. (zeev.) Gyromancy, (djir'-o-men -si), s. kring-waarzeggerij, gydoorkaaien. *...ING, dw. bn. doorkaaiend.
romancie, v.
Gye, (dj aj ), bw. leiden, voeren.
Gyron, (djaj-run), s. 1. (bk.) trapkast, - ruimte, v.; 2.
Gyges, (djaj'-djis), m. Gyges (m. n.).
(wap.) ontmoetingspunt van twee balken, o. *— NE,
+Gymnasiarch, (djim-ne' - si -aark), m. opzichter -, bezorger
('- ron-ni), s. (wap.) staander, m.
van het gymnasium te Athene, gymnasiarch, m. *...NA- Gyrous, (djsj' -rus), bn. kringvormig (als een haak).
sIUM, (- ne' -zi-um), s. 1. gebouw voor gymnastische
Gyve, (dj aj v), S. (inz. mv.) voetboei, v. *—, bw. ketenen,
oefeningen, (oudt.) gymnasium, o.; 2. (thans) Latijnsche
in boeien slaan. *— D, des. bn. geboeid. ...ING, dw. bn.
school, v. *...KAST, ('-nest), ni v. beoefenaar -, -ster der
boeiend.
3. bergholte, - spleet; 4. (fig.) voor, v.; 5. (zwemk.) (het)
zwemmen op den buik; 6. (zeev.) vulling, v. *— LEDGE,
S. (zeev.) merkel (van een luik), m. *— sTIcKs, s. mv.
(drukk.) zethaakjes, o. mv. *-STONE, S. gootsteen, m.
*—TILE, s. daksteen, m. dakpan, V. *—, bw. 1. (timm.)
groeven; 2. voren maken, klieven; 3, van gaten voorzien.
*_, ow. 1. gegroefd zijn; 2. voren hebben; 3. druipen
(van brandende kaarsen). *— ED, dw. bn. gegroefd enz.;
Zie GUTTER, bw. en ow. *— rNG, dw. bn. groevend enz.
—, s. (het) groeven enz.; zie GUTTER.
Guttifer, (ghut'-ti-fur), s. (plant.) zek. Bomplant, v.
*—ous, (-tif'-ur-us), bn. gomgevend, - dragend.
Guttle, (ghut'-tl), bn. verzwelgen, opslikken. *— R, m.
zwelger, gulzigaard, m.
Guttulous, (ghut'-tjoe -lus), bn. druppelend, droppelswijs,

H.

13, (eetsj), s. H, achtste letter van het alphabet, v.; H. A.,
horse artillery, rijdende artillerie ; h. a. (boekh.) his account, zijne rekening; hants. Hampshire, graafschap in Engeland; H. B., homeward bound, in retour bevracht; hbl.
honorable, edel, hoogedel (titel); hbl. humble, onderdanig; H. C., (ook) H. E. I. C., honorable company, honorable East-India company, achtbare Oost-Indische compagnie; H. C. M., honorable company's marine, marine der
achtbare (0.-I.) compagnie; H. C. S., honorable company's
service, dienst der achtbare (0.-I.) compagnie; hd. hond.,
honored, honorable, weledel, geëerd, achtbaar, edel,
edel-achtbaar; h. e., hoc est, dat is; Heb., Hebrews,
Hebreeuwen ; herts., Hertfordshire, graafschap in
Engeland; hf cf., half-calf, in half- lederen band;
H. (R.) H., His (Her Royal) Highness, Zijne (Hare
Koninklijke) Hoogheid; hhd. (mv. hhds.) hogshead, okshoofd; H. M. S., His (Her) Majesty's ship, service, Zijner
(hfarer) Majesteits oorlogsschip, - dienst ; H. P , 1. hot
press, warm persen; 2. half pay, halve soldij; H. B. M.
His (Her) Britannic Majesty, Zijne (Hare) Britsche Majes-

telt; H. S. hic situs, hier ligt (begraven); hund., hundred,
honderd: hunts.,Huntingdonshire(graafschap in Engeland).
Ha, (he, ha) tw. o! ha! och! *—, zie HAW.
Haaf, (haof), s. kabeljauwvisscherj, v.
Haak, (haok), s. zeesnoek, m.
Haarkies, (he'-ur- kies), s. mv. soort fijne kristalsteentjes.
Habeas-corpus, (he'- bi -es- kor' -pus), s. (recht.) bevelschrift tot invrijheidstelling van onwettiggevangen genomen personen of verwijzing naar den bevoegden rechter (in Engeland), o.
Habeek, (he' -bek). s. kaarde, v.
Haberdasher, (heb' -ur-desj-ur), m. v. marskramer,
- kraamster, kleinhandelaar, -ster, m. v. *— Y, s. (-ies),
s. marskramerij, v.
Haberdine, (heb' -ur- dien), s. zoutevisch, labberdaan, m.
Habergeon, (he-bur'-djun), s. (ridd.) borstharnas, o.
pantser, m.
Habib, (heb'-iel), bn. bekwaam, geschikt.
Habiliment, (he- bil'-i-ment), s. kleedij, kleeding, kleederdracht, v.
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Habilitate, (he-bil'-i-tet), bn. bevoegd, bekwaam. *-,
bw. bevoegd -, bekwaam maken.
bevoegdmaking, v.

*...ION,

(-tee'-sjun) S.

Hability, Zie ABILITY.
Habit, (heb'-it). s. 1. kleed, kleedingstuk, o.; dressed in

Hackney, (hek'-ni), bw. 1. africhten, oefenen (in); 2. (fig.)
afzagen. alledaagsch maken; 3. rijden, vervoeren (in een
huurrijtuig). *- ED, ('-nid), dw. bn. afgericht enz.; zie
HACKNEY. -, bn. 1. gehuurd, huur...; 2. afgezaagd enz.
*-ING, dw. bn. africhtend; (fig.) afzagend enz.; zie
HACKNEY, bw.
Naekster, (hek'-stur), m. 1. voorvechter; 2. roover, m.
Hacqueton, (hek'-i-tun), s. wambuis met bont, o.
Had, (hed), vt. had, dw. gehad; zie HAVE, bw.; - I wist t
(w. g.) o, had ik dat geweten!
Hadder, (hed'-dur), s. heide, v.
Haddock, (hed- -dok), s. schelvisch, m.
Hade, (heed), s. 1. steile helling, v.; 2. mijnkoker, m.;
3. stuk grond, o.
Hades, (he' -dis), s. mv. onderwereld, v. rijk der dooden, o.
Hadj, (hedj), mv. Mahomedaansche bedevaartgangers
naar Mekka, m. mv.
Haflie, (hef'-fl), ow. 1. brabbelen, onduidelijk spreken;
2. afpersen.
Haft, (haaft), s. 1. handvatsel, o. steel, m.; 2. gevest, o.
greep, m. *-, bw. met een handvatsel enz. voorzien.
*-ER, (- ur), m. 1. hechten-, gevestmaker; 2. haar
-klover,m.
Hag, (hegh), v. 1. oud wijf, o.; 2. tooverheks, v.; 3. aas
*_BOAT, s. (zeev.)-visclje,o.;4bramztuik
pleizierboot, -sloep, v. *- BORN, bn. (Shak.) uit eene tooverheks geboren. *-BID, * -RIDDEN, bn. betooverd, benauwd droomend. *- SEED, s. nakomeling -, m. kroost
van eene tooverheks, o. *-'s TOOTH, S. (plant.) wolfstand. m.
Hag, (hegh), bw. kwellen, plagen; to - one out of his
wits, iem. tot dol worden toe plagen.
Hagai, (hegh'-e-aj), m. Hagaï, Ageus (m. n.).
Hagar, (hee'-ghur), v. Hagar (Bijb. v. n.).
Hagard, (hegh -urd), bn., *- LY, bw. 1. verwilderd, woest;
2. ontsteld, vertoornd; 3. mager, bleek. f--, m. woestaard, wilde, m. *-, s. 1. (jag.) wilde valk, m.; 2. oude
tooverheks; 3. (landti.) hooirook, -mijt, v.
Haggard, Zie HAGARD.
Hagged, (hegh'-ghid), bn. mager, leelijk (als een heks).
Haggess, (hegh'-ghes), s. (kookk.) 1. spekworst, -beuling,
v.; 2. vleeschpudding, m.
Haggis, (hegh'-ghis), zie HAGGESS.
Haggish, (hegh'-ghisj) bn.. *.LY, bijw. 1. heksachtig,
leelijk; 2. zwijnsachtig.
Haggle, (heg'-gl), bw. hakken, klein-, stuksnijden, verminken. f -, ow. knibbelen. *- D, dw. bn. kleingehakt
enz.; zie HAGGLE. 5 -R, ('-glur), m. v. 1. kleinhakker;
2. knibbelaar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. kleinhakkend enz. -, s. (het) kleinhakken enz.; zie HAGGLE,
bw. en ow.
Hagiarchy, (he'-dji- aar-tsji), s. priester-regeering, v.
Hagiographa, (he-dji-ogh'-re -fe), s. mv. kanonieke boe
wetten, o. v. mv. *- L, bn. tot de hagiography-ken,
behoorend, kanoniek. *...ER, ('ur), m. schrijver over
(van) kanonieke boeken, m. *...Y, s. werk over het kanonieke recht, o.
Hagiologist, (he-dji-o-'-o-djist), m. kanoniek wetgeleerde, m. *...LOGY, ('-o-dji), s. mv. geschiedenis der
kanonieke wetten, v.
Hags, (heghs), s. mv. electrische vonken, v. mv.
Hagship,(hegh'-sjip), s. hoedanigheid eenex tooverheks, v.
Hague, (heegh), s. (aardr.) 's Gravenhage, den Haag, o.
*-BUT, S. Zie ARQUEBUSE.
Ha-ha, (he-he), tw. haha ! och he!
Haik, (heek), s. schouderkleed (der Arabieren), o.
Hail, (heel), s. 1. hagel, m.; 2. (zeev.) (het) praaien,
saluut, o.; within -, onder bereik van den roeper. *- BOAT,
s. (zeev.) praaiboot, v. *_FELLOW, m. getrouwe makker,
boezemvriend, m. * -- SHOT, S. schrootschot, o. * -- STONE,
S. 1. hagelsteen; 2. mortierkogel, m. *-- STORM, S.
hagelweêr, o. -bui, v.
Hail, (heel), tw. heil ! all - ! geluk zij met u ! - to thee!
heil u!
Hail, (heel), onp. w. hagelen. 'i-, bw. 1. to - down, neder-, omhagelen, steenigen, met een hagelbui van steenen begroeten; 2. (zeev.) praaien, salueeren. *- ED, dw.
bn. 1. gehageld; 2. gepraaid enz.; zie HAIL, onp. w. en
bw. * - 7NG, dw. bn. 1. hagelend; 2. praaiend enz.; zie

a sumptuous-, rijk gekleed, in een rijk gewaad; to disguise one's self in the - of, zich verkleeden -, vermommen als; 2. (vrouwen)kleed, o.; riding -, rijkieed, o.
amazone, v.; 3. (lichaams)gestel, o.; sanguine -, oploopend -, sanguinisch temperament; costive -, gewone
(buik)verstopping; 4. gewoonte, v.; to be in the - of, de
gewoonte hebben van, gewoon zijn te; to break one of a
-, iem. eene gewoonte afleeren; to get into a bad -,
eene slechte gewoonte aannemen; to grow into a -, tot
eene gewoonte worden; 5. uiterlijk voorkomen (eener
plant),o *_ GLOVES, S. mv. (rijsch.) rijhandschoenen (voor
vrouwen), m. mv. * -SHIRT, S. overhemd, o. chemisette, v.
Habit, (heb'-it), bw. kleeden, aankleeden. *- ABLE, ('-i- ble),
bn., *- ABLY, bijw. bewoonbaar. 5 -ABLENESS, s.bewoonbaarheid, v. *- ACLE, S. 1. woning; 2. nis (voor een
standbeeld), v. huisje, o. *_ANC, s. woonplaats, v. verblijf, o. woning, v. *- ANCY, s. wettige -, gewone plaats
van oponthoud, v. domicilie, o. *- ANT, m. v. bewoner,
inwoner, m. inwoonster, v. *- AT, ('-et), s. gewone
plaats van oponthoud (van een dier), v. *_ATION,
(-ee -sjun), s. 1. bewoning: 2. woonplaats, woning, v.
*-ATOR, ('-e-ter), m. v. bewoner, m. bewoonster, v.
*_ED, dw. bn. 1. gekleed, bekleed; 2. gewoon. *- UAL,
(-bit' j oe-el), bn., -LY, bijw. gewoon, gewoonlijk; uit -,
naar gewoonte. 5 --UALNESS, (-bit'-joe-el-nes), s. 1. gewoonte; 2. gemeenzaamheid, v.
Habituate, (he-bit'-joe-et). bw. 1. gewennen; 1. vestigen, laten wonen (in). *- D, dw. 1. gewoon; 2. tot
eenc gewoonte geworden. *...ING, dw. bn. gewoon makend. *...ION, (-ee'-sjun), s. (het) gewoon maken, - zijn.
Habitude, (ha'-bi-tjoed), s. 1. betrekking, overeenkomst,
v.; things stand in a certain - to one another, de zaken
staan in zekere betrekking tot elkander; 2. omgang, m. betrekking, v.; to write well one must have
frequent - wit the best company, om goed te schrijven
moet men met den beschaafden stand omgang hebben;
3. gewoonte; the -s of insects, de levenswijze der insecten.
Hable, (he'-bl). bn. Zie ABLE.
Habnab, (heb'-neb), bijw. in het wild, op goed geluk.
Habroneme, (heb'-ro-niem), bn. (delfst.) dradig, draad
-vormig.
Hack, (hek), s. 1. keep, kerf, insnede, v.; 2. houw, m.;
3. hakmes, houweel, o.; 3. huurkoets, v.; 4. huurpaard,
(ook) oud paard, o. knol, m.; race of -s, wedloop van
alle soorten paarden dooreen; 5. (alles) wat verhuurd
wordt, o.; 6. werkman, sjouwer, huurling, m.; 7. ruif,
v.; 8. (inz. mv.) (het) stamelen. *-BERRY, s. soort
Amerikaansche boom, m. *- KNIFE, s. 1. hakmes; 2.
knipmes, 0. *-sAw, s. drilzaag, v.
Hack, (hek), bn. gehuurd.
Hack, (hek), bw. 1. hakken, houwen; to - and hew, klein
hakken; 2. inkepen, inkerven ; 3. brokkelen (het scherp
van een snijdend werktuig); 4. verminken, slecht uit
(woorden), hakkelen; 5. neêrsabelen; 6. omhak -sprekn
verhuurd worden; 2. hoesten, kuchen.-ken.*,ow1
*-ED, dw. bn. ingekeept enz.; zie HACK, bw. en ow.
Hackery, (hek'-ur-i), s. kar door ossen getrokken (in
Bengalen). v.
Hacking, (hek'-ing), dw. bn. inkepend enz.; zie HACK.
Hackle, (hek'-kl), bw. 1. hekelen, kammen; 2. verscheuren; 3. stukbreken. *- D, (hekld), dw. bn. gehekeld enz.;
zie HACKLE. *...ING, dw. bn. hekelend enz. -, s. (het)
hekelen enz.; Zie HACKLE, bw.
Hackle, (hek'-kl), s. 1. zie HATCHEL. 2. ruwe zijde, v.;
3. ongesponnen garen, o.; 4. (vissch.) kunstvlieg, v.
Hackly, (hek'-li), bn. 1. hakkelend, hakkelig, ruw; 2.
(delfst.) gehakt.
Hackmatack, (hek'-me-tek), s. Amerikaansche lorkeboom, m.
Hackney, (hek'-ni), s. 1. hit, m. paardje; 2. huurpaard,
postpaard; 3. huurrijtuig, o. -koets, v.; 4. huurling, m.
V. *-, bn. 1. gehuurd, bezoldigd; 2. (fig.) alledaagsch,
afgezaagd, gemeen. *-AUTHOR, m. broodschrijver, (ook)
geliefkoosde schrijver, m. *- COACH, s. huurrijtuig, o.
HAIL.
* -COACHMAN, m. huurkoetsier, m. * - MAN, m. ver- Haily, (heel'-i), bn. hagelachtig, vol hagel.
huurder van rijtuigen, m.
Hainault, (hee'-noolt), s. (aardr.) Henegouwen (België), o.

HAI. - HAL.

HAL.

Hainous, (he'-nus), bn., *- LX, bijw. hatelijk. * - NESS,
S. hatelijkheid, v.
Hair, (heer), S. 1. haar, o.; - by -, haartje voor haartje;
to judge to a -, (fig.) tot op een haar onderzoeken, - beoordeelen; head of -, hoofd met haren; to dress the -,
kappen (het haar); to part the -, eene scheiding (in het
hoofdhaar) maken; to tear one's -, zich de haren uitrukken (ook fig.); she wears her own -, zij is in het
haar gekapt, zij draagt geen valsche haren; to be within
a -'s breadth of, (fig.) een haarbreedte gescheiden zijn
van; it is not worth a -, het is geen zier, - geen oortje
waard; 2. varkenshaar, paardenhaar enz., o. *- BAG. s.
(kapp.) haarzak, m. *-BALL, s. haarkogel (in de maag
der wilde geiten), m. *-BELL S. wilde hyacinth (bloem), m.
-BRAINED, Zie HAREBRAINED. *- BREADTH,bn.haarbreed.
-, s. 1. haarbreedte; 2. zekere lengtemaat (= x/48 van een
duim), v.; to have a -'s escape, het ternauwernood ontsnappen, den dans wonderdadig ontspringen. *-BROOM,
S. bezem, m. *-BRUSH, s. haarborstel, m. -CAP, S.
grenadiersmuts, v. * -CLOTH, S. 1. haren kleed, o.; 2.
(paarden)haren stof, v. *-CLOTH-BAG, S. zak voor afdruipende olijven, m. *-CORD, S. (kh.) zekere katoenen stof,
v. *- DRESSER, m. V. kapper, -ster, m. v. * - DYE, S.
verf voor de haren, v. haarkleursel, o. *-GRASS, s.
(plant.) soort onkruid, o. 5 - GROUT, s. (mets.) haarmortel , m. * -HUNG, bn. aan een haar hangend (inz. fig.).
*..LACE, *-FILLET, S. haarband, m. wrong, v. *-- PENCIL, s. fijn penseel, o. *- PIN, s. haarspeld, -naald, v.
*-POWDER, S. haarpoeder, o. * -ROLLER, S. papillot, v.
*-SALT, S. (delfst.) soort bergzout, 0. *- SEATING, S.
stoelzitting van paardenhaar, v. * -SHAG, s. (kh.) kameel,garen, o. pluche, v. *-SHAPED, bn. haarvormig,
haar... *-SHIRT, s. haren hemd, - kleed, o. *- sIEVE, S.
haren zeefv.*-sPACEs, s. mv. (drukk.) haar -spatiën,v. mv.
*_STAR, S. staartster, komeet, v. * -STROKE, S. (drukk.)
haarstreep, v. * -TRIGGER, S. drukker (aan een schiet
5 -TRUNK, S. ruige koffer, m. * -WEED, S.-gewr),m.
(plant.) watereppe, v. *- woRM, s. draadworm, m.
Haired, (heerd), bn. harig, be-, gehaard; red-, roodharig; curl -, kroesharig; rough-, ruigharig.
Hairiness,(heer' -i-nes), s. harigheid, volheid van haren, v.
Hairless, (heer'-les), bn. haarloos, kaal.
Hairy, (heer'-i), bn. 1. harig, ruig; - honors, weelde
haren; 2. haren, van haar.
-righedvan
Haitian, (hee' -sjun), bn. Haïtisch. f -, m. v. Haïtiër,
m. Haïtische (vrouw), v.
Hake, (heek), s. 1. stokvisch; 2. zeesnoek, m. *-' S TOOTH,
S. ammonshoren (schelp), m.
Hakot, (heek'-ut), zie HAKE,
Hal, (haol), s. 1. vork. Hendrik, Hein, (m. n.); 2. zie

PLAN, S. (zeev.) halve-breedteplan, o. *--BRED, bn. 1. halfslachtig, tweeslachtig; 2. onrijp. *-BREED, bn. halfslachtig. -, s. vermengd ras, o. kreool, mulat, m.
*-BROTHER, m. halve broeder, stiefbroeder, m. *-CALF,
s. (bkb.) half lederen -, Fransche band, m.
S. (Shak.) op zijde staande muts, v. 5 - CASTE, m. v.
persoon van gemengde kaste (in Indië), m. *- CHINTS,
s. (kh.) halfsits, o. *-cocK, s. (mil.) half-rust, v.; tha
lock is at - het geweer staat op half-rust. 5 -coMMUNION, S. (r. k.) het avondmaal in één vorm. *-CROWN
s. halve kroon, v. (Eng. munt = 2'/2 sh. = f 1.50 Ned.).
*-DEAD, bn. halfdood. *- DECK, s. (zeev.) halfdek, o.
*-DOOR, s. halve deur (van dubbele deuren), v. 5 - FACED 5
bn. 1. (Shak.) slechts ééne helft van het aangezicht toonend ; 2. (schild.) silhouette. *-FILE, s. (mil.) half gelid, o. sectie, v.; - leader, vleugelman. * -FLOOD, S.
(zeev.) halftij, o. 5 - GARTERS, S. mv. halve slobkousen, v.
mV. * -GALLEY, S. (zeev.) halve galei, v. *-GRAINSCARLET, S. (kh.) half- scharlaken, o. *-HATCHED, bn.
half -, slecht uitgebroeid. *-HEARD, bn. half -, kwalijk
gehoord. * -HIDES, S. mv. halve huiden (tot zoolleder), v.
mv. 5- HITCH, s. (zeev.) halve steek, m. 5 -HOLIDAY, s.
halve dag vrij (op scholen), in. * -HOUR-GLASS, S. halfuurs-zandlooper, m. *-LEARNED, bn. half -, onvolkomen geleerd. -, m. halfgeleerde, m. *_LENGTH
PORTRAIT, m. (schild.) kniestuk, 0. *...LOST, bn. (fig.)
half-, bijna verloren. *-MARK, S. 1. halve mark (goud
of zilver); 2. oudt. nobel (Eng. gouden munt = 6 sh.
8 d. = f 4 Ned.), m. * -MAST-HIGH, S. (zeev.) halfsteng,
v. * -MOON, s. halve maan, v. *--NOTE, s. (muz.) halve
noot, v. 5 -OUNCE-SCALE, S. goudschaaltje, o. *-PART,
s. halfpart, o. helft, v. 5 -PAY, s. 1. (mil.) halve soldij;
2. (fig.) non- activiteit, v.; to retire on -, ontslag nemen
op halve soldij. * -PENNY, (hee -pni). s. (mv. hee' -pns), s.
halve (Eng.) stuiver (= 2 cent Ned.); a half penny's
worth, (fig.) de waarde van een cent. * -PIKE, S. (zeev.)
halve -, enterpiek, v. *-PINT, s. halfpintje (Eng. vochtmaat = 2.54 deciliter), o. * -PORT, s. (zeev.) halve
(geschut)poort, v. *-POUND, S. halfpond, o. *-READ,
bn. half-, ten halve onderricht, weinig belezen.*-ROUND,
s. halfronde vorm, m. 5-SCHOLAR, m. v. halfgeleerde,
m. v. *- 5EAS ovER, bn. (fig.) halfdronken, (gom.) met
een stuk in den kraag. *-SHEET OF TWELVES, S. (drukk.)
duodecimo- formaat (12mo), o. *-SHIFT, s. (muz.) hoogs
greep (op de viool), m. *- SIGHTED, bn. kortzichtig (ook
fig.). *-SISTER, V. halve -, stiefzuster, V. *-SPHERE, S.
halfrond, o. halve bol, m. *-STARVED, bn. halfdood
van den honger. *-STAFF, S. (zeev.) halve stok, m.; to
deploy the flag at -, te halver stok vlaggen. *—SPEED,
s. (stoomv.) halve kracht, v. * -STRAINED, bn. bastaard, onvolkomen. *-swoRD, S. (Shak.) halve zwaardlengte, v. *-TIMBER, S. (zeev.) halve wang, v. *-TUB,
s. koelbalie, V. *-THICKS, S. mv. zek. wollen stof, V.
* -TONGUE, s. (Eng. recht) jury ten halve samengesteld
uit landslieden van den beschuldigde, v. * -WATCA-GLASS,
S. (zeev.) twee-uurs-zandloopor, m. *-WAY, bijw. bn. te
halverwege, halfweg; - up a hill, op de helft van den
heuvelrug. *-WIT, s. dwaas, zot, gek, m. 5 -WITTED,
bn. dwaselijk, niet snedig, half zot. 5 -WORK, s. (drukk.)
halve schoft, v. * -YEARLY, bn. halfjaarlijksch. -, bijw.

HALL.
Halberd, (hel' -burd), s. hellebaard(wapen), m. * -IER,
('- dier), m. hellebaardier, m. *-SHAPED, bn. hellebaard vormig.
Halte, (hels), s. pikante vischsaus, v.
Halcyon, (hel' - si -un), s. 1. ijsvogel, m.; 2. halcyon (als
zinnebeeld van diepe rust), v.; - days, gelukkige -,
vreedzame dagen. *- IAN, (- o'- ni-en), bn. halcyonisch,

vreedzaam, gerust.

Hale, (heel), bn. 1. gezond, frisch, kloek; 2. ongedeerd,
S. 1. gezondheid, v. welzijn, o.; 2. (zeev.)
heelhuids.
roeper, m.
bw. trekken; zie HAUL.
Half, (haaf), (mv. halves), 1. helft, v. half part,o.; - a pound,
een half pond; - an hour, een half uur; - the pleasures
of life, de helft der genoegens van het leven; a pound
and a -, anderhalf pond; two inches and a -, twee en
een halve duim; to cut into halves, in halven snijden; to
do by halves, ten halve doen; too much by -, - too
much, de helft te veel; - past eight, halfnegen; to go
halves, voor de helft deelnemen (in); - in -, (kb.) de
helft, vijftig ten honderd; ha lfs, pakjes van een halfpond;
2. (fig.) wederhelft, vrouw; my better -, mijne wederhelft;
3. bis (huisnommer).
Half, (haaf), bw. in de helft doelen, halveeren.
Half, (haaf), vnw., bn. en bijw. half, ten halve; (fig.) onvolkomen. *- AND -COMBS, mv. (kh.) nauwe en wijde
kammen. *_ALLOWANCE, S. (mil. en zeev.) 1. half rantsoen, o.; 2. halve lading, v. *-BATH, s. half bad, zitbad,
0. * - BLOOD, bn. en s. 1. (recht.) stief(zusters, broeders) kinderen van halven bedde, o. mv.; 2. paarden van Oostersch bloed. -ED, bn. 1. van volbloed ras maar verschillend gedresseerd; 2. (fig.) ontaard, verbasterd. * -BREATH-

halfjaarlijks.
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Halfen, (haaf' -in), bn. half, gebrekkig. * -DEAL, bijes.
ten halve.
Halfer, (haaf' -ur), m.l. zitter van de helft; 2. gelubde
das (dier), m.
Halibut, (hel'-i -but), heiloot (visch), v.
Halicarnassus, (he- li -ker -nes' -sus), s. (oude aardr.) Halicarnassus (Azië). o.
Halidom, (hel' - i -dum),tw.bij Onze Lieve Vrouwe.* -MASS,
S. (r. k.) Allerheiligen(fe est), o. (v.
Halieuties, (hel•ioe-tiks), s.pl. vischkunst, visscherskunst
Haling, (heel-ing), Zie HAULING.
Halituous, (ho-lit' joe -us), bn. dampend, dampig.
Hall, (haol), s. 1. hal, groote zaal; 2. wacht -, voorkamer,
v.; 3. voorportaal, o.; 4. gehoorzaal; 5. ridderzaal. oudt.
gerechtszaal der ridders, v.; 6. slot, kasteel, o.; 7. vergaderzaal, v.; 8. gerechtshof, o.; 9. eetzaal (in kloosters enz.); 10. bediendenkamer, v.; co»nmon-,1. gemeentehuis; 2. vergadering; 3. koopmaas-hal, - beurs, v.
s. (recht.) zittingdag, m. terechtzitting, v. *-HOUSE, S.
* -PLACE, s. gerechtshof, o. * -PLASTER, S. soort gemeen
Engelsch gips, o.

354HAL. -HAM.
Hall, (haol), m. Joseph Hall (Eng. bisschop en hekel-'
dichter, 1574-1656).
Hallam, (hel'-lum), m. Henry Hallam (Eng. geschied
-schrijve,19
eeuw).
Hallage, (hel' -lidsj), s. stand-, marktgeld, o.
Hallelujah, (hel-li-loe' j e), s. geprezen zij Jehova ! halleluja! o.
Halley, (hel'i), m. Edmond Halley (Eng. sterrenkundige,
1656-1742).
Halliard, (hel'-j aard). s. (zeev.) val, m.; flag -, vlaggelijn; flying jib -, kluiverval; peek -, piekeval; throat
-, klauwenval; topsail -, marseval; mizzen royal -,
bovengrietjeval; mizzen topsail -, kruisval; parrel -,
ophaalder van het rak; shudding -, lijzeilval; the - of
the topsail, marsedraaireep. *-BLOCK, s. valblok, O. *-PENDANT, S. wimpellijn, v.
Hallier, (hel'-li-ur), * - NET, vogelnet, o.
Halloo, (hel' -loe), bw. schreeuwen, roepen, hoezee roepen. *-, bw. 1. aan-, toeroepen; 2. (jag.) aanzetten (door
schreeuwen); 3. uitjouwen. * - ED, dw. bn. geroepen enz.;
zie HALLOO, ow. en bw. * - ING, dw. bn. roepend enz.
-, s. (het) roepen, jachtgeschreeuw enz.; zie HALLOO,
ow. en bw.
Halloo, (hel-loe'), tw. 1. hola ! heidaar ! 2. (jag.) halo
.Hallow,(hel'-lo), bw. 1. wijden; heiligen; - ed be Thy name,
(Bijb.) Uw naam worde geheiligd! 2. als heilig vereeren,
- aanbidden; a -ed ground, een heilige -, gewijde grond.
*-ED, dw. bn. gewijd enz.; Zie HALLOW, bw.
('-mw), s. avond vóór Allerheiligen, m. *- ING, dw. bn.
wijdend enz.; Zie HALLOW, bw. *-MASS, s. (r. k.) Allerheiligen (feest), o.
Hallucinate, (hel-ljoe'-sin-et), ow. (fig.) beuzelen, dwalen, onzin praten. *...ION, (-ee-'sjun), s. 1. dwaling,
beuzeling, v. onzin, m.; 2. zinsbegoocheling, v. zinsbedrog, o. *...oRY, ('-to-ri), bn. zinsbegoochelend.
Halm, (haam), zie HAUM.
Halo, (he'-lo), s. 1. (sterr.) kring, lichtkrans (om een
ster), bleeke regenboog; 2. (fig.) stralenkrans, m.
Halogen, (hel'-o-djin), s. (scheik.) soort metaalzout, o.
*-ous, (-lodj'-i-nus), bn. met halogen-deelen vermengd.
Haloid, (he'-lojd), bn. gelijkend naar een zout.
Halse, (haols), s. hals, nek, m. *-, ow. omhelzen, omarmen. *-, bw. 1. bezweren, 2. begroeten. *--NING, bn.
ruw, schor (in de keel).
Halser, (haows'-ur), s. (zeev.) zie HAWSER. *...SIER,
('- si-ur), m. (zeev.) jager, boottrekker, m.
Halt, (haolt), s. 1. stilstand, m. halt, v.; to bring to a -,
tot staan brengen; we came to a -, wij maakten halt;
2. hinking, v. (het) hinken. *-, bn. mank, hinkend. -,
tw. (mil.) halt ! sta!
Halt, (haolt), ow. 1. halt maken, stilstaan, staan; 2.
hinken, mank gaan; a -ing sonnet, een hinkend (gebrekkig) klinkdicht; 3. aarzelen, weifelen. *-, bw. doen
stilstaan, - halt maken. *- ED, dw. bn. halt gemaakt.
Halter, (haolt'-ur), m. v. 1. die stilstaat, hinkt enz.;
zie HALT; 2. S. (rij sch.) halster; 3. strik, strop, m.
*-CAST, S. (rij sch.) voetkwetsing, v. * - STRAP, s. halsterriem, m. *-, bw. 1. (rijsch.) halsteren; 2. vastmaken,
-binden met een strop. *- ED, dw. bn. gehalsterd.
*-ING, dw. bn. halsterend enz. -, s. (het) halsteren. *lc, bn. (fig.) rijp voor de galg.
iHalting, (haolt'-ing), dw. bn., *- Ly, bijes. haltmakend
enz. *-, S. (het) halt maken enz.; zie HALT, ow. en bw.
Halve, (haav'), bw. in tweeën verdeeles, halveeren. *- D,
dw. bn. gehalveerd. -, bn. (plant.) halfbolrond. .
Halves, (haalfs), s. mv. zie HALF; to cry --, portie roepen,
de helft eischen (van).
.Halving, (haalv'ing), dw. bn. halveerend. *-, s. 1. (het)
halveeren; 2. (zeev.) halfhout-verbinding, v.
Halyard, (hel' jaard). zie HALLIARD.
Ham, (hem), s. 1. schenkel, m.; 2. ham, v.; a green -, een
gezouten (niet gerookte) ham. *-STRING, s. (ontl.) kniepoes, v. -, bw. de kniepeas doorsnijden en daardoor
verlammen.
-Ham, (hem). m. Cham (Bijb. m. n.).
Hamadryad, (hem'-e- draf -ed), s. (fab.) woudnimf, v.
Namate, (he'-met), *- D, ('-id), bn. 1. van haken voorzien, hakig, puntig; 2. (fig.) ingewikkeld, netelig.
Ramble, (hem'-bl), bw. zie HAMSTRING.
Hamburgh, (hem'-burgh). HAMBROUGH, HAMBRO', S.
(aardr.) Hamburg (stad), o. *- ER, ('-ur), m. v. Hamburger, Hamburgsche (vrouw), m. v.
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Hambro, (hem'-bro), s. zie HAMBURGH; - lines, (zeev.)
dikke huizingen, - touwen; - loaves, (kh.) kleine suiker-, melisbrooden; - smoked beef, Hamburgsch rookvleesch.
Hame, (heem), s. (rijsch.) haam, M. *-sucKEN, s. wederrechtelijke aanhouding, - gevangenneming, v.
Hamite, (he'-majt), s. zek. versteende schelp, v.
Hamlet, (hem'-let), s. gehucht, o. u-ED, ('-id), bn. gewoon aan het, landelijk leven, op het land levend.
Hammer, (hem'-mur), s. 1. hamer, m.; clinch-, riveting-, klinkhamer; wooden -, houten hamer; claw-,
kent-, klauwhamer; fad-, staarthamer; shoeing-, hoefsmidshamer; hack-, (kuip.) dissel; tilt-, heihamer;
set-, smidshamer, moker; hand-, handhamer; chipping-,
bikhamer; planishing -, hamer met vlakken bol; steamforge-, stoomhamer; to come to the -, onder den hamer
gebracht (geveild) worden; 2. geweerslot, pandeksel; 3.
hamertje (van een klavier), o.; 4. yellow-, geelvink
(vogel); 5. (fig.) geesel, m.; that renowned - of heresies,
die beroemde geesel (vervolger) der ketterijen. *- BEAM,
s. (bk.) soort bindbalk, m. *- CAP, S. slotdeksel (van een
geweer), o. * -CLOTH, s. (rijt.) dekkleed voor den bok,
0. * -DRESSED, bn. (mets.) behouwen. * - HARD. * -HARDE ED, bn. door den hamer gehard. *- HEAD, S. kop
van den hamer, m. * -HEADED SHARK, s. hamervisch,
M. *-LOCK, s. kanonhamer, m. * - MAN, s. hoefsmid,
m. *- wORT, S. (plant.) muurkruid, o.
Hammer, (hem'-mur), bw. 1. hameren, kloppen, met den
hamer kloppen, - slaan; to - trees, boomen merken met
den hamer; to cold -, (smed.) koud smeden; 2. inslaan
(met den hamer); 3. smeden; to - out, uitkloppen, uithameren; to - solid shot, kogels afkloppen; 4. (fig.) smeden, verdichten; to - out, zich door moeite verschaffen;
to - up, klaar spelen, -. krijgen. *-, ow. 1. met den
hamer werken; 2. (fig.) in beweging zijn, heen en weer
loopen; to -- in the head, in het hoofd rondloopen; to
- away, zwoegen, werken; to - on..., werken aan...
5 -ABLE, ('-i- bl), bn. bewerkbaar niet den hamer. *- ED,
('-murd), dw. bn. gehamerd enz.; zie HAMMER, bw. *- ER,
('-ur), m. V. die hamert, klopper, -ster, m. v. smid, m.
*-ING, dw. bn. hamerend. -, S. (het) hameren enz.;
Zie HAMMER, bw.
Hammock, (hem' -mok), s. hangmat, kooi, v.; down all
-s .' (zeev.) kooien af! up all -s! kooien op! to sling
the -s, de kooien ophangen. *-LINES, mv. scheerlijnen,
V. mv. *- RACK, s. komlat, v.
Hammo-chrysos, (hem'-mo-kraj'-zos), s. zek. goudkleurige steen, m.
Hammond, (hem'-mun), m. Henry Hammond (Eng. godgeleerde, 1605-1660).
Hamous, (he'-mus), bn. (plant.) hakig, gekromd.
Hamper, (hem'-pur), s. 1. korf, draagkorf, m.; 2. voetboei
(voor paarden in de weide), v.; 3. top-, (zeev.) bovenlast, m.
Hamper, (hem'-pur), bw. 1. boeien, boeien aanleggen;
2. (fig.) belemmeren, beletten; 3. in een valstrik lokken,
- vangen; 4. verwarren. in verlegenheid brengen. *- ED,
('-purd), dw. bn. geboeid enz.; zie HAMPER, bw. *- ING,
dw. bn. boeiend enz. -, s. (het) boeien enz.; zie
HAMPER, bW.
Hamster, (hem'-stur), s. hamster (soort veldrat), m.
Hamstrung, (hem'-strungh), dw. bn. verlamd; zie op
HAM (HAMSTRING), bw.
Hanaper, (hen'-e-pur), s. 1. koninklijke schatkist, v.; 2.
(oudt.) draagkorf waarin de koningenvan Engeland hunne
kas medewoerden als zij op reis waren, m.; - of the
chancery, (recht.) kanselarij-kas, rijks ontvang- en betaalkas.
Hances, (hen'-cis),mv.1. (bk.) einden van elliptische bogen,
o. mv.; 2. (zeev.) gellingen (aan het roer), o. mv.
Hanch, (haantsj), zie HAUNCH.
Hand, (hond), s. 1. hand, v.; to c!ap the-s, in -, met de'
handen klappen; clasped-s, gevouwen handen; to haveone's
-s full, de handen vol -, veel te doen hebben; to bind
- and foot, handen en voeten binden; to reach one's -s,
in iemands handen komen; to shake -s, elkander de
hand geven; to strike -s, op handslag beloven, - overeenkomen; I wash my -s of it, ik wasch mijne handen
in onschuld; they are - and glove together, zij zijn als
twee handen op één buik, zij weten het met elkander;
to change -s, (fig.) van gedrag veranderen, het anders
aanleggen; to drive four in -, met lossen teugel rijden,

HAN.

HAN.

mennen; kiss your - to her, werp haar kushandjes toe;
not at -, (rijseh.) op de hand trekkend; to lower the
-, den teugel een weinig vieren; to bear a heavy -, a

2. briefje, kaartje (van aanbeveling), o.; 3. (kh.) schuldbekentenis, promesse, v. *-BLOW, s. klap, vuistslag,
m. *-BOOK, S. 1. reis-, zakboekje; 2. adresboek, o.;
3. agenda, v. *-BORROW, S. (reg.) medeborg, m. *-Bow,
s. handboog, m. *-BREADTII, S. handbreedte, v. *-CLOTH,
s. hand-, zakdoek, m. * -CRAFT, s. handenarbeid, m.;
Zie HANDICRAFT. 5 -CUFFS, S. mv. 1. handkraagjes, manchetten, lubben; 2. handboeien, paternosters, v. m. mv.
-, bw. de handboeien aanleggen; (fig.) het vuur voor de
scheenen leggen. 5 -FAST, s. bedwang, o. aanhouding, v.
-, bn. gebonden handen. -, bw. 1. binden; boeien;
2. vereenigen, trouwen . 5 -FASTING, S. soort ondertrouw.
* -FETTER, S. handboei, V. *-FUL, S. handvol, V. *--GALLOP, S. (rijsch.) korte -, kleine draf, - galop, m. *-GEAR,
s. handketen, v. 5 -GEAR LEVER, s. (stoomv.) handboom
der stoomschuif, In. *-GI, Ass, S. (tuin.) glazen klok,
- stulp (tot bedekking) , V. * -GRAPNEL, * -GRAPLING,
s. (zeev.) enterhaak, m. -dreg, v. 5 - GRENADE, S. (mil.)
handgranaat, v. * -GRIPE, S. handgreep, m. *-GUN,
S. geweer, musket, vuurroer, 0. * -LANGUAGE, S. vingerspraak, v. 5 -LEAD, S. (zeev.) lood, dieplood, o.
* -LEATHER, s. (schoenra.) handleder, o. -riem, m. *-Loom,
s. (werkt.) handweefgetouw, o. *- MAID, * -MAIDEN, v.
1. werkmeid, v.; 2. loopmeisje, o. *-MILL, s. handmolen,
m. *-PAD, s. handkussentje, o. *-PRESS, s. hand (druk) pers, v. 5 -PUMP, s. (zeev.) handwaterpomp, v. *- RAIL,
s. (stoomv.) hek rondom de machine, o. *-REEL, s. garenwinder, m. 5 -SAIL, s. handzeil, klein zeil, o. *-sAw,
s. handzaag, v. 5 -scoops, s. mv. (zeev.) hoosschopjes, o.
mv. *-scREw, s. dommekracht, v. 5 -SLEDGE, s. handSlede, V. * -SEIZING, S. (zeev .) bovenbindsel , o. * -SPIKE,
S. 1. handspaak, v. koevoet; 2. (zeev.) hefboom, m.; point! handspaken klaar! 3. breekijzer, o. *-STAFF, S.
-s, mv. 1. werpspies, v.; 2. vlegelstok, m. * -STAMP, S.
signet, o. stempel, m. 5 -STROKE, s. slag, klap, stomp,
m. *-TIGHT, bn. (zeev.) vastgespannen. * -TILLER, S.
hand-, roerpen, v. *-VICE, S. hand- schroefstok, m. draai
* -WEAPON, S . handwapen, o. *- WINGED, bn.-bankje,o.
(nat. h.) van het vloermui„ge lacht. *--WHILE, s. korte
tijd, m. ommezien, o. * -wO^rAN, v. vroedvrouw, v.
*- WORK, S. handenarbeid, m. *-woRM, S. mijt, made,
v. * -WRITING, S. 1. schrift; in his esvi, -, net zijne
eigene hand; 2. geschrift, o.
Hand, (hand), bw. 1. overhandigen, ter hand stellen; de
hand geven; to - a lady, aan eene dame den arm geven,
- bieden; 2. aanvatten, grijpen, pakken; 3. (zeev.) vastmaken, beslaan (zeilen); to - an oar, een riem hanteeren;
4. handhaven; 5. to - about, van hand tot hand laten
gaan; to - down, naar beneden reiken; - down that
book, geef mij dat boek eens van de plank; naar beneden
helpen; (fig.) tot de nakomelingschap overbrengen; inbrengen; (zoev.) inpalmen; to - into, naar binnen helpen; to - on, voorthelpen (met de hand), bij de hand
geleiden; to -- out, uitgeleiden; to - over, overhandigen, overbrengen; to - round, ronddeelen, laten rond
to - up, naar boven helpen, ophelpen (met de-gan;
hand. * -ED, dc'. bn. overhandigd enz.; zie HAND, bw.
-, bn. empty -, met ledige handen; right -, rechtsah;
left -, linksch; two - sword, groot ridderzwaard.
('- nv), m. v. overhandigen, -ster, m. v.
Handicap, (hend' -i-kap), s. (het) spelen met verplichte
beurten tegen.
Handicraft, (hand' -i- kraaft), s. 1. handenarbeid, m. ambacht, o.; 2. handwerksman, ambachtsman, m. * -smAN,
ni. ambachtsman, m.
Handily, (hand'- i-li), bij w. zie HANDY.
Handiness, (hend' -i-nes), s. handigheid, behendig
vlugheid, v.
-heid,
Handing, (head'-ing), dw. bn. overhandigend enz.; zie
HAND, bw. * _ROOMS, S . mv. (zeev.) gangen naar de kruit
-kamer,v.
Handiwork, (hond'-i- work), s. 1. handenarbeid, m.; 2.
kunstwerk, o.
Handkerchief, (henk'-ur-tsjif), s. zakdoek, m.; India-,
foulard ; neck-, omslag-, halsdoekje, fichu, kravat;
pocket-, neus-, zakdoek.
Handle, (hen'-dl), s. 1. handvat, -vatsel, o. arm; 2. greep,
m. gevest, o.; 3. (zeev.) handel, m. krak, v.; pump-,
pomphandel, -jak; blow through valve-, (stoomw.) handel
der doorblaasklep; 4. (gewoor)bougel; 5. (kruiwagen-)
boom; 6. (pan)steel, m.; 7. strijkbord (van den ploeg), o.;
8. (fig.) aanleiding, v. vat, o.; to give a - for censure,

Light - on, hard -, zacht behandelen; he kept a strict ,on his nobility, hij hield zijnen adel onder den duim; to
lay - on, vinden, do hand leggen op ; to lay -s on,
(k.) wijden (door handoplegging); to lay -s upon, do
hand .leggen op, zich meester maken van; to lay - upon
,one's self, zijne handen aan zich zelven slaan; to lay
violent -s upon, geweld bezigen op...; (fig.) dooden; made
by -, met do hand gemaakt; to bring by , voeden (een
kind met de zuigflesch enz.); to carry by -, in de hand
dragen; to have a - in, (fig.) de hand hebben in; bear
,

- ! (zeev.) aangepakt ! een handje geholpen! at -, dicht
ophanden; at my -s, van mijnen kant; he deserves the-bij;
favor at my -s, hij verdient de bescherming welke in
mijne macht is; to buy at a dear -, duur koepon; at the
best -, het goedkoopst; cap in -, met den hoed af; sword
in -, met den degen in de vuist; - in -, hand aan
hand; (ook fig.) te zamen vereenigd; the - in -,
naam der eerste brandverzekering - maatschappij te Londen (1696); in -, ophanden; to be in -, onder handen
.zijn; to keep a farm in -, een pachthoeve besturen, ex.ploitoeren; the matter in -, de onderwerpelijke zaak, de zaak
in quaestie; to receive in -, comptant ontvangen; note of
-, assignatie, promesse; to have got in -, in zijn bezit
a

,

hebben; to take law in one's ozon -s, zichzelven recht
verschaffen; he took some land into his own -, hij belastte zich met eenige landerijen zelf te bebouwen; to be
.of}' -s, weg zijn, niet meer ten laste zijn van; you must
.take it off his -s, gij moet het hem uit handen nemen;
-s o f ! handen weg ! off - ! 1. de hand opgeheven, omhoog ! 2. dadelijk, op staanden voet, zonder omslag,
vlug; to have on -, belast zijn niet; to have goods on -,
.goederen in magazijn hebben; he has his mother upon his

-s, hij heeft zijne moeder te zijnen laste; to give out of
-, dadelijk afgeven, uitleveren; - over -, met de handen over elkander (geslagen); (zeev.) hand over hand
, (enteren); t(ght -, (zeov.) stijfstaand end; - over head,
hals over kop, onbesuisd; to have f rorn good -, van goederhand -, uit goede bron weten; to come to -, in handen komen, geworden (van brieven enz.); to fight - to
-, man tegen man vechten, handgemeen zijn; to live
from - 4o mouth, van de hand in den tand leven; to be
.ready to one's -, tot iemands gebruik (nut) gereed zijn;
through the - of, door tussehenkomst van; under -, on-

der de hand, in het geheim; witli a high -, zonder omwegen; 2. hand, v. schrift, o.; to write a good -, een
goede hand schrijven; small -, klein schrift; the deed
is executed under his - and seal, do akte is met zijne
eigene hand geteekend en van zijn zegel voorzien; given
under our -, uitgevaardigd onder onze handtekening;
3. werkman, uitvoerder, bewerker, helper. in.; that mason
-employs a hundred -.s, die metselaar werkt met honderd
knechts; 4. (zoev.) -s, mv. koppen; all -s below, (zeev.)
.alle hens afgaan; all -s on deck! alle hens op ! short of
-s, gebrek aan volk ; to turn the -s up, het volk doen
-opkomen; 5. wijze, manier, handigheid, v.; he has a fine
- on the violin, hij speelt -, is zeer vlag op de viool;
he has a good - at making punch, hij weet goed punch te

maken; my - is out, ik ben niet op mijn dreef; 6. zijde,
richting, v.; it is yonder on the left -, ginds ligt (staat)
het aan do linkerhand; they took to the right -, zij sloe,gen rechts in; to give one the upper -, iemand aan de rech- terhand laten gaan (als eerbewijs); to get the upper -,
de bovenhand behouden; on the one -, aan de oene zijde,
-aan den eenes kant; on all -s, van alle zijden to change -s,
(fig.) van partij veranderen; at no -, in geenerlei manier; 7. spel, o. partij, v.; let us take -s at cards, laat
, ons een partijtje (kaart) maken; let me look at your -,
laat mij eens uw spel (uwe kaarten) zien ; a - at
piquet, een partijtje piket (spel); to have a difficult in, moeielijkheden -, bezwaren ontmoeten in; to he even
-s, kiet zijn; he made a fine - of it, hij heeft er iets
fraais van gemaakt; to make one's -, veel winnen -,
- verdienen bij, goed staan bij; 8. voorpoot (van een
paard); 9. (vogel)klauw; 10. (uurw.) wijzer, m.; 11.
(rijsch.) zekere maat van vier Eng. duim, handbreedte,
v. -BALr,, S. werpbal, m. balspel, 0. *-BARROW, S.
burrie, v. * -BASKET, S. baliemand, hengselmand, v.
--BAT, S. 1. knuppel, m.; 2. houten harlekijnssabel, v.
-BELL,

S. tafelschel, v. *- BILC., S. 1. briefje, biljet;
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reden tot afkeuring geven; to give a - against , vat ge- Hanger, (hengh'-ur), s. 1. hanger, haak, m. oor, o. kram.
v.; 2. kort mes, o. ponjaard; 3. die ophangt. - laat
ven op.
ophangen, m.; zie HAN GMAN . *- me, m. v. 1. lastige vraHandle, (hen'-dl), bw. 1. behandelen, hanteeren; - arms!
ger, verzoeker, -ster; 2. zie HANGBY; 3. drokke bezoeker,
(mil.) geweer in den arm! 2. mennen; 3. (zeev.) man-ster, habitué, -e, m. v.
nen, aangrijpen (met de handen). 4. (fig.) behandelen,
bejegenen; they that - the law, zij die de wet in han- Hanging, (hengh'-ing), dw. bn. hangend enz.; the -gardens
of Semiramis, de hangende tuinen van Semiramis; a cold is
den hebben. * -ABLE, ('- i -bl), bn. hanteerbaar (w. g.).
- about me, mijne verkoudheid wil mij niet verlaten. *-,
* -D, dw. bn . behandeld enz .; zie HANDLE.
bn. 1. hangenswaard, verdoemenswaard; 2. steil, hellend..
Handless, (hend' -les), bn. zonder hand of handen, han
-, S. 1. (het) hangen enz.; zie HANG, bw. en ow.; 2.
-denlos.
(zeev.) zeegd, v. *-BUSINESS, * -MATTER, s. halszaak,,
Handling, (hend'-ling), dw. bn. behandelend enz. f-,
misdaad met doodstraf bedreigd, v. * -CLAMP, S. (timm.)
s. 1. (het) behandelen enz.; zie HAN DLE; 2. (zeev.) (het)
kruisklamp, m. *-coMPASS, s. hangkompas, o. * -FACE, S ..
manoeuvreeren.
galgentronie,v. dievenaangezicht ,o . *-GROUIcDS,S . mv.helHandsel, (hend'-sil), s. 1. eerste gebruik eener zaak; 2.
lende gronden, m. mv . *-KNEE, S. (zeev.) staande -,ver
handgeld, o.; 3. godspenning, m. f-, bw. 1. inwijden;
knie, v. *-LOCK, S. hangslot, a. *- MAGAZINE, S.-ticale
voor de eerste maal gebruiken-, 2. (kh.) geld op hand
(zeev.) hangende bergplaats, v. * -SIABKET, s. (sch.)
geven. * -ED, ('-sild), dw. bn. ingewijd enz .; Zie HANDSEL, bW.

Handsome, (hen'-sum), bn., * - LY, bijes. 1. schoon, fraai,
lief, mooi; - is that - does, die schoon handelt is schoon;
2. aardig, beleefd; 3. vrijgevig, mild; 4. (zeev.) stadig;
- weather, mooi weêr; to heave - li,, stadig halen; to
lower -1y, stadig vieren. *-NESS, s. 1. fraaiheid, schoonheid, lieftalligheid; 2. aardigheid, beleefdheid; 3. mildheid, v.
Handy, (bend' -i), bn. 1. met de hand, handdadig; they
came to - blows, zij werden handgemeen; 2. handig, behendig; he is - with the saw, hij weet handig met de
zaag om te gaan; 3. vindingrijk; 4. gemakkelijk; to be -,
onder bereik der hand zijn. *-BLOw, 5 -CUFF, * -STROKE,
s. klap, stomp, vuistslag, m . * -DANDY, s. (het) raden naar
iets dat men in de hand heeft (kinderspel).
Hang, (hengh), bw. onr. (vt. en vdw. hanged (van personen), en hung), 1. hangen, ophangen, behangen (met);
the room was hung with portraits, de kamer was
met portretten behangen; 2. ophangen; - him! laat hij
zich ophangen! - it! weg daarmede! to - one's self,
zich ophangen; 3. inhangen (deuren, luiken); 4. behangen (een muur enz.); 5. to - the rudder, het roer aan
to - the -ship, het schip krengen; 6. laten han--hange:
gen; (fig.) kwijnen; lilies - their heads, de - leliën laten
hare hoofden hangen; 7. to - down, laten -, doen hangen; to - out, uithangen; to - over, hangen over... heen;
to - up, ophangen; (fig.) in onzekerheid laten. f-, ow.
1. hangen; her gown does not - well, haar kleed valt niet
goed; 2. blijven, achterblijven; his speech hung, hij bleef
(in zijne redevoering) steken; to - in doubt, in twijfel
verkeeren, weifelen; 3. (mil.) schieten (op verren afstand);
4. (zeev.) overhangen; to - to the North, noord zijn (van
den wind); to - abaft, achterover hangen; 5. to - about;
op de hielen volgen, zich vastklemmen; she hung about,
my neck, zij hing aan mijnen hals; sundry blessings abou t his throne ! mogen duizend zegeningen op zijnen
troon nederdalen ! (Shak.) to - fire, (mil.) laten losbranden, - afgaan; to - back, achterblijven, zich verzetten,
niet voort willen, (gem.) leuteren; the apprehensions that
- the timorous, de vrees welke de zwakke gemoederen
vervult; the question -s on this point, de vraag hangt
van dit punt af; the man who -s on prince's favor, hij
die van vorstengunst afhangt; his neck hung over his
shoulder, zijn hoofd hing over zijnen schouder; dangers
hung over the country, gevaren dreigden het vaderland;
a mist hunq over the spirits of the whole party, een nevel
verduisterde het gemoed van de gansche vergadering; to
- to, gehecht -, vast zijn aan; (ook fig.) to - together,
samenhangen; (fig.) innig verbonden zijn; life -s upon
me, de last des levens drukt mij ; they hung upon his lips,
(fig.) zij hingen aan zijne lippen; sad thoughts hung upon
his mind, zijn hoofd (geest) was vol droevige gedachten;
he seemed to - upon me for support, hij scheen op
mij voor zijn (levens)onderhoud te rekenen; she hun#
upon his arm, zij gaf hem den arm; crowds of dependents
hung upon him for a time, een zwerm hulpbehoevenden
zoog hem een tijd lang uit; an enraged enemy hung upon
their rear, de woedende vijand bestookte hunne ach terhoede. * -ED, dw. bn. opgehangen, gehangen.
Hang, (hengh), s. steilte, helling, v. rug van een heuvel, m. *-BY, M. pennelikker, klaplooper, m . * -BIRD,
S. soort vogel (Noord-Amerika), m. *-DOG, S. (gem.)
(fig.) gemeens hond, lage kerel, m. *-LocK, s. hangslot,
0. *...MAN, m. beul, scherprechter, m. *-NAIL, S. dwang
-nagel,m.*
NEST, s. weduwaal (vogel), m.

flauwe markt, v. slechte afzet,m . *-PAwLS, S . mv. (zeev.>
loodrechte pallen, m. mv. *-RooM, S. droogzolder, m.
-kamer, v. *- SIDE, 5 -WALL, S. (mijnw.) helling van de

gang,v. ganggewelf,o. * -SLEEVES, S .mv. floddermouwen,
lange mouwen, v. mv. * -STAGE , S. hangstelling, v.

*-YALVE, S. scharnierklep ,

v.

*-WATERBRIDGE, S.

(stoomw.) vlambord, o.-woo, s. overbuigende boomen^
(als wilgen enz.), m. mv.
Hangings, (hengh'-ings), s. mv. behangsel, o.
Hank, (henk), s. 1. kluwen (garen enz.), o.; 2. (zeev.)
zuiger; 3. mastband, m.; - for -, dwars van elkander (van schepen); to have a - upon, vastgeklampt zijn
aan; 4. (fig.) hang, m. neiging, v. lust, M . * -SKAIN , S.
streng (zijde, katoen enz.), v. -, bw. tot een kluwen

winden . * -ED, dw. bn. gewonden.
Hanker, (henk'-ur), ow. -for, - after, hunkeren (naar),
vurig verlangen . * -ED, (-'urd),dw. gehunkerd. * _ING, dw.
bn., 5 -LY, bijw. hunkerend enz. -, s. (het) hunkeren.
Hannah, (hen'-ne), v. Hanna, Anna (v. n.).

Hanno, (hen' - no), m. Hanno (m. n.).

Hannover, (hen'-o-wur), s. (aardr.) Hannover (Duitschland), o. *-IAN, ('- i -en), m. v. Hannoveraan, m. Hannoveraansche (vrouw).
Hansard, (hen'-surd), m. Hanseatisch koopman, m.
Hanse Towns, (hen'-se-tauns), mv. (oudt.) Hanze steden, v. mv.
Hanseatic, (hen- si -et'-ik),bn. Hanseatisch, tot de Hanzesteden behoorend.
Han't, (haan't), (verk. have, has not), heb -, heeft niet.
Hap, (hep), ow. zie HAPPEN . *-, s. 1. toeval; good -,
gelukkig toeval; 2. ongeluk, u . * -HAZARD, S. at -, opgoed geluk, o.; a - enterprise, een gewaagde onderneming. 5 -LE5S, bn. ongelukkig . * -LY, bijw. 1. toevallig;
2. misschien, wellicht.
Happen, (hep'-pn), ow. gebeuren, voorvallen; let what will, gebeure er wat er wil; a coach -ed to pass
by, een koets kwam bij toeval voorbij; her secretary -erf'
to return into France, het gebeurde dat haar secretaris
naar Frankrijk moest gaan; we -ed not to have chairs•
enough, doch ziet ! wij hadden geen stoelen genoeg voor
het geheele gezelschap; if you should - to meet him,
zoo gij hem toevallig ontmoet; to - on, vinden, stooten
Op.

K. _ ED,

.

dw. gebeurd; Zie HAPPEN. *-ING, dW. bn ►

gebeurend enz.

Happier, (hep'- i-ur), bn. vergr. tr. gelukkiger; zie HAPPY .
Happily, (hep'- i-li), bijw. zie HAPPY .
Happiness, (hep' -i-nes), s. 1. geluk, o. voorspoed, m.;
2. vreugde; 3. natuurlijke bevalligheid, innemendheid, v.
Happy, (hep' -i), bn. 1. - in, at, gelukkig, voorspoedig; r
was so - as to find, ik was zoo gelukkig te vinden ; tobe - at, gelukkig zijn in ; - at being permitted, zich
gelukkig achtend het verlof te hebben, - de gelegenheid
te vinden ; 2. verheugd ; I was - to see them, ik was.
verheugd hen te zien. * -MAKING, bn. gelukaanbrengend..
Hapsburg, (heps'-burgh), Hapsburg, familie - naam vanhet thans regeerende Huis van Oostenrijk.
Haquebut, (heek' -but), s. musket, geweer, o.
Harangue, (he-raangh'), s. aan -, toespraak, redevoering,.
V. (inz. voor de vuist). *-, bw. toespreken. '-, ow_
eene toespraak houden. *-D, dw. bn. toegesproken..
* -FUL, bn. gezwollen, hoogdravend. *-$, (-'sir), m.
redenaar, m. *... ING, dw . bn. toesprekend. -, s. (het)

toespreken.
Harass, (her'-es), s. (w. g.) verwoesting, vernieling, v.
*-, bw. 1. plagen, kwellen; 2. vermoeien, afmatten,
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,to - out, overladen (met), uitputten. *- ED, ('-est), dw.
bn. 1. geplaagd; 2. afgemat. *- ER, m. V. 1. plager,
plaagster, kweller, kwelster; 2. die vermoeit, afmat; 3.
vernieler, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. 1. plagend; 2.
afmattend. -, s. (het) plagen.
.Harbinger, (haar'-bin-djur), m. 1. kwartiermeester; 2.
(fig.) voorlooper, voorbode, m. *- ED, ('-id), bn. door
een voorbode voorafgegaan; (fig.) verkondigd.
..Harbor, Harbour, (haar'-bar), s. 1. herberg, v. onderkomen, o.; 2. haven, zeehaven, v.; commercial -,
handelshaven; dry -, haven die met de eb droogloopt;
open -, haven die met elk tij kan binnengeloopen worden; hole -, getijhaven; to touch a -, eene haven aandoen; 3. (fig.) haven, toevlucht, schuilplaats, v. *- DUES,
S. mv. havengeld, o. * -MASTER, m. 1. havenmeester; 2.
waterschout, m. *- PILOT, in. binnenloods, m.
$arbor, (haar'.bur), bw. 1. herbergen, opnemen (in
zijn huis); 2. (fig.) voeden, koesteren; do not - such
ideas, koester zulke gedachten niet; to - a thought of
revenge, gedachten van wraak voeden; 3. beschermen,
eene schuilplaats verleenen; 4. (jag.) legeren, afbrengen
(een wild zwijn). k -, ow. 1. zich vestigen, zijnen intrek
nemen, wonen, (ook fig.); flattery -s oft in gilded roofs,
de vleierij woont gaarne onder vergulde daken; 2. zich
beschutten. * - AGE, ('-idj), s. schuilplaats, v. (het) beschutten. * - ED, ('-burd), dw. bn. geherbergd enz.; zie
HARBOR, bw. *- ER, ('-ur), m. v. die herbergt, beschutter, -ster, verleener -, -ster van een schuilplaats,
m. v. * - ING. dw. ba. herbergend enz. -, s. (het) herbergen enz.; zie HARBOR. *- LESS, bn. 1. zonder schuilplaats, zonder dak; 2. zonder haven.
iarborough, (haar' bur-ro), s. zie HARBOR.
.Harborous, (haar'-bur-us), bn. gastvrij.
.Hard, (haard), bn. en bijw. 1. hard; to grow -, to get
-, hard worden; 2. (fig.) hard, hardvochtig, gestreng,
moeilijk; to be - to, hard zijn tegen; a - heart, een
wreed gemoed; you are too - upon him, gij zijt te gestreng tegen hem; to call - names, (iem.) uitschelden;
-a - winter, een harde (strenge) winter; the times are -, het
is een dure tijd; a - bondage, een harde slavernij;
-a - way, een moeilijke weg; a - duty, een smartelijke
plicht; a - life, een leven vol moeilijkheden; - fare,
grof voedsel; - trot, harde draf; a - ride, een snelle
rit; he was a - rider, hij reed hard, - te viervoet; a student, een ijverig student, een blokker; - terms,
harde voorwaarden; a - bargain, een onvoordeelige koop;
you are too - upon him, gij eischt te veel van hem; a
- task, een moeilijke taak ; a disease - to cure, een
moeilijk te genezen ziekte; he was a - man to argue
with, men kou moeilijk met hem redeneeren; a -supposition, een onwaarschijnlijke veronderstelling; - words,
moeilijk te begrijpen woorden; it will be very -if it
don't succeed, het moet al zeer erg zijn als dat niet gelukt; - of hearing, hardhoorig, (ook fig.) niet willende
hooren; a - opinion, een slechte meening; - thoughts,
vijandige gedachten; - rumors, kwade geruchten; a fought, een scherp gevecht; a - adversary, een moeilijk
te overwinnen tegenstander; he was finally too -for me,
ten slotte -, eindelijk overwon hij mij toch; he has had measure, men is streng tegen hem te werk gegaan; 3. gedwongen (van stijl);4.scherp (van omtrek);5.onaangenaam,
terugstootend,wreed (van uiterlijk aanzien, van trekken);
fi. zuur, wrang (van smaak); 7. wanluidend, barbaarsch
(van taal). *-, bijw. 1. to drink -, veel drinken; 2. the
.ship rides -, (zeev.) het schip werkt zwaar; - alee! hard
aan lij ! - at barboard ! geheel aan stuurboord ! - aport!
geheel aan bakboord ! - aweather! op het roer ! 3. he
. presses - for an answer, hij dringt zeer op een antwoord
aan; to run -, hard loopen; to ride -, hard rijden; ,at hand, - by, dichtbij, naast; to wind -, moeielijk
draaien; to set -, met nadruk aandringen; it goes -,
het gaat slecht; times went - with him, het liep hem
zeer tegen; it has gone - with him, hij had veel moeite
zich te redden, - klaar te komen; it would have gone -with us, wij zouden er leelijk in gezeten hebben; she was put to it to hold her tongue, het kostte haar veel moeite
hare tong te bedwingen. * -BAKED, bn. (jag.) wegkruipend (van honden). *_BEAM, s. haagbeuk (boom), m.
*-BEER, s. zuur bier, o. *- BESET, bn. dicht omringd,
bezet. * -BESETTING, bn. van nabij bestokend. * - BOILED,
fin. hard gekookt (ei). * -BOUND, bn. hardlijvig. 5 - CHALK,
S. steenkrijt, o. * -CHERRY, S. Spaansche kriek (kers), v.
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m. v. sterke drinker, -ster, m.v. * -EARNED,
bn. met moeite gewonnen. *- FARE, S. magere kost, m.
* -FAVORED, *-FEATURED, bn. leelijk, met harde (aan
* -FAVOREDNESS, s. harde (wezens-)-gezichts)rkn.
trekken, m. mv. misvormd gelaat, o. *- FISTED, bn. hardhandig, met grove vuisten. * -FOUGHT, bn. vinnig,
hardnekkig (gevecht). * - GALE, S. (zeev.) stijve koelte,
v. * -GOTTEN, bn. moeielijk verkregen, hard gehaald
(van een kind). * -HANDED., bn. eeltig (van handen).
-HEAD, s. (het) duiken (bij het worstelen); Ihave been
at - with him, (fig.) ik geraakte met hem in twist,
- aan het vechten. *_HEARTED, bn. hardvochtig, onmenschlievend. * -HEARTEDNESS, s. hardvochtigheid, v.
*- HORSE, S. (rijsch.) statig -, fier paard, o. *- LABORED,
bn. zorgvuldig -, in eilijk bewerkt. * - MEAT, S. (jag.)
droog paardenvoer (hooi en haver), o. * -MOUTHED, bn.
(rijsch.) hardbekkig, hard in den bek. * -NIBBED, bn.
hard-, stijfpuntig(van schrijfpennen). *-RESIN, s. vioolhars, o. * -RIDING, bn. dravend, rennend. *- ROED,
ba. met harde kuit (van visch). * -VISAGED, bn. zie
HARDFAVORED. * -WARE, S. ijzerwaren, staalwerken, v.
0. mv. 5 -WAREMAN, m. 1. ijzerkramer, -handelaar; 2. fabrikant van kleine ijzerwaren, m. 5 - WITTED, bn. dom,
hard van hoofd. *- woN, bn. moeilijk gewonnen.
*-WORKING, bn. vlijtig, arbeidzaam.
Harden, (haard' -n), bw. 1. harden, verstalen, hard maken; to hammer -, koudsmeden; 2. (fig.) verharden (het
gemoed); 3. gehard maken (tegen; 4. onbeschaamd maken; 5. to - to virtue, in de deugd versterken. *-, ow.
1. hard worden; 2. (fig.) zich verharden, ongevoelig worden; 3. zich versterken in. 5 -ED, ('-id), dw. bn. gehard
enz.; Zie HARDEN, bw. en OW. *_ER, ('-ur), s. die -,
dat hardt, - hard maakt. * - ING, dw. bn. hardend enz.
-, s. 1. (het) harden enz.; zie HARDEN; 2. verstaling, v.
Hardihead, (haard'-i-hed), 5 ...SIENT, (-ment), *...HOOD,
(-hoed), s. stoutheid, onverschrokkenheid, v.; feats of
hardihood, daden van moed.
Hardikanute, (haar'-di-ke-njoet), m. (Eng. gesch.) Har
koning, 1039).
-dikanut(Desch
Hardily, (haard' -i-li), bij w. Zie HARDY.
Hardiness, ((haard-'-nes), s. 1. stoutheid, onverschrokkenheid, v. moed, m.; 2. kloekheid, rustigheid; 3. onbeschaamdheid, schaamteloosheid; 4. vermoeienis, afgematheid, v.
Hardish, (haard'-isj), bn. hardachtig, een weinig hard.
Hardly, (haard'-li), bijw. 1. moeielijk, met moeite; 2.
nauwelijks; the veal is - done, het kalfsvleeseh is eventjes gaar; - shall you find any one so bad, te nauwernood zult gij iemand zoo slecht vinden als deze; - was
heentered, when, nauwelijks (pas) was hij binnengetreden, of...; - ever, bijna nooit; 3. ongunstig; to judge of, een ongunstig oordeel vellen over; to deal - with,
(iem.) hard -, gestreng behandelen; 4. armoedig, -lijk;
zie verder HARD, bn.
Hardness, (haard'-nes), s. 1. hardheid; 2. moeilijkheid
(van begrip enz.). v.; - of a duty, moeilijkheid eener
plichtsvervulling; 3. duurte, v. ongunstige toestand, m.;
4. ruwheid, misvormdheid (van gelaat), ongevoeligheid;
5. verharding (in do zonde); 6. gestrengheid (der koude);
7. hardheid, scherpte (van lijnen); 8. vermoeienis, afmatting, v.
Hardoek, (haar'-dok), s. (plant.) patientiekruid, o.
Hards, (haards), s. mv. (plant.) 1. hennepstokken, m. mv.;
2. (zeev.) werk, o.
Hardship, (haard'-sjip), s. 1. moeilijke arbeid, m. ver
lijden, o. verdrukking, v.
-moeins,v.;2
Hardware, (haard -weer), s. ijzer-, staalwaren, v. mv.
* -MAN, m. ijzer-, staalhandelaar, m.
Hardy, (haard'-i), bn. 1. stout, onverschokken, moedig;
2. vast, solied ; 3. onbeschaamd, schaamteloos; 4. gehard
tegen...
Hardy, (haard'-i), s. zek. (smids)gereedschap, o. *- SHREW,
S. spitsmuis, v.
Hare, (heer), S. haas, m. 5 -BELL, S. (plant.) klokbloem,
v. * -BRAINED, ba. onbesuisd, loszinnig, onbehouwen.
5 -FOOT, S. 1. (plant.) hazevoet, m. kleine klaver, v.;
2. (fig.) lafaard, m. * -HEARTED, ba. laf, vreesachtig, bang.
*-HOUND, m. 1. (fig.) hazewind(hond); 2. (plant.)
andoren, m. stachiskruid, o. *- HUNTER, m. hazenjager, m.
5 -HUNTING, S. hazenjacht, V. * -LIP, S. hazelip, V.
*-LIPPED, ('- lips), bn. met een hazelip. * _. MINT, S.
(plant.) kalfsvoet, m. *- PIPE, s. (jag.) hazenet, o.
*-DRINKER,
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harnas, o.; dressed in -, in volkomen wapenrusting„
geharnast; 2. (paarden)tuig, o.; toput in -, voorspannen.
*-BRUSH, S. tuigborstel , M. * -CLEANSER, m . tuigveger,..
varkensvenkel,
v
.
BABE FOOT. *-'S STRONG, S. (plant .)
schoonmaker, m. *- MAKER, m. 1. (paarden)tuigmaker;
*-wOOL, *-DOwN, S. hazenhaar, o. -wol, v. *-wORT, S.
2. zadelmaker, m.*-RoPEs, S. mv. tuigstrengen, touwen,.
(plant.) maluwe, v.
v. o. mv . * SADDLE, S. klein zadel (voor karpaarden), m.
Harem, (he'-rem), harem, (vrouwenverblijf in het OosHarness, (haar'-nes). 1. het harnas omgorden, aangespen T
ten), M.
2. harnassen; 3. optuigen (een paard) . * -ED, (' - nest),
Harengiform, (he'-rend'-dji-form), bn. haringvormig.
dw. bn. geharnast enz.; zie HARNESS, bw. *-ER, M.
Haricot, (her'-i-ko), s. snijboon, v.
harnasser, optuiger,M.*- ING, dw. bn. harnassend
Harier, (her'-i-ur), m. hazewindhond, m.
enz. -, s. (het) harnassen enz.; zie HARNESS.
Hariolation, (her-i-o-lee'-sjun), s. waarzeggerij, withaHares, (haarns), s. mv. hersenen, v. mv.
larij, v.
•
(har'-old),m. Harold (koning van Engeland, 1O66).
Harold,
bn.
gelijk
een
haas.
(heer'-isj),
als -,
Harish,
Hark, (haark), ow. luisteren. *-, *-EE, (' -kie), tw. hoor ! Harp, (haarp), s. harp, v.; aeolian -, eolische harp;
jew's -, mondtrommel, v. *-cASE, s. harpkast, v,
hola he !
*-SHELL, S. notenslak, muziekschelp, v. * -STRING, S .
Harl, (haarl), s. vlas-, hennepvezel, v .
-, ow. 1 harpsnaar, v.
Harlequin, (haar'-li -kin), m. harlekijn, m. *den
harlekijn spelen . * -ADE, (-eed'), s. 1. arlequinade; 2. Harp, (haarp), ow. 1. op de harp spelen; 2. (fig). to
on, steeds hetzelfde herhalen; to - upon the same
grappenmakerij, potsierlijke voorstelling, v.
string, (spr.) altijd op hetzelfde aanbeeld slaan. * _ED,
Harloek, (haar'-lok), s. klis, v. kliskruid, o.
dw. op de harp gespeeld. * _ER, in. harpspeler, m.
Harlot, (haar'lot), s. hoer, v. *-, bn. wulpsch, gemeen.
*-ING, dw. bn. op de harp spelend. -, s. 1. (het)
,
(-ri),
s.
*-, ow. 1. de hoer spelen; 2. hoereeren . * -RY
spelen op de harp, harpspel, o. -s, mv. (zeev.) boegmal,
1. hoererij, (het) hoereeren; 2. ontucht, wulpschheid, v.
scheepsbreedte, ronding der barghouten, v.; cat -s,
Harm, (haarm), s. 1. kwaad, o. schade, v. nadeel, o.;
zwichting. *-iRoN, s. zie HARPOON . *-IST, M. v. harpthat dit me no -, dat deed mij geen kwaad; you will get
speler, - speelster, m. v.
into -, gij zult u kwaad berokkenen; to keep from
-, out of -, -'s wiry, voor schade -, voor nadeel be- Harpoon, (haar - poen'), s. harpoen, m. *-LINE, s. har poenlijn, v. -touw, o.
hoeden; keep from -'s way, neem u voor schade in acht;
to come to no -, geen schade beloopen; he will come to , Harpoon, (haar-poen') bw. harpoeneeren. * _ED, (-poend'),
dw. bn. geharpoeneerd. *-ER, ('-ur), *-EER, (- ier'), m..
no -, hem zal niets (kwaads) gebeuren; to mean no -,
harpoenier, m. * -InG, dw. bn. harpoeneerend.
geen kwaad in den zin hebben; to think of -, op kwaad
(haarp- si -kord), s. (muz.) klavier,o.
tot
1
Harpsichord,
;
v.;
to
get
into
bedacht zijn 2. (het) kwade, zonde,
*-BAMNER, S. stemhamer, m.
kwaad vervallen. *-, bw. 1. kwaad doen, benadeelen;
the could can - you, de koude kan u kwaad doen; 2. Harpy, (haar' -pi). s. (fab.) wraakgodin, harpij, v. *- EAGLE,.
nadeel berokkenen aan. *-ED, dw. bn. benadeeld enz.; j s. Braziliaansche gier, m.
zie HARM . *-FUL, bn., *-FU LLY, bijw. kwaaddoend, Harrateen,(her-re-tien'), s. (kh.) zek. grove wollen stof, v..
*- RAGOU T, (-re-ghoe'), s. (kookk.) hazepeper, v. *--'s
EAB S. (plant.) hazenoor, o. *-'s FOOT, S. (plant.) zie

-

-

-

schadelijk, nadeelig . * -FULNESS, s. schadelijkheid, v. i Harridan, (her'-ri-den), v. oude slet, - hoer, v.
Harried, (hei'-rid), dw. gestroopt enz.; zie HARRY, bw..
(het) nadeelige.
Harmati an, (haar- met'-ten), s. woestijnwind, sirokko Harrier, (her'-ri-ur, s. 1. hazewindhond; 2. soort roofvogel, in. .
(in Afrika), ni.
Harriet, (her'- i -et), Harriot, (her'-iot), v. Henriëtte,.
Hartnel, (haar' -mil), s. (plant.) wilde ruit (Syrië), v.
Jet (v. n.).
Harming, (haarm'-ing), dw. bn. benadeelend enz. *-,
Harris, (her' -ris), s. James Harris (Eng. schrijver,.
s. (het) benadeelen enz.; zie HARM, bw.
1709 1780).
Harmless, (haarm' -les), bn., * -LY, bijw. 1. onschadelijk,
-

onschuldig; 2. ongedeerd, heelhuids; 3. onnoozel, on- Harrow, (her'-ro), s. 1. (landb.) egge; 2. (vest.) storm -egge,
v.; 3. (plant.) wrangkruid, o. 'i-, tw. help! help! hola!
schuldig. *-nESS, s. 1. onschadelijkheid; 2. onschuld,
*-, bw. (landb.) 1. eggen; 2. verscheuren, (ook fig.);
schuldeloosheid, v.
to - up, (Shak.) het hart vaneenrijten; 3. plunderen;
Harmonie, (haar-moon'-ik), *-AL, bn., *- ALLY, bijes.
4. kwellen. *-ED, dw. bn. geëgd enz.; zie HARROW.
harmonisch, welluidend; -proportions, (wisk.) harmoni*-ER, ('-ur), m. v. (landb.) egger, -ster, m. v. ^` - ING,.
ache evenredigheden.
dw. bn. eggend enz. -, s. (het) eggen enz .; Zie HARROW .
Harmonica, (haar- moon'- i -ke), s. (muz.) harmonica, v.
Harry, (lier' -ri), bw. 1. plunderen, afstroopen; 2. kwelglas - klavier, o.
len,
bestoken. f-, ow. stroopen. * -ING, dw. bn. ttrooharmonie,
Harmonies, (haar- moon'-iks), s. 1. (muz.)
pand enz.; zie HARRY, bw. en ow.
welluidendheid; 2. leer der harmonie, - der evenredige

geluiden, v.; 3. (het) harmonische (van een toon).
Harmonious, (haar-moo'-ni-us), bn., *_IT, bijw. 1. (muz.)
harmonisch, wel-, zoetluidend; 2. (fig.) eensgezind, vredelievend; to live -ly, eensgezind -, in vrede (te zamen)
leven. *-NEss, s. (het) harmonische, harmonie; 2. (fig.)
eensgezindheid, vredelievendheid, v. *...MOMST, ('-monist), m. v. die de harmonie -, die de leer der evenredige
geluiden verstaat (beoefent), harmonist, m. v.
Harmonize, (haar'-mo-najz), ow. 1. harmonisch zijn; 2.
(fig.) eensgezind leven, overeenstemmen, zich met elkander verdragen.*-, bw. 1. harmonisch maken; 2. (fig.) overeenbrengen, vrede stichten tusschen... *-D, dw. bn.
harmonisch gemaakt enz.; zie HARMONIZE. *-R. M. V.
1. die (iets) harmonisch maakt; 2. (fig.) vredestichter,
-stichtster, m. v. *...ING, dw. bn. harmonisch makend enz.
-, s. (het) harmonisch maken enz .;zie HARMONIZE, bw.
Harmoniphon, (haar-moon'-i-fun), s. (muz.) metaalklavier, harmoniphon, o. ... NOMETER, (-nom'-i-tur), s.
(muz.) harmoniemeter, harmonometer (werkt.), m.
Harmony, (haar'-mo-ni), s. (mv. les) 1. (muz.) harmonie,
evenredigheid der tonen; 2. (fig.) overeenstemming,
goede verstandhouding, v.; to bring into , tot overeen
stemming brengen; to live in -, in vrede (met elkander)
leven.
Harmost, (haar'- most), m. (Gr. gastb.) hartnood (Spartaansch landvoogd), in.
Harmotome, (haar' -ino-tom), s. (delfst.) kruissteen, m.
Harness, (haar'-nes), s. 1. (oudt.) wapenrusting, v.
-

-

Barry, (her'-ri), m. 1. (vork. v. Henry), Hendrik, Hein
(m. n.); old -, satan, de duivel; 2. slow -, (scheik.) uittrek-oven (voor kruiden).
Harsh, (haarsj), tin., * -LY, bijw. 1. ruw (op het gevoel);.
2. scherp, zuur, wrang; 3. hard, krijschend, rauw (van
toon); to sound -ly, hard klinken; 4. (fig.)barsch, norsch,
hardvochtig; to be - to, hard zijn tegen; 5. kwetsend,
beleedigend; 6. gestreng (voorschrift) . * -NEss, s. 1. ruw- heid; 2. scherpte, wrangheid; 3. hardheid, v. (het) krijschende (van den toon); 4. (fig.) barschheid, norschheid,
hardvochtigheid, v.; 5. (het) kwetsende, beleedigende; 6.
gestrengheid, v,
Harslet, (haars'-lit), s. ingewand, gewei (van dieren), o.
Hart, (haart), s. zesurig hert, o. 5 - BEAST , s. soort antilope, v. *-- EVIL, S. (veearts.) hertenziekte, v.; mond kramp (der paarden), m . * -ROYAL, S. (plant,) kruisdoren. M. *-'s EASE, zie HEART'S-EASE . *-'s HORN,.
s. 1. hertshoorn, o.; - shavings, verkalkte hartshoorn;
2. (plant.) hertekruid, o. *-'s ROOT, S. (plant.) 1. varkensvenkel, m.; 2. rozemarijn, v. * -'S TONGUE, S . (plant.)
hertstong, v. *-'s TRUFFLES, s. mv. vergiftigde padden 's WORT, * WORT, S . 1 . (plant .) wilde
stoelen. m. mv.
peterselie, v.; 2. seselikruid, o.
Harum-scarum, (heer' -um-skeer'-um), bn. wild, onbe-

suisd.

-

Haruspice, (he' -rus -pis), m. (Rom. g.) wichelaar, waar zegger (uit de ingewanden der dieren), lu. ...Y, s. wichelarij, waarzeggerij, v.

HAR. --HAT.
Harvest, (haar - wist), s. 1. oogst, m.; to reap the -, maaien,
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halve deur, v.; 8. to be under -es, (fig.) in angst zijn
*-Es, mv. 1. wezelval; 2. korenzolder, m. *- BARS
oogsten; to gather -, to yet in the -, den oogst zamelen,
S. (zeev.) luikbeugel, M. *-BARK, s. gehakte eikenschors'
- binnenvoeren, - inhalen; 2. (fig.) vrucht, opbrengst, v.
run, V. * -BOAT, S. visschersschuit, v. * -- LOCK, S. ver
m.
boomkrekel,
3.
herfst,
oogst;
m. najaar, o. * - FLY, S.
*-HOME, S. 1. oogsttijd, m.; 2. oogstfeest, o. -zang, m.;
geheim slot, o. * - RING, s. luikring, m. 5 -ROOM,-borgen,
s. luikopening, v. *- WAY, S. (zeev.) luik, o. doorgang
3. (fig.) goudmijn, gelegenheid om zich te verrijken : v.
*-LORD, m. hoofd -, o. opperste der maaiers, M. *-MAN,
(door de luiken van het eene dek in het andere), m.;
peek -, (zeev.) luik van de hel.
m. maaier, oogster, m. *- MOON, s. Herfstmaand, v.
*-MoUSE, S. veldmuis, v. * - QUEEN, v. koningin van Hatch, (hetsj), bw. 1. broeden, uitbroeden (eieren); 2.
(ook fig.) uitdenken, uitvisschen; 3. overdenken; beraden oogst (beeld met bloemen bekroond bij den oogst),
v. *- WOMAN, v. oogstster, maaister, v.
men; to - hopes, hoop voeden; 4. (teek.) arceeren, scha
Harvest, (haar' - wist), bw. maaien, oogsten. * - ED, (a-id-),
uitgebroed worden; 2. (fig.) zich-duwen.*,o1
dw. bn. geoogst. *- .ER, ('-ur), m. v. oogster, maaier, rn .
ontwikkelen, te voorschijn komen; 3. goed vorderen.
maaister, v. * - ING, dw. bn. oogstend. -, s. (het) oogsten.
*-ED, dw. bn. uitgebroed enz.; zie HATCH, bw. en ow.
Harvey, (haar'-wi), m. William Harvey (Eng. geneesheer,
* -ER, (- ur), m. V. uitbroeder, -ster, v. (ook fig.).
1578-1657).
Hatchel, (hetsj'-il), s. hekel, hennepkam, m. *-, bw.
Has, (hes), tw. 3e p. enk. heeft; zie HAVE.
1. hekelen (vlas enz.); 2. fig. klagen. *- ED, (-sjild),
Hase, (hees), bw. 1. aandrijven, jagen; 2. tenteren.
dw. bn. gehekeld. *- ER, (- ur), m. V. hekelaar, -ster,
Hash, (hesj), s. gehak, o. vleeschbal, m. ragout, o. -,
m. V. * -ING, dw. bn. hekelend.
bw. hakken (inz. vleesch); to - up, klein hakken(vleesch). Hatchet, (hetsj'-it), s. 1. bijl, handbijl, kleine aks,
* -ED, (hesjt), dw. bn. gehakt enz.; zie HASH, bw.
v.; to take up the -, den oorlog verklaren; to bury the -,
Hask, (hesk), S. biezenmand, stroomand, v.
vrede sluiten; to cast the -, een bericht vervalschen,
Haslet, (hes' -lit), S. Zie HARSLET.
iets verhalen anders dan het gebeurd is. * - FACE, S.
Hasp, (haasp), s. 1. haak, grendel; 2. haspel, m.
leelijk -, gemeen aangezicht, o. 5 -HELVE, s. bijlsteel,
bw. grendelen, dicht -, vasthaken.
-stok, m. * -SHAPED, bn. (plant.) bijlvormig. *-VETCH,
Hassock, (hes'-sok), s. knielbankje, o. -mat, v.
s. (plant.) bij lkruid, o.
Hast, (hest), tw. 2e p. enk. (gij) hebt; zie HAVE.
Hatchetine, (hetsj'.i-tajn), s. (delfst.) soort weeke bergHastate, (hes' -teat), -D, ('-tid), bn. (plant.) spichtig,
stof (Australië), V.
speervormig.
Hatching, (hetsj'-ing), dw. bn. broedend enz. *-, s.
Haste, (heest), s. 1. haast, v. spoed, m. vaardigheid, v.;
(het) broeden enz.; zie HATCH, bW. * - S, * -STROKES, mV.
poste -, in allerijl; in -, in haast; to be in -, haast
(teek.) harceering, v.
hebben; to make -, haast -, spoed maken; zich spoeden; Hatchment, (hetsj'- ment), s. wapenschild (op een
you most make - after me, gij moet mij onmiddellijk
doodkist enz.), o.
volgen; I made - to, ik spoedde mij naar; 2. haastig- Hate, (heet), s. haat, m.; zie HATRED. *-, bw. haten,
heid, drift, v.
haat voeden tegen; he -s being obliged to, hij is afkeerig
Haste, (heest), Zie HASTEN.
van verplicht te zijn om ; they - to be meddled with, zij
Hasten, (hoe'-sn), ow. zich haasten, - spoeden; I -ed to
hebben niet gaarne dat men zich met hunne zaken
obey, ik haastte mij te gehoorzamen; where do you bemoeit. *- D, (lieet'-id), dw. bn. gehaat.
so ? waarheen gaat gij met zooveel spoed ? to - to ruin, Hateful, (heet' -foal), bn., *- LY, bijes. 1. hatelijk, vol
naar -, in het verderf loopen; to -- away, gauw weg
haat; 2. gehaat. *- NESS, s. 1. hatelijkheid, v.; 2. haat,
zich wegmaken; to - back, terugijlen; to - on,-lopen,
afschuw, nl.
voortspoeden, voortloopen; to - up, hard naar boven Hater, (heet' -ur), m. V. hater, m. haatster, v. vijand,
loopen, opwaarts snellen. *-, bw. bespoedigen, verhaasm. vijandin, v.
ten. *- ED, (hees' -nid), dw. bn. gehaast enz. zie HASTEN, Hating, (heet' -ing), dw. bn. hatend.
ow. en bes. *- ER, ('-our), m. v. bespoediger, -ster, m. v. Hath, (heth), zie HAS.
*-ING, des. bn. spoedend enz.; zie HASTEN.
Hatless, (het'les), bn. zonder hoed.
Hastily, (heest' - i-li), bijw. zie HASTY.
Hatred, (hee' -trid), s. - to, haat, wrok, m.
Hastiness, (heest'-i-nes), s. 1. haast, v. spoed, ni.; 2. over- Hatted, (het'-tid), bn. met een hoed op, gedekt.
ijling, V.; Zie HASTE, S.
Hatter, (het'-tur), m. hoedenmaker,m. *-'s BOW, S. vorm,
Hasting, (heest'ing), dw. bn. Zie HASTENING. 5 -PEAR,
boog, m. *-'s BOW-STRING, vormboog, o. riem, m. *-'s
v. vroegpeer, V.
CARD, S. hoedenmakers-kaarde, v.
Hastings, (heest' -ings), s.mv.vroegelingen,(vruchten van Hatti-sheriff, (het'-ti- sjor' -if), s. hatti-sheriff (bevel van
den voorzomer), m. mv.
den sultan), o.
Hastings, (heest' -ings), s. (aardr.) Hastings (Engeland), Hatting, (het'- trog), s. (het) hoedenmaker.
o.; battle of -, slag van Hastings (14 Oct. 1066).
Hattie, (het'tl), bn. wild, twistziek.
Hastive, (heest' -iv), bn. (w. g.) vroegrijp, vroeg....
Hattock, (het' -tok), s. hoop, stapel (korenschoven), m.
Hasty, (heest'-i), bn. 1. spoedig, vaardig, haastig; 2. Hauberck,(hau'-burk),o.maliënkolder zonder mouwen,m.
overhaast, overijld, onbezonnen, onbesuisd ; - words, Haugh, (hao), s. lage weide, v.
overijlde -, haastige woorden; he not too -, wees niet Haught, (haot), bn. 1. zie HIGH; 2. (fig.) trotsch, hoog
overijld; 3. vroegrijp; 4. driftig, oploopend, haastig.
5 -ILY, ('-1 -li), bjj w. zie HAUGHTY. * -INESS, S.-moedig.
* -BIRN, V. vroegpeer, v. * - PUDDING, S. 1. koek in den
gmv. (fig.) trots, in. trotschheid, V. hoogmoed, in.; to speak
ketel, ketelkoek, m.; 2. maïspap, V.
to one with -, loin. uit de hoogte aanspreken.
Hat, (het), s. 1. hoed, m.; beaver -, beverhoed; felt -, Haughty, (haot' -i), bn. 1. trotsch, hoogmoedig; 2. fier.
felted -, vilten hoed; p lated -, half- beverhoed; silly---, zij- Haul, (haol), s. 1. (zeev.) (liet) halen; haler; down-, neer den hoed; straw -, stroohoed; Leghorn -, hoed van Itahaler; 2. pak kabelgaren (400 streng), o.; 3. (vissch.) slagliaansch stroo; opera -, vouwhoed, klak; - in hand,
opllaal (met het net), m.; at one -, met één slag. *-,
met den hoed in de hand; - on, met den hoed op;
bw. 1. sleepen, trekken; 2. (zeev.) halen; let go and -!
- of, hoed af, ongedekt; to touch the - to, met den
haal ons voor! -- main sail ! los achterboelijns ! hoed groeten; 2. kardinaalshoed, m. *- BAND, s. hoede sail! ! volbrassen! to -- taught, stijfhalen; to -,flat home,
band, m.; crape -, rouwband, krip om den hoed.
goed voorhalen; to - over, overhalen; to - the anchor
* --STRING, s. hoedeboord. m. 5 -BODY, s. hoedepop, v.
home, het anker voorhalen; to - the wind, bij den
*-Box, * - CASE, s. 1. hoededoos, v.; 2. h.oedovertrek, o.
wind komen; - up the bowlines ! boelijns uit ! to * -BRUSH, S. hoedeborstel, m. * - FELT, S. Vilt, 0. * -FRAME,
aboard, to - aft, aanhalen; to - a boat, een boot op
S. hoedenmakers -werktafel,v. *-MAKER,m. hoedenmaker,
sleeptouw nemen; to - close, bij den wind halen; to m. 5 -MONEY, S. (oudt. kh.) kaplaken, o. premie, v.
down, innemen (een zeil), inhalen (een touw); to - in,
* -TRADE, s. hoedenmakerij, v. handel in hoeden, m.
doorlialen; to - ahead, vooruithalen; - on! halen! to * -TRIMMING, S. (het) opmaken van hoeden.
up, hij schen, opgij en; to - again the o fning, het ruime
Hatable, (heet' - i -bl), bn. hatelijk.
sop kiezen; to - athwart, dwarshalen; to - cheerly,
Hatch, (hetsj), s. 1. broedsel, o.; 2. uitbroeiing; 3. (fig.)
goed doorhalen; to - the bowline out, op de boelijn in(Shak.) ontdekking; 4. (zeev.) (mv. -es) deksel, luik, o.;
vallen; to - off, afhouden; to - upon, inhangen; to coverings of the -es, hoofden van do luiken; 5. sluis
the wind again, op nieuw aan der, wind komen; - up
stortkoker (voor kolen),m.;7.(timm.)-deur,v.;6(stomw)
tacks and sheets! steek op halzen ! 5 -AGE, S. 1. (kh.)
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transportkosten (van het schip, naar huis enz.), m. mv.;
2. (het) halen (aan een lijn). *-ED, (haold), dw. bn. gehaald enz.; zie HAUL; close —, (zeev.) met uitgehaalde
boelijns. *— Ex, (-ur), m. V. trekker, haler, m. haalster,
v. * - ING, dw. bn. halend enz. —, s. 1. (het) halen
enz.; zie HAUL; 2. heel—, het kielhalen (scheepsstraf),
*-LINE, s. uithaler, wipper, m. hijschtouw, o.
Haulm, (haam), s. 1. halm, stengel, m.; 2. stroo, riet, o.
Haum, (haom), zie HAULM.
Haunch, (haantsj), s. 1.' (ontl.) heup; 2. schenkel (van
wild), m.; 3. achterste (van een paard), o. *- BONE, B.
(ontl.) heupbeen, o. * — ED, (haansjt), bn. met heupen,
- schenkels.
Haunt, (haant), s. 1. bezochte plaats, v.; the busy —s of
men, de druk bezochte plaatsen der mensehen; 2. hol,
gewoon verblijf (van roofdieren), o.; 3. (jag.) leger, nest
(van wild), o.; 4. sluiphoek, m.; 5. (fig.) dagelijksche gewoonte, V. *—, bw. 1. gewoonlijk-. druk bezoeken; the
house is —ed, het spookt in dat huis; 2. lastig vallen,
hinderen; his dreadful cries —ed my sleep for years afterwards, zijn vervaarlijk geschreeuw hinderde mijnen slaap
nog jaren daarna. *—, ow. zich vaak ergens bevinden,
vaak ergens heengaan; to — about, rondsluipen om.
*—ED, dw. bn. vaak bezocht enz.; zie HAUNT, bw. en
ow. *—ER, m. V. drukke bezoeker, -ster, habitué, -he,
m. v. * — ING, dw. bn. druk bezoekend enz. —, s. (het)
druk bezoeken enz.; zie HAUNT, bw. en ow.
Hauriant, (hao'-ri -ent), bn. (wap.) luchtscheppend (van
visschen), snakkend.
Hausmannite, (haus'-men-ajt), s. (delfst.) soort mangaan -erts (naar Hausmann), o.
Haust, (haust), s. droge kuch, m.
Haustellate, (haul' -tel -let), bn. zuigend (van insecten).

Hautboy, (ho'-boj), s. (muz.) hobo, v. *- REEDS,S. mv. ho-

bopijpjes, o. mv. - mondstuk, o.

Hauteur, (ho-teur'), s. zie HAUGHTINESS.
Haut-gout, (ho-ghoe'), s. 1. wildsmaak, m.; 2. (het) sterk
gekruid zijn.

Hauyne, (hau'-ien), s. soort blauwe bergstof (naar

Hauyl), v.

Have, (hev.) bw. onr. (vt en vdw. had), 1. hebben.

bezitten, krijgen, ontvangen, hooren; to — no frieszds ;
geen vrienden hebben; you — nothing to do with
him, gij hebt niets gemeens met hem, gij hebt geen
boodschap aan hem; has your servant any thing for me ?
heeft uw bediende iets voor mij ? how many rooms has
he? hoeveel kamers heeft (bewoont) hij ? he had your
orders for what he did, hij handelde naar uwe bevelen;
I — not had a better supper this half year, zoo goed als
heden heb ik in de laatste zes maanden niet gesoupeerd;
they had had their supper, zij hadden hun avondmaal gekregen; he has had your letter this hour, voor een uur
reeds heeft hij uwen brief gehad; to — a loss, een verlies lijden; to — care of, zorg dragen voor, passen op...;
to — pleasure in, vermaak scheppen in; to — time to
spare, ledigen tijd hebben; we might — had more details,
wij zouden meer bijzonderheden gehoord hebben; he
must — boots, hij heeft nieuwe laarzen noodig; he must —
his blood, hij heeft hem den dood gezworen, hij moet op
leven en dood met hem vechten; I will — his meaning,
ik wil weten wat hij er van denkt; I had this from
good authority, ik wist het uit een goede bron; You
may — my mare, ik verkoop u mijne merrie; I may —
this for, ik kan dit hebben (koopen) voor; nothing is to
be had from that man, men kan niets van dien man
krijgen, - halen; that is the finest to be had, dat is de (het)
fijnste welke (dat) men krijgen kan; that is to be had only
on certain conditions, dit is slechts op zekere voorwaarden te bekomen; the hound has him, de hond heeft hem
(gegrepen); he had him by his cravat, hij hield hem bij
zijne das; to — at heart, ter harte nemen; you will be
had in derision, gij zult uitgelachen worden; he had the
honor of knighthood conferred upon him, hem viel de eer
te beurt tot ridder geslagen (benoemd) te worden; we
had them new-modelling their old gauzes, nu zagen wij
haar hare oude gazen kleedjes op nieuw fatsoeneeren;
he had a considerable legacy left to him, een aanzienlijk
legaat werd aan hem vermaakt; T. had a barber sent to
him, aan T. werd een barbier gezonden; .1. had his head
cut off, aan A. werd het hoofd afgeslagen; is it not
provoking to — the most ill-natured things said to one ?
is het niet stuitend de boosaardigste leugens van

HAV.
zich te hooren verhalen ? we often had the travellers
visit us, vaak kwamen reizigers ons bezoeken: we shall
— her return from England, wij zullen haar uit Engeland zien terugkeeren; it would go against my heart to
— her come to any harm, het zou mij grieven te zien
dat haar eenig leed overkwam; — your hair cut, laat u
het haar knippen; he had taken care to — his horses
well shoeed, hij had zorg gedragen zijne paarden goed
te laten beslaan; he has had the prisoner released, hij
heeft den gevangene in vrijheid doen stellen; he had
dinner served in his room, hij liet het eten in zijne kamer
opdisschen; — your gamekeeper placed behind the hedge,
laat uw jachtmeester achter de hegge post vatten; I'll—
him before a justice of the peace, ik zal hem voor den
vrederechter doen verschijnen; what will you —? wat
wilt, - verlangt gij ? what can we —? wat zult ge ons
opdienen ? he kwows not what to —, hij weet niet wat
te bestellen, - te kiezen; well, I will — them, welaan,
ik kies deze; he will — it that..., hij wil volstrekt dat...;
as ill luck would — it, alsof de duivel er onder speelde;
chance would — it, het toeval wilde; what would you
— out ? wat wilt ge ? they will — him appear as witness, men wil hem als getuige laten verschijnen; I must
— her learn drawing, ik moet haar laten loeren teekenon; what will you — me do? wat wilt gij mij laten
doen? you will not do as I would — you, gij wilt niet
doen zoo als ik het wel wenschte; tell me what you
would — me written upon, zeg mij waarover gij wenscht
dat ik schrijven zal; the friars would — you believe that,
de monniken willen u doen gelooven dat...; would you
— me be out of fashion? zoudt gij wenschen dat ik niet
naar de mode gekleed ging? my uncle would — had me
in orders, mijn oom wenschte dat - ik den geestelijken
stand zou omhelzen; let me — the answer in good time, antwoord mij in tijds; let us — something to eat, 1. geef ons
iets te eten; 2. laat ons wat eten bestellen; let us —
a fire, 1. leg wat vuur aan. 2. wij zullen vuur laten
aanleggen; let us — our wine, wij zullen een glas (wijn)
drinken; I desired the landlord to let us — his company, ik noodigde den kastelein uit ons gezelschap
te houden; what will he let you — the carpet for?
voor hoeveel wil hij u het tapijt laten, - verkoopen?
the persons you — to deal with, de lieden met welke gij
moet omgaan; we — to strike against temptation, wij
moeten tegen de verzoeking worstelen; I — to thank
you, ik moet u bedanken; we had to give up the search,
wij moesten onze nasporing opgeven; - schorsen; the
travellers had to be taken over hill, de reizigers moesten
naar gene zijde van den berg worden gevoerd; the chair
had to be new bottomed ; de stoel moest op nieuw gemat
worden; this has to be done with extreme care, dit moet
met bijzondere zorg worden bewerkt, - gedaan; much has
yet to be done, er blijft nog veel te doen overig; they
had better make a sacrifice of it, zij zouden beter doen
het op te offeren; I had rather, ik wenschte liever; he
had best keep them, het best ware dat hij ze behield;
he had as good leave it all, hij zou beter doen alles
op te geven; - te verlaten; better he had died under
the rod, beter ware het voor hem geweest dat hij onder de roede gestorven ware; we had like to — been
killed, bijna waren wij gedood geworden; — her away,
breng -, voer haar weg; — the table away, schuif de
tafel weg; — the cloth away, neem de tafel -, het tafellaken af, ruim de tafel af; to -- back, terug krijgen;
let him — back his purse, geef hem zijne beurs terug;
to — down, naar beneden brengen, - laten brengen; to
— in, naar binnen -, inbrengen; let us -- him in, laat
hem binnenkomen; to — on, dragen, aanhebben; to —
out, naar buiten -, uitbrengen; to — out one, iem.
(tot een tweegevecht) uitdagen; she kas never the book
out of her hand, -zij heeft het boek nooit uit hare handen; to — up, naar boven brengen, - laten brengen;
— at him, pak hem aan, ik ben zijn man, we zullen zien wie de baas is; — at it with you, ik durf
u staan, probeer het, als je durft; — with you, ik sta
je bij.
Have, (hev), hulpes. hebben; I — been, ik ben geweest;
she has been, zij is geweest, - geworden; theflowers —
blown, de bloemen zijn verwelkt; a man has called, er
is iemand geweest om...; a slate has fallen, er is een
lei gevallen; I — not bathed, ik heb mij niet gebaden;
had she not been offered a reward? She had, is haar geen
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(gen.) hooi -, najaarskoorts, v. * -FTELD, s. hooiland, o.
*.FORK, s. hooivork, v. * -HARVEST, s. hooioogst, m.
* -KNIFE, S. hooisteker, m. -mes, 0. * -LOFT, S.
hooizolder, m. - schuur, v. *- MAKER, m. v. hooier, m. hooister, v. maaier, m. maaister, v. *- -MAKING, S. hooibouw,
M. * -MARKET, s. hooimarkt, v. 5 -MONDS, S. mv. (plant.)
aardveil, v. *- RICK, *-STACK, s. hooiberg, m. *- SEED,
o. graszaad, o. * -STALK, s. hooistengel, droge gras
M. *-THORN, s. hagedoorn, m. *- TIME, s. hooi--halm,
tijd, M. 5 --WARD, S. 1. (oudt.) haagopzichter, veldwachter,
goed.
veehoeder, m.; 2. Hayward (Eng. geschiedschrijver, 16e
Haven, (hee'-vn), s. 1. haven; 2. kaai; 3. (fig.) schuil
eeuw). *- woRM, s. aardworm, m.
-plats,
toevlucht, v.
Hay,
(hee), bw. 1. hooien; 2. strikken -, netten spannen
Havener, (heev'-nur), m. havenmeester, m.
voor konijnen. *- ED, (-' id), dw. bn. gehooid. 5 -ING,
Haver, (heev'-ur), m. v. (w. g.) bezitter, -ster, m. v.
dw. bn. hooiend. -, s. (liet) hooien, hooibouw, m. .
*-, s. haver, v. *- SACK, s. ransel, knapzak, m.
Having, (hey'-jog), dw. hebbend enz. k -, s. 1. (het) Haydenite, (hee'- din-ajt), s. (delfst.) zekere steen (naar
Hayden).
hebben; I have heard of her - left the country, ik heb
vernomen dat zij het land verlaten heeft; he denied his Hayti, (hee' -ti), S. (aardr.) Haïti, St.-Domingo (eil.
West-Indié), o. 5 -AN, ('- tien), bn. Haïtisch. *-, m.
- entered into any league, hij ontkende in eenig verbond
Haïtiër, m. Haïtische (vrouw), v. -, s. (het) Haïtisch
getreden te zijn; 2. have, v. goed, o.; what is there in
(taal).
life worth -? wat op aarde is het bezit waard? 3. forHazard, (hez' -urd), s. 1. toeval, o.; to stand the - of,
tuin, v. vermogen, o.
de kans wagen van; to put every thing to -, alles aan
Havior, (heev' jur), zie BEHAVIOR.
liet toeval overlaten, op goed geluk te werk gaan; at all
Havoc, (hev' -ok), s. 1. verwoesting, plundering, v.; 2.
-s, op goed geluk, wat er ook gebeure; 2. gevaar, o.
bloedbad, o. *-, bw. 1. verwoesten, vernielen, uitplunrisico,
v.; to run the - of, zich aan het gevaar bloot
deren; 2. moorden, bloed storten; - ! - ! (tw.) sla dood!
at the - of his reputation, op het gevaar af-steln;
sla dood!
zijnen goeden naam te verliezen; with the - of his
Haw, (hao), s. 1. (plant.) huistbezie ; 2. heg, hegge, v.;
person,
met gevaar van zijn leven; 3. dobbelspel; 4. bil
3. priëel; (oudt.) dal, o.; 3. (veearts.) oogvlek, - puist, v.
-jartzk,m.;5
hek, o. balie (senor kolfbaan), v.
* -FINCH, s. dikbek (vogel), m. *_ THORN, S. (plant.)
Hazard, (hez'-urd), bw. wagen, op het spel zetten. -,
hagedoorn, in.
ow. zich wagen, zich blootstellen, gevaar loopen. *- ABLE,
Haw, ow. stamelen, stotteren, hakkelen. *-, s. (het)
('- i- bl), bn. 1. aan het toeval onderworpen; 2. gewaagd.
stamelen.
Haw -haw, (hao-hao), s. 1. opening in een tuinmuur; 2., s-ED, dw. bn. gewaagd enz.; zie HAZARD, bw. ow.
* -ER, ('-ur), m. v. 1. waaghals, wager, m. waagster v.;
heining; 3. sloot (om een tuin), v.
2. speler, speelster, dobbelaar, -ster, m. v. * - ING, dw. bn.
Hawing, (hao'-ing), dw. bn. stamelend.
wagend. *-ous, ('-us), bn., *- OUSLY, bijes. gewaagd,
Hawk, (haok), s. 1. havik, valk; 2. sperwer, m.; sparrow
onzeker, gevaarlijk, hachelijk; - insurance, (kh.) groote
-, gewone sperwer; 3. valkenjacht, V. * -BILL KNIFE,
risico (bij verzekeringen). *-ousNESS, ('- us-ness), s.
s. snoeimes, o. * - BILL PARE, S. (heelk.) ravenbek, m.
(het) gewaagde, gevaarlijke; onzekere.
* -EYED, bn. met valkenoogen, scherpziend. *-HEADED,
be. met valkenhoofd. *- MOTH, S. soort groote vlinder, Hazardry, (hez'-urd-ri), s. gmv. 1. overijling, vermetelheid, v.; 2. (het) dobbelen.
m. 5 -NOSED, bn. 1. met een haviksneus; 2. met een
arendsneus *- owL,s. valkuil,m.* -PLIERS, S. mv. (tandm.) Haze, (heez), s. 1. dikke mist, • nevel, m.; 2. (fig.) duisternis, v. *-, bw. zie TEASE, bw.
kas - tangetje, o. *- POUCA, s. weitasch, v. *- WEED,
Hazel, (hee' -zl), s. 1. (plant.) hazelaar, hazelstruik, m.;
s. havikskruid, o.
2. hazelnoot, v. *-, bw. 1. hazel.., van hazelhout; 2.
Hawk, (haok), ow. 1. - at, met den valk jagen, op de
lichtbruin, hazelkleurig. * -EARTH, S. tuinaarde. v.
valkenjacht zijn;. 2. jagen op, - naar; 3. schrapen (met
-IIEN, s. hazelhoen, korhoen, o. * SI0LE, S. (soort)
*
de keel); to - up, doorhoesten. -, bw. 1. uitspuwen
aard -, veldmuis, v. * -MOULD, s. gewone aarde, v. *- NUT,
(met geraas); 2. (kh.) rondventen. t -, s. (het) uitspuwen.
s. hazelnoot, v. 5 -ROD, S. hengel van een hazelaar, m.
*-ED, dw. bn. 1. geschraapt (met de keel); 2. gebogen
*-TREE, s. hazelaar, M. 5 -woon, s. hazelaarsboschje,
(als een haviksneus), krom. *- ER, (- ur), m. 1. (jag.)
0. *-WORT, s. hazelwortel, m.
valkenjager, valkenier; 2. (kh.) rondventer, marskramer,
Hazelly, (hee' -zil -i), bn. 1. vol hazelaren; 2. notenbruin.
kranten - omroeper, m.
Haziness,
Hawke, (haok), s. (stuk.) pleisterplank, v.
(hee' -zi -nes), s. mistigheid, nevelachtigheid, v.
Hawking, (haok'-ing), dw. bn. met . den valk jagend Hazlitt, (hez'-lit), m. William Hazlitt (Eng. schrijver
en criticus, 1778-1830).
enz. f -, s. 1. valkenjacht, v.; 2. (het) schrapen (met de
Hazy, (hee' -zi), bn. betrokken, mistig, nevelig, donker
keel) enz.; zie HAWK, ow. en bw.
(van de lucht).
Hawse, (haos), s. 1. (zeev.) kluis, v. (het) vertuid liggen
voor twee ankers; athwart -, dwars voor de kluis; bold He, (hi), p. vnw. m. enk. 3e p. 1. hij; - shall rule over
thee, (Bij b.) hij zal over u heerschen ; our landlord
-, hoogliggende kluis; burning in the -, gestrektheid
- goes hone to-night, onze waard (hij) gaat heden
van den kabel; to clear -, den ketting klaren; to elbow
-, to foul -, voor een elleboog liggen; to freshen the
avond weder naar huis; the gallant king - skirted the
margin, de dappere koning (hij) volgde den rand (van
-, nieuwe servings aanbrengen; to ride - full, stampen
het boseh); - and you are, hij en gij zijt; it is -, hij
met water door de kluizen; to take a turn in the -,
is het; 2. hij, degene; - generally talks most who has
voor een slag komen; to be anchored in a -, recht geleast to say, (hij) die liet minst te zeggen heeft spreekt
ankerd liggen voor een ander schip. *- BAG, s. (zeev.)
doorgaans het meest ; it is not - who sings loudest
kluiszak, m. 'C-BUCKLER, s. kluislegger, M. *-HOLE, S.
kluis, v. *- HOOK, s. band onder de kluizen, m. 0 PIECE ,
that has the lightest heart, (hij) die het hardste zingt
s. kluisplaat, v. apostel, m. *_PIPE, s. kluislood, o.
heeft daarom niet liet lichtste gemoed; 3. mensch, man,
* -PLUGS, S. mv. kluisproppen, m. mv.
wezen; any - the proudest of thy sort, de meest trotecho van uw soort ; - with the scar, de man niet het
.Hawser, (haos'ur), s. (zeev.) kabel, m. paardelijn, v.
litteeken; 4. (het mannelijk geslacht aanduidend) ; tros, m.; small -, lichte tros; to bend a -, een kabel
bear, beer; - cat, kater; - goat, geitebok; - servant,
hielen. * - BEND, S. hiding, v. *- LAID ROPE, S. wantknecht; the -'s in birds, de mannetjesvogels.
slag, m.
Head, (lied), s. 1. hoofd, o. kop, top, m.; my - aches,
Hawses, (haos'-is), s. mv. (zeev.) kluis, v.
ik heb pijn in het hoofd; I was wounded in the -, ik
Hawthorn, (hao'-thorn), s. (plant.) hagedoorn, M. *-FLY,
was (werd) gekwetst aan het hoofd; she turned her -, zij
S. hagedoornvlieg, v.
keerde het hoofd om; she turned his - , zij bracht hem
Hay, (hee), s. 1. hooi, o.; truss of -, bos hooi; to make -,
hooien; rowing -, kaf, o.; 2. soort rondedans, m.; 3. heg,
liet hoofd op hol; my - is turning, het hoofd draait mij
rond; to hide one's -, zijn aangezicht verbergen; hold up
v. hegje, o.; 4. (jag.) strik, m. wildnet, o. C-BIRD, S.
your -, hef het hoofd op ; her - is too large, zij heeft een
soort sijsje (vogel), o. *- BOTE, *-BOOT, s. omheining recht, o. * ..cocK, s. hooirook, - stapel, m. * - FEVER, S.
te groot (te breed) hoofd; he eyed me from - to foot

belooning aangeboden geworden ? Ja, dat heeft men;
- they not taken much trouble? No, they - not, hebben
zij zich niet veel moeite gegeven ? Neen, dat hebben
zij niet; -- you been at the races? I-, zijt gij bij de
wedrennen geweest? Ja, ik ben er geweest; had It not
been, ware het niet geweest; I - been waiting, ik heb
gewacht; had I been near enough, ware ik dicht bij genoeg geweest; had she but died, ware zij maar gestorven.
Haveless, (hev' -les), bn. 1. haveloos; 2. zonder have of
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hij beschouwde mij van hoofd tot voeten, - van top tot teen;
their own blood be on their own -s, dat. hun bloed op
hunne hoofden neêrkome; to carry a high -. to carry
one's - high about the town, het hoofd hoog dragen; he
knocked his - against the wall, hij stiet zijn hoofd
tegen den muur; to knock one on the -, iem. op het
hoofd slaan; (fig.) doodslaan; to knock a disease on the
-, eene ziekte in den wortel aantasten; his plan was
knocked on the -, zijn plan werd in duigen gesmeten;
to run one's - against the door, met het hoofd tegen de
deur loopen; to drag - and shoulders, met geweld mede
bij de haren er bij sloepen; - over heels,-slepn;(fig.)
hals over kop; to be over - and ears in debts, over de
voren in de schulden steken; to be - and - with, op
gelijke lijn zijn met; he is taller than I by the -, hij is
een hoofd langer dan ik; to win by a -, het in een
hoofdlengte winnen (bij wedrennen); to make - against,
het hoofd bieden aan; - or tail, kruis of munt (spel), op
goed geluk; a - of hair, een hoofd vol haren; 2. verstand, hoofd, begrip, o. hersens, v. mv.; they laid their-s
together, zij brachten (staken) de hoofden bij elkander; zij
overlegden te zamen; do not break your - aboutit, breeku
het hoofd niet daarover; he is troubling his - about, hij
slooft zijne hersens daarover af; it is out of his -, dat
is zijne vinding; he did it of his own -, hij deed het op
eigen gezag; I shall beat it in your -, ik zal het in uw
hoofd (in uwe hersens) stampen; 3. zin, lust, m. gril, v.;
he gave his horse his -, hij vierde den teugel aan zijn
paard; give him his -, geef hem zijn zin; children should
not have their -s, kinderen behooren niet hunne wil
te hebben: 4. leven, hoofd, o.; they have set a-letjs
price on his -, zijn hoofd is op prijs gesteld; I lay my
own - that, ik verwed er mijn hoofd onder dat; 5. persoon, mensch, m. stuk, o.; so much a -. zoo veel per
hoofd; a crowned -, een gekroond hoofd; twenty - of
game, twintig stuks wild; 6. opperhoofd, o. aanvoerder,
leider, m.; the - of the cabinet, het hoofd van het
kabinet, de eerste -minister; the - of the rebellion, de
leider van het oproer; 7. hoogste punt, voorste, o. top,
m.; he sat at the - of the table, hij zat aan het hoofd
van de tafel; 8. (zeev.) top, voorsteven, m. hoofd, o.; a-,
vooruit; arch -, trekboog; ,feeding -, gietpijp; fixed -,
kop eener draaibank; beak -. galjoen; bolt -, boutkop;
bulk -, schot; cat -, kraanbalk; cheek of the -, slooi-

knie; drum -, spilkop; fiddle -, galjoenkrul; foor -,
kimweger; futtock -, kop van het spant; gralings of the
-, beschot van het galjoen; forging a - over her anchor,
over het anker gieren; how is her - ? hoe ligt het voor?

knee of the -, scheg; knight --, apostel; logger -, ijzeren
kogel met steel; mole -, hoofd, steiger; pawl -, palkop; pole -, lange top; stump -, korte top; to rake on
the -, de laag van voren geven; ram's -, kardeelblok;
too much by the -, te veel in den kop; to pass a -,
vooroverloopen; to keep the - to the wind bij den wind
houden; 9. kop (van dieren), m.; 10. gewei (van herten
enz.), o.; 11. kop (van spijkers enz.), m.; to hit the nail
on the -, (spr.) den spijker op den kop slaan, het juiste
punt treffen ; 12. knop (van een stok); 13. steel (eenei
guitar enz ), m.; 14. punt (van een lans, pijl enz.), v.; 15.
ijzer (van een pijl); 16. hoofdeneinde (van een ledekant),
0.; 17. kap (eener sjees enz.), v.; 18. helm (van een dis
20. bovendrempel-tilerkof),m.;19(bughdo
(van een trap), m.; 21. hoofd, aanhef (van een brief enz.),
o. m.; 22. opschrift (eener bladzijde enz.); 23. hoofd (van
een folio enz.), o.; 24. rubriek, v. punt, o.; on this -,
op dit punt, te dien opzichte; 25. bron (eener rivier); 26.
invaart (eener baai enz.), v.; 27. punt van instreoming
(bij een watermolen enz.), o.; 28. (heelk.) etter -ophooping,
v.; to bring to a -, een gezwel doen rijpen; to cone to
a -, rijpen, (heelk.) opengaan (van een zweer); (fig).
uitbarsten (van een oproer); to grow to a -, ernstig -,
zwaarwichtig worden; 29. biergest, v.; 30. hart, binnenste,
o. bodem (eener ton), m.; 31. (plant.) trosje, o.; 32. (mil.)
krijgsmacht, v. legerkorps, o.; the French have gathered
-, (Shak.) de Franschen hebben een leger verzameld. * - ACHE, * -AKE, s. hoofdpijn, v. *- BAND, S. 1.
hoofdband, m. wrong, v.; 2. (heelk.) hoofdverband; 3.
(bkb.) besteeksel, o. -, bw. het besteeksel aanleggen.
* -BOARD, s. bedsteêplank, v. *- BoaounH, s. 1. (oudt.
recht.) hoofd van tien vuren, o.; 2. onder - konstabel, m.
* -CLERK, S. 1. eerste klerk; 2. eerste boekhouder; 3.
chef (van een kantoor), m. *- CLarT, s. hoofddoek, m.
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* -CRINGLE, S. (zeev.) rokleuver, m. * - CURTAIN, S. bedbehangsel, 0. *-DAG, S. voorhoofdriem,m. *-DRESS, S. 1..
kapsel, o.; 2. kam (van een vogel), m. *- FAST, S. (zeev.)•
voortouw, 0. * -GARGLE, S. soort veeziekte, v. * - GEAR,.
S. kapsel, o. *- ROOK, s. (zeev.) band om den masttop,
m. *- LAND, S. 1. voorland, o. kaap, v.; 2. (landb.) omheind veld, 0. *-LANDLORD, m. opper - leenheer, m..
* -LEDGE, S. (zeev.) merkel van een luik, m. *- LEECH,.
s. (zeev.) bovenlijk, o. *- LINE, S. (zeev.) 1. raband; 2.
(drukk.) bovenregel, m. * - LONG, bijw. 1. hoofd voor
lengte; 3. (fig.) blindelings, zonder naden -over;2.ind
overhaast, in allerijl. -, bn. 1. steil; 2. onbedacht..-ken,
* -FURY, s. blinde woede, v. *- LUGGED, bn. bij het hoofd
getrokken. * - MAIN, S. groote -, hoofdverzamelplaats voor water, v. *- MAN, m. opperhoofd, o. aanvoerder,
eerste, m. *-'s MAN, m beul, scherprechter, m. *- MAST,.
s. (zeev.) voorste mast, m. *- MASTER, m. 1. boven
eerste - onderwijzer; 2. rector ; 3. overman (in-mestr,
een gild enz.), m. * -MATTER, S. spermaceti, walschot, o.
5 -MOLDSHOT,S. (gen.)zek. hersenvervorming,v. *-MONEY,
S. hoofdgeld (belasting), o. *- MOST, S. (zeev.) de -, het
voorste. 5 - NETTING, s. (zeev.) net van het stagzeil, o.
* -PAGE, S. (drukk.) begin, o. eerste bladzijde, v. *- PAN,
S. (ontl.) hersenpan, v. * -PIECE, s. 1. helm, stormhoed ; 2. bodem van een vat, m. ; 3. vatduig; 4.
(drukk.) hoofdkolom, v. titelvignet, o. roosje, o.; 5.
(fig.) verstandig hoofd, o. scherpzinnige kop, m_
* -PIN, s. (rijt.) bout in het onderstel, m. * - PLATE,
(mil.) o. frontkalf (aan een kanon), o. 5 -POLL, S. zie HEAD-MONEY. * -QUARTERS, S. mv. (mil.) hoofdkwartier,
0. * -RAILS, S. mv. (zeev.) regelingen van het galjoen,
V. mV. * -ROD, S. duimstok, m. * - ROLL, S. 1. Valhoed (van kinderen), m.; 2. kussen, o. rol (om lasten op,
het hoofd te dragen), v. 5 -ROPE, s. (zeev.) bovenlijk, ralijk, o. * - SAIL, S. (zeev.) stagzeil, o. 5 -SEA,
s. (zeev.) kopzee, v. * -SHAKE, s. (het) hoofdschudden.
a- sPRING, s. bron, v. oorsprong, m. * -STALL, S. (rijsch.>
hoofdstel, o. *- SIDES, S. mv. (drukk.) fórmaathoutjes, o.
mv. -SPINNING, s. (speld.) (het) koppenmaken. *-STICK,
S. 1. kluiverment; 2. houten nagel, m. - pen, v. *- STONE,
s. 1. hoek -, sluitsteen. m.; 2. grafgesteente, 0. *-STRONG,
bn. 1. koppig, hardnekkig, stijfhoofdig; 2. (zeev.) zwaar,
knijpend op het roer. *-TIMBERS, S. mv. (zeev.) tormen,
mannetjes, m. 0. mv. * -VALVI,, s. (stoomw.) topklep,
V. *-WAY, S. 1. (zeev.) voortgang, in.; to have -, vaart
hebben; 2. (commando) vooruit ! 3. wat men (boven een
ander) vooruit heeft, voordeel, o. *- WIND, s. zeev.)
wind van voren, tegenwind, m. *- WORK, s. hoofdwerk, o.
arbeid van den geest, m. *- WORKMAN, m. meesterknecht, werkbaas, m.
Head, (hod), bw. 1. aanvoeren, leiden, besturen, bevelen;
to - a plot, aan het hoofd eener samenzwering staan;
2. onthoofden; 3. een hoofd geven (aan), een opschrift
maken; 4. (speld.) koppen, fatsoeneeren; 5. a spear -ed
with piercing steel, een scherpgepunte speer; 6. toppen
(boomtin); 7. to - a drove, een drift (kudde) hoeden,
- leiden; 8. vooruit loopen, - snellen; (mil.) den terugtocht afsnijden; 9. (kuip.) bodemen; 10. (zeev.) sturen;
to - the sea, tegen de zee opgaan; the wind -s, dowind schraalt. *-, ow. 1. ontspringen, zijnen oorsprong
nemen; 2. (zeev.) sturen, aan het roer zitten; 3. zich
laten leiden, - besturen. *- ED, dw. bn. 1. aangevoerd
enz.; zie HEAD, bw.; 2. bn. double-, tweehoofdig; coal
-, koelbloedig; giddy -, duizelig ; hot-, heethoofdig;
long-, met een lang-, spits hoofd; thick- dikhoofdig;
- koppig; wrong-, met een scheef hoofd ; (fig.) dwars hoofdig; 3. dichtbegroeid aan den top. *- ER, ('-ur), m.
1. hoofd, opperhoofd, o. leider, aanvoerder, m. -ster, v.;
2. (speld.) koppenmaker, - maakster, m. v.; 3. (mets.)
sluit -, hoeksteen, m.
Headi]y, (hed'- i-li), bijw. zie HEADY.
Headiness, (hed' -i-nes), s. 1. onbesuisdheid, drift; 2.
koppigheid, stijf hoofdigheid; 3. hoofdigheid (van wijn),v..
Heading, (hed'-ing), dw. bn. aanvoerend enz. *-, s.
1. (het) aanvoeren enz.; zie HEAD, bw.; 2. (drukk.) kolomhoofd; 3. (kuip.) kimhout, o. * -COURSE, s. (mets.)
kroonlijst, v.
Headless, (hed' -les), be. 1. hoofdeloos, zonder hoofd; 2._
(fig.) onwetend, onbezonnen.
Headship, (hed'-sjip), s. opperst gezag, o. eerste rang,
m. opperbestuur, o.
Heady, (hed' -i), bn. 1. onbesuisd, onbezonnen, driftig;
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2. hoofdig, koppig (van wijn enz.); 3. bedwelmend (van
let us - often from you, schrijf ons dikwijls; 4. to geur).
ill, een slechten naam hebben. *-, tw. hoor ! luistern
Heal, (hiel), bw. en ow. 1. heelen, genezen; 2. zuiveren;
(gewone uitroep in vergaderingen).
3. (fig.) bijleggen (een twist); 4. to - up, doen dichtgaan Heard, (hurd), dw. bn. gehoord enz.; zie HEAR.
(eene wond); 5. dekken (met dakpannen) . * -ABLE, ('- i -hi), Hearer, (hier' -ur), m. v. hoorder, toehoorder, -ster,
bn. heelbaar, geneeslijk. *-ED, dw. bn. geheeld enz.;
hoorderes, m. v.
Zie HEAL . *-ER, m. v. heeler, -ster, m. v.; heelmiddel, Hearing, (hier' -ing), dw. bn. hoorend enz. f-, s. 1. (het)
0. *-ING, dw. bn ., -LY, bijw. heelend enz. -, s.
hooren enz.; zie HEAR; he said in my -, ik heb hem hooren
(het) heelen, genezen enz.; zie HEAL.
zeggen; if we profess it in the - of men, indien wij het
Healds, (hields), s. mv. weefplaatje, o.
ten aanhoore der menschen belijden; 2. gehoor (zintuig),
Health, (helth), s. 1. gezondheid, v.; to be in good -,
o.; to be dull -, hard of -, hardhoorig zijn; a quick -,
zich wel bevinden, eene goede gezondheid genieten; to
fijn gehoor; bees have -, bijen hebben gehoor; 3. bereik
restore to -, doen herstellen, de gezondheid hergeven;
van de stem, o.; he was out of -, hij was buiten het
how is your -? hoe staat het met uwe gezondheid?
bereik der stem; remote from - , te zeer verwijderd om
bill of -, gezondheidsattest; bad -, ill -, zwakke
te hooren; 4. (recht.) verhoor; gehoor, o.; to debar an adstaat van gezondheid, ziekelijkheid; 2. welzijn, o.; to
versary from a fair -, aan eene tegenpartij beletten hare
drink ones -, op iemands gezondheid drinken; to drink
-s, toosten, toosten uitspreken, - instellen; public -,
openbare -, volksgezondheid; board of -, gezondheids-

raad, - commissie; 3. geregelde gang, gezonde staat; to
keep the mind in -, den geest gezond houden; 4. (Bijb.)
heil, o. zaligheid, v. * -OFFICE, S. 1. gezondheids-bureau; 2. lazaret, o. 5 -OFFICER, S. lazaret-beambte, opzichter eener quarantaine, m . * -FtiL, bn ., * -FU LLY, bijw.
1. gezond, welvarend; - condition, gezonde staat (ook
fig.); 2. gezond, heilzaam (van de lucht, voedsel enz.);
3. goed uitziend, blozend (van aangezicht); to lend a ear, (Shak.) een gunstig oor verleenen . 5 -FULuFSS, S.
1. gezonde staat, m. gezondheid; 2. heilzaamheid, v.
Healthily, (helth'- i-li), bijw. zie BEALThY . 5 ...ICESS, s.
1. gezonde staat; 2. geregelde toestand (ook fig.), m.
Healthless, (helth' -les), be. ongezond, kwijnend. 5- -nEss,
s. ongezondheid, ziekelijkheid, v.
Healthsome, (helth'-sumn), bn. gezond, heilzaam.
Healthy, (helth' -i), bn. 1. gezond, welvarend; a - cowplexion, een gezond gestel; 2. gezond, heilzaam.
Heam, (hiem), s. nageboorte (van dieren), V.
Heap, (hiep), s. 1. hoop, stapel, puinhoop, m.; 2. menigte, v. drom, m. *-, bw. 1. ophoopen, - stapelen; the
space was -ed with rubbish, de ruimte lag vol puin; 2.
vol maken (een maat); 3. opstapelen (hout), (ook fig.
rijkdommen); 4. ophoogen; to - hides, (looi.) huiden doen
zweeten . * -FD, (hiept), dw. bn. opgehoopt enz. *-ER,
('- nv), m. V. ophooper, opstapelaar, -ster, m. v. 5 -inG,

dw. bn. opstapelend enz.; zie HEAP, bw.
Heapy, (hiep'-i), bn. opgehoopt, opgestapeld.
Hear, (hier), bw. onr. (vt. en vdw. heard), 1. hooren, vernemen; I have -d a bird sing so, (spr.) ik heb een vo-

geltje dus hoeren fluiten; I -d that song susig, ik heb
dat liedje reeds meer hopren zingen; you shall - it,
gij zult het vernemen; she was -d to call her servant,
men hoorde haar de meid (den knecht) roepen; a slight
noise was -d, een licht gedruisch werd vernomen; the
sound was no longer to be -d, het geluid -, de klank ;
was niet meer hoorbaar; we will not - our privileges
questioned,, wij willen onze privileges niet in twijfel
zien getrokken; 2. aanhooren; let us - what he has to
say, laat onshoorenwat hij te zeggen heeft; if you ;
should - her, indien gij haar (aan)hoordet; 3. verhooren ^
(een gebed); 4. vernemen; how did he - that? hoe kwam
hij dat te weten ? I -- there are divisions among you, ik
verneem dat verdeeldheid onder u heerscht ; let us those stories, verhaal ons die geschiedenissen; I have -d
too much on that subject, ik heb reeds te veel over dat
onderwerp gehoord ; what I have -d of him, wat ik van

hem (uit zijnen mond) vernomen heb; 5. hopren zeggen;
having -d from some monk, van een monnik hebbende
hopren vertellen; to - one his lesson, iemands les af-,
verhooren; to - mass, de mis hopren (lezen); to - a
witness, een getuige looren; to - a cause, (recht.) een
zaak hooren; to - out, to - through, tot liet einde
hopren; 6. gehoorzaam zijn aan. f-, ow. 1. hopren; 2.
luisteren; 3. horen spreken; I have -d of him, hij heeft
mij bericht gezonden, - geschreven; it has not been -d
of, men heeft er niets van gehoord; she was -d of no
more, men vernam nooit iets meer van haar; though he
had not -d of it, hoewel hij er geen kennis van droeg;

my friend was to be -d of at..., er moeten berichten
van mijn vriend zijn gekomen bij...; if their is sorrow !
to be -d of, indien er iets verdrietigs te vertellen valt;
she will not - of his going, zij wil van zijn heengaan
niet hooren, - weten; to - from, tijding hebben van; f

redenen bloot te leggen; will you honor me with a - ?'

wilt gij mij gehoor gunnen ? - mij audientie verleenen?

I could not obtain a -, ik kon geen audientie (geen

gehoor) krijgen; to give a fair - to, iemand tot het einde
hoeren; they had a full --- yrauted them, zij kregen
formeele audientie; 5. tijding, v.; it is bad -, dat is een
kwade tijding, - slecht nieuws. *-TRUMMYET, * -TUBE, s ..
oor - horentje (voor dooven), o.
Hearken, (haar'kn), ow. - to, after, for, luisteren, het
oor leenen; (ook fig.). * --ED, dw. geluisterd. *-ER,
('-ur), m. v. luisteraar, -ster, luistervink, M. v . * -ING,.
dw. bn. luisterend.
Hearsal, (hier' -sel) , Zie REHEARSAL .
Hearsay, (hier' -see), s. (het) hooren zeggen, gerucht, o.;
that account depends on -, dat (verhaal) is niets meer
dan een gerucht; by -, van hooren zeggen; - evidence
(recht.) bewijs bij geruchte.
Hearse, (hurs), s. 1. lijkbaar, doodkist, v.; 2. lijkwagen,
m.; 3. (jag.) tweejarige hinde, v.; 4. zie IIERSF. *-CLOTH,
s. lijkkleed, o . 5 -LIKE, bn. 1. lijkachtig, doodsch ; 2.
lijk..., doods...
Heart, (haart), s. 1. hart, o.; his - beats, zijn hart klopt;
2. gevoel, zedelijk gevoel, o.; what did I not her - to
gain ? wat deed ik niet al om haar hart te winnen?
the child that was next my -, het kind dat mij het naast
aan het hart lag, - dat ik het meest beminde; I could'
not for my - refuse it, voor alles in de wereld had ik
liet niet willen weigeren; he ate to his -'s content, hij

at zoo veel hij lustte, - volop; he could not find in his
- to, hij had den moed niet te...; they hare no maliceat -, van nature zijn zij niet boosaardig; to have at -,
behartigen, te harte nemen ; slechts bedacht zijn
op; to be sick at -, inwendig lijden, kniezen; with all
my -, van ganscher harte; from my -, uit den grond
mijns harten; to lay to -, te harte nemen; that lay on
his -, dat lag hem op liet hart; to take to -, ter harte
nemen; 3. gemoed, o.; to have a hard - , hardvochtig
zijn; light of -, lichthartig; vroolijk; I knew in my
own - that. ik wist in gemoede dat...; his - is in his
mouth, het hart ligt hem op de tong; I thought in my -,
ik dacht in mij zelven; every thing flows in at his -'s
ease, alles gaat hem naar wensch, - naar hartelust;
nor set thy - on that which is not thine, begeer niet
wat u niet toebehoort ; lie had set his - upon those,
lands, vurig begeerde hij deze landen te bezitten;
to set one ' s - upon a purchase, op een koop gebrand zijn; he set his - upon the lottery-wheel, hij
waagde alles aan de kansen der loterij; he had a to do well hij was tot deugdzaam handelen geneigd;
he had in the - to..., hij wasvan zins om...; they seemed
to have no - to do any thing, zij schenen niet geneigd
iets te doen; it went against my -, het stiet mij tegen

de borst; to be - and hand for, met hart en ziel gehecht zijn aan; I could,frnd in my - to, ik zou niet ongenegen zijn om...; 4. hart, o. moed, in.; to be of good-, goe
den moed hebben; to be out of -, den moed opgeven;
in good -, vol moed; to give - to, moed geven aan; te
keep in -, den moed ondersteunen van; keep a good -,
houd goeden moed; to put in good -, moed inboezemen
aan; to put out of -, den moed doen zakken; to gather
-, to recover --, moed zamelen, - verkrijgen; to take -,
moed vatten; his - fails, het hart zinkt hem in de
schoenen; 5. geheugen, o.; to learn by -, van buiten
leerera; 6. geliefd voorwerp, o.; cheerl7ij, my -s ! moed,
mijne vrienden ! the poor little - looked so piteous, het
arme kind (meisje) zag zoo medelijdend uit; 7. kracht,
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gevoelloos, liefdeloos. *- NEss, s. 1. flauwhartigheid,
nadruk, m.; 8. hart, middenpunt, hoogste punt, o. (het)
bevreesdheid, versaagdheid; 2. gevoelloosheid, v.
innerlijke; the - of winter, in het hartje van den winHeartlet,
punt
(haart' -lit), s. klein hart, o. *...soME, bn. vroo
wezenlijke
(Shak.)
het
my
message,
of
the
ter;
-lijk,evndg.
van mijne boodschap; 9. (zeev.) staghout, o.; -for seizing,
stagkous; - of a capstan, koning van de spil; 10. (zeev.) Hearty, (haat'-i), bn. 1. ijverig, vol hart; they were - in,
ziele
zij
toonden
zich
volijverig
in;
2.
ACHE,
s.
hartsverdriet,
o.
hartelijk,
welgemeend;
doodshoofdsblok, 0. *a •- laugh, een hartelijke lach; accept my - congratulasmart, V. *_ ALLURING, bn. hartwinnend. * -BLOOD,
lions, ontvang mijne welgemeende gelukwenschen; 3. ge*-sBLOOD, S. 1. harte -, levensbloed, o.; 2. (fig.) levens
zond,
(mets.)
welvarend; 4. krachtig, gespierd, hartig; - wood,
edelste, fijnste. *-BOND, S.
-bron,v.;3(het)
gezond hout; a - eater, een goede eter; -food, gezond
streksche steen, m. * -BREAK, s. hartsverdriet (ook
voedsel; a - meal, gezonde kost, een hartig maal; a - fig.), o. *-BREAKER, m. v. hartepijniger, -ster, m. v.
twack, een fiksche slag, klap. *-, s. (mv. -ies), hartje, o.;
*-BREAKING, s. harteleed, zielsverdriet, o. knaging van
my -, mijn hartje, mijn liefje. * - HALE, bn. goed voor
het hart, v. *-BROKEN, bn. (fig.) met een gebroken hart.
het hart.
-BURIED, bn. diep begraven (ook fig.). *-BURN, S.
Heat, (hiet), s. 1. hitte, hette, warmte, v.; to be in a -, warm
, (gen.) hartbranding, v. zuur (in de maag), o. maagpijn,
zijn,zweeten; togetin a -,to put one's self in a -,zich warm
wrokkend.*-BURNBURNED,
bn.
(Shak.)
verbitterd,
*
V. maken; boiling -, kokende hette, (nat.) kookpunt; melting
ING, bn. verbitterend. -, s. 1. (gen.) maagpijn, v. zuur,
-, smeltpunt; red -, blood-red -, gloeiend, gloeipunt;
o.; 2. hartsbeklemming, v.; 3. wrok, heimelijke haat, m.
white
-, witgloeiing; latent -, (stoomw.) latente warmte;
grievend,
kna-CORRODING,
bn.
(fig.)
* -CONSUMING, *
radiating -, uitstralende hitte ; specific -, eigene warmgend (van het hart). * -DEAR, bn. (Shak.) innig geliefd.
te; a -, (stoomw.) één hette; two -s, twee hetten; give
_* -DEEP, bn. ingeworteld in het hart. * _DISCOURAGING,
the iron another -, gloei het ijzer nogmaals; great -s
bn. ontmoedigend. *-DROP, s. (fig.) droppel van het
will follow, wij krijgen warme dagen; 2. gloed, tn. roodheid
- zuiverste bloed, m. *- (-'s)EASE, S. 1. rust, tevredenheid
(van het aangezicht); 4. (fig.) gloeiing, v. toorn, m. hevige
der ziel, kalmte, v.; at -, naar hartewensch; 2. hartdrift, v.; to be all in a -, zeer opgewonden zijn; 5. drift,
versterking; 3. (plant.) drie -eenigheidsbloem, v. stiefmoev. ijver, m. vuur, o.; 6. koorts; 7. gisting, v.; 8. the -,
dertje, o. * -EASING,bn. hart-, gemoedverlichtend.*-EATde aanloop (bij wedrennen); at a -, in eens, in één
ING, bn. (fig.) hartverterend, knagend. *-EXPANDING,
sprong.
bn. hartsuitspannend, - verrukkend, - verheffend. *-FELT,
bn. innig, hartelijk, roerend. * -GRIEF, s. harteleed, o. Heat, (hiet), bw. 1. heet maken, verwarmen (ook fig.);
2. doen koken, gloeien, gisten; to - shot, kogels gloeikommer, m. * -GRINDING, bn. hartvermurwend. * -HARDen. *-, ow. 1. warm -, heet worden (ook fig.); water
ENED, bn. verhard, verstokt, wreed. *_HARDENING,
-s
slowly, water wordt langzaam warm; 2. gloeien; to
(Shak.)
S.
*-HEAVINESS,
bn. verhardend, wreed makend.
- to redness, gloeien; to - by friction, warm loopen
bedruktheid des harten, zwaarmoedigheid, v. *- LIKE,
door wrijving.
bn. 1. als hart; 2. (plant.) hard, stokkerig. *-MOTH, S.
nachtvlinder,m.*-OFFENDING, bn. (Shak.) hoonend, grie- Heat, (hiet), bn. (w. g.) heet, warm. *- ED, dw. bn. gegloeid enz.; Zie HEAT, bw. en ow. *-, bn. - air, vervend. *- PEA, s. (plant.) blaaserwt, v. *-'s PURSE, s.
hitte lucht. *-ER, ('-ur), m. verwarmer, heetmaker, rn .
<ontl.) hartvlies, o. *-QUAKE, s. rilling, v. harteschok,
alles wat heet maakt; coffee -, koffiebrander (werkt.)
In. * -QUELLING, bn. hartekwellend, - treffend. *-SEARenz. -, s. 1. (smed.) ijzerblaas, v.; 2. pletij zer, o. *- FUL,
CUING, bn. (fig.) hartepeilend, doorgrondend. *-SEED,
bn. zeer warm, vol hitte.
B. zie HEARTPEA. * -SHAPED, bn. hartvormig. 5 - SHELL,
Death,
(hieth), s. 1. heidekruid, o. -plant, v.; 2. heide,
door
kwijnend,
s. hartmossel, v. *- SICK, bn. hartziek,
v.; berry-bearing -, heidebeziën- struik. *-BERRY, s. hei
eerre zielsziekte aangetast. *-SICKENING, bn. het geBROOM, s. heibezem, - boender, m. *- CLAD,-debzi,v.*
moed -, de ziel aantastend. *-soRE, s. 1. hartgezwel,
bn. met heideplanten begroeid. *-cocK, *- BIRD, s. koro. hartziekte,v.; 2. harteleed, o. ziolskommer, m. -, bn.
haan, M. *-GAME, S. (jag.) zie GROUSE. *-HEN, s. korhartbeklemmend. *-soRROwiNG,bn.diep- ,innig bedroefd.
hoen, o. * -MUTTON, s. heideschaap, 0. *-PEA, s. kleine
-*-STIRRING, bn. hartroerend. "t - STRIKE, bw. (fig.) 1.
wikke (erwt), v. *- POUT, s. korhaan, m. *- ROSE, s.
diep krenken; 2. treffen, roeren. *-STRTNG, s. harte heideroos, V.
- zenuw, V. *- STRUCK, dw. bn. 1. zie HEkRTSTRIKE; 2.
beschroomd. *-SWELT.ING, bn. wrokkend, verbitterd.-, Heathen, (hie'-thn), m. v. 1. heiden, m. heidin, v.; 2.
(fig.) onwetend -, ruw mensch, m. *-, bn. heidensch.
s. wrok, haat, m. drift, oploopendheid, v. *- wuOLE, bn.
* -DOM, S. heidendom, o. *- ISH, bn., -LY, bijw. 1.
1. onbevangen, vrij; 2. kiachtig, onverzwakt. *-WOOD,
heidensch; 2. barbaarsch, dom, woest. *-ISHNESS, S. 1.
S. (plant.) merg, hart, o. * -WHEEL, S. zek. ovaalvormig
(het) heidensche, afgoderij; 2. barbaarschheid, woestheid,
rad (in een katoenmolen), o.* -WORT, S. (plant.) lavas, o.
v. *- ISM, s. 1. heidendom, o.; 2. (fig.) barbaarschheid, v.
'*-WOUNDED, bn. 1. in het hart getroffen, smoorlijkver*-IZE, ('-ajz), bw. tot het heidendom bekeeren. -D,
liefd; 2. (fig.) diep gehoond. * -WOUNDING, bn. diep
dw. bn. tot het heidendom bekeerd. *- NESS, s. staat
treffend, - vernederend. * -WRINGING, bn. hartverscheuvan een heiden, m.
rend.
Heart, (haart), bw. (w. g.) aanmoedigen. *-ED, dw. bn. Heather, (hieth'-ur), s. heidekruid, o. *- BELLS, s. mv.
(plant.) heidebloempjes, - klokjes, o. mv. *- Y, bn. zie
aangemoedigd. -, bn. 1. behartigd; 2. uit harten samenHEATHY.
gesteld, - gevormd; 3. in het gemoed -, in het hart bewaard; broken -, met een gebroken hart; hard -, onge- Heathy, (hieth' -i), bn. 1. vol heideplanten; 2. hei -,
heideachtig; - ground, heidegrond.
voelig van hart; hollow -, valsch -, trouweloos van gemoed ; open -, openhartig; soft -, teederhartig, zacht Heating, (hiet'-ing), dw. bn., *- LY, bij w. heetmakend
enz. *- PIPE, s. warmtegeleibuis, v. *-, s. (het) heet
stout -, moedig, krachtig van gemoed. *-EDNESS,-ardig;
maken enz.; Zie HEAT, bw. en ow.
S. gemoedsgesteldheid, v.; cold-, ongevoeligheid, koel
harten; hard -, hardvochtigheid, ongevoelig--heids Heatless, (hiet' -les), bn. zonder hitte, koel, koud.
Heave, (hiev), bw. reg. en onr. (vt heaved, hove, vdw.
heid; open-, openhartigheid.
heaved, hoven), 1. heffen, opheffen; to the - head, het
Hearten, (haar' -tn), bw. 1. aan -, bemoedigen; 2. onder
hoofd opheffen; 2. lichten, opheffen; the buffalo -d himkracht verleenen aan. *-ER, (-ur), m. v. aan -,-steun,
self forward, de buffel ging langzaam voorwaarts; that
bemoediger, -ster, m. v.
resolution -d a load from off my heart, (fig.) dat besluit
Hearth, (haarth), s. 1. haard, m. haardstede, stookwentelde mij een steen van het hart; 3. (zeev.) hijschen,
plaats, v.; 2. smeltkroes; 3. smeltoven, m.; 4. (recht.)
halen, lichten; to - a head, over het anker gaan; to vuur, o. * -MONEY, * -PENNY, s. haardgeld, schoorsteenastern, achteruit halen; to - and set, stampen; to geld (belasting), 0. *- RUG, s. schoorsteen -, haardkleedje,
down, over-, neerdraaien, strijken (een zeil); to - back,
0. * -STONE, s. haardsteen, - vloer, m.
terugdraaien; to - keel out, de kiel boven (water)
Heartily, (haart' - i-li), bijw. Zie HEARTY.
draaien; 4. (zeev.) stampen; 5. (zeev.) aanschieten (van
ijver,
Heartiness, (haart'-i-nes), s. 1. hartelijkheid, v.; 2.
de zee); 6. to - the lead, het lood gooien; to - out,
m. vuur, o. warmte, v.
zeil zetten; to - off, afkieuwen, vlot maken (een schip);
Heartless,(haart' -les), bn. *- I.Y, bijw. 1. (fig.) zonder hart,
to - and pawl, pallen (in); to - taut, stijf halen; to the
hare,
zonder kracht, zonder moed, laf, versaagd;
to, bijdraaien; to - short, bocht korten; to - in sight,
de vreesachtige haas; to grow -, den moed verliezen, in het gezicht kernen; to - down a vessel keel-out, een
opgeven; they fought -, zij verweerden zich flauw; 2.
V.
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schip omleggen om het te kielen; to - in stays, op den
wind komen; to - a strain, hard draaien; - all! halen
gelijk ! - and rally! draaien gelijk ! 7. (fig.) to - a
sigh, een zucht loozen; 8. to - away, wegdragen; - to up, ophijschen; (fig.) hoogmoedig maken; the Scotch - d
up into high hope of victory, de Schotten juichten vol
blijde hoop op de overwinning ; to - up, afzien
(van een voornemen). *-, ow. 1. opstijgen, -rijzen; 2.
opzwellen; his horse -s, zijn paard is gezwollen (aan
de heupen); to - for breath, naar den adem hijgen;
hardly -d the heart, zijn hart klopte nauwelijks; why
-s thy heart? waarom jaagt uw boezem zoo? 3. zuchten, snakken (naar lucht); a sigh -d from the bottom
of his stomach, een zucht welde op uit de diepte van
zijn hart; 4. gesten, werken, zwellen; to - at, zwoegen
bij; thou host made my - up, gij deedt mijn hart opzwellen. *- D, dw. bn. opgeheven enz.; zie HEAVE, bw.
en dw.
Heave, (hiev), s. 1. opheffing, v.; 2. schok, m.; - of an
earthquake, schok van aardbeving; 3. klopping, hijging;
4. stuiting (bij braken); 5. poging om op te staan, v.
* -OFFERING, S. (Bijb.) het offer, offer der eerstelingen, o.
Heaven, (hev'n), s. hemel, m.; to call - to witness, den
hemel tot getuige roepen; good -s ! goede hemel!
* -ASPIBING, bn. den hemel bejagend, - zoekend. *- BANISHED, bn. uit den hemel verbannen. *-BEGOT, bn.
door den hemel -, door een hemeling gebaard. -, m.
v. hemeling, m. v. *- BORN. bn. in den hemel geboren,
hemelsch. *- BRED, bn. geboren -, opgevoed in den
hemel. *-BRIGHT, bn. helder als de hemel. *-BUILT,
bn. in den hemel -, door God zelven -, door de Goden
gebouwd. *-COMMISSIONED, bn. door den hemel gelast, - gezonden. * -DARING, bn. den hemel tartend,
hemeltergend. *-DIRECTED, bn. 1. naar den hemel -,
naar den Hooge gericht; 2. door den hemel bestuurd.
*-EXAI.TzD, bn. tot -. naar den hemel verheven.
*-FALLEN, bn. uit den hemel gevallen, van den hemel
vervallen. *-GIFTED, bn. 1. door den hemel geschonken;
2. door den hemel begiftigd (met). *-GIVEN, bn. door
den hemel gegeven. * -GUIDED, bn. door den hemel
geleid. * -INSPIRED, bn. door den hemel bezield. ` - INSTRUCTED, bn. door den hemel geleerd, - onderricht.
*-KISSING, bn. de wolken rakend, tot den hemel
reikend. *-LOVED, bn. door den hemel bemind, - ge
*-PROTECTED, bn. door den hemel beschermd.-liefkosd.
*--SALUTING, bn. den hemel begroetend, tot den hemel
reikend. *-WARRING, bn. den hemel beoorlogend.
Heavenize, (hev'-n-ajz), bw. den hemel gelijk (waard)
maken.
Heavenliness, (hev'-n- li-ness), s. opperste volmaaktheid, v.
Heavenly, (hey-n -li), bn. en bijw. hemelsch. * - GUIDED,
bn. door den hemel geleid. *-MINDED, bn. hemelschgezind. -NESS, s. hemelschgezindheid, v.
Heavenward, (hev'-n-wurd), bijw. hemelwaarts.
Heaver, (hiev'-ur), m. v. opheffer, -ster, m. v.; zie HEAVE.
*-, s. hefboom, m. handspaak, v.
Heaves, (hievs), s. (veearts.) kortademigheid, v.
Heavily, (hey'-i-li), bijw. Zie HEAVY, bn.; to go off -,
(kh.) geen gereeden aftrek hebben.
Heaviness, (hev'-i-nes), s. 1. zwaarte, v. gewicht, o.; the
- of taxes, de last der opbrengsten; 2. zwaarte, logheid;
3. gedruktheid, neerslachtigheid; 4. slaperigheid; 5. moeielijkheid (van werk), moeite; 6. (landb.) vetheid (van
grond); 7. oneffenheid (van wegen); 8. drukking (der
lucht); 9. verveling, v.
Heaving, (hiev'-ing), dw. bn. heffend enz. ; - the lead,
the log, (zeev.) boden, peilen; - short, bocht korten;
- sea, golvende zee. *-, s. (het) heffen enz.; zie HEAVE,
bw. en ow.
Heavisome, (hey'-i-sum), bn. 1. bewolkt, donker; 2.
zwaarmoedig, gemelijk.
Heavy, (hev'-i), bn. (vergr. heavier, heaviest), 1. zwaar,
wichtig ; to be -, to fall -, to hang -, to lie - on,
upon, zwaar zijn, - vallen, - hangen, - liggen, - drukken
op; (ook fig.) tot last zijn aan; my head feels -, mijn
hoofd is mij zwaar; grief was - at his heart, het verdriet 'drukte zwaar (op) zijn gemoed; it fell - on his
mind, het maakte een diepen indruk op zijne ziel; the
hand of the Lord was - on them, de hand des Heeren
drukte hen zeer; 2. - cannon, (mil.) zwaar kanon, van
.
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groot kaliber; 3. duister, niet levendig (van geest); 4.
log (in de kunst); 5. drukkend (van belastingen enz.);
- debts, expenses, aanzienlijke schulden, - verteringen;
a - squall, een zware bui; 6. log (van tred enz.); he
grows -, hij begint moeielijk te loopen; with - gait,
met loggen tred; 7. belast; 8. zwaar (van oogleden),
slaperig ; - with sorrow, door verdriet neêrgebukt; my
heart grew heavier, mijn gemoed werd steeds zwaarder;:
his hands were -, zijne handen waren afgemat; 9. neêrslachtig, somber, diep bedroefd; 10. neerslaand, bedroe- vend; a - misfortune, een groot -, zwaar ongeluk; 11..
vervelend; time will not lie - upon your hands, de tijd
zal u niet lang voorkomen; 12. zwaar (voor de maag)h
13. pijnlijk, bezwarend; a - untertaking, een moeielijke
onderneming; a - road, een kleiige weg; - soil, land,
vette grond; --- bread, ongaar brood; 14. (kh.) moeielijk
af te zetten; thebool- is -, het boek wordt niet verkocht;
the goods lay - on his hands, de goederen bleven onverkocht; 15. a - cloud, een dikke wolk. *-BROwEV,
bn. met zware wenkbrauwen. * -HANDED, bn. onhandig, zwaarhandig. *-HEADED, bn. zwaarhoofdig, dom,
log van begrip. * -LADEN, bn. zwaar geladen. 5-METAL,
S. zwaar -, grof geschut, 0. * -PETRONEL, s. ruiterpistool, v. *- ROAD, s. slechte weg, m. *- SPAR, s. (delfst.).,
(soort) veldspaath, m.
Heavy, (hev'-i), bw. zwaar maken, bezwaren.
Heazy, (h&-zi), bn. heesch; Zie HOARSE.
Hebberman, (heb'bur-men), m. visscher tijdens de eb, m..
Hebdomad, (heb' -do-med), s. week, v. tijd van zeven
dagen, m. *- AL, (heb-duin'-ed-el), bn. wekelijksch, ze-vendaagsch. * - ARY, (heb-dum'-ed-e-ri), bn. zie HEBDOMADAL. -, m.wekelijksche beurtlezer (in een klooster enz.),m..
Hebdomatical, (heb-do-met'-i-kei), bn. wekelijksch.
Hebe, (hi-bi), v. (fab.) Hebe (eene godin).
Heben, (heb'-in), s. ebbenhout, o.
Hebetate, (heb'-i-tet), bw. verdommelijken. *- D, dw...
bn. verdommelijkt. *...ING, dw. bn. verdommelijkend..
*...IoN, (-tee'-sjun), s. verdommelijking, v.
Hebete, (heb'-iet), bn. dom, stomp.
Hebetude, (heb'-i-tjoed), s. domheid, stompheid van
geest, v.
Hebraic, (hi-bree'ik), *- AL, bn., *- ALLY, bij w. Hebreeuwsch, Joodsch, op de wijze der Hebreën.
Hebraism, (hi'-bro-ism), s. Hebreeuwsche (spraak)wen-ding, v. Hebraïsme, o.
Hebraist, (hi'-bre-ist), m. v. kenner -, beoefenaar, -ster der Hebreeuwsche taal, m.v. hebraïcus, m.*-ic, (-ist'-ik),,
bn. hebraïsch, naar het Hebreeuwsch gelijkend.
Hebraize, (hi'-bre-ajz), bw. Hebreeuwsch maken, vertolken. *- D, dw. bn. Hebreeuwsch gemaakt. *...ING, dw..
bn. Hebreeuwsch makend.
Hebrew,(hi'-broe), m. v. Hebreër, Hebreeuwsche (vrouw),.
m. v. Israeliet, m. *-, s. (het) Hebreeuwsch (taal).
*_, bn. Hebreeuwsch. *- Ess, V. Hebreeuwsche vrouw,.
jodin, v.
Hebrician, (hi-bri'-sjen), Zie HEBRAIST.
Hebrides, (hi-bri'-dis), s. mv. (aardr.) Hebriden, Hebridische eilanden. *...IAN, (hi-brid'-i-en), bn. Hebridisch.
Hebrus, (hi'-brus), s. (fab.) Hebrus (rivier), m. .
Hecatomb, (hek'-e-toem), s. (gesch.) hekatombe (offervan honderd runderen bij de oude Grieken), v.
Hecate, (hek'-et), v. (fab.) Hekate (Diana), v.
Heck, (hek), s. 1. zalmnet, o.; 2. ruif; 3. deurklink; 4.
kromming, bocht (eener rivier), v.
Heckle, (hek'-kl). s. vlashekel, m. *-, bw. -(vlas) hekelen. *- D, dw. bn. gehekeld. *...ING, dw. bn. hekelend.
-, s. (het) hekelen. *- R, ('-ur), m. hekelaar (ook
werkt.), m.
Hectare, (hek'-teer), s. bunder k land), m.
Hectic, (hek'-tik), * - AL, bn., *- ALLY, bij w. teringachtig;:
- fever, teringkoorts. *-, s. (gen.) tering, v.; a -,
teringblos, m.
Hectogram., (hek'-to-ghrem), s. hectogram (honderd
gram), o. *...LITRE, ('- li-tur), s. hectoliter (honderd liter),
0. *...METER, ('i-tur), s. honderd meter.
Hector, (hek'-tur), m. 1. Hector (zoon van Priamus); 2.
(fig.) snoever, voorvechter, m. *-, bw. 1. dreigen, dreigend toespreken; if they were to be - cd, indien zij
zich lieten bang maken; 3. kwellen, .klagen. *-, ow.
opsnijden, snoeven, dreigend spreken, den baas spelen...
*-ED, dw. bn. gedreigd enz.; zie HECTOR, bw. en ow.
*-ING, dw. bn. dreigend enz. -, s. (het) dreigen, snoe-
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(van een kluifhout enz.), m. *- TAP, s. 1. schoennagel'
ven, enz. * -ISM, S. opsnijderij, v. gesnoef, o. *- LY,
m. - riempje; 2. staartje (van een glas wijn enz.), o•
bijw. 1. snoevend, grootsprekend; 2. onbeschoft.
*- ! tw. haal uit ! *- TENON, s. spil (aan een mast), v•
-Hecuba, (hek'-joe -be), v. (Gr. gesch.) Hekuba (vrouw
*-TOOL, s. draaibeitel, m.
van Priamus).
1
Heel, (hiel), bw. 1. wapenen, sporen aanleggen (aan een
Heddles, (hedls), s. mv. '(wev.) werphaken, m. mv.
soort
kemphaan);
2. (schoenm.) hielen, achterlappen. *-, ow.
Hedenbergite, (hed'-in-burgh'-ajt), s. (delfst.)
olijfblende, V.
1. (zeev.) krengen, (de zeilen) overleggen, kielen; 2. (Shak.)
dansen. *- ED, dw. bn. gehield enz.; zie HEEL, ow. en
Hederaceous, (hed -i-ree' -sjus), bn. (plant.) klimop
-achtig.
bw.; low -, met lage hielen; steel -, met stalen sporen
(van kemphanen). *- ER, m. v. 1. hieler, -ster, m. v.; 2.
Hederal, (hed' -i-rel), bn. uit klimop gevormd, klimop...
kemphaan, m.; Zie HEEL, bw. * - ING, dw. bn. hielend
Hederiferous, (hed-i- rif -ur-us), bn. klimopdragend,
enz.; zie HEEL, ow. en bw..
- voortbrengend.
Hedge, (hedsj), s. heg, haag, hegge, v.; over - and ditch, Heft, (heft), s. 1. (Shak.) poging, v.; 2. gewicht, o. zwaarte,
over heggen en slooten. *-ALEHOUSE, S. gemeene -,
v.; 3. stoot, druk, m.; 4. hecht (van een mes), o.
dievenkroeg, V. * -BILL, s. snoeimes, o. * -BIRD, * -CREE- Heft, (heft), bw. wegen (op de hand). *-, bn. zie
HEAVED.
PER, m. landlooper, schooier, struikroover, m. *- BORN,
m. bastaard, m. * -- BOTE, S. (leenst.) vrij hout, o. Hegemonie, (he-dji-mon' -ik), *- AL, bn. heerschend,
*-BUD, s. egelantierbezie, v. *- FUMITORY, s. (plant.)
regeerend, hegemonisch.
.soort duivekervel, m. * -GARLIC, S. (plant.) knoflook Hegesippus, (hedj -i- zip'pus), m. Hegesippus (m. n.).
45 HoG, S. 1. egel, m. stekelvarken, o.; 2. ste--kruid,o. Hegira, (hi-djaj'-re), s. jaartelling der Mahomedanen,
he dsj ra, V.
kelvisch, m.; 3. (plant.) doornklaver, v. * -HOG-THISTLE,
s. (plant.) cactus, m. *- nySSOP, s. (plant.) gods -genade- Heifer, (heef' - ir), v. vaars, jonge koe, v.; -s, (kb)
huiden van jonge runderen.
kruid, o. *- MARRIAGE, S. geheim huwelijk, o. *miTsTARD, s: (plant.) maagdepalm, m. * -NETTLE, S. (plant.) Heigh, (haj), tw. he ! hola! *- HO ! tw. ach ! ach mijn
God!
bloeiende halm, m. *- NOTE, S. 1. straatliedje; 2. prul.
schrift, o. *- PIG, s. jonge egel, m. *- PLANT, s. dieve- Height, (hajt), s. 1. hoogte, v.; the wall is 30 feet in-,
de muur is 30 voet hoog. 2. hoogte, v. heuvel, m.; 3.
kruid, o. meelbloem, v. *- PRESS, S. slechte drukkerij,
gestalte, lengte, grootte, v.; she was about your -, zij
V. * -PRIEST, m. domme predikant, bedelpaap, m. *- Row,
s. tuinheg, - hegge, haag, v. *- SCHOOL, S. onwettige
had ongeveer uwe lengte; to rise to one's full -, zich
in zijne volle lengte verheffen; 4. (fig.) hoogte, grootschool, v. *-sPARROw, * -WARBLER, s. bastaard -nachheid, v. hooge rang, m.; he who raised me to this -, hij
tegaal,m.; bruingevlekte grasmusch, v. * -TAVERN, S. ge
die mij tot deze hoogte deed rijzen; 5. hoogte, v. geboerenkroeg, v. *- wRITER, S. prulschrij--men,
ver, in.
wicht, o. hoogo trap, v. - graad, m.; 6. diepe kennis, uitstekendheid (in de kunst), v. top, m.; the indignation rose
Hedge, (hedsj), bw. 1. omheinen, omtuinen; to - in,
to the greatest -, de verontwaardiging rees ten top; 7.
insluiten, inperken; (fig.) opschoppen; to - in with,
roem, groote naam, m.; 8. hoogste punt, hart, hartje
omsluiten, omtuinen met ; to - off, scheiden door een
(van den zomer enz.), o.; in the - of, ten top van; I
heg; to - up, afsluiten door een heg. °'-, ow. (Shak.)
was in the - of my career, ik was in het midden mijachter een heg zich verschuilen ; - aside, zijwaarts
ner loopbaan; I shall put you to the - of your breeding,
uitwijken. *- D, dw. bn. omheind enz.; zie HEDGE, bw.
(Shak.) ik zal uwe beleefdheid op eene harde proef stel
en ow. 5 -R, ('-ur), m. heggen- maker, -planter, m. *...ING,
dw. bn. omheinend enz. -, s. (het) omheinen enz.; zie
poolshoogte; 10. wip (eener brug), v.-len;9.(ard)
HEDGE, bw. en ow. * - BILL, S. Snoeimes, 0.
Heighten, (haj'-tn), bw. 1. vermeerderen, doen aangroeien, volmaken; 2. doen verergeren; 3. - into, verHedonic, (he-don' -ik), bw. hedonisch, epikurisch.
beogen, veredelen, verbeteren; 4. verfraaien. *- ED,
Hedyphane, (hi-di-feen), s. (delfst.) soort grijze steen, m.
(haj'-tud), dw. bn. vermeerderd enz.; Zie HEIGHTEN, bw.
Heed, (hied), bw. acht geven, passen op, in acht nemen;
* -Eg, ('-tnur), m. v. verhooger, vermeerderaar, -ster,
to - advice, naar raad luisteren. *- ED, dw. bn. in acht
M. v. * - ING, dw. bn. vermeerderend enz. -, s. (het)
genomen, opgepast.
vermeerderen enz.; zie HEIGHTEN, bw.
Heed, (bied), s. 1. oplettendheid, zorg, v.; to give - to,
acht geven op; he took no - of, hij sloeg geen acht op; Heinous, (heen' -nus), bn., *- LY, bijw. hatelijk, verfoei2. behoedzaamheid, omzichtigheid, v.; take -! pas op !
lijk. *- NESS, S. hatelijkheid, verfoeilijkheid, v.
neem u in acht; 3. bezorgdheid, v. *-Fur., bn., -LY, Heir, (heer), m. -, of, - to, erfgenaam (van), m.; -apparent, vermoedelijke erfgenaam (in rechte lijn), m. v.;
bijw. 1. oplettend; 2. omzichtig, zorgvuldig, -lijk. *- FUL.NESS, s. 1. oplettendheid; 2. omzichtigheid, behoedzaam- presumptive, vermoedelijke erfgenaam (in een zijtak); joint -, mede - erfgenaam. * - DODM, ('-hum), s. naheid, v. * - LESS, bn., -LY, bijw. 1. onoplettend, onaeht-zaam; 2. onvoorzichtig, onbesuisd. *-LESSNESS, S. 1.
latenschap, v. erfgoed, o. erfenis, v. *-Ess, v. erfgenaam,
erfgename, V. *-LESS, bn. zonder erfgenaam, - erfonoplettendheid, onachtzaamheid; 2. onvoorzichtigheid,
onbesuisdheid, v.
genamen. *-Loom, S. 1. (recht.) erfdeel in roerend
Heediness, (hied' -i-nes), s. omzichtigheid, behoedzaamgoed; 2. familie-goed, o. *- SHIP, s. 1. erfrecht, o.; 2.
heid, v.
hoedanigheid van erfgenaam, v.
Heel, (hiel), s. 1. hiel, m.; to be out at the -s, hij loopt Held, (held), vt. hield. *-, vdw. gehouden enz.; zie
met bloote hielen, - gebroken kousen; to follow one on
HOLD.
the -s, iemand op de hielen volgen; with half a dozen Hele, (hiel), bw. verbergen, verhelen.
children at her -s, met een half dozijn kinderen achter Helen, (hel' -en), v. Helena (v. n.).
hare hiel,en; they are at his -s, zij zitten hem op de Helena (Saint-), (sent- hel' - i-ne), s. (aardr.) Sint-Helena
hielen, zetten hem na; to have the - s of, inhalen; to lay
(eiland), o.
by the - s, in boeien slaan; neck and -s, lijf en lichaam; Heliac, (hi-laj'-ek), *- AL, bn., *_ALLY, bw. de zon
,to show the -s, to be taken to one's -s, de hielen wijzen,
betreffend, zonne...; to rise -ally, uit de zonnestralen
vluchten; to -tread on one's -s, iemand op de hielen
voortkomen; to set -ally, in de zonnestralen zich verloopen, iem. overal volgen; head over -s, hals over kop;
liezen.
to hang by the -s aan de beenen hangen; 2. (zeev.) hie- Helical, (hel' - i-kel), bn. spiraalvormig; - line, schroefling, v. ondereinde, o.; parliament -, halve hieling; lijn, v.
o f the rudder, slof; -s of the booms, binnennokken der Helicite, (hel'-i- sajt), s. soort schelp, v.
spieren; 3. (stoomw.) hiel; 4. kwast (in hout), m.; 5. Helicoid, (hel'-i kojd), s. schroef der stoomschepen, v.
buil; 6. spoor (van kemphanen), v.; 7. hoef (van dieren), Helicometry, (hel - i -kum'-e -tri), s. gray. (meetk.) kunst
m.; 8. (fig.) slot, einde, o. * - BAND, S. (schoenm.) hielstuk,
schroef-, spiraallijnen te trekken (te berekenen).
- leder, o. *- BONE, B. (ontl.) hielbeentje, o. colcaneum, Helicon, (hel'-i-kun), s. (oude aardr.) Helikon (berg in
o. *-MAKER, m. v. (schoenm.) hieler, hielsnijder, -ster,
Griekenland), m. *-IAN, (-ko'- ni -en), bn. tot den (berg)
M. v. * - PEGS, s. mv. hielpenn etj es, o. mv. *-PIECE, s.
Helikon behoorend.
1. (schoenm.) achterlap, m.; 2. hielstuk (eener wapen Heling, (hi'-ling), s. (bk.) dakdekking, v.
achterlappen. *-PLATE, s. kolf-,-rusting),o.bw Heliocentric, (hi -li -o- sen' -trik), bn. (stern) van -, uit
hielplaatje (aan een geweer), o. -, s. (landb.) hiel, m.
de zon gezien, heliocentrisch.
draagpunt (van een ploeg), o. *- RopE, s. (zeev.) uithaler Heliodorus, (hel - i -o-do' -rus), m. Heliodorus (m n.).
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Heliogabalus, (hel-i -o-gheb'-el-us),m. Heliogabalus (Rom.

S. slavernij (te Sparta), v. 5 -RY, ('lot-ry), s. (het) helotendom.
.Heliographie, (hi- li-o-gref' -ik), bn. 1. zonnebeschrijvend; Help, (help), s. 1. hulp, v. bijstand, m. ondersteuning,
v.; to bring -, hulp brengen; to call for -, om hulp
2. teekenend door middel van het zonnelicht; - chart,
vragen; to cry for -, om hulp roepen; give us - from,
zonnekaart. *...GRAPHY, (-ogh'-re-fi), s. 1. zonnehelp ons uit...; to have (receive) - from, hulp krijbeschrijving; 2. teekening door middel van het zongen, - ontvangen van; virtue is a - to nature, de deugd
nelicht (van den daguerreotype), heliografie, v.
komt der natuur te hulp; it is a great -, dit is een
Heliolater, (hi -li ol'-e-tur), m. v. zonaanbidder, -ster,
groote hulp voor; 2. middel tot herstel, geneesmiddel, o.;
M. v. *...ATRY, ('-e -tri), s. gmv. zonaanbidding, v. zonnethere is no - for it, er bestaat geen hulp voor; 3. zie
dienst, m.
HELPER. *-MATE, m. v. helper, -ster, m. v.
Heliometer, (hi- li -um'- i -tur), s. zonnemeter, zonshoogteHelp, (help), bw. 1. helpen, bijstaan, ondersteunen; to - to
meter (werkt.), m.
do, - in doing, helpen in liet doen, - in het verrichten;
Helioscope, (hi'- li -o-skoop), S. zonnekijker (werkt.), m.
he -ed me with his purse, hij hielp (ondersteunde) mij met
...STAT, ('-stet), S. (zonne)straalvanger (werkt.), m.
zijne beurs; he had been -cd on deck, men had hem.op
*...TROPE, ('-trop), s. 1. zonnebloem, v.; 2. (oudt.) zonneliet dek geholpen; to - one another, - each, other, elkan(stilstands- )wijzer; 3. (delfst.) heliotroop(steen), m.
der helpen; 2. helpen, verlichten, (een zieke) genezen; to
Helispherie, (hel'-i- sfur -ik), *- AL, bn. (sterr.) spiraal -,
-z- one of blindness, iem. van blindheid genezen; 3. helschroefvormig.
pen, herstellen, verhelpen; It could not be -ed, het kan
Helix, (lu -like), s. 1. schroef; 2. (meetk.) spiraallijn, v.;
niet worden verholpen; cease to lament for what thou
3. (ontl.) buitenrand van het oor, m.
canst not -, houd op te klagen over hetgeen gij niet
Hell, (hel), s. 1. hel, onderwereld, v.; he descended into
verhelpen kunt; 4. beletten, voorkomen; he could not -, hij daalde in het schimmenrijk neder; 2. (Bij á.) graf,
tvhimpering, hij kon zich niet weerhouden te jammeren;
o.; 3. speelhuis, o. dobbelkroeg; 4. vodden -, snippermand,
the, could not -- harboring many suspicions, zij konden
V. *_BLACK, bn. koolzwart. *- BORN, *-BRED, bn. in
zich niet weêrhouden enne menigte kwade vermoedens
de hel geboren, - gebaard, - gebroed. *-BROTII, S. hel te koesteren; I cannot - it ik kan het niet verhelpen,
sche drank, m. *..CAT, s. tooverheks, -kol, v. *-coNik kan er niets aan doen; how can I - it? wat zal ik
FOUNDING, bn. de hel beschamend, erger dan de hel.
er aan doen ? I could not - his doing it, ik kan hem niet
* -DOOMED, bn. verdoemd. *- GOVERNED, bn. (Shak.)
beletten liet te doen; 5. bezorgen, doen verkrijgen. ver
door de hel geleid, - aangeblazen. *- HAG, s. helsche
they would - him to it, zij zouden het hein wel-schafen;
razernij, v.; (fig.) boos wijf, o. * -HATED, bn. diep ver
bezorgen; this man can - him to his oxer again, doze man
gevloekt. *-TAUNTED, bn. door den duivel be--foeid,
kan hem zijne ossen terug bezorgen; 6. toedienen, ver
zocht, door de hel bekropen. * -HOUND, m. 1. (fab.)
helhond, Cerberus; 2. duivelsdienaar; -3. beul, satan, m.
shall I - you to some spivage? mag ik u wat-schafen;
spinazie aanbieden? we shall - ourselves, wij zullen ons
*-KITE, S. 1. helsche gier; 2. veelvraat, m.
zelven toedienen; - yourself to what you 'lik best, bedien
He'11, (hil), vork. he will, he shall, hij zal.
u maar van hetgeen u goeddunkt; shall I - you to a
Hellanodie, (hel -len-od' -ik), m. hellanodikos (rechter bij
little wine? zal ik u wat wijn schenken? gentlemen, de spelen der oude Grieken), m.
yourselves, bedient u, heeren; he -ed himself with his
Hellebore, (hel'-li- boor), s. (plant.) nieswortel, m. - kruid,
left hand, hij bediende zich van zijne linkerhand; they
0. *...BoRISM, s. (apoth.) nieskruid-preparaat, o.
-ed themselves to it, zij namen het, trokken het naar zich
Hellenian, (hel-li - ni -en), bn. Hellenisch, Helleensch,
toe; 7. to - down, naar beneden helpen; de hand toereiken
Grieksch, Griekschgezind.
om af te klimmen; to - forward, voorwaarts -, vooruit -,
Hellenie, (hel -len' -ik), zie HELLENIAN. * ...ISM, S. 1.
voorthelpen; to - in, naar binnen helpen; to - off their
Hellenisme,o.; Griekschgezindheid,v.; 2. Grieksche geest,
time, om hun te helpen den tijd doorbrengen; to -- on,
M. *...IST, m. 1. Griekenvriend; 2. kenner der Grieksche
taal en oudheden, hellenist, in.; 3. een der zeventig
steunen in het loopera; to - out, naar buiten -, er uit -,
uit de verlegenheid -, er doorhelpen; he -ed out his
joodsche bijbeloverzetters van Alexandrië. *...ISTIC, -AL,
bn. hellenistisch, tot de hellenisten behoorend ; zie
narrow salary by, hij voorzag in het onvoldoende van
zijn inkomen door; to - over a bridge, een brug over
HzLLENIST. 5 ...IZE,(' -aj z),ow. Grieksch spreken, - schrijven.
helpen; to - over a heap of ruins, over een hoop puin
Hellespont, (hel'-lis-punt), s. (oude aardr.) Hellespont,
helpen; to - over a difficulty, een moeielijkheid helpen
(thans Dardanellen), m. * - INE, ('-ajn), bn. tot den Hellespont behoorend.
te boven komen; to - through, door (iets) heen helpen;
Hellier, (hel' - li -ur), m. leidekker, m.
to - up, op-, naar boven helpen, helpen opstaan. *-,
Hellish, (hell'-isj), bn., *- LY, bijw. helsch. *- NESS, S.
ow. bijdragen (tot). *_ED (helpt), dw. bn. geholpen
helschheid, v. (het) helsche.
enz.; zie HELP, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v. helper,
-ster, noodhulp, m. v. -, s. (fig.) hulp, v. steun, m.
Hellward, (hell'-wurd), bijw. hellewaarts.
* -FUL, bn. 1. nuttig, dienstig; 2. heilzaam (geneesmidNelly, (hell' -i), bn. helsch.
del). * -FULNESS, S. nut, o. dienstigheid, v. *- LESS,
Helm, (helm), s. 1. (zeev.) roer, o. roerpen, v. helmstok,
bn., - LI, bijw. 1. hulpeloos, verlaten; 2. reddeloos, onm.; to answer the -, naar het roer luisteren; amidship
the-, middenscheeps het roer; to bring the - down, het
herstelbaar. *-LESSNESS, S. 1. hulpeloosheid, verlatenroer aan lij leggen; to give too much -, te veel roer
heid; 2. reddeloosheid, onherstelbaarheid, v.
geven; part the -! bakboord het roer! shift the -! over Helter- skelter, (hel' -tur'-skel'-tur), bij w. wanordelijk,
het roer! ease the -! opkomen aan het roer ! to put
door elkander, holder-de-bolder.
the - alee, het roer aan Tij draaien; weatherly -, loef- Helve, (hele), s. hecht, o. steel, m. handvatsel, o. -,
gierig; 2. (fig.) bestuur, roer (van staat); 3. (plant.) wier,
bw. van een hecht voorzien. *--D, (helft), bw. met een
duingras, o. -helm; 4. helm, m. *- COAT, S. (zeev.)
hecht, met een steel, gesteeld.
broeking om het hennegat, v. *- ('s)MAN, m. (zeev.) roer- Helvetia, (hel - wi' -sji-e), s. (aardr.) Helvetië (Zwitserganger, m. *- POR.T, s. (zeev.) hennegat, o. *- TACKLE,
land), o.
s. noodtalie, v. *- WIND, s. bergwind, m.
Helvetic, (hel -wet' ik), bn. Helvetisch, Zwitsersch; Confederacy, (het) Zwitsersch Eedgenootschap.
Helm, (helm), bw. 1. sturen, aan het roer staan; 2. (fig.)
besturen, regeeren. *- AGE, s. bestuur, o. leiding, v.
Helvin, (hel'-win), s. (delfst.) soort kristalerts, o.
Helmet, (helm'=it), s. 1. helm, m.; 2. (bk.) kapiteel, o. *-, Helving, (helv'-ing), dw. bn. met een hecht (handbw. met een helm dekken. fan, dw. bn. gehelmd.
vatsel) voorziend.
Helminthie, (hel- min'-thik), bn. (gen.) wormverdrijvend. Hem, (hem), s.l. rand, zoom, m.; 2. invatting, v.
*-, s. wormmiddel, o. *...THOLOGIC, (-tho-lodj' -ik), -AL,
hm! hm!
bn. tot de wormen betreffend, worm... *...THOLOGIST, Hem, (hem), bw. 1. zoomen; 2. randen; to
in, to (-thol'-o-djist), m. wormenkenner, m. *...THOLOGY, 6. gmv.
about, to - round, omzoomen, omranden, invatten. f-,
wormenkennis, verhandeling over de wormen enz., v.
ow. (iem.) door hm ! hm ! roepen.
Helmless, (helm' -les), bn. 1. zonder helm; 2. zonder Hemachate, (hem'-e-ket), s. (delfst.) bloed- agaatroer enz.; zie HELM.
(steen), m.
Heloisa, (hel -o- i'-ze), v. Heloïza (v. n.).
Hemadynamometer, (hem-e-din-e-mum'- i -tur), s.
Helot, (hi'-lot), m. heloot (slaaf bij de oude Spartanen),
bloeddrukkingmeter, (werkt.), m.
m. *- Is, s. (gen.) Poolsche haarvlecht(ziekte), v. *- IsM, Hemastatieal, (hem-e-stet'- i -kel), bra. bloedwegend.
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kwellen, onder den duim houden. —ED, dw. bn. gekweld van zijne vrouw, voor een oortje te huis liggend.
*— RoosT, s. hoender -, kippenrek, o. *—'S FEET, s. (plant.}
duivekervel, v.
Hence, (hens), bn. van hier; let us go —, laat ons van
hier gaan! — ! — ! bw. 1. van hier ! weg ! 2. binnen,
over; a week —, over een week; many years —, over vele
jaren; 3. van daar, daaruit voortvloeiend; — it comes,
that, van daar komt het dat; 4. dus, derhalve. * -FORTH,
*- FORWARD, bij w. voortaan, in het toekomstige, van nu
aan.

Hematin, (hem'-e-tin), s. kleerend beginsel van verfhout, o.
Hematite, (hem'-e-tajt), s. (delfst.) bloedsteen, m.
*...TITIC, (-tit' -ik), bn. bloedsteenachtig.
Hematocele, (hQm'-e-to-siel), s. bloedgezwel, o.
Hematosin, (hem-e-to' -zin), s. kleurend beginsel van
bloed, o. *...TOSrs, S. (gen.) bloed - overvloedigheid, bloedziekte, v.
Hemeralopy, (hem-ur-el'-op -i), s. gmv. (gen.) nachtblindheid, v.
Hemerobaptiste, (hem- i -ro-bep'-tist), s. die zich iederen dag baadt, (zek. sekte onder de oude Hebreën).
Hemerocallis, (hem-ur-o-kel' -lis), s. (plant.) zek. fijne
bloem, v.
Hemi, (hem' -i), bn. half. *—CRANY, ('-kree -ni), s. schele
hoofdpijn, v. * —CYCLE, (-sai' -kl), s. halve kring. - cirkel, m. —,bn. halfcirkelvormig. *-DITONE, (-daj'- toon),
s. halve toon, m. * - EEDRAL, (-hi'- drol), bn. (delfst.) met
gelijke hoeken over en weer.
Hemina, (hem'- ie-ne), s. maat van acht oude onsen ongeveer.
Hemiplegy, (hem- i-pli'-dji), s. (gen.) halfzijdige verlamming, - beroerte, v.
Hemiprismatie, (hem -i -pris-met' -ik), bn. (nat.) half-

prismatisch.

Hemipter, (he-mip'-tur), s. insect met vleugeldeksels, o.
* -AL, *—ous, bn. tot de hemiptera behoorend.
Hemisphere, (hem' -i- sfier), s. (sterr.) halfrond, o. halve
bol, m. - sfeer, v. *...IC, *...ICAL, bn. hemisferisch.
*...ULE, s. halve kleine bol, m. half bolletje, o.
Hemistich, (hem'-is -tik), s. (dichtk.) half vers, o. halve
regel, m. *-AL, (-mis-tik-el), bn. tot het hemistich be-

hoorende.

Henchboy-, (hentsj'-boj), *...MAN, ('-men), m. (Shak.)
edelknaap, hofjonker, m.
Hend, (hond), bw. 1. grijpen, vatten; 2. bezetten. *—,
bn. zacht.
Hendecagon, (hen- dek' -e-ghun), s. (meetk.) elfhoek,
M. *...SYLLABLE, S. elflettergrepig vers, o.
Hendiadys, (hen-daj'-e -dis), s. (red.) hendiadis (figuur
waarin hetzelfde denkbeeld door twee verschillende vol zinnen wordt uitgedrukt), v.
Henna, (hen' -ne), s. 1. soort verfstof (voor nagels, baard.
enz.), v.; 2. zekere Arabische heester, m.
Henny, (hen' -ni), v. (verk.) Henriëtta, Jetje (v. n.).
Henri, (hen'-ri), m. Hendrik, (m. n.); the eight Henries,
de acht Hendrikken.
Hensfeet, (hens' fiet), s. (soort) duivekekervel, v.
liep,(hep), s. vrucht der hageroos, egelantierbezie, v.
*-TREE, s. (plant.) egelantierstruik, m.
Hepar, (hi' paar), s. (scheik.) zwavellever, v.
Hepatic, (he-pet' -ik), *-AL, bn. (gen.) tot de lever behoorend, hepatisch; —gas, (scheik.) zwavel-waterstofgas.
Hepatite, (hep'-e-tajt), s. (delfst.) leversteen, m. *.. TITIS,
('-tajt-is), s. 1. (gen.) leverontsteking, v.; 2. (scheik.) barytzwavelzuur, o.
Hepatize, (hep'-e-tajz), bw. 1. (scheik.) met zwavelwaterstof aandoen, - verzadigen; 2. (gen.) met bloed vul- len, - verzadigen. ..ATION, (-ti-zee'-sjun), s. 1. (scheik,)
zwavelwaterstof-verbinding, v.; 2. (het) geven van eene
leverkleur (aan). *—D, ('-tajzd), dw. bn. zie HEPATIZE.
Hepatoscopy, (hop-a- tos' -ko-pi), s. leverkijkkunst (zek.
waarzeggerij), v.
Heptacapsular, (hep- ta-kep'-sjoe-lur), bn. (plant.) met
zeven kapsels. *...CHORD, ('-kord), s. (oudt.) zevensnarig
speeltuig, o.
Heptade, (hop- teed), s. zevental, o.
Heptaedron, (hep- te -i' -dron), s. (meetk.) zevenzijdige
figuur, v.
Heptaglot, (liep'-te- ghlut), s. boek in zeven talen, o.
Heptagon, (hep'- te -ghun), s. (meetk.) zevenhoek, m.
*-AL, (-theg'un-el), bn. zevenhoekig.
Heptagynia, (hop -te- djien' -i -e), s. (plant.) zevenwijvigen
(geslacht), v. mv. *—N, *—GYNOuS, (-tedj'-in-us), bn._
zevenwijvig.
Heptahedron, (hep- te -hi'-drun), s. (meetk.) zevenzij dig
lichaam, o.
Heptahexahedral, (hep -te-heks -e-hi'-drel), bn. (meetk.).
zeven rijen elke van zes vlakken.
Heptamerede, (hep- tem'-i-ried), s. (meetk.) dat in zeven
gelijke doelen verdeelt, o.
Heptandria, (hep-ten'- drie -e), s. (plant.) zevenmannigen
(geslacht), m. mv. *—N, bn. *...DRous,bn. (plant.) zevenmannig.
Heptangular, (hep-ten'-ghjoe-lur), bn. zevenhoekig.
Heptaphyllous, (hep-tef'-il -lus), bn. zevenbladerig.
Heptarch, (hep'-taartsj), m. zevenvorst, m. *—IC, bn..
zevenvorstelijk. *_IST, m. zevenvorst, m.*— Y, s. zeven- -

Hemitone, (hem' -i-toon), s. (muz.) halve toon, m.
Hemitrope, (hem' -i- troop), bn. half gedraaid, - gewonden, tot in de helft doorloopend (in kristallen).
Hemlock, (hem' -lok), s. 1. (plant.) dolle kervel, v. scheerling; 2. (fig.) gifbeker, m. *—BARK, s. (plant.) scheerlingschors, v. *—SPRUCE-FIR, s. scheerling -den (NoordAmerika), m.
Hemmed, (hemd), dw. bn. gezoomd enz.; zie HEM, bw.
*...ING, dw. bn. zoomend enz.; zie HEM, bw.
Hemoptoe, (he-mop'-to -i), zie HEMOPTYSIS.
Hemoptysis, (he-mop'-ti-zis), s. bloedspuwing,- braking,v.
Hemorrhage, (hem -or-ridsj), ...AGY, (hem -or-ridsj -i),
s. (gen.) bloedstorting, -uitstorting, v. *...AGIO, bn. ogen.)
bloedstortend.
Hemorrhoidal, (hem-or-rojd'-el), bn. (gen.) tot de aambeien behoorend.
Hemorrhoids, (hem'-or-roj ds), s. mv. (gen.) aambeien, v.
mv. gulden ader, v.
Hemp, (hemp), s. 1. (plant.) hennep, m.; clean — hennep rein; out-shot —, uitschot hennep; raw —, rough
—, undressed —, rauwe hennep; to crop —, hennep toppen; 2. werk, (stoomw.) bruin werk, o. * -AGRIMONY, S.
(plant.) boelkenskruid, o. *—BEATER, s. hennepklopper,
m. * -CAKE, s. hennep -, raapkoek, m. *— CLOSE, *—PLOT,
*—YARD, s. hennepveld, o. - akker, m. *—coMB, S. hennepkam, hekeler, m. *-DOG'S-BANE, s. Oostersche zijdeplant, v. * -DREGGER, m. v. hennepbereider, - ster,.,
m. v. *-FIELD, S. hennepveld, o. * -KILN, s. hennep oven, m. * -NETTLE, s. basterdhennep, m. *-PACBED,bn.
met hennep omwoeld. *-PACKING, S. (stoomw.) henneppakking, seising, v. *-SEED, s. hennepzaad, o.; — oil,
hennepolie, v. *-SHAKI:iGS, s. mv. slechte hennep,m. uitschot, o. *—sHEAVES, s. mv. hennepschoven, v. mv.
*- STALK, s. hennepstengel, -stok, m. 5—Tow, s. werk, vorstendom, . o. heptarchie, v.
Heptateuch, (hep'- te -tjoek), s. de eerste zeven boeken
0. *—TREE, S. (plant.) kuischboom, m.
van het Oude Testament.
Hempen, (hem'-pn), bn. hennepen, van hennep; — rope,
henneptouw; —rogue, galgebrok; — widow, weduwe eens Her, (heur), p. onw. 3e p. v. enk. (verbogen van she), 1.
haar; with —. met haar; far from —, ver van haar; hegehangenen.
had spoken of—, hij had van haar gesproken; to think
Hempy, (hemp' -i), bn. als hennep, hennepachtig.
of —, aan haar denken; I wished — seen to othersso, ik
Hen, (hen), s. hen, kip, v. wijfje van een vogel, o;
wenschte dat zij zich zoo voor anderen toonde; to look
-- canary, wijfjes-nachtegaal; — pheasant, fazant -hen;
at --, haar aanzien; they have left —, zij hebben haar
-- Turkey. kalkoensche hen, v.; Guinea —, Afrikaansche
verlaten-, love —, bemin haar; give -- what you promised,
hen; hazel—, korhoen, o.; marsh—, moor—, water—,
waterhen, -kip. * BANE, S. biezenkruid, o. *-BIT, S. " geef haar wat gij beloofd hebt; send it to —, zend het
haar; you most love — and do — good, gij behoort haar
hoenderdarm, m. *—BIRD, s. wijfje (vogel), o. *—cooP,
te beminnen en haar goed te doen; you have — hurt in
S. (zeev.) kippenhok, o. *-DRIVER, m. valk, m. *—HARM,
the shoulder, gij hebt haren schouder bezeerd; 2. degene,
*—HARRIER, s. grijze giervalk, m. * -HEARTED, bn. verzij, haar; the sea buried — I loved, de zee begroef haar
saagd, vreesachtig. *—HOUSE, s. hoenderhok, o. *—MOULDdie ik beminde; — whom I dined with, zij -, haar waarSOIL, S. zwarte kleigrond, m. *—PECK, bw. (den man)
-
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mede (met wie) gij hebt gemiddagmaald; 3. bez. vnw. 3e p. Hercules, (hur'-kjoe -lis), m. (fab.) Hercules, (halfgod),
m. *_'s ALL-HEAL, s. (plant.) wilde berenklauw, m.
vr. haar, hare; - son, haar zoon; - daughter, hare dochter;
- book, haar boek; - jewels, hare juweelen; Mary and Hercynian, (hur-lien'- i -en), bn. (oude aardr.) Hercynisch;
the - wood, het Hercynische woud (in Germanië).
- cousin, Maria en haar neef (hare nicht); he held a dagger
to - throat, hij hield een dolk op hare keel; she was Herd, (hurd), s. 1. kudde, drift, v. zwerm, m.; a - of
harts, een troep herten; a - of cranes, een zwerm kraanwounded in - shoulder, zij was in haren schouder gevogels; a - of wrens, een vlucht winterkoninkjes; 2. troep,
wond; as often as she opens - mouth, zoo vaak zij haren
m. menigte, v.; hoop, m. gedrang, o.; the common -,
mond opent; I closed - eyes, ik sloot hare oogent she
de gewone martelaren. f -, m. herder, veehoeder, m.
took him for - husband, zij nam hem tot man; - talking
*-Boog, s. (landb.) stamregister (van runderen), o.
did not prevent - working, zij praatte en werkte te gelijk.
* -GRASS, s. (plant.) vossenstaart, m. *- GROOM, m. veeHeraclea, (hur-e-kli'-e), s. (oude aardr.) Heraclea (Kleinhoeder, m. *-('s) MAN, m. 1. herder; 2. veefokker, vetAzië), o.
Heraelides, (her-e-klaj'-diz), m. mv. (de) Heraclieden
(afstammelingen van Hercules).
Heraclitus, (her-e-klaj'-tus), m. Heraclitus (m. n.).
Herald, (her'-uld), m. 1. heraut, wapenkoning, m.; the
new king was proclaimed by -s, de nieuwe koning werd
door herauten uitgeroepen; you were the - of his fame,
gij waart de heraut (de verkondiger) van zijnen roem;
2. verkondiger, bode, voorbode, m.; the lark, the - of
morn, de leeuwerik, de bode van den dageraad; -'s office, 1. kanselarij van den raad van adel; 2. waardigheid
van heraut, v. 5 -SHIP, s. herautsambt, o.
Herald, (her'-uld), bw. 1. verkondigen; 2. (Shak.) inleiden. *-ED, dw. bn. ingeleid enz.
Heraldic, (her'-uld -ik), bn., * - ALLY, bijes wapenkundig, tot de wapenkunde behoorend.
Heralding, (her'-uld-ing), dw. bn. inleidend enz.; zie
HERALD, bW.
Heraldry, (her'-uld-ri), s. gmv. 1. wapenkunde, kennis
van wapenborden. blazoenen enz., v.; 2. herautsambt, o.
Herb, (urb), s. gras, kruid, o. plant, v. *-s, mv. moesgroenten, v. mv. *-BENNET, s. (plant.) benedictijner kruid, o. 5 -BRETCH, S. braambeziënstruik, m.
TOPHER, S. (plant.) christoffelkruid (zek. middel tegen
zenuwzwakte), o. *_ GERARD, S. (plant.) wilde polei, v.
5 -OF-GRACE, s. (plant.) wijnruit, V. * -PARIS, * -TRUELovE, S. (plant.) wolfbezie, -kers, v. *- ROBERT, B. soort
geranium, o. *-TRINITY, s. (plant.) kamperfoelie, v.
*-Two -PEACE, s. penningkruid, o. 5 -woMAN, V. groen tevrouw, - verkoopster, v.
Herba, (ur'-be), s. graszijde (taf uit plantenvezels), v.
Herbaceous, (ur- bes' -sjus), bn. 1. tot de kruiden behoorend, kruiden -, grasachtig; 2. planten -, grasetend.
Herbage, (urb'-idsj), s. 1. weide -, grasveld; 2. (recht.)
weiderecht; 3. grastiend, o. *- D, bn. met gras bedekt,
- begroeid.
Herbal, (hurb'-el), s. 1. kruidenboek, o.; flora, v.; 2.
herbarium. o. *-, bn. tot de kruiden en planten behoorend. *- IST, ('-el-ist), m. V. kruidenkenner, -ster,
verzamelaar, -ster van kruiden, m. v.
Herbar, (hurb' -er), s. plant, v. kruid, o.
Herbarist, (hurb'-e- rist), zie HERBALIST.
Herbarium, (bur-be'-ri-um), s. zie HERBAL.
Herbarize, (hurb'-e-rajz), zie HERBORIZE.
Herbary, (hurb'-e-ri), s. plantentuin, m.
Herbelet, (urb'let), s. plantje, kruidje, grasspiertje, o.
Herber, (hurb'-ur), s. (oudt.) struikje, o.; zie HERBARY.
Herbescent, (hurb-es'-sent), bn. als gras groeiend, grazig.
Herbid, (hurb'-id), bn. met kruiden bedekt, kruidenrijk.
Herbiferous, (burb-if'-ur-us), bn. kruiden -, plantendragen d.
Herbist, (urb'-ist). m. v. kruidenkenner. -ster, m. v.
Herbivora, (hurb-iv'-o-re), s. mv. kruiden -, grasetende
dieren, o. mv. *...voRous ('-o -rus), bn. kruiden -. grasetend.
Herbless, (hurb' -les), bn. zonder gras, - kruid, naakt
(van den grond).
Herborist, (hurb'-o- rist), m. v. kruidenkenner, -ster, m.
V. * ...ORIZATION, (- o-ri-zee'-sjun), s. gmv. (het) kruiden
zoeken, - lezen. -s, mv. plant- afdrukken op steenes,
m. mv. plantversteeningen, v. mv.
Herborize, (burb'-o-rajz), ow. kruiden -, planten zoeken, herboriseeren.*- D, dw. bn. geberboriseerd; - stone,
plantversteening, V. *-ING, dw. bn. herboriseerend.
Herborough, (hur'-bur-ro), s. (oudt.) herberg, pleisterplaats (voor troepen), v. kwartier. o.
Herbous, (burb'-us), bn. begroeid, begraasd, vol kruiden.
Herby, (hurb' -i), br. gras -, kruidenachtig.
Herculanum, (hur-kjoe-lee'-num), s. (oude aardr.) Herculanum (Italië), o.
Herculean, (hur-kjoe'- li -en), bn. herculisch; (fig.) verbazend sterk, forsch.

weider, m.
Herd, (hurd), ow. 1. in kudden leven, - gaan; 2. zich
tot kudden vereenigen; 3. (fig.) to - with, leven met,
bezoeken, toetreden bij. *-, bw. 1. tot -, in kudden
(troepen) vereenigen; 2. eene kudde hoeden. *- ED,
dw. bn. verzameld enz.; zie HERD, ow. en bw. *- R,
('-ur), m. herder, m.
Herderite, (hur'- dur -ajt), s. (delfst.) soort kristalerts
(naar Herder), o.
Herdess, (hurd'-es), v. herderin, v.
Herding, (hurd'-ing), dw. bn. zich tot kudden verzamelend enz. *-, s. (het) leven bij kudden enz.; zie HERD,
ow. en bw.
Here, (hier), bijw. 1. hier; - and there, hier en daar;
- I am, hier ben ik; - they are, hier zijn zij; -she
conies, hier komt zij; - is company coming, daar komt
gezelschap; - was an opportunity not to be neglected,
dat was een niet te verzuimen gelegenheid; - we have
him, nu hebben wij hem; - 's a sad affair with, dat is
een leelijke zaak met; --, take this, daar, neem dat; - 's for earnest, liet is ernst, - in vollen ernst; that 's
neither - nor there, bet is hier noch daar; (fig.) dat
doet er niets toe; 2. hier beneden, op aarde; 3. - 's
to thee, op je gezondheid; is vous! - 's to his good
voyage! op zijne gelukkige reis !-'s to our better acquaintance! op onze nadere kennismaking! *-ABOUT, *-ABOUTS,
bijw. hier in den omtrek, hieromtrent. 5-AFTER, bijes.
1. voortaan; 2. later, in het vervolg; 3. hiernamaals.
-, s. (het) namaals, andere wereld, v. beter leven, o.
*-AT, bijw. hierover. *-BELOW, bijw. 1. (kh.) aan den
voet (dezes); 2. hier beneden, op aarde. * -BENEATH,
bijw. hier beneden. *- BY, bijw. 1. bij dezen, hier ingesloten;2. (recht.) mits deze. *--FROM, *- OF, bijw. (her-of), 1.
hiervan, hieruit; 2. van daar. *- IN, bijw. hierin, daarin.
*-INTO, bijw. daar binnen, -heen. *-- ore, *- UPON,
hierop, hierover. *- oLT, bijw. hieruit. *- TO, *-UNTO,
bijw. hiertoe, te dien einde. * - TO-FORE, bijes. tot nu,
tot dus verre. * - WITH, (her-with), bijw. 1. hier -, daarmede; 2. bij dezen, mits dezen.
Hereditable, (hi-red'- i -ti-bl), bn., *...ABLY, bijes. (W. g.)
erfbaar, erfelijk. *...DITAMENT, (- dit' -e- ment), s. erfgoed,
erfdeel, o
Hereditary, (hi-red'-it-e-ri), bn., *...AR]LY, Lijw. 1.
erfelijk; 2. door -, bij erfenis; prince -, prince, erfprins.
Herefare, (hi-ri-feer), s. heirvaart, v.
Heremit, (hur' -i -mit), zie HERMIT.
Heresiareh, (her'- i -zi-aark), m. ketterhoofd, o. aartsketter, m. 5 -Y, s. aartsketterij. v.
Heresiographer, (her- i -zi-ogh'-re-fur), m. beschrijver
van ketterijen,m. *...GRAPEY, S. geschiedenis der ketterijen, v.
Heresy, (her'- i -zi), s. ketterij, v.
Heretic, (her' -i-tik), m. v. ketter, m.ketterschevrouw, v.
*_, *- AL, bn., *- ALLY, bijw. kettersch; - mind, ketterschgezind. 5 -ATE, (hi-ret'- ik -et), bw. totketterij overhalen.
Heretog, (lier'-i- togh), m. hertog, m.
Heriot, (her'-jut), s. (leenst.) heergewading (zek. schat
ervenden leenman), v. 5 -ABLE, bn. aan den-tingvade
heriot onderworpen, schatplichtig.
Herisson, (hur'-is-sun), s. (vest.) stormbalk, m. -vat, o.
Heritable (hur'-it- i -bl), bn. (recht.) 1. erfbevoegd; 2. erfelijk. *...TALE, ('-tids), s. erfenis, v. erfdeel, -goed. o.
Heritor, (hur'-it-ur), m. (w. g.) erfpachter, m.
Hermaphrodeity, (hur- roef- ro-di'- i -ti), *...PHRODISSI,
m. (her-mef-ro-dism), s. twee-, dubbelslachtigheid, v.
*...PHRODITE, (her-mef'-ro-dajt), s. tweeslachtige, (man
en vrouw tegelijk), hermaphrodiet, (ook plant.) , m. v.
* ...PHRODITIC, (- dit'-ik), -Al, bn., -ALLY, bijes. tweeslachtig, hermaphroditisch.
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Hermeneutic, (her-mi-iijoe' -tik), *-AL, bn., *-ALLY,
bijw. (godg.) scliriftverklarend, uitleggend. *-s, s. mv.
uitlegkunde, exegese, v.
Hermes, (hur'-mis), m. (fab.) 1. Hermes, Mercurius; 2.
grenspaal (der ouden), m.
Hermetic, (hur-met'-ik), * -AL, bn., * -ALLY, bijes.
scheikundig, chemisch, hermetisch; - art, hoogere
scheikunde.
Hermione, (hurmaj'-o -ni), v. Hermione (v. n.).
Hermit, (hur'-mit), m. kluizenaar, m. *-AGE, ('-ids), s. 1.
kluizenaarshut, v.; 2. ermitagewijn, m. *-, *-ARY, S.
land tot Bene abdij behoorend, o. *- ESS, v. kluizenaar
* -ICAL, bn. kluizenaarsachtig, kluizenaars... -ster,v.
Hermodactyl, (hur-mo- dek'-til), s. (plant.) hermodadel,
hartwortel, m.
Hermogenians, (hur-mo-dji' -ni -ens), mv.Hermogenianen,
(zekere christelijke sekte, naar Hermogenes), m. mv.
Hern, (hurn), s. Zie HERON. * - HILL, s. (plant.) breukkruid,
duizendkoren, o.
Hernia, (hur'-ni-e), s. (darm-)breuk, v. *...IAL, * ... IOUs,
bn. (gen.) 1. tot een breuk behoorend; 2. met een breuk
behept, gebroken.
Hernshaw, (burn'-sj ao), s. reiger (vogel), ni.
Hero, (hi'-ro), m. (mv. heroes), held; a - in learning, een
monster van geleerdheid. *-, v. Hero (v. n.).
Herod, (her'-ud), m. Herodes (koning van Judea); this
outerods -, (gesch.) dit beschaamt Herodes (in wreedheid).
Herodian, (hi-ro'-di-en), m. Herodianus (m. n.); - disease, (gen.) luisziekte. *-s, mv. Herodianen (zekere
sekte der oude Joden).
Herodotus, (hi-rod'-o-tus), m. Herodotus (Gr. geschied
-schrijve).
Heroic, (hi-ro' -ik), * -AL, bn., * -ALLY, bijw. 1. heldhaftig, -lijk; 2. (dichtk.) episch, helden.... *-ALNESS, S.
heldhaftigheid, v. heldenmoed, m.
Heroicomic, (hi-ro' -i-kom'-ik), * -AL, bn. boertig-ernstig, heroïsch-komisch.
Heroine, (her'-o-ien), V. heldin, v.
Heroism, (her'-o-ism), s. heldenmoed, m. heldhaftigheid, v.
Heron, (her'-un), *-SHAW, m. reiger (vogel), m.
S. (jag.) reigersnest, o.
Heroologist, (hi-roo-l'-oo-djist), m. heldenbeschrijver,
-zanger, m.
Heroship, (hi'-ro-sjip), s. heldenaard, m.
Herpes, (hur'-piz), s. (gen.) dauwworm, m. 5 ...PETIC, bn.
(gen.) met dauwworm behept; - eruption, huid-uitslag, m.
Herpetology, (hur-pi- tol'-o-dji), s. wormenbeschrijving,
-kunde, V. *...LOGIC, -AL, bn. tot de wormkunde behoorend. *...LOGIST, m. wormenkenner, -beschrijver, m.
Herring, (her'-ring), s. haring, m.; new pickled -, nieuwe
(pekel)haring; red -, gerookte -, Engelsche bokking; salt
-, gemarineerde haring. *- BONE, bw. (naais.) be-, afspelden. 5-coB, S. jonge haring, m. haringbroedsel, o.
* -FISHERY, s. haringvisscherij, - vangst, v. *FISHING
V_SSEL, S. haringbuis, v. * -GIBBER, m. haringkaker, m.
* -GIBBING, s. (het) haringkaken *-HANGs,s.mv. bokkinghang, m. -rookerij, v, * -PACKER, m. haringpakker, m.
* -SiIACK, s. (zeev.) haringjager, m. -buis (schip), v.
*- SEASON, * - TIME, S. haringtijd, m. -seizoen, o.
* -WOMAN, v. haringvrouw, -verkoopster, v.
Hernhuter, (here' j oe-tur), m. hernhutter, Moravische
broeder, m.
Hers, (hurs), bez vnw. vr. 3e. p. (de -, het) hare, (de) haren; the fault is -, liet is hare schuld; - is not a good
one, de (liet) hare is niet goed; - is not a good watch,
haar horloge is niet goed; this house is -, dit huis is
het hare; a book of -, een harer boeken, een boek dat
haar toebehoort; have you seen any poem of --? hebt gij
verzen van haar gezien? a friend of-, een harer vrienden, - vriendinnen; he had been an admirer of -, hij is
een harer bewonderaars geweest; I have nothing of -,
1. ik heb niets dat haar toebehoort; 2. ik heb niets van
haar; 3. ik gelijk haar in niets.
Herschel, (hur'-sjel), s. Wilhelm Herschel (Duitsch
sterrenkundige, 1738-1822).
Herse, (hurs), s. 1. lijkkoets, v. - wagen, m.; 2. doodkist;
3. (vest.) valpoort, v. *-, bw. 1. in een lijkwagen plaatsen, in de doodkist leggen; 2. begraven.
Herself, (hur-self'), pers. vnw. 3e p. enk. 1. zij zelve; she
did it -, zij zelve deed het; she does not mind any body
but -, zij denkt aan niemand dan aan zich zelve; she has
come to -, zij is tot haar zelve gekomen (uit een be-
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zwij ming); zij heeft hare gedachten verzameld; the more
she looks, she is - the less, hoe meer zij staart, hoe minder zij meesteres van hare zinnen blijft; she is by -, zij
is alleen; she acts like -, zij blijft zich gelijk; daaraan
herkent men haar; 2. zich, zich zelve; she dressed -, zij
kleedde zich; she dressed her -, zij zelve kleedde zich.
Herselike, (hurs'-lajk), bn. doodsch, lijk..., begrafenis....
Hersilia, (hur-sil' -i-e), v. Hersilia (v. n.).
Hersillan, (hurs'-it-lun), s. (mil.) stormplank, v.
Hery, (hur' -i), bw. voor -, als heilig houden.
He's, (his), verk. he his, hij is; he has, hij heeft.
Hesiod, (iii'- zji-ud), m. Hesiodus (Grieksch dichter), m.
Hesitancy, (hes'-i-ten-si), s. weifeling, aarzeling, v.
*...TANT, bn., -LY, bijw. 1. weifelend, aarzelend, besluiteloos; 2. langzaam, tenterend.
Hesitate, (lies'-i-tet), ow. aarzelen, weifelen, besluiteloos
zijn; he -d in accepting, to accept, whether to accept, hij aarzelde aan te nemen, - of hij zou aannemen;
to - what j udgment to form, niet weten welk oordeel te
vormen. -n, dw. geaarzeld ens.; Zie HESITATE, ow.
*...IN G, dw. bn., -LY, bijw. aarzelend enz. -, s. (het)
aarzelen enz.; zie HESITATE, OW. * ...IoN, (-tee'-shun), s.
1. aarzeling, weifeling, besluiteloosheid, v.; 2. (liet) hak
-kelnd
spreken, stottering.
Hesper, (hes'-pur), s. (sterr.) avondster, v. hesperus, m.
Hesperia, (hes-pi'-ri-e), s. (fab.) Hesperia, Westland, o.
*-N, bn. Hesperisch, westersch. -, m. V. Hesperiër,
bewoner -, bewoonster van het westen, westerling, m. v.
Hesperides, (hes-pur-aj'-dis), v. mv. (fab.) Hesperiden,
v. mv.
Hesperus, (hes'-pur-us), m. (fab.) Hesperus (m. n.).
Hessia, (hasj'-i-e), s. (aardr.) Hessen, Hessenland (Duitschland),o.*-N,bn. Hessisch. -, m.v. Hes, Hessische (vrouw);
(het) Hessisch (taal). * -FLY, s. soort groote vlieg, v.
Hest, (hest), s. bevel, voorschrift, o. order, v.
Hesternal, (hes-turn'-el), bn. van gisteren.
Hesychast, (hes'-i-tsjest), m. lid van zek. christelijke
sekte, quietist, m.
Heterarchy, (het' -i-raar-chi), s. regeering van een vreemdeling, v.
Heterocircal, (het -i-ro-sur'-kel), bn. ongelijkstaartig
(van visschen).
Heteroclite, (het'-i-ro-klajt), s. 1. (taalk.) vreemd -, af
woord; 2. wat (van den gewonen vorm) afwijkt.-wijkend
*...CLITIC, (-klit'-ik), -AL, bn. afwijkend, onregelmatig.
5 ...CLITOUS, ('-klit-us), bn. eenigszins vreemd.
Heterodox, (het'-i-ro-doks), bn., 5 -LY, bijw. onrechtzinnig, heterodox. *- NESS, *-Y, s. onrechtzinnigheid, v.
wangeloof, o. heterodoxie, v.
Heterogamous, (het -i-rogh'-e-mus), bn. (plant.) ver
bevruchting.
-schilendva
Heterogene, (het'-i-ro-djien), *- AL. (-dji'-ni-el), *...GENIOL s, (-dji-ni-us), bn. ongelijksoortig, heterogeen. *- ITY,
(-djiniti), * ... GENEOUSNESS, S. vreemd-, ongelijksoortig
-heid,v.(t)
heterogene.
Heteropathic, (het-i-ro-peth'-ik), bn. zie ALLOPATHIC.
Heterophyllous, (het-i-rof'-il-lus), bn. (plant.) met onregelmatig gevormde bladeren.
Heteropod, (het' -i-ro-pod), s. vinvliezig weekdier, o.
Heteroptics, (het-i-rop' -tiks), s. valsche gezichtsleer, v.
Heteroscian, (het-i-ros'-sjien), bn. (aardr.) éénschaduwig; the -s, de éénschaduwigen.
Heterosite,(het'-i-ro-sajt), s. (delfst.) mangaan -, ijzererts,o.
Heterotomous, (het -i-rot'-o-mus), bn. (delfst.) ver
-schilend
gekloofd.
Heterotropal, (het-i-rot'-ro-pel), *...ROPOUS, bn. (plant.)
met ongelijke zaadhuisjes.
Hetman, (het'-men), m. hetman, kozakken-hoofdman, m.
Heugh, (joegll), s. klip, rotspunt ; mijnschacht; vallei;
laagte, o. dal, o.
Heulandite,(j oe'-lend-aj t ), s. (delfst.) soort versteening, v.
Hew, (joe), bw. reg. en onr. (vt. hewed, vt en vdw. hewn),
1. houwen, hakken; to - timber from the mountain, hout
vellen op den berg; 2. stuk hakken; he was -n in pieces,
hij was met wonden overdekt; 3. to - down, neer-, om
vellen; to - off, afhouwen; to - out, uithak--haken,
ken, uitbeitelen; to - up, uitrukken (hakkend). *-, s.
velling, stukhakking, V. *-En, (jood), dw. bn. gehouwen ene.; zie HEW. *-ER, ('-ur), m. 1. (hout-, steen)hakker
enz.; 2. mijnwerker (inz. in de marmer- en kolenmijnen),
m. *- ING, dw. bn. houwend enz. -, s. (het) houwen
enz.; zie HEW.
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Hewn, (joen), vdw. zie HEWED.
Hexachord, (heks'-e-kord), s. 1. (muz.) zessnarig speeltuig, o.; 2. zestonige schaal, v.
Hexadactylous, (heks-e- dek'-til-us), bn. zesvingerig,
zesteenig.
Hexade, (heks'-eed), s. zestal, o.
.Hexagon, (heks'-e-ghun), *- Y, s. (meetk.) zeshoek, m.
* -AL, bn. zeshoekig.
Hexagynia, (heks-e-djin'-i-e), s. mv. (plant.) dezeswijvigen. *- N, *...ous, bn. (plant.) zeswijvig.
Hexahedral, (heks-e-hi'-drel), bn. (meetk.) zeszijdig.
*...HEDRON, (-hi'-drun), s. zeszijdig lichaam, o.
Hexahemeron, (heks-e-hi -mi-run), ' s. 1. zesdaagsch
tijdsverloop, o.; 2. (Bijb.) scheppingsweek, v.
Hexameter, (heks-em -i-tur), s. (dichtk.) zesvoetig vers,
o. hexameter, m. *...METRIC, (-met'-rik), -AL, bn. zes
-voetig.
Hexandria, (heks-en'-dri-e), s. mv. (plant.) de zesmannigen. -N, 5 ...DROUS, bn. (plant.) zesmannig.
Hexangular, (heks-en'-ghjoe-lur), bn. zeshoekig.
Hexapetalous,(heks-e-pet'-el-us), bn. (plant.) zes(bloem)bladig.
Hexaphyllous, (heks-ef'-il-lus), bn. zesbladig.
Hexapla, (heks'-e-ple), s. Heilige Schrift in zes talen,
v. *- R, bn. 1. zesvoudig, zesvuldig; 2. (bk.) zeszuilig.
Hexapod, (heks'-e-pod), bn. zesvoetig. *-, s. 1. zesvoet
(werkt.); 2. (oudt.) vadem (maat), m.
Hexastich, (heks'-e-stik), s. zesregelig versje, o.
Hexastyle, (leeks'-e-stajl), s. (bk.) rij van zes zuilen, v.
Hexoetahedron, (heks-ok-te-lii'- drup), s. (meetk.) lichaam uit 48 gelijke driehoekige vlakken bestaande, o.
Hey, (hee), tw. hei ! heidaar! *- DAY! tw. heere, mijn
tijd! -,s. 1. (Shak.) vroolij ke dag, m.; 2. vuur, o. drift, v.;
3. zek. dans, nl. *- DUKE, 5 -DUK, m. heiduk, M. *HO!
tw. ha ! heidaar ! * - NET, S. jaagnet, o.
Heydeguy, (he'-di-gwi), s. (oudt.) zek. dans,boerendans,m.
Heyrs, (heers), s. mv. 1. timmerhout; 2. haaghout, o.
Hezekia, (hez-i-kaj'-e), in. (Bijti.) Hezekia (m. n.).
Hiation, (haj-ee'-sjun), s. (bet) gapen; geeuw, m.
.Hiatus; (haj-ee'-tus), S. 1. opening, gaping, kloof, spleet,
v.; 2. (red.) hiatus, m. gaping (in een volzin), v.
Hibernaele, (haj-bur'-ne-kl), s. 1. (plant.) winterdekking,
v. wintertuin, m.; 2. winterhol (van dieren), o.
Hibernal, (haj-bur'-nel), bn. winterachtig, winter..., wintersch. *...HATE, (haj'-bur-net), ow. overwinteren. -D,
dw. bn. overwinterd. *...NATING, ('-ne -ting), dw. bn.
overwinterend. *...NATION, (-nee'-sjun), s. overwintering, v.
Hibernia, (haj-bur'-ni-e), s. (aards.) Hibernia (Ierland),o.
*-N, bn. Hibernisch, Iersch. -, m. V. Hiberniër, Hibernische (vrouw), m. v. -, S. Hibernisch (taal), o.
* ...NICISM, * ...NIANISM, S. Hibernische -, Iersche (spraak-)
wending, v.
Hibernoceltie, (haj-bur'-no-sel'-tik), s. Hiberno-celtisch
(vroegste taal der Ieren), o.
Hiecius-doctius, (hik' -si-us- dok' -sjus), m. goochelaar,
kunstenmaker, hocus poeus, m.
Hiccough, (hik'-up), zie IHICKUP.
Hiekatee, (hick'-e-tie), s. soort schildpad, v.
.Hickory, (hik' -o-ri), s. witte notenboom (Amerika), m.
* -NUT, S. walnoot, v.
Hiekup, (hik'-up), s. hik, v. *-, ow. de hik hebben,
hikken.
Hiekwall, (hik' -o ual), *...wAY, ('-wee), s. groene specht
(vogel), m.
Hid, (hid), vt. verborg. *-, vdw. verborgen; zie HIDE.
Hidage, (hajd'-idsj), s. ploegbelasting (oudt. in Engeland), v.
_Hidalgo, (hi-del'-gho), m. edelman (in Spanje), m.
Hidden, (hid'-dn), dw. bn. verborgen enz.; zie IIIDE.
*_, bn., * - LY, bijw. 1. geheim, verborgen; 2. geheimzinnig.
_Hide, (hajd), S. 1. huid, v. vel, leder, o.; green -, ver
huid; 2. - of land, ploegland (oude landmaat-sche
(= 60 tot 100 akkers). * -BECKET, s. lederen strop, m.
* -BOUND, bn. 1. (veearts.) met de huid aan (het vleesch);
2. met de schors aan (liet hout) gegroeid; 3. (fig.) onhandelbaar; 4. vrekkig.
.Hide, (hajd), bw. our. (vt. hid; vdw. hid, hidden), - from,
verbergen, verschuilen (voor); - it not from me, ver
liet niet voor mij; to - one's self, zich verbergen;-borg
- thy face from my sins, (Bijti.) verberg uw aanschijn

van mijne zonden. *-, ow. verborgen -, verscholen zijn;
- and seek, schuilhoekje (een kinderspel).
Hideous, (hid'-i-us), bn., 5 -LY, bijw. 1. afzichtelijk, afgrijselijk; 2. terugstootend, leelijk. 5 -NESS, s. 1. afzichtelijkheid, afgrijselijkheid; 2. terugstootendheid, leelijkheid, v.
Hider, (hajd'-ur), m. v. 1. verberger, -ster ; 2. (recht.)
heler, heelster, m. v.
Hiding, (hajd'-ing), dw. bn. verbergend enz. *-, s. (het)
verbergen enz.; zie sein. * -PLACE, S. schuilhoek, m. verborgen plaats, v.
Hie, (haj), ow. haast maken; to - away, vluchten, weg
all to destruction -, allen loopen in het ver -lopen;
to - to one's- self, zich haasten; - tliee home, spoed-derf;
u huiswaarts, - naar huis. k -, s. haast, v. spoed, m.
Hierarch, (haj'-i-raark), m. geestelijk opperlieer,m.*- AL,
5 -ICAL, bn., -LY, bijw. tot de geestelijke rangorde
behoorend, hierarchaal, hierarchisch. -Iss, s. stelsel
van geestelijke opperheerschappij, v. *- Y, S. geestelijke
rangorde, - rangopvolging, v.
Hieratic, (haj-i-ret'-ik), bn. 1. priesterlijk; 2. - writing,
hieratisch schrift, priesterschrift (der Egyptenaren).
Hiero, (haj'-i-ro), m. Hiëro (koning van Syracuse).
Hierocracy, (liaj -i-rok' -re-si), s. geestelijke regeering, v.
Hieroglyph, (haj'-i-ro-ghlif), *- Ic, s. beeldschrift, hieroglyph, v. * - Ic, *-ICAL, bn., *- ICALLY, bn. in beeld
IST, m. v. beeldschrijver,-schrift,eoglyp.*-schrijfster, hieroglyphist, m. v.
Hierogram,(haj' -i-ro-ghreni), s. heilig -, gewijd schrift, o.
5 -5IATIC, (-met'-ik), bn. tot liet hierograasa behoorend.
* -MATIST, (-ghrem'-me-tist), m. uitlegger van gewijd
schrift (bij de oude Egyptenaren), m.
Hierographic, (haj- i-ro-ghref' -ik), *- AL, bn. zie IIIEROGRAMMATI C.

Hierology, (haj- i-rol'-o-dji), s. leer van het gewijd schrift
(inz. bij de oude Egyptenaren), hierologie, v. *...LOGIC,
(-lodj'-ik), -AL, bn. tot de hierology behoorend, hierologisch. *...LOGIST, (- 'o-djut), m. kenner van gewijd
schrift, hierologist, m.
Hieromaney, (haj' -i-ro-men-ci), s. offerwaarzeggerij, v.
Hieromnemon, (haj-i-rom-ni'-meun), m. bewaarder der
heilige oorkonden van den raad der amphyktionen in
Oud-Griekenland, v.
Hierophant, (haj'-i-ro-fent, haj-ur'-o-feut), m. priester,
geestelijk hoofd, hierophant, m. * - Ic, tin. tot den hierophant behoorend, priesterlijk.
Niggle, (high'-gl), ow. 1. rondventen; 2. afdingen. *- D,
dw. gevent enz.; zie NIGGLE. * -DY-PIGGLE-DY, (-di-pigh'gl-di), bijw. (gem.) alles dooreen verward. *- R, ('ur),
ni. v. 1. rondventer, -ster, 2. afdinger, -ster, m. v. *...ING,
dw. bn. rondventend. -, s. (het) rondventen.
High, (haj), bn., * - LY, bijw. 1. hoog; the columns are
sixty feet -, de zuilen zijn zestig voet hoog; a -flight,
een hooge vlucht; a - forehead, een hoog voorhoofd;
how - is the suns hoe hoog staat de zon? to stand -,
hoog staan; - relief, verheven beeldwerk; mountains -,
bergen hoog; 2. verheven; hoog; aanzienlijk; - rank,
hooge rang; - office, hoog ambt; - birth, aanzienlijke
geboorte; - life, de groote wereld; both - and low,
aanzienlijken en geringen; to bear - fortune, zijne fortuin waardiglijk gebruiken; a - honor, een uitstekende
eer; to be in - reputation, een grooten naam hebben;
his interest at court is -, zijn invloed aan het hof is
groot; the - court, hooggerechtshof, hof van cassatie; a mind, een verheven geest; - attainments, groote gaven, talenten; a - conception, een holder begrip; a - design,
een grootsch voornemen; a - sentiment, een verheven
gevoel; to entertain a - opinion of, een grootsehe gedachte hebben, zich veel beloven van; a - question, een
gewichtige vraag; - antiquity, do hooge (grijze) oudheid;
- of date, van ouderen datum; 3. duur, kostbaar, i ijk;
to a - rate, tot hoogen prijs; -fare, goede sier; kostbare spijzen; - living, dure -, rijke levenswijze; - pleasures, kostbare vermaken; a - luxury, een uitgezocht genot; - sauces, fijne -, prikkelende sausen; 4. levendig,
opgewekt; to be in - health and spirit, gezond en
vroolijk zijn; -- glee, uitbundige vroolijkheid ; my spirits
rose -, ik was uitgelaten van vreugde; a - pleasure, een innig genoegen; 5. sterk, hevig; a - heat,
een zware hitte; (r - temperat ure, een hooge temperatuur ; a - color, een levendige kleur ; a - sound, een
hooge (harde) klank; in a -er strain, op hoogeren
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toon; the - voice, (muz.) de hooge (diskant) toon; a note, een hooge noot; it is yet - day, het is nog vol
dag; in - noon, op vollen middag; , it was - time to
retire, het was meer dan tijd om heen te gaan; a - day,
een plechtige dag; 6. (zeev.) - sea, hooge zee; - and
dry, op het droge; to lie - and dry, gestrand zijn; water, hoogwater; - vind, sterke wind; -er! blow -er!
bries op! -er masts, oppermasten; 7. - words, hooge -,
harde woorden; - passions, hevige hartstochten; the hand, de hand van het geweld; 8. onbeschoft, trotsch,
hoovaardig; - looks, trotsche blikken; - discourses, snoevende redeneeringen; 9. machtig; - is Thy right hand,
(bijb.) machtig is Uwe rechterhand; they went out of Egypt
with a - hand, zij trokken uit Egypte met machtige hand;
the Most -, de Allerhoogste.
High, (haj), *- LY, bijw. 1. hoog, tot een hoogte, hoogelijk; to extol -, (fig.) tot de wolken verheffen; - and
low, boven en beneden, van boven naar beneden; 2.
hard, geweldig; the wind blew-, de wind blies hard; to
play -, hoog spelen; to reason -ly, diep -, grondig rede
to run -, hoog klimmen (in rang, fortuin enz.);-ner;
3. trotsch, verwaand; he carries it too -, hij neemt een
te hoogen toon aan; hij drijft het te ver.
High, (haj), s. hoogte, v.; on -, in den hooge; in
de lucht; from on -, uit den hooge, uit den hemel.
*-ADMIRAL, m. opper - admiraal, m. *-AIMED, bn. vol eerzucht, hoogvliegend. *-ARCHED, bn. hooggewelfd, met
hooge bogen. *-ASPIRING, bn. hoogstrevend. *-ALTAR,
S. hoogaltaar, o. *-BLEST, bn. godzalig. gebenedijd.
*-BLOwN, bn. zeer gezwollen, opgeblazen. *- BORN, bn.
hooggeboren. 5 -BRED, ho. fijn opgevoed. 5- BROWED,
bn. met hooge wenkbrauwen. *-BUILT, bn. 1. hooggebouwd; - elephan t,hooggebouwde olifan t;2.met een huisje
op zijnen rug. *-cHVxcH, s. (de) Anglicaansche kerk,
v *_CHURCHMAN,m. Anglicaansch leeraar, m.*-cHUR.cHIsM, s. Anglicaansche kerkleer, v. *-CLIMBII G, bn. 1.
hoogklimmend; (fig.) hoogvliegend; 2. moeielijk te beklimmen. * -COLORED, bn. 1. hooggekleurd; schreeuwend
van kleur, hoogrood; 2. (fig.) sterk gekleurd, levendig
(van stijl). 5 - CONDITION, s. in -, goed bewaard, goed geconserveerd (van vruchten enz.). 5 - CONSTABLE m. eerste
konstabel, inspecteur van politie, m. -cocnsE, s.
(kh.) hooge koers, m. * -CROWNED, bn. 1. hooggekroond
(van boomen enz.); a - hat, een hoed met hoogen bol;
2. (fig.) machtig, hooggekroond. *-cuni.ING,bn.niet hoog
gekapt, sterk krullend. 5 -DAY, s. 1. feestdag, In.; (r.k.)
hooggetijde, o. -, bn. feestelijk. *-DESIGNING, bn. 1.
met hooge (verhevene) bedoelingen; 2. met veruitziende
plannen. 5 -DISH, s. 1. lekkere schotel, m.; 2. (fig.)
hooge tafel, v. 5- E}IBOWED, bn. (vest.) hooggewelfd,
- geboogd. *-FNGENDERED, bn. (Shak.) in de wolken -,
in den hemel geboren. 5 -FED, bn. sterk gevoed, doorvoed. *-FINISHED, bn. volledig afgewerkt. *-FLAMING,
bn. hoogvlammend. * -FLAVORED, bn. sterk gekruid,
zeer geurig. *.FLIER, m. v. 1. dweper, dweepster; 2. hoog
-ster, m. v.; 8. Tory, Jacobiet (partijnaam-vliegr,
in Eng.). *-FLOOD, s. (zeev.) hoog water, o. springvloed,
m. *-FLowN, bn. 1. trotsch, hooghartig, opgeblazen; 2.
gezwollen; high flown stuf, bombast. 4 FLUSHED, bn. 1.
hoogrood (van aangezicht); 2. (fig.) uitbundig vroolijk.
4 --FLYING, bn. buitensporig; hoogdravend. * -GAZING,bn.
naar boven ziend, - starend. *-GERMAN, S. Hoogduitsch,
0. *-GOING, bn. 1. snelbewegend; 2. hooggaand, hol
(van de zee). 5 - GROWN, bn. hoog (op)gegroeid, opgeschoten. *-HANDED, bn. 1. gewelddadig; 2. (fig.) onderdruk kend. *_REAPED, bn. 1. hoog opgestapeld; 2. met hooge
stapels bedekt. *-HEARTFD, bn. hooghartig; moedig.
b
HEELED, bn. met (op) hooge hielen, hooggehield.
*-HUNG, bn. hoog opgehangen, hooghangend. *-LAND,
s. hoog bergland, o. *- LIFE, s. hooge -, aanzienlijke
stand, m.; people of -, lieden van hoogen stand, de
groote wereld. * -LIVED, bn. aanzienlijk, tot de high-life
behoorend. * -LIVING, s. 1. leven in -, omgang met
de grooten; 2. (het) wonen onder het dak. *- MASS,
S. (r. k.) hooge mis, v. * -METTLED. bn. vurig. driftig;
(gem.) haastig gebakerd. 5 MINDED, bn. 1. hoogmoedig,
trotsch; 2. hooghartig. verheven van geest. -NESS. s. 1.
hoogmoedigheid; 2. hooghartigheid, edelgezindheid, v.
*-MIXED, bn. - wheat, hoogroode gemengde tarwe.
*-MOLNTED, bn. 1. hooggestegen; 2. hoogzittend (te
paard enz.). 5 --PLACE, s. 1. hooge plaats; 2. (bijl).) offerplaats, v. 5 - PLACED, bn. hooggeplaatst, (ook fig.).
-

-

-

*-PREssioN, * - PRESSURE, S. (stoomw.) hooge drukking,
V. * - PRIEST, m. hoogepriester, an. 5 PRIESTSHIP, s. ho0-

gepriester-ambt, o. *-PRINCIPLED, bn. met overdreven
beginselen (van staatkunde enz.). *- PRooF, s. hoogeproef (van sterke dranken), v. * -RAISED, bn. 1. hoog verheven; 2. vol groote verwachtingen. *--REACHING, bn..
1. hoog reikend; 2. (fig.) eerzuchtig, vooruitziend.
* - REARED, bn. 1. hoog opgetrokken; 2. (fig.) hoog.
opgevoerd. * -BED, bn. hoogrood. * -REPENTED, bn.
diep berouwd. *-RESOLVED, bn. zeer vastberaden5 -ROAD, s. hooge -, groote 's hoeren weg, m.
*-ROOFED, bn. met hoog dak; ?dicht.) hoog van tin..
5 - ROPES, s. mv. he is on his -, (gem.) hij is op zijn dreef,
- op zijn ruiker. 5 -SEA, s. hooge zee, v. *-SEASONED,,
bn. sterk gekruid. *-SEATED, bn. hoog gezeten. *- SIGETED, bn. steeds opwaarts ziend, (ook fig.). *-souI,FD,
bn. verheven van gemoed, - van ziel. * -SOUNDING, bn..
1. schelklinkend; 2. (fig.) hol, opgeblazen. *-SPIRITED,
bn. 1. vol moed, vol vuur; 2. fier, koen. *-STEPPER, m..
(rijsch.) hoogstappend paard, o. * -STEWARD, m. conrector, m. * -STOMACHED, bn. (Shak.) hoogmoedig, hardnekkig. 5 --SWELLED, *-SWOLN, bn. hoog -, sterk gezwollen. *-SWELLING, bn. 1. hoog -, sterk zwellend;:
2. (fig.) opgeblazen, ijdel. *--TAPER, S. (plant.) wolkruid, o. 5 - TASTED, bn. (kookk.) sterk gekruid, pikant..
*-TENOR, s. (muz.) altstem, v. hooge tenor, m.
5 -TIDE, s. (zeev.) hooge -, springvloed, m. hoogwater,.
0. *_ TIDE)SARK, B. (zeev.) hoogwatermerk, o. *- TIME,.
s. hoog tijd, meer dan tijd. *-TONED, bn. hoog van
toon, schelklinkend. *-TOWERED, bn. hooggetorend.
*-TREASON, s. hoogverraad, o. *-VICED. bn. (Shak.).
diep verdorven, aartsslecht. *-WATER, s. zie HIGH -TIDE.
*-WAY, S. Zie HIGHROAD. * -WAY -MAN, m. roover, struik
WAY RATES, S. mv. openbare tollen, m.-rove,m.*
mv. *-WAY ROBBERY, s. roof op den openbaren weg, m..
5 - WROUGHT, bn. 1. fijn -, keurig bewerkt; 2. (fig.) zeer

toornig, doldriftig.

Higher, (haj'-ur), bn. (vergr.) hooger enz.; Zie BIGHT
- breeze, (zeev.) krachtige wind.

Highest, (haj'-ist), bn. (overtr.) hoogst enz.; zie HIGH.
Highland, (haj'-lend), s. hoog -, bergland, o.; the -s of
Scotland, do Schotsche hooglanden. * -ER, ('-ur), m. v.

hooglander, bergbewoner, - bewoonster, m. v. *- ISH, bn.
hooglandsch, bergachtig.
Highly, (haj -li), bijw. hoogelijk enz.; zie HIGH, bn.; lo-

be - favored, buitengewoon begunstigd worden ; wefeel - flattered by, wij zijn zeer gevleid door; it is requisite, het is zeer noodig; to think - of, een hoog
denkbeeld koesteren van; to speak - of, veel goeds

zeggen van, met lof sp reken van.

Highmost, (haj'-most), bn. (Shak.) allerhoogst.
Highness, (haj' -nes), s. 1. hoogte, verhevenheid. v.; 2.

(fig.) hooge -, verheven rang, m.; 3. hooge waarde, uit
graad (van warmte, koude enz.), m.;-stekndhi,v.;4
5. kracht (van den wind); 6. hoogte (van den thermometer, de stem, den marktprijs enz.); 7. duurte (vanlevensmiddelen enz.); 8. verhevenheid (van rang enz.),
v.; His -, Her -, Zijne -, Hare Hoogheid; Their - es,
Hunne -, Hare Hoogheden; His, Her royal -, Zijne -,
Hare Koninklijke Hoogheid.
Hight, (hajt), dw. (oudt.) geheeten. *-, s. hoogte, v.
Nighty-tighty, (haj'-ti-taj'-ti), s. wip, v. (spel). f-,.
bijw. holder-de-bolder, overhaast.
Higly; (high' -li), bijw. (gem.) 1. gebocheld; 2. duur.
Hiho, (hi'-ho). s. groene specht, m.
Hilarate, (hil'-e-ret), zie EXHILARATE.
Hilarious, (haj-lee'-ri-us), bn. vroolijk.
Hilarity, (haj- Ier' - i -ti), s. vroolijkheid, v. gelach, o.
Hilary, (hil'-e-ri), m. Hilarius (m. n.). * - TERM, m..
zittingtijd der gerechtshoven van 23 Januari tot 12
Februari (in Engeland). m.
Hilding, (hild'-ing), s. (Snak.) gemeen -, laag schepsel, o..
Hile, (hajl), s. (plant.) zaadnavel, m.
Hill, (hil), s. heuvel. in. duin, hooge kust, v.; to go upa -, een heuvel beklimmen; up the -, boven op den
heuvel; half-way up the -, op het midden van den
heuvel(rug); to go down -, den heuvel -, den berg
afloopen; (fig.) in zijne nadagen zijn, oud worden. *- RosE,.
s. (plant.) wilde rozemarijn, v. 5 -SIDE, s. heuvelrug,
Th. 5 -TOP, s. heuveltop, m.
Hill, (hil), bes. (landb.) beaarden (den voet van boomen). *-ED, 1. van heuvels voorzien; 2. heuvelachtig ge.-
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maakt; the severs - city, de stad der zeven heuvel en
(Rome).
Hilliness, (hil' -i-nes), s. heuvelachtigheid, v.
Hilling, (hill'-ing), dw. bn. 1. (landb.) beaardend; 2. van
heuvels voorziend. *-, s. (het) beaarden.
Hillock, (hil' -lok), s. heuveltje, o. terp, m.
Hilly, (hil' -i), bu. heuvel -, bergachtig.
Hilt, (hilt), s. 1. gevest, o. greep, v.; 2. handvatsel, 0.
steel, m. *- ED, bn. van een gevest enz. voorzien.
Hilum, (haj'-lum), s. (plant.) zaadnavel, m.
Him, (him), p. vnw. 3e. p. m. enk. 1. hem; far from ver van hem; she had spoken ill of -, zij had kwaad
van hem gesproken; I think of -, ik denk aan hem;
as for -, wat hom betreft; they remained faithful to -,
zij bleven hem getrouw; I am very well pleased with -,
ik ben vrij wel met (over) hem tevreden; you wilt give
- what you promised, gij moet hem geven wat gij beloofd hebt; she said to -, zij zeide hem; give it -, geef
het hem; we looked at -, wij zagen hem aan; love -,
bemin hem; we have left -, wij hebben hem verlaten;
2. hij, hem, degene; I do not mean - whom you saw, ik
meen hem niet dien gij zaagt; woe to - who, wee hem
(dengene) die; 3. (oudt.) zich; zie HIMSELF.
Himilco, (hi-mil'-ko), m. Himilko (m. n.).
Himself, (him-self') p. vnw. m. 1. hij zelf, hem zelven; zich
zelven; he - will do it, he will do it -, hij zelf zal het
doen; he - returned, hij zelf kwam terug; he destroyed
- and his daughter, hij bracht zich zelven en zijne doch
om het leven; he does not mind any body but -, hij-ter
denkt slechts aan zich zelf; as for -, wat hem zelven betreft; he has come to -, hij is weder bijgekomen (uit
Bene bezwijming); (fig.) hij is weder opgekomen; he acts
like -, dat is geheel naar zijnen aard, daaraan herkent
men hem; he was by -, hij was geheel alleen; this is
not like -, dit is niet naar zijne gewoonte (van han
dit zou men van hem niet verwacht hebben;-deln),
he was not so much - as to, zoo zeer was hij niet meester van zijne gedachten, om te...; 2. zich; he washes-,
hij wascht zich; he hides -, hij verbergt zich.
Hind, (hajnd), v. hinde, v. *-, m. boer, boerenknecht,
daglooner, m. *-, s. (jag.) dier, o. 5 -BERRY, s. 1.
framboos, v.; 2. frambozenboom, m. *_CALF, s. hertekalf, o.
Hind, (hajnd), bn. achter. *- AND FORE AXLE, s. achteren vooras, v. *-- CARRIAGE, B. (rijt.) achterstel, o. *- CLAWS,
s. mv. achter -, grijpklauwen (der roofvogels), m. mv.
* -FLAP, s. achterklep (aan een kleedingstuk), v. *- HAND,
S. (rijsch.) achterdeel, o. (de) achterhand. *- MOST, bn.
(het) meest naar achteren, laatste. *- PART, S. 1. ach
achterste, o. * -POSTS AND RAILS, s. mv. (drukk.)-terdl;2.
achterstel (saner pers), 0.*-QUARTERS, S. mv. (rij sch.) heupen en heupbeenderen (van een paard), v. o. mv. *-wsEEL,
s. achterwiel, -rad, o.
Hinder, (hajnd'-ur), bn. achter..., na... * - ENDS, S. mv. kaf,
0. * -FEET, S. mv. achterpooten, m. mv. *- MOST, zie HINDMOST. * -PART, S. achterdeel, o.
Hinder, (hin' -dur), bw. 1. tegenhouden, verhinderen, beletten; 2. - from, hinderen, belemmeren, tegenwerken,
storen; to be -ed by, tegengewerkt worden door. *-,
ow. hinderen; that -s not, dat hindert niet. *_ANCF,
('-ens), s. 1. verhindering, v. beletsel, o. hinderpaal, m;
to remove a -, een hinderpaal uit den weg ruimen; he
seas a - to, hij was een hinderpaal tot, - voor; 2. nadeel, o. *- ED, dw. bn. verhinderd enz.; zie HINDER.
*-ER, m. v. verhinderaar, beletter, -ster, m. v. -, s.
hinderpaal, m. * - ING, dw. bn. verhinderend enz.; zie
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voorzien; 2. inhangen (een deur enz.); 3. (Shak.) buigen.
*-, ow. - on, draaien (op hengsels enz.). *- D, dw.
bn. ingehangen enz.; zie HINGE, bw. en ow. *...ING,
dw. bn. inhangend, draaiend enz.; zie HINGE, bw.

en ow.
Hinniate, (hin'- ni -et), ow. hinneken.
Hinny, (hin' -ni), s. muilezel, in.
Hint, (hint), s. 1. wenk, raad, m.; he dropped a - about
it, hij opperde een denkbeeld; we gave him a few -s,
wij gaven hem in het kort te verstaan dat...; he qav,
her a short - of advice, ' hij gaf haar bedektelijk den
raad; it was a broad -, dat was duidelijk gesproken;
she threw out a few -s of her husband's intention, zij
liet de bedoeling van haren echtgenoot doorschemeren;
we do not take -s, halve woorden verstaan wij niet; 2.
korte melding, v. kort bericht, o.; he will drop a - of
(about) it, hij zal er iets van zeggen; 3. beknopt verslag,
overzicht, o.
Hint, (hint), bw. te kennen -, te verstaan geven, doen
inzien, uiten (een denkbeeld, een gevoelen). f -, ow. to
- at, zinspelen op; he -ed at the risk of encouraging the
rebels. hij deed het gevaar opmerken, dat er in gelegen
zou zijn, de oproerlingen aan te moedigen. *- ED, dw.
bn. gezinspeeld enz.; zie HINT, bw. en ow. * - ING,
dw. bn., -LY, bijw. zinspelend enz. -, s. (het) zin
-spelnz.;
zie IIINT, bw. en ow.
Hip, (hip), s. 1. (ontl.) heup, v.; to catch upon the --.
(fig.) op heeterdaad betrappen; to have one on the -,
voordeel hebben op iem.; 2. (gen.) heupjicht ; 3. (bk.)
hoekspar; 4. egelantierbezie, V. * -BATH, S. Zie HALFBATH.
*-BONE, s. (ontl.) heupbeen, o. *- GOUT, s. (gen.) heupjicht, v. * - HALT, * -SHOT, bn. (gen.) lendenlam. *-RAFTERS, S. mv. (timm.) daksparren, v. mv. *- RooF, s. (bk.)
dakverhooging, v. *- STONE, S. (delfst.) niersteen, m.
*-TREE, S. (plant.) egelantier, M. * -WORT, S. (plant.)
venusnavel, m.
Hip, (hip), bw. de heup ontwrichten, lendenlam maken.
* -PED, (hipt), dw. bn. lendenlam. -, bn. 1. geheupt;
great - met hooge heupen; 2. zwaarmoedig; 3. boos.
*-HoP, ow. huppelen, springen. -, bijw. huppelend.
Hipparchus, (hip -paar'-kus), m. Hipparchus (m. n.).
Hippish, (hip'-pisj), bn. miltzuchtig. *- NESS, * • ..Pos,
( -pos), s. miltzucht, hypochondrie, v.
Hippoeamp, (hip' -po-kemp), s. zeepaard, o.
Hippoeentaur, (hip' -po-sen' -toor), m. paardmensch, o.
Hippocras, (hip' -po- kres), s. kruidenwijn, hipocras, m.
Hippocrates, (hip -pok'- re-tis), m. Hippokrates (Grieksch
geneesheer) ; -'s sleeve, filtreerzak, - buidel, m. 5 ...CRATIC, (-kretik), bn. - face, (gen.) hippokratisch aangezicht, o. (als voorbode van den naderenden dood in
ziekte). *...CRATISM, ('-re-tism), s. stelsel van Hippokrates, o.
Hippodame, (hip'- po -dem), s. zeepaard, o.
Hippodamia, (hip- po -de-maj'-e), V. Hippodamia (v. n.).
Hippodrome, (hip' -po-droom), s. (oudh.) paarden -renbaan, v.
Hippogriff, (hip' -po- ghrif), s. (fab.) drakenpaard, o.
Hippolith, (hip' -po- lith), s. (veearts.) paardensteen, in.
Hippolytus, (hip- pol' - i -tus), m. Hippolytus (m. n.).
Hippomachy, (hip-porn'-e-sji), s. gevecht te paard, o.
Hippomane, (hip' -po -men), s. 1. (veearts.) ziekelijk wit
slijm der merrie, 0.; 2. nageboorte, v.; 3. (plant.) manzanillo-boom (Amerika), m.
Hippopathology, (hip- po -pe-thol'-o-dji), s. vee -, paar
-denziktu,v.
Hippophagous, (hip- pof' -e-ghus), bn. paardenvleeschHINDER.
etend.
Hindoo, (hin'-doe), m. v. Hindoe (inboorling van Hin- Hippophagy, (hip- pof' -e-dji), s. (het) eten van paarden
-vlesch.
dostan), m. Hindoesche (vrouw), v. *- IsM, S. godsdienst
der Hindoes, m. * -STANEE, (- sten'-ie), bn. Hindoesch, Hippopotamus, (hip -po- pot'-e -mus), *...AMY, s. rivierHindostansch.
paard, nijlpaard, o.
Hindostan, (hin'- dus -ten), s. (aardr.) Hindostan, Voor - Hlppuric acid, (hip-pjoe'- rik-es'-id), s. paarden- urinezuur, o.
Indië (Azië), o.
Hinge, (hindsj), s. 1. hengsel, o.; port-, (zeev.) poort Hippurite, (hip'-pu-rajt), S. (aardk.) zeker versteend
weekdier, o.
to be off the -s, uit de hengels; (fig.) in de-hengsl;
war-, niet recht bij het hoofd zijn; to fly of -, from the Hircin, (hir' sin), s. soort talk uit schapenvet, v.
-s, uit de hengsels treden; (fig.) verkeerde wegen in- Hircus, (hir' -kus), s. 1. (ontl.) oorhoek, m.; 2. (sterr.)
slaan; 2. haak, m.; - of therudder, roerhaak; 3. (stoomw.)
Geit (gestarnte); 3. harige staartster, v.
hangijzer, o.; 4. scharnier; 5. spil, v. (ook fig.); on that - Hire, (hajr), S. 1. huur, V. huurprijs, m.; to let on -,
verhuren, verpachten; to take on -, huren, afhuren, in
the question turned, dit was de spil waarom de vraag
pacht nemen; 2. interest, m. rente, v.; 3. loon, o.
draaide.
Hinge, (hindsj) bw. 1. van hengels -, van scharnieren Hire, (hajr), bw. 1. huren, afhuren, pachten (zaken,
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dieren, personen); of whom did you - this horse? van
wien hebt gij dit paard gehuurd ? 2. omkoopen; he -d
ruffians to watch in a wood, hij huurde roovers die zich in
een bosch moesten verschuilen; 3. to - out, verhuren;
to - ont one's self, zich verhuren. *- D, bn. gehuurd
enz.; zie nina, bw.
Hireless, (hajr'-les), bn. 1. onbezoldigd, onbeloond;
2. onbetaalbaar.
Hireling, (hajr'-ling), m. v. 1. huurling, m. v.; 2. loondienaar, - dienares, m. v.; 3. v. veile deern, v.
veil, betaald.
Hiren, (haj'-vin), V. hoer, v.
Hirer, (hajr'-ur), m. v. 1. huurder, -ster; 2. verhuurder,
-ster, m. v.
Hiring, (hajr'-ing), dw. bn. hurend enz. *-, s. (het)
huren enz.; zie HIRE.
Hirse, (hirs), s. gierst, V.
Hirsute, (hir'-sjoet), bn. 1. ruig, harig, behaard; 2.
(fig.) ruw, barsch. *- NEss, s. ruigte, harigheid, v.
His, (his), bez. bn. 3e p. m. enk. 1. zijn, zijne; - son,
zijn zoon; - daughter, zijne dochter; - book, zijn boek;
- children, zijne kinderen; he was wounded in - shoulder, hij werd in zijnen (den) schouder gewond; it was
I who closed - eyes, ik was het die zijne (die hem de)
oogen sloot; 2. bez. vnw. (de, het) zijne, (de) zijnen);
my daughter and -, mijne dochteren de zijne; my books
and -, mijne boeken en de zijnen; - is a pretty horse,
hij heeft daar een schoon paard; that table is not deze tafel is de zijne niet, - behoort hem niet; the fault
is -, de schuld ligt aan hem, het is zijne schuld; a
book of -, een zijner boeken; that shirt of -, dit hemd,
dat het zijne is; those tuning eyes of -, zijne schelmsehe oogen; have you seen any poem of -? hebt gij ver
gezien ? I have nothing of -, ik heb niets-zenvahm
dat hem toebehoort ; ik gelijk hem in niets; he
dispaired of having a son of - own, hij wanhoopte er
aan een zoon te krijgen; ye, ministers of -, gij, die zijne
ministers (zijne wilvoltrekkers) zijt; 3. (oudt.) -self,zich.
Hisingerite, (his'-in-ghur-iet), s. soort ijzererts, o.
Hisk, (hisk), ow. hijgen.
Hispid, (his'-pid), bn. (plant.) stijf, stekelig.
Hiss, (hiss), 1. gesis, o. (het) sissen; 2. gefluit (van kogels enz.), o. *-, ow. - at, 1. sissen, blazen; 2. fluiten.
*_, bw. - of, - out, uitfluiten, door fluiten het tooneel doen verlaten; 3. (fig.) belachelijk maken, aan de
kaak stellen. * - ED, (hist), dw. bn. uitgefloten enz.; zie
HISS. ** -InG, dw. bn., -LY, bijes. uitfluitend cnz. -,
S. (het) uitfluiten enz.; zie Hlss.
Hist, (hist)' tw. stil .! stilte ! chut
Historial, (his-to'-ri-el), Zie HISTORICAL.
Historian, (his-to'-ri-en), m. v. geschiedschrijver, -schrijfster, m. v.
Historic, (his-tor'-ik), *- AL, bn., * - ALLY, bijw. geschiedkundig, historisch; an historical painter, een historieschilder.
Historied, (his'-to-rid), be. in de geschiedenis verhaald,
- opgenomen.
Historier, (his-to'-ri-ur), Zie HISTORIAN.
Historify, (his-tor'- i-faj), bw. als geschiedenis verhalen;
tot een geschiedenis maken.
Historiographer, (his-to-ri-ogh'-re-fur), m. (ambtelijk)
geschiedschrijver, m. *...GRAPHY, (-ogh'-re-fi), s. kunst
des geschiedschrijvers, historiographie, v. LOGY, (- ol'o-dji), s. 1. geschiedkunde; 2. verhandeling daarover, v.
History, (his'-to-ri), s. (-ies), 1. geschiedenis; 2. gebeurtenis, v. * -PAINTEE, m. historieschilder, m. *_ PIECE,
S. historiestuk, o.
Histrion, (his'-tri-un), m. 1. kunstenmaker; 2. tooneelspeler, m. *- Ic, (on'-ik), -AL, bu., - ALLY, bijw. tooneel-, kluchtspelerachtig, acteurachtig. *- ISM, s. tooneelmatig vertoon, o. tooneelzeden, v. mv.
Hit, (hit), s. 1. slag, stoot, steek, houw, m. streek, v.; 2.
toeval, waagstuk, o. worp, m.; we took a two penny at back gammon, wij waagden een dubbeltje aan het
triktrakbord ; - of chance, toeval, toevalligheid; a
lucky -, een gelukkige worp; - or miss, even of on; op
goed geluk; - of words, gelukkige uitdrukkingen; 3.
(fig.) steek, m. bijtend gezegde, o.
Hit, (hit), bw. onr. (vt en vdw. hit), 1. slaan, treffen,
raken; to - with the finger, met den vinger kloppen
(op); to - the mark, het wit treffen, de schijf raken
(ook fig.); you have - him, gij hebt hem aan zijne ge-
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voelige zijde geraakt; you have - it, gij hebt het getroffen, - geraden; you have - the right nail on the head, (fig.) gij hebt den spijker op den kop geslagen; 2.
bereiken, vatten, grijpen; 3. geschikt vinden; 4. to o,lT, vinden, ontmoeten; getrouw voorstellen; treffen (de
gelijkenis); to - out, goed volbrengen, er goed afbrengen.
ow. 1. to - on, against, stooten, slaan (tegen
elkander); 2. slagen, gelukken; 3. to - on, upon,.
ontmoeten (bij toeval), in handen vallen; 4. to - on,
vinden, uitdenken. *-, dw. bn. gestooten enz.; Zie HIT,
bw. en ow.
Hitch, (hitsj), s. 1. haak, m. lus, v.; 2. beletsel, o. hinderpaal; 3. (zeev.) steek, knoop, m.; blackwall -, bochtsteek; dose -, mastworp; racking -, leng; timber -,
timmersteek; rolling -, visschersteek ; half -, doode
steek; over hand -, boerenknoop; 4. steek, schok, in.;:
5. tusschenpoos, v.
Hitch, (hitsj), ow. 1. huppelen, springend loopen ; 2. vastzitten, steken blijven (aan een haak); 3. (rijsch.) aanslaan, zich strijken; 4. hinken. *-, bw. 1. aan-, vasthaken ; 2. (zeev.) opsteken, hielen ; to - the buoy, do
boei vangen, - visschen; 3. (rijsch.) tuigen; 4. belemmeren; (fig.) dwarsboomen. *- ED, (hitsjt), dw. bn. ,gehaakt
enz.; zie HITCH.
Hitehel, (hitsj'-il), zie HATCHEL.
Hitching, (hitsj'-ing), dw. bn. vasthakend enz. *-, s.
(het) vasthaken enz.; Zie HITCH.
Hithe, (hajth), s. (oudt.) inham, m. baai, v.
Hither, (hith'-ur), bijw. 1. hier, herwaarts; - and thither y
her- en derwaarts; 2. aan deze zijde: the -end of, het
bij -de-handsche eind van. *- MOST, bijw, dichtst bij,
meest nabij. *- To, ('-toe), bijw. 1. tot hier; 2. tot dus
heden. *- WARD, * -WARDS, bijw. herwaarts,-ver,to
aan deze zijde.
Hitting, (hit'-ting), dw. bn. slaand enz. *-, s. (het)
slaan enz.; zie HIT, bw. en s.
Hitty-missy, (hitte-missi), bijw. op goed geluk.
Hive, (hajv), s. 1. bijenkorf; 2. (Steak.) bijenzwerm; 3.
(fig.) hoop, zwerm, m. *- BEE, s. honigbij, v. 5 -DROSS Y
s. geel was, o.
Hive, (hajv), bw. 1. inkorven (bijen); 2. (fig.) bevatten,
verzamelen. *-, ow. 1. samenleven ; 2. samenscholen;
3. bevat -, verzameld zijn in. *- D, dw. bn. ingekorfd
enz.; zie HIVE. *-R, ('-ur), m. bijenmelker, imker, m.
Hives, (hajvz), s. mv. (gen.) keelontsteking, croup, v.
Ho, (ho), HOA, (ho'-e), bw. 1. ho! 2. hei! holla! heidaar!
- there! (mil.) werda! 3. (zeev.) holla hee!
Hoar, (hoor), s. 1. witheid, blankheid, v.; 2. rijm, m.
rijp, v.; (fig.) ouderdom, m. grijsheid, v.; 3. (plant.)
base -, water-andoren; bastard -, wilde andoren.
--AGE, S. 1. grijsheid, v. hooge ouderdom, m. *- FROST,
S. rijm, m. rijp, v. * -HILLS, s. mv. besneeuwde bergen,
m. mv. *-HOUND, S. (plant.) andoren, m. * - STONE,
S. grenssteen, m.
Hoar, (hoor), bn. 1. wit; 2. grijs (door ouderdom); 3.
berijmd, berijpt; 4. beschimmeld.
Hoar, (hoor), ow. beschimmelen. *- ED, (hoord), dw. bn.
beschimmeld.
Hoard, (boord), s. stapel, hoop, schat, m. *-, bw. - up,
1. opstapelen, ophoopen; 2. garen, potten (geld). *-,
ow. zich ophoopen. *- ED, dw. bn. opgestapeld enz.;
zie HOARD. * -ER, ('-ur), m. v. 1. opstapelaar, -ster; 2.
(geld)potter, -potster, m. v. *- ING, dw. bn. opstapelend
enz. -, s. (het) opstapelen enz.; Zie HOARD.
Hoariness, (hoor'-i-nes), s. 1. vitachtigheid, v. (het)
grijze; 2. schimmel, m.
Hoarse, (hoors), bn., * - LY, bijw. 1. heesch, schor; to
make one's self -, to get -, to prow -, heesch
worden; to cry one's self -=, zich heesch schreeuwen;
the - raven, de schorre raaf. *- NEss, s. heeschheid,
schorheid, v. * -SOUNDIID G, bn. schorklinkend.
Hoary, (hoar-i), bn. 1. wit, wit-, grijsachtig; 2. grijs (van
ouderdom); 3. beschimmeld; 4. berijmd, berijpt. *-FROST,
zie HOARFROST. *-HEADED, bn. 1. met een grijs hoofd;
2. met berijmden (boom)top.
Hoax, (hooks), s. 1. fop, m. grap, fopperij, v.; 2. grappig
logenverhaal; verzinsel; 3. beurspraatje, o. canard, m.
*-, bw. 1. foppen, bedotten, (iets) wijsmaken aan; 2.
valsche (beurs)geruchten uitstrooien. *- ED, dw. bn. gefopt enz., verzonnen enz.; zie HOAX, bes. *- ER, M. 1.
fopper, bedrieger; 2. boerenbedrieger, m. *- ING, dw. bn.
foppend, verzinnend enz.; zie HOAX, bes.
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Ho-ay, (ho'-ee), tw. 1. (zeev.) ho hee ! 2. heidaar ! hola!
hei!
Hob, (hob), s. 1. (wag.) naaf; 2. (schoorsteen)plaat, v.;
3. kegel(spel), o.; 4. zie HUB. *-. m. 1. boer, kinkel; 2.
kwelgeest, kabouter, m.; 2. (verk.) Robert (m. n.); - or
nob, nemen of laten. *- LIKE, bn. boersch. dom, lomp.
* -NAIL, S. 1. hoefnagel; 3. (fig.) lomperd, boer, kinkel,
m. * -NAILED, bn. met hoefnagels beslagen.
Hobbes, (hob'-biz), m. Thomas Hobbes (Eng. wijsgeer,
1588-1680). *...BISM, (hob'-bizm), s. leer van Hobbes, v.
*...BIST, m. aanhanger -, volgeling van Hobbes, m.
Hobble, (hob'-bl), s. 1. (het) hinken; to have a -, hinken,
pijnlijk -, moeielijk loopen; 2. (fig.) verlegenheid, v.; to get
into -, in verlegenheid raken, zich er in werken.
* -DE-HOY, ('-di-hoj), m. knaap, melkbaard, m.
Hobble, (hob' -bij, ow. hinken, mank loopen ; (ook fig.).
*-, bw. in verlegenheid brengen, - trekken.
(hob'-bld), dw. bn. gehinkt enz.; zie HOBBLE, ow. en bw.
*-ER, ('-ur), m. v. 1. hinker, -ster; 2. lichte ruiter, m. -s,
mv. (zeev.) boegseerbooten, kadraaiers, v. m. mv. *...ING,
dw. bn., -LY, bijw. hinkend enz. -, s. (het) hinken
enz.; zie HOBBLE.
Hobby, (hob' -bi), s. 1. havik; 2. hit, m. hitje; 3. hobbelpaard, stokpaard; 4. (fig.) stokpaardje, geliefkoosd plan,
- spel enz., o.; 5. domkop, m. uilskuiken, o. *- HORSE, S.
1. hobbelpaard, stokpaardje, o.; (ook fig.) to ride one's -,
zijn geliefkoosd denkbeeld enz. najagen; 2. domoor, m.
* -EORSICAL. (hors'-i -kel), bn., -ir, bijw. dom, grillig.
Hobgoblin, (hob'-gob-lin), s. kabouter, weerwolf; 2.
(fig.) norsch mensch, bullebak, m.
Hobiler, (hob'-i-lur), m. (leenst.) lichte ruiter, boogschutter, m.
Hobit, (ho'-bit), s. (mil.) houwitser, m. mortier, o.
Hobnob, (hob'-nub), ow. 1. (gem.) klinken (met de glazen, onder het drinken); 2. nemen of laten.
Hobo mokko, (hob-o- mok'-ko), m. booze geest (in
Noord-Amerika), m.
Hobson's, (hob'-suns), s. it is - choice, gij kunt het
nemen of laten, (naar zekeren Hobson, een Engelschen
paardenkooper).
Hoboy, s. (hoboj), S. (muz.) hobo, v.
Hock, (hok), s. 1. (ontl.) huig, v.; 2. (veearts.) knieboog,
m.; capped -, gal (zekere paardenziekte), v.; 3. kam
Rijnwijn (inz. Hochheimer), m.; 5. oud-metj,o.;4
bier (uit geëest mout), o. *---AHORE, S. Hochheimer
(Rijn)wijn, m. * - DAY, S. feest, hooggetij, 0. *-HERB,
s. (plant.) maluwe, v.
Hoek, (hok), bw. Zie HAMSTRING.
Hoekle, (hok'-kl), bw. Zie AAaISTRING. -, bw. maaien.
*-ED, dw. bn. gemaaid.
Hockey, (hok'-ie), s. 1. oogstfeest; 2. soort balspel, o.
*-CAKE, s. oogstkoek, m. 5 -CART, s. wagen -, kar bij
het oogstfeest, m. v. * -STICK, s. knuppel, m.
Hocus-pocus, (ho'-kus-po'-kus), s. 1. goochelaarstoer,
hokus-pokus; 2. goochelaar, m. *-, bw. bedotten, bedriegen, (gem.) beetnemen.
Hod, (hod), S. (mets.) kalktrog, m. * -CARRIER, * -MAN, m.
opperman, handlanger, M. *-MAN, M. nieuweling, groen
(aan hoogescholen), M. * -MANDOD, s. soort fijne visch, m.
Hoddengray, (hod'-din-ghree), s. (kh.) ongeverfd laken, o.
Hoddy-doddy, (hod'-di-dod'-di), m. v. linksch -, ongemanierd mensch, m.
Hodge-podge, (hodsj'-podsj), s. hutspot, m. (ook fig.).
Hodiernal, (ho-di-urn'-el), bn. van heden, huidig.
Hoe, (hoo), s. 1. houweel, o. spade, schop, v. *- SHARE,
S. gespitte hoop (aarde), m.
Hoe, (hoo), bw. omspitten, spitten. *- D, ('-id), dw, bn.
omgespit. *- ING, dw. bn. omspittend. -, s. (het) omspitten.
Hoful, (ho'-fuel), bn., * - LY, bijes. zorgvuldig, -lijk.
Hog, (hogh), S. 1. varken, zwijn, o.; wild -, wild zwijn;
2. eenjarig schaap; 3. eenjarig kalf, o.; 4. (zeev.) schrob
varken, o. hog, m.; barrel -, vatbezem. *-BAD--ber,m.
GER, S. das (dier), m.*-' S BEANS, s. mv. paarden-, tuinboonen, v. mv. * -' S BREAD, S. (plant.) varkensbrood, o. *-'s
CHEEK, s. varkenssnuit, v. * - CLAM, s. 1. zandkruiper
(schelp), m.; 2. zandadder, v. * - COTE, * -STY, S. varkens
0. *-DEER, S. varkenshert, 0. * -'S FENNEL, *-'S-kot,
ROOT, S. (plant.) stinkende dille, v. *- FIsii, s. zeevar
0. * -'S GREASE, S. reuzel, M. * -GRUBBER, m. 1.-ken,
gulzigaard, slokop; 2. vrek, schraper, m. *- HERD, s.
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varkenshoeder, herder, m. *- HUNTER, m. zwijnenjager,
M. * -HUNTING, S. zwijnenjacht, v. *-'s MUSHROOM, S.
(plant.) wilde latuw, V. * -PEA, s, soort zwarte erwt,
V. * -PEN, S. varkenskot, -hok, o. * - PLUM, S. Westindische pruim, v. *-'s PUDDING, S. varkens-, spekworst,
v. * -RINGER, m. die ringen steekt in den snuit der varkens. * - SKIN, s. varkensleder, o. *- SPEAR, s. (jag.)
zwijnsspriet, m. cST EAR , s. driejarig everzwijn, o.
*-WASH, S. (landb.) spoeling, v. draf, m. *- WEED, S.
(plant.) varkensgras, 0. *-WOOL, S. eerste wol van een
rij p lam, v.
Hog, (hogh), bw. (zeev.) schoonboenen, hoggen. *-, ow.
kromloopen, zich uitzetten (inz. zeev.). * - GED, dw. bn.
(zeev.) schoongeboend enz.; zie nos, hw.
Hogarth, (ho'-ghart), m. William Hogarth (Eng. boertig
schrijver, 1697-1764).
Hoggerel, (hogh'-ghur-el), s. (landb.) tweejarig schaap, o.
Hogget, (hogh'-ghit), s. 1. eenjarig veulen; 2. tweejarig
schaap; 3. tweejarig everzwijn, o.
Hogging, (hogh'-ghing), dw. bn. (zeev.) schoonboenend
enz.: zie I1oG, bw.
Hoggish, (hogh'-ghisj), bn., *- LY, bijw. 1. zwijns-, var
gulzig; 3. vuil, morsig; 4.-kensachtig;2.vr ,
(fig.) vrekkig, gemeen, inhalig. *- NESS, S. 1. zwijnsachtigheid; 2, vraatzucht, gulzigheid; 3. morsigheid; 4. (fig.)
vrekkigheid, gemeenheid, inhaligheid, v.
Hogh, (hogh), s. hoogte, v. heuvel, m.
Hogshead, (hogs'-hed), s. 1. okshoofd (vat); 2. wijnvoer, o.
Hohlspath, (hooi'-speth), s. (delfst.) holspaath, o.
Hoiden, (hoj'-dn), v. lomp -, onbeschoft vrouwspersoon,
o. ruwe deern, v. *-, m. lomperd, vlegel, m. *-, bn.
lomp, brutaal. -, ow. zich lomp -, zich uitgelaten gedragen, als een wilde ronddansen. *-I7ooD, s. wilde
uitgelatenheid, v. *- ISR, bn., -LY, bijw. wild, uit
-gelatn,
ruw, lomp.
Hoist, (hojst), s. 1. (zeev.) broeking, v. voorlijk, o.; 2.
loodrechte (vlag)breedte, v. *-, bw. 1. ophalen, hooger
plaatsen, opheffen; 2. (zeev.) hijschen, winden,trekken;
to - in, laden; to - the flag, de vlag hijschen (als herkenningsteeken); to - a particular signal, den spreek
to - up chock and block, geheel voor -wimpelhjscn;
to - the topsails a trip, de marsera's goed-hijscen;
opzetten; -(d home, geheel opgeheschen. * - ED, dw. bn.
geheschen. *- ING, dw. bn. hijschend. -, s. (het) hij schen enz.; Zie HOIST.
Hoit, (hojt), ow. (w. g.) springen, duikelen.
Hoity-toity, (hoj'-ti-toj'-ti), tw. boeha! drommels ! -,
bn. en bijw. lustig, wild, uitgelaten, balddadig.
Holcad, (hol' -ked), s. oud-Grieksch vrachtschip, o.
Hold, (hoold), bw. onr. (vt. en vdw. held, holden), hou
vasthouden, hebben, steunen, staande houden, be--den,
dwingen, uithouden, bevatten; to - plough, den ploeg
vasthouden; lie held a candle towards we, hij hield een
kaars naar mij toe; we - him now, nu houden (nu heb
wij hem; one - fast is bette- than two I'll give-ben)
thee, (spr.) één vogel in de hand is beter dan twee in
de lucht; Thy right hand shall - me, (Bijb.) Uwe rechterhand zal mij staande houden; death, - thy blow, o dood!
sla nog niet toe ! - your laughter, bedwing uw gelach;
- your tongue! zwijg! (gem.) houd je mond! -- your
nonsense, zwijg met uw onzin; I will - you still, ik zal
u wel tot rust brengen; to - a tight hand upon, iem.
korthouden, onder den duim houden; to - in bondage,
in dienstbaarheid houden; to - from falling, beletten -,
verhoeden te vallen; - him to his promise, doe hem zijne
belofte houden, houd hem aan zijne belofte; he is held
to, hij is gehouden (verplicht) om te; he held his purpose,
hij bleef bij zijn voornemen; to - the traditions, zich
aan de overleveringen houden; to - anarchy, in de regeeringloosheid volharden; - yourpeace, wees(t) stil; she
said and held her peace, zij zeide en zweeg; I can - it
no longer, ik kan het niet langer uithouden; he -s his
own, hij houdt wat hij heeft; (fig.) hij geeft niet toe;
the ship -8 her own, het vaartuig ontsnapt aan de vervolging ; he held his ground, hij handhaafde zich op zijn
standpunt, hij week geen duim breed, (ook fig.); to a session, zitting houden; to - correspondence, in briefwisseling staan met; to - a feast, feest vieren; to - aair,
jaarmarkt houden; to - strange language, vreemde -,
zonderlinge taal voeren: to - discourse with, in gesprek
zijn met; to - the cash, (kh.) de kas houden; to - a
wager, een weddenschap aangaan, - houden op... to - a
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station, eene plaats (betrekking) vervullen; to - this
way, langs dezen weg gaan; to - a town, eene stad
bezetten; to - a house, een huis bewonen, - in huur
hebben; to - the field, (mil.) het veld _houden; to -- a
benefice, een kerkelijk inkomen trekken, - ambt bekleeden; to - a title, een titel voeren; to -- a farm on lease,
eene hoeve (boerderij) in pacht hebben; to - an estate
of, een (land)goed in leen houden, - hebben van...; to
- an office, een ambt bekleeden; to - a course, een
richting volgen; to - one's course, zijnen loop ver
to - road, een weg volgen; to - an opinion,-volgen;
een gevoelen aankleven; to - a design, een plan opgevat hebben, - volgen; the world can - both thee and
me, de wereld kan u en mij tevens bevatten; he held
those doctrines to be sacred, hij hield deze leerstellingen
voor heilig; the Lord will - him guiltless, de Heere zal
hem voor onschuldig houden; I - him but a fool, ik
houd hem voor niets anders dan een dwaas; he held it
an honor, hij hield het voor een eer; all I held dearest
on earth, wat mij het dierbaarst op de aarde was; to - in
abhorrence, verafschuwen; to - in contempt, verachten;
to - in suspicion, verdacht houden; to - in veneration,
vereeren; to be held in great value, hooggeschat -,
zeer gewaardeerd worden; to - one's self happy, zich
zeer gelukkig achten; to - water, (zeev.) strijken met de
riemen; to - back, terughouden; to - is own, henzelfden koers houden; to - one's way, vaart houden; - on!
(zeev.) houd wat je hebt ! he held back that loss from
her, hij verzweeg haar dat verlies; he -s his eyes down,
hij slaat zijne oogen neder; to - fast, (zeov.) hoogte
houden; to - forth, toereiken, voorhouden, aanbieden;
to - in, in-, terughouden, (rij sch.) bij den teugel houden; to - of, verwijderd houden, niet aanraken;
to - on, blijven vasthouden; (zeev.) aanhouden; to - on
a rope with a turn, een touw aanhouden met een slag;
to - out, uit -, naar buiten -, voorhouden, (ook fig.); to
- out no better promise than, niets beter beloven dan;
to - out a siege, een beleg doorstaan; to - it out, vol harden, niet toegeven; to - out in the offing, (zeev.) zee
houden; to - over, overhouden; to - over a bill, (kh.)
een (vervallen) wissel uitstellen; to - taut upon a rope,
(zeev.) een touw stijf houden; to - together, sameahouden, vereenigen, samenbinden; to - under, onder-, in bedwang -, onder den duim houden ; to - up, op-, in
de hoogte houden; - up your head, hef uw hoofd op;
to - up, ophouden, beletten te vallen; (ook fig.) handhaven, staande houden; he -s himself up in virtue, hij
volhardt in de deugd; to - up, aanbieden, voorhouden;
the work was held up as a model, het werk werd als
voorbeeld aangehaald; to - up to view, voor de oogen
houden; (fin.) voor oogen houden. *-, ow. houden,
zich houden, blijven, duren; the anchor -s well, het
anker houdt goed, - blijft goed zitten; the plaster will
not -, het pleister zal niet houden; the pro visions will
- till, wij zullen met den voorraad wei toekomen,
tot...; he hoped his life one winter more might -, hij
hoopte dat hij zijn leven nog wel voor één winter zou
kunnen verlengen; when Grenada for your uncle held,
toen Grenada zich voor uwen oom verklaarde; he did
not - in his mind long, hij bleef niet lang bij zijne ge
to - to principles, aan beginsels vasthouden;-dachte;
this seems to - in most cases, dit schijnt in de meeste
gevallen te gelden (waar te zijn); the rule -s in land
as well as all other commodities, deze regel is toepasselijk
op het landbezit zoowel als op alle andere koopwaren;
this remark will - good through life, deze opmerking is
geldig voor (toepasselijk op) het gansche leven; this
argument does not - in the case, dit argument gaat in
dit geval niet op; this -s true, dat is wo.ar ; the same
reasons will - against, dezelfde redenon gelden tegen;
to - from weeping, zijne tranen bedwingen; to -, wedden; - fast! belay! (zeev.) houden! beleggen! to against, wederstaan, weêrstand bieden; to - back, ach terblijven, zich verwijderen van ; to - forth, spreken
over; to - in, zich bedwingen; voortgaan (met winnen),
aan den gang blijven; to - of, in leen -, in pacht houden, - hebben; my crown -s of none, ik houd van
niemand mijne kroon, ik ben aan niemand leénplichtig;
to - of, op een afstand blijven; (zeev.) afhouden; to on, voortgaan, volharden, zich goed houden; to - on
by, zich houden aan; to - out, duren, blijven, uithouden; he cannot - out long, hij kan het niet lan; meer

HOL.
volhouden, hij kan niet lang meer leven; to - out, (zeev.)
zee houden; (het) uithouden; to - together, samen -,
vereenigd blijven, in stand blijven (van een stelsel enz.);
to - under, leenplichtig zijn aan; to - up, zich staande
houden; I - can t - up any longer, ik houd het niet langer uit; to - up, aan den gang blijven; to - with, houden met, zich scharen aan de zijde van.
Hold, (hoold), s. 1. greep, m.; to catch - of, to get of, to lay - of, on, upon, to take - of, on, upon,

vatten, grijpen, pakken, de hand slaan aan; zich hechten -, zich vasthaken aan; zich meester maken van;
t'iey took - of each other, zij grepen elkander; to have of, vast-, in zijne macht hebben (ook fig.); to keep -- of,
vasthouden, niet los laten; to let go -, to loose -, to
quit one's-, loslaten; he freed him from my -, hij bevrijdde hem uit mijne handen; (fig.) hij ontrukte hem aan
mijne macht; they laid - on the opportunity, zij maakten
van de gelegenheid gebruik; circumstances had laid a
strong - on their imagination, de omstandigheden hadden
een krachtigen invloed op hunne verbeelding uitgeoefend; it will be impossible you can have any - upon him,
gij zult onmogelijk eenigen vat op hem kunnen krijgen;
to keep a - of the land, (zeev.) den wal houden; those
pleasures give fortune no - of him, deze vermaken geven
aan de fortuin geen invloed op hem; the law has yet
another - on you, gij hebt nog eene andere rekening
met de wet te vereffenen; 2. steun, m. steunpunt, o.;
to take on -, steunen op; 3. bezit, o.; on your vigor
my - of this kingdom depends, van uwe kracht hangt
mijn bezit van dit koninkrijk af; 4. macht, hoede, bewaking, v.; he is in my -, hij is in mijne macht, hij staat
onder mijne hoede; 5. versterkte plaats; 6. gevangenis,v.
kerker, m.; to put in -, in hechtenis nemen, gevangen
zetten; 7. hol (van een wild dier); 8. (muz.) rustteeken,
•point-d'orgue; 9. (zeev.) ruim, o.; maim -, grootruim;
captain of the-, raim; ast; to rummage the -, de stuwing veranderen; the trim of the -, stuwing van het
ruim. *- B kCK, S. beletsel, o. hinderpaal, m. *- FAST, s.
1. (times.) houvast; 2. (zeev.) molenaar; 3. (werkt.) klemhaak, m. voethout, o.; 4. (fig.) vrek, gierigaard; 5. voor
F&ST-BENCH, S. (werkt.) klemblok, o.-vechtr,m.*
-xA_N, m. (zeer.) k-cbsl-, ruimg ,st, m.
Holder, (hoold'-ur), m. v. 1. grijper, vatter, -ster; 2. (kh.)
houder (van aandeelen, wissels enz.); bezitter, -ster; 3.
pachter, huurder, -ster, m. v.; 4. (zeev.) ruim ast, in.
*-, s..1. handvatsel, o. steel, m. oor, o ; pen-, pennehouder; 2. vergaarbak, m. *- FOaTn, m. redenaar, spreker, m. *-s, s. mv. (rijsch.) st Briemen, m. mv.
Holding, (hoold'-in,;), dw. bn. houdend enz. f -, bn.
duurzaam blijvend. *-, s. 1. (het) houden enz.; zie
HOLD; 2. (oudt._) referein; 3. leen, o. pacht; 4. meierij, v.;
zie verder HOLD, S. * -GROUND, s. (zeev.) ankergrond,
hofgrond, m. * -DOWN-BOLTS, m. mv. (stoomw.) verbindinbebouten, m. mv. *--aopz, s. (zeer.) torntouw, o.
*-uv-neonsa, s. (stoomw.) aan -, tegenhouder (bij het
klinken), m. *-ue -TOOL, s. (stoomw.) snapper, klamp, m.
Hole, (hool), s. 1. gat, o.; a stocking with -s in, een
kous snot gaten er in; to take down a -, (werkt.) een
gat -, can gaatje lager zetten, verlagen; a - to creep
out at, (fig.) een achterdeurtje, een slag om den arm; a
wind that comes at a -, em trekkin;. eon tochtwind;
to pick a - in a person's cost, (fig.) vitten, haarklooven;
2. hol, o. spelonk, groeve, holte, v.; 3. sluiphoek, m.
-gat, o.; 4. kamer, ziel (van een kanon), v.; 5. (drukk.)
pointeorgat, o.; 6. (zeev.) holligheid, v.; bar -, kopvat;
black-, blikhol, provoost; bob stay -s, gaten voor de
watersteggen; -s of the chess-trees, gaten in het boord
voor de schoten; fid -, stengeslotgat; fuse -, buisgat;
gammoning-, woelinggat; lady-, piek; loop-, schietgat;
lubbers --, soldatengat; marling -s, marlijnsgaten; man
--, (stoomw.) manne;at; mud-, slijkgat; stock-, stookplaats; plug-, boutgat; point -, rifseizing-gat; port-,
poort; scupper -, spijgat; sheave-, schijfgat; thole -,
dolgat; top -, soldatengat; wedge - in state blocks, gat
in steengin voor zeebrekers.
Hole, (hoot), ow. in een hol (binnen)gaan, - sluipen. -,
bw. 1. uitholen; 2. een gat -, gaten maken; 3. (bilj.) maken (een bal); the ball is -d, de bal zit, - is gemaakt.
Holey, (hool' -i), ba. doorboord met gaten.
Holibut, (hol -i -but), s. zie HALIBUT.
Holidarn, (hol' - i -dem), s. (r. k.) de Heilige Maagd, Onze
Lieve Vrouwe, v.
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Holiday, (hol'-i-dee), s. 1. feestdag, heilige dag, m.; 2.

vacantie(dag, -tijd), V. *-, bn. 1, feestelijk, vrooljk; 2.
zeldzaam. *- TIME, 1. feesttijd, m.; 2. vacantie, v.

Holily, (ho'-li-li), bij w. Zie HOLY.
Holiness, (ho'-li-nes), s. heiligheid, v.; His -, Zijne Heiligheid (de Paus); Israel was - unto the Lord, (bij b.)
Israel was heilig voor den Heere.

Holing, (hooi'-ing), dw. bn. uithollend enz. *-, s. (het)
uithollen enz.; zie HOLE, bw. *_AXE, s. (them.) steekbijl,v.

Holla, (hol'-lao), tw. 1. hola hei ! hei ! heidaar ! 2. (zeev.)

ai ! ai ! (antwoord bij het praaien); 3. roep, aanroep, m.
*_, ow. holla -, he roepen, aanroepen; (zeev.) aanpraaien.
Hollo, (hol'lo), *- oA, ( hol-lo'-e),*--oo,(hol-lo'-o),zie HOLLA.
Holland, (hol'-lend), s. (aardr.) 1. Holland, o.; New -,
Nieuw-Holland (Australië); 2. Hollandsch linnen, o.
*--ER, ('-ur), m. v. Hollander, m. Hollandsehe (vrouw), v.
*-Isx,bn. Hollandsch.*-s, mv. Hollandsche jenever, m.
Hollen, (hol'-lin), zie uoLY.
Hollow, (hol'-lo), bn., *- LY, bij w. 1. hol; - eyes, holle
oogen; - projectile, holle kogel; - shot, granaat; 2. dof,
gesmoord, hol; to have a - sound, een hol (dof) geluid
geven; - roar, dof gebral; 3. (fig.) valseh, trouweloos;
a - peace, een valsehe -, gekunstelde vrede, - verzoening.
* --ADZE, S. dissel, v. * - BASTION, S. (vest.) hol bol
CLEAT, s. (zeev.) schildpad, v. lipklomp, m.-werk,o.*_
*--cuT, S. (zeev.) gilling, V. 5 -EYED, bn. met holle ooges,
* -HEARTED, bn. ontrouw, valsch. 5 - PLATE-BUTTONS,
s. mv. hol gegoten knoopen, in. mv. *_ROAD, s, (vest.)
holle weg, M. *-ROOT, S. 1. (plant.) duivekervel, v.; 2. muskuskruid, o. *- SPAR, S. (delfst.) soort spaath,o. *-SQUARE,
s. (mil.) open- carré, o. *- WARE, s. concaaf glas, o.
Hollow, (hol'-lo), s. 1. holte, v. (het) holle; the - of a
tree, de holte van een boom; 2. (timm.) sponning, groef,
v.; - of a rocket, uitboring van een vuurpijl; 3. hol, o.
grot, v.; 4. afgrond, m.; 5. kanaal, o. gleuf; 6. voor, vore,
v. kuil, m.
Hollow, (hol'-lo), bw. - out, 1. uithollen, uitgraven; 2.
3. uitdiepen, hol uitkloppen. °---, ow. zie ROLLA.
('-lo-id), dw. bn. uitgehold. *_ING, dw. ho. uithollend.
*-NESS, S. 1. holte, holligheid, v. het holle; 2. (fig.)
valschheid, trouweloosheid (in vriendschap), v.
Holly, (hol'-li), s. (plant.) steekpalm, hulst, M. *-BUT, S.
zie HALIBUT. *_ ROVE , s. hulstboschje, o. *- I-IOex, S.
(plant.) gemeone herfstroos, v. *-Ros E, s. cistusroos, v.
*-TREE. S. hulstboorn, M. *-WAND, s. hulstroede, v.
-gaard,
Holm, (holm, hoom), s. 1. (plant.) steeneik, groene eik,
m.; 2. rivier-eilandje; 3. heuveltje, o. top; 4. begraasde
oever, m. *-' S GARLICK, S. (plant.) wild look, o.
Holmite, (holm'-ajt), s. (scheik.) soort kalk-karbonaat
(naar Holme), o.
Holocaust, (hol'-o-kaast), s. zoen-, brandoffer, o.
Holograph, (hol'-o'-ghref), s. eigenhandig geschreven -,
olographiseh testament,o.* - Ic, bn. (recht.) olographisch.
Holohedral, (-hi'- drol), bn. (delfst.) met gelijk afwisselende hoeken.
Holometer, (ho-lum'-ie -tur), S. almeter (werkt.), m.
Holp, (hulp), vt. (oudt.) hielp.
Holpea, (hol'-pn), vdw. (oudt.) geholpen.
Holster, (hol'-stur), S. halster (voor pistolen), m.
s. halsterdeksel, o. -kap, v. 5 -ED, be. van halsters
voorzien.
Holt, (hoolt), s. bosch, hout, o.
Holy, (hoo' -li), bn 1. heilig, gewijd; the - Onze, de Hooggebenedijde, de Allerhoogste; the - of Holies, de
Heilige der Heiligen; to make -, heiligen, wijden.
*-BREAD, s. (r. k.) gewijde ouwel, m. brood des Heeren,
0. *-CROSS-DAY, S. (r. k.) kruisverheffing, v. *- CRUEL,
bn. (Shak.) dweepzuchtig, wreed. *- DAY, S. zie HOLIDAY.
-GHOST, S. Heilige Geest, m. * _ L&ND, S. (het) Heilige
Land, Palestina, o. *-MAN, in. priester, m. *- OAR, s.
Zie HOLLY-HOCK. 5 -OFFICE, S. heilig ambt, o. inquisitie,
v. * -WATER, S. (r. k.) wij water, o. *- ROOD, s.1. (r.k.)heilig
kruis; 2. paleis der Schotsche koningen, o. *- ROOD-DAY,
s. (r. k.) kraisverhefping (feest), v. *- ROSE, s. (plant.)
wilde salie V. *-IIIISTLE, s. (plant.) gezegonde distel,
rn. 4 -THURSDAY, S. Hemelvaartsdag, m. ° -wan. s. (gesch.)
kruistochten, M. mV. * -WATER-SPR[NKLE, * -WATERSTRIKE, S. (r. k.) wijkwast, m. *- WEEK, S. (r. k.) heilige
week, v. *.WRIT, s. heilige schrift, v.
Homage, (ho:n-idsj), s. 1. hulde, v. eerbewijs, o.; to do,
to peg, to pc-ferns, to render -, hulds bowijzen; (leenst.)
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hulde doen(wegens een leengoed),huldigen;2.leenplichtigheid, v.*-, bw. huldigen. *- ABLE, ('- i -bl), bn. leenplichtig.
Homager, (hom'-e-djur), m. 1. leenman, vazal; 2. (fig.)
huldiger, lofredenaar, m.
Home, (hoorn), s. 1. huis, o. woning, v.; 2. (recht.) domicilie, o.; to be at -, te huis zijn; near -, dicht bij huis;
to hear from -, tijding -, brief van huis krijgen; to dine
at -, te huis eten; Mrs. N. at - on Monday, mevrouw
N. ontvangt Maandag bezoek; to be from -, van huis -,
afwezig zijn; we found them from -, wij vonden hen
niet te huis, zij waren op reis; without a -, zonder
dak; there is nothing tike -, eigen haard is goud waard;
make my house your -, doe als of gij te huis waart,
beschouw mijn huis als het uwe; - is -, oost, west,
thuis best; this is my -, hier -, daar woon ik; the joys
of -, de genoegens van het huiselijk leven; sweet -,
(dicht.) zalig woonhuis! to yo -, naar huis gaan ; is our refuge, het hoekje van den haard is ons zoetst
verblijf; last -, (do) laatste woning; long -,(de)eeuwigheid, (het) eeuwige leven; the - of war, (het) tooneel
van den oorlog; to feel at -, zich te huis gevoelen;
(fig.) vertrouwd zijn met, in zijn element zijn; he was
quite at - in such a scene, hij voelde zich in dat tooncel
volkomen to huis; charity begins at -, (spr.) het hemd
is nader den de rok; to be at - with one, met iemand
goed bekend (vertrouwd) zijn; 3. land, vaderland, o.; at
---, in liet (zijn) land, binnenlandsch; he managed well
the a f airs at -, hij bestuurde 's lands zaken naar
behooren.
Home, (boom), bn. en bij w. 1. te huis, naar huis; go -,
ga naar huis; to bring -, naar huis -, naar zijn land
brengen; to carry -, naar huis dragen; to ride -, naar
huis rijden (te paard); to drive -, naar huis rijden (in
een rijtuig); to come --, te huis komen; naar zijn land
teragkeeren ; come - with me, ga met mij naar
huis ; he came - late, hij kwam laat te huis ; to
take -, naar huis medenerven; to walk -, naar huis
wandelen; my brother will return - in the . first vessel,
mijn broeder keert met het eerste schip terug; on his
return -, bij zijne terug (weder)komst; 2. rechtstreeksch,
rechtstreeks, op den man af; this consideration comes to our interest, deze beschouwing staat in onmiddellijk
verband met onze belangen; to hit -, to strike -, in
de volle borst raken; drive the nail -, sla den spijker
ferm in; that word came - to him, dat woord trof hem
in liet hart; to speak . -, van pas spreken; the charge
was brought - to him, de beschuldiging tegen hein werd
onwedersprekelijk bewezen; that will comp - to you,
dat zal op uw hoofd nederkomen; since you put the matter
-- to me, daar gij de zaak aan mijn oordeel onderwerpt;
tax him -, zeg hem wat u op het hart ligt; to take -,
voor zich behouden; (fig.) in zijn zak steken, voor gezegd
houden; 3. (zeev.) the anchor comes -, het anker komt
voor; to haul -, voorhalen; to be -, gestuwd -, vast
liggen (van de lading); 4. (mil.) the cartridge is -, de
patroon (kardoes) zit. *-BAKED, bn. huisb:ekkon. *- BORN,
bn. 1. aangeboren; 2. inheomsch. -, s. inboorling, m.
landskind, 0. 5 -BOUND, bn. (zeev). 1. op do thuisreis;
2. in retour geladen. S-BRED, bn. 1. inheemech; 2.
onbeschaafd, ruw. 5 -CHILD, S. moederskindje, verwend
kind, o. *-COMMERCE, s. binnenlandsche handel, ni.
5 -'OMMODITIES, s.mv. inlandsch fabrikaat, o. - DEPARTMENT, s. departement , ministerie van binnenlandsche
zaken, o. * - FELT, ba. diep gevoeld. 5 - FREIGEI'r, s. ( zeev.)
retourlading, -vracht, v. * -KEEPING, ba. (Shak.) te huis
zittend. *-MADE, ba. 1. in huis gemaakt; -cloth, eigen
gemaakt linnen ; 2. (kh.) van inlandsch fabrikaat; 3.
eenvoudig, ongekunsteld; 4. ruw, gemeen. *-- NEWS, S.
1. binnenlandscho berichten, o. mv.; 2. tijding van huis, v.
*-OFFICE, s. hotel -, ministerie van binnenlandsche za
heimwee behept, aan heimwee-ken,o.*SICKbmt
lijdend. 55 SICKNESS, S. heimwee, o. * - SPEAKING, S.
krachtige taal, dingtaal, v. 5 -SPUN, bn. 1. in huis gesponnen, - geweven; 2. zie HOKE-MADE, -, S. 1. eigen
weefsel, o.; 2. (Shak.) lompe kerel, m. *-SQUADRON, S.
(zeev.) kustvloot, V. 5 -STALL, 5 --STEAD, S. 1. woonhuis,
o.; (fig.) haard, in.; 2. (fig.) wieg, v. *-THRUST, S. 1. geduchte slab, - stomp; 2. genadeslag, m. * -TRADE, S.
binnenlandsche handel, in.
Homeless, (hoorn'-les), ba. zonder woning, zonder dak.
Homelily, (hoom' -li-lie), hij w. ruw, barsch.
Homeliness, (hoo.n'-li-nes), s. 1. gemeen voorkomen, o.
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grove (wezens)trekken, m. mv.; 2. grofheid, lompheid;
3. eenvoudigheid, ongekunsteldheid, boerschheid, v.
Homelot, (hoorn' -lot), s. erf (van een kasteel), o.
Homely, (hoorn-li), bn. en bijw. 1. eenvoudig; 2. lomp,
grof, ruw, gemeen; 3. ongekunsteld, boersch, alledaagsch;
a - person, een onbehaaglijk mensch.
Homelyn, (hoorn' -lin), s. gladde rog (viseb), m.
Homeopathic, (ho -mi -o-path' -ik), *- AL, bn., * _ ALLY,
bijw. (gen.) homeopathisch. *...PATIIIST, m. aanhanger der
homeopathie, homeopathist, m *...PATHY, S. (gen.) bestrijding eener ziekte door de ziekte zelve, homeopathie, v.
Homer, (ho'-mur). m. 1. Homerus (Grieksch dichter); 2.
zek. maat bij de oude Hebreën, ngomer, m.
(-mur' -ik), *- ICAL, bn. Homerisch, van -, naar Homerus.
Homeward, (hoom'-wurd), *-s, bijw. huiswaarts.
* -BOUND, bn. zie HOMEBOUND.
Homicidal, (hom'-i -saj-del), bn. (menschen)moordend,
moorddadig, bloedig. *...GIDE, ('-sajd), s. 1. (menschen-)
moord, doodslag; 2. moordenaar, m.
Homiletic, (hom-i- let' -ik), *- AL, bn. (godg.) 1. leerend,
zedenpredikend, homiletisch; 2. - virtue, maatschappelijke deugd. *-s, s. mv. kansel - geleerdheid, v. *-THEOLOGY, zie HOMILY.

Homilist, (hom'-i- list), s. prediker, leeraar, m.
Homily, (hom' - i- li), S. predikatie, preek, v.
Hominy, (hom' - i-ni), S. maïs-brij, v.
Hommock, (hom'-mok), s. 1. zee-, kustheuvel ; 2. drijvende ijsberg, m. - massa, v.; 3. -s, mv. boom- eilanden
(Noord - Amerika), o. mv.

Homoeentric, (hom -o- sen' -trik), *- AL, bn. (meetk.)
gemeen -middelpuntig, homocentrisch.

Homogamous, (ho-mogh'-e -mus), bn. (plant.) gemeen -

vruchtdragend, met gelijke vruchtbeginsels.
Homogeneal, (ho-mo-dji'- ni -el). bn. gelijksoortig, -slachtig. homogeen. 5 -NESS, s. gelijksoortigheid, gelijkslachtigheid, o.
Homogeneous, (ho-mo-dji'ni-us), Zie HOMOGENEAL.
* -NESS, S. zie HOMOGENEALNESS.

Flomogeneity ,(ho-mo-dji- ni' - i -ti), s. zie HOMOGENEALNESS;
overeenstemming, bomogeneïteit, v.

Homogeny, (ho-modj'- i-ni), s. gelijke aard, m.
.Homoioptoton, (ho-moj-op'-to-tun), s. (tred.) gelijk eindende klank, m.

Homoiousian, (ho-moj-joe' -zi-en), s. Ariaansch, o.
Homologate, (ho- mol' -o-gbet), bw. (recht.) bekrachtigen,
goedkeuren.

Homological, (ho-mo-lodj'- ik-el), bn. gelijk bestaand,
- samengesteld.

Homologous, (ho- mol' -o-ghus), bn. (meetk.) gelijk evenredig.

Homology, (ho- mol' -o-dji), s. gelijke bouw, m. - samenstelling, v.

Homonym,

(hom' -o-nim), s. (spraakk.) gelijkluidend
woord (doch verschillend in beteekenis), homoniem, o.
*_OUS (-mun' -i-mus), bn., -LY, bijw. (spraakk.) 1. gelijkluidend, homoniem; 2. dubbelzinnig.
Homonymy, (ho-mon'- i-mi), s. 1. (spraakk.) gelijkluidendheid; 2. dubbelzinnigheid, v.
Homophone, (hom' -o-foon), s. (spraakk.) gelijkklinkend
(van letters). *...PHONOUs. (- mof' -o-nus), bn. gelijkklinkend. *...PHONY, (-mof' -o -ni), s. gelijke klank, m.
Homotonous, (ho-mot'-o-nus), bn. (gen.) van gelijk
beloop.
Homotropal, (ho-mot'-ro -pul), bn. (plant.) van gelijke
richting.
Hone, (hoon), s. wet-, olie -, slijpsteen, m. 5 -WORT, S.

(plant.) steeneppe, v.

Hone. (hoon), bw. slijpen, wetten, aanzetten (een scheer-

mes enz.). *_D, (hoond), dw. bn. geslepen, aangezet.
Honest, (on'-est), bn., * - LY, bijw. 1. eerlijk, rechtschapen,
oprecht, rechtvaardig, getrouw; - truth, de eerlijke -,
getrouwe waarheid; 2. billijk, redelijk; 3. fatsoenlijk,
eerbaar, kuisch, deugdzaam; men of - report, mannen
van goeden naam; 4. welgemaakt, goed uitziend.
Honest, (on'-est), bw. versieren, tooien. 5 -ATION, (-tee'sjun), s. siersel, o. tooi, m.
Honesty, (on'-es-ti), s. gmv. 1. eerlijkheid, rechtschapenheid, oprechtheid, zedelijkheid, rechtvaardigheid, getrouwheid; 2. billijkheid, redelijkheid; 3. fatsoenlijkheid,
eerbaarheid, kuischheid, deugdzaamheid, v.; 4. (plant.)
maankruid, o.
Honey, (hun'-i), s. 1. honig, honing, m.; (fig.) the - of his

HON.
language, de honig uit zijnen mond, het zoetvloeiende
zijner woorden; - in the mouth saves the purse, (spr.>
mooie woorden maar geen geld; 2. lieftaligheid, zoetheid; my - ! mijn schatje ! mijn boutje ! * -APPLE, S.
St.-Jansappel, m. 5 -BAG, s. honigmaag, eerste maag (der bijen), v. * -BEE, S. honigbij, v. * -BUZZARD, s. bijeneter
(vogel), m. *-COMB, S. 1. honigraat, o.; 2. kamer (van
een kanon), v. 5 - COMBED, bn. 1. met kamer (van geschut); 2. vol gaten, met cellen. * -COMB- COCKLE, S.
wafelijzer (insect), o. *-ct P, s. honigkelk (in bloemen),
m. 5 -DEW, S. (plant.) honigdauw (ziekte), m. * -FALL, S.
(gem.) onverwacht geluk, toevalletje, o. *-FLOWER, s.
(plant.) pimpernel, V. honigkruid, o. *- GNAT, s. honig
* -GUIDE,S. honigkoekoek (vogel),m.* HARVEST,-vlieg,.
s. honig - inzameling, v. 5 -LESS, bn. zonder honig. *- L0Ct ST, S. (plant.) acacia, v. 5 -MOON, *-IIOUTH, S. witte
maand, v. 5 - MOUTIED,bn.(Shak.)-brodswekn,v.m
(fig.) welbespraakt, zoetsappig. *-PORE, s. (plant.) ho-

nigporie, V. 5 - STALK, s.(plant.)weideklaver,v.*-SUCKER,
s. kolibrie (vogel), m. *- SUCKLE, S. (plant.) kamper foelie, v.; French -, spurrie, Spaansche klaver. *- sUCKLED, bn. met klimop begroeid. *-SWEET, bn. honigzoet. *-THIEF, s. boomkrekel (insect), m. 5 -TONGUE, S.
(fig.) gladde tong, V. *- TONGUED, bn. gladtongig, wel
wasbloem, v.
-besprakt.*WORT,
Honey, (hun'-i), bw. 1. zoeten, zoet maken (met honig);
2. (fig.) honig om den mond smeren. 5 -ED, (hun' -id) !
dw. bn. zoet gemaakt. * - ING, dw. bn. zoet makend.
Honied, (hun' -id), zie HONEYED.
Hong, (hung), s. (kh.) factorij (in China), v.
Hon.i, (ho -ni), bn. honi soit is ma l y pease, geschandvlekt zij
hij die er kwaad van denkt(leus van hetEngelsche wapen).
Honor, (on'-ur), s. 1. eer, v. for the - of, ter eere van;
an affair of -, eene eerezaak; the laws of-, de wetten
der eer; on (upon) any -, op mijne eer; by the - of
a Icing's, op 's konings eerewoord; she has been upon with Ine, zij heeft zich op mijne eer (mijne trouw) ver
the cause they deemed it their - to support, de zaak-laten;
welke zij zich door de eer verbonden achtten te ondersteunen; my wounded -. mijne gekwetste eer; you are bound'
in - to do it, de eer gebiedt u het te doen ; to forfeit one's
-, zijne eer verbeuren, - schenden; he is an - to his
profession, hij doet zijn beroep eer aan; a lady of -, maid'
of -, eene eeredame, eerejuffer, hofdame; -'s born, kind
van voornamen huize: to do - to, eer bewijzen aan; I take,
I hold it as an -, ik maak er mij Bene eer uit; when
shall we have the - of seeing her? wanneer zullen wij
de eer hebben haar te zien ? to pay - to, eer l.ewijzen
aan; how decorously she goes through all the -s of the
tea-table, hoe bevallig weet zij de eer der theetafel op
te houden ; to pay due - to, de verschuldigde eer bewijzen aan; 2. eer, v. eerbewijs, o. eerbewijzing, v. eereblijk, o.;
the -s of sear, de krijgseer; funeral -s, de laatste eer;
military -s, militaire eerbewijzingen; 3. rang. m. waardigheid; v.; restore me to my -s, geef mij mijne waar
weder; 4. waardige houding, v.; with native --dighe
clad. in zijne aangeborene waardigheid (deftigheid) gehuld, 5. (kh.) pray to do - to our draft, wij verzoeken
u onze tratta te honoreeren; 6. (kaarts.) honneur, hooge
kaart, v. beeld, o.; 7. hooge post, m. waardigheid, v.
privilege, o.; 8. (eeretitel) uwe genade, uw hooggeboren;
ant please your -, als het uwe genade behaagt; is your
- satisfied? is mijnheer de..., mevrouw de.... tevreden ?
9. versiering, v. tooi, m.; he shook the -s of his head, hij
schudde de haren die zijn hoofd versieren.
Honor, (on'-ur), bw. 1. eeren, vereeren, eerbiedigen; 2.
(kh.)honoreeren (een wissel); 3.verheffen,prijzen *- ABLE,
('- i- bl), bn., 5 -ABLY, bijes. 1. eervol, fatsoenlijk; an man, een fatsoenlijk man, een man van eer, achtenswaard man; right -, (titel aan baronnen, ministers enz.
in Engeland gegeven) edel, edel-achtbaar; 2. roemwaard,
edel. *- NESS, s. 1. (het) eervolle; fatsoenlijkheid, v.;
2. (het) roemvolle, eer, waardigheid, deftigheid, v.
* -ED, dw. bn. geëerd, vereerd; Zie HONOR, bes. *- ER,
m. v. vereerder, -ster, m. V. *-ING, dw. bn. eerend enz.

-, s. 1. (het) vereeren; 2. (kh.) (bet) honoreeren (van
wissels enz.); zie HONOR, bes. * - LESS, bn. 1. eerloos,
zonder eer; 2. niet geëerd.
Honorary, (on'ur- ar-i), bn. eere..., eervol; - arch,
eerepoort; - member, eerelid. *-, s. 1. honorarium, o.
bezoldiging, v.; 2. naamdrager, titularis, m.; 3. (drukk.)
leergeld, o.
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roepen; 6. uitjouwen, verdrijven. *-, ow. luid schreeuwen, toeroepen. f -, s. 1. (het) kuipen; 2. kuiploon, o.
*-COUGH, S. kinkhoest, m. * -ED, (hoopt), dw. bn. (kuip.)
gebonden; zie noop, bw. en ow. *-ER, m. 1. kuiper, m.;
2. wilde zwaan, v. * -ING, dw. bn. 1. kuipend enz.; 2.
schreeuwend.
Hoopoe, (hoep'-oe), s. hop (vogel), m.
Hoosier, (hoe'-zjur), m. naam aan de bewoners van Indiana (Noord-Amerika) gegeven.
Hoot, (hoet), s. schreeuw, m. gejouw, o.
Hoot, (hoet), ow. 1. to - at, after, out, uitjouwen; 2.
schreeuwen als een uil. *-, bw. uitjouwen, door geschreeuw verdrijven. * -ED, dw. bn. uitgejouwd enz.
*-ING, dw. bn. uitjouwend. -, s. (het) uitjouwen;
scheldwoorden, o. mv.
Hoove, (hoev), s. zek. veeziekte, v.
Hop, (hop), s. 1. sprong, m.; 2. huppeling; 3. hinking, v.;
4. zek. dans; 5. (fig.) danslust, m. danspartij, v.; 6.
(plant.) hop, m.; a bay of -s, een zak hop (_ 150 Eng.
ponden); a pocket of -s, een zak hop (_ 250 Eng. ponHOODWINK.
den). * -BIN, s. hopben, hopmand (bij den hopoogst geHoof, (hoef), s. 1. hoef, klauw, m.; 2. dier, stuk (vee), o.
bruikelijk), v. *-BIND, Y STALK,S.hopstengel,m.-plant,
*-BEATEN, bn. vertrapt (onder de hoeven). *-BOUND,
V. -CLOVER, -TREFOIL, S. (plant.) hopklaver, v. -DOG,
bn. (veearts.) volvoetig. 5-CAST, 5- LOOSENED, bn.
S. (landb.) hopstang, v. * -GARDEN, * -YARD, s. hopveld,
(veearts.) met losse hoeven. *-ED, bn. niet hoeven, ge0.
-GROUND, s. hopakker, m. * -GROWER, s. hopbouhoefd. * -LESS, bn. zonder hoeven. * -TREAD, s. trap -,
wei, ni. * -AARROW, s. hophark, v. * -HORN-BEAM, s..
m. trede van (met) een hoef, v.
hopveld-beuk(boom),
m. 0 -KILN, *-OAST, s. hopeest, v.
rundvee).
(hoef),
log
loopen
(van
Hoof,
ow. dribbelen,
-oven,M.*- o-MY- TnnUaIB, m. (fig.) dreumesje, ventje,
tenter -, haakbout;
Hook, (hoek), s. 1. haak, m.; nail
o. 0 -PICKER, ni. V. hopplukker, -trekker, -ster, m. v.
by - and by crook, (spr.) zus of zoo; to be off the -,
5-POLE, *-PROP, s. hopstang, v. *-SCOTCH, s. hinkevan zijn stuk zijn; 2. (visch)hook, angel, m.; 3. hangijzer,
baan (kinderspel), v. a-sums, s. hopspade, v. 1`- STRING,.
0. schoorsteenhaak, m.; 4. -s and eyes, haken en oogera;
s. hoptouw, o. 0-VINE, s. hopstengel, m.
5. lokaas; 6. vangijzer, o. voetangel, in. klem; 7. zeis,
v.; 8. (zeev.) haak, m.; - and but, haaklasch; boat -, Hop, (hop), ow. 1. huppelen, springen-, 2. hinken; to on one leq, op één been springen; 3. dartelen, ronddan bootshaak;bolt-,haakbout;breast fore,boegband;sliell-,
sen; 4. hop plukken, - oogste n .*__, bw. met hop bereiden,
bomhaak; deck-, dekband; fish -, kiphaak; ficttock -,
hoppen.
puttinghaak; grappling-, scheepshaak; hawse-, kluisband; laying-, roerkruk; h+f-, halstaliehaak; - of the Hope, (hoop), s. 1. hoop, verwachting, v.; I had a that, ik voedde de hoop dat; I laad still my -s tliat,
fore-tackle, haak van den sleeptakel; sheer-, entes:dreg;
ik hoopte nog altijd dat...; I was in -s of, ik hoopte
sharp:-, haaihaak; swivel-, wartelhaa.k; thimubel -, haak
te... (kunnen enz.); 111ad great -s of him, ik had groote
met kous; to mouse a -, een haak muizen; wail-, krasverwachtingen van hem; to indulge a -, zich met de
ser; 9. gebogen vleeschvork, v.; 10. kogeluittrekker, m.;
hoop vleien, dat; there is no longer any -, er is geen hoop
11. (fig.) (gem.) list, kunstgreep, v. °-'s JOINT, S.
meer; 2. hellende vlakte, v. *-DESERTED, bn. door de
land,
v.
*-LAOD,
s.
geploegd
(werkt.) hoofdschakel,
o.
hoop verlaten. -FIJL, bn., *-FULLY, bijw. hoopvol, vol
*-NosE, s. haviksneus, m. -D, (-noord), bn. met een
hoop, vol blijde verwachting, veelbelovend; - prospect,
haviksneus.
blijd vooruitzicht; I was - that, ik hoopte dat. *-FULHook, (boek), m. Theodore Hook (Eng. romancehrijver,
aESs, s. (het) hoopvolle; veelbelovendheid, v. *-LESS,
1788-1841).
bn., *-I,ESSI.Y, bijw. 1. hopeloos; 2. wanhopig; - words,
Hook, (hoek), bw. - on, 1. aanhaken, vastgrijpen; 2.
ontmoedigende -, vertwijfelende woorden. *-LESSNESS,
(vissch.) hengelen; 3. (fig.) vangen (in een strik), vers. hopeloosheid, v. wanhopige toestand, m. wanhoop v.
lokken; 4. (werkt.) hakig -, halfcirkelvormig maken.
-, ow. 1. krom loopen, buigen; 2. (zeev.) verscherven; Hope, (hoop), ow. - for, hopen (op); that is a favor I
to - in, on, inpikken. 5-ED, (hoekt), div. ho. 1.
did not - for. dat is een ganst die ik niet had durven
hopen; what do they - for? waarop hopen zij ? wat veraan -, ingehaakt enz.; zie Iioox, 2. gehengeld; 3. gewachten zij ? I - she will come, ik hoop (denk) dat zij
vangen; 4. krom, gebogen; 5. van zeiseen voorzien enz.
komt; I do not - they will cone, ik hoop (wensch) niet
-EDNESS, S. (het) hakige, kromme enz. ° -ING, dw.
dat zij komen; I- he may succeed, ik hoop dat hij moge
bn. aanhakend enz. -, s. (bet) aanhaken enz.; zie HOOK,
slagen; - in God, hoop op God; I - you are better, ik
bw. en ow.
hoop
(vlei mij) dat gij nu wat beter zijt. *-, bw. hopen,.
(hoek'-ee),
s.
hoeka
(Oosterccbe
tabakspijp),
Hook -ah,
v.
verwachten: what do you - from it? wat hoopt -, wat
Hooker, (hoek'-ur), m. Richard Hooker (Eng. godgeleerde,
verwacht gij er van ? *-D, (hoopt), dw. bn. gehoopt, ver 1554-1660).
wacht; a - for event, een verblijdende gebeurtenis.
Hooker, (hoek'-ur), m. hengelaar, m. f-, s. (zeev.) hoeker (vaartuig), m. *-s, mv. aanroepers, -sters (om in
*-ER, ('-ur), m. v. die hoopt, verwachter, -ster, m. v. *...ING,.
dw. bn., -LY, bijw. hopend enz.; zie HOPE, ow. en bw.
winkels enz. binnen te treden), m. V. mv.
Hooky, (hoek'-i), ho. hakig, met kromten, - haken enz.
Hoplite, (hop'-lajt), s. hopliet (zwaar gewapende voet knecht in Oud- Griekenland), m.
Hoop, (hoep), s. 1. hoepel, band, m.; to trundle a -, !
met den hoepel spelen, hoepelen; 2. (zeev.) strik, ring. I Hopped, (hopt), dw. bn. 1. gehuppeld; 2. gehopt enz.;
zie Hor, ow. en bw.
stop, m.; anchor stock -, anker-stokband; chimb-,
(kuip.) kimhoepel; clasp-, spijlband; drum-, tromhoe- I Hopper, (hop'-pur), m. v. huppelaar, -ster; pinker, -ster f
M. V., s. 1. tremel (van een molen) ; 2. (landb.) zaaipel; lincfh-, asband; mast -, kuipband van den mast;
zak, -korf, m.; 3. kaasmijt, v. -worm, m. *-s, mv.hinkperk,
top-, marsband; wooden -s, zuigers; yard-, rabeugel;
o. *-Boy, s. (meel)koelvat, o. *-BREFCHF.D, *-HORSED,
3. (stoomw.) excentric -, excentriek-ring; screw-,
ho. lendenlam. 5-FLY,'s. kaasvlieg, v.
schroefring; 4. (oudt.) hoepelrok, m.; 5. (wag.) velg (van
een wiel), v.; 6. (bk.) naafband, m.; 7. kuif (van een vo- Hopping, (hop'-ping), dw. bn. 1. huppelend ; 2. hopzaaiend enz. *-, s. 1. (het) huppelen enz.; zie xoP; 2.
gel); 8. zek. vochtmaat (= negen liter), v.; 9. (fig.) (liet)
dans, m.; 3. danspartij, v.
uitjouwen, schelden. *_ASH, s. lotusbloem, v. 5-IRON,
s. bandijzer, o. *-KNIFE, s. (kuip.) dissel, m. 5-NET, Hoppet, (hop'-pit), s. zaaizak. m.
S. peilnet, o. *-POLE, S. jong boompje, o. 5 -aunt, s. Hopple, (hop'-pl), s. hinkelbaan, v. *-s, mv. voetbeugels,.
-kluisters (voor paarden enz.) enz., v. m. mv. *-, bw.
vingerling, M. *-WHEEL, S. (werkt.) hoepelrad, o.
bengelen, vastleggen (voeten).
Hoop, (hoep), bw. 1. met hoepels beslaan, - binden,kui- I
pen; a -ed petticoat, een hoepelrok; 2. omringen, , Hoppo, (hop'-po), m. opzichter, inzamelaar (in China), m.
omgeven, omgorden; 3. (wag.) van velgen voor- i Horal, (hoo'-rul), tin., *-LY, bijw. liet uur betreffend;
zien (een wiel); 4. (bk.) met naafbanden beslaan; 5. toe- ; uur...; alle uur.
Honorific, (ho-nur-if' -ik), bn. 1. eervol; 2. onbezoldigd;
- title, eeretitel.
Hood, (hoed), s. 1. kap, v. hoofddeksel, o.; 2. kuif (van een
vogel; 3. (zeev.) kap, regenkap, v.; navel -, kluisplaat;
4. schoorsteenkap, v. -hoed, m. ; 5. doctorale hoed, m.;
a monk's -, een monnikskap; - of a pump, pompkap;
6. (rijt.) overtrek, m. kap, v. * -FLOWER, s. gehelmde
bloem, v. * -LESS, bn. zonder hoed. 5 -MAN'S BLIND, S.
blindemannetje-spel, o.
Hood, (hoed), bw. 1. dekken (met eenkap); 2. voorzien van
een schoorsteen; 3. blinddoeken; 4. (fig.) omhullen.
-ED, dw. bn. bedekt enz.; zie HOOD, bw. *-ING, dw.
bn. dekkend enz.; zie IIOOD, bw.
Hoodwink, (hoed'-wink), bw. 1. blinddoeken; (ook fig.)
prejudice -s men's minds, het vooroordeel verblindt de
mensehen; -ed chance, het blinde toeval; 2. verbergen,
omhullen; 3. bedriegen, misleiden. 5 -FD, ('-winkt), dw.
bn. geblinddoekt enz.; zie HOODWINK. * -ING, dw. bn.
blinddoekend enz. -, s. (het) blinddoeken enz.; zie

-
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HOR.

Horary, (hoo'- re-ri), zie HORAL. *- ANGLE, S. (sterr.) uur -

HOR.
meten, horometrie, v.

*...METRICAL, (- met'- rik -ul), bn.
uurmetend.
Horace, (hor' -es), m. (Rom. g.) Horatius (m. n.); thé Horoscope, (hor'•o-skoop), S. (sterrenw.) stand der ster Horatii, de Horatiussen.
ren bij iemands geboorte enz., horoscoop, m. *...COPY,
(ko-pi), S. gmv. (sterrew.) (het) horoscoop-trekken, ster
Horatio, (ho-ree' - si-o), m. Horatio (m. n.)
-renwazgij,v.
Hord, (hord), s. 1. horde, v. troep, m.; 2. houten beslag,
o. teenen horde, v. *- ACEOVS (- e'-sj-us), bn van garst, Horrent, (hor- rent), bn. steil, overeind staand.
gerste...
Horrible, (hor' -ri-bl), bn., *...Y, bijw. verschrikkelijk,
ijselijk, vreeselijk. *- NEss, S. gmv. verschrikkelijkheid,
Horde, (hord), s. horde, v. troep, m.
ijselijkheid, v.
Horehound, (hoor' -h aund), bn. (plant.) andoren, m.
Horizon, (ho-raj'-zun), s. gezichteinder, horizon, m.; Horrid, (hor' -rid), bn., *- Y, bijw. 1. Zie HORRENT ; 2.
artificial -, kunstmatige horizon; sensible -, schijnbare
Zie HORRIBLE; to look -, verschrikkelijk -, ijzingwekkend
uitzien. *- NESS, S. (het) ijzingwekkende, verschrikkehorizon; rational, real -, wezenlijke -, ware horizon.
*-GLASS, s. (zeev.) octant, spiegel, m.
lijkheid, v.
Horizontal, (hor' - i-zun' -tel), bn., *--LY, bij w. 1. horizon- Horrific, (hor-rif'-ik), bn. ijzingwekkend.
taal; aan den gezichteinder; - parallax, horizontale pa- Horrified, (hor' -ri-fajd), dw. bn. met schrik geslagen.
rallax; 2. waterpas. *L NESS, S. *-ITY, (- tel' - i -ti), S. Horrify, (hor' -ri-faj), bw. 1. schrik aanjagen; 2. ver
maken. * -ING, dw. bn. schrikaanjagend,-schrikelj
gmv. (het) horizontale, waterpas.
Horn, (horn), S. 1. horen, hoorn, m.; 2. hoornen vaas, v.;
schrikverwekkend.
3. (muz.) (blaas)horen; French -, hunting -, j achthoren; Horripilation, (hor -rip- i -lce'-sjun), s. 1. (liet) te bergs
rijzen der haren; 2. (gen.) koude rilling, v.
powder -, kruithoorn; to blow a -, to wind a -, op den
(jacht)horen blazen; 4. (herts)horen; 5. horen (van de halve Horrisonous, (hor -ris' -o-nus), bn. wanluidend, krij schend.
maan); 6. voelhoren (van insecten); 7. eenhoorn-tand, m.; Horror, (hor' -rur), s. 1. (gen.) koortsrilling; 2. ontzetting v.; to be struck with -, door ijzing getroffen zijn;
8. (schild.) tempermes,o.; 9. (zeev.) mik, klauw,m.;10. kuif,
to express - at, zijn afschrik te kennen geven bij; - of
pluim (van een uil), v.; 11. (fig.) - of plenty, horen
water, (gen.) watervrees. *-STRICKEN, bn. door ijzing
van overvloed; 12. cape -, (aardr.) kaap Hoorn; 13. togive a
getroffen.
stroke with the -, (veearts.) in den hoef steken (van
paarden). *- BACK, *-BEAT, *-FISH, s. horenvisch, m. Horse, (hors), S. 1. paard, o.; blood -, volbloed paard;
BEAM,
cart
-, karrepaard; gig -, sjeespaard; led -, hands. (plant.) j okboom,
*-BEAK, s. horensnoek, m. *paard; riding -, rijpaard; saddle -, zadelpaard; post -,
m. * -BEETLE, S. schalebijter (insect), m. * -- BILL, S.
postpaard; hackney -, huurpaard; pack -, vrachtpaard;
korenvogel, M. * -BLEND, s. (delfst.) horenblende, v.
plough -, ploegpaard; the great -, (rijsch.) geleerd -,
donkere steen, M. * -BLOWER, s. horenblazer, hoornist,
schoolpaard; he clapt spurs to his -, hij gaf zijn paard
M. * - Boog, S. (w. g.) abé-, spelboekje, 0. * -BRADOON,
de sporen; to fall from a -, van het paard vallen; to
S. (rijsch.) halve neuspranger, m. *- cr,EAT, S. (zeev.)
get upon -, to mount a -, een paard bestijgen, te paard
hoornklamp, m. k-COOT, *- owL, s. groote gehoornde
stijgen; to leap from a -, van een paard springen; to
uil, M. * -DISTEMPER, S. (veearts.) horenziekte, v.
sit a -, op een (te) paard zitten; to take -, een wan*-FOOT, bn. gehoefd, hoornachtig. -, s. hoefdier, o.
* -GELD, s. horengeld (belasting), o. *_ KD, bn. (gem.)
delrit te paard doen, te paard rijden; to sound to -,
(mil.) het sein tot opzitten geven; 2. paardevolk, o.
jaloersch. *-MERCURY, s. (delfst.) kwikzilvererts, o.
ruiterij, v.; at the head of five hundred -, aan het hoofd
*-PIPE, s. 1. (muz.) doedelzak, m. zakpijp, v.; 2. mavan 500 man paardevolk; a regiment of -, een regiment
trozendans (zek. Engelsche dans), m. * -POPPY, s. (plant.)
ruiterij; light -, lichte cavalerie; 3. ezel, aap (werkt.);
soort slaapbol, m. *- SHAVINGS, S. mv. hoornafval, m.horts4. bank, v.; 5. paard (in een bedstede), o.; 6. pijnbank,
hoornschaafsel, o. * -SILVER, s. (scherk.) chloorzilver, o.
v.; 7. vuurmond, m. 8. (zeev.) Flemish -, nokpaard (werkt.);
*-SL ATE, s. hoornlei, v. * - SLUGS, s. mv. lederen zakken
iron -, ijzeren leuning van het galjoen; laniard of the
tot bereiding van geest van hertshoorn, m. mv. 5 -spooN,
-s, valreep van de paarden; - of the bowsprit, loopstag
S. hoornen lepel, m. *- STONE, s. (delfst.) horensteen,
op den boegspriet; rope -, leier; stirrups of the -,
soort kwarts, m. *- TIP, s. horenspits, v. *- woRK, S.
springpaarden;
traverse -, overloop. *_ ARTILLERIE, S.
(vest.) horenwerk, o. *- WORKER, m. horenwerker, -snij
(mil.) rijdende artillerie, v. *- BACK, s. (het) te paard.
WORT, S. (plant.) horenblad, o. waterplant, v.-der,m.*
zitten; to be o s -, te paard rijden; to mount -, to get on
-WRACK, S. zeeschors, schorskoraal (schelp), v.
-, te paard stijgen. * - B ALLS, S. mv. (veearts.) paardenpilHorn, (horn), bw. (iem.) tot hoorndrager maken, (iem.)
len, v. mv. * - BEAN, s. (plant.) paardenboon, v. 5 -BEE, S.
hoornen opzetten. *- F.D, dw. bn. gehoornd. *_FLOOD,
paardenvlieg, v. horzel, m. *- BLOCK, S. (rijsch.) stijgS. (zeev.) springvloed, m. * -- GOAT, s. steenbok, m.
blok, o. *- BOAT, S. 1. (zeev.) trekschuit, v.; vaartuig -,
*- HORSE, s. 1. gehoornd paard, o. soort wilde stier, m.;
(stoom)boot tot het vervoeren van paarden, o. v. *- Box,
2. deel van den ploeg, o. *- NEss, s. hoornachtigheid,
s. paarden -, vee- waggon (op spoorwegen), m. *- BOY,
v. *- POPPY, *--SEED, S. (plant.) gehoornde maankop, o.
m staljongen, m. * -BREAD, S. grof rogge -, haverbrood,
* -SNAKE, s. hoornslang, v.
0. * -BREAKER, m. (rijsch.) africhter -, afrijder van paarHorner, (horn'-ur), m. 1. hoornwerker; 2. koopman in
den, us. * -BRIGADE, S. (mil.) brigade ruiterij, v. *- BRusH,
horens; 3. hoornblazer, m.
s. kaarde, v. paardeborstel, m. *- CATCHING, s. (het)
Hornet, (horn'-et), s. horzel (insect), m.
vangen van (wilde) paarden. 5 -CHESTNUT, S. wilde
Hornify, (horn'- i -faj), bw. (w. g.) zie HORN, bw.
kastanje, v. *- CLOTH, S. paardedek, o. *- COLLAR, s.
Horning, (horn'-ing), s. 1. wassende maan, v.; 2. letters
(rijsch.) haam, m. *- COLT, S. veulen, o. *- COMB, s.
of -, (recht.) dwangbevel (tot betaling), o.
roskam, m. *- couRSER, m. 1. paardenkooper; 2. fokker
Hornish, (horn'-isj), bn. 1. gehoornd; 2. hoornachtig,
eeltig.
van paarden voor wedrennen, m. * -CUCUMBER, S.
(plant.) gele komkommer, m. *- DE LER, m. paarden
Hornito, (horn'- i -to), S. oven, m.
* -DOCTOR, m. paardendokter, veearts, m.-koper,m.
Hornless, (horn -les), bn. zonder horens.
*- DaENCH, S. (veeart.) paardendrank, m. - middel, o.
Horny, (horn' -i), bn. 1. hoornen, van hoorn; 2. hoornS. (landb.) mest tot gietaarde, m. *- DUNGS,
DROPPING,
*achtig; - hands, eeltige handen; - coat, eeltige -, verS. paardenmest, m.; (gem.) paardenvijg, v. * -EMMET,S.
harde huid groote mier, v. *- EYE BEAN, S. (plant.) slingerboon, v.
Horography, lho- rog' -re-fi), s. 1. uurbeschrijving, ho*-FACE, s. (fig.) groot -, breed aangezicht, o. *- FLESH, S.
rographie, v.; 2. zonnewijzerkunde, v.
paardenvleesch, o. 1 -FLY, S. paardenvlieg, v. * - FOOT, s.
Horologe, (hor' -o-loodsj), s. (w. g.) uurwerk, hor(plant.) hoefblad, o. *- GUARDS, s.mv. 1. lijfwacht -, garde
loge, o. *...LOGICAL, (-lodsj'- ik-el), bn. tot het uurwerk
te paard (inz. in Engeland), v.; 2. Zie Op GUARD. *--HAIR,
behoorend. *...LOGIOGRAPHzR, (lo-dji-ogh'-re-fur), m.
S. paardenhaar, o. *- HAIR-SETING, S. paardenharen
uurwerk -, zonnewijzermaker, horlogemaker, m. *...LO(stoel)zitting, v. *- HEEL, S. alantswortel, m. *-HOE, S.
GIOGRAPHIC, (- lo -dj i -o-ghref' -ik), bn. (het) horloge(landb.) aardappelploeg, m. *_ KIEPER, m. 1. paarden -,
aken betreffend, daartoe behoorend. *...LOGIOGRAPHY,
stalhouder; 2. stalknecht, m. *-KNOB3, S. mv. (plant.)
(-lo-dji-ogh'-re-fi), s. uurwerk -, zonnewijzerkunst, v. (het)
knoppen der wilde amberbloemen, m. mv. *-- LAUGH, S.
horlogemaken.
schaterlach, m. * -LEECH, S. 1. bloedzuiger; 2. (fig.)
Horology, (ho- rol' -o -dj i), s. gmv. tij d-, uurwij zorkanst, v.
hoefsmid, veearts, m. *- LITTER s. draagstoel door
Horometry, (ho- rom'-i-tri), s. gmv. (het) tijd-, uurP,

hoek, m.

2.

HOR.-HOS.
paarden gedragen, m. rasbaar, v. *- LOAD, m. paardevracht,
V. *-LOCx, S. voetkluister (van een paard), v. *-MACKEREL, S. soort makreel (visch), m. *-MAN, M. 1.
ruiter; 2. ervaren paardrijder, m. *- MANSNIP, s. (paard-)
rijkunst, geoefendheid in het paardrijden, v. * -MARTEN,
S. 1. horzel, m. paardevlieg; 2. groote gierzwaluw, v.
*-MATCH, S. kropgans, v.*--a EASURE,S.paardenmaatstok,
M. t-MEAT, S. paardenvoeder, 0. *-MILL, S. rosmolen, m.
* -MILLINER, m. handelaar in paardentuigen, zadelmaker,
m. *-MINT, S. (plant.) watermunt, v. *-MUSULE,s.zeemossel, v. *-NAIL, S. hoefnagel, m. * - OIL, s. gesmolten
paardenvet, o. * -PATH, S. (zeev.) jaagpad, o. *-PlcxnR,
s. (hoefs.) veegmes, o. hoefkrabber, m. *- PLAY, s. grove
-, gemeene boert, v. *-POND, s• paardenwed, o.

EB, S.
s. (stoomw.) paardekraeht, v. * -POPPY, s. steenkomijn, 0. * - PURSLANE, S. zek. tropisch gewas, 0. * - RACE,
* -RACING, S. paardenwedren, m. *-RADISH, s. (plant.)
ramenas, v. * -RASP, s. (hoefs.) hoefrasp, v. * -ROAD, S.
rijweg, m. -pad, o. * -RUG, 5 - SHEET, S. paardedek, m.
-SHOE, S. 1. hoefijzer, (ook vest.) o.; 2. (zeev.) zwaluwstaart, m.; 3. schoenijzer; 4. (plant.) hoefblad, o. * -SHOE
HEAD, S. (ontl.) kinderhoofd met te veel geopende naden,
0. 5 -SHOE VETCH, s. (plant.) hoefijzer, 0. * - STEALER,
* -THIEF, m. paarden -, veedief, m. * -STINGER, S. schoenlapper (insect), m. * -TAIL, S. paardestaart (ook plant.),
M. 5 - THISTLE, S. paardendistel, m. *-TONGUE, S. klokb lo em , v. 5 - TRANSOM, S. (zeev.) hekbalk, m. * -TRAPPINGS, S. mv. paardentuig, o. * -TWITCHERS, s. mv. (rijsch.)
neusnijper, m. *-wAY, S. rijweg, m. 5 -wnTP, s. rijzweep,
v. -, bw. met de zweep -, met de karwats slaan.
*-wHIPPING, s. zweepslag, m. (het) slaan met de
zweep. 5 - WOMAN, v. paardrijdster, v. *-woRM, s. ingewandsworm, m. made, v.
Horse, (hors), bw. 1. een paard berijden; a gentleman

proudly -d, een heer fier te paard zittend; well -d,

goed bereden, geoefend in de rijkunst; 2. dwars op do
schouders dragen; 3. (zeev.) werken op, schuren (van
het water); 4. schrijlings zitten -op, berijden; 5. van paar
voorzien; 6. bespringen (eene merrie). *-, ow. opzit--den
ten. *-D, (borst), dw. bn. bereden enz.; zie noasa. * •• .ING,
dw. bn. berijdend enz. -, br.. (veearts.) ritsig. -, s. (bet)
berijden enz.; zie HORSE. * -IRON, S. (zeev.) kalfaatijzer, o.
Hortation, (hor- tee'-sjun), s. vermaning, v.
Hortative, ( hor '- te -tiv),bn.vermanend.*-,s.vermaning,v. .
Hortatory, (hor' - te -to-ri), bn. vermanend.
Hortensia, (hor- ten'-sji-e), v. Hortensia (v. n.).
Hortensial, (hor- ten'-sjel), bn. voor een tuin geschikt;
tuin....
Hortieultor, (hor' -ti-kul -tur), s. tuinbouwer, m.
Horticulture, (hor' -ti -kult -joer), s. tuinbouw, m.
bn. den tuinbouw betreffend, tuinbouwend. *...IST,
(kul' -tjoer-ist), m. v. tuinbouwer, -ster, m. v.
Hortulan,(hor'-tjoe-len),bn. tot een tuin behoorend, tuin...
Hortus siccus, (hor'tus- sik'-kus), s. kruidenbek, o.
verzameling van droge planten, v.
Hortyard, (hort' jaard), s. zie ORCHARD.
Hosanna, (ho- zen'-ne), s. (Bijb.) loflied, hosanna, o.
Hose, (hoos), s. (mv. hosen), 1. broek; 2. kous; 3. (plant.)
huls; 4. (zeev.) mamiering; 5. slang (eener brandspuit); 6.
(drukk.) doos, v. slot (aan de pers), o.; 7. (brouw.) doorslag, m. *-uusx, S. (plant.) binnenste vliesje, o. *-D,
(hoost), bn. met broek, met kousen aan.

Hosea, (ho-zi'-e), m. (Bijb.) Hozea (m. n.).
Hosier, (ho'-zjur), m. v. mutsenbandelaar, m. -ster, v.
- wever, m. - weefster, v. -Y, s. 1. mutsen -, kousenweverij, v. - handel, - winkel, m.; 2. geweven waren, - goederen, v. o. mv.
Hospice, (bos- 'pis), s. klooster tot opneming van reizigers (inz. op de Alpen), o.
Hospitable, (hos' -pi-ti-bl), bn., *...Y, bijw. gastvrij.
*-NEss, s. gastvrijheid, v.
Hospitage, (hos'- pi-tidsj), zie HOSPITALITY.
Hospital, (hos' -pi -tul), s. 1. ziekenhuis, gasthuis; 2. (mil.)
hospitaal; 3. godshuis, o. *- ER, ('-or). 1. vader (in een
godshuis of gasthuis); 2. ridder van St.-Jan, - van Malta,
tempelheer, m. -, m.v. barmhartige broeder, - zuster,
m. v. *- ITY, S. gmv. gastvrijheid, v.
Hospitate, (hos' -pi-tet), ow. en bw. inwonen (bij); huis
-vestn.
Hospodar, (hos'-po-dar), m. onderkoning, gouverneur
(voor den sultan van Turkije), m.
Host, (host), m. 1. gastheer; 2. hospes, kastelein, her-

HOS.- HOT.
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bergier, m.; mine-! kastelein ! gastheer! 3. gast, inwonende, genoodigde, m. v.; 4. (r. k.) hostie, v.; 5. heilig
sacrament; 6. leger, o.; the Lord of -s, (Bijb.) de God
der heirscharen; 7. menigte, v. zwerm, hoop, m.
Host, (host), bw. huisvesten, opnemen (in huis), loggieren. -, ow. wonen, logeeren bij.
Hostage, (hos' -tidsj), m. v. gijzelaar, m. gijzelares, gijzelaarster, v. *-, s. pand, onderpand, o.
Hostess, (host'-is), o. 1. gastvrouw; 2. herbergierster,
kasteleines, v. * - SHIP, s. (Shak.) hoedanigheid •, betrekking van gastvrouw, v.
Hostie, (hos' -tie), s. (r. k.) ouwel, m. hostie, v.
Hostile, (hos'tiel), bn., -Ly, bijw. 1. vijandelijk, vijandig;
- intentions, vijandige oogmerken; the - army, het vijandelijke leger; the - force, de vijandelijke macht; 2.
(fig.) strijdig.
Hostility, (hos-til' - i -ti), s. (mv. -ies), - with, vijandigheid ,.
vijandelijkheid tegen. 5 ...IZE, ('-ajz),bw. vijandschap ver
-wekn.
Hosting, (host'-ing), s. 1. gevecht, o. ontmoeting; 2. wapenscliouwing, v.
Hostler, (hos' -lur), m. stalknecht, m.
Hostless, (host' -les), bn. ongastvrij.
Hostry, (host'-ri), s. (mv. -les), paardenstal, m.; 2. logement, kosthuis, o.
Hot, (hot), bn. 1. heet, warm; it is -, het is warm, - heet;
are you-? zijt gij warm? it is all -, quite -, hissing
-, het is brandend heet; her feet are -, zij heeft warme
voeten; in - weather, bij warm weder; he gets
(grows) -, hij wordt warns; (ook fig.) the water gets
(grows) -, het water wordt heet; to make -, warm maken, warmen; you will make yourself too -, gij zult u te
zeer verhitten; 2. vurig, kokend; (inz. fig.) -in thepursuit
of, verhit op het najagen van; 3. heet, levendig; a assault, een levendige -, heftige aanval; - pursuit, leven dige vervolging (van den vijand); the battle was -, het
gevecht was heet; there was - work there, het ging er
heet toe; to have -- words, in levendige woordenwisseling
zijn, hevig twisten; 4. brandend, heet, prikkelend; sauce, prikkelende -, sterk gekruide saus; ginger is - in
the mouth, de gember brandt op de tong; as - as
a pepper corn, zoo heet als peper; (fig.) opvliegend als
buskruit. *- BATH, S. 1. (een) heet -, warm bad, o.;
2. badstoof, v. * - BED, S. 1. (tuinb.) mestlaag, v. 2.
(fig.) seminarium, o. *-- BLAST, S. (werkt.) aanblazing
met verwarmde lucht, V. *_BLOODED, bn. 1. heet -,
warmbloedig; 2. (fig.) oploopend, driftig. * -BRAINED,.
*-HEADED, bn. oploopend, heethoofdig. *-COCXLES,.
S. mv. handjeplak, handjeboven (kinderspel),o. 5 FLI'R,
s. droogkamer (in fabrieken), v. *- HEADED, bn. heet
driftig. *-HOUSE, s. 1. (tuinb.) drijfkast, broei--hofdig,
kast, v. ; 2. zweetbad, o. badstoof, v. 4 -MOUTHED,
bn. 1. stijfhoofdig, hardnekkig; 2. scherp, brutaal.
* -PLATES, s. mv. (werkt.) warmplaten, v. mv. * - POT, S.
warme drank, warme wijn met suiker, m. *- PRESS,.
bw. 1. satineeren (papier); 2. glanzen, decatisseeren (laken). 5 - PRESSING, S. (het) glanzen, satineeren. *-RCLLS,.
s. mv. geboterde heete melkbroodjes, o. mv. *-SHOOTS,.
S. mv. (soort) turf, v. 5 -SHORT IRON, s. licht brokkelend
ijzer, o. 5 -SHOT, s. 1. gloeiende kogel; 2. arme drommel,
m. -, bn. 1. verschoten; 2. krachteloos. *-SPIRITED, bn.
opvliegend, hoogmoedig, ingebeeld. *- SPUR, m. heet
voortvarend mensch, m. *- sPUR-PEA, s. doperwt,.-hofd,
V. * -SPURRED, bn. 1. driftig, heethoofdig, dol; 2. wel
geil. * -TOBACCO, s. zware tabak, v. *- WALL,-lustig,
s. (tuin.) muur met broeikasten, m. * -WATER-CASII\G,
s. (stoomw.) waterkisting, v. *- WATRR-PIPE, s. (stoomes.)
weespijp, vloeibuis, v. *- WELL, s. (stoomw.) heetwaterbak, m. 5 -WELI,-TOP, s. (stoomw.) warmwater - koker,
m. pijp, V.
Hotchpot, *- cH, (hotsj'-pot), s. 1. (kookk.) hutspot, m.; 2.
(recht.) vermenging -, bijeenbrengingvan erfgoederen, v.
Hotel, (ho' -tel), s. 1. groot huis, heerenhuis; 2. groot
logement, hotel, o.
Hotly, (hot -li), bijw. zie HOT, bn.
Hotness, (hot' -nes), s. 1. warmte, hitte; 2. (fig.) hevigheid, woede, drift; 3. ritsigheid, v. bronsttijd, m.
Hots, (hots), s. mv. (jag.) lederen ballen aan de sporen der
kemphanen, m. mv.
Hottentot, (hot'-tin-tot), m. v. Hottentot (volksnaam
der inboorlingen van de Kaap de Goede Hoop), m. v..
* -CHFRRY, S. -soort plant, v.
;

-
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Houdah, (hoe'-dao), S. huisje, torentje (op een olifantsrug), o.

Bough, (hok), s. 1. (ontl.) knieschijf; 2. spade, v.; houweel, o. * - ED, bn. verlamd.

Houlet, (hoe'-lit), s. uil, m.
Hoult, (hoolt), zie HOLT.
Sound, (haaund), S. 1. jachthond, m.; fox-, (jag.) vos
rough-, zeehond; smooth-, prickly -, gladde-senhod;
zeehond; 2. (zeev.) nommerstuk, o. steun voor de mars,
m. *- BITCH, v. jachtteef, v. *_FISH, S. 1. gladde haai, m.;
2. zie DOGFISH. * -S TONGUE, S. (plant.) hondetong, v.
*-TREE, S. (plant.) kornoeljeboom, m.
Hound, (haaund), bw. 1. jagen met honden, klopjacht
houden op; 2. nazetten, vervolgen. *- ING, s. (zeev.)
lengte van de hieling tot het nommerstuk, v.
.Soup, (hoep), hop, m. (vogel).
Hour, (aur), s. uur, o.; what - is it ? hoe laat is het?
to go ten leagues an -. tien mijlen in het uur afleggen;
at an early -, vroegtijdig, in het vroege morgenuur; at
a late -, in een laat uur; at a good -, te goeder ure;
in an evil -, te kwader ure; at every - -, te ieder ure;
-every three -s, alle drie uur; every -, om het uur; ieder
uur; to (keep) good, regular -s, ten behoorlijken tijde
naar huis komen; to keel) bad -s, ongeregeld leven, in
,den laten nacht huiswaarts keeren; to keep late -s,
laat te bed gaan; of an -'s notice, op de minuut af,
precies; to be employed by the -, bij het uur werken;
for an -'s tirne, gedurende een uur; they are waiting by
the - for admittance, van uur tot uur wachten zij om
toegelaten te worden; his - is at hand, zijn einde nadert. *-s, mv. (r. k.) uurgebeden, o. mv. * - CIRCLE, s.
(stern) middagcirkel, meridiaan, m. *- GLASS, s. zand
één uur), m.; uurglas, o. * - HAND, S. uurwijzer,-loper(van
M. -LINES, s. mv. uurliniën, -strepen (op een zonnewijzer), v. mv. * -PLATE, S. 1. horlogeplaat, v.; 2.
zonnewijzer, m. * - wHEEL, S. (uurw.) uurrad, o.
Houri, (hour'-i), v. hemelnimf, hoeri (in Mahommeds paradijs), o.
.Hourly, (our' -li), bn. en bijw. 1. bij uren, bij -, om het
uur, alle -, ieder-, elk uur, van uur tot uur; 2. van minuut
tot minuut; 3. gedurig, voortdurend; his life was in danger, zijn leven was onophoudelijk in gevaar.
Housage, (haus'-idsj), s. (kh.) bergloon, o. pakhuishuur,v.
House, (haus), s. 1. huis, hotel, paleis; 2. huis, woonhuis, o.; there was an execution in our -, er is een
huiszoeking bij ons gedaan, in ons huis is beslag gelegd;
I was asked at your father's (house), ik was bij uwen
vader gevraagd; he came to attend his guest to his -,
hij kwam om zijnen gast naar zijne woning te geleiden;
.such as received him to their's (house), de lieden welke hem
te hunnent ontvingen; while he is in the - with you,
terwijl hij zich hier bij u bevindt; to be turned out of
the -, uit het huis gezet worden; a single -, een huis
met ééne verdieping; public -- , herberg; religious -,
.godshuis, kerk; to keep one's -, zijne kamer houden, te
huis blijven; back -, achterhuis; 3. huis, o. huishou,ding, v.; to keep -, op zich zelven wonen, huishouding
voeren; to keep a good -, een deftige huishouding voeren, een goede tafel hebben; to keep open --, open tafel
houden, zeer gastvrij zijn; to keep - together, te zamen
wonen, - leven; 4. (zeev.) werkplaats; light-, vuurtoren; mast-, mastenmakerij; round -, hut, kampanje,
v.; gemak, sekreet, o.; engine-, (stoomw.) geraamte ;
5. (sterrenw.) huis, sterrenbeeld; 6. huis, gezin, o. familie,
v. geslacht, o.; the - of Austria, het Oostenrijksche
(vorsten)huis; 7. wetgevend lichaam; the - of Lords,
het Huis der Lords; the - of Commons, het Huis der Gemeenten; - of parliament, het (Eng.) parlement; to be
in the -, lid van het parlement zijn; to constitute a -,
een grondwettige vergadering vormen; 8. the - of court,
gerechtshof, paleis van justitie; 9. schouwburg, m.; there
was a fill -, het was er propvol, de zaal was vol;
this actress drew full -, deze actrice had het altijd
vol, - trok altijd de menigte; 10. veld (van het dam- of
schaakbord), o.; ii. -s, mv. loodkamers (in de zwavelzuurfabrieken); 12. .collegekamer, gehoorzaal, v. ; 13.
handelshuis o.; 14. - of accommodation, optrekje; 15.
- of call, kroeg, bordeel; 16. - of office, heimelijk gemak, sekreet. * -AGENT, m. 1. (kh.) agent, handels
verhuurder van lokalen, m. *- BELL, s. huis -reizg;2.
BOAT, s. trekschuit, veerboot, v. 4 -BOTS,-schel,v.*
ss. 1. (recht.) gevangenis-kosten, m. mv.; 2. (leepst.) vrij
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brandhout, o. *- BREAD, s. huisbakken brood, o. *- BREAKER, m. in-, huisbreker, m. * -BREAKING, S. (het) inbreken, inbraak, braak, v. *- BUG, s. weegluis, v.
* -CLOTH, s. vaatdoek, m. * - DOG, m. huis-, kettinghond, m. *- DOOR, s. huis-, straatdeur, v. * - EAQES,
S. mv. dakgoot, -pijp, v. * -KEEPER, m.v. 1. huisvader,
-moeder, heer -, vrouw des huizes, m. v.; to be a -,
huishouding voeren, - besturen; 2. huisbewaarder, -ster,
m. v. -, v. huishoudster, v. -, m. hofmeester, intendant, m. -, m. v. (Shak.) die altijd thuis zit.
*-KEEPING, s. 1. huishouding, v. (het) huishouden; 2.
oppassing, v. *- LAMB, s. mestlam, o. * - LEEK, S. (plant.)
huislook, o. * - LINE, s. (zeev.) marlijn, huizing, v.
* -MAID, S. dienstmeid, werkmeid, v. *- PAINTER,
m. 1. huisschilder; 2. muur-, decoratie-schilder, m.
* -PIGEON, s. tamme duif, v. * - RENT, s. huishuur, v.
* -ROBBER, in. v. huisdief, m. -dievegge, v. *- ROBBING,
s. diefstal binnenshuis, m. * -RAISER, m. bouwmeester,
architect, huizenbouwer, m. *- Room, s. 1. ruimte in
(van) het huis, v. erf, o. grond waarop het huis staat,
m.; 2. huiskamer, V. * -SNAIL, S. 1. huisslak; 2. soort
slang, v. 5 -TAILOR, s. behanger, m. * -WAROIING, S.
verhuis-, intrekmaal, -feest, o. *- wIFE, (hus-wajf), s. 1.
huisvrouw, -moeder; 2. huishoudster; 3. bekwame handwerkster, v.; 4. naaikistje, -kussen, o. -• bn.
en bijw. huishoudelijk, huiselijk, spaarzaam. *-wIFERY,
s. 1. huishouding. v. bestuur, o.; 2. huishoudelijkheid, v.
House, (hans), ow. 1. schuilen; 2. wonen; 3. (sterrenw.)
ingetreden zijn (in een sterrenbeeld). *-, bw. huisvesten,
onder dak brengen, herbergen; (mil.) to - guns, stukken sjorren. *- D, (haust), dw. bn. gehuisvest, geborgen enz.; zie HousE, ow. en bw. *.. ING, dw. bn. huis
gekrompen (door branding). -,-vestndz.,b
s. 1. (het) huisvesten, schuilen enz.; zie HOUSE, ow.
en bw.; 2. behuizing, v. aantal woningen; 3. (rijseh.)
zadeldek, o.; 4. (kh.) inslag, voorraad, m.; 5. (zeev.) huizing, driedraadsche lijn, v.; the - in, (zeev.) het invallen der scheepsboorden.
Household, (haus'-hoold), s. 1. huishouding, v. gezin,
o. familie, v.; 2. huis (van een vorst enz.); he will take
the whole of his -, hij neemt (voert) zijne gansche
hofhouding mede; 3. huishouding, v. -bestuur, o.; 4.
huishoudkunde, v. *-, bn. tot de huishouding behoorend, huis... ; - affairs, huiselijke bezigheden; - bread, huisbakken brood; - coat, familiewapen; domestics, huisbedienden; - establishment, inrichting van
een groot (adellijk) huis; - gods, (fab.) huisgoden; furniture, - stuff, huisraad; - pigeon, tamme duif.
*-ER, m. heer -, vader des huizes, m.
Housel, (hans'-il), s. (r. k.) heilige ouwel, in. eucharistie, v.
Houseless, (haus -les), bn. zonder woning, zonder dak;
(fig.) zwervend.
Housling, (haus'-ling), bn. (r. k.) sacramenteel, gewijd.
* -BEI,L, S. avondmaalklokj e, o.
Houss, (haus), s. dek, o. hoos, v.
Hove, (hoov), vt. hief op. *-, dw. opgeheven enz.; zie
HEAVE. * -DOWN, bn. (zeev.) neêrgewonden; - keel out,
de kiel boven water gewonden. *-, bw. onder een luifel
plaatsen, beschutten. *- D, dw. bn. beschut enz., geluifeld.
Hovel, (hov'-il), s. 1. luifel; 2. hut, loods, v.
Hoven, (ho'vn), dw. bn. zie HovE, dw. bn.
Hover, (huw' -ur), ow. 1. fladderen, kleppen (met de
vleugels); 2. - over, zweven; 3. hangen over; 4. (fig.)
onzeker zijn, weifelen, aarzelen; 5. het midden houden;
6. to - about, rondzwerven, - dolen, verwijlen; the bandolero -s about the muleteers, de roover beloert de
muilezeldrijvers; an army was -ing on our borders, een
leger bedreigde onze grenzen. *- ED, dw. gefladderd
enz.; zie HOVER; to be upon the -, op den uitkijk -, op
den loer liggen. 5 -GROUND, s. lichte -, mulle grond, m.
* -ING, dw. bn., -LY, bijw. fladderend enz. -, s. 1.
(het) fladderen enz.; zie HOVER; 2. ronddoling, v.; in my
-s at ni.ght, bij mijne nachtelijke rondzwervingen.
How, (hou), bij w. 1. hoe, hoedanig, op wat wijze; I know
not - to answer, ik weet niet hoe (wat) te antwoorden;
- is it? hoe is het? - is this? hoe is dat? hoe komt
het? I see - it is, ik zie hoe het is; - now? hoe nu?
- else could I do it? hoe kon ik het anders doen? he
seemed at a loss - to proceed, hij scheen niet te weten
hoe er mede te handelen; do you know - to write, weet
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gij wat te schrijven ? kunt gij schrijven? learn to die, leer te sterven; - to behave? wat te doen? take
care - you provoke me, neem u in acht mij te tergen,
- te vertoonen; marked you not - that? hebt gij niet
opgelet hoe...? I learn as - that, Ik verneem dat..; 2.
hoeveel, hoezeer; this convinced hiss - difficult it would
ie to..., dit overtuigde hem hoe moeieljk hot zou zijn
te...; you see - tall they are, gij ziet hoe rijzig van
gestalte zij zijn; 3. (uitroep) - love I thy law! hoe zeer
bemin Ik uwe wet! - changed is the scene! hoe voran
derd is het tooneel ! - rare it is to find a friend! hoe
zeldzaam is het een vriend te vinden ! - near he was
being drowned, hoe weinig scheelde het of hij verdronk;
- slowly you walk! wat loopt gij langzaam! - well you
look! wat ziet gij goed uit! 4. (met soccer) - useful
soever his services may be, hoe nuttig zijne diensten ook
(mogen) zijn; - far soever he might think himself out of
danger, hoe ver hij zich ook buiten gevaar denkt te zijn.

ilowbe, (how-bi), *_IT, (-bi-it), bij w. echter, nochtans,
hoe het ook zij.
Howdy, (hou -di), s. vroedvrouw, v.
flowd'ye, (hou-dje), (verk. how do ye), hoe vaart ge?
However, (how-ev'-ur), bijw. 1. hoe ook, op wat wijze
ook; - unhappy he might ie, hoe ongelukkig hij ook
ware; - leained he may ie, hoe geleerd hij ook zij; little I may had, hoe weinig ik ook hobbe gehad; these
motives, - carefully concealed, deze beweegredenen, hoe
zorgvuldig ook verborgen; - he came by this opinion,
op wat wijze die meening ook hij hem opkwam; 2. in
alle geval, ten minste, zoo niet; to be freed from all, if
it may le, - from the greatest evils, bevrijd te zijn, van
alle, ten minste, zoo mogelijk, van de grootste onheilen
( rampen); 3. echter, nochtans, intuss!ien,trouwens;Ishall
not oppose your design, I cannot - approve of it, ik zal
mij tegen uw voornemen niet verzetten, ik kan het
evenwel niet goedkeuren.
ilowita, (hau-itz), *_..ER, s. (mil.) houwitser, m. soort
mortier, 0.
Ilowker, (hou'-kur), 5. (zeev.) hooker (vaartuig), m.
Howl, (haul), ow. 1. huilen, loeien, brullen; 2 janken,
klagen; 3. (jag.)ritsig zijn.bw. - out, uitschroeuwen.
*__, 5. gehuil, geloei,
0.dw. bn. gehuild, geloeid.
Howlet, (haul-it), s. uil, nachtuil, m.
fowling, (haul'-ing), dw. bn. huilend, loeiend. -,
S. (het) huilen enz.; zie viows.
Howsoever, (hau-so-ev'-ur), bijw. en vw. ofschoon; zie
IIOWEVEIS.

.Hoy, (hoj), s. 1. (zeev.) trekschuit, kaag, v. lichter, m.
*_, tw. hei! ho! voort! pot!
Hoyden, (hoj'-dn), s. zie HOIDEN.
Hub, (hub), 5. (wag.) wielnaaf, v.
ilubbub, (hub'-bub), bijw. door elkander, ondereen.
*- ,s. geschreeuw, o. drukte, v. rumoer, o. *Boo, 5. het
weeklagen bij begrafenissen (in Ierland).
.Hubert, (hub'-urt), m. Huibert, Hubertus (m. n.).
Hunk, (huk), ow. (kh.) dingen, knibbelen.
fluckaback,(huk'-e-bek), s. (kh.) soort grof linnen, vaatdoeklinnen, 0.
iluckle, -(huk'-kl), s. 1. heup, v.; 2. hult, bochel, m.
*_BACKED, bn. gebocheld. 5 BEaay, 5. soort bezie, v.
5 BONE, 5. heupbeen, 0. 5 -BONES, mv. keten (kinderspel), V. mv.
Huckster, (hok -star), m. 1. verkooper in het klein, kleinhandelaar, venter, marskramer; 2. gauwdief, schurk, M. *...STRESS, V. kleinhandelaarster, v.
Huckster, (huk'-stur), ow. in het klein verkoopen, uit-,
rondventen. *_AGE, 5. kleinhandel, M. 5 ED, dw. ho.
uit-, rondgevent. _iwG, dw. bn. uit-, rondventend. -,
5. (het) uitventen, kleinhandel, rn
Hud, (hod), s. (note)dop, rn.
Huddle,(hud'-dl), a. 1. verwarde troep, - hoop, rn; all in a -,
allen op één hoop; 2. drukte, overhaasting; 3. wanorde, v.
Huddle, (hod-dl), bw. 1. ondereenwerpen, verwarren; 2.
verhaasten, overhaasten, haastig doen; to - one's clothes,
zich overhaast kleoden, (gem.) zich een kleedingstuk
omgooien; to - up, gauw - , slordig afwerken; knoeien (ook fig.). ow. 1. - together, along. on, zich haasten,
drukte maken; 2. zich (elkander) verdringen; to - into,
binnendringen (van een menigte); the clouds were hud-dling, de wolken pakten zich opeen. n, dw. bn. opeengedrongen enz.; zie HUDDLE. *ER, M. v. 1. druktemaker, - maakster; 2. knoeier, knoeister, M. V.
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dw. ho. opeendringend enz. -, s. 1. (het) opeendringen enz.; zie nuooz; 2. menigte, v. verwarde hoop,
- troep, M.
Hudibras, (hud' -i-bres) m. Hudibras (naam van den
held in eon komisch gedicht van den Engelschen dichter Butler). 5 -TIC, (-bres-tik), bn. in den trant van flu-dibras.
Hudson, (hud'-sun), m. Hudson (Eng. zeevaarder), m.;
-'5 hay, (aardr.) fludsons-baai (NoordAmerika), v.
Hue, (joe), 5- 1. kleur, verf; 2. schakeering, tint, v.; in
the greenish -, met een groene tint; 3. geschreeuw, 0.;
to pursue with - and cry, met gojouw vervolgen.
(joed), bn. geverfd, gekleurd, gesehakeerd, met een tint.
*LE5S, ho. kleurloos, bleek.
Huer, (joe'-ur), m. v. schreeuwer, uitjouwer, -ster, m. v.
Huff, (louf), s. 1. drift, v. toom, m. opleopendheid, v.;
the waiter came down in a -, de bediende kwam toernig
naar beneden; 2. aanmatiging, pralerij, v.; to be upon the
- about, een hoogen toon aanslaan bij; den kam opsteken;
I. opsnijder, grootsproker, praalhans, rn
Huff, (hul), bw. 1. doen zwellen, opblazen; 2. barsch
aanspreken, afsnauwun; 3. blazen (in het damspel). k-,
ow. 1. opzwellen; to - and puff, hijgen, buiten adem
zijn; 2. - at, (fig.) opvliegen (tegen), razen,tieren; to make
one - at, iem. doen uitvaren tegen; 3. opsnijden, pochen. *-ED, (huft), dw. bn. opgezwollen enz.; zie uurs.
s_Eu, in. pocher, praalhans, m. 5 -mzss, S. pralerj,
p oc h er j, v. gesnoef, 0. 5 JNG, dw. bn. opzwellend
-,
5. 1. (het) opzwellen enz; zie ness; 2. zwelling; 3.
drift, v. toom. rn; 4. pocherj, v. bn., 5 IsuLy,
bijw. pochend, pralend. 5 -isunzss, s. 1. pecherj,
grootspraak, v.; 2. geraas, getier, 0. *y ho. zie nos'nan.
Hug, (hugh), 5. innige omhelzing, v.; to give a coruish -,
een beentje zetten (bij het vechten). bw. 1. innig
omhelzen, aan het hart drukken, in de armen sluiten;
2. omsluiten, omvatten (met de armen); 3. liefkoozen,
vleien ; to - into snares, in een valstrik lokken (door
liefkoozingen); to - one's selffor, zijne handen wrjveo
van vreugde over; 4. (zeev.) vastmaken; to - the land,
dicht bij het land (bij den wal) houden; to - the wind,
dicht aan den wind sturen.
Huge, (joedsj), bn., *_Ly, bijw. 1. reusachtig, hoog, kolossaal; 2. wijd, onmeteljk, monsterachtig. *_BELLIED,
ho. dikbuikig, zwaarljvig. *_BonIED, bn. kolossaal, reusachtig, groot. *-BUILT, ho. hoog gebouwd. nEss, s.
1. reusachtigheid, v. (het) monsterachtige; 2. onmeteljke
omvang, M.
Hugy-, (joe -dji), bn. zie HUGE.
Hugged, (hugh-id), dw. bn. innig omhelsd eoz.; zie
HUG.

Hugger-mugger, (hugh'-ur-mugh'-ur), s. (gem.) 1.
nauwe plaats, v. hoekje, hokje; 2. geheim, 0.; in (a) -,
in het geheim; (gem.) achter de gordijotjes. -, bn.
bijw. 1. heimelijk, steelswjs; 2. waoordeljk, liederljk.
Hugging, (hugh-log), dw. ho. innig omhelzend enz.
*_, 5. (het) innig omhelzen enz.; zie HUG, bw.
Hugh, (joegh), m. Hugo (m. n.).
is M,
Huguenot, (joegh'-nut), m. v. hugenoot, m. v.
5. stelsel -, 0. leer der hugenooteo (hervormden in
Frankrijk), v.
Huguenote, (joe'-gh000t), s. 1. kookoveo; 2. kroes zonder pooten, rn
Huisher, (hoe-i' -shur), rn. deurwachter, koecht, m.
Huke, (joek), s. mantel, in.
Hulch, (hultsj), 5. bochel, hult, M. *_B.ICKED, ho. geboeheld, met krommeil rug. *..ED , ( hultsjt), s'y, ho.
opgezwollen, opgezet.
Hulk, (hulk), s. 1. romp (van een schip), rn; sheer -,
kiellichter; 2. pooton,, kostschip (op den Theems); 3. log
lichaam, 0.; 4. (fig.) hulk, v. schip, oefeningsvaartuig
(voor mattozen), o. bw. (w. g.) (veeschh.) ontweien. -Y, ho. log, zwaar.
Hull, (hul'), s. 1. bols, v. vlies, o. schaal, schil, v. (note-,
eier)dop, m.; 2. (zeev.) romp, rn; to lay a-, voor top
00 takel liggeo; to strike a -, alle zeilen sjerreo, - reven.
*_, bw. 1. schillen , ontbolsteren(vruchten), doppen, onthulzen; -'d harley, gepelde garst; 2. zeven (koren); 3.
(zeev.) met schoten doorboren (den romp). s', ow. (zeev.)
drijven (zonder zeil); to - to, op het droge zitten ; to
5 _ED, (huld), dw. ho. ge- - up and down, dobberen.
schild enz.; zie HULL. *_ING, dw. bn. schillend eoz.
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(het) schillen enz.; zio

HULL,

bw. *- Y, bn. hul

vliezig.
-zig,
S. (zeev.) lap, m. afgescheurd stuk
(zeildoek), o.
Huiver, (hul' -wur), S. (plant.) steekpalm, m.
Hum, (hum), s. 1. gegons; 2. gemompel, gemor, o.; 3.
(het) roepen, stottering, 4. pret, grap, beetnemerij, v.;
5. hm ! - ! tw. hm ! hm ! * - BIED, s, kolibrie (vogel), m.
*-BUG, S. bedrog, o. snoeverij, v. praatje, o. bluf, m. pocherij , v. gepoch, gesnoef, o.; to - out, of, (door pocherij) ontnemen, foppen; voor den gek houden, wijsmaken, praatjes op de mouw spelden. *-DRUM, bn. slaperig, traag, dom. *--HUMS, S. mv. (kh.) fijne Oost-Indische witte sits, v.
Hum, (hum), ow. 1. gonzen; 2. neuriën; 3. mompelen,
morren; 4. murmelen (van water); 5. hm! hm ! roepen,
brommen; 6. brommen (als een tol); 7. to - and haw,
balken (van ezels). *-, bw. 1. neuriën (een liedje); 2. foppen, bedriegen, (gem.) beetnemen.
Human, (joe' -men), bn., * - LY, bijw. menschelijk; sterfelijk; - life, 's menschen leven. -ATE, ('-et), bw. 1. aan
de sterfelijke wet onderwerpen; 2. met menschelijke gaven toerusten.
Humane, (joe-meen'), bn., *- LY, bijes. 1. menschlievend,
menschelijk, liefderijk; 2. menschelijk, 's menschen; learning, classieke letteren, humaniora. *- NESS, s. zie

Hulloek, (hul'-lok),

HUMANITY.

Humanist, (joe' -men-ist), m. 1. menschenkenner; 2. geleerde, philoloog, wetenschappelijk mensch, m.
Humanitarian, (joe- men -i-tee -ri-en), m. (godg.) die Jezus
Christus voor een mensch houdt. *- IsM, s. stelsel -, o.
leer van de humanitarianen, v.
Humanity, (joe- men'- i -ti), s. gmv. 1. menschelijkheid,
sterfelijkheid; 2. menschheid, v. menschelijk geslacht,
o.: 3. menschlievendheid, menschelijkheid, gevoeligheid,
v. *-s, (-ies), s. mv. classieke letteren, v. mv. humaniora, v.
Humanization, (joe- men -i- zee'-sjun), s. beschaving, ver
-menschlijkg,v.
Humanize, (joe'- men-ajz), be. beschaven, vermenschelijken, tot mensch vormen. *- D, dw. bn. beschaafd.
*...ING, dw. bn. beschavend.
Humankind, (joe' -men-kajnd), S. zie MANKIND.
Humation, (joe-mee' -sjun), s. begrafenis, v.
Humble, (um'-bl), bn., *...Y, bijw. 1. nederig, burgerlijk,
gering: her - fortune, hare nederige fortuin ; an - fare,
een sober maal; 2. bescheiden; 3. onderdanig; your most
- servant, uw zeer onderdanige -, uw dienstwillige
dienaar (aan het slot van brieven); the -s, (Bijb.) de
nederigen. *- BEE, s. 1. horzel, m. smaas, v.; 2. (plant.)
bijenblad, o. * - BEF- EATER, s. bijenwolf (insect), m.
* -MOUTHED, bn. (Steak.) bescheiden, zedig, beschroomd.
*-NFss, s. nederigheid, bescheidenheid, v.; zie HUMILITY.
*-PLANT, s. (plant.) kruidje-roer-mij-niet, o.
Humble, (um'-bl), bw. 1. vernederen, verlagen; to one's self. zich vernederen; zich verootmoedigen; to
- the pride, den hoogmoed ternederslaan ; to - the
power of, de macht fnuiken van; 2. verlagen, lager maken; to - one's self to..., zich verwaardigen te... *- D,
dw. bn. vernederd enz.; zie HUMBLE. *-R, m. v. die -,

dat vernedert.

branding door (heet) vocht, v. 4- GANGRENE, S. (gen.)
koudvuur, 0. *-IDITY, * -NESS, S. vochtigheid, natheid , v.
Humiliate, (joe -mil'- i -et), bw. vernederen, deemoedigen,
diep krenken. *- D, dw. bn. vernederd enz.; zie HUMILIATE. *...ING, dw. bn. vernederend. -, s. (het) vernederen enz.; zie HUMILIATE. * ...ION, (-ee'-sjun), s. 1. vernedering, krenking; 2. kastijding; 3. verlaging, v.
Humility, (joe -mil'- i -ti), s. gmv. 1. nederigheid, v. ootmoed, m.; with all -, in allen ootmoed; 2. daad -, handeling van ootmoed, v.
Humin, (joe' -min), s. zie HUMUS.
Humite, (joe' -majt), s. zek. Vesuvische kristalstof, v.
Hummed, (humd), dw. bn. gegonsd enz.; zie HUM.
Hummer, (hum'-mur), m. die -, dat gonst, neuriet enz.;.
toejuicher, m.; zie HUM.
Humming, (hum'- ming), dw. bn. gonzend enz. *-, s.
(het) gonzen enz.; zie HUM, ow. *- ALE, s. schuimende
ale (bier), o. *- BIRD, s. kolibrie (vogel), m.; the green
- bird, de groene specht.
Hummock, (hum' -mok), s. aardhoop, terp, m.
Hummums, (hum'-mums), s. mv. 1. bad-, zweetstoof, v.
warm bad, o.; 2. zek. koffiehuizen te Londen, o. mv.
Humor, (joe' -mur), s. 1. vocht (van het lichaam), o.;
2. luim, geestgesteldheid, v.; to be in bad -, to be out
of -, kwaad geluimd -, in kwade luim zijn; to put
into good -, in een goede luim brengen; they appaered
to be in good - with each other, zij schenen zeer in hunnen schik met elkander te zijn; to get out of - with,
kwaad worden op; to put out of - with, ontevreden -,
boos maken op..., tegen...; I am not in the - to, ik
heb geen lust te...; Ifelt in no - to call, ik had geen
lust er heen te gaan; 3. kwade luim, boosheid; v.;.
has he not -s to be endured? heeft hij geene nukken te
verdragen? 4. gril, v.; when you are in the - to, als
gij de gril krijgt om...; if you allow him to have his -,
indien gij hem zijne willetjes (grillen) toelaat; 5. (lett.)
geestigheid, gemoedelijkheid (van stijl), ongezochtheid,v.
humor, m.; broad -, ongekunstelde vroolijkheid; a piece
of -, een geestige zet; 6. gewoonte, hebbelijkheid, v.;
the - of lying, de hebbelijkheid van te liegen; 7. what is
the - of this? wat moet dit eigenlijk beduiden?
Humor, (joe' -mur), bw. 1. inwilligen, toegeven (grillen
enz.); to - one'spassions, zijne hartstochten volgen; to - an
idea, zich aan een denkbeeld overgeven; 2. doen uitkomen (een muziekstuk, een rol enz.). *- AL, bn. (gen.).
tot de vochten beboorend; zinking...; -fever. zinking koorts; - p,atliology. ziekteleer der vochten. *-ALISM,
m. (gen.) zinkingziekte-toestand,m. 5- ALIST,s.kennerder
zinkingziekten en van hare genezing, m.*- ED, ('-murd),
dw. bn. toegegeven enz.; zie BUmoR, bw. -, bn., -LY,
bijw. ill - , good -, kwaad -, goed geluimd. 5 -ING,
dw. br. toegevend enz.; zie HUMOR, bes. *- ISM, S.
(gen.) staat -, toestand der vochten, m.
Humorist, (joe' -mur-ist), m. v. 1. geestig -, luimig mensch
(man, vrouw), grappenmaker, - maakster, m. v.; 2. geestig schrijver, humorist, m.
Humorless, (joe' -mur -les), bn. geesteloos, laf, zouteloos.
Humorous, (joe' -mur-us). bn., * - LY, bijes. 1. grappig,
luimig; 2. zonderling, grillig. *- NEss, s. 1. grappigheid,
luimigheid; 2. zonderlingheid, grilligheid, v.
Humorsome, (joe' -mur-sum), bn., *- LY, bijes. zie

Humbles, (um'-blis), s. mv. ingewanden (van een hert),
HUMOROUS.
0. mv.
Hump, (hump), s. bochel, buit, m. *- BACK, s. bochel,
Humbox, (joem- boks), s. kansel, m.
Humbling, (um'-bling), dw. bn. vernederend enz. f-,
m. k -, m. V. bultenaar. -ster, m. v. *- BACKED, bnd
gebocheld, bultig. *-ED, bn. met een bult.
s. (het) vernederen enz.; zie HUMBLE.
Humboldtine, (hum'-boldt-ien), s. (delfst.) soort ijzer Humph, (humf), tw. hm! hm! he!
*...ITE, ('-ajt), s. soort delfstof, v.
-erts,o. Humphrey, (hum'-fri), m. Humfried (m. n.); to dine
with duke -, zijnen maaltijd verzuimen.
Hume, (icon), m. David Hume (Eng. geschiedschrijver,
1711-1776).
Humus, (joe'-mus), s. aardstof. tuinaarde, plantaarde, v.
Hunch, (hunstj), s. 1. bult, m.; 2. brok, o.; 3. stoot met.
Humect, (joe-mekt'), bw. bevochtigen, besproeien.
Humeetate, (joe-mekt' -et), bw. zie HUMECT. *...ATION,
den elleboog; 4. vuistslag, stomp, m. *- BACK, m. v. ge('- ee-sjun), S. bevochtiging, besproeiing, v. ...IVE, ('-iv),
bochelde, m. v. 5--BACKED, bn. gebocheld.
Hunch, (huntsj), bw. 1. stooten, duwen (met den ellebr. bevochtigend, besproeiend.
boog), stompen; 2. gebocheld -. bultig maken. 5-ED,
Humeral, (joe' -mur-el), bn. (ontl.) de schouders betreffend, schouder...
dw. bn. gestooten, gestompt. *-ING, dw. bn. stootend,
Humerus, (joe' -mur-us), s. (ontl.) sleutelbeen, o.
stompend.
Hundred, (hund'-rid), bn. en telw. honderd; one - and
Humfrey, (hum-free), m. Humfried (m. n.).
Humic, (joe'-mik), s. - acid, (aardk.) aardzuur, o.
ten, honderd-tien; a - men, honderd mannen, - man;
Humicubation, (joe - mi -kjoe-bee'-sjun), s. (w. g.) knie
five -, vijfhonderd ; five - and thirty, vijfhonderd
honderdtal, o.; half a -, een halfhonderd;-dertig.*,s
liggen op den grond.
-ling,v.(het)
Humid, (joe' -mid), bn. vochtig, nat. *- BURN, s. verone - eggs, een honderd eieren; -s of pounds, honderden

HUN. -- H UR.
ponden ; by -s and thousands, bij honderden en duizenden ; he had lost a cool -, hij had maar eventjes honderd (pond sterling) er bij ingeschoten; 2. honderd vuren
(bij landverdeeling) district, o. *- coURT, s. (recht.)
districts- rechtbank, rechtbank van honderd mannen, v.
*-FOLD, bn. honderdvoudig. *-HEADED, bn. honderdhoofdig. *-wEIGHT, s. centenaar, gewicht van 100 pond
(in Eng. = 112 Eng. ponden = 51 kilogr. ongev.), m.
Hundredur, (hund'-red-ur), m. (Eng. recht), 1. districtscommissaris; 2. districts- gezworene, m.
Hundredth, (hund'-redth), bn. honderdste.
Hung, (hung), vt. hing. *-, vdw. gehangen enz.; Zie HANG.
*-BEEI, s. zoute -, gezouten vleesch, rookvleesch, pekel

HUH.
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Hurl, (hurl), s. 1. worp, m. (het) slingeren; 2. geraas,
rumoer, o.; 3. (het) slaan met den bal. *- BONE, S.
(veearts.) dijbeen, o. *- WIND, s. dwarrelwind, m.
Hurl, (hurl), bw. werpen, slingeren; (ook fig.) to -= the
ball, den bal slaan. *-, ow. wentelen, zich snel bewegen. * - ED, dw. bn. geslingerd (naar) enz.; Zie HURL.
*-ING, dw. bn. slingerend (naar). *- ER, m. 1. slingeraar; 2. worstelaar, kampvechter, m.
Hurly-burly, (hur' -li- bur' -li), s. (Shale.) rumoer, geweld,
geraas, o.
Huron, (joe'run), m. Huron (volksnaam), m.
Hurra, (hur-rao), tw. hoera ! hoezee ! *-, bw. hoezee
hoera ! schreeuwen.
-vlesch,o. Hurricane, (hur'-ri-ken), s. orkaan, m.; it blows a -,
Hungaria, (hun' -gher -i-e), Zie HUNGARY. *-N, bn. Honer waait een orkaan. * - DECK, s. (zeev.) overloop, 'm.
gaarsch. *-, m. V. Hongaar, m. Hongaarsche (vrouw), v.
* -MONTHS, S. mv. (zeev.) orkaanmaanden, v. mv.
-. s. (het) Hongaarsch (taal).
Hurried, (hur'-rid), dw. bn., * - LY, bijw. overhaast enz.;
Hungary, (hungh'-e-ri), s. (aardr.) Hongarije, o. * WA
zie HURRY; she cast a -- glance at (towards), zij wierp
TER, S. zeker reukwater (eau de la reine de Hongrie), o.
een vluchtigen blik op (naar). *- NESS, s. overhaasting, v.
Hunger, (hun' -ghur), s. 1. honger, eetlust; 2. honger, m. Hurrier, (hur'- i -ur), m. bespoediger, drijver, m.
hevige begeerte, v.; the - of gold, de gouddorst. *- BIT, Hurry, (hur' -i), s. 1. haast, v. spoed, m. overhaasting, v.
* -BITTEN, bn. door den honger gedreven, - verzwakt.
overgang, m.; to run in a -, overhaast loopent in a great
* -STARVED., bn. uitgeput van den honger. *-STUNG,
-, in groeten spoed: what is the cause of your - ? wat
bn. gedreven -, geprikkeld door den honger.
is de reden van uwe haast ? to be in a - to, zich haasHunger, (hun' -ghur), ow. hongeren, honger hebben, - lij
ten om; he is never in a - to come back, hij haast zich
verhongeren; (fig.) - after, - - for, hongeren -,-den,
nooit naar huis te komen; there is no -, er is geen
hunkeren -, dorsten (naar). *-, bw. uithongeren. *- ED,
haast bij; to act in a -, overijld te werk gaan; 2. drokte,
dw. bn. gehongerd, uitgehongerd. * - ING, dw. bn. honv. geraas, o. verwarring, v. rumoer, o.; the - of the
gerend, uithongerend enz.; zie HUNGER, ow. en bw.
capital, de drokte der hoofdstad; a - of affairs, een
* -LY, bn. en bijw. hongerig, uitgehongerd. *- LIN, S.
vloed van zaken; 3. gedrang, o. volkshoop, m.
zeker kleed der Hongaarsche vrouwen, o.
Hurry, (hur' -i), ow. zich haasten, - spoeden; to - after,
Hungred,(hun' ghrid), be. Zie HUNGERT,Y.
hard naloopen; to - away, hard wegloopen, zich heen Hungriness, (hun' -ghri -nes), s. eetwoede, v. geeuwhonspoeden, hard (de kamer) uitloopen; to - back, to ger , M.
away back, overhaast terug -, naar huis komen; to Hungry, (hun' -ghri), bn. 1. hongerig; to be -, to feel -,
forward, zich voorwaarts spoeden; to - in, overijld -,
honger -, eetlust hebben, hongerig zijn ; a - day, een
haastig binnenkomen; to - off, wegloopen, - vluchten;
dag zonder eten. - van gebrek ; a - look, een uitgehonto - on, zich spoeden, haast maken; to - on to, zich
gerd gelaat; 2. (fig.) to be - after, hongerig -, dorstig
haasten naar; to - out, zich haastig begeven uit, - naar
zijn naar; a - soil, een dorstige -, magere grond ; 3.
buiten, (de kamer enz.) uitspellen; to - over, haastig
armoedig; 4. vrekkig. *- EVIL, s. geeuwhonger, m.
overloopen; her eye hurried over the ship, zij wierp een
Hunks, (hunks), m. vrek, gierigaard, m.
vluclitigen (gretigen) blik op het schip; I hurried up to
Huns, (buns), s. mv. (de) Hunnen (volk), m. mv.
his room, ik haastte mij naar boven, - naar zijne kamer.
Hunt, (huntl, s. 1. jacht, klopjacht. v.; we had a - for
-, bw. 1. overhaasten, bespoedigen; to be hurried ent
squirrels, wij maakten jacht op eekhorentjes; 2. troep
of life, uit het leven gerukt worden; 2. overijlen, in do
jachthonden. m.; a - with toils, jacht met netten: 3. ver
war brengen; to - away, wegvoeren, in allerijl verzenV. (het) nazetten. *-COUNTER, M. slechte jacht--volgin.
den; to - back, in haast doen terugkeeren, - terugzenhond; (fig.) domme kerel, m.
den; to - in, overhaast naar binnen zenden, - duwen;
Hunt, (hunt), bw. 1. jagen (wild); 2. vervolgen, nazetten,
to - off, in allerijl -, eensklaps wegzenden, doen heen
verjagen; to - from, opjagen, doen opvliegen (gevoto - on, aanzetten, drijven: to - out, weg -, naar-gan;
gelte); to - out of, verjagen uit; 3. richten, aanhitsen
buiten drijven, - jagen ; medevoeren; to - over, haas
(de honden ter jacht); to - down, afjagen, doodjagen;
overbrengen, - overmaken. * - ING, dw. bn., -- LY,-tig
(fig.) afmatten; to - out, opsporen (wild); to - up, opbijw. spoedend enz. -, s. (het) spoeden, spoed, m.
jagen, opzoeken. *-, ow. 1. jagen, op de jacht zijn; to enz.; zie HURRY, ow. en bw.
for ducks, op eenden jagen; to -. change, het spoor bijster Hurry-skurry, (hur'- i -skur' -i), bijw. ondereen, verward.
zijn (van jachthonden) : to - after, bejagen (inz. fig.); to Hurst, (hurst), s. bosschage, boschj e, o.
- after applause, lof bejagen; to - after a title, een Hurt, (hurt), s. 1. wond, kwetsuur, pijn, v.; he received
titel bejagen; 2. ritsig zijn (van dieren). *- ED, dw. be.
no - from his fall. zijn val veroorzaakte hem geen
gejaagd enz.; zie HUNT, bw. *- FR, m. 1. jager; 2. speur -,
kwetsuur, - geen pijn; he received several -s, hij
jachthond, m.; 3. jachtpaard, o. klepper, m. *-'s wrIP,
ontving verscheidene wonden; 2. schade, v. nadeel, o.;
jachtzweep, v.
there has been no - done, er is geen schade aangericht;
Hunting, (hunt'-ing), dw. bn. jagend enz. f -, s. 1. (het
to the - of kings, tot nadeel der koningen; to do - to,
jagen enz.; zie HUNT, bw.; 2. jacht, v.; bear -. berenschade toebrengen aan.
jacht; to go a -, to ride a -, op de jacht gaan; they were Hurt, (hurt), bw. onr. (vt. vdw. hurt), 1. wonden, kwetout a -, zij waren op do jacht: a day's -, een dag op
sen , pijn veroorzaken, zeer doen; he has - his leg, hij
de jacht; 3. - after, vervolging, (het) nazetten. *-BUGLE,
heeft zijn been gekwetst, - beleedigd; 2. benadeelen, be* -HORN, S. jachthoren. m. *- COG, s. (stoomw.) verspring sehadigen; he was - in his interests, hij werd in zijne
tand, m. *- HANGER, S. jachtmes, o, hartsvanger, m.
belangen benadeeld; to - plants, gewassen beschadigen;
* -MATCH, * -PARTY. s. jachtpartij, v.*- mooN, s. wassende
3. bederven; to - one's estate, zijne fortuin -, zijne bemaan,v. * - NAG, s. jachtpaard, o. - klepper, m. *- SEAT, S.
zit t i n gen op het spel zetten, - doen achteruitgaan; 4. (fig.)
jachthuis, -slot, o. *- TRUSS, s. (heelk.) onderlijfsband, m.
kwetsen, beleedigen. hinderen; he has - her feelings,
Huntress, (hunt'-res), v. jageres, v.
hij heeft haar gevoel gekwetst; he was - at her silence,
Huntsman, (hunts'-men), m. 1. jager; 2. pikeur, m.
haar zwijgen hinderde hem; he was - to hear such lies,
*-SHIP, s. 1. jacht, v.; 2. jagersbedrijf, o. jachtkunst, v.
het griefde hem zulke logens te vernemen.
Huntsup, (hunts'up), s. kreet voor de ochtendjacht, m. Hurt, (hurt), dw. bn. gekwetst enz.; zie HURT, bes.
Hurd, (hurd), s. (zeev.) streng kabelgaren, v.
Hurter, (hurt'-ur), m. v. 1. kwetser, -ster, die (dat) pijn
Hurden, (her -din), s. (kh.) soort grof linnen, o.
veroorzaakt, zeer doet; 2. benadeeler, -ster; 3. (fig.) beHurdle, (hur'-dl), s. 1. horde. v.; to draw on a -, op
leediger, -ster. m. v. *-, s. voorbalk, m.
een horde sleepera; to ride on a -, op een horde gesleept Hurtful, (hurt'-feel), bn., *- LY, bijw. 1. pijnlijk, schaworden; 2. (vest.) schanskorf; 3. strop, m. *- RACR, s.
delijk ; 2. (fig.) kwetsend. grievend. 5 -NESS, s. 1. pijn
(rijsch.) soort wedren te paard. m.
schadelijkheid, v.; 3. (fig.) (het) kwetsende,-lijkhed:2.
Hurdy-gurdy, (hur--di-ghur'- di), s. lier, v. zakorgel, o.
grievende.
Hurgil, (hur'-djil), m. zak - ooievaar, m.
Hurtle, (hur'-tl), ow. 1. tegen elkander stooten, botsen;
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HUB,. - HYA.

2. klinken; 3. zich hevig bewegen. *-, bw. 1. krachtig
schudden, rukken; 2. slingeren, werpen. *-, dw. bn.
gebotst enz.; Zie HURTLE.
Hurtle-berry, (hur'-tl-bur'-ri), s. (-ies), mirtenbezie v.
Hurtles, (hur'-tlis), s. mv. paarden, o. rev.
Hurtless, (hurt'-les), bn., *-LY, bijes. 1. onschadelijk,
onschuldig; 2. ongedeerd, heelhuids. *- NESS, s. 1. onschadelijkheid; 2. ongedeerdheid, v.
Husband, (hus'-bend), m. 1. echtgenoot (gehuwd man);
2. (zeev.) kapitein en reeder tevens, kapitein-boekhouder; 3. huisheer; 4. waard; 5. huisman, landbouwer,
oeconoom, boer, M. *-MAN, m. 1. landbouwer, huisman;
2. heer des huizes, in.
Husband, (hus'-bend), bw. 1. besturen, beheeren (een
huis, land enz.); 2. besteden (den tijd); 3. bebouwen,
exploiteeren; 4. huwen (een man); being so -ed, met zulk
een man gehuwd te zijn. * - AGE, ('-idsj), s. (kh.) provisie, v. kaplaken, o. *- ED, dw. bn. bestuurd, bebouwd;
zie HUSBAND, bw. *- ING, dw. bn. besturend, bebouwend enz. -, s. (het) besturen enz.; zie HUSBAND.
*-LESS, bn. zonder man, ongehuwd. *- LY, bn. sober,
huishoudelijk.
Husbandry, (hus'-ben-d-ri), s. 1. landbouw, m.; 2. landhuishoudkunde, oeconomie; 3. huishouding; 4. huishoudelijkheid, spaarzaamheid, v.
Husgable, (hus'-ghi-bl), s. (recht.) huishuur, v.
Hush, (husj), bn. stil, bedaard, gerust, kalm. *-, bw. 1.
doen zwijgen, het zwijgen gebieden, - opleggen; the place
-. es the beholder into reverence, liet oord legt den bezoeker een eerbiedig zwijgen op ; the court was -ed,
stilte heerschte in de vergadering; the song was -ed,
de zang verstomde, - zweeg; 2. stillen, doen bedaren
(onrust, zorg enz.): 3. to - ul), smoren, onderdrukken.
*_, ow_ zwijgen, het stilzwijgen in acht nemen. *-,
tw. stilte ! zwijg! *-ED, (husjt), dw. bn. tot zwijgen
gebracht enz.; zie HUSH, bn. en ow. *- ING, dw. bn.tot
zwijgen brengend enz.; zie HUSH, bw. en ow.
Hushmoney, (husj'-mun-i), s. geld om het zwijgen te
koopen, omkoopgeld, o.
Husk, (husk), s. 1, huls, schil; 2. schelp, v.; 3. onderste
van stijfsel, o.; 4. - of si lk, pop van een zijdeworm.
Husk, (husk), ow. 1. zeven (koren); 2. schillen, pellen
(vruchten). doppen. *- ED, (huskt). dw. bn. gezeefd enz.;
zie Husx; - peas, doperwten. * - ILY, ('-i- li), bijw.
zie HUSKY. *-INESS, s. 1. hulzigheid; 2. heeschheid, v.
-ING, dw. bn. schillend, doppend. -, s. (het) schillen enz.; zie HUSK.
Huskans, (husk'-eis), s.mv. grove -, zware overlaarzen,v.
Husky, (hus'-ki), tin. 1. hulzig, hulsaehtig; a - harvest,
oogst van hulsvructiten; 2. schor, heesch; 3. ruw, scherp
(op het gevoel).
Huso, (joe'-so), s. soort steur (visch), m.
Hussar, (hus- saai'), m. huzaar, hussaar, m.
Hussite, (hiss'-it), m. (gesch.) Hussiet (volgeling van Jan
Huss, 1417).
Hussy, (hus'-si), V. slet, v. gemeen wijf, o.
Hustings, (hus'-tings), s. mv. openbaar spreekgestoelte
(bij de verkiezingen in Engeland), o.; on the -, bij de
kiesvergaderingen; court of -, een der Londensehe
gerechtshoven.
Hustle, (hus'-tl), bw. en ow. stootera, opdringen. *- D, dw.
ho. opgedrongen. *...LING, (hus'-tling), dw.bn. opdringend.
Huswife, (hus'-zif), v. 1. (Shak.) feeks, helleveeg, v. boos
wijf, o.; 2. goede huishoudster, v. *-, bw. bezuinigen,
sparen. *- RY, (-huz'-zif-ri), s. huishouding, huishoudelijkheid, v.; good -, geregelde huishouding.
Hut, (hut), s. 1. hut; 2. (mil.) barak, kazerne, v. -, bw.
ow. (mil.) inkwartieren, kazerneeren, kwartier nemen.
Hutch, (hutsj), s. 1. broodkast, v.; 2. kneedtrog; 3. rotteval (op het land), m.; 4. konijnenhok, o. *- ED, (hutsjt),
bn. 1. weggesloten (in een kast); 2. gevangen (in een
val). * - ING, dw. bn. wegsluitend.
Hutted, (hut'-tid), dw. bn. gekazerneerd. *...ING, dw.
bn. kazerneerend.
Hux, (huks), bw. visschen met blazen als dobbers (inz.
snoek). * - - ING, S. snoekenvangst, V.
Huzz, (huz), ow. gonzen.
Huzza, (huz' -za), tw. hoezee! *-, ow. en bw. hoezee!
roepen, met hoezee ! begroeten. *- FD, dw. bn. met
hoezee ! begroet. *- ING, dw. bn. met hoezee ! begroetend,
- inhalend. -, s. (het) hoezee-geroep, gejuich.
Hyacinth, (liaj'-e-sint), s. hyacinth, o. (stofnaam); hya_
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chinth, v. (bloem); hyacinth, m. (steen). *- INE, ('-ien),
bn. 1. hyacinthen, van hyacinth; 2. oranjegeel.
Hyacinthus, (hsj-e-sint'-us), m. Hyacinthus (m. n.).
Hyades, (haj'-e-dis), s. mv. (sterr.) regensterren, v. mv.
Hyads, (haj'-eds), zie HYADES.
Hyaline, (haj'-e-lin), bn. glazen..., glas..., kristallen.
Hyaloid, (haj'- e- lojd), s. glasvocht, kristallijn (der
oogen), o.
Hybrid, (hib'-rid), 1. bastaard, m.; 2. bastaardplant, v.
-ors, bn. bastaardachtig, bastaard.... *- ISM, *-ITY,
s. bastaardij, v. gemengd ras, o.
Hydage, (haj'-didsj), s. (recht.) land-, pachtrecht, o.
Hydatid, (hid'-e-tid), s. zek. ingewandsworm, m.
Hydra, (haj'-dre), s. (fab. en sterr.) 1. hydra; 2. armpoliep, V. veelarm, in.
Hydracid, (haj-dres'-id), s. (scheik.) waterstofgas-zuur, o.
Hydragogue, (haj'-dre-ghoogh), s. (gen.) water-, vochtuitdrijvend middel, o. *...GOGY, S. waterwerkkunst, waterleiding, v.
Hydrangea, (haj-dren'-dji-e), s. (plant.) hortensia, v.
Hydrant, (haj'-drent), s. waterwerktuig, o. hydraulische
machine, v.
Hydrargillite, (haj-diaar'-sjillit), v. (delfst.) wavelliet
(naar Wavel dus genoemd), o.
Hydrargyrum, (haj-draar'-dji-rum), s-. kwikzilver, o.
Hydrate, (haj'-dret), s. (scheik.) verbinding van metaal
hydraat, o. *- D, bn. tot hydraat-oxydemtwar,v.
gevormd.
Hydraulic, (haj-draol'-ik), *- AL, bn. (nat.) hydraulisch,
waterwerkkunstig, waterleidend; - engine, waterwerktuig. o. perspomp, v. *-s, mv. waterwerkkunst,
hydraulica, V.
Hydraulicon, (haj-draol'-ik-un), s. waterorgel, o.
Hydrenterocele, (haj-dren-tur'-o-siel), s. (gen.) darmwaterbreuk, V.
Hydriad, (haj'-dri-ed), s. (fab.) waternimf, v.
Hydriodate, (hid'-ri-o-det), s. (scheik.) hydriootzuurzout, o.
Hydriodic, (hid-ri-od' -ik), bn. - acid, (scheik.) hydriootzuur, m.
Hydrocele, (haj'-dro-siel), s. (heelk.) waterbreuk, v.
Hydrocephalus, (haj-dro-sef'-e-lus), s. (gen.) 1. hoofdwaterzucht, v.; 2. waterhoofd, o. 5 ...CHLOBATE, (-kbo'-ret),
s. (scheik.) hydrochloor, V. *...CYANIC, S. Pruisisch
zuur, o.
Hydrodynamic, (haj-dro-di-nem' -ik), bn. (wisk.) waterweegkundig, hydrodynamisch. *-s, s. mv. waterweegkunde, hydrodynamica, v.
Hydrofluate, (haj-dro-floe'-et), s. (scheik.) vloeiend zuur
-zout,.
Hydrogen, (haj'-dio-dj in), s. (scheik.) waterstof(gas), o.
Hydrogenate, (haj'-dro-djin-et), *...GENIZE, (-najz), bw.
(scheik.) waterstof met eene zelfstandigheid verbinden.
*...GENOUs, ('-dji-nus), bn. (scheik.) waterstofhoudend.
Hydrographer, (haj-drogh'-ref-ur), m. zoekaartenmaker,
hydrograaf, m. *...GRAPHIC, -AL, bn. hydrographisch; map, zeekaart. *...GHAPHY, S. zee-beschrijving, kennis der
zeekusten, kunst van zeekaarten te maken, v.
Hydroguret, (haj-drogh'-joe-ret), s. (scheik.) waterstof
een basis, v.; - of carbon, olievormend-verbindgmt
gas; - of phosphorus, phosphorisch-waterstofgas; - of
potassium, kalium-waterstofgas, o.
Hydrolite, (haj'-dro-lajt), s. watersteen, m. (bergstof.
Hydrology, (haj- drol'-o-dji), s. (nat.) waterbeschrijving,
V. * ...LOGICAL, bii. waterbeschrijvend.
Hydromancy, (haj'-dro-men-si), s. waterwaarzeggerij,
V. * ...MANTIC, bn. tot de waterwaarzeggerij behoorend.
Hydromel, (haj'-dro-mil), s. mede, v. honigwater, o.
Hydrometer, (haj-drum'-i -tur), s. (werkt.) watermeter,
m. *...METRIC, -AL, bn. tot het watermeten behoorend.
5 ...METHY, (-drum-i-tri), s. gmv. water-, vochtmeetkunde,v.
Hydro-oxid, (haj-dro-oks'-id), s. (scheik.) hydro-oxyde, o.
Hydropathie, (haj-dro-path'-ik), bn. tot de waterkuur
behoorend, hydropathisch. *...PATHIST, m. die door de
waterkuur tracht te genezen; hydropathist, m. *...PATHY,
s. gmv. geneeswijze door water, waterkuur, hydropa the, v.
Hydrophane, (h aj'-dro'-fen), s. (delfst.) donkere steen
in water doorschijnend wordend, m. *...ANOUS, (drof'-enus), bn. doorschijnend door indompeling in water.
Hydrophides, (haj-druf'-i-dis), s.mv. zee-, waterslangen,
V. mv.
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Hydrophobia, (haj-dro-foo'- bi -e), s. (gen.) watervrees, v. Hyper, (haj'-pur), bijw. over, hoogst. * —BATIC, (-bet' -ik),
bn. verwisseld, omgezet. * —BATON, ('-bet-un), s. zie
*...PHOBIC, (-fob' -ik), bn. aan watervrees lijdend.
HYPALLAGE.
Hydrophyte, (haj'-dro-fajt), s. zek. waterplant, v.
Hyperbola,
(haj-pur-- bo-le), s. (wisk.) 1. hyperbool (zek.
bn.
(gen.)
waterzuchtig;
*_AL,
-ik),
drop'
Hydropic, (hajkromme lijn); 2. kegelsnede, v.
— swelling, watergezwel; — distemper, waterzucht.
Hyperbole, (haj-pur'-bool), s. (red.) overdrijving, ver
S. mv. middelen tegen de waterzucht, o. mv.
V. * ...IC, (- bol'-ik), —AL, bn., —ALLY, bijw.-grotin,
Hydropsy, (haj'-drop -si), zie DROPSY.
(red.) overdrijvend, (red. en wisk.) hyperbolisch. *...IFORM,
Hydrosalt, (had'-dro-saalt), s. (scheik.) soort zout, o.
bn. (wisk.) hyperbolisch gevormd. *...IsM, s. gebruik der
.Hydroscope, (haj'-dro-skoop), S. (oudt.) wateruurwerk, o.
hyperbola, o. *...IST, m. die altijd van hyperbolische
Hydrostatic, (haj-dro-stet' -ik), *— AL, bn. waterwegend,
hydrostatisch. *—s, s. mv. (nat.) waterweegkunde, hydrovormen zich bedient, overdreven schrijver, m. *...IZE,
ow. en bw. (red.) overdrijven. *...oID, s. (wisk.) hyperstatica, V.
bolisch lichaam, o.
.Hydrosulphate, (haj-dro- sul' -fet), s. (scheik.) zwavel
(-sul'
*...SULPHURIC,
o.
Hyperborean,
-zout, hydrosulfaat,
-watersofzu
(haj-pur-bo'-ri-en), bn. noordelijkst. *– ,
m. v. (aardr.) bewoner -, bewoonster van de meest noorfur-ik), bn. (scheik.) — acid, zwavelwaterstofzuur.
delijke streken der aarde, hyperboreër, hyperboreïsche
Hydrothorax, (haj-dro-tho-reks), s. (gen.) borstwater(vrouw), m. v.
zucht, v.
(haj-pur- kaar' -bjoe-ret-id), bn.
Hydrotic, (haj-drot' -ik), bn. water-, zweetdrijvend. *—, Hypercarbureted,
(scheik.) met koolstof verzadigd.
S. zweetmiddel, o.
Hydroxid, (haj-droks'-id), s. metaal-oxyde met water Hypercatalectie, (haj-pur-ket-e -lek'-tik), bn. (dichtk.)
overlettergrepig.
verbonden, water-oxyde, o.
Hypercritic, (haj-pur-krit' -ik), m. overdreven vitter, m.
:Hydrous, (haj'-drus), bn. waterig, waterhoudend.
*_, *— AL, bn., S_ALLY, bijw. over-vitzuchtig. *_ISM ,
Hydruret, (haj'-droe-ret), s. (scheik.) waterstofverbin(-krit'- i -sism), s. overdreven kritiek, v.
ding, v.
Hydrus, (haj'-drus), S. 1. zeeslang, v.; 2. zek. getarnte, o. Hyperdulia, (haj-pur-djoe'- li -e), s. (r. k.) buitengewone
dienst ter eere van de Heilige Maagd, m.
:Hyemal, (haj- i' -mel), bn. wintersch, winter... *...MATE,
(haj' -i -met), ow. overwinteren. *...MATION, (- mee' -sjun), Hypericon, (haj-pur' -i-kun), s. St.-Janskruid, o.
Hyperion, (haj-pi'-ri-un), m. (fab.) naam van Apollo.
S. overwintering, V.
Hypermeter, (haj-pur'- mi -tur), s. al wat de gewone
Hyems, (haj'-ims), s. (Shak.) winter, m.
maat overstijgt (inz. verzen).
Hyena, (haj- ie'-ne), s. hyena (verscheurend dier), v.
Hygieia, (haj-dji'-aj-e), v. (fab.) Hygiea (godin der gezond- Hypermnestra, (hi-purm- nes' -tre), s. (gesch.) Hypermnestra (vrouw van Agamemnon).
heid), v.
Hygieian, (haj-dji'-en), bn. (gen.)lhygiënisch, de gezond Hyperorthodoxy, (haj-pur-or'-tho-doks -i), s. gmv. overdreven rechtzinnigheid, v.
betreffend.
-heidslr
Hygieina, ( haj-dji-ien'),s.gmv.gezondheidsleer,hygiëne,v. Hyperoxyd, (haj pur-oks'-id), s. wat overzadigd is met
zuurstof, hyperoxyde, o.
:Hygienik, (haj-dji-en' -ik), bn. hygiënisch.
Hygrology,(haj-ghrol'-o-dji), s. (gen.) leer der vochten, v. Hyperphysical, (haj-pur-flz' -i-kel), bn. overnatuurlijk.
Hygrometer, (haj-ghrom'- i -tur), s. (lucht)vochtmeter, Hypersareosis, (haj-pur-saar-ko'-zis), s. (heelk.) wild
vleesch, o,
hygrometer, m. *...METRIC, (-met' -rik), —AL, bn. lucht -,
vochtmetend. *...METRY, (-ghroin' -i-tri), s. lucht -, vocht Hyperstene, (haj-pur-stien), s. (delfst.) horenblende uit
Labrador, v.
hygrometrie, v.
-metkund,
Hyperthyrion, (haj-pur-thajr'- i -un), s. (bk.) deur -,
.Hygroscope, (haj'-ghro-skoop), Zie HYGROMETER.
Fiygrostaties, (haj-ghro-stet'-iks), s. mv. (wisk.) leer der
vensterarchitraaf, v.
onderlinge vergelijking van de graden van vochtigheid, Hypertrophical, (haj-pur- trof' - i -kel), bn. (gen.) overvoed. 5 ...TROPHY, (-pur'-tro-fl), S. (gen.) overvoeding, v.
hygrostatica, v.
Hykes, (hajks), s. mv. 1. soort wollen dekens, v. mv.; 2. Hyphen, (haj'-fin), s. (drukk.) bindteeken, o.
Hypnotic, (hip-not' -ik), bn. slaapverwekkend. *—s, s. mv.
overkleed (der Arabieren), o.
slaapmiddelen, o. mv. *...IsM, S. hypnotische genees :Hylarchical, (hsj- laar'-kik -el), bn. over het stof heer schend.
Hyloist, (haj'-lo-ist), m. die de stof voor God houdt.
Hylotheism, (haj'lo-thi-ism), s. stof- dienst, in. aanbidding
van de stof als God, v. materialisme, o.
Hylozoic, (haj-lo- zo'-ik), m. die de stof voor bezield
houdt, o. *...IsM, s. leer der bezieldheid van de stof, v.
*...IST, m. aanhanger van deze leer, m.
Hym, (him), s. bloedhond, brak, m.
_Hymen, (haj'-men), m. (fab.) 1. Hymen (huwelijksgod),
m.; 2. (ontl.) maagdevlies; 3. (plant.) knopvliesje, o.;
4. bruiloftszang, m. -vers, o. *_EAL, (- i' -el), *— EAN,
(- i' -en), bn. tot het huwelijk behoorend, huwelijks...,

echt...
.Hymenopteral, (haj-men-op tur-el),

L *...Otis,

bn. huid

insecten).
-vleugi(an
Hymn, (him), s. lofzang, m. loflied, o. hymne, v. *— BOOX,
S. (r. k.) geestelijk gezangboek, o.
Hymn, (him), bw. loven (met hymnen), prijzen, verheerlijken. *—, ow. hymnen zingen, - aanheffen. * — ED, (himd),
dw. bn. geloofd enz.; zie HYMN, bw. en ow.
Hymnie, (him' -nik), bn. hymnisch, lovend, prijzend (in
lofgezangen).
: Hymning, (him'-ing), dw. bn. lovend enz. ; zie HYMN,
bw. en ow.
Hymnologist, (him- nol' -o-djist), m. hymnenschrijver,
- dichter, m. *...NOLOGY, (- nol' -o-dji), s. verzameling van

wijze, v.

Hypobole, (haj-pob'-ool), s. (red.) schijnbaar strijdig
beweren, o.
Hypocaust, (hip'-o- kaast), s. stoking -, stookplaats onder den grond, v.
Hypoehondres,(hip -o- kun' -dris),s.mv. (ontl.) (het) weeke
van den buik (onder de ribben). *...CHONDRIA, * ...CHONDRY,
s. miltzucht, zwaarmoedigheid, v. *...CHONDRIAC, —AL,
bn. (gen.) miltzuchtig. —, m. v. miltzuchtige, lijder -,
lijderes aan miltzucht, m. v.
Hypochondriacism, (hip-o- kun -draj'-e-sism), s. (gen.)
miltzucht, v.

Hypocistis, (hip-o- eist' -is), s. zek. scherp plantvocht, o.
Hypocrateriform, (haj- po -kre-tur' -i- form), bn. (plant.)
bordvormig, plat.

Hypocrisy, (haj- pok' -ri'zi), s. huichelarij, veinzerij,
schijnheiligheid, v.
Hypocrite, (hip-o-kriet), m. v. huichelaar, -ster, veinzaard, schijnheilige, m. v. *...CRITIC, (-krit'ik), —AL,
bn., —ALLY, bijw. huichelend, geveinsd, schijnheilig.
Hypogastric, (haj- po -ghes'-trik), bn. tot den onderbuik
behoorend ; — arteries, onderbuiksbekken- aderen. *...GASTROCELE, (-ghes'-tro-siel),

s. (heelk.) onderbuiksbreuk, v.

Hypogene, (hip'-o- djien), bn. (aardk.) oorspronkelijkgevormd (als graniet enz.).
Hypogeum, (haj- po -dji'-um), s. (bk.) alles wat onder
hymnen, V.
den grond gebouwd is, onderbouw, m.
Hyoid, (haj'-ojd), bn. (ontl.) tot het tongbeen behoorend. Hypoglossi, (haj- po -ghlos' -si), s. mv. (ontl.) onder -tongHyp, (hiep), S. zie HYPOCHONDRIA. *—, bw. (gem.) hyzenuwen, v. mv. * ... GLOSSIS, * ...GLOTTIS, S. smaakspier, v.
pochondrisch maken.
Hypogynous, (haj-podj'- i -nus), bn. (plant.) aan den
Hypaethral, (haj'-pi-threl), bn. (bk.) zonder dak.
stamper vast.
Hypallage, (haj- pel' -lidsj), s. (taalk.) zinverzetting, v.
Hypopion, (haj- po' -pi-un), s. (heelk.) etteroog, o.
_Hypaspist, (haj-pes'- pist), m. hypaspist, soldaat in de Hypostasis, (haj-pos' -te -zis), s. 1. (godg.) persoonlijkheid,
Macedonische legers, m.
v.; 2. (gen.) urine- afzetsel, o. *...TATICAL, (tet'- i-kel), bn.
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bijw. 1. (godg.) wezenlijk, persoonlijk; 2. (gen.) hypostatisch.
Hyposulphate, (haj- po-sul' -fet), s. (scheik.) onderzwavelzuur-zout, 0.; -- of potash, zood. kali. t ...SULPHITE,
(- sul'-fiet), s. (scheik.) onderzwaveligzuur-zout, o.
Hypotenuse, (haj-pot'-i -njoes), s. (meetk.) schuinsche
zijde van een rechthoekigen driehoek, hypotenuse, v.
Hypotheca, (haj-poth'-i-ke), s. (recht.) schepenkennis,
kusting, hypotheek, v. pandrecht, o. *...CARY, m. V. (recht.)
hypotheekhouder, -ster, hypothecaris. m. v.—,bn.gehypothekeerd, als hypoth eek *...CATE, bw. (recht.) hypotheek -,
schepenkennis (ook bodemerij) nemen, - geven, hypothekeeren. —D, dw. bn. gehypothekeerd, verpand. ING, dw.
bn. hypothekeerend....CATION, (-kee'sjun), s. (het) hypothekeeren, hypotheek, verpanding, v.
Hypothesis, (haj-poth'- i-zis), s. (mv. hypotheses), veronderstelling, stelling zonder bewijs, hypothese, v.
Hypothetic, (haj-po-thet'-ik), * — AL, bn., * — ALLY,
bw. veronderstellend, veronderstellenderwijs, hypothetisch.
Hypotyposis, (haj -po-tip-o'-zis), s. (red.) levendige afschildering, beschrijving, v.
Hypotrachelion, (hip-o-trek- i'-li -un), s. (ontl.) onderhals, m.
Hypped, (hipt), bn. miltzuchtig.
—LY,

Hyppish, (hip'-pisj), zie HYPPED.
Hyrse, (hurs), s. gierst, v.
Hyrst, (hurst), s. zie HURST.
Hyson, (haj'-sun), S. soort groene thee, v. hyson, m..
*—SKIN, S. keizersthee, v.
Hyssop, (his'-sup), S. (plant.) hyzop, v.
Hystaspes, (his-tes-pis), m. Hystaspes (vader van Darius I, koning van Perzië), m.
Hysteric, (his-tur'-ik), *— AL, bn. (gen.) met de moederkwaal behept, hysterisch; -- passion, moederkwaal, opstijging der baarmoeder, v. * —ALNESS, S. eigenschap der
baarmoeder, v.
Hysterics, (his-tur'-iks), s. mv. (gen.) moederkwaal, v.zenuwtoeval, m.; to fall —, to go into —, een zenuwtoeval krijgen; laughing —, zenuwenlach.
Hysteritis, (his-tur'-it-is), s. (gen.) baarmoederontsteking, v.
Hysterocele, (his-tur'-o-siel), s. 1. (heelk.) baarmoederbreuk; 2. verzakking der baarmoeder, v.
Hysterology, (his-tur-ol'-o-dji), s. 1. (red.) omwending
(het laatst voor het eerst); 2. (gen.) verhandeling over
de baarmoederziekten, v.
Hysterotomy, (his-tur-ot'- o-mi), s. (vroedk.) keizer
-sned,v.
Hythe, (haith), S. haven, v.

I.
I. (ei), s. (negende letter van het alphabet en derde der zelf
I, v. 1. als Romeinsch getalmerk I (een); 2.-kliners),
p. vnw. le p. enk. ik; I eat, ik eet; who did that? I,
wie deed het ? ik; it is I who say so, ik ben bet, die het
zeg; he is taller than I, bij is grooter -, langer dan ik;
she and I have lent a hand, hij en ik hebben er een
handje aan geholpen; 3. i' (in verkortingen) i' (in), in;
i. e. (id est) dat is; ib. (ibidem), terzelfde plaatse; id.
(idem), dezelfde, dito; I'd (I had, I would), ik had, ik
wenschte, ik wilde; I'll (I will, I slaall), ik zal; illust. (illustrious), doorluchtige, hooggeëerde; I'm (I am), ik ben;
Ill. (Illinois), Illinois (een der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika); I. N. (Indian Navy), Engelsch-Indische
zeemacht; in. (inch, inches), duim, duimen; incoq. (incognito), incognito, onbekend, onder een aangenomen
naam; ino. (indigo), indigo; inst. (instant), dezer maand;
inst. (institution), instelling, instituut; inst. (insientment),
instrument, akte enz.; int. (interest), intrest; inv. (invoice),
zending; factuur, v.; i. o. u. (I owe you), ik ben u
schuldig, (schuldbekentenis); Ital. (italics), cursief-letter;
it's (it is), het is.
Iambic, (aj-em'-bik), bn. (dichtk.) iambisch. *—, s. iambe
(zek. versmaat), v.
Iambically, (aj-em'- bik-el.li), bijw. iambisch, op iambische wijze.
Iamblicus, (aj-em'-blik-us), m. Iamblichus (m. n.)
Iambus, (aj-em'-bus), s. (dichtk.) iambe, v.
Iatroleptic, (aj-e-tro-lep'-tik), bn. (heelk.) door zalving
genezend.
Iberia, (aj- bi'-ri-e), s. (oude aardr.) Iberië (Spanje), o.
Ibex, (aj'-beks), s. steenbok, m.
Ibid, (ib-id), *— EM, (ib-i'-dem), bijw. terzelfde plaatse,
ibid.
Ibis, (aj -bis), s. ibis, Nijlreiger (oudt. heilige vogel), m.
Icarian, (aj-kee'-ri-en), bn. ikarisch, (fig.) te hoog vliegend.
Icarus, (ik'-e-rus), m. (fab.) Ikarus (zoon van Daedalus), m.
Ice, (ajs), s. 1. ijs, o.; ,field of —, ijsveld; drift —, floating
—, drijfijs; body of the —, het vaste ijs, grondijs; floe of
—, ijsschol; open —, sailing —, .bros -, slecht ijs; closepacked —, dicht -, besloten ijs; — lemonade, ijs-limonade,
sorbell; to break (up) the —, het ijs breken (ook fig.); 2.
confituur-ijs; to take —s, ijs gebruiken. *— BERG, s. 1.
drijvende ijsberg, m.; 2. ijsbank, v. *— BIRD, s. ijsvogel,
m. *_BLINK, s. (zeev.) ijsblinker (aan den gezichtein-

der), nI. * —BOAT, S. ijsschuitje, o. ij sj acht, o. *— BOLT, zin
ICICLE. *—BOUND, bn. in het ijs opgesloten. *—BRASH,
s. ijsschollen, v. mv. gebrokkeld ijs, o. *— BREAKER, s.
1. ijsbreker (vaartuig om het ijs te breken); 2. (fig.>
baanbreker, m. *— BUILT, bn. 1. uit ijs gevormd, - ge
ijs bedekt. 5 — CELLAR, S. 1. ijskelder; 2..-bouwd;2.met
ijsemmer (tot het vervaardigen van confituurijs), m.
-- CREAM, s, ijs, confituurijs, vruchtenijs, roanhijs, a.
—cUP, s. ijsbeker, m. - schaal, v. * —FALL, S. ijsval, m..
* —FIELD, * —FLOE, S. drijfijs, 0. * —GLAZED, bn. geijsd,
geglaceerd. *—HOUSE, s. ijskelder, m. 5 —ISLE, s. drijvend ijsveld; ijsveld, o. ijsvlakte, v. * —MACHINE, sijs-machine, V. * —MOULD, S. ijsvorm, m. * — PAIL, S.
ijsemmer, m. koelvat, o. *— PATCHES, S. mv. ijsschollen,.
v. mv. *— PLAIN, S. ijsvlakte, v. *- PLANT, s. ijskruid,.
0. *—SAFE, s. ijskelder, m. *— SPAR, S. (delfst.) ijsspaath,
0. 5 —TONGS, S. mv. ijstang, V. * —WORK, S.ijS, 0. * —YACHT,.
s. ijsschuit, v.
Ice, (ajs), bw. 1. tot ijs maken, glaceeren, ijskoud maken
(een vocht enz,); 2. (confituur)ijs naken; 3. met ijs omgeven. *— D, (ajst), dw. bn. geglaceerd enz.; zie ICE, bw.
— champaign, champagnewijn) in ijs, champagnefrappé;
— fruits, geglaceerde vruchten. ,
Iceland, (ajs'-lend), s. (aardr.) IJsland (Denemarken), o.
*— *—ic, bn. IJslandsch. *— DOG, S. IJslandsche hond.
*—rTSJ, s. gedroogde kabeljauw, stokvisch, m. *—moss,.
s. IJslandsch mos, o. *— SPAR, (-spaar), s. (delfst.) IJs
-landschpt,o.
Icelander, (ajs'-lend-ur), m.v. IJslander, m. IJslandsche.
(vrouw), v.
Ieh dien, (i-dien), ik dien (spreuk der prinsen van
Wallis).
Ichabod, (aj-che-bud), m. (Bijb.) Ichabod (m. n.).
Ichneumon, (ik-njoe'-mun), s. Egyptische rat, v. iclineumon, m. *_FL, s. sluipwesp (insect), v.
Ichnographic, (ik-no-ghref'-ik), *— AL, bn. plan-, grond
beschrijvend. 5 ...GRAPHY, (-nogh'-re-fi), s..-teknd,
plan-, grondteekening, -beschrijving, v.
Ichor, (aj'-kur), S. (gen.) lidwater, o. ichor, m. *—ous,
('-us), bn. tot den ichor behoorend, ichoreus.
Ichthyocol, (ik'-thi-o-kol), * —LA, S. vischlijm, o. *...DORULITE, (- dur'-oe-lajt), s. (delfst.) versteende visehgraat, v.
Iehthyography, (ik-thi-ogh'-re-fi), s. visschenbeschrijving, v.
Ichthyoid, (ik'-thi-ojd), bn. vischsoortig.
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.Ichthyolite, (ik-thi'-o-lajt), s. 1. vischversteening, v.
versteende visch; 2. visehbeeldsteen, m.
Ichthyological, (ik-thi-o-lodj'-ik-el), bn. tot de geschiedenis der visschen behoorend. *...OGIST, (-ol'-o-djist),
m. kenner -, beschrijver der visschen, m. *...OGY, (-of-odji), s. kennis -, geschiedenis der visschen, v.
Ichthyomancy, (ik'-thi-o-men -si), s. waarzeggerij uit
vissehen, v.
Ichthyophagist, (ik-thi-of'-e-djist), m. v. die van visch
leeft, zich met visch voedt, vischeter, - eetster, m. v.
*...AGOUS, ('-e-ghus), bn. vischetend, van visch levend.
*...AGY, ('-e-dji), s. (het) eten, (het) leven van visch.
Ichthyophthalmite, (ik-thi-of-thel'-majt), s. vischoogsteen, in.
Ichthyosaurus, (ik-thi-o-soo'-rus), s. vischhagedis, v.
Iehthyosis, (ik-thi-o'-zis), s. (gen.) schubbenziekte, v.
Icicle, (aj'-si-kl), S. ijskegel, m.
Iciness, (aj'-si-nes), S. 1. (het) ijzige, ijskoude; 2. (het)
bevriezende.
Icon, (aj'-kun), s. beeltenis, afbeelding, v. beeld, o.
* --ISM, S. (het) afbeelden. *-OCLASM, (-kun'-o-klesm),
S. beeldenstormerij, verbreking van beelden, v. * -OCLAST
(-kun'-o-klest), m. beeldenstormer, M. *_OCLASTIC,
(- o-klest'-ik), bn. beeldenstormend.
Iconography, (aj- kun-ogh'-re-fi), s. beeldenbeschrijving, v.
Iconolater, (aj-kun-ol'-e-tur), m. v. beeldendienaar,
m. - dienares, v.
Iconology, (aj-kun-ol'o-dji), s. gmv. 1. beeldenkennis;
2. leer van den beeldendienst, v.
Icosahedral, (aj-ko-se-hi'-drul), s. (meetk.) lichaam met
20 gelijke driehoekige zijden of vlakken, o.
Icosandria, (aj-ko-sen'-dri-e), s. mv. twintigmannige
planten, v. mv.
Icteric, (ik-ter'-ik), s. (apoth.) zek. middel tegen de
geelzucht, o. *-, *- AL, bn. (gen.) 1. geelzuchtig; 2. tegen de geelzucht; - disease, geelzucht, geelte.
Ictericious, (ik-ti-ri'-sj us), bn. geel,geelzuchtig gekleurd.
Icy, (aj'-si), bn. 1. ijzig, vol ijs; - sea, ijszee; the regions, de bevrozene luchtstreken; 2. ijskoud; (ook fig.);
- hands, ijskoude handen; - look, ijskoude blik; heart, ijskoud hart; - humor, (ontl.) kristalvocht; 3. van
koude tintelend. * -PEARLED, bn. blinkend van ijs.
Id, (id), zie op I.
I'd, (ajd), zie op I.
Ida, (aj'-de), s. (fab.) (berg) Ida, *-, v. Ida (v. n.).
Idea, (aj'-di-e), s. 1. gedachte, v. denkbeeld, idee, o.; the will occur to him, de gedachte zal bij hem opkomen;
I have an -, ik kom op de gedachte, ik verbeeld het
mij; I have an - that, ik denk dat...; to entertain an -,
een gedachte voeden, - koesteren; I had no - of..., ik
dacht niet dat; 2. voorstelling, v.; begrip, o.; can you
make yourself an - of these beauties? kunt gij u een
begrip van deze schoonheden vormen ? 3. voornemen,
plan, o.; 4. meening, v.
Idea, (aj'-di-e), v. (fab.) Idea (gedachte), v.
Ideal, (aj-di'-el), bn., *- LY, bijw. 1. denkbeeldig; 2.
verstandelijk, intellectueel. *-, s. beeld, ideaal, o.
*_ESS, bn. zonder denkbeeld, zonder zin. *- IsM, S.
stelsel dat alles denkbeeldig is, idealisme, o. 5 -IST, m. v.
aanhanger -, aanhangster van het idealisme, idealist, m.
V. * -ITY, ('- i - ti), s. gmv. schoonheidszin, m. idealiteit, v.
Idealize, (aj-di'-el-ajz), bw. denkbeelden vormen, idealiseeren. *- D, dw. bn. geïdealiseerd. *...ZATION, (-zee'-sjun),
s. denkbeelden-vorming, v.
Ideate, (aj-di'-et), bw. Zie IDEALIZE.
Idem, (aj'-dem), bn. (de, het) zelfde.
Identic, (aj-den'-tik), *- AL, bn., *- ALLY, bijw. - with,
één en (het, de)zelfde, eenerlei, identiek. *-ALNESS,
S. gelijkheid, identiteit, v.
Identification, (aj-den-ti-fi-kee'-sjun), s. vereenzelviging, gelijkmaking (van aard, persoon enz.), v.; (recht.)
bewijs van gelijkheid, - van identiteit, o.
Identified, (aj-den'-ti-fajd), dw. bn. gelijk gemaakt enz.;
Zie IDENTIFY.

Identify, (aj-den'-ti-faj), bw. 1. vereenzelvigen, de gelijkheid, bewijzen, doen blijken van gelijkheid, - wanidentiteit, herkennen voor één en denzelfden persoon, identifiëeren; 2. gelijk maken, tot eerre en dezelfde zaak doen
worden; to - one's self with, zich vereenzelvigen met. f -,
ow. gelijk, van eenerlei aard worden (aan, met). 5 -ING,
4w. bn. gelijk makend; enz. Zie IDENTIFY, bw.
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Identity, (aj-den'-ti-ti), s. gelijkheid, eenheidvan natuur,
identiteit, v.
Ideographic, (id-i-o-ghref'-ik), * - AL, bn. een zuivere
gedachte voorstellend (zonder aan vorm of klank te
denken), ideographisch.
Ideological, (id- i-o-lodj'-ik -ul), bn. tot de gedachtenleer
behoorend, ideologisch. *...GIST, (- ol'-o-gist), m. die
over de gedachtenleer handelt, ideoloog, m. *...OGY,
(- ol'-o-dji), s. gmv. gedachtenleer, ideologie, v.
Ides, (aj' -dis), s. mv. (oud. Rom.) de 13e (in Maart, Mei, Juli,
October de 15e) dag der maand, idus, m.
Idiocrasy, (id- i-ok' -re-zi), s. gmv. eigendommelijkheid
(van aard, wezen enz.), V. *...GRATIG, (-kret'-ik), -AL,
bn. eigendommelijk, eigenaardig.
Idiocy, (id'-i-o-si), s. 1. beperktheid van begrip, v.; 2.
(gen.) idiotisme, o.
Idioelectric, (id- i-o-i-lek'-trik), bn. eigen-electrisch.
Idiom, (id'-i-um) s. taaleigen, o. volkstaal, v. * - ATIC,
(-met' -ik), -AL, bn., -ALLY, bijw. tot het taaleigen behoorend.
Idiopathic, (id-i-o-peth' -ik), * - AL, bn., *- ALLY, bijw.
(gen.) tot een oorspronkelijke kwaal of euvel behoorend,
idiopatisch. *...PATHY, (- op'-e-thi), s. oorspronkelijke
kwaal, - ziekte, idiopathic, v.
Idiorepulsive, (id-i-o-re-pul' -siv), bn. uitzichzelf-, eigen
-terugsond.
Idiosyncrasy, (id -i-o-sin'-kre-zi), s. eigendommelijkheid
van aard, ingeschapen natuur, v. 5 ...CRATIC, (-lcret'-ik),
bn. eigendommelijk, ingeschapen.
Idiot, (id'-i-ut), m. v. onnoozele, wezenlooze, idioot, m.
v. * - IC, (- i-di- ot'-ik), * - ICAL, bn., 5 -ICALLY, bljw.
onnoozel, wezenloos, stompzinnig, dom, idiotisch.
Idioticon, (i-di-ot'-i-kun), s. woordenboek -, lijst van
eigenaardige spreekwizen, o. v.
Idiotish, (id'- i-ut-is), bn. zie IDIOTIC.
Idiotism, (id'-i-u-tism'), s. 1. (taalk.) eigenaardige spreekwijze, v. taaleigen, o.; 2. onnoozelheid; v.; zie IDIOCY.
Idiotize, (id'-i-ot-ajz), ow. dom -, onnoozel worden.
Idle, (aj'-dl), bn. 1. werkeloos, ledig; to be -, niets doen,
lui zijn ; he is never -, hij is altijd bezig; my sword is -,
mijn zwaard rust in de scheede; 2. werkeloos, stil (van
werktuigen); 3. lui, vadsig; an - boy, een luie jongen;
an -- fellow, een luiaard, straatslijper; - habits, vadsige
manieren; 4. nalatig, slordig; 5. ledig, buiten betrekking;
- hours, ledige uren, verloren oogenblikken; - time,
ledige tijd; 6. onmachtig, ijdel, vergeefs; - rage, ij de ! e
woede; au - weapon, een nutteloos wapen; 7. dor, onvruchtbaar; (Shak.) 8. ijdel, luchtig, flauw; - words,
nietige -, ijdele woorden; - ideas, holle denkbeelden;
- tale, zouteloos gesnap; - scheme, zot plan; - speech,
beuzeltaal; - amusement, kinderachtig vermaak. * - HEADED, 5 -PATED, bn. 1. zot, dom; 2. onbesuisd. * -MONDAY,
s. blauwe -, vrije Maandag (onder werklieden), m.
Idle, (aj-'dl), ow, luieren, niets doen, ledig loopen. *-,
bw. - away, verbeuzelen, den tijd niet niets doen doorbrengen. * -- NESS, s. 1. ledigheid, werkeloosheid; 2. luiheid, vadsigheid, traagheid; 3. slordigheid, nalatigheid;
4. ijdelheid, nutteloosheid; 5. dorheid, onvruchtbaarheid;
6. ijdelheid, ingebeeldheid, v.
Idler, (aj'-dlur) m. v. 1. lediglooper, -ster; 2. luiaard,
m. v.; 3. (zeev.) vrije nachtgast, in.
Idles-by, (ajdls' bi), ni. v. lediglooper, -ster, m. v.
Idling, (aj'-dling), dw, bn. luierend enz. *-, s. (het)
luieren enz.; zie IDLE, bw.
Idly, (aj'-dli), bijw. zie IDLE.
Idoerase, (id-'o-kres), s. (delfst.) soort kalksteen, m.
Idol, (aj'-dul), s. afgod, m. afgodsbeeld, o. *-wo$sxlP,
s. afgodendienst, m. afgoderij, v.
Idolater, (aj- dol'-e-tur), m. 1. afgodendienaar; 2. (fig.)
aanbidder, m. *...TRESS, ('-e-tres), v. 1. afgodendienares;
2. (fig.) aanbidster, v.
Idolatrical, (aj-do-let'-ri-kel), bn. afgodisch.
Idolatrize, (aj-dol' -e-trajz), ow. afgoden dienen. -,
bw. aanbidden, dienen (als God). *-- D, ('-trajzd), dw. bn.
aangebeden. *...ING, dw. bn. aanbiddend enz.
Idolatrous, (aj- dol' -e-trus), bn., *- LY, bijw. afgodisch.
Idolatry, (aj- dol'-e-tri), s. 1. afgoderij, v. afgodendienst,
m.; 2. (fig.) aanbidding, vergoding, V.
Idolish, (aj'- dol-isj), bn. afgodisch; - temple, tempel der
afgoden, heidensche tempel, m. *...Isw, s. afgoderij, v.
*.,.IST, m. v. afgodendienaar, -dienares, m. v.
Idolize, (aj'-dul ajz), bw. aanbidden, innig liefhebben,
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dw. bn. aangebeden. *- R, m. V. aanbidder, -ster,
- of guilt, vreemd aan het misdrijf; 2. (Shak.) onbe-m. v. *...ING, dw. bn. aanbiddend.
kends 3. (Shak.) kunsteloos. *-, m. v. weetniet, m. v.
Idolous, (aj'dol-us), bn. Zie IDOLATROUS.
Ignore, (igh-noor'), bw. (recht.) buiten rechtsvervolging
Idomeneus, (i-do-mi-ni'-us), m. Idomeneus (koning van
stellen, - verklaren.
Creta), m.
Ignoseible, (igh-nos'-si-bl), bn. vergeeflijk.
Idoneous, (aj-do'-ni-us), bn. passend, behoorlijk.
Ignote, ('igh-noot'), bn. onbekend.
Idrialin, (id'-ri-e-lin), s. (delfst.) idria- steen, m.
Iguana, (igh-waa.' -ne), s. (soort) eetbare hagedis, v.
Idume, (aj'-djoem), *- A, (aj'-djoe-mi-e), s. (oude aardr., Iguanodon, (igh-waa'-no-dun), s. zek. antedeluviaanscheBij b.) Idumea (Palestina), v. * - AN, m. v. (Bij b.) Idumeër,
slang, v.
m. Idumeesche (vrouw), v.
Ile, (ajl), zie AISLE.
Idyl, (aj'-dil), s. herderszang, m. idylle, v.
Ilet-hole, (ajl-et-hool), s. vetergat, o.
If, (if), ow. 1. indien, als, zoo; - thou art, zoo -, indien gij Ileum, (il'- i - um), s. (onti.) kromdarm, m.
zijt; - it had not been for him, indien hij het niet ware Ileus, (il'- i - us), s. (gen.) darmjicht, v. koliek, o.
geweest; - not, zoo niet; he is a great poet, - not the Ilex, (aj-leks), s. (plant ) 1. hulst; 2. steeneik, in.
greatest, hij is een groot dichter, zoo niet de grootste; Ilia, (il' -i-e), s. mv. (ontl.) zijden, V. mv. lendestreek, v.
he looks as - he were angry, hij ziet er toornig uit, hij Iliac, (il'- i - ek), *- AL, bn. (ontl.) tot de darmen behooziet er uit als of hij boos was; he made believe as rend; - passion, darmjicht, v. buikloop, m.
he were satisfied, hij gaf zich den schijn voldaan (te- Iliad, (il'- i - ed), s. Ilias, v. (heldendicht van Homerus).
ereden) te zijn; it seemed to me as - every body was in Ilk, (ilk), bn. 1. ieder, elk; - one of you, ieder uwer; 2..
good looks, iedereen scheen mij uitermate vroolijktezijn;
zelf, eigen; Macintosh of that -, Macintosh van zijn
as - (it were) to prevent, als ware het om te beletten;
eigen (naar zijn familienaam).
as - (it were) upon the wings of the wind, als op de Ill, (il), bn. en bijw. 1. slecht, kwaad, boos; - star,.
vleugelen
van den wind; what we might feel - (we were)
kwaad gesternte; - end, slecht einde; - fate, rangpin
their place, wat wij zouden voelen indien wij in hunne
zalig lot; - air, kwade -, ongezonde lucht; - looks,
plaats waren; 2. wanneer zelfs, zelfs als; - it be only
- countenance, onaangename -, terugstootende blik,
for a moment, zij het slechts voor een oogenblik; - only
- houding; this afair bears an - look, die zaak ziet er
for a few minutes, al ware het slechts voor (gedureude)
slecht uit; to do something with an - will, iets tegen zijnen
zin. -, iets met afkeer doen; an - sound, een onaangenaam
Benige minuten; I will follow you, - you walk tillmorning,
ik zal u volgen, al zoudt gij tot den morgen doorloogeluid; 2. slecht, verdorven, bedorven; 3. ziek, lijdend,
I am -, ik ben ziek, - niet wel; he is - of fever, hij.
pen.
(i-faith'), bijw. (in faith), inderdaad, waarlijk, op
I'faith,
heeft de koorts; she has been - a long time, zij is langen tijd ziek geweest; to look -, er slecht -, lijdend
mijn woord.
Igasurie, (igh-e-sjoe' -rik), bn. - acid, (scheik.) strychuitzien; to feel - all over, overal pijn gevoelen; to be
taken -, to fall -, ziek worden; he happened to be
nine-zuur, o.
taken - of a mortal distemper, een doodelijke ziekte
Ignaro, (-igh-nee'-ro), m. (w. g.) weetniet, domkop, m.
Ignatius, (igh-ne'-sjus), m. Ignatius (m. n.).
overviel hem plotseling; 4. kwalijk, slecht; he is - able
to do it, hij kan dit kwalijk doen; he will take it -,.
Igneous, (igh'-ni-us), bn. 1. vurig, gloeiend; 2. vuurrood.
hij zal het kwalijk nemen; he tookit -, hij nam hot kwa-Igneseent,(igh-nes'-sent),bn. 1. vuurgevend, vonkelend; 2.
lij k. * - AFFECTED, bn. kwaadgezind. 5-BODIo G, *_0MENontbrandend. *-, s. vuursteen, m.
ED, bn. kwaad beduidend, van een slecht voorteeken.
Igniferous, (igh-nif -ur-us), bn. vuur-, vonkengevend.
*-•BRED, bn. slecht opgevoed, onbeschaafd; onbeIgnified, (igh'-ni-fajd), dw. bn. ontstoken enz.; zie
leefd, WOeSt. * -BREEDING, S. onbeleefdheid, slechte
IGNIFY, bw.
opvoeding, onbeschaafdheid, v. *- CONDITIONED, bn. 1.
Ignifluous, (igh-nif -loe-us), bn. van vuur stroomend.
in slechten staat; 2. (kh.) slecht geconditioneerd, beIgnify, (igh'-ni-faj), bw. (vt en vdw. ign(fied), ontsteken,
schadigd. * --DESIGNING, * -MEANING, bn. kwalijkgezind.
doen ontbranden, tot vuur vormen. 4 --ING, dw. bn.
*-DOINGS, S. mV. slechte handelingen, misdrijven, v. o.ontstekend enz.; zie IGNIFY.
mv. * -FACED, bn. leelijk. * -FATED, bn. ongelukkig,.
Ignigenous, (igh-nidsj'-i-nus), bn. door vuur ontstaan,
rampspoedig. *-FAVORED, bn. 1. misdeeld ; 2. wan- voortgebracht.
Ignipotent, (igh-nip'-o-tent), bn. vuurleidend, -bestu schapen, leelijk. --LY, bijw. 1. leelijk; 2. lomp, ruw..
*-FAVOREDNFSS, S. leelijkheid, afzichtelijkheid, v.
rend.
*-FITTED. bn. kwalijk geschikt. *-FOOTING, S. 1. (ZeeV.)•
Ignis fatuus, (igh' -nis-fet'-joe-us), s. (mv. ignes fatui),
gevaarlijke ankerplaats, v.; 2. slechte weg (ook fig.), m.
dwaallicht, o.
*-FORMED, bn. slecht gevormd. -GOTTEN, be. kwalijk
Ignite, (igh-najt'), bw. doen ontbranden, aan -, ontsteverkregen, door onrecht verworven. *_GRACE. s.boos aanontbranden,
vuurvatten, gloeiend worden.
ken. *-, ow.
gezicht, - gelaat, o. * -JUDGED, bn. 1. kwalijk begrepen;
('-id), dw. bn. ontbrand, ontstoken. *...IBLE,
*-D,
2. onbehoedzaam, wild. 5 - LIVED, bn. een slecht leven
(-nit'-bl), bn. ontvlambaar, brandbaar. *...ING, dw. bn.
leidend. * -LOOKING, bn. van slecht uiterlijk, - aanzien.
enz.;
doen
ontbranden
enz.
-,
s.
(het)
ontbrandend
*-MANNED, bn. (zeev.) slecht bemand. * _ MATCHED, bn..
Zie IGNITE.
kwalijk (te zamen) passend. *--MEANING, bn. kwaadIgnition, (igh-ni'-sjun), s. 1. ontbranding, aan -, ontbedoelend, dreigend. * -MINDED, bn. kwalijk gezind.
steking;
2. gloeiing; 3. (het) gloeien; 4. (scheik.) ver*-SIODELED, bn. kwalijk -, slecht gevormd. * -NATURE,.
kalkii g, V.
5- NATUREDNESS, s. 1. (ingeboren) boosheid, kwaadaar Ignivomous, (igh-niv'-o-mus),bn. vuurspuwend, -gevend.
digheid; 2. onvriendelijkheid van aard, V. *-NATURED,blL..
Ignobility, (igh-no- bil'-i-ti), s. zie IGNOBLENESS.
1. boosaardig, kwaadaardig; 2. slecht geschapen; -wool*
Ignoble, (igh-no'-bl), bn., *..BLY, bijw. 1. onadellijk,
van niet-adellijke geboorte; 2. (fig.)van weinig waardevan , (kh.) slechte -, onsterke wol; - thing, kwaadheid, boosaardigheid.
5- NATUREDI,Y, bijes. op kwaadaardige wijze..
lagen prijs; 3. laag, gemeen, vuilaardig; the troopsfly -,
*-PIECED, bn. slecht gelapt, - versteld. * - PLEASED, bn.
de troepen vluchten lafhartig. *-NESS, S. onadellijkontevreden, onvergenoegd. *-PRINCIPLED, bn. van (met)
heid, smadelijke -, niet-adellijke afkomst, v.
slechte grondbeginselen. *-PROPORTIONED, bn. niet -,
Ignominious, (igh-no-min'-i-us), bn., * - LY, bijw. 1.
slecht geëvenredigd. *-PROVIDED, bn. slecht -, kwalijk
smadelijk, onteerend; - punishment, onteerende straf;
voorzien. * -QUALIFIED, bn. - for, kwalijk geschikt tot..
2. schandelijk; they fled -, zij namen schandelijk de
*-REQUITED, be. slecht beloond, - betaald. *-SEEMING,
vlucht; 3. laag, gemeen.
bn. kwalijk uitziend. * -SIIAPED,bn.misvormd, kwalijk
Ignominy, (igh'-no-min -i), s. L onteering; 2. schandelijkgeschapen. 5- SORTED, bn. 1. onvolledig, verminkt: 2.
heid, laagheid, v.
(kh.) slecht gesorteerd. *_SOUNDING, bn. kwalijk klip-Ignoramus, (igh-no-re' -mus). s. 1. (recht.) vrijspraak uit
keno, wanluidend. * -SPOKEN, bn. - of, berucht. slecht
gebrek van bewijs, v.; 2. domoor, domkop, weetniet,
befaamd. *.STARRED, bn. onder een ongelukkig geM. v.
Ignoranee, (igh'-no-runs), s. onwetendheid, onkunde,
starnte geboren. *--STORED, bn. slecht voorzien, - toe-gerust. * -SUPPRESSED, bu. kwalijk onderdrukt, - bev. *...ANT, bn., -LI, bijw. 1. onwetend, onkundig; to be
dwongen. * -TASTED, bn. kwalijk smakend *-TEMPERED,.
- of, onkundig zijn_ van; he was - of our being so near,
he
had
been
kept
nabij
waren;
bn. 1. kwaad geluimd; 2. kwaadaardig, slecht van
hij wist niet dat wij zoo
natuur. *-TIME, S. ongelegen tijd, m. ongeschikt uur, o-- of, men had hem onkundig gehouden van; (recht.)
*-D,

ILL.
*- TIMED, bn. ten onrechten tijde, op een kwalijk uur,
ongelegen. * _TRAINED, bn. 1. kwalijk geleid, - onder
zonder tucht. * -TURN, s. 1. onrecht, o. ver-wezn;2.
lichte ongesteldheid,vermaning van koorts,-ongelijk;2,
V. *- USAGE, S. slechte bejegening, mishandeling, v.
* -USED, bn. mishandeld . * -VISAGED, be. leelijk (van
aangezicht) . * -WILL, S. 1. wrok, m. haatdragendheid; 2.
kwaadwilligheid, v.; to bear -- to, wrok voeden tegen;
to pretend - to, zich boos aanstellen tegen . * -WILLER,
m. v. vijand, -in, kwaadgunner, -ster, m. v. * -woRN,
bn. kwalijk gedragen.
I'll, (ajll, zie op I.
Illabile, (il-leb'-iel), bn. onfeilbaar. *... BILITY, (-bil'-i-ti),
s. onfeilbaarheid, v.
Illacerable, (il- les'-ur-i-bl), bn. onscheurbaar.
Illaerymable, (il-Iek'-ri-mi-bi), bn. niet kunnende veeenen, tranenloos.
Illapse, (il-leps'), s. 1. instrooming, invloeiing, v.; 2.
(fig.) plotselinge aanval, overval, onverhoedsche slag, m.
Illaqueate, (iI-lek'-wi-et), bw. (w. g.) lokken, vangen
(in een net). *-D, dw. bn. gelokt enz. 5 ...ION, (-ee'-sjun),
s. (het) lokken, vangen (in een net).
Illation, (il-lee'-sjun), s. govolgtrekking.v.; (red.) besluit, o.
Illative, (il'-le-tiv), bn. gevolgtrekkend, besluitend.
*_, s. besluit, o. * - LY, bijw. bij wijze van gevolgtrekking.
Illaudable, (il-loud'-i-bl), bn., ...Y, bijw. onloffelijk,
niet prjzenswaard, laakbaar.
Illece brous ^(il- li' - si -brus),bn. verlokkelijk,verrukkelijk.
Illegal , (ii- li' -ghul), bn ., -LY , bijw. onwettig, onrechtmatig. * -ITY, (-ghel'-i-ti), s. onwettigheid, onrechtmatigheid. v.
Illegalize, (il-li'-ghe-lajz), bw. onwettig maken. *-D,
dw. bn. onwettig gemaakt.
Illegalness, (il -li' -ghel -nes) , s. zie ILLEGALITY.
Illegible, (il-ledsj'- i -bl), bn., 5 ...Y, bijw. onleesbaar.
*... BILITY, (-bil' -i-ti). * ---NESS, s. onleesbaarheid, v.
Illegitimacy, (il-le-djit'-i-me-si), s. (recht.) onwettigheid,
onwettige geboorte, onechtheid, v. *... IMATE , (' -i -met),
bra., -LY, bijw. onwettig, onecht; an - word, een bastaard- woord. -, bw. 1. onwettig maken; 2. de onechte
geboorte bewijzen, voor onecht verklaren. *... IMATE D,
('-i-me-tid), dw. bn. onwettig gemaakt, voor onecht ver
IMATION, (- i - mee' -sjun), s. onwettigmaking,-klard.*
onechtverklaring, v.
Illeviable, (i -lev'- i - i -bl), bn. oninbaar (van belastingen).
Illiberal, (il-lib'-ur-el), bn., * -LY, bijw. 1. onvrijgevig,
niet mild; 2. beperkt -, bekrompen van geest (van
hart); 3. onvrijzinnig, onverlicht, niet met den tijdgeest
meegaand, illiberaal; 4. kleingeestig; 5. vrekkig, gierig;
6. laag, geestdoodend (van een beroep); 7. niet opgenomen (in de taal) . * -NESS, *-ITY, s. gmv. 1. onvrijgevigheid; 2. beperktheid, bekrompenheid van geest (van
hart); 3. onvrijzinnigheid, v. verzet tegen den tijdgeest,
o. illiberaliteit; 4. kleingeestigheid; 5. vrekkigheid, gierigheid; 6. gemeenheid, v. (het) geestdoodende; 7. vreemdheid (eener uitdrukking), v.
Illiberalize, (il-lib'-ur-e-lajz), bw. onvrijzinnig maken.
*-D, des. bn. onvrijzinnig gemaakt. ...iNG, dw. bn.
onvrijzinnig makend.
Illicit, (ul-us'-it), ho., *-LY, bijw. verboden, niet geoorloofd, wetteloos. *-NEss, s. wetteloosheid, ongeoorloofdheid, v. *-ous, bn. wetteloos.
Illighten, (il-lajt'-n), bw . zie ENLIGHTEN .
Illimitable, (iI-lim'-i-ti-bl), bn., *...Y, bijw. onbegrensbaar, onbegrensd. *... ATION, (-ee'-sjun), s. (het) onbegrensde, grenzenloosheid, v.
Illimited, (ul-urn'-it-id), bn. onbegrensd, grenzenloos.
* -NESS, s. onbegrensdheid; grenzenloosheid, v.
Illinition, (il-li-ni'-sjun), s. 1. dunne korst, roof; 2. zachte
inwrijving, v.
Illiteracy, (il-lit'-ur-e-si), s. ongeletterdheid, v.
Illiteral, (il-lit'-ur-el), bn. niet letterlijk.
Illiterate, (il-lit'-ur-et), bn. ongeletterd. *--NESS, *... TUBE,
('-tjoer), s. ongeletterdheid, v.
Illness, (il' -nes), s. (mv. -es), 1. slechte staat, - toestand,
m.; 2. ziekte, kwaal; 3. kwaadheid, boosheid, v.
Illogical, (il-lodj'- i -kel), bn., * - LY, bijw. strijdig met
de rede, onlogisch. 4-NESS, S. (het) onlogische.
Illude, (il'-ljoed), bw. teleurstellen, bedriegen, misleiden.
*-D, dw. bn. misleid, teleurgesteld, bedrogen. *...ING,
dw. bn. misleidend, bedTieglijk.
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Illume, (il'-ljoem), bw . zie ILLUMINE .
Illuminant, (il-ljoe -min -ent), s. wat verlicht, verlichtend voorwerp, o.
Illuminate, (il-ljoe' -mi -net), bw. 1. verlichten, licht ver
geven aan; 2. ophelderen, verklaren-spreidnov,
(een onderwerp enz.); 3. met platen -, met teekeningen
versieren (een werk erz .), kleuren (prenten); 4. illumineeren, feestelijk verlichten. *-D, dw. bn. verlicht enz.;
Zie ILLUMINATE, bw.

Illuminate, (il-ljoe'-min-et), s. 1. illuminaat, (lid van
zek. kettersche sekte), m.; 2. (mv. illuminati) (k. gesch.)
gedoopte, verlichte door den H. Geest; 3. lid van zek.
sekte in Spanje (1575).
Illuminating, (il-lj oe'- min-e-ting), dw. bn. verlichtend
enz. *-, S. (het) verlichten enz .; zie ILLUMINATE. * ...ION,
(-ee'-sjun), s. 1. verlichting; 2. illuminatie, feestelijke
verlichting, v.; 3. glans, m. licht, o. heerlijkheid; 4.
voorlichting, opheldering; 5. (r. k.) genade -verleening;
6. kleuring (van prenten enz.), v.
Illuminative, (il -Ij oe- min'-et-iv), bn. verlichtend.
Illuminator, (il-Ijoe'-min-et-ur), m. v. 1. die -, dat verlicht, lichtgever, - geefster: 2. kleurder, -ster (van prenten enz.), m. v.; zie L IMNER .
Illumine, (il-hoe'-mien), bw. verlichten, licht verspreiden over (ook fig.). *-n, dw. bn. verlicht. *... ING, dw.
bn. verlichtend.
Illuminee, (il-Ijoe-min -ie'), m. v. geestenziener, -ster,
illuminaat, m, v.
Illuminism, (ii-Ijoe'-min-ism), s. leer der illuminaten,
geestenzienerij, v.
Illuminize, (iI-Ijoe'-min-ajz), bw. tot geestenziener maken. *-D, dw. bn. tot geestenziener gemaakt. *... ING,
dw. bn. tot geestenziener makend.
Illusion, (il-ijoe'-zjun), 1. zinsbegoocheling, illusie, v.;
2. schijnbeeld, o. droom, m.; 3. (zeev.) kimduiking, v.
* -IST, m. die zich aan zinsbedrog overgeeft, die aan

droomera gelooft.

Illusive, (il-Ijoe'-siv), bn., * _LY, bijes. zinsbegoochelend,
bedrieglijk, verblindend. *-NEss, s. (het) zinsbegoochelende, bedrieglijkheid, V.
Illusory, (il-Ijoe'- sur-i). bn. hersenschimmig, ijdel.
Illustrate, (il- lus' -trot), bw. 1. beroemd maken, luister
bijzetten; 2. doen uitkomen, - schitteren: 3. toelichten,
uitleggen, verklaren; 4. niet platen (teekeningen) voor
versieren, optooien. *-D, dw. bn.-zien,lustr;5.
beroemd gemaakt enz.; Zie ILLUSTRAT E. 5 ... ING, dw. bn.
beroemd makend enz. *-, s. (het) beroemd maken enz.;
zie ILLUSTRATE. A ...ION, S. 1. beroemdmaking, verheffing,
lofspraak; 2. toelichting, verklaring, uitlegging v.; he
has a power of ready -, hij bezit het talent van alles
te verduidelijken; 3. aanschouwelijke voorstelling, v.; 4.
bewijsstuk, o. bijlage; 5. plaat, teekening, illustratie, v.
tijdschrift met afbeeldingen; 6. model, specimen, o.
Illustrative, (il-lus'-tre-tiv), bra., *-LY, bijw. 1. toelichtend, verklarend ; circumstances - o f national character,
bijzonderheden die het nationaal karakter doen uitkomen-, 2. roem-, luistergevend.
Illustrator, (il'- lus-tre-tur), m. v. 1. verduidelijker,toelichter, -ster, tolk; 2. teekenaar-, t Beken aasster van platen (tot
een werk), m. v. 5 -Y, (il- lus'-tre-tur- ), zie ILLUSTRATIVE .
Illustrious, (il-lus'-tri-us), bn., *-LY, bijw. 1. beroemd,
roemzuchtig, doorluchtig; 2. prachtig, rijk, schitterend.
NESS, S. 1. beroemdheid; 2. roemzucht; 3. pracht, v.;
luister, rijkdom, m. grootheid, v.
Illuxurious, (il-luks joe'-ri-us), bn. niet weelderig.
Illy, (il' -li), zie ILL .
Illyria, (i1-lis'-i-e), s. (aardr.) Illyrië, o. *-N, m. V. Illyriër, m. Illyrische (vrouw), v.
Ilmenite, (il'-men-ajt), s. soort bergstof, v.
I'm, (ajin), (I asra), ik ben.
Image, (im'-idsj), s. 1. beeld, o. afbeelding; 2. pop; 3.
beeltenis, v.; 4. afgodsbeeld, o.; 5. gestalte, v. vorm, m.
*-MAKER, m, beelden -, poppenmaker, m. *- MAKING, S.
beelden -, poppenmakerij, v . 4-MONGER, * _VENDER, M . v.
beelden-, poppenverkooper, -ster, m. v. beeldjeskoop, m.
*-woRSuIP, s. beeldendienst, m.
Image, (im'-idsj), bw. 1. in beeltenis voorstellen, afbeelden; 2. zich (in den geest) voorstellen, verbeelden.
*-ABI,E, ('- i-bl), ho. af beeldbaar. *-D, dw. bn. afgebeeld; voorgesteld. 0 -LESS, bn. zonder beeld, zonder
af beelding.
Imagery, (im'-edsj-ri), s. 1. beeldwerk, o.; two goblets
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wrought with curious -, twee bekers met kunstig beeld
versierd; 2. beeld, o. schilderij, afbeelding, v.; 3.-werk
voorstelling, afbeelding; 4. voorkomen, o.; what can thy
- of sorrow mean? wat beduidt uw neêrslachtig voorkomen ? 5. hersenschimmen, vizioenen, v. o. mv.; 6. (lett.)
beelden, o. mv.
Imaginable, (im-edsj'-in- i-bl), bn., *•..Y, bijw. denkbaar,
*_NESS, s. gmv. denkbaarheid, v.
Imaginant, (im-edsj'-i-nent), bn. uitdenkend, zich voorstellend.
Imaginary, (im-edsj'-in-e-ri), bn. denkbeeldig; - coin,
denkbeeldige munt; - money, wisselgeld; - payment,
schijnbetaling; - profit, (kh.) vermoedelijke winst.
Imagination, (im-edsj-in-ee'-sjun), s. 1. verbeelding; 2.
verbeeldingskracht, v.; 3. denkbeeld, begrip, o. voor
inbeelding, fantazie; 5. uitvinding; 6. kunste--steling;4.
narij, V.
Imaginati re, (im-edsj'-in-e-tiv), bn. verbeeldend, voor
the - faculty, het voorstellingsvermogen.-stelnd;
*-NESS, S. (het) voorstellende, verbeeldingskracht, v.
Imagine, (im-edsj'-ien), bw. 1. uitdenken, zich voorstellen, - verbee]den; you cannot - their alarms, gij kunt u
hunnen angst niet voorstellen; it may be -d, men kan
zich verbeelden. *-, ow. meenen, gelooven, zich voorstellen. *- D, dw. bn. uitgedacht enz.; zie IMAGINE.
*-R, ('-ur), m. v. die zich inbeeldt, - voorstelt, uitdenker,
vinder, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. uitdenkend, voorstellend enz. -, s. (het) uitdenken enz.; zie IMAGINE.
Imaging, (im'-edsj-ing), dw. bn. beelden makend enz.
-, s. (het) maken van beelden enz.; zie IMAGE, bw.
Imam,(i'-maam), IMAN, (aj-men),m. Mahomedaansch priester, imam, iman, m.
Imban, (im-ben'), bw. 1. in den ban doen; 2. (recht.) rechten ontnemen.
Imband, (im-bend'), bw. tot benden vormen. 5 -ED, dw.
bn. tot eene bende -, tot benden gevormd. '° -ING, dw.
bn. tot benden vormend.
Imbank, (im-benk'), bw. indijken, van kaaien voorzien,
aanplempen. * - ED, (-benkt), dw. bn. ingedijkt, aangeplempt. * - ING, dw. bn. indijkend, aanplempend.
* -MENT, s. indijking, aanplemping, v.
Imbannered, (im-ben'-nur-id), bn. van banieren voorzien.
Imbargo, (im-baar'-gho), zie EMBARGO.
Imbark, (Im- baark'), zie EMBARK.
Imbarn, (im-baarn'), bw. inbrengen (het hooi enz. in
schuren).
Imbase, (im-bees'), zie EMBASE.
Imbastardize, (im-bes'-turd-ajz), bw. doen verbasteren.
Imbathe, (im-beeth'), bw. 1. baden, indompelen; 2. (fig.)
doordringen. *- D, dw. bn. ingedompeld enz.; zie IK BATHE. * ...ING, dw. bil. indompelend.
Imbead, (im-bied'), bw. bekransen, met een krans omwinden. * - ED, dw. bn. bekransd. * - ING, dw. bn. bekransend.
Imbecile, (im'-bi-sil, im-bi-siel'), bn. 1. zwak, krachteloos (van lichaam); 2. dom, zwakhoofdig, onnoozel; 3.
onmachtig. «-, m. v. 1. zwakkeling, machtelooze; 2. onnoozele, zwakhoofdige, m. v. *-, bw. verzwakken, dom
maken, verdommelijken.
Imbecilitate, (im-bi-sil-i-tet), bw. zwak -, dom maken.
Imbecility, (im-bi-sil'-i-ti), s. 1. krachteloosheid, onmacht; 2. domheid, onnoozelheid. v.; 3. mannelijk onvermogen, o.
Imbed, (im-bid'), bw. 1. inbedden, in beddingen sluiten,
kisten; 2. beklinken, invatten. 5 -DED, dw. bn. ingevat
enz.; zie IMBED. *-DING, dw. bn. invattend enz.; zie
IMBED.

Imbellie, (im-bel'-lik), bn. niet oorlogzuchtig, onkrijgshaftig.
Imbenching, (im-bentsj'ing), s. verhoogde oever, m.
hooge kaai, v.
Imbibe, (im-bajb), bw. 1. in-, opnemen, opzuigen (vocht);
to be -d with, doordrongen zijn van (vocht); the spunge
is -d, de spons is vochtig; 2. (fig.) zich doordringen
(met); to - false doctrines, valsche leerstellingen inzuigen; he -d theses prejudices, hij heeft hunne vooroor
aangenomen ; to - a commercial spirit, smaak in-deln
den koophandel krijgen. *- D, (-bajbt), dw. bn. ingezogen enz.; zie IMBIBE. *-R, ('-ur), m. v. die -, dat inzuigt, dat opneemt enz. (vocht), m. v. *...ING, dw. bn.
opzuigend enz.; zie IMBIBE, bw.

IMB. - IKI.
Imbibition, (im-bi-bi'-sjun), s. opzuiging, v. (het) opzuigen.
Imbitter, (im-bit'-tur), bw. 1. bitter maken; 2. (fig.) ver
verzwaren, bemoeielijken; to - old age, den-bitern,
ouderdom bedroeven; to - enjoyments, genoegens verbitteren; to - sorrows, het verdriet verzwaren; 3. verbitteren, vertoornen. *-ED, dw. bn. verbitterd enz.; zie
IMBITTEIR. * -ER, ('-ur), m. v. verbitteraar, -ster, m. v.
* -ING, dw. bn. verbitterend enz.; Zie IMBITTER.
Imbodied, (im-bod'-i-id), Zie EMBODIED.
Imbody, (im- bod'-i), zie EMBODY.
Imboil, (im-bojl), ow. koken, opbruisen.
Imbolden, (im-boold'-un), zie EMBOLDEN.
Imborder, (im-boor'-dur), bw. 1. randen, van een rand
voorzien, boorden; 2. begrenzen, beperken. *- ED, dw.
bn. geboord enz.; zie IMBORDER. 5 -ING, dw. bn. boordend. -, s. 1. (het) boorden enz.; zie IMBORDER; 2.
(wap.) invatsel, o.
Imbosh, (im-bosj'), s. (jag.) schuim (om den bek van het
afgejaagde wild), o.
Imbosk, (im-bosk'), bw. verbergen, verschuilen (als in
een bosch). *-, ow. verborgen -, verscholen zijn, in
hinderlaag liggen.
Imbosom, (im- boe'-zum), bw. 1. omhelzen, omarmen, aan
het hart drukken; -ed in bliss, in den schoot der gelukzaligheid; villages -ed in trees, dorpen in het geboomte verscholen; pearls -ed in the deep, paarlen op
den bodem der zee verborgen. *- ED, ('-zumt), dw. bn.
omarmd enz.; Zie EMBOSOM. * -ING, dw. bn. omarmend
enz. -, s. (het) omarmen, omhelzing enz., v.; zie IMBOSOM.
Imbound, (im-baaund'), bw. (Shak.) in-, omsluiten.
Imbow, (im-bau'). bw. overwulven, bogen maken (op).
-ED, (-baud'), dw. bn. overwulfd; - windows, boogven
sters. * - ER, Zie EMBOWER. * -ING, lbw. bn. overwelvend.
-, s. (het) overwulven. * - MENT, S. verwulf, o. boog, m.
Imbox, (im-boks'), bw. sluiten in eene doos, in doozen
doen. * - ED, (-bokst), dw. bn. gesloten in eene doos.
* -ING, dw. bn. sluitend in Bene doos.
Imbrangle, (im-bren'-ghl), bw. ver-, omstrikken.
Imbred, (im-bred'), dw. ingeschapen, ingeboren.
Imbreed, (im-breed'), bw. zie INBREED.
Imbricate, (im'-bri-ket), *- D, bn. 1. (bk.) uitgebogen,
tichelvormig over elkander liggend; 2. (plant.) dakpan
*...ION, (-kee'-sjun), s. 1. (bk.) uitbuiging; 2.-vormig.
ineensluiting, -vatting, v.
Imbroglio, (im-brol'-jo), s. (fig.) verwarde knoop, m.
Imbrown, (im-braun'), bw. 1. bruin -, donker maken,
verdonkeren; 2. vuil maken; 3. (fig.) verduisteren. *-,
ow. 1. bruin worden; 2. (fig.) verduisteren. *- ED,
(-braunt'), dw. bn. verdonkerd enz.; zie IMBROWN. * -ING,
dw. bn. verdonkerend enz. -, s. (het) verdonkeren enz.;
zie IMBROWN.
Imbrue, (im-broe'), bw. 1. bevochtigen; to - one's hands
in blood, zijne handen in bloed drenken; 2. bezoedelen,
bevlekken. *- D, (-broed'), dw. bn. bevochtigd enz.; zie
IMBRUE. * ...ING, dw. bn. bevochtigend. -, s. (liet) bevochtigen enz.; Zie IMBRUE. * -MENT, S. bevochtiging,
drenking, v.
Imbrute, (im-broet'), bw. verdierlijken. *-, ow. zich ver
D, ('-id), dw. bn. verdierlijkt. *...ING, dw. bn.-dierljkn.*
verdierlijkend. -, s. (het) verdierlijken, verdierlijking, v.
Imbue, (im-bjoe'), bw. 1. bevochtigen; 2. verven; 3. doordringen; to be -d with good principles, van goede grond
doordrongen zijn. *- D, (-bjoed), dw. bn.-beginsl
geverfd enz.; zie IMBUE. *...ING, bw. bn. vervend. -,
s. (het) verven. *...MENT, s. verving, donkere verf, v.
Imburse, (im-burs'), bw. 1. van geld voorzien; 2. (kh.) innen, inkasseeren, beuren. * - MENT, S. 1. (kh.) inkasseering;
inning (van geld); 2. betaling, v.
Imbution, (iin- boe'-sjun), s. verving enz., v.; zie IMBUE.
Imeritia, (i-mi-ritsj'-i-e), s. Imeritia (v. n.).
Imitable, (im'-i-ti-bl), bn. navolgbaar. *...BILITY, (-te
-bil'
i-ti), s. navolgbaarheid, v.
Imitate, (im'-i-tet), bw. 1. - from, navolgen; 2. (recht.)
nabootsen, namaken. *- D, dw. bn. nagevolgd enz.; zie
IMITATE. *...ING, dw. bn. navolgend. -, s. (het) navolgen enz. *...ION, (-tee'-sjun), s. navolging, v.; in - of,
in navolging van; - of marbles, nagemaakt marmer; marbles, kunstmarmer; the talent of, for -, de gave
der nabootsing. the taste for -, smaak -, zucht tot nabootsing. *...IVE, bn., -LY, bijw. 1. navolgend, naboot
- art, kunst van nabootsing; - arts, beeldende-send;
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*... ABILITY, (-bil'-i-ti), s. onmetelijkheid, v. *... ATE,
kunsten; - being, nabootsend dier; - mind, nabootsende
(-men'-sjoe-ret), bn. ongemeten, maatloos.
geest; 2. nagebootst, nagemaakt; the temple was - of...,
Immerge, (im-murdsj'), bw. indompelen. *-, ow. (sterr.)
de tempel was nagemaakt naar dien van...
zich indompelen. *-D, dw. bn. ingedompeld. *... ING,
navolger,
nabootser,
-ster,
m.
v.
Imitator, (im'-i-te-tur),
dw. bn. indompelend.
m. v. * -SHIP, s. hoedanigheid van navolger, v. *... TRIX,
Immerit, (im-mur'-it), bn. onwaardig. onverdienstelijk.
v. navolgster, v.

Immaculable, (im-mek' joe -li-bl), bn. onbevlekbaar, on-

*-ED, bn. onverdiend. *-ous, ('-us), bn. onverdienstelijk.
smetbaar.
Immaculate, (im-mek'-joe -let), bn., * -LY, bijw. onbe- Immerse, (im-murs'), bw. 1. indompelen; 2. (zeev .) meer
diepgang krijgen; 3. overzeilen, doen zinken; 4. in den
vlekt; the - conception, (r. k.) de onbevlekte ontvangenis;
grond boren, - zeilen; 5. verschuilen; he stood -d within
- fountain, reine bron . * -NESS, S . onbevlektheid, reinthe wood, hij stond in het bosch verscholen; 6. (fig.) verheid, v.
Immailed , (im-meeld'), bn . (oudt .) geharnast, in een i diepen; to be -d in business, met bezigheden overladen
zijn; diep in zaken steken; to be -d in cares, onmaliënkolder.
der zorgen gebukt gaan; to be -d in the enjoyments of
Immalleable, (im-mel'-li-i-bl), bn. 1. onsmeedbaar; 2.
this world , zich in de genoegens dezer wereld dompelen;
(fig.) onbuigzaam.

Immanacle, (im-men'- i-kl), bw. 1. boeien, in (hand-) ;
boeien slaan; 2. (fig.) aan banden leggen. *-D, dw. bn. I
geboeid. *... ING, dw. bn. boeiend.

Immanation, (im-me-nee'-sjun), s. invloeiing, v.
.Immane, (im-speen'), bn., *-LY, bijw. 1. groot, vervaarlijk; 2. (fig.) monsterachtig; wreed.
Immanency, (im'-me-nen-si), s. inwendigheid, v. inwonende aard, m. *... NENT, bn . inwonend,inwendig,innerlijk.

Immanity,(imn-men' -i ti),s. wreedaardiglieid, onmensche- ^

7. (sterr.) to be -d, Ingedompeld zijn. *-, ow. (sterr.)
zich indompelen. *-D, (-murst-'), dw. bn. ingedompeld

enz.; zie IMMERSE . *...ING, dw. bn. indompelend enz.
-, s. (het) indompelen enz.; zie mimF RsF,. *... ION,
(-mur'-sjun), s. 1. indompeling; 2. (gen.) bevochtiging,
uitwassching; 3. verzinking, v.; 4. (zeev.) ondergedompeld deel (van het schip), o.

Immesh, (i m-mesj'), bw. vangen, wikkelen (in een net).

(-mesjt'), bn. gevangen, gewikkeld (in een net).
* -ING , dw. bn. vangend. -, wikkelend (in een net).
Immethocidal, (im-me--el),"
tllod'-ik
bn., * -LY, bijw.
2. Emanuel (m. n.); 3. een der namen aan Christus ge- 1 ongeregeld, verward, onmethodisch . * -NESS, S. ongeregeldheid,
verwarring, v. gebrek aan methode, o.
geven.
Immarcessible, (im - maar - ses' - si - bl), bn. onv erwelk - 1 Immigrant, (im' - mi - ghrent), m. v. inzetelaar, immigrant, ni. v. plantage-werker uit een vreemd land, m.
baar.
*... GRATE, ('-ghret), ow. inzetelen (inz. van vreemde
Immartial, (im-maar'-sjel), bn. onkrijgshaftig.
lijkheid, barbaarschheid, v.
Immanuel, (im-men--el),
'joe m. (Bijb.) 1. God met ons;

Immask, (im-maask'), bw. met een masker bedekken, ,
maskeren . *-ED, (-maaskt'), dw. bn. gemaskerd . * -ING, (

dw. bn. maskerend.
Immatchable, (im-metsj'-i-bl),

*ED,

j

onver gelijkelijk,

planters, werklieden enz. in West-Indië, Amerika enz.).

°... GRATION, (-ghree'-sjun), s. inzeteling, overkomst (van
vreemde plantage-werkers), immigratie, v. het zich ves-

tigen van vreemdelingen in een land.
Imminence, (im'- mi-nens), s. (Shak.) 1. dreigend -,
weergaloos, onovertrefbaar.
Immaterial, (im-me-ti'-ri-el), bn., *-LY, bijw. 1. onstofdringend gevaar, o.; 2. (het) dringende (van). *...N ENT,
bn ., -LY, bijw. dringend, dreigend.
felijk, onwezenlijk; 2. onbelangrijk, nietig; it is -, het is
bn .

van weinig belang; it is - to hiss, liet is hem onverschillig . *-ISM, s. onstoffelijkheid, v. 5 -IST, m. leer der
onstoffelijkheid, v. spiritualisme. o. * -ITY, (el-i-ti), s.
gmv. onlichamelijkheid, onstoffelijkheid, v.
Immaterialized, (im-me- ti'-ri-el-ajzd), bn. onstoffelijk
gemaakt.
Immaterialness, (im-me-ti'-ri-el -nes), s. onstoffelijkheid, v.
Immateriate, (im-me-ti'-ri-et), bn. onlichamelijk, onstoffelijk.
Immature, (im-me-tjoer'), *-n, bn., * -LY, bijes. onrijp,

Immingle, (im-min'-gl), bw. inmengen, dooreenmengen.
*-D, (-minglt), dw. bn. in-, dooreengemengd (ook fig.).
*... ING, ('-gling), dw. bn. in-, dooreenmengend.
Imminution, (im- mi-njoe'-sjun), s. vermindering, v.
Immiscible, (im- mis' -si -bl), bn. onvermengbaar. *...BI;' LITY, (-hil'-i -ti), s. gm-. onvermengbaarheid, v.
Immission, (im-misj'-un), s. 1. inbrenging; 2. (gen.)
inspuiting, injectie. v.
Immit, (im-mit'), bw. 1. inbrengen; 2. (gen.) inspuiten.
Immitigable, (im-mit'-i -ghi-bl), bn., *...BLY, bijw. onver-

zachtbaar.
te vroeg; (fig.) - plan, onrijp -, onbekookt plan; 2. Immitted, (im-mit'-tid), dw. bn. 1. ingebracht; 2. (gen.)
ingespoten. 5 ... ING, dw . bn. 1. inbrengend ; 2. (gen.)
voorbarig, -lijk. * _NESS, *... ITY, S. gmv. 1. onrijpheid;

(ook fig.) onbekooktheid; 2. voorbarigheid, v.
Immeability, (im -mi-e-bil'-i-ti), s. (w. g.) ondoordring- i
baarheid, v .
Immeasurable, (im-me'-zjoe-ri-bl), bn., *... BLY, bijw.
1. onmeetbaar, onmetelijk; wilds - spread, onmetelijke
wildernissen; 2. onmatig . * -NESS, s. onmeetbaarheid,
onmetelijkheid , v .
Immeasured, (im-me'-zjoerd), ho. opgemeten, de gewone
maat te boven gaand .
Immechanical, (im-me-ken'- i-kel), bn., *-LY, bijes. on-,
niet werktuigkundig, onmechanisch.
Immediacy, (im-mi'-di-e-si), s. (Shak.) rechtstreeksch -, !
onmiddellijk vermogen, o. onmiddellijkheid, v.
Immediate, (im-mi'-di-et), bn., * -LY, bijw. 1. onmid- j
dellijk, rechtstreeksch; rechtstreeks; - cause, onmiddellijke oorzaak; 2. dadelijk, op staanden voet; - needs,
dringende behoefte, nooddruft ; -payment, (kh.) dadelijke
betaling (van wissels zonder respijtdagen). 5 -NESS, s. 1.
onmiddellijkheid, v. spoed, m.; 2. (het) tegenwoordige.
Immedicable, (im-med'- i-ke-bl), bn. ongeneeslijk.
Immelodious, (im-mi -loo'-di-us), bn,, *-LY, bijw. (muz.)
onwelluidond.
Immemorable, (im-mem'-o-ri-bl), bn., *...BLY, bijw. j
niet merkwaardig.
Immemorial, (im-me-moo'-ri-el), bn., *_LY, bijw. onheuglijk, overoud; sinds onheuglijke tijden.
Immense, (im- mens'), bn., *-LY, bijw. onmetelijk, verbazend groot, oneindig, eindeloos. *-NESS, 5 ... ITY, S.
(im-inen'-sjoe-ri-bl), bn.

tensporigheid, uitspatting

,

v. * ...ATE, ('-et), bn.,

* ...ATELY,

('-et-li), bijw. onmatig, -lijk. 5 ...ATION, (-ee'-sjun), v. zie
IMMODERACY .

Immodest, (im-mod'-est), bn., 5 -LY, bijw. 1. onmatig,
buitensporig; 2. onzedig, niet bedeesd, onfatsoenlijk;
- thought, onreine gedachte; 3. onkuisch, indecent,
vuil; an - word, een onkuisch woord. *-s, s. 1. onzedigheid, onfatsoenlijkheid; 2. onkuischheid, schaamte loosheid, v.
Immolate, (im'-mo-let), bw. 1. ombrengen, slachten; 2.
offeren. *...D, dw. bn. omgebracht enz.; zie IMMOLATE .
*... ING, dw. bn. ombrengend enz.; zie IMMOLATE .
*...ION, (-lee' sjun), s. 1. (het) ombrengen, slachting, v.;
2. offer, o. offerhande, v.
Immolator, (im'-mo-le-tur), m. 1. ombrenger, dooder;
2. offerpriester, m.
Immold, (im-moold'), bw. vormen, modeleeren . 5 -ED,
(-'id), dw. bn. gevormd, gemodeleerd . * - ING, dw. bn.
vormend, modeleerend.
Immoment,(im-mo'-ment),* -ous, (-ment'-us), bn. (Shak.)
nietig, onbeduidend.

Immoral, (iin-mor'-al), bn., * -LY, bijw. onzedelijk, zede -

loos . * -ITY, (-rel'-i-ti), s. onzedelijkheid, zedeloosheid,v.
onmetelijk, Immorigerous, (im-mo-ridsj'-ur-us), bn. ruw, barsch,

onmetelijkheid, oneindigheid, eindeloosheid v.
Immensurable,

inspuitend.
Immix, (im-miks'), bw. in-, dooreenmengen (ook fig.).
*-ABLE, ('-i-hi), bn. onvermengbaar. °-ED, (-mikst'),
bn. onvermengd . ° -ING, dw. bn. vermengend.
Immobility, (im-mo- bil' -i -ti), s. onbeweeglijkheid, v.
Immoderacy, (im-mud'-ur-o-si), s. onmatigheid, bui-
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onbeschaafd. *- NESS, S. ruwheid, barschheid, onbeschaafdheid, v.
Immortal, (im- mor'-tul), bn., * - LY, bijw. 1. onsterfelijk;
2. eeuwigdurend, ten eeuwigen dage; 3. (recht.) onversterfbaar. *--, m. v. onsterfelijke, m. v.; the -s, de
onsterfelijken (goden); (fig.) bijnaam der leden van de
Fransche Academie. 5 -EAGLE-FLOWER, s. (plant.) balsamijn, v. *- HERB, S. stroo-, papierbloem, v.
Immortality, (im- mor'-tel - i -ti), s. 1. onsterfelijkheid,
eeuwigdurendheid; 2. (recht.) onversterfelijkheid, v.
Immortalize, (im- mor' - tel -ajz), bw. 1. onsterfelijk -,
eeuwigdurend maken; 2. vereeuwigen. -, ow. (fig.)
zich onsterfelijk maken. *- D, ('ajzt), dw. bn. vereeuwigd
enz.; zie TMMORTALIZE. 5...ATION, ( - i -zee'-Shun), s. (het)
onsterfelijk maken, vereeuwiging, v. *...ING, ('-ajz-ing),
dw. bn. vereeuwigend enz.; Zie IMMORTALIZE.
Immortification, (im- mor -ti-fi-kee'-sjun), s. gebrek aan
ootmoed, o. (het) niet bedwingen der hartstochten.
Immovability, (im-mov-e- bil' - i -ti), s. gmv. onbeweegbaarheid, onbeweeglijkheid, onwillekeurigheid, v.
Immovable, (im-muv'- i -bl), bn., *...BLY, bijw. 1. onbeweegbaar,onbeweeglijk,onwrikbaar;2. (recht.) onroerend,
vast; - estate, onroerende goederen; 3. vastzittend. onveranderbaar. *- NESS, S. 1. onbeweegbaarheid, onwrikbaarheid, v. *-s, S. mv. (recht.) onroerende goederen, o. mv.
Immund, (immunt'). bn. onzuiver. onrein. * -ICITY,
(- dis' - i -ti), S. 1. onzuiverheid, onreinheid; 2. vuilnis, v.
Immunity, (in-mjoe'- ni -ti), s. 1. vrijheid, v. vri . dom, m.;
2. voorrecht, privilege, o.

Immure, (im-mjoer'), bw. 1. in-, bemuren, bemetselen;

2. inmuren, binnen muren sluiten; 3. van muren voorzien. met muren omringen. *-, s. (Shak.) muur, m. bemuring, V. *-D, (-mjoerd'), dw. bn. bemuurd enz.; zie
IMMURE, bw. *...In G, dw. bn. bemurend enz.: Zie IMMURE.
Immusical, (im-mjoe'-zik-el). bn. * - LY, bijw. 1. wanluidend , onharmonisch; 2. niet - muzikaal.
Immutable, (im-mjoe'-ti-bl), bn.. *...BLY, bijes. 1. onwankelbaar. onveranderlijk; 2. onbeweegbaar. *- NEss, *...BrLITY. (- bil' - i -ti), S. gmv. 1. onwankelbaarheid, onveranderlijkheid; 2. onbeweegbaarheid, v.
Immutate, (im-mjoe'-tet): bn. onveranderd. *...ION, (-tee'sjun). s. verandering. wijziging. v.
Immute, (im-mjoet'), bw. veranderen. wijzigen.
Imp, (imp), s. 1. telg,m. spruit,v.; 2. duiveltje.o. kabouter,
m.; 3. duivelskind,o.; 4. (plant.) loot,v. stokje; 5. (vissch.)
haarsnoer. o. lijn; 6. (jag.) aangehechte veer (van den
valk), v.; 7. (timm.) steigerpaal, m.
Imp, (imp), bw. 1. (plant.) enten; 2. (jag.) valsche vederen aanzetten (den valk): 3. te recht zetten (een verschoven deel); 4. - out, verwij den, verlengen (door inzetsels);
-ed wings, aangegroeide vleugelen.

Impacable, (im-pe'-ki-bl), bn., *...BLY, bijw. onverzoen-

baar, onverzoenlijk, onverbiddelijk.
Impact, (im- pekt'), s. 1. aanraking, drukking, v. ruk,
m.; power of -, (nat.) indringingsvermogen (van een
kogel enz.); 2. indruksel, o. moet, v.; 3. (wisk.) werkingspunt, o.
Impact, (im- pekt'), bw. 1. drukken, persen; 2. doordringen. *- ED, dw. bn. geperst enz.; Zie IMPACT, bw. * ING,
dw. bn. persend, drukkend; doordringend.
Impaint, (im-peent'), bw. (Shak.) beschilderen. * - ED, dw.
bn. beschilderd. *- iNG, dw. bn. beschilderend.
Impair, (im-peer'), ow. bederven. beschadigen, doen verarmen (fig.); to - the reputation, den goeden naam
bezwalken, - benadeelen; to - one's estate, zijne fortuin
ondermijnen, doen achteruitgaan; to - the crop, den oogst
benadeelen; to - a furniture, huisraad bederven; to -

one's health, zijne gezondheid ondermijnen; to- the constitution, the mind, het gestel -, den geest verzwakken; to
- the faculties, de (ziels)vermogens doen afnemen; his
strenght is - ed, zijne kracht is verminderd, - geschokt;
to - the force of evidence, op een getuigenis afdingen,
ze wraken; -ed by years, door de jaren verzwakt.
*-, ow. bouwvallig -, zwak worden. *-, bn. 1. ongepast,
onpassend; 2. ongelijk van vlakken (van kristallen). *-,
* -MENT, S. vermindering, afneming, v. *- Fn, (-peerd'),
bn. afgenomen, verminderd enz.; Zie IMPAIR, bw.
('-sir), m. V. die -, dat vermindert, bederver, bederfster
enz., m. V.; Zie IMPAIR, bw. * - IPG. dw. bn. verminderend, bedervend enz. -, s. (het) bederven enz., ver
-zwaking.v;
zie IMPAIR.
Impalatable, (im- pel' -e-ti-bl), bn. onsmakelijk.

Impale, (impeel'), bw. 1. empaleeren (straf in Turkije); 2.

niet palen -, met paalwerk omsluiten, palissadeeren; 3.
(wap.) paalwijze versenigen. * - MENT, S. 1. (het) empaloeren enz.; zie EMPALE; 2. paalwerk, o. palissadeering; 3.
(wap.) paalwijze verdeeling, - scheiding, v.
Impallid, (im -pel' -lid), bw. doen verbleeken.
Impalm, (im-paam'), bw. aanvatten, grijpen (niet de
hand), inpalmen.
Impalbable, (im- pel' - bi -bl), *...BLY, bijw. 1. onvoelbaar,
ontastbaar; 2. zeer fijn, teer (ook fig.). *...BILITY, (bil' - i -ti),,
S. gmv. 1. ontastbaarheid; 2. fijnheid als rag, teêrheid
(ook fig.), v.
Impalsied, (im-paol'-sid), dw. bn. verlamd (door een
beroerte).
Impalsy, (im-paol' -si), bw. met een beroerte treffen,
verlammen, dooden. * - ING, dw. bn. verlammend (door
een beroerte).

Impanate, (im'-pe-net), bn. (godg.) in het brood aanwe-

zig (bij het H. Avondmaal). *-, bw. (godg.) in het brood
aanwezig doen zijn. *- D, dw. bn. in het brood aanwezig.
*...ING, dw. bn. in het brood brengend. *...ION, (-nee'sjun), s. (het) aanwezig zijn in het brood (van den
H. Geest bij het Avondmaal).
Impannel,(im- pen'-nel),bw. (Eng. recht.) namen opschrijven (van gezworenen). * - ED, dw. bn. opgeschreven (als ,
gezworene). *- ING, dw. bn. opschrijvend (de gezworenon). -, s. (het) vormen van de lijst der gezworenen.
Imparadise, (im-per'-e-daj z), bw. 1. in het paradijs opnemen : 2. verrukken. gelukzalig maken ; 3. tot een para
maken. *- D. (-dajzt), dw. bn. verrukt, zalig enz.•-dijs ;
zie IMPARADISE. *...ING, dw. bn. verrukkend, zaligmakend enz.: Zie IMPARADISE.
Imparalleled, zie UNPARALLELED.
Imparasyllabic, (im-per-e-sil-leb'ik), bn. (taalk.) ongelijk blijvend in lettergrepen (in de verbuiging).
Impardonable, (im- paar'- dun- i -bl). bn. onvergeeflijk.
Imparity, (im-per' -i -ti) s. 1. ongelijkheid, v. (het) uit
verschil (van rang), o.
-enlopd;2.
Impark, (im-paark'), bw. insluiten, inperken (schapen
enz.). 5 -ED, (-paarkt'), dw. bn. ingesloten. * - ING, des.
bn. insluitend.
Imparl, (im-paarl') ow. (recht.) uitstel verkrijgen. *_ANCE,
(-ens), s. (recht.) 1. uitstel, o.; 2. voorloop'ge conclusie. v.
Imparsonee, (im- paar'- sun -ie), bn. j arson -, kerkelijk
ambtbekleeder (in de Anglicaansche kerk).
Impart. (im- paart'), bw. 1. toekennen. bedoelen (met); to
- az favor, een gunst toestaan : to - honor to, eerbewijzen aan; 2. mededoelen, kennis geven (van), te weten doen (aan); when I did - any love to you, toen ik u.
mijne liefde verklaarde.
Impartance, (im- paart' -ens), s. 1. mededeeling, v.; 2. deel,
o. toekenning van een deel (in); 3. gunning, v. *...ATION,.
('-ee'-sjun), S. (het) toekennen (van).
Imparted, (im- paart' -id), dw. bn. toegekend enz.; zie IMPART. ...ER, ('-ur). m. S. toekenner, -ster, m. v.
Impartial, (im- paar' -sjel). bn., 5-LY, bijw. onpartijdig,.
-lijk. * - TST, M. onpartijdige. M. *-ITY, (-el'- i -ti), s. gmv.
onpartijdigheid. onzijdigheid. v.
Impartibilitv. (im- paart-i-bil '-i -ti),s.gmv.niet-schatplichtigheid, v. vrijdom van hoofdgeld. m.; 2.mededeelbaarheid,
V. *...IBLE, ('- i -hi). bn., *...IBLY, bijw. 1. niet - belastbaar r
vrij van hoofdgeld; 2. mededeelbaar, toekenbaar.
Imparting, (im- paart' -ing), dw. bn. toekennend enz..
-, s. (het) toekennen enz.; zie IMPART.
Impartment, (im- paart'-ment), s. 1. mededeeling; 2..
verleening, vergunning, v. Impassable, (iin- pias'-i -bl). bn., *...BLY. bijw. 1. onbegaanbaar, ontoegankelijk: 2. ondoorwaadbaar; -gulf, onoverkomelijke afgrond. *- NEss, s. gmv. onbegaanbaar heid, ontoegankelijkheid, v.
Impassible, (im-pes'- i -bl), bn., *...BLY, bijw. onaangedaan,.
zeer kalm. bedaard. *- NESS, *...BILITY, (- si - bil' - i -ti), s.
gmv. kalmte. bedaardheid, onverstoordheid, v.
Impassion, (im-pesj'-un), bw. bezielen, aanvuren *- ABLE,.
('- i -bl),bn. opvliegend. licht vatbaar voor drift, hartstochtelijk. *- ATE, bes. 1. hevig aandoen, bewegen: 2. driftig
maken. -, be. 1. zeer driftig, vurig, hartstochtelijk; 2.
ongevoelig, hartstochteloos. 5 -ED, dw. be. bezield enz.;
zie IMPASSION, 5-IeG, dw. bn. bezielend. -, s. (het)
bezielen, bezieling, v. enz.; zie IMPASSION, bw.
Impassive, (im-pes'-sivl, bn., *-I.Y, bijw. ongevoelig,
-lijk. *-NESS, *...ITY, (-siv'-iti), S. ongevoeligheid, v.

IMP.

IMP.
Impastation, (im-pes-tee'-sjun), s. 1. (apoth.) papbereiding; 2. deegmaking; 3. mortelspecie; 4. (schild.) verf
mengsel, o.
-mengi,v.
Impaste, (im- peest'), bw. 1. kneden, bereiden (deeg, kalk
enz.); 2. (schild.) verf malen, - bereiden. *-D, dw. bn.
gekneed enz.; zie IMPASTE. *... ING, dw. bn. knedend.
-, S. (het) kneden enz.; Zie IMPASTE .
Impatible, (im-pet'- i -bl), bn., 5 ...BLY, bijw. onverdraaglijk, niet te duiden.
Impatience, (im-pee'-sjuns), s. gmv. ongeduld, o.; his
- of contradiction, zijn ongeduld als men hem tegensprak; - under restraint, het ongeduldig verdragen van
dwang.
Impatient, (im-pee'-sjunt), bn., * -LY, bijw. 1. ongeduldig; to be -, ongeduldig (van natuur) zijn; to get -,
to grow -, ongeduldig worden; to be - at, ongeduldig
zijn bij, - over; to be - at the death of, wanhopig zijn
over den dood van; she is - for the arrival of the mail,
zij wacht met ongeduld de aankomst der brieven (der
mail); to be - in sickness, ongeduldig zijn in ziekte; to
be - of restraint, ongeduldig dwang lijden, - verdragen;
- of hisflightdelay'd,ongeduldig zijne vlucht(zijn vliegen)
belemmerd te zien; they were become - of military subordination, de krijgstucht was hun ondraaglijk geworden; I felt a little -, ik werd een weinig ongeduldig;
he is - to go, hij is ongeduldig er heen te gaan; be not
- under evils, mor niet tegen (wereldsche) rampen); 2.
driftig, opvliegend. *-, m. v. (w. g.) ongeduldige, m. v.
Impatronization. (im-pet-run -i-zee'-sjun), s. volstrekt -,
oppermachtig bezit, o.
Impatronize, (im-pet'-ro-najz), bw. zich het volstrekt
bezit verschaffen.
Impawn, (im-paon'), bw. (Shak.) verpanden. *-ED,
(-paond'), dw. bn. verpand. *-ING, dw. bn. verpandend.
-, s. (het) verpanden.
Impeach, (im-pietsj'), bw. 1. verhinderen, beletten, zich
verzetten tegen; 2. (recht.) in staat van beschuldiging
stellen (een ambtenaar enz.), beschuldigen; 3. aanbrengen, verklikken (een misdadiger); 4. tot rekenschap dagen, verantwoordelijk stellen; 5. gispen, laken, berispen;
to - fate, het noodlot aanklagen; you - his honor,
gij tast zijne eer aan; 6. (recht.) wraken (als nietig). *-,
s. (Shak.) beletsel, o. verhindering, v. *-ABLE, ('i-hi),
bn. 1. beschuldigbaar; 2. betwistbaar; 3. laakbaar, berispelijk . * -ED, (-pietsjt'), dw. bn. belet enz.; zie IMPEACH, *-ER, ('-ur), m. 1. openbare aanklager; 2. rechter
van instructie, m. * -ING, dw. bn. belettend enz. -,
s. (het) beletten enz.; zie IMPEACH . * -MENT , S. 1. beletsel, o. verhindering, v.; 2. in-staat-van-beschuldigingstelling; articles of -. akte van beschuldiging; to exhibit
articles of -, eene akte van beschuldiging overleggen,
- voorlezen; 3. berisping, v. blaam, m. beschuldiging, v.;
this declaration is no - of his motives, deze verklaring
werpt geen blaam op zijne beweegredenen; 4. (recht.) actie wegens overlegging van rekening en verantwoording;
5. verantwoordelijkheid, v.
Impearl, (im-purl'), bw, tot parels vormen, beparelen,
met parelen bezetten. *-ED, dw. bn. met parels bezet,
bepareld. *-iNG, dw. bn. met parels bezettend.
Impeccability, (im- pek -ke- bil' - i -ti), 5 ... PECCANCY, ( - pek'
onfeilbaarheid, v. onvermogen te zondigen, o.-kensi),.
Impeccable, (im- pek'-ki-bl), bn. onfeilbaar, niet kunnende zondigen.
Impede, (im-pied'), bw. verhinderen, beletten, belemmeren. *-D, ('-id), dw. bn. belemmerd.
Impedible, (im-pi'-di-bl), bn. beletbaar, belemmerbaar.
Impediment, (im-ped'-i-ment), s. beletsel, o. hinderpaal, m. belemmering, v.; to be an - to, een beletsel -,
verhindering zijn voor, - tot, - tegen; to throw -s, to raise
-, hinderpalen opwerpen, - in den weg leggen; he had
an - in his speech, hij had een belemmering in zijne
spraak. *-, bw. (w. g.) beletten, verhinderen. *-AL,
(-ment'-al), bn, belettend, belemmerend.
Impeding, (im-pied'-ing), dw. bn. belemmerend. *-, s.
(het) belemmeren.
Impedite, (im'-pi-dajt), bw. zie IMPEDE . f-. bn. belet,
verhinderd. *... Ion, (-di'-sjun). s. verhindering, v. beletsel, o. *...IvE, (-ped'-i-tiv), bn. van belemmerenden
aard, hinderlijk.
Impel , (im- pel'), bw. 1. stooten, drijven; (fig.) medeslee pen (tot); motives of safety -led them to confederate,
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derling verbond. *-LED, (-peld'), dw. bn. gedreven enz.;
zie IMPEL, bw. * -LENT, bn. drijvend, voortstuwend. -,

s. drijvend vermogen, o. drijvende kracht, v.; zie IMPETUS.
*-LER, ('-ur), m. v. drijver, drijfster, m. v. -, S. al wat
drijft, - voortstuwt. *-L ING, dw. bn. drijvende enz. -,

S. (het) drijven enz.; zie IMPEL.
Impen, (im-pen'), bw. 1. insluiten, inperken ; 2. (fig.) in
het nauw brengen.
Impend, (im-pend'), ow. - over, 1. hangen over; 2. (fig.)
boven het hoofd hangen; destruction sure o'er your heads
-s, vernietiging -, verderf hangt u boven het hoofd.
*-ENCE, ('-ens) , * -ENCY, s. 1. (het) hangen over; 2.
(fig.) (het) boven het hoofd hangen, dreigend gevaar, o.
*-ENT, bn., *-ING, dw. bn. hangend over enz.; zie
IMPEND, ow. -, bn. dreigend.
Impenetrable, (im-pen' -i-tri -bl), bn., *...BLY, bijw. 1.
ondoordringbaar; (ook fig.); 2. - to. ongevoelig (voor); 3.
done, onbevattelijk. *... BILITY, (- bil' - i -ti), *-NESS, S.
gmv. 1. ondoordringbaarheid; 2. domheid, onbevattelijk- heid, v.
Impenitence, (im-pen' -i- tens), *...ENCY, s. onboetvaardigheld, v. *... ENT, bn., *... ENTLY, bijes. onboetvaardig, ver
ENT, m. v. verstokte zondaar, m. - zondares, v.-stok.*
Impennate, (im-pen'-net), s. zwemvogel, in.
Impenned, (im-pen'-nid), dw. bn. ingesloten enz.; zie
IMPEN.

Impenning, (im-pen'-ning), dw. bn. insluitend enz. -,
s. (het) insluiten enz.; zie IMPEN.
Impennous, (im-pen'-nus), be. vleugelloos.
Impeople, (im-pie' -pl), bw. tot een gemeente -, tot een
volk maken. *-D, dw. bn. tot een gemeente gevormd.
*...I:NG, dw. bn. tot een gemeente vormend.
Imperant, (im'-pi-rent), bn. gebiedend.
Imperate, (im'-pi-ret), bn. door aandrift (van den geest)

gedaan.

Imperative, (im-pur'-e-tiv), bn., *-LY, bijw. gebiedend,
bevelend. *-, s. (spraakk.) gebiedende wijs, v.
Imperatorial, (im .pur-e-to'-ri-el), bn. zie IMPERATIVE.
Imperceivable, (im-pur-siev'- i-bl.), 5 ... CEIVABLY, * ...cEPTIBLE, 5 ...CEPTIBLY, (-sep'- ti-bli),bn. en bij w. onmerkbaar,
onzichtbaar. *-, s. onmerkbaar voorwerp, o. 5 ... CEPTI^
BLENESS, * ...CEPTIBILITY, (- bil' - i -ti), s. gmv. onmerkbaar heid, onzichtbaarheid, v.
Impercipient, (im-pur-sip' jent), bn. niet onderschei
-den,
bemerkend.
Imperdible, (im-pur'-di-bl), be. onverderfbaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti), s. onverderfbaarheid, v.
Imperfect, (im-pur'-fekt), bn., *-LY, bijw. 1. onvolkomen, onafgewerkt; 2. gebrekkig; 3. onvolmaakt;4.(drukk.)
defect; bill of the - fount, defectceêl (lijst van bij te
gieten letters): - sheets, defecte bladen, misdruk; 5. the
- tense, (spraakk.) onvolmaakt -, betrekkelijk verleden

tijd. *-roN, (-fek'-sjun), S. 1. onvolkomenheid; 2. onvolmaaktheid, v.; 3. (het) gebrekkige; 4. (drukk.) -s, mv.

defecten, defect exemplaren . * -NESS, s. zie IMPERFECTION.
Imperforable, (im-pur'-fo-ri-bl), bn. niet te doorboren.
*... FORATE, -D, ('-fo-rek), bn. 1. niet doorboord; 2.
(ontl.) ongeopend, dicht. Ir...FoRATIoN, (-fo-ree'sjun), s.
(ontl.) ongeopendheid, dichtheid, v.
Imperial, (im-pi'-ri-el), bn., *-LY, bijw. 1. keizerlijk;
rijks...; 2. koninklijk, monarchaal; 3. heerschend, gebiedend; - power, opperste macht; - parliament, opperst -,
souverein parlement; the - democracy of Athens, de oppermachtige volksregeering van Athene; - city, (oudt.) vrije
rijksstad; - diet, (oudt.) rijksdag; - lily, wilde lelie;
4. heerlijk. deftig, uitstekend. *-, s. 1. (bk.) Moorsch
gewelf (in Byzantijnschen stijl); 2. bovendeel van eenrijtuig (met zitplaatsen), o. imperiale, v.; 3. bosje van den
baard (aan de onderlip), o. imperiale, v. *-IST, m. 1.
keizerlijke(inz. soldaat der voormalige Duitsche keizers);2. keizersgezinde, m. *-ITY, (-el'-i-ti), s. gmv. 1. keizerlijke macht, - waardigheid, v.; 2. keizerlijk recht (op
inkomsten), o . * -PAPER , s. imperiaal (grootst formaat -)
papier, o. 5 -SECTION, S. (verlosk.) keizersnede, v. *-TRA,
s. keizersthee, v.
Imperil, (im-pur'il), bw. in gevaar brengen. F-ED, dw.
bn. in gevaar gebracht . * -ING, dw. bn. in gevaar brengend.
Imperious, (im-pi-ri-us), bn., *-LY, bijw. 1. heerschzuchtig, gebiedend; - love, tirannische liefde; - circumstances, gebiedende omstandigheden; - appetite, ver
honger; (fig.) hartstocht; 2. machtig; a vast eend-slinde
beweegredenen van veiligheid brachten hen tot een on'

396

IMP.

IMP.

- mind, een uitgebreid en veelomvattend genie. *- NESS, Impish, (imp'-isj), bn. duivelachtig, kabouterachtig.
Implacable, (im- plee'- ki-bl), bn., *...BLY, bijw. 1. onS. 1. heerschzucht, v.; 2. gebiedende toon, - aard, m.
verzoenlijk, onverbiddelijk; 2. onbarmhartig. *...BILITY,
Imperishable, (im-pur'-isj- i -bl), bn., *...BLY, bijw. onver(- bil' - i -ti), *- NEss, S. 1. onverzoenlijkheid, onverbiddegankelijk; - goods, (kh.) onbederfbare goederen. *- NESS,
lijkheid; 2. onbarmhartigheid, v.
S. 1. onvergankelijkheid; 2. (kh.) oinbederfbaarheid, v.
Imperium in imperio, (im-pi'-ri-um-in-im-pi'-ri-o), s. Implant, (im-plent'), bw. 1. inplanten, inprenten; to in the mind, in den geest prenten; 2. op het hart drukregeering in een regeering, v.
ken. *-ATION, -( ee'-sjun), s. inplanting, inprenting, v.
Impermanence, (im-pur'-me-nens), *...ENCY, s. gmv.
*-ED, dw. bn. ingeprent enz.; Zie IMPLANT. * -ING,
onbestendigheid, wankelmoedigheid, ongedurigheid, v.
dw. bn. inprentend enz. -, s. (het) inplanten enz.;
*...ENT, bn., -LY, bijes. onbestendig, wankelmoedig,

ongedurig.

Impermeable, (im-pur'- mi- i-bl), bn., *...BLY, bijw. 1.
(nat.) ondoordringbaar; 2. waterdicht. *...BILITY, (- bil - i -ti),
*-NEss, S. 1. ondoordringbaarheid,v.; 2.(het)waterdichte.
Imperscrutable, (im-pur-skroe'-ti-bl), bn. ondoorzoekbaar, onuitvorschbaar. *- NESS, S. gmv. onuitvorschbaarheid, V.
Impersonal, (im-pur'-sun-el), bn., * - LY, bijw. onpersoonlijk. *- ITY, (-el- i -ti), s. gmv. onpersoonlijkheid, v.
Impersonate, (im-pur'-son-et), bw. verpersoonlijken, ver
D, dw. bn. verlichamelijkt. *...ION,-lichamejkn.*
(-ee'-sjun) S. verlichamelijking, v.
Imperspicuity, (im-pur-spi-kjoe'-ti), s. onscherpzinnigheid, beperktheid van doorzicht, v. *...sPicuous, (-spik'joe-us), bn. onscherpzinnig, beperkt van begrip.
Impersuasible, (im-pur-sjoe-ee'-zi-bl), bn. onovertuigbaar.
Impertinence, (im-pur'-ti-nens), *...ENCY, S. 1. onbeschoftheid, onbeschaamdheid ,brutaliteit,lompheid;2.kleinigheid, v. wisjewasje, n.; 3. zaak buiten het onderwerp,
- er niet toe behoorend, v. *...ENT, bn., -LY, bijw.
1. onbeschoft, onbeschaamd, brutaal, lomp; 2. Lich'Lvaardig, onbesuisd; 3. vreemd aan het onderwerp, things that
are - to us, dingen die ons niet aangaan; 4. ongerijmd,
alledaagsch. u-, m. v. onbeschofte, m. v. lomperd, m.
Impertransible, (im-pur-tren'- si-bi), bn. ondoordringbaar. *...BILITY, (- bil - i -ti), s. gmv. ondoordringbaarheid, v.
Imperturbable, (im-pur-turb'- i -bl), bn., *...B ABLY, bijw.
onverstoorbaar, steeds effen (van gemoed). *...BATION,
(-bee'-sjun), s. gemoedskalmte, -rust, gelijkmoedigheid,
onverstoorbaarheid, v. *...BED, (-turbd), bn. onverstoord,

gelijkmoedig.

Imperviable, (im-pur-'vi- i -bl), *...VIABLY, *...view, (impur'-vi-us), bn., -LY, bijw. 1. onbegaanbaar, ontoegankelijk; 2. ondoordringbaar, dicht, dichtbegroeid; 3. waterdicht. * - NESS, s. 1. onbegaanbaarheid, ontoegankelijkheid; 2. ondoordringbaarheid, dichtheid, v.
Impester, (im-pes'-tur), bw. plagen, kwellen.
Impetiginous, (im-pi-tidj'-in-us), bn. (gen.) vurig, puistig, met uitslag.
Impetigo, (im-pi-taj'-gho), s. (gen.) vurigheid, v. (huid -)
uitslag, m.
Impetrable, (îm'-pi- tri -bl), bn. door -, op aanvrage -,
op request verkrijgbaar.
Impetrate, . (im'-pi-tret), bw. door -, op aanvrage -, op
rekest te verkrijgen. *...ION, (-tree'-sjun),. s. verkrijging
-, verwerving op aanvrage, - op request, v. *.,.IVF,
(im'-pi-tre-tiv), bn. bevoegd -. in staat aan te vragen,
verzoekend. *...ORY, (im'.-pi-tre-tur -i), bn. verzoekend.
Impetuosity, (im-pet joe - os' - i -ti), s. gmv. onstuimigheid, voortvarendheid, heftigheid, v. *...OUS, ('-joe -us),
bn., -LY, bijw. onstuimig, voortvarend, heftig, -lijk.
...OUSNESS, ('-us -nes), zie IMPETUOSITY.
Impetus, (im'-pi-tus), s. 1. (nat.) beweegkracht, v. voortstuwend vermogen, o.; 2. (fig.) drijfveer, impulsie, v.
Impictured, (im- pik' -tjoerd), bn. beschilderd.
Impier, (im'-pi-ur). zie UMPIRE.
Impierce, (iir'-piers'), bw. doorboren. *- ABLE, ('- i- bl),
bn. te doorboren. *- D, (-pierst'), dw. bn. doorboord,
*...ING, dw. bn. doorborend.
Impiety, (im-paj'- i -ti), s. 1. goddeloosheid, v. ongeloof,
o.; 2. verdorvenheid (des harten), v.
Impignorate, (im-pigh'-no-ret), bw. verpanden. *...ION,
(-ree' -sjun), s. verpanding, v.
Impinge, (im-pindsj'), ow. - on, - against, 1. stooten;
2. (fig.) aanstoot geven; 3. inwerken (op). * - MENT, S. 1.
stoot, schok; 2. (fig.) aanstoot, m. *...ING, dw. bn. stootend enz.; Zie IMPINGE.
Impinguate, (im-pin'-ghwet), bw. (w. g.) vet maken.
Impious, (im'-pi-us), bn., *....LY, bijw. 1. goddeloos,
ongeloovig; 2. verdorven (van hart). *- NEss, S. zie
IMPIETY. .

Zie IMPLANT, IMPLANTATION.

Implausible, (im-plao'-zi-bl), *...BLY, bijw. onwaarschij o lijk. *...BILITY, (- bil' - i -ti), * -NESS, S. onwaarschijnlijkheid, v.
Impleach, (im-plietsj'), bn. (Shak.) (fig.) inweven.
Implead, (im-plied), bw. (recht.) 1. eon klacht inleveren,
- aanhangig maken; to be -ed, in een geding betrokken
zijn; 2. aanklagen, beschuldigen. *- ED, ('-id), dw. bn.
(recht.) vervolgd, betrokken (in een rechtsgeding). *- ER,
('-ur), m. v. (recht.) aanklager, - klaagster, eischer, -es,
m. v. * - ING, dw. bn. aanklagend enz. -, s. (het) aan
-klagenz.;
Zie IMPLEAD.
Impleasing, (im-plies'-ing), bn. zie UNPLEASING.
Impledge, (im-pledsj'), bw. verpanden. *- D, dw. bn.
verpand. *...IRG, dw. bn. verpandend.
Implement, (im' -pl-ment), s. 1. gereedschap, werktuig;
2. artikel, voorwerp, o.; 3. -s, mv. toebehooren. * -ING,
bn. van gereedschap voorziend.
Impletion, (im-pli'-sjun), s. 1. (het) vullen, vulling; 2,
volheid, v.
Implex,(im'-pleks), bn. vervlochten, gewikkeld in. *- ION,
(- plek' -sj un), s. vervlechting, v. (het) wikkelen in, inwikkeling, v.
Implicate, (im'-pli-ket), bw. 1. invlechten, wikkelen in
(ook fig.); 2. betrekken (in een geding enz.); 3. begrijpen
onder. *- D, ('-id), dw. bn. gewikkeld in, betrokken in.
...ING dw. bn. wikkelend in enz. *...ION, (-kee'-sjun).,
s. wikkeling in, v. (het) betrekken (in een geding enz.);
Zie IMPLICATE. * ...IVE, bn., * ... IVELY, bijw. Zie IMPLICIT.
Implicit, (im-plis'-it), bn., *- LY, bijw. 1. begrepen in,
stilzwijgend; 2. onvoorwaardelijk; - faith, onvoorwaarde l i j k (blind) geloof; - credulity, blinde liehtgeloovigheid; - credit, onvoorwaardelijk vertrouwen. *- NESS,
s. 1. inbegrip, stilzwijgend gevolg, o.; 2. onvoorwaardelijkheid, v.; 3. blind geloof, - vertrouwen, o.
Implied, (im-plaj d') dw. bn. opgesloten in enz.; zie
IMPLY. *-, bn., * - LY, bijw. - contract, - promise, stil zwijgende verbintenis. - belofte.
Implore,(im-ploor'), bw. 1. afsmeeken; 2. aan -, inroepen.
*-, ow. smeeken. *- D, (-ploord), dw. bn. afgesmeekt
enz.; zie IMPLORE, bw. *- R, m. v. smeeker, -ster, smeekeling, m. v. *-, *... ATION, (- ree' -sjun), s. smocking,
aan -, inroeping, v. *... ATOR, (im'- plo -re -tur), m. (Shak.)
zie IMPLORER. ...ING, dw. ho., -LY, bijw. afsmeekend
enz. -, s. (het) afsmeeken enz.; zie IMPLORE, bw.
Implumed, (iin-ploemd'). *...MUS. (' -mus), bn. ongevederd.
Implunge, (im-plundsj'), bw. indompelen.
Imply, (im-ply'), bw. (vt. implied), 1. bevatten, inhouden;
medebrengen; 2. besluiten, een besluit opmaken, afleiden
(uit). * - ING, dw. bn. inhoudend enz. -, s. (het) inhouden enz.; zie IMPLY, bw.
Impocket, (iin- pok' -it), bw. in den zak steken, opsteken.
Impoison, (im-poj'-zun), bw. Zie EMPOTSON.
Impolarly, (im- po' -lur -li),* bijw. niet overeenkomstig
met de richting der polen.
Impolicy, (im- pol' - i-si), s. gmv. 1. (het) onstaatkundige;
2. onverstand, o.
Impolite, (im- po -lajt'), bn., *- LY, bijw. onbeleefd, onwellevend, onbeleefdelijk. *- NESS, S. onbeleefdheid,
onwellevendheid, v.
Impolitic, (im- pol'-i-tik), * - AL, bn., * - ALLY, *-LY,
bijw. 1. onstaatkundig; 2. onverstandig.
Imponderable, (im -pon'-dur - i -bl), bn. (nat.) onweegbaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti), * - NESS, S. gmv. (nat.) onweegbaarheid, v.
Imponderous, (im- pon' - dur -us), bn. Zie IMPONDERABLE.
Impone, (im- poon'), bw. (Shak.) wedden.
Impoor, (im- poer'), bw. verarmen, arm maken.
Imporosity, (ini -po-ros'-i -ti), s. gmv. (nat.) onporeusheid, v.
Imporous, (im -po'-rus), bn. (nat.) onporeus, niet poreus.
Import, (im'- poort), s. 1. beteekenis, v. zin, m. bedoe-
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ling, waarde (eener uitdrukking), v.; 2. (kh.) invoer, m.; Imposthume, (im- pos' -tjoem), s. zweer, v. abces, o.
*-, ow. zweren, tot eene zweer zetten.
3. (het) ingevoerde; 4. (Shak.) gewicht, belang, o. * - ARTICLES, S. (kh.)

invoerartikelen,

0. mV. * -TRADE, (im-

poort'), s. invoerhandel, m.
Import, (in -poort'), bw. - from, - into, 1. (kh.) invoeren,
aanvoeren; 2. beteekenen, willen zeggen; what a term
-s, hetgeen eene uitdrukking beteekent ; what -s it
you? wat gaat het u aan ? what else -s you to know,
wat voor u van belang was verder te weten; 3. behelzen; 4. doen veronderstellen. C -ABLE, ('- i -bl), bn. 1. invoerbaar; 2. ondraaglijk . * -ANCE, ('-ens), s. gewicht,
belang, o.; to be of great -, van groot 'belang zijn; to
be deemed of - to, van belang geacht worden voor; man
of -, man van gewicht, - van aanzien, - beteekenis; 2.
(Shak.) onderwerp, o.; 3. aandrang, m. dringend verzoek,
0. * -ANT, (' -ent), bn., -LY, bijw. gewichtig, belangrijk.
Importation, (im-poor-tee'-sjun), s. 1. (kh.) invoer; 2.
(gen.) toevoer van het bloed, m.
Imported, (im- poort' -id), dw. en bn. (kh.) in-, aangevoerd.
Importer, (im- poort' -ur), S. (kh.) invoerder, die invoer
-handel
drijft, importeur, m.
Importing, (im- poort' -ing), dw. bn. in-, aanvoerend.
2.
*-, S. 1. (het) in-, aanvoeren; zin, m. beteekenis, v.
Importless, (iin- poort'-les), bn. (Shak.) onbeteekenend,
nietsbeduidend.
Importunacy, (im- poort' joe - ne-si), s. lastigheid, v.
overlast, aandrang, hinder, ni.
Importunate, (im- poort'-joe -net), bn. *-LY, bijw. 1.
lastig, hinderlijk; 2. dringend; - passions, heerschande
hartstochten; - appetites, onweêrstaanbare zinnelijke lus
to be - with, lastig vallen (lom.). *-NESS, s. zie-ten;
IMPORTUNACY. * ...OR, ('-ur),

M. Zie IMPORTUNER.

Importune, (im- por -tjoen' ), bn., * -LY, bijw. zie IMPORTUNATE, ho. -, bw. tot last zijn, het lastig maken
(aan). *-D, (-tjoend') dw. bn. met aandrang gevraagd,
geplaagd. *-R, ('-ur), m. v. die (aan anderen) tot last
is, dringende verzoeker, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. dringend verzoekend, het (iem.) lastig makend.
Importunity, (im- por -tjoe'- ni -ti), s. (mv. -ies), last,
overlast, m. plagerij, v.
Importuous, (im -poort'-joe -us), bn. zonder haven.
Imposable, (im-pooz'- i-bl), bn. belastbaar. *-NESS, s.
gmv. belastbaarheid, v.
Impose, (im-^oos'), bw. 1. belasten (met), opleggen (iets);
to - on one s self, zich zelven opleggen, zich belas
but your commands, deel mij slechts uwe-tenm;
bevelen mede, bestel mij maar wat gij hebben wilt;
2. - upon, wijs maken, voorliegen (iets), diets maken;
there never was a more odious falsehood -d on a great
nation, nooit werd hatelijker logen aan een groot
volk op de mouw gespeld; she easily -d upon the poor
woman to believe that, het was haar gemakkelijk dit aan
de arme vrouw wijs te maken; to be -d on by. bedrogen
worden door; I would not have simplititry -d upon, ik
wensehte geen misbruik te zien gemaakt van den kinderlijken eenvoud; 3. opleggen (de handen, bij priester
opmaken, opkooien; 5. - on, wijten-wijdng);4.(ruk
(aan). *-, s. (Shak.) bevel, o. *-D, (-poosd'), dw. bn.
belast enz.; zie IMPOSE, bw. *-MENT, S. zie IMPOSITION.
*-R, ('-ur), m. V. 1. die oplegt; 2. die voorliegt, leu ge naar, -ster, m. v. 5 ...ING. dw. bn., -LY, bijw. belastend
enz. -, S. 1. (het) belasten enz.; zie IMPOSE; 2. (drukk.)
opmaking, v. vorm, m. *...ING STO1;E, S. (drukk.) opmaak-, vormsteen, m.
Imposition, (im- po -zi'-sjun), s. 1. (r. k.) hand- oplegging,
wijding; 2. oplegging (van een last enz.); 3. belasting,
v. impost, m. invoerrecht; 4. bevel, o. last; 5. dwang, m.;
6. logen, v. bedrog; 7. strafwerk (voor een scholier), o.
Impossibility, (im- pos-si-bil' - i -ti), s. (mv. -ies), 1. onmogelijkheid, v.; there is an- todoit, het is onmogelijk
dit te doen; a physical -, een stoffelijke verhindering;
2. onmogelijke zaak, v.; there is no doing impossibilities,
aan het onmogelijke is niemand gehouden.
Impossible, (im- pos' - si -bll, bn., *••.Y, bijw. 1. onmogelijk;
it is - for them to. het is hun onmogelijk om; to find it
- to, het onmogelijk vinden om; 2. (wick.) denkbeeldig.
Impost, (im'- poost), s. 1. belasting, v. impost; 2. rand,
m. steunlijst, v.
Imposthumate, (im- pos' -tjoe-met), ow. (heelk.) zweren,
zich tot een abces vormen. *-, bw. doen zweren. *-D,
dw. bn. (heelk.) gezworen. *... ING, dw. bn. (heelk.) zwerend. 5 ...ION, (- mee' -sjun), s. zwering, v. (het) zweren.

Impostor, (im- pos' -tur), m. leugenaar, bedrieger, m.
Imposturage, (im- pos' -tjoer-idsj), s. bedrog, o.
Imposture, (im- pos -tjoer), s. logen, v. bedrog, o. *-D,
bn. 1. gelogen; 2. bedrieglijk. *...ous, bn., -LY, bijw.
logenachtig, bedrieglijk.
Impotence, (im' -po- tens), *...Y, s. 1. onmacht, machteloosheid; 2. zwakheid; 3. (gen.) machteloosheid (bij den
man), v. mannelijk onvermogen, o.
Impotent, (im' -po- tent), bn., *-LY, bijw. 1. machtel000s,
zwak ; we that are strong we roust bear the imbecility of
the -, wij, die sterk zijn, moeten de zwakheid ver
welke het niet zijn; he is -ly vain,-dragen
hij is de slaaf zijner ijdelheid; 2. verlamd. stijf; 3. (gen.)
onmachtig. *-, m. v. 1. machtelooze, zwakke, zwakke
gebrekkige, verlamde, m. v.
-ling;2.
Impound, (im-paaund'), bw. 1. zie POUND, bw.; 2. insluiten, inperken, (ook fig.). *-ED, dw. bn. in-, opgesloten . 5-ING, dw. bn. in-, opsluitend, inperkend.
Impoverish, (im-puv'-ur-is), bw. arm maken, do3n verarmen. *-ED, ('-isjt), dw. bn. verarmd. *-I.R, ('-ur),
m. v. verarmer, -ster, M. v. * -ING, dw. bn., -LY, bijw.
verarmend. -, s. (het) verarmen. * -MENT, S. verarming, uitputting, V.
Impower, (im-pau'-ur) , Zie EMPOWER.
Impracticable, (im-prek'-ti-ki-bl), bn., *...BLY, bijw. 1.
onuitvoerbaar, ondoenlijk; 2. onbegaanbaar; 3. onverdraagzaam (in den omgang); 4. ondoeltreffend, onpractisch . * ...BILITY, (- bil -'- i -ti), 5 -NESS, S. 1 . onuitvoerbaar
ondoenlijkheid; 2. onbegaanbaarheid; 3. onverdraag--heid,
zaamheid (in den omgang), v.; 4. (het) ondoeltreffende,
onpractische.
Imprecate, (im'-pri-ket), bw. 1. vloeken, vervloekingen
uiten, verwensehen; to - vengeance on, wraak roepen
over. *-D, ('-ket-id), dw. bn. gevloekt enz.: zie IMPRECATE. 5 ...ING, dw. bn. vloekend enz. -, s. (het) vloeken
enz.; Zie IMPRECATE. * ...ION, (-kee'-sjun), s. vervloeking,
verwensching, v. vloek, m.
Imprecatory, (im'-pri-ke-to-ri), bn. verwenschend, ver
-vloeknd.
Imprecision, (im'-pri-sizj'-un), s. onnauwkeurigheid, v.
Impregn, (im-prien') bw . zie IMPREGNATE.
Impregnable,(im-pregh'- ni -bl), bn. *...BLY, bijw. 1. (vest.)
onneembaar; 2. onwrikbaar. 5 ... BILIT Y, (- bil' - i -ti), s. gmv.
1. (vest.) onneembaarheid; 2. onwrikbaarheid, v.
Impregnate, (im-pregh'-net), bw. - with, 1. inprenten
(kennis enz.); 2. (plant.) bevruchten; bezwangeren; 3.
(scheik.) verzadigen; 4. doen doordringen. *-D, ('-id),
dw. bn. 1. ingeprent; 2. bevrucht enz.; zie IMPREGNATE,
bw. * ...ING, dw. bn . inprentend enz .; Zie IMPREGNATE,
bw. ..IoN, (-nee' -jun), s. 1. inprenting; 2. (plant.) bevruchting; 3. (scheik.) bezwangering, verzadiging, v.
Imprejudicate, (im-pri-djoe'-di-ket), bn. 1. onbevooroordeeld; 2. onpartijdig.
Impreparation, (im-pri-pe- ree' -sjun), s. (w. g.) onvoorbereidheid, v.
Imprescriptible, (im- p re-scrip'-ti- bi), bn. (recht.) onverjaarbaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti), s. (recht.) onverja-.„rbaarheld, v.
Impress, (in-pros), s. 1. indruksel, o. stempel, m.; 2.
devies, randschrift, o. kenspreuk, v.; 3. druk, afdruk,
m.; 4. (het) pressen (van matrozen enz.). * -GANG, S.
(zeev.) werfeompagnie, v.
Impress, (ins- pres'), bw. - with, 1. in-, opdrukken; to
- coin with a figure, munt slaan met een beeltenis er
op; scrolls of papyrus -ed with the same character, rollen
papyrus met dezelfde letter beschreven; 2. (fig.) indrukken, inprenten; to - on the mind, op het hard drukken;
to be strongly -ed upon the memory, diep in het geheugen geprent; to - the minds with superstitious fears, den
geest met bijgeloovigen angst vervullen; to - with the
love of truth, liefde tot de deugd inboezemen; he was
-ed with a lofty , feeling of his prerogatives, hij was doordrongen van acne hooge gedachte zijner voorrechten; he
_flattered himself he - ed every beholder with admiration,
hij vleide zich iederen toeschouwer met bewondering te
vervullen: 3. (fig.) indruk maken op; he was strongly -ed
by her sudden appearance. hij werd diep bewogen (geschokt) door hare plotselinge verschijning; to - favorably. een gunstigen indruk maken. - nalaten; to -in
favor of, een gunstigen indruk maken, door; 4. (zeev.)
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pressen, ronselen (voor den zeedienst enz.); 5. tijdelijk in
bezit nemen; 6. (drukk.) afkloppen; 7. drukken (boeken).
* -ED, (-prest'), dw. bn. ingedrukt enz.; zie IMPRESS.
Impressible, (im-pres'-i-bi), bn., ..BLY, bijw. 1. indrukbaar; 2. (fig.) vatbaar voor indrukken. 5 ...BILITY,
(- si-bil'-i -ti), s. 1. indrukbaarheid; 2. vatbaarheid voor
indrukken, v.
Impressing, (im-pres'-sing), dw. bn. indrukkend enz.
*-, S. (het) indrukken enz.; Zie IMPRESS, bw.
Impression, (im-pres'-sjun), s. 1. druk, afdruk, m.; 2.
uitgave, V. druk, m.; 3. (manuf.) (het) drukken (van katoen enz.); 4. (zeev.) geul, plaats (waar een schip vast
zit), v.; 5. stempel, m. afdruksel, o. stempeling, v.; (fig.)
indruk, m. inwerksel, o.; to make a lasting - on, een
blijvenden indruk maken, - achterlaten op; 6. uitwerking, v.; the artillery made no -- on the fort, het geschut
bracht geene uitwerking op het fort te weeg; they could
make no - on the enemy's works, zij konden 's vijands
werken volstrekt niet beschadigen ; to prevent any the rebels might make, om te beletten dat de oproerlingen schade zouden veroorzaken aan; 7. flauw denkbeeld
(van iets), o.; I have an - that, ik meen dat. * - ABLE,
('-ilbl), bn. 1. drukbaar ; 2. vatbaar voor indrukken.
Impressive, (im- pres' -siv), bn., *- LY, bijw. 1. indrukmakend; 2. nadrukkelijk; 3. gevoelig, treffend, wegslee
vatbaar voor indrukken. * - NESS, s. 1. (het)-pend;4.
indruk maken; 2. nadrukkelijkheid; 3. wegsleependheid;
4. vatbaarheid voor indrukken, v.
Impressment, (im-pres'-ment), s. (mil) requisitie (van
levensmiddelen enz.): 2. (zeev.) ronseling, v. (het)pressen (van matrozen); 3. gedwongene onteigening, v.
Impressure, (im- pres'-sjur), s. (Shak.) indruksel, o. druk,
stempel, m.
Imprest, (inn'-prest), s. voorschot, o.
Imprest, (im-prest'), bw. voorschieten (geld). *-, dw.
bn. Zie IMPRESSED.
Imprevalenee, (im-prev'-e-lens), s. ongeschiktheid om
te overhalen, v.
Imprimatur, (im-pri-mee'-tur), s. (drukk.) verlof om af
te drukken, imprimatur, o.
Imprime, (im-prajem'), bw. (jag.) opdrijven, opjagen.
Imprimery, (im-prim'-ur -i), s. 1. druk, m.; 2. boek
-drukeij;3.
boekdrukkunst, v.
Imprimis, (im-praj' -mis), bijw. in de eerste plaats, ten
eerste.
Imprint, (im-print'),bw. 1. drukken, afdrukken; to -hooks,
boeken drukken; 2. graveeren, prenten (in); (fig.) her
countenance was -cd with deep lines, diepe rimpels stonden op haar gelaat geteekend. *- ED, ('id), dw. bn. gedrukt enz.; zie IMPRINT, bw. *- ING, dw. bn. drukkend
enz. -, s. (het) drukken enz.; Zie IMPRINT, bw.
Imprint, (im'-print) s. (drukk.) aanduiding van de plaats
waar een werk gedrukt is.
Imprison, (im-pri'-zn), bw. gevangen zetten, - nemen.
*-ED, ('-zuid), dw. bn. gevangen zittend. *- ER,
('-znur), m, v. gevangennemer, -neemster, M. v.
('-zning), S. (het) gevangen nemen. * -MENT, ('zun-ment),
s. 1. gevangenneming; 2. opsluiting, hechtenis; kerkering, v.; ,false -, onwettige gevangenneming; duress
of -, (recht.) eenzame opsluiting; - for debt, gijzeling,
v. lijfsdwang, m.
Improbable, (im-prob'- i-bl), bn., *...BLY, bijw. onwaar
it is - that, het is niet waarschijnlijk dat;-schijnlk;
it is not - that we may see it, het is niet onmogelijk dat
wij het nog zien (gebeuren).
Improbate, (im'-pro-bet), bw. afkeuren, wraken. *...ION,
(-bee'-sjun), s. afkeuring, v.
Improbity, (im-prob'- i-ti), s. oneerlijkheid, onrechtsehapenheid, v.
Improduced, (im-pro-djoest'), bn. niet voortgebracht.
Ixprofieienee, (im-pro-fisj'-ens), *...cy, s. achterlijkheid,
V. (het) niet vruchtdragende.
Improfitable, (im-prof - -i-tibl), bn. onvoordeelig.
Improgressive, (im-pro-ghres'-siv), bn. niet vooruitgaand.
Improlificate, (im-pro-lif'- i-ket), bn. vruchtbaar maken

(ook fig.).

Impromptu, (im- promp'-tj oe), bijw. onvoorbereid, voor
de vuist. *-, s. iets voor de vuist gemaakt, - geschreven, extempore, impromptu, o.
Improper, (im-prop'ur), bn., *- I.Y, bijw. 1. -for, ongeschikt, ongepast; - medicine for a disease, middel niet

IMP.
geschikt voor een ziekte; to be -for an office, niet bekwaam zijn voor (tot) een ambt; he uttered phrases - to be
here related, hij sprak woorden niet passend om te worden herhaald; 2. onbeleefd, ongepast; - behaviour, onwelvoeglijk gedrag; to censure -ly, ten onrechte laken.
Impropitious, (im-pro-pi'-sjus), bn., *- LY, bijw. onvoorspoedig.
Improportionable, (im-pro-poor'-sjun- i-bl), bn. niet
in evenredigheid te brengen. *...TIONATE, (-shun-et), bn.
ongeëvenredigd, niet evenredig.
Impropriate, (im-pro'-pri-et), bw. 1. in eigen gebruik
nemen, zich toeëigenen; 2. (recht.). in wereldlike handen
brengen, seculariseeren. *-, bn. *- D, ('-e-tid), dw. bn.
geseculariseerd enz.; zie IMPROPRIATE, bw. * ... ING, dw.
bn. seculariseerend enz. -, s. (het) seculariseeren enz.;
zie IMPROPRIATE. * ...ION, (-ee'-sjun), s. 1. (recht.) beleefling van wereldlijken met kerkelijke goederen, secularisatie, v.; 2. kerkleen, o.
Impropriator, (im-pro'-pri-e-tur), s. (recht.) wereldlijk
leenbezitter, m.
Impropriety, (im-pro-praj'-i -ti), s. 1. ongeschiktheid;
2. onnauwkeurigheid; 3. bastaardij (in taalvorm enz.), v.
Improsperity, (im-pros-pur'- i-ti), s. onvoorspoedigheid,
V. *...PEROUS, (-pur-us), bn., -LY, bijw. onvoorspoedig,
ongelukkig. *...PE5OUSNESs, ('- pur- us-ness), s. gmv. onvoorspoedigheid, v. het tegenloopen.
Improvable, (im-proev'- i-bl), bn., *...BLY, bij w. 1. verbeterbaar, voor verbetering vatbaar, volmaakbaar; 2.nuttig
aan te wenden, - te besteden; 3. (landb.) ontginbaar, goed
te bebouwen, - te exploiteeren. *...BILITY, (-bil' -i-ti),
*-NESS, S. 1. verbeterbaarheid, volmaakbaarheid ; 2.
(landb.) ontginbaarheid, bebouwbaarheid, v.
Improve, (iin-proev'), bw. 1. verbeteren; 2. volmaken;
3. versieren, verfraaien; 4. doen vorderen (in weten
vooruitbrengen; to - one's faculties, zijne-schapen),
vermogens ontwikkelen; he offered to - his pace, hij
wilde zijnen stap (zijne schreden) verhaasten; to - one's
self, vooruitkomen, vorderen, zich onderrichten; he was
greatly -d, hij had groote vorderingen gemaakt; 5. ver
nutte maken, voordeelig aanwenden; to--sterkn;6.
an opportunity, zich eene gelegenheid ten nutte maken;
to - to advantage, ten nutte aanwenden; the success was
not -d, er werd geen gebruik van den goeden uitslag
gemaakt;6. (landb.) ontginnen, bebouwen; 7. exploiteeren
(eene mijn, gronden enz.); 8. toepassen (eene leer, eene
theorie enz.). *-, ow. 1. beter worden, zich verbeteren;
he has -d, hij is beter (dan hij was); (fig.) hij is voor
gevorderd; he has -d in his looks, hij ziet-uitgekomn,
er beter uit; his estate has much -d, zijn landgoed is -,
zijne gronden zijn veel verbeterd; he -s on acquaintance,
men leert hem achten als men hem van nabij kent;
the work -d on me as I proceeded, het werk viel mij
onder het lezen zeer mede; this girl -s upon me, dit
meisje bekoort snij meer en meer; 2. zich versterken (in
godsvrucht; 3. vorderen, vooruitkomen (in wetenschap,
kunst enz.); 4. aangroeien, stijgen (in prijs); to - in
value, in waarde vermeerderen; 5. to - on, - upon,
volmaken, overtreffen, uitblinken (in), voegen (bij). *- D,
(-proevd'), dw. bn. verbeterd enz.; zie IMPROVE.
Improvement, (im-proev'-ment), s. 1. verbetering, v.;
there is an - in her, het gaat beter met haar; (fig.)
zij is schooner geworden ; there is -- in his looks, hij
ziet er beter uit; this is an -, dat is een verbetering; 2.
volmaking (van een werktuig), v.; an - on an invention,
verbetering in een uitvinding; 3. verfraaiing (eener stad
enz.); 4. ontwikkeling, v.; 5. vooruitgang, m. vordering,
v.; 6. (mil.) avancement; 7. onderricht, o.; a good place
of -, een goede inrichting voor onderwijs; he applied
himself to his -, hij legde zich vlijtig op zijne studiën
toe; 8. doeltreffend gebruik. nut, o. partij (welke men
trekt uit); 9. toepassing, praktijk (eener leer enz.); 10.
(fabr.) exploitatie; 11. (landb.) ontginning, v.
Improver, (im-proev'-ur), m. v. die -, dat verbetert enz.,
verbeteraar, -ster enz., m. v.; zie IMPROVE.
Improvided, (im-pro-wajd'-id), bn. onvoorzien, onverwacht.
Improvidence, (im-prov' -i-dent), s. onvoorzichtigheid,v.
*...DEe , r, bn., -LY, bijes. onvoorzichtig, onbehoedzaam;
to be - of, niet voorzien.
Improving, (im-proev'-ing), dw. bn. verbeterend enz.
*-, S. (het) verbeteren; zie IMPROVE, IMPROVEMENT.
Improvisate, (im-prov' -i-zet), bn. 1. onvoorbereid; 2-
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niet opzettelijk. *... TATION, (-zee'-sjun), s. 1. (het) voor
de vuist maken, - opzeggen (verzen, eene redevoering
enz.), improvisatie, v.
Improvisatore, (im-prov- i - ze -to'-ri), m. improvisator
(die voor de vuist verzen maakt en opzegt enz.), m.
*... SATORY, ('- ze -tur -i), bn, voor de vuist gemaakt, geimproviseerd. *...sAT RICE, (- ze - tri' -tsje), v. improvisatrice, vrouwelijke improvisator.
Improvise, (im-pro- wies'), ow. voor de vuist spreken,
improviseeren.
Improvision, (im-pro- wi' -zjun), s. (w. g.) onvoorzichtigheid, v.
Imprudence, (im-proe'-dens), s. onvoorzichtigheid, onbehoedzaamheid, v. *... DENT, bn., -LY, bijw. 1. onvoorzichtig, -lijk, onbehoedzaam; 2. onverstandig, -lijk.
Impuberty, (Im-pjoe' bur-ti), s. kindsheid, v. jeugdige
leeftijd, m.
Impudence, (im'-pjoe-dens), s. 1. onbeschaamdheid,
schaamteloosheid; 2. onbeschoftheid, v. 5 ... DENT, bn.,
-LY, bijw. 1. onbeschaamd; 2. onbeschoft.
Impudicity, (im-pjoe- dis' -i-ti), s. (gmv.) onkuischheid,
schaamteloosheid, v.
Impugn, (im-pjoen'), bw. bestrijden, betwisten, wraken.
*-ED, (-pjoend'), dw. bn. bestreden, gewraakt. 5 -ER,
('-ur), m. v. bestrijder, tegenstander, -ster, m. v . * -ING,
dw. bn. bestrijdend, wrakend.
Impugnation, (im-pugh-nee'-sjun), s. bestrijding, v.
tegenstand, m.
Impuissance, (im-pjoe'-is- sens), s. mannelijk onvermogen, o.
Impulse, (im'- puls), s. 1. stoot, (ook fig.) spoorslag, m.;
in the - of her vanity, door hare ijdelheid gedreven;
by Jove's -, door Jupiter aangezet, - aangoblazen; these
were my natural -s, dit waren de beweegredenen door
de natuur mij ingegeven; he is the creature of -, hij
laat zich door de eerste opwelling medesloepen; he spoke
from -, hij sprak naar zijne ingeving; 2. (mil.) (het)
handgemeen worden. ...IOnT, ('-sjun), s. zie IMP ULSE .
Impulsive, (im- puls' -iv), bn., 5 -LY, bijw. stootend,
drijvend (ook fig.); - force, (werkt.) drijfkracht, v.
Impunetual, (im-punk'-tjoe-el), bn. onnauwkeurig, niet
op zijnen tijd passend . * -ITY, (-el'- i -ti), s. (gmv.) on-

nauwkeurigheid, v.; (het) niet preciese (in den tijd).
Impunibly, (im-pjoe'- ni -bli), bijw. ongestraft, straffeloos.
Impunity, (im-pjoe'- ni -ti), s. straffeloosheid, v.
Impure, (im-pj oer'), bn., -LY, bijw. 1. onzuiver, on-

rein; 2. onzedelijk; - language, onkuische taal. *-NEss,
s. onzuiverheid, onreinheid, v.
Impure, (im-pjoer'), bw. onzuiver maken, verontreinigen.
Impurity, (im-pjoer'-i-ti), s. 1. onzuiverheid, onreinheid; 2. onkuischheid, v.
Impurple, (im-pur' -pl), bw. purperrood verven.
Imputable, (im-pjoet'-i-bl), bn. (recht.) toerekenbaar, toe
te schrijven (aan) . * -NESS, s. (recht.) toerekenbaarheid,v.
Imputation, (im-pjoe-tee'-sjun), s. 1. toerekening, toeschrijving; 2. verwijting, beschuldiging, v. blaam, rn.
verwijt, o.; he is liable to the - of, men kan hem beschuldigen van; to brinq an - upon one's character, zich
in opspraak brengen, zijn karakter compromitteeren; to
lie under the - of, beschuldigd worden (zijn) van.
Imputative, (im-pjne'- te -tiv), bn., * -LY, bijw. 1. beschuldigend, wijtend; 2. toerekenbaar.
Impute, (im-pjoet'), bw. 1. beschuldigen, wijten; 2. toerekenen, aanrekenen, toeschrijven (in kwaden zin); toas a crime, als een misdaad rekenen. *-D, ('-id), dw.
bn. geweten; toegeschreven enz.; zie IMPUTE. 5 -R, ('-ur),
m. v. die toeschrijft, wijt enz., beschuldiger, -ster,m.
v. ... ING, dw. bn, wijtend enz. -, s. (het) wijten (aan)
enz.; zie IMPUTE.
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foie, a bitch -pup, eerre drachtige vossin, - merrie,-teef;
cow - milk, melkgevende koe; - and out bolts, (timen.)
bouten die door en door gaan; - act of, op het punt
van; - arms, in -, onder de wapenen; - as much, voor
zoo verre; - calf, (bkb.) in kalfsleer (gebonden); calf heifer, de drachtige vaars; - drink, - liquor, dronken, beschonken; - life, levend, in leven; -praise. tot
lof; - that, omdat, dewijl; - years, op jaren, oud; the wind's eye, (zeev.) in de richting van den wind; board, binnen boord; the tide is -, het is ebbe, de
eb is ingetreden; - board planks, binnenwegering; summer, in -, gedurende den zomer,'s zomer^.;sheaccompanied
herself - several airs, zij accompagneerde zich zelve bij
verscheidene aria's; it is not - man to do it, het ligt
niet in 's menschen vermogen het te doen; - an hour,
binnen een uur; - three weeks, over drie weken; groups
- clay, groepen in (van) klei; a coachman - a threecornered hat, een koetsier met driekanten hoed; - the
country, op het land, buiten; - the second floor, op de
tweede verdieping; to seat - the door, aan (voor) de
deur zitten; -- the rear, bij -, in de achterhoede; with a
feather - his hat, met een veder op zijnen hoed; an old
lady - a double chin, een oude dame met een onderkin;
the lady - the musk, de dame met het masker; to write
- pencil, met potlood schrijven; to paint - oil, in olieverf schilderen; to fix - the pilory, aan den schandpaal
vasthechten, te pronk stellen; - a legal point of view,
uit het gezichtspunt van liet recht; - good time, te goeder ure, ten behoorlijken tijde; to speak - a low voice,
met zachte stem spreken; - his way, op zijnen weg; (fig.)
op zijne wijze; - the king's name, in naam des konings;
- his praise, tot zijnen lof; to dash off - pursuit of.
heensnellen ter vervolging van; - contempt of, ent verachting van; - playing, met spelen, spelend; the horses
will be some time - getting ready, het zal wel een poosje
duren alvorens de paarden gereed zijn; it would be
madness - you, het zou dwaasheid van u zijn; lessons perspective, lessen in het perspectief; sound - body and mind, gezond van lichaam en geest; crippled - his
hands, met verlamde handen; Greek - soul, if not creed, Griek naar het hart, zoo niet naar het geloof; this manner, op deze wijze; the manner - which, de wijze
waarop; - a quiet tone, op bedaarden toon; to lessen size, van omvang (doen) verminderen; fifty feet - height,
vijftig voet hoog; nine times - ten, negen maal van de
tien; - a flue seeming, op een schoonera morgen; rezenge, uit wraak; - fciendship, uit vriendschap; mistalce, bij vergissing; the gods spoke - his voice, de
goden spraken door zijne stein; - a solemn oath, bij een
plechtigen eed; I will conclude - the words of, ik zal
besluiten met de woorden van; - the reign of, gedurende
(onder) de regeering van; to be - the press, onder de pers
zijn, ter perse zijn; - time, met den tijd; - old people,
bij oude lieden; - defence of, ter verdediging van; justice to, om recht te doen weclervaren aan; - all likelihood,
naar alle waarschijnlijkheid;
kbei d; - order that, opdat, ten
einde. *-, bijw. 1. er in, er binnen, daarbinnen; 2.
daarbij , daaraan , er aan ; to keep - with one, iem.
sparen; to keep - with the land, (zeev .) dicht langs den
wal houden; to take - a sail, een zeil bergen; - top
gallant sails! strijk en gei op de bramzeils! to be - and
out with one - a quarter of an hour, in één kwartier vriend
en vijand zijn; to be - witla one, iem. (geld) schuldig
zijn; are you -' begrijpt gij 't ? I fouud it as agreeable a
place as ever I was -, ik vond het een der aangenaamste oorden welke ik ooit bezocht heb; a room to
fence -, een kamer om er in te schermen; come -, walk
-, kom binnen; he is -, hij is binnen, - er bij, - er
aan, - bezig; now we are -, nu dat wij er aan (bezig)
zijn; whilst your hand is -, terwijl gij er aan zijt; to be
- at every thing, zich in alles weten te helpen, van zessen klaar zijn; to be - with one, jein. ingehaald hebben;
you are - for it, gij zijt er aan vast; I had Mira -, ik
liet -, deed hem binnen gaan; (ook) ik betrapte hem; I'll
get -, ik zal er wel binnen komen.
In, (in), s. 1. bruiloft, v.; 2. (drukk.) dubbel gezet woord,
o.; the -'s, (fig.) 1 . die op het kussen zitten; 2. (kh.)
reizigers in het binnenland, m. mv.

Imputrescible, (im-pjoe- tres'-si-hl), bn. onverrotbaar.
In, (in), vz. 1. in, binnen, te, van, uit, op, door, bij,
onder, na verloop van, over, om, gedurende; - the
room, in de kamer; - the city, in de stad; - the fact,
op heeterdaad; - the fashion, in -, naar de mode; to
I/o - black, in het zwart (gekleed) zijn; - the afternoon, in den namiddag; to bebound -duty, van rechtswege
verplicht zijn; - respect to you, uit eerbied voor u; five
- the hundred, a shilling - the pound, vijf ten honderd ,
vijf percent ; twenty shillings - the pound, honderd per- Ira, (in), bw. (gem.) 1. inbrengen, invoeren; 2. innen; 3.
eent, het volle bedrag; - folio and - the pica letter,
inoogsten; 4. innig (met elkander) doen zijn.
(drukk.) in folio en niet ciceroniaalnsche letter; a beggar Inability, (in-e- bil' - i -ti), s. (-ies), onbekwaamheid, on- rhyme, een prulpoëet; a she fox - cub, cr mare macht, v. onvermogen, 0.; I saw his - to do, to learn it,
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ik zag dat hij niet bekwaam (in staat) was het te doen
(te leeren); in my — to buy, daar ik onvermogend (niet
bij machte) was te koopes; the king's — to raise money, de
onmacht waarin de koning verkeerde gelden bijeen te
brengen; — to pay, (kh, en recht.) onvermogen, insolventie.
Inablement, (in-ee'-bl-ment), s. 1, instaatstelling; 2.
macht, v.
Inabstinence, (in- eb'-stinens), s. niet-onthouding, onmatigheid, v.
Inabstracted, (in -eb-strekt' -id), bn. niet afgetrokken,
niet verstrooid van gedachten.
Inabusively, (in-e-bjoe'-ziv -li), bijes. 1. niet onrechtmatig; 2. niet hoonend.
Inaccessible. (in-ek-ses'-i-bl), bn., *...BLY, bijw. ontoe
gankelijk, onbereikbaar; — depths, onpeilbare afgronden.
*...BIrjTY, (-bil'-i-ti), -- NESS, s. ontoegankelijkheid, onbereikbaarheid, v.
Inaccuracy, (in- ok'-ku-re-si), s. (-ies), onnauwkeurigheid, v. * ... ACCURATE, (-ek'-ku-ret), bn., —LY, onnauwkeurig, -lijk.
Inacquaintance, (in-ek-kweent'-ens), s. mv. onbekendheid, v.
Inacquiescent, (in-ek-kwi-es'-sent), bn, niet toetredend
(bij), niet berustend (in).
Inaction, (in-ek'-sjun), s. werkeloosheid, v.
Inactive, (in-ek'-tiv), bn., *— LY, bijw. 1. werkeloos; 2.
niet werkdadig; 3. (nat.)traag; (fig.) dood;— drama, (toon.)
tooneelstuk zonder handeling. *...ITY, (- iv'-iti), a. gmv. 1.
werkeloosheid, onwerkdadigheid; 2. (nat.) traagheid, v.;
power of —, traagheidsvermogen, (ook fig.); 3. flauw
(toon.) gebrek aan handeling, o.
-heid,v.;
Inactuate, (in-ekt'-joe-et), bw. in het werk stellen, aan
het werk zetten; (fig.) aanzetten, prikkelen. ...ION, (-joe
-e'sjun),.
aanzetting, werking (op), v.
Inadapta`ion, (in-ed-ept-ee'-sjun), s. gmv. ongeschiktheid, onbekwaamheid, v.
Inadequacy, (in-ed'- i -kwe-si), s. 1. — to, (het) onvoldoende; 2. onevenredigheid; 3. (wijsb.) onvolkomenheid, onvolledigheid, v. *...QUATE, ('-kwet), bn., —LY, bijw. 1.
onvoldoende. gebrekkig; 2. onevenredig; — compensation
for service, belooning niet geëvenredigd aan de (verrichte)
diensten. * ... QUATENzSS, ('-kwet-nes), S. gmv. zie INADEQUACY. * ...QUATION, (-kwee'-sjun), s. ongelijkmatigheid,
onevenredigheid, v.
Inadhesion, (in-ed-hie'-sjun), s. niet-toetreding, v.
Inadmissible, (in-ed-mis'si-bl), bn. onaanneembaar, nietontvankelijk, niet toe te laten. *...BILITY, (-bil'-i-ti), s.
gmv. onaanneembaarheid, niet-ontvankelijkheid, v.
Inadvertence, (in-ed-wurt'-cns), *...TENCY, s. 1. onoplettendheid, nalatigheid; 2. fout, vergissing, v. ...TENT,
('-ent, bn., —LY, biiw. onoplettend.
Irnaffable, (in-ef'-fi-bl), bn., *...BI,Y. bijw. onvriendelijk.
*...BTLITY, (-bil'-i-ti), s. onvriendelijkheid, V.
Inaffeetation. (in-ef fekt-ee'-sjun), s. ongemaaktheid,
ongedwongenheid, v.
Inaffected, (in-ef-fekt'-id), bn., *— I.Y, bijw. 1. enge
ongedwongen, zonder gemaaktheid.
-kunsteld;2.
Inaidable, (in- eed'-i-hi), be. (Shak.) onredbaar, niet te
helpen.
Inalienable, (in-eel'-jen -i-bl), bn., *...BLY, bijw. (recht.)
onvervreemdbaar. *— NESS, s. gmv. onvervreemdbaarheid, v.
Inalimental, (in-el- i-ment'-el), ho. onvoedzaam. —NEss,
S. onvoedzaamheid, V.
Inalterable, (in- aal' -tur-i-bl), bn., *...BLy. bijw, onveranderbaar, onveranderlijk. *...BILITY, (-bil'-i-ti), s, gmv.
onveranderbaarheid. onveranderlijkheid, v.
Inamiable, (in-ee'- mi-ibl), bn.. *...BI.Y, bijes. onbeminnelijk. *- NESS, S. onbeminnelijkheid, v.
Inamissible, (in-e- mis'-i-bl), bn. onmisbaar, onverliesbaar. * - NESS, s. gmv. onmisbaarheid, onverliesbaar
heid, v.
Inamorato, (in-em-o-raa'-to), m. (mv, rati), * - RATA,
(-raa'-te), V. (mv. rate), geliefde, minnaar, minnares,
m. v.
Inane, (in-een'), bn. ledig. *—, s, ledige ruimte, v.
Inanwular, (in-en'-ghjoe-lur), bn. (w. g.) niet hoekig,
zonder hoeken.
Inanimate, (in-en' -i-met), *— D, ('-id), ho. 1. onbezield,
zielloos. levenloos; — nature, (schild.) stil leven; 2. (kh.)
flauw. *- NESS, * ...TION, (-mee'-sjun), s. onbezieldheid,
zielloosheid, levenloosheid. v.
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Inanition, (in-e-nie'-sj un), s. 1. (gen.) ledgte (der maag),
v.; 2. (het) ledig. * .. ANITY, (-en'-i-ti), s. (het) ledig.
Inankles, (in'-en-kls), s. mv. (ontl.) binnenwaartsche
enkels, m, mv.
Inappetence, (in-ep'-pi-tens), ...cy, s. 1. (gen.) gebrek
aan eetlust, o.; 2. onverschilligheid, v.
Inapplicable, (in-ep'-pli-ki-bl), *...BLY, bijw. ontoepasselijk, onbruikbaar, ongeschikt, niet aan te wenden.
* ..BILITY, (-bil'-i-ty), s. ontoepasselijkheid, onbruikbaarheid, ongeschiktheid, niet -aanwendbaarheld, v.
Inapplication, (in-ep-pli-kee'-sjun), s. onachtzaamheid,
V. gebrek aan leerlust, o.
Inapposite, (in-ep' -po-zit), bn., * - LY, bijw. niet toepasselijk, niet geschikt.
Inappreciable, (in-ap-pri'-sji-bl), bn, onschatbaar, onwaardeerbaar.
Inapprehensible, (in-ep-pri-hens'- i-bl), bn. onverstaanbaar.
Inapprehensive, (in-ep-pri-hens'-iv), bn. zorgeloos,
onachtzaam.
Inapproachable, (in-ep-prootsj'-i -bl), bn., *...BLY, bij w.
ongenaakbaar, ontoegankelijk (ook fig.)
Inappropriate, (in-ep-pro'-pri-et), ho., 5 —LY, bijw. onpassend, ongepast, ongeschikt. *— NEss, S. gmv. enge
ongeschiktheid, v.
-pastheid,
Inapt, (in-opt'), bn., *— LY, bijw. 1. onbekwaam, ongeschikt (tot); 2. niet vlijtig. *-ITUDE, ('- i-tjoed), —NESS,.
S. 1. onbekwaamheid, ongeschiktheid, v.; 2. gebrek aan
vlijt, o.
Inaquate, (in-ee'-kwet), bn. in water (gedompeld). *...ION,.
(-kwee'-sjun), s. gmv. indompeling (in water), v.
Inarable, (in-er'-i -hi), bn. onbebouwbaar, onploegbaar.
Inarch, (in-aartsj'), bw. (tuinb.) enten. *— ED, (-aartsjd'),
dw. bn. geënt. -ING, dw. bn. entend. —, s. (het) enten.
Inargentation, (in- aar -djin-tee'-sjun), s. vcrzllvering, v.
Inarticulate, (in-aar-tik'-joe-let), bn., *— LY, bijw. onduidelijk (uitgesproken), onverstaanbaar. *^ N ESS, *...ION,
(-lee'-sjun), S. onduidelijkheid, onverstaanbaarheid, v.
Inartificial, (in-aar-ti-fie'-sj el), bn., *— LY, bijw. 1. nietkunstmatig•, 2. (fig.) ongekunsteld, eenvoudig, natuurlijk.
Inasmuch, (iia-es-mutsj'), bijw. voor (in) zoo verre (veel).
Inattention, (in-et-ten'-sjun), s. onoplettendheid, onachtzaamheid, nalatigheid, v. *...IVE, (-tent'-iv), bn.,
-LV, bijw. onoplettend, onachtzaam, nalatig.
Inaudible, (in-aud' i-hi), bn., *...BLY, bijw. onhoorbaar.
*...BILITY, (-bil'-i-ti), *— NFSS, s. onhoorbaarheid, v.
Inaugural, (in-au-ghjoe -rel), bn. inwijdend, inwijdings...;
— address. inwijdingsrede (van hoogleeraren enz.).
Inaugurate, (in-au-ghjoe-ret), bw. inwijden, plechtig aan -,
opnemen. —, bn. een ambt bekleedend. *— D, dw. bn.
ingewijd. *...ING, dw. ho. inwijdend. *...IoN, (-ree'-sjun),
S. inwijding, plechtige aan -, opneming, inwijding, v.
Inaugurator, (in-au'-ghjoe-re-tur), m v. die inwijdt,
- plechtig aanneemt, - aanvaardt. *— Y, ('-tur-i), ho.
inwijdend, inwij dings...
Inauration, (in-au-ree' -sj un), s. vergulding, v. verguldsel, o.
Inauspicate, (in-au'-spi-ket), *...ciOUS, (-spie' -sjus), bn.
* -LY, bijw. noodlottig, onheilspellend,kwaadbeduidend;
— star, kwaad gesternte; — time, kwade tijd. *— NESS,
s, gmv. kwaad voorteeken, o. (het) onheilspellende, tegenspoed, m.
Inbeing, (in-bi'-ing), s. (wijsb.) innerlijk wezen, o. innerlijkheid, v.
Inboard, (in'-board), s. (zeev.) ruim, o. —, bijw. (zeev.)
binnenboords; — cargo, binnen-lading.
Inborn, (in'-born), bn. in-, aangeboren; — worth, aangeboren waardij. - talent, natuurgave.
Inbreaking. (in'-Lreek-ing), bn, in-, doorbrekend.
Inbreathe, (in-brieth'), bw. in-, aanademen. —D, ('-id),
dw. ho. in-, aangeademd. * - ING, dw. bn. in-, aanademend.
Inbred, (in'-bred). bn. zie INBORN.
Inbreed, (in-bried'), bw. voortbrengen, telen.
Inca, (in'- ke), m. zoon van de zon, Inka (titel der
oud-Peruaaneche vorsten), m.
Incage, (in-keedsj'). bw. in cone kooi sluiten, kooien.
*—D, (-keedsjd'), dw. ho. gekooid. *— MENT, s. kooiing,
v. (het) opsluiten in eerre kooi. *...ING, dw. bn. kooiend.
Incalculable, (in-kel'-kjoe- li-bl), bn., *...BLY, bijw. onberekenbaar. *— NESS, S. onberekenbaarheid, v.
Incaleseence, (in-ke- les'-sens), ...cY, s. gmv. toenemende

INC
warmte,

hitte, v. *... ENT,

INC.
bn. warm wordend, ver -

warrad.

4O

Incense,

(in'- sens), bw. 1. bewierooken (ook fig,) ; 2.
wierook -, lof toezwaaien.

Ineameration, (in-kem-ur-ee'-sjun), s. (recht. vereeni - Incense, (in- sens'), bw. vertoornen, tergen, tot het uiterging Inlet (pauselijke) kamergoederen, v.
ste drijven. -D, (-senst'), dw. bil. vertoornd, woeIncandescence, (in-ken-des'sens), S. gloeihitte, witlend enz.; to be - at, woedend zijn bij; to become -, to
gloeiing, V. ...rz\T, bn. witgloeiend.
grow -, woedend -, verwoed worden. °-ar,NT, ( - ment),
Incantation, (in-ken-tee'-sjun), s. 1. betoevoring, v.; ' s, woede, v. toorn, m. *... ING, dw. bn. vertoornend enz.;
2, tooverformulier, o. ...ORY, (- kent' -e-tur -i), bn. betoozie I ME NSE.
)

verend, toover...
Incanting, (in- kent' -ing), bn. betooverend.
Incanton, (in-ken'-tun), bw, met een kanton vereenigen,
bij een kanton inlijvon.
Incapable, (in -koe-pl-bi), bn., °...nix, bijes. 1. - of niet
in staat te bevatten, - in te houden (van vaten, tonnen
enz.); 2, onbekwaam, niet in staat; Ile is - of c dishostorable deed, hij is tot een eerlooze daad onbekwaam;
3. onvatbaar (voor); 4. (recht.) onbevoegd, nog niet meer-

del;jarig. 5 .BILI TY, (-bit'- i-ti), °-NESS, s. 1. onbekwaamheld; 2. onbevoegdheid, v.
Incapacious, (in-ke-pee'-sjus), bn. 1. nauw, eng, niet
ruim; beperkt (van inhoud); 2. (fig.) engllarti.g. -N^;ss,
S. 1. nauwte, engheid, beperktheid; 2. (fig.) enghartigheld, v.
Incapacitate, (in-ke-pes' -i-tot), bw. 1. - from, for, buiten staat stellen, onbekwaam Vlaken (tot): 2. (recht.) ;
wraken; to - for mauriagc, buiten staat stellen te lou - i
wen; to -- to be a witicess, als getuige wraken.-v,
('-id), dw. bn. onbekwaaru gerrlaakt enz.; zie INCAPACITA'L'E. * ...ING, dw. ho . onbekwaam makend enz.; zie
INCAPACITATE. * ...ION, (tee-Shun), s. I . (liet) onbekwaam
maken (tot); 2. (recht.) wraking, v.
Incapacity, (in-ke-pes'- i-ti), s. 1. onbekwaamheid, ongesclriktheid, v.; - to pay, (recht.) insolventie; 2. onbevoegdheid, v.
Incarcerate, (in-kaar'-sur-et), bw. 1, opsluiten, gevangen zetten; 2. (fig.) terughouden, bewaren. -, ho., 5 -D,
('-lid), dw. bn. gevangen .gezet enz.; zie INCAR:JOORATE,
bw. *... ING, dw. bn. gevangen zettend enz.; zie INCARCREATE, bw. "loo, (- ce '-sian), s. 1. opsluiting, .tevan- '
genzetting, inkerkering, v.; 2. kerker, m. gevangenis; 3.
(gen.) breukbeklemming, V.
Incarn, (in-kaarn'), bw. 1. (heelk.) met vleesch bekleeden; 2. doen vleezig worden. °--, ow. (tot) vleesch worden, zich bevleeschen.
Incarnadine, (in-kaarn'-e-din), bn. vleeschkleurig,
bleekrood. -, bw. (w g.) vleeschklei rig verven.
Incarnate, (in-kaam'-et), bw. 1. zie IIeCARN; 2. (fig.)
verlichamelijken, vermenschelijken. °-, bn., 5 -n. ('-id),
dw. bn. verlichamelijkt. *... ING, dw. bn. verlichalnelijkend. ...IO,^, (-ee'-sfiun), s. 1. verlichamelijking; 2.
menseulrwording (inz. van Jezus Christus); 3. heelk.)

Incezision, (in- sen' -sjun), s. 1. brandstichting, v.; 2.
brand, In.
Incensiv- e, (in- sens' -iv), bn. opstokend, tergend.
Ineensor, (in-sells'-ur), In. v. (fig.) opstokor, opstookster,
kwaadstichter, -ster, m. v.
Incensory, (in- sens' -a-ri), s. wierookvat, o.
Incensurable, (in- sen "-zjoe-ri-bl), bn. niet laakbaar, niet

berispelijk.

(in- sen' -tiv), be., * -LY, bij w. 1. tergend,
aanhitsend; 2. aanmoedigend, drijvend. °--, s. 1. terging,
aanhitsing, opstoking; t. aanmoediging, v. prikkel, m.
Inception, (in-sep' -sjun), s. begin, o. aanvang, nl.
Inceptive, (in- sep'-tiv), bn., °-i.Y, bijw. 1. beginnend,
aanvangend; 2. begin aanduidend; - letter, aanvangletter.
Inceptor, (in- sep` -tur), m. v. 1. beginner, aanvanger,
-ster; 2. eerstbeginnende, m. v.
Inceration, (in- sur-ee'-s jnn) , s. hekleoding -, bedekking
met was, v. °...AT1vE, (-e-tiv), bn. week, buigzaam (als
was).
Incertaln, (in-sur'-tin), bn., -Lx, bijes . zie UNCERTAIN.

Incentive,

Incer titude,

(IIu-SAT'-ti-tjoed), s.

zie U CEktTAINTY.

Ineessable,(in-ces ' - si -hl), bn., * ...BLY, b)j w. Zie INCESSANT.

Incessancy, (in-ces'-sen-si), s. zie UNC.EASINGNESS.
Incessant, (in- ces'-sent), bn., 5 -LY, bij w. onophoudelijk, voortdurend.
Incest, (in'-cost), s. bloedschande, v. 5 -Uous, ('-joe-us),
bn.,-LY, bijes. bloedschendig. 5 -uousNEss,(' joe-us-nes),
s. bloedschendigheid, v.
Inch (intsj), s. (mv. -es), 1. duim (Eng. Lengtemaat =
2'/:, centimeter), in.; square -, vierkante (115hl (-- 6i /4
vierk. centimeter); cubic -, kubiok duim (=15 5/8 kub.
centimeter); sale by - of candle, verkooping bij uitbranding der kaars; he was every - a king, hij was in hart
en ziel koning; 2. (fig.) kieine hoeveelheid, v. duimpje,
niets, o.; -- by -, by -es, langzamerhand, stapje voor
stapje; to advance by -es, allong keus voortschrijden; to
give death by -es, langzaam doodmartelen; within an of. op den rand van; scot an -, geen duim breed;
give him an -, and holt will take an ell, geef hem een

pink, en hij neemt de geïrcele hand. 5 -PIN, s. (jag.)
ingewand (van wild), o. 5 -MeAL, s. (Snak.) brokje
(brood enz.) een (luim sang, o.
Inch, (hits)), bw. 1. stapje voor stapje voor -, achteruit
vleeschwording, v.; 4. (heelk.) vleesehmakendrniddel,o.;
brengen; 2. (fig.) bij stukjes en brokjes uitdeelen, karig

5. vleeschkleur; 6. vleeschscilildering, v.

Inearnative, (in-kaars'- e-tiv), bn. vleeschmakend. --s,
S. mv. vleeschmakende middelen, o. mv.
Incase, (in-keez'), bw. 1, in eene doos sluiten; 2. om-, i
inwikkelen; 3, bekleeden; 4. invatten. 5 -v, (keesd'), dw. !
bn . ingevat enz.; zie INCASE, bw. 5 --MENT, s. 1. (het)
sluiten in Bene doos enz.; 2. invatting, v. *... ING, dw. !
bn. invattend enz.; zie INCASE, hw.
Ineask, (in-kaask'), bw. in een vat sluiten, tonnen.
Ineastellated, (In-kes'-tel-le-tid), ho. in een kasteel
opgesloten.
Incatenation, (in-ket-i-nee'-sjun), e samenklinking,
-ketening, v.
(

toemoten. " - , ow. stapje voor stapje vooruitkomen.

bn, naar duimen berekend, duims...; four -,
vier duime.
Incharnber, (in-sjeem'-bur), bw. kameren, kamers laten
bewonen.
Incharitable, (in-Sjer'-I-t1-b1), zie UNCRAIIITABLE.
*-ND,

Inchastity, (in-t.=jes'-ti-ti), s. gnrv. onkuischheid, v.
Inchbald, (intsj - Naald), v. mevrouw Tnehbald (Eng, ro-

Iuanschrij fster, 2 73-I 821).
Inchest, (in-tsjest ), bw. I. (in eene kist) sluiten, - doen;
2. kisten (een li( k). °-ED, dw. bn. gekist enz.; zie
INCIIEST, bw.
Inchoate, (in'-ko-et), bw . (u'. g.) beginnen. *-, bn.,
Incaution, (in-kao'-sjun), s. onbehoedzaarnheid, v.
! *-LY,bijov. begon 0 e 0,beginnendcrwijs. 5 ...Ioa,(-ee'-sjun),
Incautious, (in-kao'-sjus), bn., *_LY, bij w. onvoorzichs. (loet) beginnen, begin, o. aanvang, m. °...Ivv, (-ko'-e-tiv),
tig, onbehoedzaam. 5-NESS, S. onvoorzichtigheid , onbe- : bn. zie INCEPTIVE.
hoedzaamheid, v.
Incide, (in-sajd'), bes. 1, snijden; 2. scheiden.
Incuavated, (in'-ke-ve-tid), bn. uitgehold, hol, ingebo- Incidence, (in' -si- dens), s. 1. toeval, o.; 2. (rneetk.) ingen. 5 ...VATION, (-wee'-sjun), s. uitholing, holte, inbuivalling (van vlakken), v.; angle of --, invallende hoek.
Incident, (in'- lident), bn., "-iv, hijw. I. toevallig,
ging, v.
Ineend, (in-send'), bw. in brand steken, brandstichten.
toevalligerwijs; t. (taalk.) tusschengevse;d, tussehen...;
Ineendiarism, (in-send'-i -e-risen), s. brandstichting, v.
3. eigen, gehecht (aan); diseases - to a climate, ziekten
incendiary , (in-send'- i -e-ri). In. V. 1. brandstichter, -ster;
aan een luchtstreek eigei; p0852005 - to hureen nature,
2. (fig,) onheiletoker, twist oekor, -ster, no. v. ` -. bn.
driften aali de mellscholijke natuur veehonden. -, s.
1. brandstichtend; - letter, brandbrief; 2. (fig.) tevistzoe1. toeval, o. gebeurtenis, v. voorval, o.; 2. (toon.) tuskenc(, - stokend; - discourses, oproerige redevoeringen.
sehenharldeling; 3. nevonz:rak, v. *-5[., (-dent'-el), brr.,
Ineendious, (in-send'- i -us), bu., 5 -LY, bijw, zie INS-ALLY, how. 1. toevallig, tusschenirrkomend; 2. hijko
CENvlAnY, 2.
mend; -question, (recht.) incidenteele quaestie.
Incense, (in'- sens), s. 1, wierook, m. reukwerk, o. Incinerate, (in-sin'-ur-et), hes. tot ascol verbranden.
5 -BARK, S. wierookbast , nL

*-- , hn.. "-n, t1 t'.'. be. ` ot asel, verbrand. * ...ING í.(W.
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bn. tot asch verbrandend. *...ION, (-ee'-sjun), s. ver
-brandigtosch.
Incipiency, (in-sip'-i-en-si), s. aanvang, m. (het) beginnen. *...ENT, bn., -LY, bijw. beginnend, aanvankelijk, beginnenderwijs; the - stage of a fever, (gen.) het
eerste stadium eener koorts.
Incirclet, (in- sur'-slit), s. cirkeltje, kringetje, o.
Incireumscriptible, (in- sur-kum-skrip'-ti bi), bn. onbegrensbaar.
Incircumspection, (in-sur-kum-spek'-sjun), s. onomzichtigheid, onbehoedzaamheid, v.
Incise, (in-sajz'), bw. 1, insnijden; 2. (heelk.) snijden,
opereeren. -n, (-sajzd'), dw. bn. Ingesneden. * - LY,
bijw. bij wijze van insnijding. *...ING, dw. bn. insnijdend.
Incision, (in-sie'-zjun), s. 1. insnijding, kerving, v.; 2.
(het) snijden enz.; 3. snede, kerf; 4. (gen.) afscheiding,
secretie (van vochten), v. * -KNIFE, s. (heelk.) lancet,
opereermes, o.
Incisive, (in-saj'-ziv), bn. snijdend; - teeth, snijtanden.
Incisor, (in-saj'-zur), m. insnijder, m. °'-, s. snijtand,
m. -Y, bn. snijdend, kervend.
Ineisure, (in-si'-zjoer), s. insnijding, inkerving, v.
Incitant, (in-saj'-tent), s. (gen.) prikkelend middel, o.
Incitation, (in-si-tee'-sjun), s. 1. prikkeling, v.; 2. (fig.)
prikkel, m. aansporing, aanmoediging, v.
Incite, (In-sajt'), bw. prikkelen, aansporen, drijven,
aanzetten. -n, ('-id), dw. bn. geprikkeld enz.; zie
INCITE, bw. * - MENT, S. prikkel, m aansporing, v. spoorslag, m. -R, ('-ur), m. v. 1. die -, dat aanspoort, prikkelt enz.; 2. (gen.) prikkelend middel, o. stimulans,
In. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. prikkelend enz. -, s.
(het) prikkelen; zie INCITE en INCITEMENT.
Incivil, (in-siv'-il), bn., -LY, bijw. onbeleefd, onwellevend. *- ITY, s. onbeleefdheid, onwellevendheid, v.
* -IzATION, ( - i-zee'-sjun), s. onbeschaafdheid, v.
Ineivism, (in-siv'-ism), s. gebrek aan burgerzin, - aan
vaderlandsliefde, o.
Inelasp, (in-klaasp'), bw. omvatten, grijpen, vasthouden.
-ED, (-klaaspt'), dw. bn. omvat enz.; zie INCLASP.
* -ING, dw. bn. omvattend enz.; zie INCLOSP.
Inclavated, (isi'-kle-ve-tid), bn. vast, vastgezet.
Inele, (in'-kl), s. zie INKLE.
Inclemency, (in-klem' -en-si), s. 1. hardheid, barschheid
(van gemoed); 2. ruwheid (van weder enz.), barheid, v.
*...CLEaIENT, (-klem'-ent), bn., --LY, bijw. 1. hard, ruw
(van aard); 2. ruw, gestreng (van weder); - season, bar
jaargetijde; -- sky, ruwe hemel.
Inclinable, (in-klajn'- i-bl), bn. 1. strekkend, neigend; to fall, dreigend te vallen; 2. (fig.) geneigd, overhellend. -NESS, s. geneigdheid, overhelling (tot), v.
Inclination, (in-klin-ee'sjun), s. 1. buiging, overhelling
(van het hoofd); 2. helling (van den grond enz.); 3.
(sterr.) inclinatie; 4. afwijking (der magneetnaald); the
- of two rays to one another, de helling van twee stralen
tot elkander; 5. (fig.) neiging, geneigdheid, v. smaak,
lust, m.; I have no - to, for, ik heb geen lust in, - om.
Inclinatorily, (in-klajn'-e-to-ri -li), bijw., *...TORY, (-to-ri),
bn. 1. hellend, schuin; 2. leunend.
Incline, (in-klajn'), bw. 1. buigen, hellend maken, doen
hellen; the dew of sleep -s our eye-lids, de balsem van
den slaap drukt onze oogleden dicht; my body I -d, ik
boog mijn lichaam; to - the ear to, (fig.) het oor verbenen aan, luisteren naar; to - one'ssteps to, zijne schreden richten naar; 2. schikken, besturen; to be -d to,
zich geneigd gevoelen tot. -, ow. 1. buigen, neigen
(tot, naar), leunen; the river -s to the west, de rivier
richt zich naar het westen; to - to red, naar het roode
overhellen, in het roode vallen; 2. zakken, vallen; 3.
genegen -, geneigd zijn tot (voor); badly -d, tot het
kwade geneigd; to be rurally -d, smaak voor het landleven (voor den veldarbeid) hebben; are you inclined
to eat? hebt gij trek in eten ? 4. (wisk.) hellen;
an -d plane, een hellend vlak. --, s, helling, v.
(-klajnd'), dw. bn, gebogen enz.; zie INCLINE, bw. en
ow. -g, ('-ur), s. zonnewijzer naar het zuiden overhellend, m. * ... ING, des. bn. buigend enz.; zie INCLINE,
bw. en ow.
Inclip, (in-klip'), bw. 1. grijpen, pakken; 2. (Shak.) omarmen. * - PED, (-klipt'), dw. bn. gegrepen. -PING, dw.
bn. grijpend enz.
Ineloister, (in-klojs'-tur), bw. (w. g.) zie CLOISTER, bw.

Inclose, (in-kloos'), bw. 1. op-, insluiten; to -- a city,
eens stad ommuren; to - an army, een leger omsingelen; 2. wegsluiten; 3. insluiten (een brief enz.); 4. (fig.)
bevatten, begrijpen, omvatten. *- D, (-kloosd'), dw. bn.
ingesloten ens.; zie INCLOSE; the - (letter), nevensgaande
(brief). *- R, ('-ur), m. v. die -, dat insluit; afsluiter.
-ster, m. V. ...ING, dw. bn. insluitend enz.; zie INCLOSE, bw.
Inclosure, (in-klo'-zjoer), s. 1. op-, in-, afsluiting; 2.
heg, schutting, v. schot; 3. erf, ruim, o.; 4. ingesloten
brief, m.
Incloud, (in-kloud'), bw. in wolken hullen, omwolken:
(fig.) verduisteren. *- ED, ('-id), dw. bn, omwolkt.
* -ING, dw. bn. omwolkend.
Include, (in-kloed'), bw. 1. bevatten, besluiten; 2, mede
(in zich) bevatten, (fig.) behelzen; the costs -d, met inbogrip der kosten. - D, bw. bn. bevat enz.; zie INCLUDE,
bw. ...IaG, dw. bn. bevattend enz.; - taxes, met inbegrip der belastingen; - charges, benevens onkosten.
-. s. (het) bevatten enz.; zie INCLUDE.
Inclusion, (in-kloe'-zjun), s. insluiting, v. (het) bevatten.
Inclusive, (in-kloe'-ziv), bn., * -LY, bijw. 1. bevattend,
met inbegrip van, medegerekend ; 2. ingesloten; [rout
Monday till Saturday -, van Maandag tot en met Zaterdag.
Incoact, (in-ko-ekt'), *- ED, bn, onbedwongen, teugelloos.
Incoaguable, (in-ko-egh'-joe-li-bl), bn. niet stolbaar.
Incoercible, (in-ko-ur'-ci-bl), ho. niet dwingbaar, on
vervolgbaar (in rechten).
Ineoex.istence, (in-ko-eghs-ist'-ens), s. (het) niet gelijk
bestaan.
-tijdg
Incog, (in-kogh), bijw. zie INCOGNITO.
ondenkonbedacht;
bw.
(in-kodsj'-i-ti-bl),
Ineogitable,
baar. * ... TANCE, ('-tens), * ... TANCY, ('-ten -si), s. gmv.
onnadenkendheid, v. *...TANT, bn., -LY, bij w. onnadenkend. *...TATIVE, ('-te-tiv), ho. onnadenkend.
Incognito, (in-kogh'-ni-to), bn. bw. niet bekend, onder een aangenomen naam (reizend), incognito. -, s.
(het) incognito.
Ineognizable, (in-kogh'-ni-zi-bl), bn. onkenbaar, onherkenbaar.
Incoherence, (in-ko-hi'-rens), *...ENCY. s. (het) onsamenhangende. *...ENT, bn., -I.Y, bijes. onsamenhangend;
to speak -ly, cinsamenlsangend -, in liet will spreken (als
in ijlende koorts).
Incoincidence, (in-ko-in' -si-dens), s. glnv. ongelijktijdigheid, v. R E NT, bn. ongelijktijdig.
Incolumity, (in-ko-ljoe'-mi-ti), s. gmv. veiligheid, v.
Incombining, (in-kum-bajn'-ing), bn. niet samenvattend, niet vereenigend.
Incombustible, (in-kum-bust'-i-bl), ho., *...BLY bijw.
(-bil'-i-ti),
onontvlambaar, onbrandbaar. *...BILITY,
*-NESS, S. onontvlarnbaarheid, onbrandbaarheid, v.
Income, (in'-kum), s. inkomen, o. inkomsten, v. mv.
rente, v. - DUTY,- TAX, s. belasting op de inkomsten, v. *...ING, bn. inkomend. -, S. inkomst,
winst, v.
Incommensurable, (in-kum-min'-sjoe-ri-bl), bn. ,...aAELY, bijw. onmeetbaar. *...RABII.ITY, (-bil'-i-ti) , * -NESS, S.
onmeetbaarheid, v. *...RATE, bn. onmeetbaar, oneindig.
Incommiscible, (in-kum-mis'-si -bl), bn. onvermengbaar.
Incommixture, (in-kum-miks'-tjoer), s. (het) niet ver
zijn.
-mengd
Incommodate, (in-kum'-mo-det), bw. lastig vallen.
*...ING,
dw.
lastig
gevallen,
gehinderd.
*_D, dw. ho.
ho. lastig vallend. *...IoN, (-dee'-sjun), s. (het) lastig
vallen, hinder, m.
Incommode, (in-kum-mood'), bw. hinderen enz.; zie
INCOMMODATE. * -DIENT, s. (het) hinderen enz.; zie IN-
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Incommodious, (in-kum-mo'-di-us), bn., *--LY, bijes.

1. lastig, hinderlijk; 2. ongemakkelijk. * - NESS, s.1.
lastigheid; 2. ongemakkelijkheid, v.
Imcommodity, (in-kum-mod'- i-ti), s. 1. last, hinder, m.;
2. ongemak, o.
Incommunicable, (in-kum-mjoe'-ni-ki-bl), bn., *...BLY,
bijw. 1. onmededeelbaar, niet vatbaar voormededeeling;
2. onbeschrijfbaar. *...BILITY, (bil' -i -ti), *_NESS, s. onmededeelbaarlleid, V.
Incommunicated, (in-kuip-mjoe'-ni-ke-tid), bn. niet
medegedeeld, niet bekend gemaakt. *...ING, bn. 1. geen

INC.

INC.
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omgang hebbend (met), ongezellig; 2. geen gemeenschap Ineoncussible, (in-kun-kus'-si -b1), bn. 1, onwrikbaar;
2. (fig.) onverzettelijk.
hebbend (met).
Incommunicative, (in-kum-mjoe'- ni-ke-tiv), bn., -LY, Incondensable, (in- kun-dens'-i-bl), bn. (nat.) onverdikbaar. *...BILITY, (-bil'-i-ti), s. (nat.) onverdikbaarheid, v.
bijw. ongezellig, onbespraakzaam.
Incommutable, (in-kum-mjoet'- i-bl), bn., *...BLY, bijw. Incondite, (in-kun'-dit), bn. (w. g.) ruw, lomp, slecht
bewerkt.
onverwisselbaar. *...BILITY, (-bil'-i-ti), 5 -NEss, s. onver•
Inconditional, (in-kun -di'-sjun-el), bn. onvoorwaardewisselbaarheid, v.
lijk. *...ATE, ('-et), bn. volstrekt aan geen voorwaarde
Incompact, (in-kum-pekt'), -ED, (-'id), bn. ondicht, niet
gebonden.
vast ineengesloten.
bijw.
on*...BLY,
Inconfirmed,
(in-kon-furmd'), bn. onbevestigd, onbeIncomparable, (in-kum'-pe-ri-bl), bn.,
krachtigd.
vergelijkelijk, onvergelijkbaar. * -NESS, S. onvergelijkeInconformable, (in-kun-form'-i-bl), bn. niet overeenlijkheid, onvergelijkbaarheid, v.
komstig. 5 ...FORMITY, (-form'-i-ti), v. niet-overeenkomIncompared, (in-kum-peerd'), bn, zonder weerga, weerstigheid, v.
galoos.
Incompassion, (in-kum-pes'-sjun), s. onmededoogend- Inconfused, (in-kun-fjoezd'), bn. onverward, duidelijk.
-LY,
bijw.
Inconfusion, (in-kun-fjoe'-sjun), s. onverwardheid, duiheid, onbarmhartigheid, v. *-ATE, ('-et), bn.,
delijkheid, v.
onmededoogend, onbarmhartig *_ATENESS, (-'net -nes), s.
Incongealable, (in-kun-djiel'-bl), bn, onbevriesbaar.
zie INCOMPASSION.
*-NESS, s. onbevriesbaarheid, v.
Incompatible, (in-kum-pet'- i -bl), bn., *...BLY, bijw. with, onbestaanbaar, onvereenigbaar (met). *...BILITY, Incongenial, (in-kun-djie'-ni-el), bn. ongelijkslachtig,
ongelijksoortig. * -ITY, (-el'-i-ti), s. ongelij kslachtigheid,
(-bil'-i-ti), s. onbestaanbaarheid, onvereenigbaarheid
ongelijksoortigheid, v.
(met), v.
;
-bl),
bn.
onvergoedbaar,
Incongruence,
(in-kun'-ghroe-ens), s. ongepastheid,
i
Incompensible, (in-kum-pens'onwelvoeglij klheid; 2. ongerijmdheid, v. onzin, m.; 3. onniet te vergoeden.
eenigheid, v. misverstand, verschil, o. afwijking, v.
Incompetence, (in-kum'-pi-tens), 5 ...ENCY, s. 1. onbe*...MENT, bn., -LY, bijw. 1. ongepast, onwelvoeglijk;
voegdheid, (recht) incompetentie; 2. onbekwaamheid, v.;
2. ongerijmd.
3. (het) onvoldoende; - of testimon p, (het) niet toereikende eener getuigenis; 4, onbemiddeldheid, v. *...ENT, Incongruity, (in-kun-ghroe'-i-ti), s. zie INCONGRUENCE.
an
incompetent;
Incongruous,
(in-kun' -ghroe-us), bn., *-LY, bijw. zie
bn., -LY, bijes. 1. (recht.) onbevoegd,
INCONGRUENT.
witness, een onbevoegd getuige; it is - for the defendant
to, de verweerder kan niet toegelaten worden om; 2. on- i Ineonnection, (in-kun-nek'-sjun), s. 1, gebrek aan verband, o.; 2. losheid, onvastheid, v.
bekwaam, zwak (van lichaam); 3. onvoldoende; 4. onbeInconnexedly, (in- kun - heks'- id-li), bijw. 1. zonder vermiddeld, onvermogend.
band; 2. los, onvast.
Incomplete, (in-kum-pliet'), bn., *-LY, bijw. 1. onvolledig; 2. onvoltooid, onvolelndigd, onafgewerkt. *-NESS, Inconscionable, (in-kun'-sjun-i-bl), bn, onbewust (van),
bewustheid dervend.
voltooiing,
onvolkomenniets. 1. onvolledigheid; 2.
Inconsequence, (in-kun'- si-kwens), s. valsche sluitheid, v.
rede, valsche redeneering, v. (het) onlogische. *...QUENT,
Incompletion, (in-kum-pli'-sjun), s. (het) niet voltooien.
('-kwent), *...QUENTIAL, (-kwen'-sjel), bn., -I,Y, bijw. 1.
Incomplex, (in-kum-pleks'), bn. onsamengesteld.
valsch, onlogisch; 2. onbelangrijk, onbeduidend. 5 ...QUENIncompliable, (in-kum-plaj'- i -bl), bn.1. oninschikkelijk,
TIALITY, (-kwen-sjel'-i-ti), s. onbelangrijkheid, onbeduionverdraagzaam; 2. onvoorkomend.
dendheid, v.
Incompliance, (in-kum-plaj'-ens), s. 1. oninschikkelijkheid, onverdraagzaamheid; 2. onvoorkomendheid, v. Inconsiderable, (in-kun-sid'-ur-i-bl), bn., *...BLY, bijes.
1. onaanzienlijk; 2. onbelangrijk, onbeduidend; he was no
*...ANT, bn., -LY, bijw. 1. oninsclhikkelijk; 2. onver- proficient in philosophy, hij was niet weinig bedreven
draagzaam.
ver2.
verward;
in
de wijsbegeerte. *-NESS, s. 1. onaanzienlijkheid; 2.
-poosd'),
bn.
1.
Incomposed, (in-kom
onbelangrijkheid, onbeduidendheid, v.
drietig, gemelijk; ongesteld.
enInconsideracy, (in-kun-sid'-ur-e-si), s. onbedachtzaamIncomposite, (in-kom-pos' -it), bn. onsamengesteld,
heid, v.; zie INCONSIDERATION.
kel, eenvoudig; - numbers, (rek.) eerste -, ondeelbare
Inconsiderate, (in-kun-sid'-ur-et), bn., *-LY, bijw. 1.
getallen.
onbedacht, onbedachtzaam, zonder overleg; --- action, onIncompossible, (in-kom-pos'-si -bl), bn. niet -medebebedachte handeling; to be - of, niet denken aan, niet
staanbaar. *...BILITY, (-bil'-i-ti), s. niet -medebestaanletten op; 2. onverschillig. ° -NESS, *...IoN, (-ee'-sjun), s.
baarheid, v.
*...BLY,
bn.,
1. onbedachtzaamheid, onoplettendheid, v. gebrek aan
Incomprehensible, (in-kum-pri-hens'- i-bl),
overleg, o.; 2. onverschilligheid, v.
bijw. onbegrijpelijk,onverstaanbaar. * ... BILITY,( - bil' - i - ti),
* -NESS, s. onbegrijpelijkheid, onverstaanbaarheid, v. Inconsistence, (in-kun-sist' -ens), *...ENCY, S. - with,1.
onbestaanbaarheid, onvereenigbaarheid (met); 2. tegenIncomprehension, (in-kum-pri-hen'-sjun), s. onbevatspraak, inconsequentie, v.; the - of humannature, de wuft telijkheid, v. *...HENSIYE, (-hens'-iv), bn. onbevattelijk,
heit van den menschelijken aard; he committed but one
beperkt van geest.
onsamenbn.
single -, hij beging slechts hone inconsequentie, hij was
Incompressible, (in-kum-pres' -si-bl),
slechts éénmaal in tegenspraak met zich zelven. *...ENT,
drukbaar. *...BILITY, (- bil' i-ti), s. onsamendrukbaar bn., -LY, bijw. 1. onbestaanbaar, onvereenigbaar (met);
held, v.
onberekenbaar.
2. in tegenspraak, strijdig (met), inconsequent. *...ENTIncomputable, (in-kum-pjoet'- i-bl), bn.
NESS, ('-ent-nes), zie INCONSISTENCY.
Inconcealable, (in-kun-siel'- i-bl), bn. onverbergbaar.
Inconceivable, (in-kun-siev'- i-bl), bn., 5 ...BLY, bijw. Inconsisting, (in-kun-sist'-ing), bn. onvereenigbaar.
onverstaanbaar,onbegrijpelijk . * -NESS,s.onbegrijpehjk- Inconsolable, (in-kun-sool'-i-bl), bn., *...BLY, bijw. ontroostbaar. * -NESS, s. ontroostbaarheid, v.
heid, v.
Inconceptible, (in-kun-sep' -ti-bl), bn. (w. g.) zie IN- Inconsonance, (in-kun'-so-nens), *...Cy, s. wanluidendheid, v.; 2. (muz.) dissonans, m.; 3. tegenspraak (met
CONCEIVABLE.
I
zich zelven), v.
Inconcinnity, (in kun sin-'-ni-ti), s. (het) niet-overeenI Inconsonant, (in-kun'-so-nent), bn., *-LY, bijw. 1, wankomende, onevenredigheid, v.
luidend; 2. niet overeenstemmend, in tegenspraak (met).
Inconcludent, (in-kun-kloe'-dent), bn. (red.) niet-oplossend, tot geen besluit leidend. *...ING, bn. zonder ge- Inconspicuous, (in-kun-spik'-joe-us), bn., -LY, bijes.
Ionmerkbaar, niet te onderscheiden.
volg, zonder slot, tot geen einde voerend.
Inconclusive, (in- kun -kloe'-ziv), bn., *- LY, bijw. niet Inconstancy, (in-kun'-sten-si), s. onstandvastigheid,
onbestendigheid; 2. verscheidenheid, ongelijkheid, v.
overtuigend, niet bondig. 5 -NESS, s. gebrek aan bewijs5 ...STANT, (-stent), bn., -LY, bijw. onstandvastig, -lijk,
kracht, - aan bondigheid, o.
I
onbestendig, veranderlijk.
Inconeoct, (in- kun-kokt'), * -ED, bn. 1. onverteerd; 2.
onverteerdInconsumable, (in-kun-sjoem'-i-bl), bn., *...BLY, bijw.
(fig.) onbekookt. 5 -ION, (-kok'-sjun), s. 1.
heid; 2. (fig.) onbekooktheid, v.
Ionverteerbaar; onverbruikbaar, onslijtbaar.
Inconcurring, (in-kun-kur'-ring), bn. 1. niet-Inededin- Inconsummate, (in-kun-sum'-met), bn. onvoltooid,
j onvolbracht. 5 -NESS, s. onvoltooidheid, v.
Bend; a niet Samenstensmend (met).
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*...ING, dw. bn. verdikkend. *...ION, (-see'-sj un), s..
Inconsumptible, (in- kun -sump'-ti-bl), bn. 1. onverteerbaar (door vuur), onverbrandbaar; 2. onvernielbaar.
verdikking, v....IVE, ('-iv), bn. verdikkend, dik makond. -, s. al wat dik maakt, verdikkend middel, o.
Incontaminate, (in -kun-tem' -inet), bn. onvervalscht.
*-NESS. S. onvervalsehtheid, v.
Increasable, (in-kriez'- i -bl), bn. vermeerderbaar.
Incontestable, (in- kun -test'- i -bl), bn., *...BLY, bijw. on- Increase, (in-kriez'), bw. 1. vermeerderen; 2. doen zwel len. -, ow. 1. vermeerderen, aangroeien, toenemen,
betwistbaar, onwedersprekelijk.
grooter -, uitgebreider worden; to - in virtue, in deugd
Incontiguous, (in- kun -tigh' joe -us), bn., *-I,Y, bijw.
groeien; misery -s with vice, de ellende groeit door de
niet belendend, gescheiden.
ondeugd; tjee waters -d, de wateren rezen hooger,
Incontinence, (in- kun' -ti-nens), *...NENCY, S. 1, niet- zwollen; 2. zich vermenigvuldigen (van vee); to - at
onthouding, onmatigheid; 2. onkuischheid, wulpsehheid,
sight, (zeev.) meer en meer in het gezicht komen. -, s.
v.; 3. (gen.) - of urine, pisvloed, m. *...KENT, (' -ent), bn.,
1. vermeerdering, toeneming, vergrooting, v.; the-of
-LY, bijw. 1. niet-onthoudend, onmatig; 2. onkuisch,
waters, het wassen van het water; an - of fortune, eeii
wulpsch; 3. (gen.) zwak van afvoeringskanalen; 4. (oudt.)
dadelijk.
vermeerdering van fortuin; 2, opbrengst; 3. (Bijti.}
vruchten van den aardbodem, v. mv.; 4. kroost, o. nakoIneontracted, (in- kun -trekt' -id), bn. 1. niet samengetrokken; 2. niet verkort.
melingschap, v. kind, o. telg, m.; 5. wassende maan, v.
*-D, dw. bn. vermeerderd enz.; zie INCREASE, bw. en
Incontrollable, (in-kun -trool'- li -bl), bn., *...Br.Y, bijw.
ow. -F. R, ('-ur), m. v. vermeerderaar, -ster, m. v.
1. niet na te gaan, niet te bewaken; 2. teugelloos.
5-FUL, bn. (Shak.) rijk in vruchten der aarde. ...ING,
Incontrovertible, (in- kun -tro- vuurt'-i -bl), bn., *...BLY,
dw. bn., -LI, bijw. vermeerderend enz.; zie I1NCREASE,
bijw. onbetwistbaar, onwedersprekelijk.
Inconvenience, (in- kun-wiep' jens),...Cy, s. 1. ongebw. en ow.
pastheid, onwelvoeglijkheid, v.; 2. ongemak, o. hinder, Inereate, (in-kri- eet'), bn. doen ingeboren zijn. -,
*-D, bn. zie UNCREATE.
m. verlegenheid, V.; I am sorry to put you to any -, het
spijt mij u te storen, - u ongelegenheid te veroorzaken; Incredible, (in-kred'- i-bl), bn., *...BLY, bijw. ongeloofelijk.
*...BILITY, (- bil' - i -ti), * -NESS, s. ongeloofeljkheid, v.
3. 'beletsel, o.
(het) ongeloofelij ke.
Inconversabie, (in- kun -wurs'- i. -bl), bn. ongezellig.
Inconversant, (in- kun -wurs' -ent), bn. onbespraakzaam, Incredulity, (in-kri-djoe'- li -ti), s. gmv. ongeloof, o. ononvriendelijk.
geloovigheid, v.
Inconvertible, (in- kun -wui•t'- i -bl), bn. 1. oeverander- Incredulous, (in-kred' joe-lus), bn., * -LY, bijw. ongeloovig. -NESS, s. ongeloovigheid, v.
lijk, onveranderbaar; 2. onbekeerbaar; 3. (kh.) onwisselbaar, niet licht om te zetten; 4. niet te converteeren (van Incremable, (in-krem'- i -bl), bn. onbrandbaar.
fondsen). *...BILITY, (- bil' - i -ti), 1. onveranderlijkheid; 2. Increment, (in'-kri- ment), s. 1. toeneming, v. wasdom,
m.; 2. vrucht, v. voortbrengsel,o.; 3. (wick.) differentiliele
(kh.) onverwisselbaarheid, v.
grootheid, v.
Inconvietedness, (in- kun - wikt' -id-nes), s. (het) niet
overtuigd zijn van misdaad.
Increpate, (in'-kri-pet), bw. bestraffen, uitschelden.
*...ION, s. bestraffing, berisping, v. scheldwoord, o.
Inconvincible, (in- kun -win'- si -bl), bn., *...BLY, bijes.
niet -overtuigbaar.
Increscent, (in-kres'-sent), bn. 1. groeiend, wassend; 2.
toenemend. k -, s. (wap.) wassende maan, v.
Incony, (in- kou), bn. (Shak.) onkundig, onwetend.
Incorporal, (in- kor' - por -el), bn., *-LY, bijw. zie IN- Incriminate, (in-krim' -i -net), bw. beschuldigen (van
misdaad), aanklagen. *-D, dw. bn. aangeklaagd. ...ING,
CORPOREAL. *-ITY, (- rel' - i -ti), s. onhehamelijkheid,
dw. bn. aanklagend.
onstoffelijkheid, v.
Incorporate, (in- kor' - po -ret), bw. 1. verlichamelijken, Incruental, (in-kroe- ent' -el), bn. (fig.) bloedeloos, onbloedig.
vereenzelvigen; 2.(scheik.) tot een lichaam -,tot een klomp
maken; 3. inlijven, vereenigen, annexeeren (een land); 4. Incrust, (in-krust'), bw. 1. van een korst (bast) voor zien, korsten; 2.( kunst.)inleggen ,vatten(in),incrusteeren.
tot zedelijk lichaam -, tot vennootschap vormen; 5. (gen.)
*_ATE, ('-et), bw. zie INCRUST, 2. * -ATION, (- oe' -sjun),
invoeren (in het lichaam). *-, ow. - with, - into, tot
*-MENT, s. 1. korst, v. bast, m. dek, o.; 2. (stoomes.)
een lichaam worden (met). -, -D, dw. be. verliaankorsting, v. ketelsteen, m.; 3. ingelegd -, ingevat
chamelijkt, vereenzelvigd enz.; zie INCORPORATE, bw. en
werk, o, incrustatie, v. *-ED, ('-id), div. be. gekorst,
ow. ...ING, dw. bn. verlichamelijkend enz.; zie iiikorstig enz.; zie INCRUST, bw. 5 -ING, dw. bn. 1. kor ...ION, (-ree'-Sjun). S. 1. verlichaCORPORATE, bw. ow.
stond; 2. incrusteerend.
melijking, vereenzelviging; 2. inlijving, annexatie: 3.
(scheik.) vorming tot één massa; 4. (kh.) vestiging eenei Incrystallizable, (in-kris'- tel -lajz- i -bl), bn. niet kristalliseerbaar, niet kristalliseerend.
vennootschap, v.
Incorporeal, (in- kor - po' -ri-el), bn., * -LY, bijw. onli- Incubate, (in'-kjoe-bet), ow. broeden (van eieren).
...ION, (-bee'-sjun), s. broeding, v. *...URE, s. zie INchamelijk, onstoffelijk. 5 ...POREITY, (- po -ri'- i -ti), s. gmv.
CUBATION.
onlichamelijkheid, onstoffelijkheid, v.
Incorrect, (in- kor - rekt'), bn., *-LY, bijw. onnauw- Incubus, (in' kjoe-bus), s. (mv. incubi, incubuses), 1.
benauwde droom, m, nachtmerrie, v.; 2. nacht keurig, onjuist; - recital, foutief -, ongetrouw verhaal.
geest, m.
*-ION, (- rek' -sjun), * -NESS, s. onnauwkeurigheid, onInculcate, (in- kul' -ket), bw, inprenten, inscherpen. *-D,
juistheid, gebrekkigheid, v.
dw. bn. ingescherpt. °...ING, dw. ha. inscherpend.
Ineorresponding, (in- kor -re- spoed' -ing), bn. niet over*...ION, (-kee'-sjun), s. inscherping, v.
eenkomend (met).
Incorrigible, (in- kor' -ni-dji-bl), ho., 5 ...BLY, bijw. onver- Inculpable, (in- kul' -pi'bl), bn. 5 ...BLY, bw. schuldeloos,
onschuldig. *-NESS, s. schuldeloosheid, onschuld, v.
boterbaar, onvatbaar voor verbetering. ...BILITY, ( -bil'i -ti), -NFss, s. onverbeterbaarheid, onvatbaarheid voor Inculpate, (in- kul' -pet), bw. beschuldigen (van), berispen, te laste leggen (aan). *-D, div. ho. beschuldigd
verbetering, v,
enz.; zie INCULPATE, bw. *...ING, dw. ho. ...oRY, (-kul' Ineorrodible, (in- kor -rood'-i -bl), bn. dat niet kan doorpe-tur -i), bn. beschuldigend, aanklagend.
beten worden (door sterk water enz.).
Ineorrupt, (in- kor -rupt'), -ED, ho. onbedorven, rein, Incult, (in- kult'), bn. onbebouwd, onontgonnen, braak
(ook fig.).
zuiver.
Incorruptible, (in- kor -rupt'- i -bl), bn., *...BLY, bijes. 1. Incultivated, (in- kul' -tiv-e-tid), bn. niet bebouwd.
*..,ION, (-wee'-sjun), 5 ...TURE, (in- kul' -tjoer), s. woest onomkoopbaar;2.onverderfelijk ,onvergankelijk. *...BILITY,
held (van den grond, van den geest enz.), v.
(- bil' - i -ti), * -NESS, S. 1. onomkoopbaarheid; 2. oeverIncumbency, (in -kim -ben -si), s. 1. (liet) liggen, - rus derfelijkheid, onvergankelijkheid, v.
ten (op); 2. (het) berusten (op), plichtmatigheid, V. genot,.
Ineorruption, (in- kor-rup'-sjun), s. onverdorvenheíd,
bezit (van een ambt enz.), o.
reinheid, v.
Incumbent, (in-kum'-bent), bn., 5 -LY, bijw. 1. dragend,
Ineorruptive, (in- kor -rupt'iv), bn. onomkoopbaar.
rustend (op); - on the air, door de lucht gedragen; 2.
Ineorruptness, (in- kor -rupt'-ness), s. 1. onverdorvenliggend, rustend: he raised himself from his - posture,
heid, reinheid, v.; 2. (liet) niet omgekocht zijn, goede
hij stond van zijne ligplaats op, hij rees uit zijne lig naam, m. eerlijkheid, v.
gende houding op; 3. - en, verplichtend, rustend (op);.
Inerassate, (in-kres'-set), bw. verdikken, dik maken.
the ohligatiens - on us, de op ons rustende verplichtin*-, ow. dik worden. -, bn., -D, dw. tin. verdikt.
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Indefatigable, (in•di-fet'- i -ghi-bl), bn., *. .GABLY, bijw. 1.
onvermoeibaar, rusteloos; 2. (fig,) onverdroten. *--NESS,
*...CATION, (-ghee'-sjun), s. onvermoeibaarheid, rusteloosheid, v.
Indefeasible, (in-di-fiez'- i -bl), bn., *...BLY, bijw. (recht.)
onaantastbaar, onwraakbaar, onherroepelijk; 2. onoverdraagbaar, onbeweeglijk. *... BILITY, (-bil'-i-ti), s.1. (recht.)
onaantastbaarheid, onwraakbaarheid ;2.onbeweeglijkheid
(van bezittingen), v.
Indefectible, (in-di-fek'-ti-bl), *...IvE, (-tiv), bn, onberispelij k, vrij van gebreken.
Indifeicible, (in-de-fie'-zi-bl .), zie INDEFEASIBLE.
Indefensible, (in-di-fens'-i-bl), bn., *..,BLY, bijw. onverdedigbaar; onhoudbaar (ook fig.). *...BILITY, (- bil'-i-ti),
s. onverdedigbaarheid; onhoudbaarheid, v.
Indefensive, (in-di-fens'-iv), bn. weerloos, zonder verdediging.
Indeficiency, (in-de-fi'-sj en -si), s. volkomenheid, vlek
volkomen, vlekkeloos.-keloshid,v.*ENT('-jent)b
Indefinable, (in-di-fajn'- i-bl), bn., *...BLY, bijw. onverINCUR.
klaarbaar, niet omschrijfbaar.
Incursion, (in-kur'-sjun), s. (mil.) inval, strooptocht, m. Indefinite, (in-dei'-in-it), ho., * --LY, bijw. 1. onbe*...IvE, ('-iv), bn. (mil.) vijandelijk, stroopend.
paald, onomschreven; 2. onbegrensd; - payment, (kh.)
Incurvate, (in-kurw'-et), bw. om-, inbuigen. t-, bn.
betaling op rekening. 5 -NESS, s. 1. onbepaaldheid; 2.
*-D, dw. bn. ingebogen. *...ING, dw. bn. inbuigend.
grenzenloosheid, onbegrensdheid, v.
*...ION, (-wee'-sjun), s. inbuiging, v.
Indefinitude, (in-di-fin' -i-tjoed), s. gmv. onbeperktheid
Incurve, (in-kurv '), bw. zie INCCRVATE 5 ...[TY, ('- i-ti),
(van ons bogrip alleen), v.
S. bocht, V.; zie INCURVATION.
Indehiscent, (In-di-his'-sent), bn. (plant.) bij het rijp
Indo gate, (in'-de-ghet), bw. uitzoeken, uitpluizen.*...IoN,
worden zich niet openend.
(ghee'-sjun), s. (w. g.) (het) uitzoeken, *...OR, ('-ur), m. Indeliberate, (in-di-lib'-ur-et), ho., *-LY, bijw. 1. onm. uitzoeker, uitpluizer, In.
overlegd; 2, onopzettelijk.
Indamage, (in- dein'-idsj), bw . zie EMDAMAGE .
Indelible, (in-del'- i-hi), bn., *- BLY, bijw. onuitwischbaar,
Inclart, (in- daagt'), hw. (Shak.) naar binnen schieten
onverdelgbaar; - ink, onuitwischbare inkt. *... BILITY,
(pijlen). * -ED , dw. bn. naar binnen geschoten. -ING,
(- bil' -i-ti), s. onuitwischbaarheid. V.
dw. bn. naar binnen schietend,
Indelicacl, (in-del'- i-ke-si), s. onkiescllheid, grofheid, v.
Indebted, (in-det'-tid), bn. 1. schuldig, in schulden Indelicate, (in-del'- i-ket), bn., 5 -LY, bijw. onkiesch, grof.
stekend ; lie is - to me for, hij staat bij mij te boek Indemnification, (in-dem-ni-fi-kee' sjun), s. 1, schadevoor, hij is mij schuldig; size is - to a large amount, zij
loosstelling, vergoeding; 2. borgstelling (tegen straf), v.
heeft verbazend veel schulden; 2. verschuldigd; we are Indemnified, (in-dem'- ni-faj d), dw. bn. schadeloos ge- to your father for our support, aan uwen vader zijn
steld. 5 ...FIER. ('-faj-ur), m. v. vergoeden, -ster, die schawijons bestaan verschuldigd; he was - to him for the 1 doloos stelt, m. v.
possession of, hem had hij het bezit te danken van; his Indemnify, (in- dom' - ni-faj), (-ni -fled), bw. 1. schadeloos
finances were fry, uently - to similar means for their
llen, vergoeden; 2. borg staan (voor). -ING, dw. bn.-ste
supply, door dergelijke middelen vulde hij gedurig zijne
schadeloos stellend, vergoedend.
schatkist; we are - for them to our ancestors, deze heb- Indemnity, (in- dein'-ni-ti), s. 1. schadevergoeding; 2.
ben wij aan onze voorouders te danken. 5 -NESS, s. (het)
borgstelling (tegen straf), V.; act of -, akte van kwijt
schuldig zijn (aan).
amnestie; bond of -, verbintenis tot-schelding,va
Indecency, (in-di'-sun-si), s. onwelvoeglijkheid, v.
schadeloosstelling; bill o f -, wet (besluit) waarbij een
*... CENT, ('-sent), bn., --LY, bijw. 1. onwelvoeglijk, onverrichte handeling wordt goedgekeurd.
gepast; 2. onkuisch.
Indemonstrable, (in-di-mun'-stri-bl), bn. onbewijsbaar,
Indeciduous, (in-di-sid' joe-us), bn, niet afvallend (van
onbetoogbaar.
loof); (plant.) bestendig.
Indenization, (in-den-i zee'-sjun), s. (recht.) verleening
Indecimable, (in-des'-i-mi-bl), bn. (recht.) onvertiendvan burgerschap, naturalisatie, v.
baar, tiendv2`ij.
Indenize, (in-den'-ies), bw. zie E^DENIZE enz.
Indecipherable, (in-di-saj'-fur-i-bl), bn. onuitcijferbaar. Indenizen, (in-don'- i-zn), bw. naturaliseeren. *-ED, dw.
Indecision, (in-di-sie'-zjun), s. besluiteloosheid, v.
bn. genaturaliseerd. *...ING, dw. bn. naturaliseerend.
Indecisive, (in-di-saj'-ziv), bn., 5 -LY, bijw. 1. beslui- Indent. (in-dent'), bw. 1. tanden, van tanden voorzien;
teloos; 2. niet afdoend, niet beslissend; argument - of
2. verbrokkelen; 3. tandswijze insnijden; 4. (papier)
the question, redelleering welke de quaestie niet oplost;
knippen; 5. (zeev.) inschrijven (op de scheepsrol); 6.
- battle, onbeslist gevecht. *-NESS, s. staat van on(timm.) inlaten; 7. (recht.) verplichten cbij wederzíjdsch
beslistheid, besluitelooze toestand, m.
contract); 8. -- to, in de leer geven, als leerling plaatsen
Indeclinable, (in-di-klajn'- i-bl), bn., *...BLY, bijw. 1.
(bij); 9. (drukk.) inkorten (regels). -; ow. 1, (recht.)
(taalk.) onverbuigbaar; 2. onveranderlijk, bestendig, -lijk.
contracteeren; 2. getakt -, getand zijn. -, s.1, insnode,
Indecomposable, (in di-kum-pos'-i-hl), bn. (scheik.)
kerf, v.; 2. tandwerk; 3. afdruksel, o.; 4. coupon (in de
onscheidbaar. 5 -NESS, s. onscheidbaarheid, v.
Vereenigde Staten), v. *-AT ION, (-ee'-sjun), S. 1. uit-,
Indecorous, (in- dik'-o rus), bn., *-LY, bijw. onwelle insnijding, tanding, V.; uitknipsel, o.; zie verder INDENT,
vend, onfatsoenlijk, onmanierlijk. *--NESS, s. onwelle s. * E D, dw. bn., -LY, bijw. getand enz .; zie INDENT,
vendheid, ongemanierdheid, v.
bw. on ow.; tandswijze. -ING, dw. bn. tandend enz.
Indecorum, (in-di-ko' rum), s. gebrek aan gemanierd-, s. (het) tanden enz.; zie INDENT, bw. en ow. *_MENT,
heid, o. (het) ongemanierde, onfatsoenlijkheid, v.
zie INDENTURE.
Indeed, (in-died'), bijw. 1. inderdaad, waarlijk, zeker; Indenture, (in-dent' j oer), s. 1, contract, o. verbin- he will pay you, hij zal u gewis betalen; - I will,
tenis, v.; 2. (zeev.) laagswijze stuwing, v.-, bw.
ik zal liet (doen enz.) inderdaad; I have forgotten it,
(timm.) inlaten; he was -d an apprentice to, hij werd als
I have -, ik heb het vergeten, waarlijk het is zoo; I
leerjongen (leerling) geplaatst bij. -, ow. zaagswijze
were a beast - to clo you wrong, ik moest waarlijk een
loopen.
redeloos dier zijn om u te verongelijkon; I cannot go, - Independence, (in-di-pen'-dens), *... DENCY, s. - on, you shall, ik kan er niet gaan, gij zult wel moeten
upon, 1. onafhankelijkheid, V.; 2. (godg.) independentisme;
(gaan); you must not look at that, - you must not, gij moet
3. (gen.) eigen vermogen, o. *...DENT, ('-dent), bn., -LY,
er niet naar zien, neen, ik wil (veroorloof) hot niet;
bijw. - of, - osi, - upon, 1. onafhankelijk; - of, be2. wel is waar, nochtans; ships not so large -- Int better
halve, afgezien van; the -s, (godg.) de Independenten
manned , schepen wel is waar niet zoo groot, maar beter
(sekte, die geen geestelijk opperhoofd erkent), m. v.;
uitgerust (bemand).
2. vermogend; an - gentleman, een rentenier; an gen; it was - on the king to, op den koning rustte de
verplichting; it appeared a duty - upon me to, het schee n
mij als plicht toe. -, s. 1. provenier; 2. ambtsbeklee der, m.
ineumber, (in kum' - bur), bw. zie ENCUMBER .
Incumbrance, (in-kum'-brens), zie ENCUMBRANCE
* ...BROUS, (' -brus) , zie CUMBERSOME.
Incur, (in-kur'), bw. beloopen (eens straf, eens bdete enz.),
zich over den hals halen; to a - debt, cone schuld aan gaan; to - guilt, zich schuldig maken. *-, ow. - to
- into, zich vertoonen.
Incurable, (in-kjoer'- i -bl), bn., *...BLY, bijw. ongeneeslijk.
*...BILITY, (- bil' - i-ti), *-- NESS, s, ongeneeslijkheid, v.
Incuriosity, (in-kjoe-ri-os'-i-ti), s. gmv. onweetgierigh©id, onverschilligheid, V.
Incurious, (in kj oe'-ri-us), bn., *-LY, bijw. onweetgierig. * -NESS, S, zie INCURIOSITY.
Incurred, (in-kurd'), dw. bn, beloopen enz.; zie INCUR, bw.
Incurrence, (in-kur' rens), s. (het) beloopen (van).
Incurring, (in-kur'-ring), dw. bn. beloopend enz. ; zie
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lady, eerie rentenierster: 2, ongedwongen, ongegeneerd;
- manners, - air, losse -, ongedwongen manieren.

Indian, (in'-djun), m. V. Indiaan, Indiër, m.Indiaansche
(vrouw), West-Indiaan, Kreool, -sche, m. v.

Indeprecable, (in-dep' -ri-ki-bl), bn. onverbiddelijk.
Indianet, (in-djun-et'), s. (kh.) soort zwaar Manchesterscla
Indeprehensible, (in- dep-ri-hens'-i-bl), bn. onontdek(stof), o.
baar, niet uit te vorschen.
Indianite, (in'-djun ajt), s. soort veldspaath, v.
Indeprivable, (in-di-prajv'-i-bl), bn. onberoofbaar.
Indianlike, (in'-djun-lajk), bijw. als een Indiër, als
Indescribable, (in-di-skrajb'- i-bl), bn. onbeschrijfbaar,
een Indiaan; op zijn Indisch.
onbeschrijfelijk.
Indicant, (in'-di- kent), bn. 1. aanwijzend; 2. (gen.) inIndeseriptive, (in-di-skrip' tiv), bn. niet beschrijvend.
diceerend.-, m. v. die -, dat aanwijst, aanwijzer, aan
Indesert, (in-di-surt'), s. onwaarde, verdiensteloosheid,v.
-wijster,m.v
Indesinent, (in-des'-i- nent), bn., *- LY, bijw. onophou- Indicate, (in'-di-ket), bw. 1. aanwijzen, aantoonen; 2.
delij k.

Indesirable, (in-di-zajr'-i -bl), bn. niet wenschelijk, onbegeerbaar.

Indestructible, (in-di-strukt'-i-bl), ho., *...BLY, bijes. onvernielbaar, onverdelgbaar. *...BILITY, (-bil'-i-ti), s. gmv.
onvernielbaarheid, onverdelgbaarheid, v.

Indeterminable, (in-di-turm'-in-i-bl), bn., *...BLS, bijw.
onbestembaar, onomschrijfbaar.

Indeterminate, (in-di-turm' -i-net), bn., *- LY, bijw. 1.

onbestemd, onomschreven; 2.besluiteloos.*- NEss,*...ION,
(-ee'-sjun), s. 1. onbestemdheid- 2. besluiteloosheid, v.
Indetermined, (in-di-turm'-ind), bn. onbestemd.
Indevote, (in-di-woot'), *- D, bn. 1. ouvroom; 2. liefdeloos, niet verkleefd (in den dienst). *•.jø, (- wo'-sjun),
s. 1. onvroomheid; 2. liefdeloosheid, niet-verkleefdheid
(in den dienst).
Indevout, (in-di- Wout'), bn. liefdeloos.
Index, (in'-deks), s. (mv. -es, indices), 1. wijzer, m.; 2.
(meetk.) graadboogkruis, o.; 3. wegwijzer, mijlpaal; 4.
bladwijzer, m.; 5. expurgatory -, index (lijst van ver
boeken); to insert, to place, to put on the -,-boden
op den index plaatsen (inz, door den paus); 6. programma; o.; 7. (ontl.) wijsvinger; 8. (alg.) (mv. indices),
exponent, eenheidsterm (van een logarithmus); 9. (mus.)
custos, m. datapo, o.; 10. (drukk.) (mv. indexes), hand,
V. *- CORRECTION, s. (sterr.) wijzerverbetering van een
sextant, v. *- PLATE, s. (stoomes.) wijzerplaat van de
injectiekraan, v. * - ROD, *-REED, s. in graden verdeelde
roede, v.
Index, (in'-deks), bw. van een wijzer -, van een blad
voorzien. -ED, ('-dekst), dw. bn. zie INDEX,-wijzerns.
bw. 5 -ER, ('-ur), m. maker -, vervaardiger van titelbladen ens. m.
Indexical, (in-deks'-i-kel), bn., *- LY, bijw. 1. tot een
index behoorend; 2. in den vorm van index, - van bladwijzer ens.
Indexing, (in'-deks-ing), dw. bn, van een bladwij zer enz.
voorziend.
Indexterity, (in-deks-tur'-i-ti), s. onhandigheid, v.
India, (in'-di-e), s. (mv. Indies) (aardr.) Indië; (ins.) Oost
the East - company, de Oost-Indische Compagnie.-Indië,o.;
*--CHINA, s. Chineesch porselein, o. 5 -DRAWING-INK, S.
Oostindische inkt, m. * - GLUE, s• soort fijne lijm,
mondlijm, v. 5 - HOUSE, s. (het) Oostindisch huis (kan
Oostindische Compagnie te Londen), o. *- MAN,-torend
s. Oost-Indiëvaarder (kapitein of schip), m. * -RUBBER,
zie op INDIAN.
Indian, (in'-djun), bn. 1. (Oost-, West-)Indisch; 2. Indiaanseh. *-ANISE, s. (plant.) steranijs, v. 5 -ARROW-ROOT,
s. Oostindische pijlwortel, m. *- BARK, s. Indische bast,
m. kasdarilje, v. * - BEAR, In. li penbeer, m. * - BERRY,
* -COCKLE, S. vischkorrel, m. - BREAT, s. zwarte purgeernoot, v.* -CANE, s. bamboesriet, o. * -CHECKS, S. mv.
(kh.) geruit Indisch katoen, o. 5 -coLE, s. (plant.) Waterbroodwortel, m. Oostindische kool, v. 5 -CORN,
5 -WHEAT, S. Turksch koren, o. maïs, v.*- CRESS, s.(plant.)
Oostindische kers, v. *- DATE, s. tamarinde, v. F IG, s.
(plant.) soort cactus, m. *- FILE, s. (mil.) marsch in rotten, v. *- HE5IP, s. Oostindische hennep, m. 5 -HOG,
s. hoornvarken, o. * -HORE-HOUN D, s. zekere Oostin0 -LEAT,
dische plant, V. *-INK, s. Oostindische inkt,
S. Oostindische gierst, v. *- MEAL, s. maïs-meel, o.
*-NUT, s. (plant.) arekanoot, v. * - RAT, s. Oostindische
rat, v. -RFD, s. roode oker, bergoker, m. 5 -REED, s.
rotting, m. Indiaanseh riet, o. -RooT, s. lopeswortel, m.
* _RUBBER, s. gom-elastiek, Caoutchouc, v. * - SAFFRON,
s. kurkuma, V. *- snoT, s. Oostindisch riet, o. -TRA
m. (Noordamerikaansch) handelaar met de (West--DER,
Indianen. *-TURNIP, s. soort Westindische wilde raap.
V. * -WIPE, s. Oostindische zijden zakdoek, foulard, m,
*-wOOD, s. eampèche-, verfhout, o.

m.

(gen.) indiceeren. -D, dw. ho. aangewezen enz.; zie
INDICATE. ...ING, dw. bn. aanwijzend enz.; zie INDICATE,
hw. *...ION, (-kee'sjun), s. 1. aanwijzing, aanduiding, v.

*

teeken, o.; 2. (gen.) indicatie, v.
Indicative, (in-dik' -e-tiv), bn., *- LY, bijw. 1. aanwijzend, aanduidend; to be - of, aanwijzen, duiden op; 2.
- mood, (taalk.) áantoonende wijs. -, s. (taalk.) aan
wijs, V.
-tonde
Indicator, (in'-di-ke-tur), m. v. 1. die -, dat aanwijst,
aasduider, -ster, m. v.; 2. (ontl.) wijsvinger, m.
bn. aanwijzend, aanduidend.
Indieavit, (in-di-kee'-wit), s. (recht.) verbodsbevel, o.
Indice, (in' -dis), s. zie INDEX.
Indicolite, (In'- di-ko-lajt), s. (delfst.) soort blauwe
steen, m.
Indict, (in-dajt'), bw. - for, of, 1. (recht.) vervolgen,
aanklagen (wegens); 2. dagvaarden, dagen, *- ABLE,.
vervolgd,.
('- i - bl), bn. (recht.) vervolgbaar. 5 -ED, dwt bn.
aangeklaagd. *- EE, ( - ie'), m. V. aangeklaagde, besehuldigde, m. v. *- ER, ('-ur), m. V. vervolger, aanklager,
aanklaagster, m. V. *...ING, dw. bn. vervolgend enz.;,
zie INDICT.
Indiction, (in- dik'-sjun), s. 1, verklaring, afkondiging,
v.; 2. (jaart.) guldengetal, o. Romeinsche indictie, V.
Indictive, (in-dik'-tive), bn, aangeduid. aanduidend.
Indictment, (in-dajt'-ment), s. (recht.) vervolging,.
aanklacht, beschuldiging, v.; bill of-, akte van besehuldiging; to find an -, in staat van beschuldiging stellen,
naar het hof (van assises) verwijzen; to prefer an -,
voor het hof brengen.
Indies, (in'-dies), s. mv. zie INDIA.
Indifference,(in -dif'-fur-ens), s. gmv.1. onverschilligheid;
2. onpartijdigheid, onzijdigheid; 3. gelijkmoedigheid, v.
Indifferent, (in-dif'-fur -ent), bn., *- LY, bij w. 1. onverschillig, koel; 2. onpartijdig, -lijk, onzijdig; 3. onverschillig, om het even; it is - which ro id we take, liet is
onverschillig welken weg wij inslaan; 4. middelmatig;
she suny -ly, zij zong middelmatig; zoo, zoo; an success, een twijfelachtige uitslag; he is Ito - writer, hij
is geen slecht schrijver; -ly welt, vrij wel.s..
stelselmatige onverschilligheid (inz. in geloofszaken), v.
indifferentisme, o.
Indigence, (in'-di-djens), *...cy, s. armoede, nooddruft,
behoefte, v.
Indigene, (in'-di-djien), m. v. inboorling, ni. v.
Indigenous, (in-didj'-in-us), bn. 1. inlandsch; 2. ingeberen.
Indigent, (in'-di-djent), bn., * -LY, bijw. behoeftig, arm;
the -, de armen.
Indigest, (in-di-djest'), s. (Shak.) verwarde hoop, - klomp,
baj ert, m.
Indigested, (in-di -dj est'-id), bn. 1. onverteerd, slecht
verteerd (van spijzen); 2. onbekookt, verward; - mass,
vormlooze klomp; - thought, - scheme, onbekookt denk
- wonnd, nog niet etterende-beld,pan;3.(hk)
wonde; 4. (scllelk.) - matter, nog niet opgenomen -,
nog niet vermengde specie.
Indigestible, (in-di-dj est'-i-bl), bn., ...Y, bijw. onverteerbaar, bezwarend (van spijzen).
Indigestion, (in-di-djest'-sjun), s. 1. slechte spijsvertering, v.; 2. koliek, o.
Indigitate, (in-didj'-i-tet), bw. met den vinger aanwijzen..
*-, ow. op de vingers tellen, met de vingers spreken.
5 ...ING, dw. bn. met den vinger aanwijzend. *...ION,
(-ee'-sjun), s. aanwijzing met den vinger,vingerduiding,v.
Indign, (in-dajn'), bn., -LY, bijw. (Steak.) onwaardig.
Indignant, (in-digh'-nent),bn., *- LY, bijes. - at, ti erontwaardigd; he felt - at it, hij voelde er zich over ver
to make-, to render -, verontwaardigen;-ontwardig;
the - waves, de verbolgen baren. *...ANCE, *...ATION
(-ee'-sjua), s. verontwaardiging, v.

IND.
Indignify, (in-digh'- ni -faj), bw. minachten, uit de hoogte
bejegenen.
Indignity, (in-digh'- ni -ti), S. 1. hoon, m. beleediging,
minachting; 2. onwaardigheid, schandelijkheid, v.
Indigo, (in'-di-gho), s. 1. indigo (zek. blauwe verfstof);
2. indigo-plant, v. - heester, m. *-BLUE, s. (very.) Engelsch blauw, 0. * -FACTORY, * -bIAA'UFACTORY, S. indigofabriek, v. * _METER, S. indigo-meter, m. *- K LANT,
*-TREE, s. indigo-plant, v.
Indigogen, (in-di-gho' djin), s. (scheik.) geest van
indigo, witte indigo, m.
Indigotie, (in-di-ghot' -ik), bn. van indigo; - acid,
indigo -zuur.
Indilatory, (in- dil' -e-to-ri), bn. niet langzaam, vlug,
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te verstaan enz. *-IoN, (tink' -sjun), * -NESS, s. onduidelijkheid, verwarring, v.
Indistinguishable, (in- dis -tin'-ghwisj- i -bl), bn. enen derscheidbaar, niet te onderscheiden.
Indistinguishing, (in -dis- tin'-ghwisj-ing), bn. niet onderscheidend.

Indisturbance, (in- dis -turb '- ens) , S . ongehinderdheid ,
onbelemmerdheid, ongestoordheid, v.
Inditeh , (in-dltsj '), bw. in eens sloot begraven, - bedel -

ven.

Indite, (in-dajt ), bw. 1. opstellen (in schrift), ontwerpen,
vervaardigen; 2, dieteeren, voorzeggen. -, ow. reken schap afleggen (van). *-v, ('-id), dw. bn. opgesteld enz.;
zie INDITE.
rENT, S. 1. (het) opstellen, redactie; 2.
vaardig.
dictee, v. *-R, ('-ur), in. v. 1. opsteller, vervaardiger,
-ster; 2. die dicteert, m. v. *...ING, dw. ho. opstellend
Indiligence, (in- dil'-i- djens), s. gmv. gebrek aan vlijt,
enz. -, s. (het) opstellen enz.; zie INDITE , bw.
- aan ijver, 0. langzaamheid, v. 5 ... GENT, ('-djent), ho.,
-LY, bijw. zonder ijver, - vlijt, langzaam.
Individable, (in-di-waj'-di-hl), bn. (Shak.) ondeelbaar.
i
(in-di-min'-Isj-bl),
be.
onverminderIndiminlshable,
Individed, (in-di-wajd'-id), ho. ongedeeld.
baar.
Individual, (in-di-wid' joe -el), ho., *-LY, bijw. 1. persoonliik, enkel, afzonderlijk, individueel; 2. enkel, alleen,
Indireet, (in-di- rekt'), bn., * -LY, bijw. 1. middellijk,
-lijk; one - man , een enkel mensch; 3. ongedeeld, onniet rechtstreeksch, niet rechtstreeks; 2. schuin, gebogen,
deelig. -, s. ondeelige, m . individu, m. en o. *-Isar, s.
krom (ook fig.); 3. verdekt, onopenhartig; - feeling,
valsch gedrag; - taxes, indirecte belastingen . * -ION,
stelsel der ondeeligen, individualisme, o. (in tegenst.
('-sjun),*-Ess, S. 1. omweg,m. scheeverichting; 2.(fig.)
van dat der algemeenheid). *-ITV, (el'- i -ti), s. perverdektheid, sluwheid, v.
soonlijkheid, ondeeligheid, individualiteit, v.
Indiscernible, (in-diz-zurn'- i -bl), ho., _.r, bijw. onbe- Individualize, (in-di-wid' joe -e-laiz), bw. onderschei merkbaar, niet te onderscheiden, niet waar te nemen.
den, tot den ondeelige -, tot het individu beperken.
*-nEss, s. 1. onbemerkbaarheid; 2. niet waarneembaar(-aizd), dw. bn. zie INDIvIpuALIzE. *... ING, dw. ho. onheid, v.
{
derscheidend enz.; zie IvnlvlvuALIZE.
Indiscerpible, (in- dis -surp'- i -bl), ho., *...BLY, bijw. on- I Individuate, (in-di-wid'- joe -et), bn. ongedeeld. -, bw.
scheidbaar, onverdeelbaar. *-vzss, s. onscheidbaarheid, ! ondeelig maken. 5 ...ION, (-ee'-sjun), s. (het) ondeelig
oeverdeelbaarheid, v.
I maken.
Indiscerptible, (in - dis - surp' - ti - bl), ho. zielNDiscaRprBr.F. Individuity, (in - di - wid - joe' - i - ti) , s. gmv . staat van ondeeligheid, m. afzonderlijk bestaan, o.
Indiseipline, (in- dis'-si- plien), s. gebrek aan tucht, o.
tuchteloosheid, v. *... ABLE, ('- i -hi) , ho . niet vatbaar voor Indivinity, (in-di-win'- i -ti), s. ongoddelijkheid, v.
tucht, tuchteloos.
Indivisible, (in-di-wiz'- i -bl), bn., `...ING, bijes. ondeelbaar. 5 ...BILITY, (- bil' - i -ti), 5 -sass, s. gmv. ondeelbaar Indiscoverable, (in- dis -knv'-ur- i -bl), bn. onontdekbaar,
onvindbaar. 5 ...COVERY, (-kuv'-ur -i), s. (liet) diet ontdekt ; heid, v.
zijn, verborgenheid, v.
Indivision, (in-di-wizj'-un), s. (recht.) onverdeeldheid, v.
Indiscreet, (in- dis -kriet'), ho., *-LY, bijw. 1. enbeschei- Indobriton, (in'-do-brit'-uo), s. Indisch -Britsch, Indo
Engelsch, o . *...00laA, S. (aardr .) Achter - Indië, o. * ...GER den; 2. onvoorzichtig, voorbarig. 5...CRETE, (-krlet'), ho. i
! MANIC, s. Indo -Germaansch, o.
niet gescheiden, niet verdeeld.
Indiscretion, (in- dis -krie'-sjun), s. 1. onbescheidenheid; I Indocible, (in-dos'- i -hl),
...cII,E, (in-do'-s-il), ho.
1. onvatbaar (voor loeren); 2. onleerzaam, ongehoor2. onvoorzichtigheid , voorbarigheid, v.
zaam. 5 ...ITY, (-sil'- i -ti), 1. onvatbaarheid (in het leeren);
Indiscriminate, (in- dis -crim' -i -net), bn., *-Ly, bijw. 1.
zonder onderscheid; dooreen; 2. zich niet onderschei- I 2. onleerzaamheid, ongehoorzaamheid, v.
dead; 3. onduidelijk, verward, ondereen. *...ING, dw. Indoctrinate,(in- dok '- tri -net),bw.onderrichten,inscherbn. niet onderscheidend. ...ION, (-ee'-sjun), s. gebrek j pen. -n, dw. bn. onderricht. *...ING, dw. ho. onderrichaan onderscheiding, oordeel zonder nadenken, o. ...iv s, I tend. -, s. (het) onder rielhten . 5 ...Ioa, (-ee'-sjun), s.
bn. onoverlegd.
onderrichting, v.
Indiscussed, (in- dis - kust'), ho. zonder beraad.
Indolence, (in'-do-lens), ...I: cY, s. vadzigheid, traagheid,
Indispensable, (in -dis- pens'- i -bl), ho., * ..BI,Y, bijw . onnalatigheid, v. ^`...F^ r, bn., -LY, bijw. vadzig, traag,
vermijdelijk, anmkbaar. -Icass, s. onmisbaarheid, onnalatig.
vermijdelijkheid, v.
Indomitable, (in-dum'- i -ti-bl), bn. ornbedwingbaar.
Indispersed, (in- dis -purst'), ho. niet verstrooid, niet Indomptable, (in- dumpt' - i -bl), ho. onbedwingbaar.
verspreid.
Indoor, (in'-door). ho. en bijes, binnen, inwendig; Indispose, (in -dis-poos'), bw. 1. verwijderen, afleiden;
paspers, huiszittende armen, armen in een gesticht
love of pleasure -s the mind to sezere study, liefde tot het
verpleegd.
vermaak maakt den geest ongeschikt voor (tot) ernstige Indorsable, (in- dors' - i -bl), bn. (kb) endosseerbaar.
studie; 2. ongesteld -, ziek maken; to - as organ, een Indorse, (in- dors'), bw. endosseeren. °-v, dw. bn. georgaan ziekelijk aandoen; to he -it, ongesteld zijn; 3.
endosseerd.
- towards, ontstemmen; af keerig maken (van). °-n, Indorsee, (in- dor -sie'), m. v. gemndesseerde, m. v.
(-peosd'), dw. ho. afgeleid enz.; zie Tnvlsposs, bw. -, Indorsement, (in- dors'-ment), s. endossement, o.
ho. ongesteld, onpasselijk. -DaEss, s.1. ongesc hik theid; Indorser, (in- dors' -ur), m. v. endosseerder, -ster, m. v.
2. af keerigheid, v.; 3. zie InvlsposlvIoa. 0 ...ING, dw.
endosseur, m.
bn. afleidend enz. -, s. (het) afleiden enz.; zie iants- Indorsing, (in- dors' -ing), dw. ho. endosseerend.
POSE, bw.
Indraught, (in- 'draaft), s. (zeev.) inklaring, v.
Indisposition, (in- dis - po -zi'-sjun), s. 1. af keerigheid, ' Indrawn, (in'-draan), bn. naar binnen getrokken.
verwijdering, v. afkeer, m.; 2. ongesteldheid, onpasse- Indrench, (in-drentsj'). bw. (Shak.) overstroomen, doen
verdrinken.
lijkheid; 3. (scheik.) af keerigheid, v.
Indisputable, (in- dis' -pjoe-ti-bl), ho., 5 ...RLY, bijw. en- Indubious, (in-djee'- bi -us), ho. 1. ontwijfelbaar, ontwijfelachtig; 2 niet twijfelend; - confidence, onbepaaldverbetwistbaar . -NESS , s. onbetwistbaarheid, v.
trouwen.
Indi.sputed, (in- dis -pjoet'-id), bn. onbetwist.
Indissoluble, (in - dis' - so - ljoe - b1), bn., ...BI,Y, bijw. onop - Indubitable, (in - djoe' - bi - ti - bl), ho., °...Iir.Y, bijw. niet
losbaar, onverbreekbaar. *...niLiTY, (- bil'-i -ti i, *--OEss,
twijfelachtig; zie I^NDUBlous. 5 -OFSs, S.ontivijfelbaars. onoplosbaarheid, onverbreekhaarheid, v.
Beid, ontwfjfelachtig]Ieid, v.
Indissolvable, (in- dis -solv'- i -bl), ho. zie Iisvisso- Indubitate, (in-djoe'- bi -tet), be. bepaald , zeker; zie
LUBLE.

IN DUBIOUS.

Induce, (in-djoes'), bw. 1. overhalen, bewegen, brengen
Indistaney, (in- dis'- ten -si), s. nabijheid, v.
(tot); it will -rue to, het zal een beweegreden voor mij
Indistinct , (in- dis - tinkt'), ho., *--LY, bijw. onduidelijk,

verward. *-IBLE, ('- i -bl), bn. niet te onderscheiden, niet

zijn om; 2. veroorzaken, aanleiding beven, voortbrengen;

IND.

IND. -- INE.

3. ten tooneele voeren (een persoon). *--D, (-djoest'),
dw. bn. overhaald enz. ; zie INDUCE . *-MENT,
S. beweegreden, beweegoorzaak, v. prikkel, ni.; his
chief - is, zijne voornaamste drijfveer is; the - to the
crime, de drijfveer der misdaad. -R, ('-sir), m v. die
overhaalt, - drijft (tot), aanrader, m. -raadster, v. -, s.
zie INDUCEMENT . *... IA TE, (' - sji- et), bn. (recht.) vermoe delijk. *... IBI,E, ('-i-bl), bn. 1. afleidbaar, af te leiden
(uit); 2. te overhalen, te bewegen. *... ING, dw. bn. overhalend enz. -, s. (het) overhalen enz.; zie INDUCE.
Induct, (in-dukt'), bw. inleiden, installeeren (in een
ambt enz,). *-ED, ('-id), dw. bn, ingeleid, geïnstalleerd.
Inductile, (in-duk'-til), bn. onrekbaar, niet (tot draad)
te trekken (van metalen). *... ILITY, (-il'-i-ti), s. onrekbaarheid, V.
Inducting, (in-dukt'-ing), dw. bn. inleidend, installeerend.
Induction, (in-duk'-sjun), s. 1. installatie, v.; 2. (het)
invoeren, inbrengen; 3. (red.) overbrenging, inductie,
V. * -AL, ('-el), bn. (red.) tot de inductie behoorend.
Inductive, (in-dukt'-iv), bn., *-LY, bijw. 1. voerend,
leidend, brengend (tot); 2. (red.) bij -, door inductie; the
- process, de afleidingsmethode.

(fig,) ongevoelig -, verstokt maken. --, ow. zich
verharden, vereelten (ook fig.). * -ED, ('-id), dw. bn.
verhard enz.; zie INDURATE . *...ING, dw. bn. verhardend
enz. -, S . (het) verharden enz.; zie INDURATE. * ...ION,
(-ree'-sjun), S. 1. verharding, vereelting•, 2. (fig.) ongevoeligheid, verstoktheid, v.
Indusial, (in-djoe'-zjel), bn. popjes bevattend (van zek.
insecten); - limestone, indusiale kalksteen.
Indusium, (in-djoe'-zjum), s. (plant.) harig zaadkapsel, o.
Industrial, (in- dus'-tri-el), bn., *-LY, bijw. (kunst-)
vlijtig, industriëel, tot de industrie behoorend; -prison,
tuchthuis, werkhuis; - states, fabriekstaten.
Industrious, (in-dus'-tri -us), bn., * -LY, bijw. 1. vlijtig,
werkzaam, nijver; 2. zie INDU STRIAL; 3. - to, ijverig,
vurig, gezet op, zorgvuldig; to be - to reconcile two parties,
ijverig in de weer zijn om twee partijen te vereenigen;
- application. aanhoudende vlijt; he attempted -ly to
make peace, hij arbeidde met zorg aan het herstel van
den vrede.
Industry, (in'-dus-tri), s. 1. werkzaamheid, vlijt, v.; 2.
ijver, m. zorg, zorgvuldigheid; 3, volharding, v. lust. m.;
4. kunstvlijt, nijverheid, industrie, v.; works of-, werken der nijverheid. * -SCHOOL, s. ambachtsschool, v.
Indweller, (in-dwel'-ur), m. v. inwoner, m. inwoonster,
v. `... ING, bn. inwonend. -, s. inwoning, v. (het) inwonen.
Inebriant, (in- i' -bri -ent), bn. zie INEBRIATE, bn. -, s.
droiikenmakende zelfstandigheid, v.
Inebriate, (in- i' -bri-et), bw, dronken maken, bedwelmen.
*-, ow. dronken worden. -, s, dronkaard, m.-D,
dw. bn. dronken gemaakt. -, bn. dronken, beschonken.
*...ING, dw. bn. dronken makend. -, s. (het) dronken
maken. *...IoN, (-ee'-sjun), S. staat van dronkenschap, In.
beschonkenheid, v.
Inebriety, (in-i-braj'-i-ti), s, dronkenschap, v.
Inedited, (in-ed'-it-id), bn. onuitgegeven (van werken).
Ineffable, (in-of'-fi-bl), bn., *...BUY, bijw. onuitsprekelijk,
onbeschrijfelijk,onzeggelijk. *... BILITY , (-bil-i-ti), * - NESS,
S. onuitsprekelijkheid, onbeschrijfe.lijkheid. v.
Inefffaceable, (in-ef-fees'- i -bl), bn., *... BLY, bijw. onuitwischbaar.
Ineffective, (in-ef-fekt'-iv), bn., 5 -LY, bijw. onwerkdadig, krachteloos.
Ineffectual, (in-ef-fekt'-joe -el), bn., *-I.Y, bijw. 1. zie
INEFFECTIVE;2 . vergeefsch, zonder gevolg,ij del; - attempts,
ijdele pogingen; to prove -, blijken ijdel te zijn, geen
gevolg hebben . * -NESS, s. 1. onwerkdadigheid, v.; 2.
(het) ijdele, 'vergeefsche.
Ineffervescence, (in-ef-fur-wes'- sens), s. gebrek aan
gisting, - aan kookkracht, o. *... ENT , ho ., -LY, bijes.
niet gistend, niet kookkrachtig. *... IBLE, (-wes'- si-bl),
bn. niet vatbaar voor gisting. *... ILITY , (-bil'-i-ti), s.
niet-vatbaarheid voor gisting. - voor koking, v.
Inefficacious, (in-ef-fi-ke'-sjus), bn., * -LY, bijw. zie
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Inductor, (in dukt'-ur), m. inleider, benoemer (tot een
ambt), m.
Indue, (in-djoe'), bw. (recht.) I. - with, bekleeden; 2.
begiftigen (met); to - waters with supernatural virtue,
aan zekere wateren bovennatuurlijke kracht toekennen;
to - with intelligence, met verstand begiftigen. *-D,

(-djoed'), dw. ho. bekleed enz.: zie INDUS. C -ME NT, s.1.
bekleeding; 2. begiftiging (met), v. ...ING, dw. bn. bekleedend. -, S. (het) bekleeden enz.; zie INDUS .
Indulge, (in-duldsj'), bw. 1. voldoen, toegeven, bevredigen; to -one's passions, zijne hartstochten bevredigen; to
- pride, den hoogmoed vleien; to - an inclination, aan
eene neiging gehoor geven; to - a hope, eens hoop koesteren; he -d tlae gaceen in the private use of the mass, hij
vergunde der koningin de mis afzonderlijk te hooren;
I learnt tlié imprudence of indulginq my horse in such
exertions, ik zag in hoe onvoorzichtig het was mijn paard
aan dergelijke oefeningen te laten deelnemen; he -d
her with every this q she asked, hij stond haar alles toe
wat zij vroeg; her attachments were not -d by halves, niet
ten halve gaf zij zich aan hare neigingen over; 2. schen ken, bewilligen; to - privileges, voorrechten toekennen;
3. bederven, te toegevend zijn; 4. to - one's self in sloth,
zich aan luiheid overgeven; to - one's self with, zich het
genoegen geven van. -, ow. zich overgeven, - ovens veren (aan); to - in vices, zich aan allerlei ondeugden
overgeven; to - in expenses, verteringen maken; to in bed, lang te bed blijven; the lady chose to - in her own
room, de dame verkoos in haar bed te blijven; to - now
and tl,en,nu en dan zijne plichten vergeten. ° --D.(-duldsj d'),
^ INEFFF,CTUAL.
dw. bn. voldaan, bevredigd enz.; zie INDULGE .
Indulgence, (in-dul'-dsjens), *...ENCY, bijw. 1. voldoe Inefficncy, (in-ef'-fi-ke -si), s. 1. onwerkzaamheid, krachthe
teloosheid; 2, vruchteloosheid, v.
bevrediging (van), het zich overgeven (aan); -nig,
passion of revenge grew by daily -, zijn (haar) dorst Inefficiency, (in-ef-fi'-sjen-si), s. zie INEFFICACY, 1.
*... ENT , bn., -LY, bijes. krachteloos, onvoldoende.
naar wraak nam toe door dien dagelijks te bevredigen;
secret =-, verborgen genietingen; he would not allow Inelaborate, (in-i-leb'-o-ret), ho. niet (zorgvuldig) bewerkt.
himself this -, deze voldoening wilde llij zich niet
schenken to have an indisturbed - in one's humors, aan Inelastic, (in-i-les'-tik), ho. onveerkrachtig, onrekbaar,
niet elastisch. *-ITY, (-tis'-i-ti), s. onveerkrachtigheid,
zij ne grillen onbeperkt bot vieren; 2. zwakheid, te groots
niet-elasticiteit, v.
toegevendheid ; how many children are ruined by -, hoeveel
kinderen worden bedorven door al te groots toegevend- Inelegance, (in-el'- i-ghuns), *... ANCY, S. onsierlijkheid,
smakeloosheid, v. *... ANT, ('-ghent), bn., -LY, bijw.
heid; 3. toegeeflijkheid, inschikkelijkheid; 4. gunst, v.
onsierlijk, smakeloos.
gunstbewijs, o, weldaad, v.; we shall give him every reasonable -, wij zullen hem iedere redelijke begeerte bewil- Ineligible, (in-el' -i-dj i -bl), bn., *... BLY, bijw. onverkiesbaar. *... BILIT Y, (bil'-i-ti), s. onverkiesbaarheid, v.
ligen; 5. (r. k.) aflaat, m. *... ENT, ho., -LV, bijw. 1. bevredigend, zich overgevend (aan) ; to be - of, zich Ineloquent, (in-el'-o-kwent), bn., *-LY, bijw. onwelspreken d.
overgeven aan: 2. zwak; te toegeeflijk: 3. weldadig, edel
inschikkelijk, verdraagzaam. *...ENT IAL,-moedig,l;4. Ineluctable, (in-i-luct'-i-bl), bn. onoverwinbaar (in het
worstelen).
(-en'-sjel), bn. (r. k.) tot de aflaten behoorend.
Indulger, (in-duh(sj'-ur), m. v. die toegeeft, - bevredigt Ineludible, (in-i-ljoed'- i-bl), bn. 1. onwederlegbaar; 2.
onuitwijkbaar.
enz.: zie INDULGE. *.,. ING, dw. bn. voldoend, bevredigend enz. -, S. (het) bevredigen enz.; zie INDULGE . Inembryonate, (in-em'-bri-un-et), bn. niet tot embryo
gevormd.
Indult, (in-dult'), S. 1. voorrecht, privilege, o.; 2. (r. k.)
ontheffing.v.vrijdom (van zekere godsdienstplichten),m.; Inenarrable, , (in- i-ner'-ri-bl), bn. onverhaalbaar, opzegWestindische
goederen),
o.
gelijk.
(in
van
3. invoerrecht
Spanje.
Inept, (in-ept'), bn., *- LY, bijw. 1. ongeschikt, onbruik
Indulto, (in - dult ' -o). S. zie INDULT.
ongerijmd, dom, nietig . * -ITIJDE, ('-i-tjoed),-bar;2.
Induplicate, (in-djoe'-pli-ket), bn. (plant.) met ingebo*-NESS, s. 1, ongeschiktheid; 2. ongerijmdheid, nietiggen randen.
heid, v.
Indurate, (in'-djoe-net), bw. 1, verharden, (ook fig.); 2.

INE.

INE. - INF.

unequal, (in- i' -kwol), bn, zie U NEQITAL. * -ITY , (-kwol'i -ti), s. 1. ongelijkheid, oneffenheid, v.; 2. -- to. (het)
niet voldoende, ontoereikendheid, onevenl•edigheid, v.
Inequidistant, (in- i -kwi- dis'- tent), bn. van ongelijken

klaarbaar. ` s, s. mv. lange broek, v, pantalon, m.
*—NFss, S. onverklaarbaarheid, V.
Inexplicit, (in-eks-plis'-it), bn, onduidelijk.
Inexplorable, (in-eks- plooi'-i -bl), bn, onuitvorsehbaar,
niet te doorzoeken, niet op te nemen; — coasts, ontoegankelijke kusten.
Inexposure, (in-eks- po' -zjoer), s. (het) niet blootstaan

afstand.
Inequilateral, (in- i -kwi-let'-ur-el), bn. (meetk.) ongelijkzijdig.
Inequitable, (-ek'- wi -ti-bl), bn.onbillijk, onrechtvaardig.
Inequivalve, (in- i' -kwi-wolv), bn. met ongelijke schelpen (als oesters).
Ineradicable, (in-i-red'-i-ki-bl), bn., *... BLY, bijw . onverdelgbaar, onuitroeibaar.
Inergetic, (in-ur-djet' -ik), *—AL, bn., * -ALLY, bijw.
zonder nadruk, krachteloos.
Inerm, (in-urm'),*_us,bn. (plant.) ongewapend,
dorenloos.
Inerrable, (in-ur'-ri-bl), ho., *... BLY , bijw. onfeilbaar, onbedrieglijk. *... BILITY, (- bil' - i -ti), *—NEss, s. onfeilbaarbeid, onbedrieglijkheid, v.
Inerratic, (in-ur-ret' -ik), bn. niet dwalend, vast, (ookfig.).
Inert, (in-urt'), bn., 5 -LY, bijw. 1. (nat.) traag; 2. vadsig,
verstompt, log (van geest enz.). *_cj , *— ITUDE, S.
traagheid, vadsigheid, logheid (van geest), v.
Inertia, (in-ur'-sji-e), s. (nat.) traagheid, v.
Inertion, (in-ur'-sjun), s. (fig.) traagheid, vadsigheid,
logheid (van geest), v.
Inescate, (in-es'-ket), bw, lokken, een lokaas leggen
(voor). *—n, dw. bn, gelokt. *...INC, dw, bn. lokkend.
*... ION, (-koe'-sjun), s, lokkiilg, v. (het) lokken.
In esse, (in-es'-se), bijw. (recht.) werkelijk, reëel.
Inessential, (in-es- sen'-sjel), ho. onwezenlijk.
Inestimable , (in-es'-ti- mi-bl), bn , ... BLY, bijw. 1. niet
achtenswaard; 2, niet te schatten; an — sum, een onberekenbare som.
Inevasible, (in- i -wee'-zi-bl_), bn. onvermij dhaar.
Inevidence, (in-ev'- i -dens), s. onduidelijkheid, duisterheid, v. *...ENT, bn. onduidelijk, duister.
Inevitable, (in-ev'- i -ti-bl), bn., *... BLY, bijw . oeverinijdelijk. *... BILITY, (- bil' - i -ti), -NESS, s. onvermijdelijkheid, v.
Iner act, (in-eghs-ekt'), bn., *—LY, bijw. onnauwkeurig,
-lijk. —Ness, s. onnauwkeurigheid, v.
unexcitable, (in-eks-sajt' i-bl), bn. ontergbaar, onvat- ;
baar voor terging, - voor uitdaging, koel.
Inexcusable, (in-eks-kjoez'- i-bl), bn.,*...BLY,bijw.coverschoonbaar, onvergeeflijk. —NESS, s. onverschoonbaarLeid, onvergeefl ijkheid, v .
Inexecutable, (in-elks- i -kjoet'-i -hl), bn. onuitvoerbaar.
Inexecution, (in-eks-i-kjoe'-sjun), s. niet -uitvoering,
niet-voltrekking, v.
Inexertion, (in-eghs-ur'-sjun), s. gebrek aan ijver, - aan
inspanning, o. flauwheid, v.
Inohalable,
Ine
g e
(in-haost'
id , bn. 1 ^onuit
(in e
onuitgeput;
2.
onuitputtelijk. *... IBLE, ('- i -hi), bn.; *... IBLY, bijw, ónuithuttelijk. —Ness, s. onuitputtelijkheid, v. ...ivy:, ('-iv),
bn. onuitputtelijk.
Inexist, (in-eghs-ist'), ow. niet bestaan.
Inexistence, (in-eghs-ist'-ens), s. (het) niet bestaan.
... ENT , bn. niet bestaand.

Inexorable, (in-eghs'-o-ri-bl), bn., *...BLY, bijw. onverbiddelijk. *... BILITY, (-bil'-i-ti) , * -NESS, s. onverbiddelijk-

Leid, v.
Inexpectation, (in-eks-pekt-ee'-sjun), s. (het) niet
verwachten, (het) niet te gemoet zien.
Inexpected , (in-eks-pekt' -id), bn. zie UNEXPECTED.
Inexpedience, (in-eks-pi'-djens), *... ENCY, s .l.ongeschiktheid; 2. onbruikbaarheid, v. *...ENT, bn ., -LY, bijw. 1 . !
ongeschikt; 2. onbruikbaar.
Inexpensive, (in-eks-pens'-iv), ho. onkostbaar,
Inexperience, (in-eks-pi'-ri-ens). s. onervarenheid, v.
0 —n, ('-cost), bn, onervaren, zonder ondervinding.
Inexpert, (in-eks-puit'), bn. ongeoefend, niet geschikt,
niet bekwaam; not — in letters, niet onbedreven in de
letteren. °—NEss, s. ongeoefendheid, v.
Inexpiable, (in-eks'-pi- i-bl), ho., *... BLY, bijw. 1. onboetl)aar, niet te boeten; 2. onverbiddelijk; — hate, onverzoenlijke haat.
Inexplainable, (in-eks-pleen'- i -bl), bn. zie INEXPLI CABLE .
Inexpleably, (in-eks-pli'- i-bli), bijw. onverzadelijk.
Inexplicable, (in-eks'pli-ki-bl), ho., *... BLY, bijw. cover-

409

(aan).

Inexpressible, (in-eks pres' - i -bl),bn., *... IBLY, bijw, onbeschrijfelijk, onzeggelijk.*—s, s. mv. lange broek, v. pantalou, m. *...IvE, ('iv), bn. 1. onbeduidend, laf, flauw; 2.
onbeschrijfelijk. —NEss, s. onbeduidendheid, v.
Inexpugnable, (in-eks-pugh'- ni-bl), bn. (mil.) onneembaar.
Inexsuperable, (in-eks-sjoe'-pur-i-bl), bn. onoverkomelijk.
Inextended, (in-eks-tend'-id), bn. niet uitgebreid.
Inextension, (in eks-ten'-sjun), s. niet - uitgebreidheid, v.
In extenso, (in-eks-ten'-so), bijw. ten volle, in het breeds.
Inexterminable,(in-eks- turen'- in- i -bl),bn. onuitroeibaar.
Inextinet, (in-eks- tinkt'), bn. 1. onuitgebluscht; 2. niet
uitgestorven.
Inextinguishable, (in-eks-tin'-ghwis-i'bl), bn, onblusehbaar, niet te blussehen.
Inextirpable, (in-eks-turp'-i-bl), bn. onuitroeibaar.
Inextricable, (in-eks'- tri -ki-bl), bn., *.:. BLY, bijw. onoplosbaar, niet te ontwarren; — keet, onoplosbare knoop.
—NESS, s. onoplosbaarheid, niet -ontwarbaarheid, v.
Ineye, (in-aj'), bw. (plant.) enten. 5 —n, (adj') dw. bn.
(plant.) geënt.
Infabricated, (in-fab'-ri-ko-tid), bn, onverwerkt, niet
gefabriceerd.
Infallible, (in-fel'-li-bl), bn., *...BLY, bijw. onfeilbaar. onmisbaar. *...BILITY, (-bil'-i-ti), -NESS, s. onfeilbaar heid, v.
Infame, (in-feem'), bw. schandvlekken, belasteren.
Infanaize, (in- fe -majz'), bw. (w. g.) eerloos maken; zie
nceAaus .
Infamous, (in' -fe-mus), bn., * -LY, bijw. 1. eerloos; 2.
eerroovend ; —punishment, (recht.) lijfstraffelijk vonnis;
—ly bad, verfoeilijk slecht. *—NEss, s. eerloosheid.
Infamy, (in'-fe-mil, s. eerloosheid, v.; to brand with —,
als eerloos brandmerken, - te boek stellen.
Infancy, (in-fen' -si), s. gmv. 1. kindsheid, v. kinderjaren, o.mv.; 2.(recht.) minderjarigheid, v.; 3. (fig.) eerste
kiem, v. begin, o. ontluiking, v.
Infandous,(In - fen' - dus), bn. hatelijk boven mate, aller verfoeilijkst.
Infangthef, (in-fengh'-thif), s. (oudt.) recht der grondeigenaren in Engeland om op hun gebied over roovers
vonnis te vellen.
Infant, (in'-lent), s. 1. kindje, wicht, o.; 2. (recht.) mininfant, h oi , * Ly
dochter in Spanje),
( b^ w 1. kinder,
achtig; 2. zeer jong, kinderlijk; 3. gebor en wordend,
ontstaand ; — strength, ontkiemende kracht; — societies,
ontstaande maatschappijen; the — stage, de kindsheid
van het tooneel; an
river, ecne rivier bij haren ocrsprong. *—OAND, s. kinderspeelgeed, o. ° -LIKE., bn.
kinderachtig, kinds, kinderlijk. —scrrooL, s. kleinkinderschool, bewaarschool, v.
Infanta, (in-fen' -ta), v. infante (prinses in Spanje), v.
Infante, (in-fen' -te), m. v. Spaansche prins, - prinses.
Infanticide, (in-fent'-i- sajd), s. kindermoord, m.—,
m. v. kindermoordenaar, -ster, m, v.
Infantile, (in'-fent-ajl), bn. kinds, kinderlijk.
Infantine, (in'-fent-ajn), bn . zie INFANT, ho.
Infantry , (in'-font-ri), s, gmv. (mil.) voetvolk, o.; light
—, light-armed —, licht voetvolk; heavy armed—, zwaar
gewapend voetvolk.
Infarce, (in-faars'), bw. doorspekken.
Infarction, (in-faark'-sjun), s. 1. (het) doorspekken ; 2.
verstopping, constipatie, v.
Infashionable, (in-fesj'-un- i-bl), bn. ouderwetsch, niet
modisch.
Infatigable, (in-fet'i ghi-bl), bn, onvermoeid, onvermoeib:,ar.
Infatuate, (in-fet'- joe -et), bw. 1. don duizelen, bedwel men; 2. — with, verwaand -, opgeblazen maken (door),
verblinden; to be —d with a love of gaining, door speelzucht verblind zijn. —, bn. opgeblazen, ijdel. —D, dw,
bn. bedwelmd enz.; zie INFATUATE, bw. ...INa, dw. bn.
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INF.

INF.

bijzonder; I am -ly obliged to you by for, ik ben u bui
bedwelmend enz. -, s. (het) bedwelmen enz.; zie INFAtengemeen verplicht voor. -, s. (wisk.) oneindige reeks,
TUATE, bw. * .ION, (-ee'-sjun), s. 1. duizeling, bedwelv. * -NESS, S. oneindigheid, eindeloosheid, v.
ming•, 2. opgeblazenheid, ingebeeldheid, verblinding, v.
Infausting, (in-faust'-ing), s. (het) ongelukkig maken. Infinitesimal, (in-fin- I- tes'- i -mel), bn., -LY, bij w.(wisk.}
oneindig klein; infinitesimaaL..; the -s, de oneindig
Infeasible, (in-fiez'- i -bl), bn. ondoenlijk, niet doenlijk,
kleinen; -, s. infinitesimaal- rekening, v.
onuitvoerbaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti), *-NESS, S. ondoenInfinitive, (In-fin'- i -tiv), bn. (taalk.) onbepaald; the ljakheid, v.
mood, de onbepaalde wijs. -, s. onbepaalde wijs, v.
Infect, (in-fekt'), bw. 1. besmetten; 2. bederven; 3. (recht.)
als onwettig wraken, nietig verklaren. -, bn. *-ED, Infinitude, (in-fin' -i- tjoed), s. 1. oneindigheid; 2. oneindige -, eindelooze hoeveelheid, v.
dw. bn. besmet enz.; zie INFECT. -ING, dw. bn. besmettend. -, S. (het) besmetten enz.; zie INFECT. Infinity, (in-fin'- i -ti), s. zie INFINITUDE.
* -ION, ('sjun), s. 1. besmetting, v.; 2, bederf, o.; 3. Infirm, (in-furor'), bn., *-LY, bijw. 1. zwak, ziekelijk;
a lady - in health, eene dame van eene zwakke gezond .
(recht.) wraking, nietig - verklaring, v.
heid; he was in an - state of health, hij verkeerde in
Infectious, (in-fek'-sjus), bn., *-LY, bijw. 1. besmet ,
ziekelijke omstandigheden; 2. (fig.) zwak (van gemoed);.
- air, besmette lucht; - vapor, besmette damp; 2.
- of purpose, besluiteloos; 3. onvast, insolide; - ground,
besmettend, verpestend; 3. (fig.) besmettend, bedervend;
mulle grond.
- manners, zedenbedervende manieren; 4. besmettelijk
bw. doen verzwakken.
(ook fig.) ; grief as well as joy is -, smart zoowel als Infirmary, (in-furm'-e-ri), s. (-les), gasthuis, hospitaal,
o. (mil.) infirmerie, garnizoens- ziekenzaal, v.
blijdschap is besmettelijk; 5. (recht.) als nietig wrakend.
*-NESS, s. 1. besmetting, v.; 2. bederf, o.; 3, besmet- Infirmative, (in-furm'-e-tiv), bn. verzwakkend.
Infirmity, (in-furm'- i -ti), s. (-ies`, 1. zwakte, ziekelijk telijkheid, v.
heid; subject to -ies, aan ziekten -, aan kwalen onder Infective, (in-fekt'-iv), bn. besmettelijk.
hevig; 2. (fig.) zwakheid, v.
Infecund, (In- fi'-kund), bn. onvruchtbaar. * -ITY. i ti),
Infirmness, (in-furm' -nes), s. zie INFIRMITY.
s. gmv. onvruchtbaarheid, v.
Infelicitous, (in-fi- lis' - i -tus), bn, onvoorspoedig, onge- Infistulated, (in-fist'- joe -le-tid), bn. vol puisten, - zweren.
lukkig.
Infelicity, (in-fl- lis' - i -ti), s. on-, tegenspoed, m. ongeluk, o. Infix, (in -fiks') bw. 1, inslaan, inheien; 3. (fig.) inprenten.
-ED, (- fikst'), dw. bn. ingeslagen ens.; zie INFIX. -ING,
Infeoff, (in-fef'), zie ENFEOFF.
dw. bn. inslaand enz. -, s. (het) inslaan enz.; zie INFIX.
Ii_fer, (in-fur'), bw.1. -from, afleiden, gevolg trekken uit;
2. veroorzaken, aanleiding geven tot; 3.(Shak.) voortbren- Inflame, (in- fleem'), bw. doen ontvlammen, in brand
steken; 2. (fig.) doen ontbranden, verhitten (het bloed
gen. * -ABLE, ('- i- bl), bn. afleidbaar (als gevolg uit).
eliz.); 3. ontsteken (den toorn enz.); 4, prikkelen, tergen
Inference, (in'-fur-ens), s. (red.) gevolg, besluit, o. ge(begeerten enz.); 5. opwekken (den hartstocht enz.); 6.
volgtrekking, v. *...ENTIAL, (en'-sjel), bn., -LY, bijw.
vergrooten, overdrijven; 7. (recht.) versterken. -, ow.
gevolgtrekkend, afleidend.
1. ontvlammen; 2. (gen.) ontsteken. -v, (-fleemd'), dw.
Inferiae, (in-fl-ri-e), s. mv. (myth.) ziele- offers, o. mv.
bn. ontvlamd enz.; zie INFLAME. -R, ('-ur), m. v.
Inferior, (in-fl'-ri-ur), bn., * -LY, bijw. minder, gering,
die -, dat ontvlamt, - ontsteekt enz. *...Il\G, dw. bn.
ondergeschikt.
-, m. v. mindere, ondergeschikte,
ontvlammend enz. -, s. (het) ontvlammen enz.; zie
m. v. * -ITY, (-ur'- i -ti), s. 1. minderheid, geringheid,
INFLAME.
ondergeschiktheid, v.; 2. nederige stand, m.; 3. (kb.)
Inflammable, (in-flem'- mi -bl), bn., *...BLY, bijw. ontmindere qualiteit, v.
vlambaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti), *-NESS, s. gmv. ontvlam Infernal, (in-fur' -nel), bn., *-LY, bijw. helsch, duivelsch,
baarhoid, v.
afschuwelijk; -fig, (plant.) soort vijg; - machine, (werkt.)
helsch werktuig (tot het doen springen van bruggen Inflammation, (in-flem- mee' -sjun), s. 1. ontvlamming;
2. (gen.) ontsteking, inflammatie, v.; - of the chest,
ens.); - stone, helsche steen, lapis infernalis.
borst - ontsteking; - of the eyes, oog - ontsteking; - of
Infernal, (in-fur' -nel), ni. V. helbewoner, m. - bewoonster, v.
the pleura, zijdewee, pleuris ; to take new -s to, op
Inferred, (in-furd'), dw. bn. (red.) afgeleid enz.; zie INFER.
nieuw aangemoedigd (aangevuurd) worden tot.
Inferring, (in-fur-ring), dw. bn. (red.) afleidend enz.
Inflammatory, (in-flem'-me-tur -i), bn. 1. (gen.) ontste-, s. (het) afleiden enz.; zie INFER.
kend; 2. (fig.) oproerig, opruiend; - speech, opruiende
Infertile, (in-fur' -til), ho., * -LY, bijw. onvruchtbaar.
dor. 5 ...ITY, (- til' - i -ti), s. gmv. onvruchtbaarheid, dor- , redevoering.
Inflate, (in-fleet'), bw. 1. doen zwellen, opblazen; to - a
held, v.
bladder, eene blaas (met lucht) vullen; to - the lusags, de
Infest, (in-fest'), bw. 1. (mil.) bestoken, verontrusten;
longen uitzetten; to - with pride, (fig.) van hoogmoed
the sea is - cd with pirates, de zee wordt door zceroovers
doen zwellen; 2. blazen in. -, bn. (plant.) gezwollen.
verontrust ; 2. kwellen, plagen; flies - cattle, de vliegen
-D, ('-id), dw. bn. gezwollen ons.; zie INFLATE. *...ING,
plagen het vee; we are -edwith gnats, wij worden door
dw. bn., -LY, bijw. doende zwellen ens. -, s. het zwel muggen geplaagd; envy -s his life, de nijd vergiftigt
Ion enz.; zie INFLATE. *...ION, (-flee-sjun), s. 1, zwelling,
zijn leven. -, bn. schadelijk. *-ATION, (-ee'-sjun), s.
opzwelling, v.; 2. gezwel, o.; 3. (fig.) opgeblazenheid,
1. (mil.) bestoking; 2. plagerij, v. gekwel, o. * -ED, dw.
ijdelheid, v.
bn. bestookt enz.; zie INFEST.
Infestered, (in -fes' tur-id), bn. ingeworteld, ingekankerd. Inflect, (in flekt'), bw. 1. buigen; to - the voice, de stem
buigen, (mus.) moduleeren; 2. (taalk.) verbuigen. *ED
Infesting, (in-fest'-ing), dw. bn. bestokend ens. -, s.
dw. bn. gebogen. 0 -ING, dw. bn. buigend. 5 -ION,
(het) bestoken ens.; zie INFEST.
(-flek'-ejun), s. 1. buiging; 2. (straal)breking; 3. (taalk.)
Intestive, (in- fes' -tiv), bn. vreugdeloos, treurig. °...IvITY,
verbuiging; 4. (muz.) inodulatie, v.
(tiv'- i -ti), s. gmv. vreugdeloosheid, treurigheid, v.
Inflective, (in-flekt'-iv), bn. 1. buigend; 2. buigzaam.
Infestuous, (in-fest'- joe -us), bn. schadelijk, kwellend.
Infeudation, (in-fjoed-ee'-ejun), s. 1. beleening, ver- Inflexed, (in- Hekst'), bn. gebogen.
Inflexible, (in-fleks'- i -bl), bn., ...BI,Y, bijw. 1. onbuigheergewading; 2. tiendverleuning, v.
zaam; 2. ongevoelig, gevoelloos; a man - to ill, een man
Infibulation, (in fib-joe -lee' sjun), s. dichtsluiting (met
ongevoelig voor de pijn; 3. onverzettelijk, onwrikbaar.
een knip of slootje), v.
*...BILITY, (- bil' - i -ti), *-NESS, s. gmv. 1. onbuigzaamheid;
Infidel, (in'-fl-del), bn. 1. ongeloovig; 2. goddeloos. -,
2. onwrikbaarheid, v.
m V. ongeloovige, m. v. * -ITY, (-del'- i -ti), s. 1. ongeInflexion, (in-flek'-sjun), s, zie INFLECTION.
loovigheid; 2. ontrouw; 3. echtbreuk, v.
Infield, (in'-field), s. bouwland, o. -, bw. ornperken, Inflict, (in- flikt'), bw. 1. opleggen (eerre straf ens.); 2.
veroorzaken, geven (verdriet, smart); to - disgrace on,
omtuinen.
schande brengen over; to - a wound to, cone wonde ver Infiltered, (in-fil'-tur-id), bn, zie INFILTRATED.
oorzaken aan. C-ED, ('-d), dw. bn. opgelegd ens.; zie
Infiltrate, (in-fl-trot), ow. 1. inzijpelen, doorzijgen;
INFLICT, bw. *-ER, ('-ur), m. v. 1. die oplegt (een straf) r
2. (fig.) zachtkens indringen. 0 --D, dw. ingezijpeld, door2. veroorzaker, veroorzaakster, m. v. oorzaak, v. (van
gezegen. C...ING, dw. brr, inzijpelend ens.; zie INFILTRATE.
pijn, smart enz.). 5 -ING, dw. bn. opleggend ens. -, s.
a. .ION, ('-tree'-sjun), s. 1. inzijpeling, doorzijging, v.; 2.
(het) opleggen ens.; zie INFLICT. *-ION, ('-sjun), s. 1,
(het) doorgezegene, gefiltreerde; 3. (gen.) infiltratie. v.
(straf)oplegging; 2. straf, kastijding, lijfstraf, v.-IVE,
Infinite, (in'-fl-nit), bn., *-LY, bijw. 1, oneindig, -lijk,
eindeloos; - line, (meetk.) oneindige lijn; 2. -lp, zeer ; (-Iv), bn. straffend, kastijdend.
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Inflorescence, (in-flo-res'- sens), s. (plant.) bloemschik- Infortunate, (in-for'-tjoe-net), zie U NFORTUNA TE.
Infract, (in-frekt'), bw. (w. g.) schenden, verbreken; zie
king, v.
INFRINGE.
Influence, (in'-floe-ens), s. - on, upon, invloed; he
has great - with, hij heeft veel invloed bij; that arqu- Infraction, (in-frek'-sjun), s. inbreuk, schending, overtreding, v.; an - of the law, eene wetsverkrachting.
ment has no - oss the jury, dit argument maakt geen
indruk op de jury; these coiasiderations had their - on, Infractor, (in-frekt'-ur), m. schender, overtreder, ver
-krachte,m.
deze beschouwingen hadden invloed op; the sun has an
- in whitening cloth, de zon bezit de kracht linnen te Infragrant, (in-fre'-ghrent), ho. niet welriekend.
Inframundane, (in - fro-mun'-den), bn. onder -wereldsch.
bleeken.
Influence, (in'-floe ens), bw. invloed hebben, - uit- Infrangible, (in-fren'-dji-bl), bn. 1. onbreekbaar; 2. (fig.)
onschendbaar, onovertreedbaar.
oefenen; no to be -d brt, niet gedreven worden door; to
- by pity, door medelijden bewegen; they endeavored Infraterritorial, (in'-fre-tur-ri-to'-ri-el), ho. binnen het
grondgebied.
to - him with a passion for glory, zij trachtten hem den
hartstocht der glorie in te boezeroen; te - the people, op Infrequence, (in-fri'-kwens), *...ENcY, s. zeldzaamheid,
ongewoonheid, niet - veelvuldigheid, v. *..._ENT, ('-kwent),
het volk werken om. -n, ('-enst), dw. bn, bewogen,
bn., -r,Y, bijw. zeldzaam, ongewoon, niet -alledaagsch,
gedreven (door) enz.; zie INFLUENCE, bw. ...TNG, dw. bn.
zelden. *-, bw. niet -, zeldzaam bezoeken. 5 -D, dw.
bewegend, drijvend onz. -, s. (het) bewegen, drijven
bn. onbezoclit.
(tot) enz.; zie INFLL'FNCE, bw.
Infrigidate, (in-fridsj'-id-et), bw. (w. g.) doen verkoelen,
Influent, (in'-floe -ent), bn. instroomend, invloeiend.
koud maken, doen bevriezen. *...ION, (-ee'-sjun), s. verInfluential, (in-floe-en'-sjel),bn.,*-LY,bijw. invloedrijk.
keeling, koudmaking, v.
Influenza, (in-doe-en' -ze), s. griep (soort epidemische
Infringe, (in-frindsj'), bw. 1. overtreden, schenden, ver
verkoudheid), v.
Influx, (in'- fluks), s. 1. instrooming, v.; - of light. innamaken (een voorwerp, waarvoor octrooi-krachten;2.
is verleend). *-D, (-frindsjd'), dw. ho. overtreden enz.;
strooming van licht; 2. toevloed (van koopwaren, menzie INFRINGE . *-ITENT, s. 1. inbreuk, overtreding, schenschen enz.), m.; 3. (fig.) bezieling, ingeving, v.
ding, verkrachting (der wet, van een verdrag enz.), v.; Influxion, (in-fluk'-sjun), s. inmenging, v. (het) beenopen the liberties of, inbreuk maken op de vrijheid van;
gen in ... ...oUs, ('-sjus), bn. zie INFLUENTIAL.
2. (het) namaken (van een voorwerp waarvoor octrooi
Influxive, (in- fluks' -iv), bn., *-LY, bijw. 1. instroomend;
is verleend). *-R, ('-ur), m, v. 1. overtreder, scliender,
2. ingestroomd.
-ster, 2. namaker, vervalscher, namaakster, m. v.
Infold, (in-foold'), bw. 1. omwikkelen, omwinden; 2.
dw. ho. inbreuk makend enz. -, s. (het) inbreuk maomvatten, omhelzen; let me - thee, (Shale.) laat mij u
ken enz.; zie INFRINGE.
omarmen . 0 -ED, ('-id), dw. bn. oniwikkeld enz.; zie
In FOLD. * -ING, dw. bn. omwikkelend enz. -, s. (het) Infrugal , (in-froe'-ghel), ho. niet sober.
omwikkelen enz.; zie INFOLD.*--OTENT,s.1. omwikkeling; Infrugiferous, (in-froe-djif'-ur-us), ho. onvruchtdragend.
2. omhelzing, v.
Infoliate, (in-fo'- li -et), bw. (w. g.) met bladeren -, met Infucate, (in'-fjoe-ket), bw. 1, beschilderen; 2. bekladden.
Infumed, (in-fjoemd'), bn. gerookt, berookt.
loof bedekken.
Inform, (in-form'), bw. 1. bekend maken, aankondigen, Infundibular, (in-fun-dib' joe -lur), ho. kokervormig.
verwittigen, mededeelen, infermeeren; - them of ,ionr Infuniditiliform, (' -li -ferns), ho. (plant.) kelkvormig.
retern, maak hun uwe terugkomst bekend; lie will - ns Infuriate, (in-fjee-ri-et), ho. woedend, razend. #-, bw.
of it, hij zal er ons van verwitt igen; to - one's self of.

woedend -, razend maken. 5 -D, dw. ho. woedend gemaakt. *...ING, dw. woedend makend.
vernemen -, zich informeeren naar; we are scot -ed, wij
weten er niets van; 2. onderrichten; to - one's calf in, Infuscate, (in-fus'-ket), bw. 1. verduisteren; 2. zwart
maken. ...Toa, (-kee'-sjun), s. 1. verduistering, v.; 2.
zich onderrichten in, zich vertrouwd maken met; to (het) zwart maken.
the understanding, het verstand -, het oordeel verlichten;
3. (dichtk.) bezielen, aanvuren; he -cd this ill-shaped Infuse, (in-fjoes'), s. kooksel, mengsel, o.-, bw. 1,.
storten, opgieten; to - into a casa, in een vaas gieten;
body with a naring soul, hij blies in dit wanstaltige
2. (fig.) ingeven, inprenten; to - a noble aalvr. een
lichaam een stoute ziel; 4. vertellen, verklikken; Pci-edel vuur mededeelen aan; this u -aught of water -ii new
tullns -ecl the governor against Panl, Tertullus klaagde
life into him, deze dronk water gaf hem nieuwe krachten;
Paulus bij den landvoogd aan. -, bn. wanstaltig.
Informal, (in-form'-el), bn., *-LY, bijw. 1. envermelijk;
lie -ii sally yallicis»rs into his coinpositioil, hij mengde
2. niet in den (behoorlijkere) vorm, onregelmatig; yin trial, een onregelmatig proces. 5 -rrv, ('- i -ti), s. I. envormelijkheid, v.; 2. gebrek aan vorm, e. onregelmatig
gebrekkige vorm, m.
-heid,v.

Informant, (in-form'-ant), m. v. mededeeler, -ster, ni.
v.; who is yonr - :

wie is uw zegsman ? Zie INFORMER.

Information, (in-form-ee'-sjun). s. 1. tijding, mededeeling, v. bericht, o. informatie, v.; to get, olitaiia -,
informatiën inwinnen, - krijgen; to pr- tienre - irbont,
informatie geven over; 2. onderricht, o. kennis. kunde,
bekwaamheid, v.; the -s of intellect, het liclht der kennis;
a Arian of mach -, een man van veel kende, - van talent;
for your -, tot uw onderricht; (kh.) tot uw geuverno;
3. (recht.) aanbrenging, verklikking. v.; to lodge an against, cone klacht inbrengen tegen. - aanbrengen bij; 4.
(recht.)onderzoek,o.; criminal-, vervolging ten erirnineele.
Informative, (in-form'-e-tiv), be. bezielend.
Informed, (in-formd'), dw. bn. onderricht enz.; zie INFORM,
bw. -, bn. ongevormd; - stars, (stern.) sterren die
tot geen sterrenbeeld behooren.
Informer, (in-form'-ur), m. v. 1. berichtgever. - geefster;
2. (recht.) verklikker, -ster, aangever, - geefster, in. v.;
common -, verklikker van beroep.
Informidable, (in-for'- mi -di-bl), bn, niet geduelit, niet
vreeselijk.
Informing, (in-form'-ing), dw. ho. onderrichtend coy.
-, s. (het) onderrichten enz.; zie INFORM, bw.
Informity, (in-form'- i -ti), s. wanstaltigheid, v. gebrek
aan vorm, o.
Informous, (in-form'-us), ho. wanstaltig, onregelmatig
van vorm, vormloos.

een menigte gallicismen in zijn opstel; 3. (apoth.) weeken, mengen, afkoken. a-n, (-fjeezd'), de-. bn. opgego-

ten enz.; ,,ie TNFtisr. ° -R, ('-ur), nl. v. tipgieter, -ster,
menger, -ster, m. v.

Infusible, (in-fjoe'-zi-bl), bn. 1. niet stortbaar. niet
mengbaar; 2. onsnneltbaar; 3. inprentbaar, mededeelbaar;
good principles a^-e - (Into, goede beginselen kunnen
geprent worden in. 5 ...1SILTTY, (- bil' - i -ti), s. 1. ingiet
onsmeltbaarheid; 1. mededeelbaarheid. v. -barheid;2.
Infusing, (in-fjoez'-ing), dw. ho. opgietend enz. °-, s.
(het) opgieten enz.; zie INFUSE.
Infusion, (in-fjoe'-zjun), S. 1. opgieting, opstorting; 2.
vermenging, v.; - of ,giilicisuas (rato cc lriiiquage,invoering

van gallicismen in eenti taal; 3. irngeving, mededeelmg,
inprenting, v.; his foll1 crc i his wisdom iii e trot the - of
othcrs, zijne dwaasheid zeowel als zijn verstand werden
liens niet door derden ingegeven; 4. vermenging, v.;
5. (apoth.) mengsel, kooksel, o. 5 ...srvr, ('-siv^, ho.
inmengeud, kokend.
Infusoria,(in-fjoe- ze' -ri-e), a. hay. nlicroscopisclie diertjes,
infusoria, e. v. mv. °-L, bn. infusoriscli,micreocopiscll.
Infusory, (in-fjoe'- zo -ri). s. (-ies), zie TNFusoi; ► .c.
Ing, (ing), s. weide, v. weiland, e.
Ingannation, (in-ghen-nec'-sjun), s. bedrog, o.
Ingate, (in'-ghet), s. ingang, toegang, in.
Ingathering, (in-glaeth'-ur-ing), s. inzameling, v. oogst, m..
Ingelable, (in-djel'- i -hi), ho. niet stolbaar.
Ingeminate, (in-djc, m'-in-et), he'. 1. verdubbelen; 2.
herhalen. -, 1)0., -n, dcv. bn. 1. verdubbeld; 2. iierhaald. ...TNG, div. ho. 1. verdubbelend: 2. herhalend.
5 ...TON, (-ee'-sjun), s. 1. verdubbeling; 2. herhaling. v.

41ING. -- INH.
Ingender, (in-djen'-dnr), ow. te zamen komen, paren;

zie ENGENDER.

INH. -- INI.
Inhabit, (in- heb' -it), bw. bewonen. -, ow. wonen, leven.
*-ABLE, ('4 -bie), bn. 1, bewoonbaar; 2. (w. g.) onbewoonbaar. *-ANcE, ('-ens), * -ANCY, s. 1. bewoning; 2.
woonplaats, v.; 3 . (recht.) domicilie, o. * -ANT, ('-ent) , m.
v. 1. bewoner, inwoner, bewoonster, inwoonster, ingezetone; 2. (recht.) gedomiciliëerd persoon, m. v. * -ATION,
(ee-'sjun), s. 1. inwoning, bewoning; 2. woning, woon plaats, v.; 3. (recht.) domicilie, o.; 4. bevolking v.
*-ATIVENESS, ('-e-tiv-ness), S. (gen .) ziekelijke gehecht heid aan de plaats der inwoning, v . -ED, dw. bn.
bewoond. -ER, ('-sir), m. v. inwoner, inwoonster, m. v.
* -ING, dw, bn. bewonend. *-RESS, ('-res), v. (w. g.)
bewoonster, v.
Inhalation, (in-he-lee'-sjun), s. inademing, v.
Inhale, (in-heel'), bw. inademen. -D, (-heeld'), dw. bn.
ingeademd. °'-R, (-'ur),1, m. v, inademer, inademster, m.
v.; 2. S. (heelk.) Inadem-pijp, heelpijp, v. inhalatie -toestel, m. *... ING, dw. bn. inademend. -, s. (het) inademen.
Inharmonic, (in- haar -mun' -ik), 5 -AL, bn. (muz.) onwel-

Ingenerable, (in-djen'-ur-i -bl), bn. niet voort te brengen , niet teelbaar . * ...BILITY, (- bil' - i-ti), S . niet -teelbaarheid, v.
Ingenerate, (in-djen'-ur-et), bw, telen, voortbrengen.
*-, bn., *-D, dw. bn. 1. geteeld, voortgebracht; 2. aangeboren. ... ING, dw. bn, telend, voortbrengend.
Ingenious, (in-djen'- i -uS), bn., * -LY, bijw. 1. geestig,
vernuftig, vindingrijk; 2. verstandig; genlanl; 3. verstapdolijk. *-CEss, S. 1. geestigheid, v. vernuft, o. vindingrijkheid; 2. genialiteit, v.
Ingenite, (in-djen' it), bn. in-, aangeboren.
Ingenuity, (in-dji njoe'- i -ti), s. 1, openhartigheid, naïveteit: - of discourse, geestig geprek; 2. onnoozelheid,
naïveteit, V.
Ingenuous, (in-djen' joe -us), bn., *-r^Y, bijw. 1. vrijmoedig, openhartig, onbevangen; 2. edel, verheven,
kordaat; - ardor, edele vervoering; 3. vau fatsoenlijke
afkomst; of - birth, van edelen huize. * -NESS, S.
luidend, onharmonisch.
openhartigheid, naïveteit, v.
Inharmonious, (in- haar -mo'- ni-us), bn., * - LY, bijw.
Ingeny, (in' - dje - ni), s. 1. vernuft; 2. genie, o.
onwelluidend, niet harmonisch.
Ingest, (in-djest'), bw. (w. g.) opslikken, inbrengen (in Inharmony, (in- haar' -mu -ni), s. (muz.) onwelluidendde maag) . * -ION, ('-sjun), s. opslikking, v.
heid, v. wangeluid, o.
Ingle, (in'-gl), s. 1. vlam, v. ; 2 , haard, m.; 3. engel, v. Inhauler, (in -hooi' ur), s. (zeev.) inhaler, m.
liefje, o.
Inheld, (-in-held'), dw. bn. ingehouden; zie INHOLD.
Inglorious, (in-ghlo'-ri-us), ho., * -LY , bijw. 1. onroem- Inhere, (in- hier'), ow. eigen zijn (aan), behooren (tot).
rijk, roemloos, vergeten; 2. onteerend, schandelijk; - Inherence, (in- hier' -ens), *... RENCM, s. (nat.) inwonende
flght, schandelijke vlucht. -, s. (plant.) tuinbalsem, m.
eigenschap, aankleving, v. 5 ... RENT, bn .. -LY, bijw . (nat.)
*-NESS, s. 1. roemloosheid, vergetelheid, v.; 2. (het)
eigen, inwonend, aanklevend; the - right, het inwonend
onteerende, schandelijkheid, v.
recht, recht van nature verkregen; that is- in the blood,
Ingot, (in'-ghot), s, baar (goud, zilver cur.), massa, v.
dat zit in het bloed.
klomp, m . * -BRASS , s. koper in baren, o. * -M0ULD, s. Inhering, (in hier' -ing), dw. bn. eigen zijnde (aan), be1. gietvorm; 2. (stoomw.) vormmond, staafvorm, m.
hoorende (tot).
Ingraft, (in-ghraaft'), bw. - on, upon, 1. (tuinb.) enten Inherit, (in-hur'-it), bw. ow. 1. erven; unwilling to sell
(op); 2. (fig.) inprenten . -ED, ('-id), dw. bn. geënt our.;
an estate he had some prospect of -ing, niet gaarne een
zie INGRAFT . -, bn. ingeworteld . * -ER . C-ur), m. v.
landgoed willende verkoopen dat hij eenig vooruitzicht
enter, eetster, rn v . * -ING, dw. bn. entend enz. -, s.
had te zullen erven; he has left nothing to he -cd, hij
(het) enten . 0 -MENT , S. 1. (tuinb.) enting, v.; 2. entrijs,
heeft niets gelaten om te erven; 2. overerven; he has
o.; 3. (kh.) - on the stock of a bank, vermeerdering van
-cd that disease from his father, hij heeft die kwaal van
het kapitaal eener bank.
zijnen vader overgeërfd. * -ABLE, ('- i -hi), bn., *... ABLY ,
Ingrain, (in-ghreen'), bw. in de wol verven. -ED,
bijw. 1. erfbaar, erfelijk; 2. (recht.) erfbevoegd.*... ABILIT Y,
(-ghreend'), dw. ho. in de wol geverfd. -, br.. (tuinti.)
(-e- bil' - i -ty), s. 1. erfbaarheid, erfelijkheid; 2. (recht.) erfingeworteld. °-iao, dw. bn. in de wol vervend.
bevoegdheid, v.
Ingrappled, (in-ghrep'-ld), bn. ingehaakt.
Inheritance, (in-hur' -i- tens), s. 1. erfenis, nalatenschap,
Ingrate, (in'-ghret), bn. zie UNGRATEFUL efZ . °--, m, v.
v.; 2. erfrecht, o.; 3. erfelijkheid, v.
ondankbare, m. v.
Inherited, (in-hur'-it-id), dw. bn. geërfd; zie INrrsmrv .
Ingratiate, (in-ghre'-sjet), bw. - with, 1. verwerven,
*... ING, dw. bn. ervend. -, s. (het) erven: zie INHERIT, bw.
winnen (achting, gunst); to - one's self with, zich be- Inheritor; (in-hur'- i -tur), merfgenaam, m.... TRESB ,
mind maken bij; 2. (iets) aangenaam (behaaglijk) maken.
('- tres), *... TRIX, ('-triks), v. erfgenaam. -name, v.
*-D, ('-id), dw. bn. verworven enz.; zie INGRATIATE . I Inherse, (in-hurl'), bw. 1, in een graflaken leggen; 2.
*...ING, dw. bn. verwervend enz. -, s. (het) verwerven I kisten (een lijk).
enz.; zie INGRATIATE. -, bn. behaaglijk .
I Inhession, (in-hi'-sjun), S. zie INHERENCE.
Ingratitude, (in-ghret'- i -tjoed), s. gmv. - to, ondank - Inhiation.(in-haj-ee'-sjun),s.vurigverlangen,o.begeerte,v.
baarheid, V.
Inhibit, (in-hib'-it), bw. 1. beletten, belemmeren, ver Ingr ave, (in-ghreev'), bw. begraven; zie ENGRAVE .
hinderen; 2. verbieden, ontzeggen; he was -cd to. het
Ingravidate, (in-ghrev'- i -det), bw. (fig.) 1. iilgriffelen;
was hem verboden te. *--ED, ('-id), dw. bn. belet enz.;
2. inprenten; 3. bezwangeren. *-D, dw. bn, ingeprent.
zie INHIBIT . *-InG, dw. ho. belettend enz. -, S. (het)
*...IRG, dw. bn. inprentend. *...IoN, (-dee'-sjun), s. 1.
beletten. N-ION, (-bit'-sjun), s. beletsel, o. verhindering,
ingriffeling; P. inprenting; 3. bozwangering, v.
v.; 2. verbod; 3. beroep (op een geestelijk gerechtshof), o,
Ingreat, (in - great'), bw. groot maken.
*-oRY, ('-o-ri), bn. verbiedend, verbods....
Ingredient, (in-ghri'-di-unt), s. bestanddeel (ook fig.), Inhold, (in-hoold') bw. onr. (vt. en vdw. inheld), inhouden,
ingrediënt, o.
bevatten . * -ER, ('-ur), m. v. inwoner, inwoonster, mv.
Ingress, (in'-ghres) s.1. toegang, m.; 2. (het) binnentreden. Inhoop, (in- hoep'), bw. (Shak.) insluiten. * -ED, (-hoept'),
Ingression, (in-ghres'-sjun), s. z ie INGRESS .
dw. bn. ingesloten.
Ingria, (in'-ghri e), s. (aardr.) Ingermanland (Rusland), o. Inhospitable, (in- hos' -pi-ti-bl), bn., *... BLY, bijw . ongastInguinal, (in'-ghwi -nel), bn. (ontl.) tot de lies behoorend,
vrij . * -NESS, s. gmv. ongastvrijheid, v.
lies...; - her nia, liesbreuk.
Inhospitality, (in- hos -pi- tel' - i -ti), s. gmv. ongastvrij InMulf, (in-ghulf'), bw. 1. op-, inzwelgen, verzwelgen; 2.
heil, v.
in een poel werpen . * -ED, (-ghulft'), dw, ho. verzwol - Inhuman, (in -joe' -men), ho., * -LY , bijw. onmenschelijk.
gen enz.; zie INGL'LF . * -ING, dw. bn. verzwelgend. -,
*-ITY, ('- i-ti), s, gmv. onmenschelijkheid, v.
S. (het) verzwelgen enz.; zie INGULF. * -MENT, S. 1. Inhumate, (in -joe -met), bw. zie INHUME. * ...ION, (-mee' verzwelging; 2. verdrinking (in een poel), v.
sjun), s. begrafenis, ter- aarde - bestelling, v.
Ingurgitate, (in-ghur'-dji-tet), bw. opdrinken, (gem.) Inhume, (in joem'), bw. beHraven, ter aarde bestellen,
door de keel jagen. *-, ow. (fig.) bekeren, veel drinken.
bijzetten. *-D, (joemd'), dw. ho. begraven. *...ING, dw,
*-D, ('-id), dw. ho. 1. opgedronken; 2. gebekerd. *... ING,
bn. begravend.
div. bn. 1. opdrinkend; 2. bekerend. *...IoN, (-tee'-sjun), Inimaginable, (in-im-edsj'-in- i-bl), ho. ondenkbaar.
s. 1. opdrinking, v. slok, m.; 2. (het) bekeren.
Inimical, (in-im'- i -kel), tin., * -LY, bijw. - to, 1. vijanIngustable, (in-ghust'- i -b1), bn. (w. g.) niet proefbaar.
dig; 2. vijandelijk.
Inhabile, (in- heb'-iel), ho. 1. onbekwaam; ongeschikt; 2. Inimitable, (in-im'- i -ti-bl), ho.. *... BLY, bijes. onnavolgonbevoegd. *... ITY, ('-i -ti), s. 1. onbekwaamheid, onge • i baar. *... BII.ITY , (- bil' - i -ti), s. gmv. onnavolgbaarheid, v.
schiktheid; 2. onbevoegdheid, v.
Iniquitous, (in- ik' - wi -tus), ho., *- LY, bijw. 1. hatelijk,
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onrechtvaardig, schreeuwend ; 2. boos, verdorven, zon-

slechte weéren, het ongestadige jaargetijde; the greatest
dig.
- done to our vanity, de grootste beleediglrig onzer
Iniquity, (in-ik' - wi -ti),s.1. onrechtvaardigheid, ongerechijdelheid aangedaan; 5. kwetsing, verwonding, V.; to
tigheid; 2. boosheid, verdorvenheid; 3. zonde,v.misdrij f,o,
receive an -, zich bezeeren; his spine has received severe
Iniquous, (in-aj'-kjoe-us), bn. zie IMQUITous.
- by the fall, zijn ruggegraat is beleedigd door den val.
Inirritable, (in- ir' -ri-ti-bl), bn., *...BLY, bijes. ontergbaar, Injustice, (in-djus'-tis), s. onrecht, o. onrechtvaardig niet boos te maken. 5 ...BIi .ITY, (- bil' - i -ti), s. gm'. ontergheid, v.
baarheid, V. *...T IVE, ('-tiv), ho. zacht , onschuldig (ook Ink, (ink)
l
s. inkt, m.; Indian -, Oostindische inkt;
fig.),
printing -, printer's -, drukinkt; Japan --, dubbele
Inisle, (in-ajl'), bw. omringen, omgeven, afsluiten .
marking-,
inkt;
merkinkt (voor linnengoed) ; writing-,
Initial, (in -i'- sjel), bn., *-LY, bijw. 1. beginnend aanschrijfinkt ; colored -, roode (gekleurde) inkt. * -BAG,

vangend, begin; - letter, begin-, eerste letter; the symptoms of a disease, de eerste verschijnselen eenex
ziekte; 2. begonnen; the -s, beginletters, Initialen. -,
bw. beginletters zetten, parafeeren.
Initiate, (in- i' -sjet), bw. - into, 1. inwijden; to - into
the mysteries of in de geheimenissen -, in de verborgen-

lieden inwijden van...; 2. bekend maken (niet); to -- into
geheimen bekend maken; 3. inleiden; to - a

secrets, met

s. inktzak (van zekere visschen), m. 0 -BLOCK, s. (drukk.)
wrijfsteen, ni. 0 -BLo•T, S. inktvlak, v. 5 --BLURRED,
bn. niet inkt gezwart. *-Box, s. inktvat, o. - koker,
verfdoos, v.
m. *2.
-cAsE, S. 1, schrijfgereedschap, o.;
*-FISn, s. inktvisch, In. -noao, s. schrift -, inkthorentje, o. 0 --fIORN-MATE, s . (fig.) boekenworm, rn *-HoRNrE ams, s, 11w. (fig.) hoogdravende woorden, o. mv.
0 -MANUFACTURER, m. inktverkooper, -be-

5-mAKER,

club, toelaten in een kring; to - a pupil into every part
reider, m. *-poi, s. merkpot (om balen enz, te merken),m.
of learning, een leerling in alle takken der wetenschap
5 -- ROLLER, s. (drukk.) inktrol, v. - kussen, o.- SOCKET,
onderrichten. -, ow. de eerste plechtigheid -, do eerste' s, scliuifinktkoker, m. *-STAND, S. inktvat, schrijfgedaad verrichten. -, bn, onervaren, nieuw. -, m v.
reedechap, o. *-sronE, S. (delfst.) vitrioolsteen, m.;
ingewijde, m. v. -D, dw.bn.ingewijdenz.; zieilsiTiATE,
India -s, wrijfsteenen voor sapverf. C - TABLE, s. druk bw. 5 ... Inc, dw. bn. inwijdend enz. -, s. (het) inwijden
tafel, v. 5 -TROLGH, S. (drukk.) inktvat, o.
enz.; zie INITIATE. 5 ...IOn, (-ee'-sjun), s.1. inwijding, inlei- Ink, (ink), bw. 1. (met inkt) bevlekken; 2. overtrekken,
ding; 2. bekendmaking (met), v. 5 ...IVn, ('-iv), bn. inwijzwarten; 3. (drukk.) inkt opbrengen. 5 -ED, dw. bn.
dend, inleidend. -, s. eerste stap, m. eerste schrede, v.
met inkt bevlekt enz.
initiatief, o. *... TORY, ('-to-ri), bn. 1. inwijdend; 2. inlei- Inkiness, (ink'- i -ness), s. inktachtigheid, zwartheid, v.
dood; - course, eerste gerecht, - schotel. - , s. inwij dings- Inking, (ink-log), des. bn. met inkt bevlekkend enz.
plechtigheid, v.
Inkle, (in' -kl) , s. grof -, ongebleekt garen, o. -wEAVr;R,
Inition, (in- i' -sjun), s. begin, o. aanvang, m.
m, passementwerker, m.
Inject, (in-djekt'), bw. 1. - into, naar binnen slingeren, Inkling, (ink'-ling), s. wenk, m.; to have an - of, een
- werpen; 2. theelk.) inspuiten; 3. (fig.) ingeven; 4. opwenk -, een geheim bericht hebben van.
stapelen . 5 -ED, dw, bn. ingeworpen enz.; zie IO,FEcT. Inknees, (in'- nies), s. mv. binnen -kniei;n, v, mv.
*_ii\G, dw. ho. inwerpend enz. -, s. (het) inwerpen Inknit, (in-nit'), bw. inbreien, inknoopen.
enz.; zie INJECT . -ION, ('-sjun), S. 1. inwerping, Inknot, (in-not'), bes. vastknoopen.
slingering naar binnen; 2. (heelk.) inspuiting, v.; 3. (gen.) Inky, (ink' -i), ho. 1. inktachtig; 2. met -, van inkt, geïnkt;
lavement, o. 5-COCK, 0 -VALE, S. (stoomw.) injectie3. (fig.) zwart.
kraan, v. * -HAADLE , s. hand der injectiekraari, v. Inlace, (in-lees'), bw. strikken, ineenslingeren. --D, dw.
-PIPE, s. injectiepijp, V. * -SLIDE-BOX, s. injectiekraanbn. ineengeslingerd. 5 ...iOG, div. bn. ineenslingerend.
huis, o. *_W ATER, s. (stoomw.) inspuitwater, o.
Inlaek, (in' -lek), s. (kh.) gewichtsvermindering (door inInjueundity, (in-djoe-kund'- i -ti), s. (w. g.) 1, onaangedrogen enz.), v.
naamheid; 2. onbehaaglijkheid, gemelijkheid, v.
Inla ration, (in-le-ghee'-sjun), ... GARY, (in'- legti- e-ri), s.
Injudieable, (in-djoe'-di-ki-bl), ho. (w. g.) niet aan
(recht.) rehabilitatie, v. herstel van eer, o.
rechtspraak onderworpen.
.;
Inlaid, (in- leed'), des. bn. ingelegd coo.; zie IKLAY; an
Injudicial, (in-djoe-di'-sjel), bn., °-LY, bijw. 1, niet
- floor, een ingelegde -, geparketeerde vloer; - work,
rechtens, niet in den vorm van rechten; 2. buiten rechten.
ingclegd -, mozaïek werk.
Injudicious, (in-djoe-di'-sjus', bn.,
-LY, bijes. on- Inland, (in'-lend), e. 2. binnenland; 2. (recht.) erf, o.;
oordeelkundig, onverstandig, onoverlegd. 0 --MSSS, S. ge3.liuisakker,m.°-, bn. en bij w.binnenlandsch, inlandsch.
beek aan oordeel, onverstand, weinig overleg, o .
*-BIL L, S. (kh.) binneniandsehe wissel, m. ''-coairsoInjunetion, (in,djunk-sjun), s. 1. bevel, voorschrift, o.
mïi os, s. mc- . landsproducten, o. mv . ° -COOIOIUNICATIOn,
order, v.; 2. (recht.) bevel van schorsing,tusschenvonnis,o.
s. binnenlandsch verkeer. o. u-vCiY, S. rijksaccijns, m.
Injure, (in'-djoer), bw. 1. benadeelen, schade toebrengen;
°--Looai, s. Noorsclie duiker (vogel), In. *-NAvinATIon,
she took every opportunity of injuiia^g limo with her
s. binnenlandsche scheepvaart, binnenvaart, v. 5 -TOWN,
mistress, zij nam elke gelegenheid te baat hem bij hare
s, binnenstad, v. *-1nAVr, s. binnenlandsche handel,
meesteres in opspraak te brengen; how have I -d you,
m. 0 --- 5'ATER, s. binnenwater, o.
hoe zeer heb ik u benadeeld; to - one's self, zich zelven Inlander, (in-lend'-ur), m. v. inlander, inlandsehe (vrouw),
nadeel berokkenen; 2. beschadigen, bederven (een voor m. v. ...ISii, ho. inlandsch, binnenlandsch.
werp); 3. ondermijnen (de gezondheid); 4. kwetsen, ver- Inlapidate, (in- lep' - i -det), bes. (w. g.) versteenen.
wonden; his hand was much -d, hij heeft zich erg aan Inlaw, (in-lao'), bw. (recht.) rehabiliteeren, den ban opde Band bezeerd; 5. hinderen, lastig zijn; leastheat should
heffen. °-ED, da'. bn. gerehabiliteerd.
-- us, uit vrees dat de hitte ons zou hinderen; 6. Inlay, (in-leo'), bw. onr. (vt. en vdw. inlaid), 1. inleggen,
kwetsen, beleedigen; 7. (heelk.) raken (een ader enz.).
in mozaïek werken; to -- with rose-wood, met rozenhout
*--•D, ('-djoerd), dw. bn. benadeeld, beleedigd ens.; zie
inleggen; 2. (fig.) bezaaien, bestrooien. f--, s. 1. logeIuJURF . a-x, ('-ur), m. v. 1 benadeeler, -ster; 2. beleedilegd werk, mozaïek; 2. gekleurd hout (tot inleggen), o.
ger, -ster, ni. V. enz.; zie ICJUIIK. *... IaG, Uw. bn. beha-aw, ni. mozaiek-werkor, m. 0 -ING, dw. ho. inleggend
deelend, beleedigend ens. -, s. (het) benadeelen ens.;
ens. -, s. 1. (liet) inleggen; 2. mozaïek - kunst, v.
zie INJURE, law.
Inlet, (in'-let), s. 1, ingang, m. deur, poort, v.; 2. (aardr.)
Injurious, (in-djoe'-.ri-us), ho., *-LY, bijw. 1. onrechtgeul, v. inham, zeedans, in. kreek, wetering, v.; 3. (fig.)
vaardig,hatehjk; 2.benadeelend,schadelijk; 3. onteerend,
weg, toegang, m. 0 -PIPE, s. voedingspijp, hoofdbuis, v.
seliandelijk; 4, boleedigend, honend. -nESS, s. 1, on- In limine, (in'-llm-len), bi(w. 1. Op den drempel; 2.
rechtvaardigheid, hatelijkheid; 2. nadeeligheid, schade(fig.) bij den aanvang.
lijkheid, v.
must, (in-list'), zie FausT.
Injury, (in'-djoe-ri), s. (-ies), 1. onrechtvaardigheid, v.; to Inlock, (in' -lok), uw. wegsluiten, sluiten in . * -ED,
offer-, onrecht doen; 2. schade, v. nadeel, kwaad, o.
(- lokt'), dw, ho. weggesloten.
vCrongelijking, v.; to do - to, to be an- to, schade In-loco, (in-lo'-ko), bijw. 1. in de plaats (van), plaats berokkenen aan, bederven (iets), ondermijnen (de gevervangend; 2. eerstaanwezend; 3. ter plaatse.
zondheid enz.); to meet with an -, onrecht ondervinden; Inly, (in' -li), bn. en bijw. inwendig, geheim, verborgen.
to receive an -, schade lijden; 3. to do gnat injuries in Inmate, (in'- niet), in. V. 1. bewoner, inwoner, - woonster;
the fields, groote schade aanrichten in de velden; 4. (fig.)
2. huisgenoot, In. v.; the --s, de huisbewoners. -, ho.
beleediging, V. hinder, nl.; the -fes of the season, de
in wonend.
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Inmost, (in'-moost), bn. binnenst; the - court, de achterplaats (ook fig.); the - thoughts, de meest verborgen

Inoculator, (in -ok' joe -le-tur), m. inenten, m.
Inodiate, (in-o'-di-et), bw. gehaat maken.
Inodorate, (in-o'- dur -et), *...Roos, ('- dur -us), bu. reuk-

gedachten.

Inn, (in), s. 1, herberg, v, logement, o.; -s of court, (in
Engeland) eethuizen -, gaarkeukens der studenten in
de rechten; -s of chancery, (oudt.) rechts -colleges (aan
de hoogeseholen); - and -, een spel met vier dobbelsteenen. * -HOLDER, * -KEEPER, m. v. herbergier,
-ster, logementhouder, -ster, m. v. *-YARD, s. hof, m.
binnenplaats (senor herberg), v.
Inn, (in), bw. 1. bergen, wegsluiten; 2. beschutten. -,
ow. logeergin, zijnen intrek nemen (bij).
Innate, (in'-net, in- neet'), bn., *- LY, bijw. aan -, ingeboren, Ingeschapen, van nature; - ideas, ingeboren gedachten. *--D, bn. zie INNATE. -NESS, s. (het) ingeboren -, ingeschapen zijn.
Innavgable, (in-nev'- i -ghi-bl), bn., *...BLY, bijw. onbevaarbaar.
Inner, (in'-nur), bn., *- LY, bijw. 1. inwendig, innerlijk;
2. (fig.) geheim, verborgen. *-BARRIsTER,m. (in Engeland)
advocaat die binnen de balie pleit, m. *-BORE, s. (kanon)kamer, v. * -CEILING, S. (zeev.) binnenwegering, v.
*-HARBOR, s. binnenhaven, v. 0 -PosT, s. (zeev.) binnen-, achtersteven, m.
Innermost, (in'-nur-moost). bn, zie nv noST.
Innerve, (in-nurv'), bw, versterken, kracht -, zenuw
geven (aan). *...ATION, (-ee'-sj un), s. 1, versterking•, 2.
zie ENERVATION. *- D, (-nurvd'), dw. bn. versterkt.
*...ING, dw. bn. versterkend.
Inning, (in'-ing), s.1. (het) binnenbrengen van den oogst,
oogst, m.; 2. slagbeurt (in het balspel); 3. voorhand, v.
--s, mv. aangespoelde -, drooggelaten gronden, m. mv.
Innocence, (in'-no- sens), ...cENCY, s.1. onschuld; 2.onnoozelheid, v. eenvoud, m.; 3. (recht.) (hot) niet verdacht zijn,
wettigheid, v. *...CENT, bn., -LY, bij w. - of, 1, onschuldig; 2. onnoozel, eenvoudig; 3. (recht.) niet verdacht,
wettig; - goods, (kh.) niet verboden (invoer-)goederen.
*_, m. v. 1. onschuldige; 2. onnoozele, m. v.; -s -day,
(r. k.) dag der Onnoozele Kinderen, Allerkinderendag.
Innocuous, (in -nok'-joe -us), bn., *- LY, bijw. onschadelijk, onschuldig; to prove -, blijken onschadelijk te zijn.
*-NEss, s. onschadelijkheid, v.
Innombarley,(in'-num- baar'-li), s.(plant.)nieuwe garst,v.
Innominable, bn. onnoembaar.
Innominate, (in-nom'-in-et), bn, naamloos, ongenoemd;
- bone, (ontl.) heupbeen; - artery, (ontl.) naamlooze

loos.
Inoffensive, (in-of-fens'-iv), bn., *- LY, bijw. 1. onnoozel, argeloos, onschuldig, vroom; 2. niet beleedigend,
niet aanstootelijk; 3. onschadelijk. *-NESS, s.1. onnoozeiheid, argeloosheid, vroomheid; 2. (het) niet beleedigende; 3. onschadelijkheid, v.
Inofficial, (in-of-fi'-sj el), bn., -LY, bijw. 1. niet ambtelijk; 2, niet ofliciïel.
Inof cious, (in of-fi'-sjus), bn., 5 -LY, bijw. 1, ongedienstig, ondienstvaardig, -lijk; 2. (recht.) benadeelend (van

testamenten).
Inoperation, (in-op-ur-ee'-sjun), s. 1, invloed, m. inwerking, werkzaamheid; 2. overlegging van goederen. v.
*...ATIVE, (- op'-ur-e-tiv), bn. onwerkzaam, onwerkdadig.
Inopinate, (in-op'-in-et), bn. onverwacht, plotseling.
Inopportune, (in-op-pur-tj oen'), bn., *- LY, bijw. ongelegen, niet van pas.
Inoppressive, (in-op- pres' -iv), bn. niet onderdrukkend.
Inopulent, (in-op' joe -lent), bn. niet rijk, niet prachtig.
Inordinacy, (in-or'-din-e -si), s. ongeregeldheid, wanorde,
afwijking van de orde, v.
Inordinate, (in-or'-din-et), bn., *_LY, bijw. ongeregeld,
onordelijk. * -NESS, s. ongeregeldheid, onordelijkheid,
v. * ... ION, (-ee-Sjun), s. zie INORDINACY.
Inorganic, (in-or-ghen' -ik), 5 -AL, bn., 5 --ALLY, ('-el -li),
bijw. zonder organen bewerktuigd;(nat. h.) anorganisch.
Inorganized, (in-or'-ghen-ajzd), bn. (nat. h.) onbewerktuigd.
Inosculate, (in -os' -kjoe-let), ow. (ont.) elkander aanraken, samentreffen. *-, bw. samenvoegen, verbinden,
(ontl.) aboucheeren. *- ED, dw. bn. verbonden enz.; zie
INOSCULATE. ...ING, dw. bn. verbindend, samentreffend. *._ION, (- ee'-sjun), s. (ontl.) samentrefping, v.
abouchement, o.
In ovo, (in-o' -wo), bijw. in het allereerste begin.
In perpetuum, (in-pur-pet joe -um), bijes. ten eeuwigen

dage.

In petto, (in-pet'-to), bijw. vooreerst, bij voorbaat.
In posse, (in- pos' -se), bijw. mogelijkerwijze.
In propria persona, (in-pro -prl-e-per -zo -ne), bijw.
in eigen persoon.
Inquest, (in'-kwest), s. 1. onderzoek, o.; 2. (recht.) schouwing, v.; - on the body, lijkschouwing; 3. nasporing, v.
Inquiet, (in-kwaj'-it), bw. verontrusten, bestoken.
slagader.
* -ATION, (-ee'-sjun), s. verontrusting, bestoking, v.
Innovate, (in'-no-wet), bw. door nieuwigheden veranderen. -, ow. nieuwigheden invoeren. *-D, ('id), dw. Inquietude, (in-kwaj' -i -tj oed), s. ongerustheid, onrust,v.
bn. door nieuwigheden veranderd. *...ING, dw bn. Inquinate, (in'-kwi-net), bw. (w. g.) bezoedelen, bevlek keil. *...ION, (-nee'-sjun), bezoedeling, bevlekking, v.
door nieuwigheden veranderend. *...ION, (-wee'-sjun), s.
Inquirable, (in-kwajr'- i -bl), bn. onderzoekbaar, te benieuwigheid, v.
vragen.
Innovator, (in'-no-we-tur), m. invoerder van nieuwigheden, m.
Inquire, (in- kwajr'), ow. - of, after, into, vragen, vernemen (naar); I -d how it was, ik vroeg hoe het gebeurde;
Innoxious, (in- nok' -sjus), bn., -LY, bijw. 1. onschadelijk;
I shall - of his brother, ik zal mij bij zijnen broeder
2, onschuldig. *-NEss,s. i.onschadelijkheid; 2. onsehuld,v.
informeeren; go and -, ga er naar vernemen, ga hooren
Innuendo, (in-njoe-en'do), s. 1. zinspeling, aanduiding,
of; to - at 2Ir. B's., berichten inwinnen bij den hr. B.; v. wenk, m.; 2. vermoeden, O.; 3. (recht.) Insinuatie, v.
within, hier te bevragen ; to - about, - concerning, vra*...ENT, (' -ent), bn. zinspelend.
gen naar, informatiën inwinnen over; I'll - about it, ik
Innumerable, (in-njoe'-mur- i -bl), bn., *...BLY, bijw. talloos , ontelbaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti), *_ss, s. tallooszal er naar vragen ; to - after, tijding -, bericht vragen
over; to - after the way, naar den weg vragen; to heid, ontelbaarheid, v.
into, onderzoek doen naar; his death would be -d into
Innumerous, (in-njoe'-mur-us), bn. zie INNUMERABLE.
with no curiosity, men zou weinig belangstelling toonen om
Innutrition, (in-njoe-trie'-sjun), s. niet -voeding,v. gebrek
te weten hoe hij gestorven is; to - into,(recht.)gerechtelijk
aan voeding, o. *...Tlous, ('-sjus), *...TIVE, bn. niet voedend.
onderzoeken, navorschen. *- D, (-kwajrd'), dw. bn. geInobedience, (in-o- bi' -di-uns), *...ENCY, S. ongehoorzaam
-heid,v.
vraagd, vernomen enz.; zie INQUIRE; -for, (kh.) ge*...ENT, bn.. -LY, bijw. ongehoorzaam.
vraagd, gezocht (van goederen). *- NT, bn. onderzobkend,
Inobservable, (in- ob -surv'- i -bl), bn., *...ABLY, bijw. 1. niet
*...ANCE,
('-ens),
s.
vernemend (naar). *- R, ('-ur), m. v. vrager, onderzoeker,
bemerkbaar; 2. niet in acht te nemen.
niet - naleving, v. *...ANT, ('ent), bn. 1. niet nalevend;
-ster; historical , geschiedkundige navorscher. *...ING,
2. onoplettend. *...ATION, (-ee'-sjun), s. 1, onoplettend
dw. bn. vernemend, onderzoekend enz.; an - look, een
-heid;2.
vorschende blik; an - mind, een onderzoeklievende
niet-naleving, v.
geest. -, S. (het) onderzoeken enz.; zie INQUIRE.
Inobstrusive, (in- ob -stroe'-siv), bn., *-LY, bijw. niet
*...INGLY, bijw. vorschend.
hinderlijk, niet belemmerend. * -NESS, S. niet-hinder
-lijkhed,v.(t) Inquiry, (in-kwaj'-ri), s. (-ies), 1. vraag, v.; to make inniet belemmerende.
quiries about, vragen naar, berichten trachten in te winnen
Inoccupation, (in- ok -kjoe-pee-sjun), s. gebrek aan bevan (over); 2. navorsching, nasporing, v. onderzoek, o.;
zigheid, o. werkeloosheid, v.
(recht.) enquête, v.; to set up an-, een gerechtelijk onderInoeulable, (in- ok' -joe - li -bl), bn, inentbaar.
zoek instellen; 3. (kh.) vraag, navraag (van goederen), v.
Inoculate, (in -ok-joe -let), bw. 1. (tuinb.) enten; 2. inenten (de koepokken). *- D, ('-id), dw. bn. ingeënt. ..ING, Inquisition, (in-kwi-zi'-sjun), s. 1. navorsching, v.
onderzoek, o.; to exercise an - upon one's self, zich
dw. bn. inentend. ...ION, (-lee'-sjun), s. 1. (tuinb.) enting; 2. (gen.) inenting (van koepokstof), v.
zelven ondervragen, zijn eigen hart onderzoeken; 2.
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(r. k.) geloofsonderzoek, o. inquisitie, v. geestelijk ge- Insecure, (in- si -kjoer'), ho., *- LY, bijw. onveilig, onrechtshof, o. *- AL, ('-el), bn. 1. de inquisitie betreffend;
zeker. *....Y, ('- i - ti), s. onveiligheid, onzekerheid, V.;
2, nieuwsgierig, vorsehend. * - ARY, bn. inquisitoriaal.
the - of a debt, de onzekerheid eener schuld.
Inquisitive, (in-kwis'- i -tiv), m. v.1. nieuwsgierig mensch; Insecution, (in- si -kjoe'-sjun), s. vervolging, v.
2. navorseher, navorschster, m. v. -, bn., * - LY, bijw. Inseminate, (in- sens'- in-et), bw. (w. g.) zaaien, bezaaien.
1. -- about, after, into, nieuwsgierig, vragend; to be
*...IoN, (-ee'-sjun), s. zaaiing, bezaaiing, v.
to know, nieuwsgierig zijn om te weten; 2. onderzoek Insensate, (in- sens' -et), ho. onzinnig, onverstandig.
-- NESS, s. 1. nieuwsgierigheid, weetgierigheid,-lievnd. Insensible, (in- sens' - i - bi), ho., ...BLY, bijw. - of, 1.
V.; 2. geest van navorsehing, - van onderzoek, m.
ongevoelig, gevoelloos (ook fig.); he is - of our afflictions,
Inquisitor, (in-kwis'- i -tur), m. v. navorscher, onderhij is ongevoelig voor onze droefenis; to be - of danger,
zoeker; 2. (r. k.) inquisiteur, geloofsrechter, m. *- IAL,
gevoelloos zijn voor het gevaar; 2. onzichtbaar, onmerk(-to'-ri-el), bn., -LY, bijw. 1, onderzoekend, navorschend;
baar; 3. onverstandig. 5 ...BILITY, (-bill'- i -ti), *- NESs, S.
2. (r. k.) Inquisitoriaal. *...Ions, (to'-ri-us), ho. navorongevoeligheid, gevoelloosheid, v.
schend.
Insentient, (in- sen' -sjent), bn. zonder bevatting, zonder
Inrail, (in-reel'), bw. omtraliën, met een hek omgeven,
begrip.
van hekken -, van traliën voorzien. 5 -ED, (-reeld'), dw. Inseparable, (in- sep' -e-ri-hi), ho. *.. BLY, bij w. onafsclheibn. omtralied. 5 -ING, dw. bn. omtraliënd.
delijk, onafscheidbaar. 5 ...BILITY, (- bil' - i -ti), 5 - NESS, s.
Inregister, (in-redsj'-is-tur), bw. inschrijven, boeken.
onafscheidelijkheid, onafselieidbaarheid, v.
Inroad, (in'-rood), s. - into, 1. (mil.) inval, strooptocht, Inseparate, (in- sep' -e-ret), ho., * -LY, bijw. ongescheiden.
m.; 2. (fig.) - upon, inbreuk, v.
Insert, (in-sort'), bw. 1. inlasschen; 2. opnemen (in een
Insafety, (in-seef'-ti), s. (w. g.) onveiligheid, v.
dagblad enz.); 3. inschuiven, invoegen; 4. innaaien
Insalubrious, (in-se-ljoe'-bri-us), bn. ongezond, onheil (kant). --ED, dw. bn. ingelascht, opgenomen enz.; zie
zaam. *...BRITY, ('-bri-ti), s. ongezondheid, onheilzaamINSERT. 5--I 0 G, dw. ho. inlasschend enz. -, s. 1. (het)
heid, v.
inlasschen enz.; zie INSERT; 2. (saaist.) inzetsel, o.; 3.
Insalutary, (in-sel'- joe - te -ri), ho. onheilzaam.
(kh.) jaconet -, neteldoekseh tusschenzetsel, entre -deux.
Insanable, (in- sen' - i -bl), ho., *...BLY, bijw. ongeneeslijk,
*-ION, ('-sjun), s. 1. inlassching; 2. (heelk.) inzetting;
ongeneesbaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti), *- NESS, s. onge3. opname (in een dagblad enz.), v.
neeslijkheid, ongeneesbaarheid, v.
Inserve, (in-surv'), bw. dienen (tot), nuttig zijn (aan).
Insane, (in-seen'), bn., 5 -LY, bijw. krankzinnig; the -, Inservient, (in-surv'- jent), ho. dienend, dienstig (aan).
de krankzinnigen. 5- HOSPITAL ,s.krankzinnigengesticht, Insessores, (in-ses-so' -ris), s. mv. zitvogels, In. mv....sodolhuis, o. *- NFSS, *....Y, S. gmv. krankzinnigheid,
RIAL, (-so'-ri-el), ho. zittend (op takken enz. van boomen).
dolheid, waanzinnigheid, v. waanzin, in.
Inset, (in-set'), bw. planten zetten in. -, s. aanteekeInsapory, (in- sep' -o-ri), bn, smakeloos, laf.
ning op een aanteekening, v.
_Insatiable, (in-se'-shi-bl), bn., *...BLY, bijw. onverzadelijk; Inseverable, (In-sev'-ur- i -bl), ho. onafhouwbaar.
- thirst, onleschbare dorst. *...BILITY, (- bil' - i -ti), -NESS, Inshaded, (in-sjed'-id) ; bn. 1. (teek.) geschaduwd; 2.
s. onverzadelijkheid, onlesehbaarheid, v.
beschaduwd.
Insatiate, (in-se'-sjet), bn., *- LY, bijw. 1. onverzadigd, Inshell, (in-sjel'), bw. in eerre schelp sluiten. -En, dw.
onverzadigbaar ; 2. onlesehbaar.
bo, gesloten in Bene schelp.
Insatiety, (in-se-saj'- i -ti), s. onverzadelijkheid, v.
Inshelter, (in sj el'-tur), bw. (Shak.) beschutten (ook fig.).
Insatisfaction, (in-set-is-fek'-sjun), s. ontevredenheid, v.
* -ED, dw. ho. beschut.
Insaturable, (in-set'-joe -ri-bl), bn. (seheik.) overzadig- Inship, (in-sjip'), bw. (Shak.) inschepen.
baar, onverzaadbaar.
Inshore, (in-sjoor') bijw. dicht bij de kust, -bij den oever.
Inseience, (in-saj'-uns), s. gmv. onwetendheid, v.
Inshrine, (in-sjrajn'), zie ENSHRINE.
Inscribe, (in-skrajb'), bw. - on, 1. inschrijven, schrijven Insiccation, (in- sik -kee'-sjun), s. indroging, v.
(boven, op); I -d the stone with my name, ik schreef (grif Inside, (in'-sajd), s. 1. binnenzijde, v. (het) binnenste;
mijnen naam op den steen; 2, beschrijven, schrj- -feld)
the door was opened on the --, de deur ging naar binnen
ven (op); 3, inteekenen (op een werk); 4. opdragen; 5.
open; to be -- outwards, het binnenst buitenst gekeerd
(meetk.) beschrijven; 6. (fig.) inprenten. *...ABLE, ('- i - hi),
zijn; 2. binnen-gedeelte, (het) inwendige; 3. reiziger in
Tm. 1. inschrijfbaar; 2. onthoudbaar. *...ABLENESS, (' -i -blhet binnenland, m.; 4. midden (van den weg), o.;5.
ness), s. inschrijfbaarheid, v. -D, (-skrajbd'), dw. bn.
achterplaats (in een bed), V.; 6. fuik, m. maag; 7. ziel
ingeschreven, beschreven enz.; zie INSCRIBE. -R, ('-ur),
(van een kanon), v.; 8. (fig.) wezenlijk doel, o.; - and
m. V. 1. inschrijver, inschrijfster; 2, opdrager, opdraagcontents unknown, (kh.) qualiteit en inhoud onbekend'
ster, nl. V.; 3. zie INSCRIBE. * ...ING, dw. bn. in-, beIi-, ho., bijw. en vz. binnen, inwendig; to turn - out,
schrijvend enz. --, s. (het) inschrijven enz.; zie INSCRIBE.
keeres (een kleedingstuk); (fig.) alles onderst boven
Inscription, (in- skrip'- sjun), s. 1, inschrift, opschrift, o.
keeren; to travel -, in het intérieur (van een koets)
inscriptie, V.; 2. titel (van een boek), m.; 3. opdracht, v.
rijden. *--GUARD, S. (schermk.) binnen -quarte, v. stoot, m.
*...Ivy:, ('-iv), ho. van een opschrift , van een opdracht
* -MEASUREMENT, s. (zeev.) binnenwerk, o. *_HEART, s.
voorzien.
hart (van touwwerk), o. *--PLANKS, s. mv. binnenplan Inseroll, (in-skroll'), bw. (Shak.) inschrijven (op oen rol
ken, v. mv. * -SAILS, s. mv. achterkant van zeilen, m.
enz.).-ED, (- skro ld'), dw. bn. ingeschreven. -I G, Insidiate, (in-sid'- i -et), bw. in hinderlaag liggen. *-D,
dw. be, inschrijvend.
dw. ho. in hinderlaag gelegd. *...ING, dw. bn. in hinInscrutable, (in-skroe'-ti- bi), ho., *...BLY, bij w. onnaderlaag liggend. ...oR, ('-ur), m. die in hinderlaag
vorschbaar. *...BILITY, (- bil' - i-ti), -NFSs, s. ondoorligt, die op den loer ligt.
grondelijkheid, onnavorschbaarheid, v.
Insidious, (in-sid'- i -us), bn., *-LY, bijw. arglistig, sluw,
Insculp, (in-skulp'), bw. (w. g.) graveeren, beitelen.
boosaardig. *-NEss, s. arglist ,sluwheid,boosaardigheid,v.
*-TIoN, ('-sjun), *- TuaE, ('-tjoer), s. (het) graveergin, Insight, (in'-sajt), s. inzicht, o.; to have an -- into, door
beiteling, V. *--TURRD, ('-tjoerd), bn, gegraveerd, geen door kennen; to get a little - into, een flauwe
beiteld.
kennis verkrijgen van; to give an -- into, mededeehng
Inseam, (in-siem'), bw. litteekenen. -ED, (-siemd'),
doen van, ontdekken; men of deep - in, lieden met eens
dw. bn. gelitteekend. * - ING, dw. bn. litteekenend.
diepe kennis van.
Inseareh, (in-siertsj'), bw. onderzoeken, doorzoeken.
Insignia,(in-sigh' -ni- e),s.mv. teekenen (van waardigheid),
Insecable, (in-sek'- i - bi), bn. onsnijdbaar, onkerfbaar.
onderscheidin gs-,herkenningsteeken en,insigniën,o.v.mv.
Insect, (in'- sekt), s. gekorven diertje, insect, o. -, ho. Insignificance, (in-sigh-nif' -i- kens), *...CANCY, s. onbe1. klein, nietig•, 2. verachtelijk.
duidendheid, geringheid, v. ...cANT, ('- kent), ho.. -LY,
Insectator, (in-sek-tee'-tur), m. (w. g.) vervolger, m.
bijw. onbeduidend, onbeteekenend, gering. *...cATIvE,
Insected, (ik -sek-tid), *.,..ILE, (' -til), bn. insectaardig.
('-ke-tiv), bn. zonder (uiterlijke) aanduiding.
*--, s. insect, o.
Insincere, (in sin- sier'), bn., * -LY, bijw. onoprecht, onInsection, (in-sek'-sjun) s. (heelk.) insnijding, v.
opreehtelijk, valsch *...CERITY,(- sur' - i -ti),s.onoprechtheid,
Insectivore, (in-sek-tiv'-o-re), m. v. insecten - etenden
valschheid, v.
(dieren), o. mv. ...vonous, ('-o -rus), bn. insecten-etend. Insinew, (in-sin' -joe), bw. versterken, kracht geven (aan),
Insectologer, (in -sek- tol' -o-djur), m. insectenkenner,
steunen. *--ED, dw. ho. versterkt. *...ING, dw. ho. ver
- beschrijver, m.
-sterknd.
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Insinuant, (in-sin'-joe-ent), bn. (w, g.) 1. inbrengend;

*-, ow. - into, toezicht uitoefenen. --, s. nauwkeurigonderzoek, - toezicht, o. dw. bn. bewaakt enz.;
zie INSPECT, bw. *- ING, dw. bn. bewakend enz. -, s.
(liet) bewaken enz.; zie INSPECT, bw.
Inspection, (in-spek'-sjun), s, 1. onderzoek, o.; he has my
letter for -, hij heeft mijnen brief ter lezing, - ter beoordeeling; 2. bezoek, o. bezichtiging; 3. (mil.) inspectie, v.; to
undergo an -, geïnspecteerd worden; 4. bewaking, v.
toezicht, o.; to be placed under the - of, onder toezicht
geplaatst zijn van; divine -, goddelijk toezicht, Gods.
hoede; 5. deed of -, (recht.) administratie; 6. upora -,
(kh.) op bezien. *...IVE, ('-iv), bn. beziend, onderzoekend.
Inspector, (in-spekt'-ur), m. 1. toeziener, opzichter; 2.
inspecteur, m.; chief -, hoofdinspecteur, 3. onderzoeker.
m. *- ATE, ('-et), * - SHIP, ('-sup), S. 1. inspecteurscllap;
2. toezicht, o.
Insperced, (in-spusit'), bn. (w. g.) 1. ingesproeid; 2. ingestrooid. ...ION, ('-ejun), S. 1. insproeiing; 2. instrooi
-ing,v.
Inspeximus, (in-speks'-i-mus), s. (recht.) akte van bekrachtiging, - van goedkeuring, v.
Insphere, (in-sfier'), bw. (in een kring of sfeer) sluiten,
invatten. *- D, dw. bn. ingevat. *...ING, dw. bn. invattend.
Inspirable, (in-spajr'i-bl), bn. 1. inadembaar, in te
ademen; 2. (fig.) bezielbaar, te bezielen.
Inspiration, (in-spi-ree'-sjun), s. 1. inademing; 2. inblazing (der lucht in de longen); 3. (fig.) ingeving, bezie
-ling,v.
Inspiratory, (in-spaj'-re-to-ri), bn. inademend; the muscle, (ontl.) de ademhalingspier.
Inspire, (in-spajr'), bw. 1. inademen, aanademen; 2. (gen.)'
inblazen (lucht in de longen); 3. blazen in; to - an
instrument, op een (muziek)instrument blazen; 4. (fig.)
bezielen, vervullen, ingeven ; the pope endeavored to hizn with moderation, de paus trachtte hens tot gematigdheid te bewegen; that new idea that than least -d me
with, het nieuwe denkbeeld dat ge mij ingegeven hebt;
' the king was -d with hope, de koning was door hoop
bezield; Erato, thy poet's mind -, Erato, beziel uwen
dichter; -d with an enterprising spirit, met een ondornemenden geest bezield; -d with reverence, door eerbied
geboeid; he was -d by his resentment into new activity,
hij gevoelde zich door zijnen wrok tot vernieuwde werk
geprikkeld. *- D, (-spajrd'), dw. bn. ingeademd-zamheid
enz.; zie INSPIRE. *-R, ('-nv), m. v. (fig.) bezieler, -ster
enz. ...ING, dw. bn, inademend enz. -, s. (het) inademen enz.; zie INsPIRE.
Inspirit, (in-spir'-it), bw. aanmoedigen, opwekken, bezie
*- ED, dw. bn. aangemoedigd enz.; zie INSPIRIT,-len.
bw. -ING, dw. tin. aanmoedigend enz. -, s. (het)
aanmoedigen enz.; zie INSPIRIT.
Inspissate, (in-spis'-set), bw. verdikken (vloeistoffen). -,.
bn., -D, dw. bn. verdikt. *...ING, dw. bn. verdikkend.
-, S. (het) verdikken ...ION, (-ee'-sjun), s. verdikking
(van vloeistoffen), v.
Instable, (in- stee'-bl), bn. 1, onvast; 2. (fig.) enstandvastig. *...BILITY, (-bil' -i-ti), *--NF,SS, S. 1. onvastheid, 2.
onstandvastigheid, v.
Install, (in-staol'), bw. 1. invoeren, benoemen (tot een
ambt enz.); 2. inleiden, installeeren. *-ATION, (-ee'-sjun),
s. 1. invoering, benoeming; . inleiding, installatie, v.
*-ED, (staold'), dw. ho. geïnstalleerd enz.; zie INSTALL.
-TNG, dw. bn. installeerend. -, s. (het)installeeren enz.;
zie INSTALL. * -MENT, s. 1. benoeming; 2. inleiding,
installatie; 3. (kh.) storting (van gelden), v.; payable by
-s, betaalbaar bij stortingen, - bij termijnen; 4. kh.)
dividend (van een faillieten boedel), o.
Instance, (in'- stens), s.1. verzoek, verzoekschrift, o. dringende vraag, v.; at the - of, ten verzoeke van, volgens
den wensch van; 2. voorbeeld, o.; for -, bij voorbeeld;
3. blijk, bewijs, o.; -s of friendship, blijken van
vriendschap; this - of gallantry, dit blijk (voorbeeld)
van onverschrokkenheid; 4. geval, o. gelegenheid, V.; in
another -, bij een andere gelegenheid; in the first -, in
het eerste geval. *-COURT, s. een onderdeel van de
Engelsehe admiraliteitsrechtbank, o. -, bw. als (tot)
voorbeeld stellen, - aanhalen, - doen strekken. -D, dw.
bn. ten voorbeeld aangehaald. *...ING, dw. bn. ten veerbeeld aanhalend.
Instant, (in'-stunt), tin., *--LY, bijw. dringend; to be -,
aandringen, met aandrang vragen; to continue -inpreiyer,

2. (fig.) invleiend.
Insinuate, (in-sin'-joe-et), bw. 1. zachtkens invoeren,
induwen; 2. to - one's self, insluipen; (fig.) zich invleien,
indringen; 3. ingeven, aan de hand doen, te berde
brengen, te verstaan geven, uiten. -, ow. zich invleien,
*-D, dw. bn. ingebracht enz.; zie INsinUATE, bw. en ow.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. inbrengend enz., invleiend
enz.; zie INSINUATE, bw. en ow. * ... ION, (-ee'-sjun), s.
1. zachte insluiping; 2. invleiing; 3. zinspeling, v. wenk,
m.; 4. (recht.) opname (in een inventaris enz.), v.
Insinuative, (in-sin'-joe -e-tiv), ho. 1. insluipend; 2.
invleiend. *...ATOR, ('-e-tur), m. 1. die -, dat insluipt;
2. vleier, indringer, m.
Insipid, (in-sip'-id), bn., *- LY, bijw. laf, zouteloos (ook
fig.). *- ITY, ('- i - ti), *- NESS, S. lafheid, zouteloosheid
(ook fig.) v.
Insipience, (in-sip'-i-uns), s. dwaasheid, gekheid, geesteloosheid, v.
Insist, (in- sist'), ow. - on, - upon, 1. steunen, dragen
(op); 2. aandringen, staan op; to - on a simple recantatien, een eenvoudige herroeping eischee; he -cd on an
immediate payment, hij drong op onmiddellijke betaling
aan; I - on the terms of our agreement, Ik eiseh dat
onze overeenkomst naar de letter worde nageleefd; Ion your leaving my house, ik beveel u mijn huis te
verlaten; I - on being left to myself, men late mij alleen,
ik wil het; .I must -- on disturbing no one, ik wil volstrekt
niemand storen; he -cd that some casuists should give
their opinion, hij eischte dat men ook het gevoelen van
enkele casuïsten zou inwinnen; they -cd that this
opportunity was not to be neglected, zij hielden staande
dat men deze gelegenheid niet moest laten voorbijgaan.
*-ED, dw. bn. gesteund enz. ; zie INSIST, bw. * - ENT,
('-ent), bn., *- ING, dw. bn. steunend, dragend enz.; zie
INSIST, ow.
Insisture, (in -sist' joer), s. (het) steunen, dragen (op),
vastheid, v.
Insitiency, (in- si'-tjen-si), s, vermogen om den dorst
lang te verdragen, o.
Insition, (in-si'-sjun), s. (tuinti.) enting, v.
Insnare, (in-sneer'), bw. 1. (jag.) vangen (in een valstrik
enz.), (ook fig.); 2. betrappen, misleiden; 3. verlegen
maken. 5-D, (-sneerd'), dw. bn, gevangen enz.; zie
INSNARE. * ..; ('- us-), m. v,1. vanger, vangster; 2. bedrieger, misleider, -ster, m. v. *...ING, dw. ho. vangend
enz. --, S. (het) vangen enz.; zie INSNARE.
Insobriety, (in-so-braj'-i-ti), s. gmv. onmatigheid, v.
Insociable, (in-so'-sji-bl), bn., *...BLY, bijw. ongezellig,
onverdraagzaam.
Insolate, (in'-so-let), bw. drogen in de zon, zonnen.
-D, dw. bn. in de zon gedroogd. *...ING, dw. ho. in
de zon drogend. ...ION, (-ee'-sjun), s. 1. (het) drogen
in de zon; 2. (gen.) zonnesteek, m.
Insolence, (in'-so-lens), s. onbeschoftheid, onbeschaamdheid, aanmatiging, v. hoogmoed, m. -, bw. osibeschoft -,
aanmatigend behandelen. 5...ENT, bn., -iv, bijes. onbeschoft, onbeschaamd, aanmatigend, hoogmoedig.
Insolidity, (in-so-lid'-i-ti), s. gmv. 1. onvastheid, losheid;
2. ongeregeldheid (van levenswijze), insoliditeit; 3. (kh.)
niet-gegoedheid, v.
Insoluble, (in-sol' joe -bl), bn. (scheik.) onoplosbaar.
*...BILITY, (-bil'-i ti), s, gmv. onoplosbaarheid, v.
Insolvable, (in-solv'-i-bl), bn., *...BLY, bijes. onoplosbaar,
niet te ontwarren; 2. onbetaalbaar, niet af te betalen.
Insolvency, (in-sole'-en -si), s, volslagen onmacht om
te betalen, geldeloosheid, Insolventie, v.; act of -, law, wet tegen (op) de insolvente betalers (waarbij zij
met
gijzeling bedreigd worden).
om
te betalen, insolvent; - debtors act, zie op INSOLVENCY;
the - court, rechtbank van insolventie (desolate-boedelkamer); to take the benefit of the - debtors act, het
voorrecht van boedel-afstand inroepen; - estate, insolvente -, desolate boedel. -, m. v. Insolvente schuldenaar, -ster, m. v.
Insomnia, (in-som'-ni-e), s. (gen.) slapeloosheid, v.
Insomnious, (in- som-ni-us), bn. slapeloos, door benauwde droomen verontrust.
Insomuch, (in-so-mutsj'), bijes. zoodat, dermate.
Inspect,(in-spekt'),bw.l.bewaken,waken(het opzicht hebben)over;2.00 derzoeken;3.bezichtigen;4.nazien, opnemen;
5. (mil.) inspecteeren; 6. corrigeeren (drukproeven).
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met innigheid -, vurig blijven bidden; 2. onmiddellijk;
-- measures must be taken, er moeten dadelijk maatregelen genomen worden; -ly he flew, hij vloog dadelijk heen;
3. (briefst.) dezer (maand); en the 15 th. - ( ook inst.), den
15den dezer. -, s. 1. oogenblik, o.; the - I heard it, noo dra ik het hoorde (vernam); at that -, op dien oogenblik; upon the (this) -, op het oogenblik, dadelijk; 2.
zie INSTANT. *-ANEITY, (e-ni'-i-ti), S. glnv. (het) onmiddellijk ontstaan, het plotselinge. 5 -ANEOUs, (-ee'-ni-us),
ho., -L!, bijw. onmiddellijk -, plotseling ontstaand.
*-ANEOUSNESS, (- ee' ni-us-neS), S. gmv. zie INSTANTANEITY.

Instanter, (in-stent'-ur), bijw. (recht.) op staanden voet,
onverwijld.
Instar, (in-staar'), bw. met edelgesteenten versieren,
- bezetten ; - omnium, een voorbeeld voor allen;
als allen. * - RED, (-staard'), dw. bn. met edelgesteenten
bezet.
Instate, (in-steet'), bw. (w. g.) 1, plaatsen, zetten in,
vestigen; 2. -d in the favor of God, Gods gunst genietend. -D, ('-id), dw. bn. gevestigd. 5 ...ING, dw. bn.
vestigend.
In statu quo, (in- stee'-tjoe-kwo), bijw. in den staat
als voren, - als thans, onveranderd, in statu quo.
Instaurate, (in-stau'-ret), bw. verbeteren, herstellen.
*..jon, (-ee'-sjun), s. verbetering, herstelling, v. ...oR,
(-ee'-tur), m verbeteraar, hersteller, m.
Instead, (in-sted'), bijw. in de plaats (van).
Insteep, (in-stiep'), bw. 1, indoopen, instippen, bevochtigen; in gore he lay -ed, hij lag in zijn bloed badend;
2. in water houden. *- ED, (-stiept'), dw. bn, ingedoopt.
*-ING, dw. bn. indoopend. -, s. (het) indoopen.
Instep, (in' step), s. 1. (ontl.) wreef; 2. (veearts.) beenpijp (van een paard), v.; 3. high in the -, (fig.) trotsch,
verwaand.
Instigate, (in'-sti-ghet), bw. aanhitsen; opstoken, drijven. 5-D, ('-id), dw. bn. aangehitst enz.; zie INSTIGATE.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. aanhitsend enz. -, s. (het)
aanhitsen enz.; zie INSTIGATE. *...Ion, (-ghee'-sjun), s.
aanhitsing, opstoking, aandrijving, v.
Instigator, (in'-sti-ghe-tur), m. v. aanhitser, opstoker,
opstookster, drijver, drijfster, so. v.
Instill, (in-stil'), bw. - into, 1. doen indroppelen, laten
invloeien; 2. zachtkens inbrengen (vocht), (ook fig ); te
- poison into men's minds, vergif in 's menschen hart
doen glijden; to - the love of the country, liefde voor
het vaderland aankweeken, - doen wortel schieten. 5-ATION, (-lee'-sjun), s. indroppe;ing, invloeiing, v. (ook
fig.). -ED, ('-stilt), dw, be. ingedroppeld enz.; zie
INSTILL. *-ER, ('-lur), m v. die laat indroppelen, - invloeien.
-ING, dw. bn. laten indroppelen enz.
*-MENT, S. (het) indroppelen enz.
Instimulate, (in -stiet' joe -let), zie STIMULATE.
Instinct, (in'-stinkt), s. natuurdrift, ingeschapen eigen
schap, v. instinct (der dieren), o. natuurlijke neiging,
v.; on -, bij -, door instinct. *_IVE, ('-iv), bn., -LY,
bijw. instinctmatig, bij -, door instinct.
Instinct, (in- stinkt'), bn, aangevuurd, bezield; - with
spirit, met verstand begaafd. *- ED, (- id), be. aangezet,
gedreven.
Institute, (in'-sti-tjoet), s. 1. instelling; 2. wet, v. voorschrift, beginsel, o.; stoic -s, stoïcijneche grondstellingen ; 3. school, v, instituut, geleerd lichaam o. -, m.
benoemde (niet natuurlijke) erfgenaam, m. *-s, mv.
(Rom. recht) instituten, o. mv. -, bw. 1. instellen,
vestigen, stichten; 2. onderwijzen, onderrichten; to
- children in, kinderen onderrichten in; to be -d in
mathematics, wiskunde leaven; 3. (recht.) instellen (een
eisch enz.); 4. bekleeden niet -, wijden tot (een kerkelijk ambt). *- D, dw. bn. ingesteld enz.; zie INSTITUTE. * ...ING, dw. bn. instellend enz.; zie INSTITUTE.
*...ION, (-tjoe'-sjun), s. 1. instelling, vestiging, stichting, inrichting, v.; the - of government, de vestiging
van een regeeringsvorm; charitable-, liefdadige stichting;
public -s, openbare instellingen; the - of the world, de
schepping der wereld; 2. onderwijs, onderricht, 0.; 3.
wijding (van een geestelijke) , v.; 4, instituut, 0.; 5.
instelling (eener geestelijke orde), v. *...IONAI., ('-sjun-el),
bn. ingesteld, gevestigd. '5 ...IONARY, ('-sjun- er-i), bn. tot
de beginselen behoorend, elementair.
Institutist, (in'-sti-tjoe-tist), m. schrijver van kinderwerkjes, - van schoolboeken, m. *...TIVE, ('-tiv), bn. 1.
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instellend, vestigend; to he - of, instellen, vestigen; 2.
ingesteld, gevestigd.
Institutor, (in'-sti-tjoe-tur), In. v. 1. insteller, vestiger,
bewerker, -ster; 2. onderwijzer, onderwijzeres, school
houder, -es, instituteur, institutrice, m. v.
Instop, (in-stop'), bw. (w. g.) tegenhouden, doen stilstaan, stoppen.
Instratified, (in-stret' -i-faj d), be. tot lagen gevormd.
Instruct, (in-strukt'), bw. 1. onderrichten, leeren, onder
richten, gelasten; he -ed his envoy to go on,-wijzen;2,
hij gelastte zijnen afgezant voort te gaan; the ambassadors
were -ed to talk in a higher tone, de afgezanten kregen
in last een hoogenen toon aan te slaan. 5 -ED, ('-id),
dw. bn, onderricht enz.; zie INSTRUCT. * -IBLE, ('-i- bl),
bn. vatbaar voor onderwijs. 5 -ING, dw. bn. onderrichtend en.z. ---, s. (het) onderrichten. -IaN, ('-sjun), s.
1. onderricht, onderwijs, o. leering, v.; the children nou'
under -, de thans onderwijs genietende kinderen; 2.
les, v.; to give -s in, les geven in; 3, lastbrief (van een
zaakgelastigde enz.), m.; he set out with -s to insist on
an answer, hij vertrok met den last op een antwoord
aan te dringen. 5-IVE, ('-iv), bn., -LY, bijw. onderrichtend, leerzaam, leerrijk. *-TIVENESS, ('-iv-nes), s. leerzaamheid, nuttigheid, leering, v.
Instructor, (in-strukt'-ur), m. 1. onderwijzer, leeraar,
meester; 2. (mil.) instructeur, m. *...RESS, ('-res), v.
onderwijzeres, v.
Instrument, (in'-stroe-ment), s. 1. werktuig, instrument,
(ook fig.), o.; mathematical -s, wiskundige instrumenten;
to be the - of Providence, het werktuig der Voorzienigheid zijn; 2. bewerker, m oorzaak, v.; he was the chief
- of procuring him liberty, hij was de voornaamste
bewerker zijner bevrijding; he was now the most active
- in promoting those measures, hij toonde zich -ran nu
aan het ijverigst in het bevorderen dezer maatregelen;
3. (muziek)instrument, o.; keyed -, stringed -, wind -,
klavier-, strijk-, blaasi nstrument; 4. (recht.) akte, dag
V. 5-MAKER, m. instrumentmaker, m. -vardingez.,
Instrumental, (in-stroe- ment' -el), bn., *- LY, bijw. 1.
tot werktuig dienend; - cause, beweegoorzaak; to be to every thing, bruikbaar voor alles zijn; he has been
- in bringing that about, hij heeft tot de volvoering
dezer zaak bijgedragen; 2. (muz.) instrumentaal; performer, bespeler van een instrument, executant;
- sounds, muziektonen. 1-ITY, ('-i- ti), * - NESS, s. medehulp, medewerking, v.; by the - of, door middel van.
Instyle, (in-stajl'), bw. benoemen.
Insuavity, (in-swev'- i-ti), s. onbehaaglijkheid, v.
Insubjeetion, (in-sub-jek'-sjun), s. ongehoorzaamheid
(tegenover de regeering),v.* ...SUBMISSION,( -sub-mis'-sjun),
s, ononderworpenheid, onlijdzaamheid, v.
Insubordinate, (in-sub-or'-di-net), bn. weêrspannig,
ongedwee, ongehoorzaam. *...ION, (-nee'-sjun), s. wêerspannigheid, ongedweeheid, onlijdzaamheid, v.
Insubstantial, (in-sub- sten' -sj el), be. (Shak.) niet wezenlijk.
Insuccation, (in-suk-kee'-sjun), s. 1. inweeking; 2. bevochtiging, indooping, v.
Insufferable, (in -suf'-fur-i-bl), bn., *...BLY, bijw. onduldbaar, onverdraaglijk.
Insufficiency, (in- Suf- fi'- sjen -si), s. 1. (het) onvoldoende,
ontoereikendheid; 2. onbekwaamheid, onbevoegdheid; 3.
(recht.) nietigheid, nulliteit, v. *...ENT, ('-sjent), bn., -LY,
bijw. 1. onvoldoend, ontoereikend; 2. onbekwaam, onbevoegd; 3. (recht.) nietig.
Insufation, (in -suf-flee'-sjun), s. (gen.) inblazing, v.
Insuitable, (in-sjoet'-i-bl), zie UNSUITABLE.
Insular, (in'-soe-lnr), be. tot een eiland -, tot eilanden
behoorend, eiland... *-, m, v. eilander, eilandbewoner,
-bewoonster, m. v.
Insulate,(in'-soe-let), bw. afzonderen, isoleergin.*- D, ('-id),
dw. bn. afgezonderd. *...ING, dw. bn. afzonderend. -,
s. (het) afzonderen. *...ION, (-lee'-sjun), s. afzondering,
isoleering, V. ...OR, ('-ur), s. (nat.) isolator (bij de electriseermachine), isoleerbankje, o.
Insulous, (in'-soe -lus), be. vol eilanden.
Insulse, (in'-suls), bn. dom, vervelend, zouteloos. *...ITY,
('-i - ti), s. gmv. domheid, zouteloosheid, v.
Insult, (in'-sult), s. beleediging, v.; hoon, m.; to be
enraged at an -, woedend zijn over eerre beleediging;
to offer an -, eens beleediging aandoen; unexampled-s,
ongehoorde beleedigingen. -, s. (het) opspringen.
`7
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Insult, (in-sult'), bw. 1. beleedigen, honen, beschimpen;
2. schenden. -, ow. - over, honend juichen, triomfeeren. *-ATION, (-ee'-sjun), s. (het) beleedigen. *- ED,
('-id), dw. bn. beleedigd, gehoond. *- ER, ('-nr), m, v.
beleediger, -ster, honer, hoonster, besehimper, -ster, m.
V. * -ING, dw. bn., -LY, bijw. beleedigend, honend.
-, * -MENT, S. (het) beleedigen.
Insume, (in-sjoem'), bw. in-, opnemen.
Insuperable, (in-sjoe'-pur-i-bi), bn., *...BLY, bijw. onoverwinnelijk,onbedwingbaar. 5...BILITY,(- bil'-i-ti), -NESS,
s. onoverwinnelijkheid, onbedwingbaarheid, v.
Insupportable, (in-sup- poort'-i-bl), bn., *...BLY, bijw. ondraaglijk, onverdraaglijk, onuitstaanbaar. *_NEss, S. ondraaglijkheid, v. (het) onverdraaglïjke, onuitstaanbaarheid, v.
Insuppressible, (in-sup-pres'-i-bl), ho., *...BLY, bijw. ononderdrukbaar, niet te onderdrukken. ...Iva, ('-iv), bn.
onbedwingbaar.
Insurable, (in-sjoer'-i-bi), bn. (kh.) verzekerbaar.
Insurance, (in-sjoer'-ens), S. (kh.) verzekering, assurantie, v.; - against fare, brandverzekering; - upon lives,
levensverzekering; hail- verzekering tegen hagelschade;
mutual -, onderlinge verzekering•, marine -, ship -, zeeverzekering; cattle -, veeverzekering. 5 -BROXER, S.
assurantie-makelaar, m. 5 -CoSIPANY, S. verzekeringmaatschappij , V. *-MONEY, s: premie van verzekering,
v. * - orFICE, s. verzekering-kantoor, o.
Insure, (in-sjoer'), bw. 1. (kh.) verzekeren, assureeren; to
- a sum on one's life, zekere som op iemands leven (hoofd) verzekeren, - vastzetten; to - the solvency
of the underwriters, voor de verzekeraars del credere staan;
2. zeker stellen, bevestigen. f -, ow. verzekeringen sluiten. *- D, (-sjoerd'), dw. bn, verzekerd enz.; zie INSURE.
-, m. v. verzekerde, m. V. -$, ('-ar), m. verzekeraar,
assuradeur, m.
Insurgent, (in-sur'-dj unt), bn. oproerig, opgestaan. -,
m. oproerling, muiteling, insurgent, m.
Insuring, (in-sjoer'-ing), dw. bn. 1. verzekerend, assureerend; 2. vastzettend. -, s. (het) verzekeren.
Insurmountable, (in-sur-maunt'.i-hi), bn., *...BLY, bijes.
1. onoverkomelijk; 2. onbestijgbaar.
Insurrection, (in- sur-rek'-sjun), s. opstand, m. verzet,
o.; to rise in -, opstaan, in opstand komen; to rouse
to -, to urge to -, tot opstand aanzetten, in opstand
brengen. *- AL, ('-el), bn., --LY, * -ARY, bijw. oproerig,
tot een opstand behoorend, oproer... *- IsT, m. aanhitser -, drijver tot opstand, hevige democraat, m.
Insusceptible, (in-sus-sept'-i-bl), bn. - of, onvatbaar,
ongevoelig (voor); - of pain, niet vatbaar voor pijn,
- voor verdriet. *...BILITY, (-bil' -i-ti), s. onvatbaarheid,
ongevoeligheid, v.
Insussurration, (in-sus-ur-ree'-sjun), s. in-, toefluistering, v.
Intact, (in-tekt') bn. onaangeraakt, geheel. *--ABLE,
('- i - bl), bn. onvoelbaar, niet tastbaar.
Intagliated, (in-tel' j e-tid), bn. uitgehold, gegraveerd.
Intaglio, (in-tel' jo), s. gesneden -, gegraveerde steen, m.
Intangible, (in-ten'-dji-bi), bn., *...BLY, bijes. 1. onvoelbaar; 2. ontastbaar. *- NESS, *...BILITY, (-bil'-i-ti), s. 1.
onvoelbaarheid; 2. ontastbaarheid, v.
Intastable, (in-teest'- i-bl), bn. onproefbaar.
Integer, (in'-ti-djur), s. (rek.) geheel (getal), o.
Integral, (in'-ti-ghrel), bn., 5 -LY, bijw. 1. geheel, vol
volkomen; to keep bodies -, lichamen in hun-ledig,
geheel (onverdeeld) laten; 2. geheel -, volledig makend,
tot het geheel behoorend; - part, integreerend deel; 3.
(alg.) integraal; - calculus, integraalrekening•, - number,
integraal getal. -, s. 1. (het) geheel, alles, totaal; 2.
(alg.) integraal; (kh.) the s, e integralen (obligatiën
Nederl. sta.atschuld ad 2'/I 0/a).
Integrant, (in'-ti-ghrent), bn. tot het geheel behoorend,
integreerend.
Integrate, (in'-ti-ghret), bw. 1. volledig -, geheel maken;
2. (alg.) integreeren. *- D, ('-id), dw. bn. geïntegreerd enz.;
zie INTEGRATE. * ...ING, dw. bn. integreerend.
(-ghree'-sjun), s. 1. (het) geheel -, volledig maken; 2.
(alg.) integratie, v.
Integrity, (in-tegh'-ri-ti), s. 1. volledigheid, v. (het)
geheel, onverdeeldheid; 2. eerlijkheid; rechtschapenheid;
3. zuiverheid (van taal), v.
Integumation, (in-tegh joe-mee'-sjun), s. (ontl.) leer der
vliezen, v.
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ntegument, (in-tegh' joement), s. (ontl.) kraakbeen
dekvlies, o. -huid, v. * - ARY, ('.e-ri), bn. tot de-vlies,
vliezen behoorend, vlies...
Intellect, (in'- tel-lekt), s. verstand, verstandelijk ver
ION, (-lek'-sjun), s. begrip, o. -IVE, ('-iv),-mogen,.*
bn. verstandelijk, eerstands... *- UAL, (' -joe-ui), s, zie
INTELLECT. -, bn., *-- UALLY, bijw. 1. verstandelijk;
- being, verstandelijk wezen; 2. idealistisch; - scene,
idealistische voorstelling; - philosophy, bovennatuur
5 -UALIST, ( joe'-el-ist), m. dweper met het-kunde.
verstand, m.
Intelligence, (in-tel'-i-dj ens), s. 1. verstand; 2. bericht,
o. tijding, mededeeling, v.; to give - of, bericht geven
van; the latest -, de laatste berichten; 3. verstandhouding, overeenkomst, v.; fair -, goede verstandhouding;
ill -, slechte verstandhouding; to give a nod of -, een
wenk van verstandhouding geven; 4. voorzienigheid, v.
* -OFFICE, s. adres-, huur- en verhuurkantoor, o.
Intelligence, (in-tel'-i-djens), bw. berichten, mededoelen,
melden. *- D, ('-djenst), dw. bn. medegedeeld enz.;zie
INTELLIGENCE, bw. *...cER, ('-ur), m. v. 1. mededeeler,
vermelder, berichtgever, -geefster, m. v.; 2. correspondent, in. -, s. advertentie-blad, o. *...CING, dw. bn.
mededeelend, meldend enz.; zie INTELLIGENCE.
Intelligent, (in-tel'-i-dj ent), bn., * - LY, bijw. 1, verstandig, levendig va begrip, vatbaar; to be - of, begrijpen;
2. onderricht (van), bekend (met); 3. (Shak.) meldend.
*_IAL, (-djen'-sjel), bn. 1. tot de geestenwereld behoorend, bovenaardsch ; 2. verstandelijk, intellectueel.
Intelligible, (in-tel'-i-dji-bl), bn., *...BLY, bijw. - to,
verstaanbaar, begrijpelijk, duidelijk (voor). *...BILITY,
(-bil'-i-ti), *- NESS, S. verstaanbaarheid, duidelijkheid, v.
Intemerate, (in-tem' -ur-et), bn. zuiver, rein, onbesmet.
* -NESS, S. zuiverheid, reinheid, onbesmetheid, v.
Intemperament, (in- tem' -pur-e-ment), s. 1, slechte
staat, - toestand, in.; 2. slecht gestel, o.
Intemperance, (in- tem'-pur-ens), s. onmatigheid, v.;
- in study, overmaat van studie.
Intemperate, (in-tem'-pur-et), bn., *- LY, bijw. 1. onmatiglijk; to be - in labor, overmatig werken; to bein drinking, zich te buiten gaan in den drank; - mirth,
dolzinnige vreugde; 2. losbandig, wellustig; 3. niet
gematigd (klimaat). *- NEss, s. 1. onmatigheid; 2.
ongeregeldheid, losbandigheid; 3. slechte weêrsgesteldheld, v. 5 ...URE, ('-tjoer), s. overmaat, buitensporigheid, v.
Intempestive, (in -tem-pest'-iv), bn., -La, bijw. ontijdig, ter ongelegen ure. 5 ...ITY, (-tiv'-i-ti), s. gmv.
ontijdigheid, V.
Intenable, (in-ten'-i-hi), bn. onhoudbaar, onverdedigbaar,
(ook fig.); - opinion, onhoudbare meening.
Intend, (in-tend ), bw. 1. uitbreiden, vermeerderen; to
- heat, de warmte doen toenemen; magnetism may be
-cd or remitted, het magnetisme kan meer of minder
kracht bezitten; 2. - for, bestemmen; he -s a part of
the sum for your service, hij bestemt een gedeelte der
som tot uw gebruik; those laws are -cd for the general
good, die wetten strekken tot bevordering van het alge
welzijn; 3. voornemens zijn, zich voorstellen, be--men
doelen; I am surprised what he can - by this, ik ben
nieuwsgierig te weten wat hij daarmede kan bedoelen;
he -cd to give (giving) a ball, hij had plan een bal te
geven; he -s staying here, hij is van plan hier te blijven;
Iiothing more was -cd by this, titan, er was niets anders
mede bedoeld dan; no violence was -ed against them,
men beoogde geen gewelddadigheid tegen hen; they yen no harm, men wil u geen kwaad berokkenen; the
kindness -cd me by 2V, de vriendelijkheid welke N.
mij wilde bewijzen; he -s you to do it, hij wenscht dat
gij het doet ; 4. zorg dragen voor, waken over; this they
should carefully -, daar moeten zij vooral zorg voor
dragen. *-, s. voorwenden, voorgeven.
Intendancy, (in- tend'-en -si), s. 1. toezicht, o. bezorging,
v.; 2. hofmeesterschap, o.
Intendant, (in tend'-ent), m, opziener, opzichter, hofmeester, intendant, m.
Intended, (in- tend' -id), dw. bn. bestemd, bedoeld enz.;
zie INTEND, bw. -, bn., *-LY, bijw. 1. opzettelijk,
met bedoeling, voorgenomen; the - colony, de kolonie
welke men voornemens was te vestigen; an - duel, een
voorgenomen tweegevecht; 2. opzettelijk; an - insult,
een opzettelijke beleediging. --, m, v. aanstaande,
bruid, v. bruidegom, m.

INT.

INT.
Intender, (in-tend'-ur), m. v. die (iets) bedoelt, beramer,
beraarnster, m. v.
Intendiment, (in-tend' -i-ment), s. 1, oplettendheid, v.;
2. verstand, o.

Intendin.;, (in-tend'-ing), de'. bn. bestemmend enz.
*-, S. (het) bestemmen enz.; zie INTEND, bw.
Intendment, (in-tend'- ment), s. bedoeling,v.voornemen,o.
Intenerate, (in-ten'-ur-et), bw. (w. g.) verteederen,
verweeken. *-D, dw. bn. verteederd. *... ING, dw. bn.

verteederend. *...IoN, (-ee'-sj un), S. verteedering, V.
Intenible, (in-ten'-i-b1), bn. (Shak.) niet kunnende hou
-den,
onvast.
Intensate, (in-tens'-et), bn, aanwakkeren, sterker maken
(hitte, koude). *... ING, dw. bn. aanwakkerend.
Intense, (in-tens'), ho., * -LY, bij w. 1. hevig, sterk, vinnig, scherp; - heat, hevige warmte; - cold, vinnige
koude; 2. levendig, geweldig; - love, vurige liefde; suferings, hevige -, levendige smart; - interest, levendige belangstelling; 3. hardnekkig, volhardend; - study,
vlijtige studie, - oefening; - application, volhardende
vlijt; - thought, diep nadenken; 4. wegsleepend, vurig; phrases, warme -, hartstochtelijke woorden; to hate -ly,
geweldig haten, - verfoeien. -NESS, S. 1. hevigheid,
kracht, vinnigheid; 2. inspanning, volharding, vlijt; 3.
kracht, v. geweld; 4. vuur, o. innigheid, v.
Intensified, (in-tens'- i -fajd), dw. bn. heviger gemaakt.

Intensify, (in-tens'- i -faj), (vt en vdw. intensified), bw.
hevig -, heviger maken . *-ING, dw. bn. hevig -, heviger
makend.

Intension, (in-ten'-sjun), s. 1. spanning; 2. inwendige
sterkte, - kracht;3.toenemende hevigheid;4.inspanning,v.

Intensity, (in-tens'- i -ti), s. gmv. 1. zie INTENSENESS; 2.
zwaarwichtigheid (eenei misdaad), v.
Intensive, (in-tens'-iv), bn., *-LY, bij w. 1. gespannen;
2. spanbaar, vatbaar om gespannen te worden; 3. aan
volhardend, ijverig; -particle, (taalk.) verster--houden,
kend woordje.
Intent, (in-tent') bn., * -LY, bijw. vlijtig, ingespannen;
to be - on (upon), zich vlijtig bezig houden snot; to
be - on pleasure, tuk zijn op vermaken; Portuguese were
- upon discovering a new rout, de Portugeezen zochten
ijverig naar een nieuwen doortocht; be - to take up the
meaning, bevlijtig u den zin te verstaan; he sank into
an - revery, hij verzonk in diep gepeins. --, s. 1. voor
doel; 2. voorwerp, o.; to all - and purposes,-nem,pla
op alle wijze, in allen opzichte; to the -, ten einde, opdat.

Intention, (in-ten'-sj un), s. 1. doel, o. bedoeling, v.
voornemen, o.; to have on - to, voornemens zijn om...;
it is his - to go on, liet is zijne bedoeling verder te
gaan, - het voort te zetten; 2. vlijt, inspanning, groote
oplettendheid, v . * -AL , (-'el), bn ., -LY, bij w. opzette-

lijk; (recht.) met voorbedachten rade . * -ED, ('-und), bn.
voorbedachtelijk; well -, ill -, wel -, kwalijk gezind.
Intentive, (in-tent'-iv), bn., * -LY, bijw. (w. g.) oplettend, vlijtig. *-NEss, S. oplettendheid, vlijt, v.
Intentness, (intent -nes), s. 1. opzettelijkheid; 2. vlijt,
oplettendheid, v.
Inter, (in-ter'), bw. 1. begraven; 2. met aarde bedekken.
Inter, (in'-tur), bij w. (voorvoegsel), tusschen. °-ACT, S.
(toon.) tusschenbedrijf, 0. entre-acte, v. *--ACTION, S.
tusschen-handeling, v. * -AGENT, m. v. tussehen-per-

soon, m. v. -, S. hulpwerktuig, o . -A^INIAN, (ens'- ni -en),
bn. tusschen rivieren liggend . * -ANIMATE, bw. wederkeerig aanmoedigen, - bezielen . 5 -ARTICCTLAR, bn.
(ontl.) tusschen-gewrichts... -B ASTATIO\, S. pleister-

werk, o. * -CALAR, (-tur'-kel-ur), -Y, bn. ingelaseht,
ingevoegd; - day, schrikkeldag. * -CALATE, ('-kel-et),
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stormen maken de kust ongenaakbaar; 2. afbreken,
stremmen; to - the course, den loop stremmen (van); 3.
tegenhouden; 4. verbergen, omhullen; 5. (wisk.) bevatten,
besluiten. -ED, dw. bn. onderschept enz.; zie ISSTEB CEPT. 5 -CEPT ER, (-sept'ur), m. v. 1. onderschepper, op.

vanger, -ster; 2. belemmeraar, -ster, m. v. *- CEPTING,
dw, bn. onderscheppend enz. -, s. (het) onderscheppen enz .; zie INTERCEPT. * -CESSION, s. 1. with, be-

middeling, voorspraak (bij). -AL, bn. bemiddelend, verdedigend, pleitend. *-cassoz, m. 1. bemiddelaar, m.
voorspraak, v.; 2. (r. k.) coadjutor (van een bisschop),
m. * -CESSORIAL, (ces-so'-ri-el) , * -CESSORY, (-ces'- so-ri),

bn. bemiddelend; pleitend. * --CHAIN, (-cheen'), bw. aaneenketenen, -sluiten, -boeien . -ED, dw. bn, aaneengeketend enz .•, zie INTERCHAIN. 5 -CHAINING, dw. bn . aaneen

. 5 -CHANGE, (-cheentsj'),bw. - for, 1. onderling-ketnd
ruilen; 2. beurtelings afwisselen, opvolgen. -, s. 1. ruil,
m.; 2. beurtelingsche afwisseling,v.;3.(kh.)ruilhandel,wissel, m . * -CHANGEABLE, bn., ... BLY, bij w.1. ruilbaar; 2. we-

derkeerig; 3. beurtelings; 4. opvolgend. -NEss,*-cHANs. gmv. 1. ruilbaarheid; 2. wederkeerigheid,
v.; 3. (liet) beurtelingsche. 5 -CHANGED, dw. bn. geruild
enz.; zie INTERCHANGE. * - CHANGEMENT, s . (Shak .)ruil,m.
GEABILITY,

beurtwisseling, v. 5 --CHANGING, dw, bn. ruilend enz.
-, S. (het) ruilen enz.; zie INTERCHANGE. * -CHAPPER,

s. tusschen-, ingelascht hoofdstuk, o. *-0HECK, bw. -

with, dooreenmengen, vermengen. -ED, dw. gemengd.
-I\G, dw. bn. mengend . * -CIDENT, (-saj'-dent), bn.
tussehen-inkomend, -intredend . - GIFTEN T, (-sip' jent),

bn, onderscheppend. -, s. onderscheppend voorwerp, o.
* -CISION, (-sie'-zjun), s. afbreking, stoornis, v . * -CLLDE,
(-kleed'), bw, zie INTERCEP T . * -CLUSION, (kloe'-zjun),
S.

zie INTERCEPTIol' . * -COLUMNATION, s. (bk .) ruimte

tusschen de zuilen, v. 5 -costMoe, ow. 1. te zamen
eten, - spijzen; 2. (landb.) een gemeente-weide bezitten.

*- COMMONAGE, s. 1. gemeenschappelijke tafel, v. dischgenootschap, o.; 2. gemeente-weide, v. *-COMMOCING
dw. 1. te zamen etend ; 2. - weidend.
McCI CABLE, bn. onderling mededeelbaar. *-coMMuNICATE, ow. onderling gemeenschap hebben. -, bwonderling mededeelen....ioN, (-kee'-sjun), s. onderlinge.
gemeenschap, - mededeeling, v. 5 -COscsiuNION, *-co5I-

MUNITY, s. onderlinge -, wederkeerige gemeenschap; 2.
verdraagzaamheid, v . 5 -COSTAL, (kost' -el), bn. (ontl.) tusschen de ribben liggend, tusschenribs... --, s. (ontl.)
tusschen-ribsdeel, o. 5 -couxsz, s. 1. verkeer, o.gemeonsehap, v. handel, m. betrekkingen, v. Inv.; to have -with, to hold - with, betrekking -, verkeer onderhouden
met; free-, 1. vrije gemeenschap, vrij verkeer; 2. (zeev.)
practica (op een quarantaine-plaats); 3. ruil, ruilhandel; (fig.) - of smiles, wisseling van lonkjes.-cuR,
(-kar'), ow. tusschen beide komen. *-Ct RRENCE, S. tusschenkomst, v. (het) tueechenintreden. *-cuRRENT, bn.
1. tusschenkomend; 2. bijkomend; 3. (gen.) an-pulse,
ongelijke -, intermitteerende pols. 0 -cUT ANE0Us, bn.
(ontl.) tuesehen huid en vleesch, tusschenhuids... * -DEAL ,
s. ruilhandel, m. 0-DENT IL, s. (bk.) tusschen-kalvertand,
m. * -DEPENDF5NCE, s. wederkeerige afhankelijkheid, v.
0 -DEPECDENT , bn, wederkeerig-, onderling afhankelijk.
°-DlcT, (- dikt'), bn. 1. verbieden, ontzeggen; 2. (kerk. r.)
in den ban doen, interdiceeren. -, s. 1. verbod, o.; to
put ass - upon, verbieden; 2. (r, k.) kerkban, m. interdict, o.; the Pope laid the kingdom under an-, de Paus

sprak den kerkban over het koninkrijk uit. -ED, dw.
bd. verboden enz.; zie IN TERDICT , bn. -]No, dw. ho.
verbiedend enz. , s. (het) verbieden enz.; zie INTERDICT, bw.

0 -DICTION, S. 1. verbod,

0. enz.;

zie INTER-

DICT, s.; 2. vloek, m . 0 -DICTIV E, bn. verbodskraehtig,
bw. inlasschen, invoegen. -D, div. bn. ingelascht.
verbiedend . 0 -DICTORY , ho. verbiedend, tot een verbod
* ...CAL ATING, dw. bn . inlasschend . 5 -CAL 4TION, (-kelbehoorend . * -EQUINOCTIAL , bn, tusschen de nacht - en
ee'-sjun), s. inlassching; invoeging, v . * -CEDE, ow.
dagevening, tusschen 19 Maart en 19 September.
1. tusschen doorgaan; 2. tussehen beide komen, zich als
bemiddelaar stellen; 3. - with, opkomen, pleiten voor; Interest, (in'-tur-est), s. 1. belang, o.; resumes -, alge
belang; private--, particulier belang; shipping -,-men
let me - with you for him, duld dat ik te zij nor gunste tot
zeehandel; to bring into -, te win to the - of, tot het
U spreek. -D, dw. ho. bemiddeld enz.; zie INTERCEDE.
belang ovorhalen van, winnen voor; to have an - in a
* - CEDENT, bn. 1. tussehen doorgaand; 2. bemiddelend,

tusschen beide komend; 3. pleitend voor .

CEDER,

m. v. 1. bemiddelaar, -ster; 2. pleiter, verdediger, -ster
(bij), m. v . 5 -CEDIN G, dw. bn. bemiddelend enz. -, s.
(het) bemiddelen enz.; zie INTERCEDE. *_CELLUL R, bn .

(plant.) tusschen-cellig, tusschen-cels... -czpT, (sept'),
bn. 1. onderscheppen, opvangen; the letters were -cd,
de brieven werden onderschept; (fig.) sterins - the shore,

concern, belang bij -, deel in eerre zaak hebben; - in a
vessel, medereederij, scheepspart; party of-, de geïnteresseerde, belanghebbende; he had a great - in going, hij
had er veel belang bij er heen te gaan, - te reizen; it is
of - to them, het iá van belang voor hen; to attend to
o,te's

--s, iemands belangen waarnemen, er over waken,

ze behartigen; to convey one's - s te, zijne belangen opdra-
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gen (overdragen) aan; 2. partij, vlag, politieke kleur, v.;
the landyrave espoused his -, de landgraaf omhelsde
(koos) Zijne partij; 3. invloed, m. gezag, o.; I have no with him, ik heb niets over hem te zeggen, ik heb geen
invloed op hem; to acquire an - with, invloed verkrijgen
op; the - he had secured in her bosom, het gezag dat hij
over haar gemoed had verkregen; to make - with, om
den steun -, de voorspraak vragen van, de gunst trachten te verwerven van; to make -for, om iets vragen, op
iets aanhouden; the head of an ancient and powerful -,
het hoofd van eon oud en invloedrijk geslacht; to possess
good -, machtige beschermers hebben; 4. belangstelling,
V.; to give an - to, belangstelling inboezemen aan; he
has (feels, takes) no - in it, hij heeft -, voelt -,
voedt geen belangstelling er in; to create -, belangstelling wekken; he bears her some -, hij is niet onverschillig voor haar, hij ziet haar gaarne; 5. (kh.) interest,
m. rente, v.; simple -, enkele interest; compound -,
samengestelde interest, interest van interest, rente op
rente; to put on -, op interest zetten; to lend out money
at -, geld op interest (rente) plaatsen; to borrow at
six per cent -, geld tegen zes ten honderd opnemen; to
bear -, interest dragen; to pay with -, met woeker betalen (inz. fig.). 5 - ACCOUNT, s. (boekh.) interest-rekening,v.
Interest, (in'-tur-est), bw. to - in, on, 1. belang -, deel
geven (in, aan) to - one's self in an undertaking, geld
beleggen -, deel nemen in eene onderneming; 2. belang
hebben bij; every body is -cd in it, ieder heeft er belang
bij; you are -cd in their happiness, hun geluk is uw
belang; 3. belangstelling inboezemen, - opwekken, interesseeren, treffen, bewegen; the catliolic princes werewarmly
-cd in their cause, de katholieke vorsten toonden Bene
warme belangstelling voor hunne Zaak; it is impossible
not to be -ed for a man so brave, het is onmogelijk geen
belang in een zoo dapperen man te stellen; my feelings
had become strongly -cd in his story, zijne geschiedenis
had mijn medegevoel ten hoogste opgewekt; I am -ed
to know the issue, ik ben nieuwsgierig den uitslag (het
einde) te weten; to get more and more -cd in, meer en
meer belang stellen in; she seemed -cd that I should not
lose myself, zij scheen er belang in te stellen dat ik
mij niet in het verderf zou storten. *- ED, dw. bn. deel
gehad, - genomen enZ.;Zie I1\TEREST, bw. -ING, dw. bn.
deel hebbend enz. -, ba. 1. belangzuchtig; 2. belangwekkend. -, s. (het) deel hebben, - nemen enz.; zie
INTEREST, bw.
Interfacial, (in-tur-fee'-sjul), bn. tusschen vlakken besloten, tusschenvlaks...
Interfere, (in-tur-fier'), ow. - with, 1. tusschen beide
komen, zich bemoeien met, bemiddelend optreden; he
-d with the governor, hij wendde zich tot den gouverneur
om; laad he not -d, ware hij niet tussehen beide gekomen; to - in with disputes, zich in twisten mengen;
why did you -? waarom bemoeidet gij er u mede ? I
never love to - with my colleagues in their business, ik
houd er niet van mij met de zaken mijner ambtgenooten
te bemoeien; 2. verhinderen, beletten, tegenwerken; to
-- with claims, zich tegen aanspraken verzetten; to with interests, belangen kwetsen; the instant that this
bigotry was -d with, van het oogenblik af waarop aan
deze schijnheiligheid paal en perk gesteld werd; to with a prospect, een uitzicht betimmeren, - maskeren;
3. tegen elkander botsen, stootgin; their interests -d
with each oilier, hunne belangen waren lijnrecht strijdig
met elkander; 4. (rijsch.) aanslaan, zich strijken. *- D,
dw. bn. tusschen beide gekomen enz.; zie INTERFERE.
Interference, (in-tur-fier' -ens), s. 1. tusschenkomst, bemoeiing, v.; 2. beletsel, o. verhindering; 3. botsing, v.
conflict, 0.; 4. (rijsch.) strijking, v. aanslag, m.'
Interferiug, (in-tur-fier'-ing), dw, bn. tusschen beide
komend enZ. -, s. (het) tusscben beide komen enz.;
zie INTERFERE.
Inter$uent, (in-tur-floe'-ent), *...FLUOU5, (-floe'-us), bn.
tusschen stroomend.
Interfoliaceous, (in-tur-fo-li-ee'-sjus), bn. (plant.) tusschenbladerig. *...FOLIATE, (-foo'-li-ct), bw. (boekti.) doorschieten (een boek met wit). * .. JULGENT, (-ful'-djent),
bn. tusschen schijnend, - lichtend. *...FUSED, (-fjoezd'),
bn. tusschen gegoten, - gemengd.
Intergaping, (in-tur-ghee'-ping), s. (taalk.) gaping, v.
hiatus, m.
Interim, (in'- tur-im), s. tussehentijd, m. interim, o.; in

the -, voorleopig, intussehen.

5 -BILL, *-SHARE, s_
(kh.) voorloopig aandeel, bewijs van storting, recePia, o. *- IsTIC, bn. tusschentijds...; interimistisch.
Interior, (in-ti'-ri-ur), bn., 5-LT, bijes. 1. inwendig, innerlijk, binnen; 2. binnenlandsch. -, s. 1. binnenste;
2. binnenland; minister of the -, minister van binnen
-landsche
zaken.
Interjacent, (in-tur-djeo'-sent), ho. iusschenliggend, tusschen... *...CENCY, ('-sen-si), s. (het) tusschenliggen.
Interject, (in-tur-djekt'), bw.1. tusschenstellen,-werken;
2. inlasschen, inschuiven. -, ow. tusscheninkomen..
*-FD, dw. tusschengesteld enz.; zie INTERJECT. -ING,
da- . bn. tusschenstellend onz. -, s. (het) tusschenstellen
enz.; zie INTERJECT.
Interjection, (in-tur-djek'-sjun), s. 1. tusschenstelling r
insehuiving, inlassehing,v.; 2. (taalk.) tusschenwerpsel, o.
*-AL, bn, ingelascht, ingeschoven.
Interjoin, (in-tur-djojn'), bw. tusschenvoegen. *- ED,
(-djojnd'), dw. bn. tusschengevaegd. 5-ING, dw. bn. tusschenvoegend.
Interjoist, (in-tur-djojst'), s. (bk.) ruimte tusschen twee
balken, v. *...JONCTION, (djunk'-sjun), s. tussehenvoeging,
v. -voegsel, o. * 5(5 IT, bw. te zamen, aaneenbreien.
5 ...KNOWLEDGE, s. (w, g.) wederzijdsche -, onderlinge
kunde (wetenschap), v. *...LACE, (-lees'), bw. ineenslingeren, -vlechten. -D, dw. bn. ineengevlochten. 5 ...LACEMENT, S. ineenslingering, -vlechting, v. *...LACING, dw..
ho. ineenvlechtend. -, s. (het) ineenvlechten. 5 ...LAMINATED, bn, in platen besloten. *-LAPSE, (- lops'), s. tusschentijd, m. verloop, o. 5 -LARD, (-laard'), bw. 1. doorspekken; 2. (fig.) inmengen, doorspekken (met). -ED, dw.
bn. doorspekt; (ook fig.). 5 ...LARDING, dw. bn. doorspekkend. 5 ...LAY, (-lee'), bw. tusschenleggen, - plaatsen.
5 ..J.EAF, S. tussehenblad, o. 5 ...LEAVE, (-hey'), bw. zie.
INTERF0LIATE. * ...L1NE, (-lajn'), s. 1. tusschenlijn, v. -regel,
m.; 2. (drukk.) interlinie, v. -, bw. 1. tussehen de regels
schrijven; 2. beurtelings een lijn openlaten; 3. (drukk.)
interlinieeren. *...LINEAR, (lin'-i-ur), -Y, bn. 1. met tusschenlijnen; 2. (drukk.) interlineair. 5 ...LINEARY, (lin'i-ur-i), s. 1, boek met interlinibn; 2. - met aanhalingen
tussehen de bladen, o. *...LINEATION, (-lin-i-ee' sjun), S.
1. tusschenschrift, o.; 2. (drukk.) interlineatie, v....LINED, (-lajnd'), dw. bn. geïnterliniëerd enz.; ZiOINTERLIINE,.
bw. *...LINK, (link'), bw. samen -, aaneenklinken, -schakelen. -ED, (-linkt'), dw, bn. aaneengeklonken. *...LInKING, dw. bn. aaneenklinkend. * ... LOBULAR, (- lob' joe-lur),
bn. tusschenkwabbig. *...LOCATION, C. tusschenplaatsing,.
v. * ... LOCK, ow. ineensluiten, -loopen. * ... LOCUTION, S. 1.
tweespraak, dialoog, v.; 2. (recht.) interlocutoir, 0....LOCUTOR, ( - lok' joe-tur), m. v. spreker -, spreekster (in een
dialoog), m. v. -Y, bn. 1. uit tweespraken (dialogen)
bestaand; 2. (recht.) interlocutoir (verhoor enz.). *...LOPE,
(- loop'), ow. 1. (kh.) drukken (den handel); 2. smokkelen..
*...LOPER, (- loop'-ur), m. 1. die den handel drukt; 2..
smokkelaar, (ook schip); 3. beunhaas, m. *.•.LOPING, dw.
bn. smokkelend enz.; zie INTERLOPE. * ..j.UCATE, (-ljoe'ket), bw. licht geven (door het weghakken van takken
enz.). -D, dw. bn. licht gegeven. *...LUCATING, dw. bn.
licht gevend. *...LUCATI0n, (-ljoe-kee'-sjun), s. lichtgeving, v. *...LUCENT, (-hoe-sent), ho. tusschenschijnend.
*...LUDE, 5. tusschenspel, intermezzo, o. -D, bn. 1. met een
tussehenspel; 2, ingelascht. *...LUDER, m. v. (toon.) tusschenspeler, - speelster, m. v. *...LUENCY, (-ljoe'-un-si), s..
1. tusschenvloeiing, v.; 2. tusschenstroom, m. ...LUNAR,.
(.ljoe'-nur), -Y, ho. (sterr.) tusschen nieuwe en volle
maan. *...LUNIUM, (-ljoe'-ni-um), s. (sterr.) donkeremaan,
V. 5 ...MARRIAGE, S. dubbel huwelijk (tusschen twee familiën), o. *...MARRIED, bw. bn. door een dubbel huwelijk
verbonden. *...MARRY, dw. door een dubbel huwelijk (In
twee familiën) verbinden. -ING, dw. bn. zoodanig verbindood. *...MAXILLARY, bn. tussehen de kaken, tusschenkaaks. *...MEAN,s.tusschenbedrijf,o.(ook fig.). *_MEATION,
(-mi-ee'-sjun), s. tusschenvloeiing, -strooming, v. *- MEDDLE, ow. zich bemoeien, zich (opgeroepen) in iets mengen. -, bw. vermengen (met). -D, dw. bn. bemoeid
enz.; zie INTERMEDDLE. * ...MEDDLER, m. v. 1. die zich
bemoeit met enz.; 2. bemoeizieke, bemoei-al, m. v.
*...MEDDLING, dw. ho. zich bemoeiend. -, s. (het)
bemoeien, bemoeiing, v.
Intermede, (in-tur-meed'), s. tusschenspel, o. ; zie

INTERLUDE.

Intermediacy, (in-tur- mi'-di-e -si), s. bemiddeling, tus-
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quaestie, exceptie,v. *...PLEDGE,(- pledsj),bw. wederzijds
sehenkomst, V. * ...MEDIAL, * ... M.EDIARY, bn. tussehenligverpanden, - waarborgen. -D, dw. bn. wederzijds vergend; - space, tussehenruimte.
pand. *...PLEDGING, dw. bn, wederzijds verpandend.
Intermediate, (in- tur- mi' -di-et), bn., *- LY, bij w. mid*...PocNT, bw. (drukk.) interpuncteeren. -ED, dw. bn.
den..., (het) midden houdend, tussehen. -, bijw. door,
geïnterpuncteerd. *...POINTING, dw. bn. interpuncteerend.
ten gevolge. *-coLoRS, S. mv. midden - kleuren, - tinten.
*...POLATE, (' -po -let), bw. 1. inlasschen, invoegen; 2.
*-HooRs, s. mv. tussehen -uren, o. mv. * -SPACE, s. tusonderschuiven, vervalschen. -D, dw. bn, ingelascht;
schenruimte, v. »- ToUR, S. tussehen- invallende reis, V.
ondergeschoven. 5...POL&.TING, ('- po -le-ting), dw. bn.
*-TRt1DE, s. tussohen-, transito - handel, m.
inlassehend; onderschuivend. *...POLATION, (- po -le'Intermediate, (in-tur- mi' -di-et), s. (gen.) (scheik.) opsjun), s. 1, inlassching, invoeging; 2. onderschuiving,
lossend vocht, o. *...ION, (- ee'-siun), s. tussehenkomst,
vervalsching, v. 5 ...POLATOR, ('- po -le-tur), m. 1. inlas
bemiddeling, v.
bijvoeger; 2. vervalseher, m. *...POLISH, (- pol' -is),-scher,
Intermedium, (in-tur- mi' -di-um), s. 1. tussehenruimte,
bw. tussehen in polijsten. -ED, dw. bn. tussehen in
v.; 2. hulpmiddel, o.
gepolijst. *...POLISIlING, (- pol' -iss-ing), dw. bn. tussehen
Intermell, (in-tur-mel'), bw. in-, doormengen.
in polijstend. *...PouE, (- poon'), bw. tussehen in lassehen.
Interment, (in-tur•'- ment), s. begrafenis, v.
*...PosAL, (-pooz'-el), s. tusschonkomst, bemiddeling,
Intermention, (in -tur-men'-sjun), bw. tussehen in vermelden. *...MEWING, S. (jacht.) ruitijd (der valken), m.
V. *...PosE, (- poos'), bw. 1. tusschenstellen, - zetten,
- plaatsen, (ook fig.); to - one's services to reconcile
*...MICATION, (- mi -kee'-sjun), S. tusschenschijn, m. ...azIcontending parties, met iemands goede diensten tussehen
GRATION, (- mi -ghree'-sjun), s. wederzijdsche verhuizing,
beide komen om twistende partijen te verzoenen; 2.
- verwisseling van woonplaats, v.
bemiddelen. -, ow. 1. tusschen beide komen, bemiddeInterminable, (in-turm'- i- ni -bl), bn., *...MINABLY, bij w.
lend optreden; 2. (iem.) in de rede vallen. -, s. tus(.eindeloos; 2. grenzenloos,oneindig,onmetelijk. *-NEss,s.
schenkomst, bemiddeling,v. -D,dw. bn.bemiddelend enz.;
1. eindeloosheid; 2. grenzenloosheid, v. *...MINATE, bn.
zie INTERPOSE, bw. en ow. 5 ...Posza, (-pooz'-ur), in. v.
zonder einde, eeuwig. -, bw. dreigen. *...MINATION,
tusschenpersoon, bemiddelaar, -ster, m. v. ...PosiuG, dw.
(-ee'-sjun), S. bedreiging, v. *...MINGLE, bw. dooreenbn.
bemiddelend. -, s. (het) bemiddelen. *...POsIT,
mengen, inmengen. -, ow. vermengd zijn. -D, dw. bn.
(- pooz'-it), s. (kh.) stapelplaats, v. *...POSITIoN,(- po -zi'-sjun),
dooreengemengd. *...ING, dw. bn. dooreenmengend.
s. 1. tussehenplaatsing, v.; 2. (fig.) tusschentoestand, m.;
*...MISSION, S. 1. afbreking, v. (het) ophouden; without
3. tusschenkomst, v.; 4. tusschengeplaatst voorwerp,
-, zonder ophouden; 2. (muz.) pauze, v....DïISSIVE,
o. ...PosURE, (-poo'-zjoer), s. (het) tusschen plaatsen.
bn., -LY, bijw. afgebroken, stuksgewijs, afgedeeld bij
Interpret, (in-tur'- pret), bw. 1. uitleggen, verklaren,
(in) afdeelingen.
duiden; 2. vertolken. *- ABLE, ('- i - bl), bn. 1, uitlegbaar,
Intermit, (in-tur-mit'), bw. schorsen, opschorten, afbrevoor uitlegging vatbaar, verklaarbaar; 2. vertolkbaar.
ken. -, ow. ongeregeld -, met tusschenpoozen gaan,
* -ATION, (-ee'-sjun), s.1. uitlegging, verklaring, duiding;
- geschieden. *-TED, dw. bn. geschorst, afgebroken.
2. vertolking, v. * -ATIVE, ('-e-tiv), bn., - LY, bijes. 1.
*-TENT, bn. afwisselend, beurtelings; - fever, afuitgelegd, verklaard; 2. duidelijk; 3. uitleggend. * -ED,
gaande koorts. *- TING, dw. bn. schorsend, afbrekend,
('-id), dw. bn. uitgelegd enz.; zie INTERPRET, bw. * -ER,
bij beurten.
('-ur), m. V. 1. uitlegger, verklaarder, -ster, In. v.; 2.
Intermix, (in tur-miks'), bw. ondereen -, te zamen mengen.
tolk, m. *_ING, dw. bn. uitleggend enz. -, s. (het)
*-, ow. gemengd zijn. -En, (-mikst') dw. bn. onder
uitleggen enz.; zie INTExPRET, bw.
* -ING, dw. bn. dooreenmengend. * -TURE,-engmd.
Interpunction, (in-tur-punk' sjun), s. zie PUNCTUATION.
('-tj oer), s. 1. mengsel, o.; 2. bij menging, v.
Intermodillion, (in-tur-mo -dil'-jun), s. (bk.) tusschen- Interreceive, (in-tur-ri-siev'), bw. onderling ontvangen.
spar, v. *...MONTANE, (- munt' -en), bn. tussehen bergen. Interred, (in-tort'), dw. bn. begraven; zie INTER, bw.
*...MUNDANE, (mun'-der), bn. tusschen-wereldsch. ...Mu- Interregnum, (in-tur-regh'-num), *...REIGN, (- reen'), s.
tussehenregeering, V.
RAL, (- mjoe' -rel), bn. tussehen maren. ...MUSCULAR,
(- mus' -kjoe-lur), bn. (ontl.) tussehen spieren. *...cruTATIoN, Interrer, (in-ter'-rur), m. begraver, doodgraver, m.
(-mjoe-tee'-sjun), s. onderlinge verwisseling, beurtwisse - Interrex, (in'-tur-reks), m. tussehenkoning, regent, m.
Interring, (in-ter'-ring), dw. bn. begravend. -, s. (het)
ling, v, *.,.MUTUAL, (- mj oe'- toe-el), bn. benrtelingseh.
begraven.
Intern, (in-turn'), *_AL, bn., *- ALLY, bij w. 1. inwendig,
binnen; - cause, inwendige oorzaak; - disease, inwendige Interrogate, (in-tur'-ro-ghet), bw. 1. ondervragen, ver
verhoor nemen. -, ow. vragen doen,-horen;2.i
ziekte; - angle,binnenhoek;2.innerlijk;- value,innerlijke
- stellen. -D, dw. bn. ondervraagd. *...ING, dw. bn.
waarde; 3. huiselijk, huis..., binnenlandsch; - war, burondervragend. *...ION, (-ghee'-sj un), s. 1. ondervraging,
geroorlog; - troubles, inwendige onlusten; 4. wezenlijk.
V.; 2. (recht.) verhoor, o.; 3. vraag, v.; 4. (spraakk.)
International, (in-tur-nee'-sjun-el), bn. tot het onder
internationaal; - com--lingvokerbhnd,
vraagteeken, o. ...Ivw, (-rogh'-e-tiv), bn., --LY, bijw. 1.
merce, internationale handel; - law, internationaal -,
vragend, vragenderwijs; 2.(spraakk.)vragendvoornaamwoord....oR, ('-ur), m. v. ondervrager, vrager, vraag
volkenrecht;- law of copy-right,internationaal kopijrecht.
(recht.) verhoor, o.-ster,m.voa(gh'-tri),s.
Internecine, (in-tur- ni' -sajn), bn. (gen.) doodelijk.
-, bn. ondervragend.
*...NEOION, (- ni' -sjun), s. (w. g.) slachting, v. bloedbad,
moorddadig.
In terrorem, (in-tur-ro'-rem), bijes. ten afschrik, tot
o. ...NECIVE, (- ni' -siv), bn., doodend,
voorbeeld.
Internection, (in-tur- nek' -sjun), s. (w. g.) onderlinge
band, m. - verbinding, v. *...NODE, ('- nood), s. (plant.) Interrupt, (in tur- ruilt'), bw. 1. schorsen; 2. in de rede
vallen. *-, bn. afgebroken, gapend. * -ED, ((-id),
tusschenknoepstuk, o. *...NoDATIoNs, (-no-dee'-sjuns),
dw. bn., --LY, bijw. geschorst enz.; zie INTERRUPT.
* ...NODII, s. mv. (ontl.) vingergewrichten ,o.mv. * ...voDIAL,
*-ER, ('-ur), m. v. 1. schorser, -ster; 2. die in de rede
(-no'-di-el), bn. tot de gewrichten behoorend, gewriehts...
valt,
m. v. * -ING, dw. bn. schorsend; in de redA val
onder
ons.
Inter nos, (in'-tur-nos), bijw.
schorsen. *..ION, (-rup'-sjun), s. i.-lend.,s(ht)
Internuncio, (in-tur-nun'-sji-o), *...NUNCIUs, (-sji-us),
schorsing, v.; 2. (het) in de rede vallen, stoornis, v.;
m. (mv. -cii),1. afgezant; 3. pauselijk afgezant; 3. (oudt.)
zelden
in de rede worden gevallen; to
fer
few
-s,
to suf
afgezant van den Duitsehen keizer -, (thans) gezant van
meet with -s, in de rede worden gevallen; nu en
den keizer van Oostenrijk bij het Turksehe hof, m.
dan geschorst -, afgebroken worden (inz. van begonnen
Interosseal, (in-tur- os - 'si -el), *...ossEous, (- os' - si -us),
werken); 3. tusschenkomst; 4. verhindering, v. beletsel,
bn. (ont.) tussehen de beenderen, tussehenbeens...
o.; - by the sea, afscheiding door de zee. ...IVE, ('-iv),
*...PEAL, (- piel'), bw. in de rede vallen. *...PEL,
bn., -LY, bijw. afbrekend, scheidend.
(- pel'), bw. te berde brengen. *...PE[ LATION, (-pel
rede vallen, tegenspraak;-le'sjun),.1(htid Interseapular, (in-tur-skep'-joe -lur), bn. (ontl.) tusschen
de schouders. *...SCIND, (- eind'), bw. afsnijden, afbreken.
2. oproeping, dagvaarding, v.; 3. vragen (in een lands-ED, ('-id), dw. bn. afgesneden. *.,.SCINDING, dw. bn.
vergadering) aan een minister enz. gericht, interpellatie,
afsnijdend. *...scRIBE, (-skrajb'), bw. tussehen schrijven.
V. *...PENETRATE, (- pen' -i- tret), bw. elkander doordrin-D, (-skrajbd'), dw. bn. tusschen geschreven. *...sCRIBgen. *...PETIOLO.a, (-pet'- i -o-lur), bn. (plant.) tussehen
ING, (-skrajb'-ing), dw. bn. tusschen schrijvend. *sa
bladstengels. *...PILASTER, (-pi-les'tur), s. (bk.) tusschenCANT, ( -si'-kent), bn. in dealen snijdend, kruisend.
zuil, v. *...PLEAD, (-plied), ow. (recht.) een incident
*...SECT, (- sekt'), bw. snijden, kruisen (inz. van lijnen).
opwerpen. *...PLEADER, (-plied'-ur), S. (recht.) incidenteele
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-, ow. elkander snijden, -ED, dw. bn. gesneden, gekruisd. *... sECTING, (-sekt'-ing), dw. bn. snijdend, kruiend. *... sECTTON, (-sek'-sjun), S. t. snijding, kruising;
2. (meetk.) intersectie, v.; 3. (meetk.) ontmoetingspunt,
0.

* ...SEMTNATE, (- Sem'-i -net), bw. tusschen zaaien.

*...sERT, (-surt') bw. inlasschen, inmengen. -FD, dw. bu.
ingelaseht. *... SERTING, dw. bn. inlassebend. *... SERTION,
(- sur' -sjun), S. inlassching, invoeging, v. *...snocK, (- sjok'),
bw. te zamen stootes, onderling botsen. -ED, dw. bn.
gebotst. *...sgocgTNG, dw. bn. botsend. ...solL, (-sojl'),
bw. aardlagen op elkander stapelen. -, s. (bk.) hangkamertje, entresol, o. *... SPACE, ('-spees), s. tussehenruimte, V. (-spurs'), bw. tussehen strooien, i
bestrooien, vermengen. -D, (-spurst'), dw. bn. bestrooid.
*... SPERsTNG, (-spurs'ing), dw. bn. bestrooiend. -, s.
(het) bestrooien. *... SPERSION, (-spur'-sjun), s. tussebenstrooiing, bestrooiing, menging, v. *.:. STELLAR, (-stel'

t^TICF.,-lur),Ybn.(ste hdrn.
(' stis), S. 1. tusschenruimte, kloof, v.; 2. tussebentijd,
m. *... sTITIAI,, (-sti'-sjel), bn. 1. met tusschenruimten,
met kloven; 2. tusschen invallend. *... STRATIFIED, (-stret i-fajd), bn. (aard.) met tussehenlagen. *... TALK, ( taok'),
ow. samenspreken. *... TANGLE, (-ten'-gl), bw. ineenvlechten, - slingeren. *... TEXTURE, (-teks'-tjoer), s. 1. inweefsel,
o. invleehting, v.; 2. (fig,) weefcel, o. *... TIE, ('-taj), s.
(timm.) richel, v, bindbalk, m. laseb, v. *... TIssuED, (-ti'sjoed'), bn. ineengeweven. *... TRANSPUICOUS, (-tren-spik'joe-us), bn, tusschen schijnend, - glinsterend. *... TROPICAL,
-

-

(-trop'- ik-el), bn. tussehen de keerkringen. *... TWINE,
(-twajn'), *...TwIsT, (-twist'), bw, ineenvlechten, - weven.
-D, dw. bn. ineengevlochten. *... TWINING, dw. bn. ineenvlechtend. -, s. (het) ineenvlechten.
Interval , (in'-tur-wul), s. 1. tussehenruimte; 2. tusschenpoes, v.; at -s, bij tussebenpoozen; 3. (muz.) pause, v.;
4. lucid -s, heldere oogenblikken (bij krankzinnigen).
Interveined, (in-tur-weend'), be. dooraderd.
Intervene, (in-tur-wien'), ow. 1. gelegen zijn tusseben;
the Mediterranean -s between Europe and Africa,

de Mid -

dellandsebe zee ligt tussehen Europa en Afrika; 2. gebeuren, plaats hebben, geschieden; events may -, er
kunnen zich gebeurtenissen opdoen; 3. tusschenbeide
komen. -, s . tusechenkomst, v . * ...vENIENT, (- wi'-ni-ent),
bn. (w. g.) tusechenbeide komend, opkomend. *... vENING,
(- wi' -ning), dw. 1. tusschen inliggend; 2. tusechenbeide
komend. -, be. tusschen liggend, - komend; - time,
tusschentijd; - peace, tussehentijd van vrede; -party,
bemiddelende partij. -, s. 1. (het) tussehenbeide komen;
2. scheiding, v.

Intervention, (in-tur-wen'-sjun), S. 1. (het) tusscbenbeide komen; 2.tusschenkomst,bemiddeling•,3.werking,v.;
4. (kh.) (het) interveniëeren ; - upon honor, - upon
protest, protest van interventie. *... vENTOR, (-wen'-tur),
Th. scheidsrechter in (kerkelijke) geschillen, m. ... VENUE,

(-wen' -joe), s. tusschenkomst, v. *. .vERT, (-vurt'), bw.
afleiden (van den gewonen loop enz.), storen, omkeerera.
Intervertebral, (in-tur-wur'-ti- brul), be. tusschenwervelbeenderig.
Interview, (in-tur-wjoe), s. samenkomst, v. mondgesprek, onderhoud, o. -, bw. een gesprek met iemand
voeren met het doel verslag er van te geven.
Intervisible, (in-tur-wiz'- i -b]), be. onderling -, van
weêrskanten zichtbaar. *...volva, (-wolv'), bw. ineenwikkelen, - rollen ook (fig.). -D, (-wolvd'), dw. bn. ineen gewikkeld. . me, dw. be. ineenwikkelend. *... WEAVE,
( wiev'), bw. 1 . ineen -, samenweven, - strengelen (ook fig.);
2. samenmenger. ...ING, dw. be, ineenwevend. -, s.
(het) ineenweven enz .; zie INTERWEAVE . ... wISH, (-wisj'),
bw. onderling wenschen. *...WORKING, (-wurk'-ing), be.
wederzijdsche-, onderlinge werking,v.*...wovE, (-woov'),
v. zie INTERwEAva. * ...W0VE15, (-woov'-n), dw. bn. in-

burgeroorlogen; - disease, inwendige ziekte; -foe, inwendige vij and; 2. tot de ingewanden behoorend; 3.
(nat.) tot de moleculen behoorend; - motion, microscopische beweging. -s, s. mv. (ontl.) ingewanden, o. mv.
Intextured, (in-teks'-tjoerd), bw. ingewerkt, ingeweven.
Inthirst, (in-thirst'), bw. dorstig maken.
Inthrall, (in-thraol'), bw. tot slaaf -, tot slaven maken,
onderwerpen, onder het juk brengen. * -ED, (-thraold'),
dw. be. onderworpen enz.; zie INTBRALL. *-Ir G, dw.
bn. onderwerpend. -, s. (het) onderwerpen enz. ; zie
ITTHRALL . -MENT, S. verslaving, verdrukking, v.
Inthrone, (in-throon'), bw. zie ENTHRONE .
Intimacy , (in' ti-me-si), s. innigheid, vertrouwelijkheid,
v. vertrouwelijke omgang, m.
Intimate, (in'-ti-met), be., 5 - LY , bijw, innig, vertrouwd,
vertrouwelijk, intiem; two families -ly connected, twee
familiën innig verbonden; to be -ly acquainted with,
nauwkeurig bekend -, vertrouwd zijn met. -, m v.
vertrouwde -, boezemvriend, -in, m. v. -, bw. aanduiden, te verstaan geven, laten voelen, - begrijpen.
*-, ow. (w. g.) deden in. 5 -e, dw. be. aangeduid enz.;
zie INTIMATE, bw. * ...ICG, dw. be . aanduidend. -, S.
(het) aanduiden eer.; zie INTIMATE . ... ION, (- mee' -sjun),
s. aanduiding, v. wenk, m. tekeenengeving, v.; he gave
me some - of it, hij gaf het mij bedekt te kennen; to
have - of, de lucht hebben van.
Intime, (in'-tiem), be. innerlijk, inwendig.
Intimidate, (in-tim'- i -det), bw. angst -, vrees inboezemen, ontmoedigen, beangstigen; he was -d from, vrees
weerhield hem van (om). *-D, ('-id), dw. be. beangst
ene.; zie INTIMIDATE . *.. • ING, dw. bn. beangstigend enz.
-, S . (het) beangstigen enz .; zie INTIMIDATE. * -ION,
(-dee'-sjun), s. vreesaanjaging, beangetiging, v.
Intinetiv ity,(in-tink-tiv'-i-ti), s. gebrek aan kleurgeving,
o. kleur'oosheid, v.
Intire, (in-tajr'), bn . zie ENTIRE .
Intitle, (in-taj'-tl), bw. zie EN TITLE .
Into, (in'-toe), vz. ie, naar, binnen (inz. van een andere
plaats); to come - pubic life, tot een openbaar ambt
komen; cotton is manufactured - yarn, katoen wordt tot
garen verwerkt; to be let -, gebracht worden tot; N.
came forth - the air, N. ging in de open lucht; he does
not look - it, hij onderzoekt het niet van nabij; ice
converted - kater, ijs tot water versmolten; - the
bargain, op den koop toe; they have been beaten - sullen
civility, zij werden tot een sombere onderworpenheid gedwongen; charming the boldest - respect, zelfs de stout-

moedigste gevoelde zich door die toovermacht tot eerbied
gedwongen; he crept - the garden, hij kroop den tuin
in; to put the form - the press, (drukk.) den vorm onder
de p ers leggen.
Intolerable, (in-tol'-ur-i-bl), bn., *... BLY, bijw . ondraaglijk, onverdraaglijk. *-Nasa, s, ondraaglijkheid, onverdraaglijl,heid, v.
Intolerance, (in tol' ur-ens), s. onverdraagzaamheid, v.
*... ANT, ('-erit), be., -LY, bijw. onverdraagzaam; to be
- of, niet kunnen verdragen, - dulden. -, m. v. onverdraagzame, m. v. * ...ATION, (-ee'-sjun), zie INTOLERANCE . *... ATED, ( '-e-tid), be. niet geduld.
Intomb, (in-toem'), bw . zie ENTOEB enz.
Intonate, (in'-to-net), ow. 1. (muz.) aanheffen; 2. donderen. *... ION, (-nee'-sjun), s. 1. (muz.) aanheffieg; 2.
toongeving, v. stemgeluid, o. klank, m.
Intone, (in- toon'), bw, aanheffén, klank geven. -, ow.
mede klinken, mede zingen, - neuriën.
Intorsion, (in-tor'-sjun), s. 1. kronkeling, kromming; 2.
wending, draaiing; 3. verstuiking, v.
Intort, (in-tort'), bw, draaien, wenden. * _ED, (' - id), dw.
bn. gedraaid. *...1uG, dw. be, draaiend. - , s. (het) draaien.
In -toto, (in-to'. to), bijes. in -, over het geheel.
Intough, (in -tuf), ow. kleverig -, taai worden.
Intoxicate, (in-toks'- i -ket), bw. 1. dronken maken; to
get -d, dronken worden. -, be. dronken, beschonken.
*-D, ('-tid), dw, on, dronken gemaakt, dronken. .. DNESS,
('-tid -nes), *... ION, (-kee'-sjun), s. dronkenschap, be-

eengeweven. *... WREATEED , (-rieth'-d), be. ineengestrengeld, -gedraaid.
Intestable, (in-test'-i-bl), be. (recht.) onbekwaam te getuigen, - een laatsten wil te maken. *... ACY, ('-e -si), s.
(recht.) ontstentenis van testament, v. *... ATE, ('-et), bn.
schonkenheid, v.
zonder testament; - death, plotseling overlijden; - heir,
(recht.) erfgenaam ab intestato (zonder testament). -, Intractable, (in-trakt'-i-bl), bn., *... BLY, bijw. 1. onhandelbaar, halsstarrig, stijfhoofdig; 2. wild, losbandig,
m. v. (recht.) overledene zonder testament, m. v.
*... BILITY , (-bil'-i-ti), *-uass, s. 1. onhandelbaarheid.
Intestinal, (-in tes'-ti -nel), bn. (ontl. tot de ingewanden
balsstarrigheid, stijfhoofdigheid; 2. wildheid, losbandigbehoorend, ingewands...; - canal, - tube, darmkanaal.
beid, v.
*-IA, (-ee'- li -e), s. mv. ingewandswormen, m. mv.... TESTINE, (-tes'-tien), be. 1. inwendig, ielandsch; - wars, Intrado, (in-tree'-do), S. blijde inkomst, v.
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Intrados, (in-tree' -dus) s. (bk.) binnenste kromme (lijn), Intromission, (in-tro- mis' -sjun), s. 1. inzending; 2. toe-

lating; 3. (nat.) inbrenging, v.
V. bilinenboog, m.
Intrafoliaeeous, (in'tre-fo- li-ee'-sjus), bn. (plant.) bin- Intromit , (in-tro-mit'), bw. 1. inzenden; 2. in-, doorlaten; 3. (nat.) inbrengen. -, ow. (recht.) tusschen beide
nenbladerig, binnenblads...
komen. 5 -TED , ('-rid), dw. bn. ingelaten enz.; zie INIntrance, (in- trens'), zie ENTRANCE.
TROMIT, bw. * - T ING, dw. bn. inlatend enz. -, s. (het)
Intranquillity, . (in-tree-kwil'- li -ti), s. onrust, ongedurigheid, v.
Intransient, (in-tren'sj ent), bn. onvergankelijk, niet

voorbijgaand.
Intransitive, (in- trens' - i -tiv), bn., *-LY, bijw. 1. (taalk.)
onzijdig (van werkwoorden); 2. niet onmiddellijk overgaand (op). *... MISSIBLE, (- mis' - si -bl), bn. onoverleverbaar. *... MUTABLE, (-mjoe'-ti-bl), bn. onveranderbaar,
onherschepbaar. . .BILITY, (-bil'-i-ti), s. onveranderbaar- j
heid, onhersehepbaarheid, v.
Intrant, (in'-treat), bn. intredend, binnenkomend.
Intreasure, (in-tre'-zjur), bw. (Shak.) opstapelen, bewaren (als een schat).
Intreatful, (in-triet'-ful), bn. dringend verzoekend, met
aandrang gesproken.
Intrench , (In-trentsj'), bw. (mil.) verschansen; to lay -ed,
verschanst liggen; the army -cd their camp, het leger
verschanste zich; (fig.) doorklioven, snijden. *-, ow.
inbreuk maken (op). * -ANT, (- 'ent), bn. (Shak.) 1. onkwetsbaar; 2. onverdeelbaar. *-FD, (-trentst'), dw. bn.
verschanst enz.; zie INTRENCH. * -ING, dw. bn. ver

verschansen enz.; zie IN--schanedz.,(t)
s. (mil.) verschansing, v.; to throw up
-s, verschansingen opwerpen.
Intrepid, (in-trep'-id), bn., *-LY, bijw. dapper, onversaagd . * -ITY , (- i -ti), s, gmv. dapperheid, onversaagd TRENCH. * -MENT,

heid, v.
Intrieable, (in'- tri -ki-bl), bn., *...CABLY, bijw, verwarrend,
verwikkelend. *...oAcy, (-ke -si), s. (-ies), verwarring, verwikkeling, zwarigheid, moeielijkheid, v.;intricacies, intriges, kuiperijen. *...CATE, ('-ket), ho., -LY, bijw. verward;
verwikkeld; - plot, (fig.) verwarde knoop. *...CATENESS,

inlaten enz.; zie IN TROMIT, bw, en ow.
Introreception, (in-tro-ri- sep'-sjun), s. toelating, opname, v. ... SPECT, (- spekt'), bw, van binnen bezien; (ook
fig.) van nabij onderzoeken. -ED, dw. bn. van binnen bezien. *...SPECTING. dw. bn. van binnen beziend, (ookfig.).
*...sPECTION, (- spek' -sjun), s. 1. (het) van binnen bezien;
2. (fig.) nauwgezet onderzoek, o. *... spECTIVE, (-spek'thy), bn. van binnen beziend, - bezichtigend enz.*...suME,
(-sjoem'), bw. doen verzinken. *... SUSCEPTION , (-sus-sep'sjun),s.1. incoming van het voedsel;2.(gen.) darmknoop,m.
- verschuiving, v. 5 ... VENIENT, (-wien'-i-ent), bn. tussehen
beide komend. *...VERSION, (-wur'-sjun), s. inbuiging,
inkromming, v. 5 ... VERT, (-wurt') bw. in-, naar binnen
buigen. -ED, ('-id), dw. bn. ingebogen. *... VERTING, dw.
bn. inbuigend.
Intrude, (in-troed'), ow. 1. ongenoodigd binnenkomen,
indringen; I fear I am intruding, ik vrees u belet aan te
doen; I dislike to be -d upon, ik houd er niet van gestoord te worden; 2. (fig.) insluipen, opkomen; some
thoughts - upon us, enkele gedachten komen onwil
bij ons op; to - upon, inbreuk maken op.-lekurig
-, bw. 1. naar binnendringen, opdringen; to - an
offer of service on, met dienstaanbiedingen lastig vallen;
I hope his visits shall not be -d upon me, ik hoop dat
hij mij met zijne bezoeken niet lastig zal vallen; 2. to one's self, ergens indringen, ongenoodigd verschijnen.
*-n, ('id), dw. bn. ingedrongen enz.; Zie INTRUDE .*-R,
('-ur), m. v. 1. indringer, -ster, lastig mensch, (gem.) ongenoodigde gast; 2. overweldiger, onwettige bezitter,
-ster, m. V. *...ING, dw. bn. indringend enz. -, s. (het)

indringen enz.; zie INTRUDE.

('-ket-nes), s. verwardheid, ingewikkeldheid, v. 0 ...CA- Intrusion, (in-troe'-zjun), s. 1. (het) indringen, onge-

zie INTRICACY.
Intrigue, (in-triegh') s.1. intrige, v. loos weefsel (van bedrog), o. kuiperij, v. kneep; 2. knoop (van een drama), m.;
3. liefdehandel, m. minnarij, v. *-, ow. 1. intrigeeren, kuipen, met list en bedrog te werk gaan, in het geheim
(iem.) tegenwerken; 2. minnarij en bevorderen. *-, bw.
verwarren, in de war sturen. -R, ('-or), m. v. intrigant,
die met loosheid en bedrog omgaat, m. v. *...ING, dw.
TION, (-kee '-sjun), s.

bn ., -LY, bijes. intrigeerend. -, s. (het) intrigeeren enz.;

zie INTRIGUE.

Intrinsecate, (in-trin'- si -ket). bn. verward, verwikkeld.

Intrinsic, (in-trin'-sik), * -AL, bn., * -ALLY, bijw. inner-

lijk, werkelijk, wezenlijk.
Introcession, (in-tro- ces' -sjun), s. (bk.) wijking naar
binnen, inzakking, v.
Introduce, (in-tro-djoes'), bw. 1. invoeren, in-, naar
binnen brengen; 2. voorstellen; will you be so kind as
to - me to him ? wilt gij zoo vriendelijk zijn mij aan hem
voor te stellen ? to - a foreign minister to a prince, een
vreemden afgezant aan een souverein voorstellen; to one's self to the public, het eerst voor het publiek verschijnen; 3. (fig.) invoeren, in zwang brengen (eenegewoonte, eene mode enz.); 4. voortbrengen, veroorzaken;
to - habits in children, gewoonten in kinderen doen ont
staan; 5. ten toon spreiden, uiten; to - a matter, eens
vraag behandelen; to - a subject with a long speech, eens
lange voorrede houden alvorens ter zake te komen; 6.
doen kennen; to - one's self to public notice, de aan
menigte tot zich trekken, - op zich vestigen.-dachter
*-D, (-djoes't), bw. ho. ingevoerd enz.; zie INT RODUCE .

*-R, ('-or), m. v. 1. invoerder, -ster; 2. voorsteller, -ster
enz., m. v. ... ING, dw. bn. invoerend enz. -, s. (het)
invoeren enz.; zie

INTROD^'CE, bw.

noodigde verschijning, v.; to be disturbed by the - of,
gestoord worden door de onverwachte verschijning van;
why this -? van waar dat indringen ? forgive my -,
verontschuldig mijne onverwachte komst; I trust there
is no -, ik hoop u riet lastig te vallen; to prevent any
- on them, om te beletten dat zij niet overvallen wierden; 2. (mil.) overval, inval, m. onwettige inbezitneming,
v. *...IVE, ('-iv), bn., -LY, bijw. 1. indringend, lastig;
2. onbescheiden; my offer may appear -, mijn aanbod
zal u misschien onbescheiden voorkomen. *...IVENESS,
('-iv-ness), S. (het) indringende enz.; zie INTRUSION .
Intrust , (in-trust'), lfw. toevertrouwen; to - a friend
with secrets, to - secrets to a friend, aan een vriend geheimen toevertrouwen; the king -cd him with the conmand of the army, de koning vertrouwde hem het opperbevel over het leger toe; he was -cd with the execution,
hem was de volvoering opgedragen; - thy fortune to
the powers above, leg uw lot in de hand van het Alvermogen; I was -cd witli my friend's distresses, mijn vriend
had mij zijn harteleed toevertrouwd. *-ED, ('-id), dw.
bn. toevertrouwd. *-ING, dw. bn. toevertrouwend.
Intuition, (in-tjoe-i'-sjun), s. (wijsb.) 1. aanschouwing;
2. rechtstreeksche erkenning, v. 0 ...TIVE, '(-tiv), bn.,
-LY, bijes. 1. (wijsb.) aanschouwend; 2. onmiddellijk
waarnemend.
Intumesce, (in-tjoe-mes'), ow. (gen.) zwellen, zich uit
mes'-sens), s. 1. (gen.) zwelling, v.;-zetn.*ENC,(
2. gezwel, o.
Intumulated, (in-tjoe'-mjoe-le-tid), bn. onbegraven.
Inturgescense, (in-tur- rijes'-sens), s. gezwel, o.
Intuse, (in-tjoez'), s. (heelk.) kneuzing, v.
Intussusception, (in-tus-sus- sep'-sjun), s. zie INTROSUSCEPTION.

Introduction, (in-tro-duk'-sjun), s. 1. invoering; 2. Intwine, (in-twajn'), bw. zie ENTWINE.
voorstelling (van een persoon aan een ander), v.; letter Intwist, (in - twist'), bw. zie EN TWIST .
of -, aanbevelingsbrief; 3. (kh.) invoer, invoerhandel, Inula, (in-joe'-le), s. (plant.) alantswortel, m. *...Lus,
('-lus), s. (scheik.) geest van alantswortel, m.
m.; 4. (lett.) inleiding, voorrede, v. aanhef, m.; 5. eerste
begrip (van), o. *.. TIVE, (-'tiv), bn., -I.Y, bijw. 1. in- Inuendo, S. Zie INNUENDO.
voerend, inbrengend; 2. inleidend; 3. voorstellend. *...TOR, Inumbrate, (in-um'-bret), bw. beschaduwen. -D, dw.
bn. beschaduwd. .. ING, dw. bn. beschaduwend. -, s.
('-tur), m. V. Zie INTRODUCER. -Y, bn ., -ILY, bijw. in(het) beschaduwen.
leidend enz.; zie INTRODUCTIVE.
Introfiexed, (in-tro- Hekst'), bn. binnenwaarts gebogen. Inunction, (in-unk'-sjun), s. zalving, v. (het) zalven.
5 ... TUOSITY . (-tjoe- os' -i-ti), s. gebrek aan vettigheid, v.
Introgression, (in-tro-ghres'-sjun), s. intreding, v.
Introit, (in-trojt'), s. (r. k.) misgebeden, o. mv.
droogte, v.
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Inundant, (in-un'-dent), bn, overstroomend. *...DATE,
(' -dat), bw. - with, 1. overstroomen; 2. (fig.) overwel digen. -D, dw. bn, overstroomd. * ... DATING, ('-dee-ting),

IN V.
*

INVEIGLE. -MENT, s. 1. verleiding; 2. belezing,
R, ('-ur), m. verleider, aanlokker, m.
dw. bn. in slaap wiegend enz.; zie INVEIGLE.

v. aan
-lokse,.*

overstroomend. -, S. (het) overstroomen. *...ION, (dee'- Inveiled, (in-weeld'), bn. (fig.) gesluierd.
sjun), s. overstrooming, v.
Invendible, (in-wend'- i-bl), bn. onverkoopbaar.
Inunderstanding, (in-un- dur -stend'-ing), bn. verstan- Invent, (in-went'), bw. 1. uitvinden; 2. vinden, verdichdeloos.
ten, verzinnen. -ED, dw. bn. uitgevonden enz.; zie
Inurbane, (in-ur-been'), bn., * - LY, bijw. onbeleefd,
INVENT, bw. *-FUL, bn. vindingrijk, vernuftig. *- IBLE,
onwellevend. * - NESS, *...ITY, (ben'- i -ti), s. onbeleefd
('-i- hi), bn. denkbaar, te verzinnen. -NESS, s. denkbaar-heid,
onwellevendheid, v.
held, verzinbaarheid, v. * --ING, dw. bn. uitvindend enz.
Inure, (in j oer'), bw. gewennen, harden, verharden; to
--, S. (het) uitvinden enz. ; zie INVENT, bw.
- to war, in den oorlog gehard maken; to be -ed to Invention, (in-wen'-sj un), s. 1. uitvinding; 2. vindinghardships, tegen vermoeienissen gehard (bestand) zijn;
rij kheid, v.; 3. verdichtsel, o. logen, v.; it was all his
to - one's self to bear, zich wennen om te verdragen.
-, het was altemaal logen, - verzinsel. *...IVE, ('iv),
*-, ow. voordeelig zijn (aan), gelden. -D, (joerd'),
bn., -LY, bijw. vindingrijk, vlug. *...IvENESS, ('-iv -nes),
dw. bn. gehard enz.; zie INURE. * -MENT, s. gewoonte,
s. vindingrijkheid, v. vernuft, o.
harding (tegen), V. *...ING, dw. bn. gewennend enz. Inventor, (in-went'-ur), m. v. 1. uitvinder, -ster; 2. ein -, s. (het) gewennen enz.; zie INURE.
der, verdichter, -ster, m. v. * -IALLY, (-to'-ri-el -li). bijw.
Inure, (in-urn'), bw. 1, in Bene bus doen; 2. (Shak.) bebij wijze van inventaris. *- IED, (- to'-rid), dw. bn. gegraven. * - ED, (-urnd'), dw. bn. zie INURN. ° -ING, dw.
inventariE eerd. -Y, (in'-wen-to-ri), S. 1. inventaris, m.
bn. in eerre bus doende enz.; zie INURN, bw.
lijst, v.; to take an-, een inventaris opmaken; 2. (brandInusitation, (in joe -zi-tee'-sjun), s. (w. g.) onbruik, o.
schilders) paneel, o. -, bw. inventariseeren.
Inustion, (in-us'-sjun), s. 1. inwendige brand, m.; 2. Inventress, (invent'-res), s. uitvindster, v.
brandmerk, o.
Invers, (in-wurs'), bn., *- LY, bij w. omgekeerd. *-Ian,
Inutile, (in -joe'-til). bn. nutteloos. *...ITY, ('-i -ti), s.
(-wur'-sjun), s. 1. omkeering; 2. (wisk.) omgekeerde rede;
gmv. nutteloosheid, v.
3. (gen.) vernauwing (der blaas), v.
Inutterable, (in- ut' -tur- i -bl), bn, zie UNUTTERABLE.
Invert, (in-wurt'), bw. 1. omkeergin, onderst boven keeIn vacua, (in-wek' -joe -e), bijw, in het ledige, in de
ren, omverwerpen; 2. storen, in tegengestelde orde
ledige ruimte.
plaatsen; 3. overtreden (een verbod); 4. taalk.) in tegen
Invade, (in-weed'), bw. 1. overmeesteren (een land enz.);
zin plaatsen; 5. van bestemming veranderen;-gestldn
2. aanvallen, aangrijpen, aantasten, zich storten (op);
to - to one's private use, zich tot afzonderlijk gebruik
3. aantasten (van ziekten enz.); 4. treffen (het oor enz.);
toeuigenen.
5. (fig.) overweldigen, inbreuk maken op. -D, dw. bn. Invertebral, (in-wur'-ti-bral), *...BRATS, ('-bre-tid), bn.
overmeesterd enz.; zie INVADE, bw. -R, ('-ur), m. v.
(ontL) zonder wervelbeenderen; the -s, de wervelbeen 1. overmeesteraar, -ster; 2. aanvaller, aantaster; 3. overboze (dieren).
weldiger, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. overmeesterend. Inverted, (in-wurt'-id), dw. bn. omgekeerd enz.; zie IN-, s. (het) overmeesteren enz.; zie INVADE.
VERTED. --, bn., *-LY, bijw. omgekeerd, verkeerd (ook
Invalescence, (in-we -les'-sens), s. kracht, gezondheid, v.
wap.). * -ARCHES, s. mv. (bk.) omgekeerde bogen, m. mv.
Invaletudinary, (in- wel-i- tjoe'-din-e-ri), bn, lijdend,
*-c- 0MMAS, s.mv.(drukk.) aanhalingsteekens,guillemets,
ongezond, ziekelijk.
o. mv. * -CYLINDER, s. (stoomv.) omgekeerde cylinder, m.
Invalid, (in- wel' -id), bn. '1. zwak, ongezond; 2. uitge*-T- RAILS, S. mv. omgekeerde T-vormige sporen, - rails,
diend; 3. (recht.) nietig, niet rechtsgeldig. *-, m. v.
o. V. mv.
ziekelijk -, zwak mensch; she is an -, zij is altijd Invertent, (in-wurt' -ent), s. (gen.) soort geneesmiddel,
lijdend. -, m. (mil.) invalide, oud - gediende, m.
o. *...ING, dw. bn, omkeerend enz.; zie INVERT.
*- CHAIR, S. ziekenstoel, m. - CARRIAGE, s. zieken Invest, (in-west'), bw. - in, - with, 1. kleeden, beklee-wagen,m.
den (ook fig.); to be -cd with splendor, in heerlijkheid
Invalidate, (in- wel' - i-det), bw. 1. verzwakken, ondergehuld zijn; to - with authority, met gezag bekleeden;
mijnen (de kracht); 2. (recht.) nietig doen verklaren, als
2. versieren, tooien; 3. opdragen; to - a right of, het
nietig aantasten (eene akte, een vonnis). *- D, ('-id),
recht opdragen van, - om; 4. (mil.) berennen; 5. plaatsen,
dw. bn. verzwakt enz.; zie INVALIDATE, bw. * ... ING,
beleggen (gelden). *- ED, dw. bn. gekleed enz.; zie INdw. bn. verzwakkend enz. -, s. (het) verzwakken enz.;
VEST. * -IENT, (-sjent), bn. dekkend, kleedend.
zie INVALIDATE, bw.
Investigable, (in-wes'-ti-ghi-bl), bn. uit -, navorschbaar.
Invalidity, (in-ve-lid'- i -ti), s. 1. zwakheid, ongezond*...GATE, ('-ghet), bw. na -, doorvorschen. -D, dw. bn.
heid; 2. (recht.) nietigheid, ongeldigheid, v.
nagevorscht. *...GATING, ('-ghe-ting), dw. bn. na -, doorInvalidness, (in- wel' -id -nes), s. krachteloosheid, v.
vorschend. -, s. (het) navorsehen. *...TION, (-ee'-sjun),
Invaluable, (in -wel' joe - i -bl), bn., *...BLY, bijw. onschatS. 1. na -, doorvorsching, V.; 2. onderzoek, o. *...GATIVE,
baar. *- NESS, s. onschatbaarheid, V.
('-ghe-tiv), bn. na-, doorvorschend. *...GATOR, ('ghe-tur),
Invariable, (in-wee'-ri- i -hi), bn., *...BLY, bijw. onverannavorscher, m.
derlijk. * - NESS, * ...BILITY, (- bil' - i -ti), s. onveranderlijk- Investing, (in-west' -ing), dw. bn. kleedend enz. ; zie
heid, v.
INVEST. * ...TITURE, ('- i -tjoer), s. 1. beleening, bekleeding,
Invaried, (in-wee'-rid), bn. onveranderd.
huldiging; 2. (leenst.) verheergewading,v.; 3. benoemingsInvasion, (in-wee'-sjun), s. 1. (mil.) inval (in een land),
recht, o. investituur, v. *...IvE, ('-iv), bn. 1. omgevend;
m. vermeestering, v.; 2. (gen.) aanval, m. verspreiding
2. (mil.) berennend.
(eener ziekte); 3. (fig.) aantasting, geweldenarij, v.; - Investment, (in-west'- ment), s. 1. bekleeding, v.; 3.
of right, verkrachting van rechten; - on property, inbreuk
kleed, o. kleedaren, o. mv.; 3. (mil.) berenring, omsinop eigendom. ...IVE, ('-ziv), bn. 1. in-, aanvallend; geling; 4. geldbelegging, v.; to make an -, geld beleggen.
wars, aanvallende oorlogen; - bands, stroopende benden; Inveteracy, (in-wet'-ur-e -si), s. (het) ingekankerde, in2. (fig.) inbreuk makend, schendend.
gewortelde, hardnekkigheid (van vooroordeelen enz.), v.
Invection, (in- wek' -sjun), s. scheldwoord, o.
*...ATE, ('-ur-et), bn., -LY, bijw. t verouderd, verjaard;
Invective, (in-wek'tiv), s. 1. scheldwoord, o. beleedi2. ingeworteld, ingekankerd; - disease,verouderde ziekte;
ging, v.; to make -s at, scheldwoorden geven aan, -uiten
- prejudices, ingekankerde vooroordeelen; to grow -,
tegen; to fall to -s, to run in -s, tot scheldwoorden
inkankeren; an - sinner, een verstokte zondaar; thepeople
overgaan, - vervallen; 2. schot -, schimpschrift, o. -,
were - against him, het volk was tegen hem verbitterd.
bn., *-LY,bijw. scheldend, beleedigend, vol scheldwoor*-, ow. inkankeren. *...ATENESS, ('-et -nes), s. zie INden , smadelijk.
VETERACY. * ...ATION, (-ee'-sjun), s. (het) inwortelen, inInveigh, (in-wee'), ow. - against, schelden, smalen, smaworteling.
den, uitvaren (tegen). *- ER, (' -ur), m. v. schelder, -ster; Invidious, (in-wid' jus), bn., *- LY, bij w. 1, nijdig, 2.
smaler, smaalster, m. v. * - ING, dw. bn. scheldend enz.
hatelijk; 3. tergend; an - question, een ergerlijke vraag.
-, s. (het) schelden enz.; zie INVEIGH.
*-NESs, s. 1. nijd, m.; 2. hatelijkheid; 3. terging, ergerInveigle, (in-wi' -ghul), bw. 1. vleien, in slaap wiegen;
nis, ergerlijkheid, v.
to - into a snare, in een valstrik lokken; 2. verleiden. Invigilance, (in-widsj' -i- lens), s. gebrek aan waakzaam*-D, (-wieghld'), dw. bn. in slaap gewiegd enz.; zie
heid, o. achteloosheid, zorgeloosheid, v.
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INV.
Invigorate, (in-wigh'-o-ret), bw. versterken, kracht bij- '
zetten (aau), ondersteunen. *-D, dw. bn. versterkt enz.;
zie INVIGORATE. *...ING, dw. bn. versterkend; - principle, levensbeginsel.
s. (het) versterken. ...ION,
(- ree' -sjun), S. 1. versterking, v. steun, m.; 2. kracht, v.
Invillaged, (in-will'-lidsjd), bn. tot een dorp gemaakt.
Invincible, (in-win'- si -bl), bn., *...BLY, bijw. onoverwi nnelijk. *...BILITY, (- bil' - i -ti), *-NESs, s. onoverwinnelijk -,

heid, v,

Inviolable, (in-waj'-o- li -bl), bn., *...BLY, bijw. onschendbaar, onverbreekbaar, heilig. *...BILITY, (- bil' - i -ti),
* -NESS, S. onschendbaarheid, onverbreekbaarheid, hei ligheid, v.

Inviolate, (in-waj'-o-let), *-D, bn. ongeschonden; his
truth was kept -, zijne trouw bleef ongeschonden.
Invious, (in'- wi -us), bn. 1. onbetreden; 2. onbegaanbaar.
*-NEss,

s. onbegaanbaarheid, v.

Inviseate, (in- wis' -ket), bw, lijmen, beplakken. *-D,
dw. bn. gelijmd, beplakt. *...ING, dw. bn, lijmend.
Inviscerate, (in- wis' - sur -et), bw. broeden.
Invisible, (in- wis' - i -bl), bn., *...BLY, bijw. onzichtbaar,
-lijk. *...BILITY, (- bil' - i -ti), -NEss, s. onzichtbaarheid, v.
Invision, (in- wi' -zjun), s. bijziendheid, v. slecht gezicht, o.
Invitation, (in -wi- tee'-sjun), s. uitnoodiging, v. *...TORY,
(-waj'- te -to-ri), bn. uitnoodigend. -, s. (r. k.) morgenzang, m.
Invite, (in-wajt'), bn. 1. uitnoodigen; - to dinner, ten
middageten vragen; he was -d into Spain, hij werd uitgenoodigd naar Spanje te komen; 2. roepen, lokken;3.
opwekken; to - hostilities, vijandelijkheden verwekken.
*. D , dw. bn. uitgenoodigd enz.; zie INVITE. -R, ('-ur),
m. v. uitnoodiger, -ster, gastheer, - vrouw, m. v. 5 ...ING,
dw. bn., -LY, bijw. uitnoodigend enz. -, s. (het) uitnoodigen enz.; zie INVITE. 5 ...INGNESS, s. voorkomendheid, Innemendheid, v.
Invitiate, (in- wi' -sjet), bn. bevlekt, bedorven.
Invitrifiable, (in-wit'-ri-faj- i -bl), bn. 1. onverglaasbaar;
t. (scheik.) niet verglazend.
Invoeate, (in'- wo -ket), bw. zie INVOKE. ...ION, ( -koe'ejun), s. 1. in-, aanroeping, v.; 2. (recht.) eisch tot overlegging van stukken, m.
Invoice, (in'-wojs), s. (kh.) rekening van geleverde gocderen, factuur, v.; value as per -, waarde in rekening
(op wissels); as per -, volgens rekening; - continued,
transport (van de ommezijde); to sell at a loss on the -- ,
onder (fabrieks)prij s verkoopen. *-AMouNT, s. bedrag van ;
rekening, factuur - beloop, o. *-BOOK, s. factuur -, inkoopboek, o.-, bw. (kh.) rekening -, factuur opmaken,
- uitschrijven, noteeren. 5 -D, ('wojst), dw. bn. genoteerd
enz.; zie INVOICE, bw. ...ING, dw. bn. noteerend enz.;
zie INVOICE, bw.

Invoke, (in-wook'), bw. 1. aan -, inroepen; 2. (recht.) overlegging van stukken eischee. ii-D, (wookt'), dw. bn.
ingeroepen. *...ING, dw. bn. inroepend. -, s. (het) inroepen enz.; zie INVOKE.
Involueel, (in -wol' joe -sil), s. zie INVOLUCRE. * -LATE,
( joe' -sel-let), bn. (plant.) omhuld. *..LUCRAL, (-ljoe'-krel),
bn. (plant.) tot de omhulsels behoorend. 5 ...LUCRE,
(-ljoe'-kr), *...LUCRuM, (-ljoe'-krum), s. 1. (plant.) omhulsel (der bloemen); 2. (ontl.) dekvlies, o. *...LUCRE D,
(-ljoe'-krid), bn. (plant.) omhuld. *...LUCRET, (-ljoe'-krit),
S. bloemhulsel, o.

Involuntarily, (in- wol' -un- te -ri -li), bijw. zie INVOLUNTARY. *...TARINESS, (' -te -ri -nes),S. 1. onvrjwilligheid,
gedwongenheid; 2. onwillekeurigheid, v. *...TARY, ('- t o-ri),
bn. 1. onvrij willig; ongaarne, gedwongen; 2. onwillekeurig.
Involute, (in'- wo -ljoet), s. (wisk.) kromme (lijn) op eene
andere kromme (lijn) loopend, involute, v. -, *-D,
('-id), bn. (plant.) ingerold. *...LUTION, (-ljoe'-sjun), s. 1.
inrolling, inwikkeling, v. omhulsel, 0.; 2. (het) ingerold
zijn, - liggen; 3. verwikkeling; 4. (gray.) keep, insnede;
5. (wick.) machtsverheffing, v.
Involve, (in-wolv'), bn. 1. inwikkelen, omhullen; 2. bevatten, besluiten; this project -d their separation, dit
plan moest hunne scheiding met zich voeren; to - the
reputation of the dead, de eer der ontslapenen raken, betreffen; to - a contradiction, eerre tegenstrijdigheid
in zich sluiten; 3. vermengen, verwarren; he knows his
end -d with mine, hij weet dat zijn lot aan het mijne
geketend is; 4. (fig.) wikkelen in (moeielijkheden, aanslag, schulden); 5. dompelen in (ellende, armoede); 6.
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uedesleepen in (eene aanklacht enz.); 7. invlechten; 8.
(wisk.) verheffen (tot eene maeht).*- D, (-wolvd'), dw. bn.
Ingewikkeld enz.; zie INVOLVE, bw. -, bn. - circumstances, benarde omstandigheden (door schulden); estate, bezwaarde goederen (door hypotheken); - dis courses, duistere -, verwarde redevoeringen, - woorden.
*-ME? T, s. 1. inwikkeling; 2. verlegenheid, benardheid,
v. *...ING, dw. bn. inwikkelend. -, s. (het) inwikkelen
enz.; zie INVOLVE, bw.
Invulnerable, (in-wul'-nur- i -bl), bn. onkwetsbaar. *. BI
LITY, (- bil'-i -ti), *-NESS, s. gmv. onkwetsbaarheid, v.
Inwall, (in- waal'), bw, beenuren, omwallen. *_ED
(-waold'), dw. bn. bemuurd. -ING, dw. bn. bemurend.
Inward, (in- waard'), bn., * -LY, bijw. 1. inwendig, innerlijk, binnenst; to shine -, (fig.) den geest verlichten;
he mourned -ly, hij treurde inwendig; he -ly despises
her, van binnen veracht hij haar; 2. innig, -lijk; my friends, mijne vertrouwde vrienden; 3. binnenlandseh;
4. naar het middelpunt; the -s, de ingewanden. *-DUTY,
s. 1. invoerrecht, o.; 2. binnenlandsche accijns, m. --PRIVILEGE, s. persoonlijk voorrecht, o. *-NFss, S. 1. ver trouwelijkheid, innigheid, v.; 2. inwendige toestand, m.
Inweave, (in-wiev'), bw. our. (zie WEAVE), inweven,
invlechten. ...ING, dw. bn. inwevend. -, s. (het) in-

weven.
Inwheel, (in- wiel'), bw. 1. omringen, omsingelen; 2. in
een kring besluiten. ° -ED, (-wield'), dw. bn. omringd
enz.; zie INWHEEL. 5 -ING, dw. bn. omringend enz. -,
s. (het) omringen enz.; zie INWHEEL.
Inwit, (in'-wit), s. verstand, o. geest, m.
Inwood, (in- woed'), bw. in wouden -, in bosschen ver bergen. 5 -ED, ('-id), dw. bn, in wouden verborgen.
Inworked, (in-wurkt'), bn. ingewerkt (ook fig.). *...ING,
bn. inwerkend. -, s, inwerking, v.
Inwove, (in-woov'), -n, dw. bn. ingeweven onz.; zie
INwE1vE.

Inwrap, (in-rep'), bw. 1. inwikkelen, inhullen; 2. verwarren, omstrikken; 3. verrukken. ° -PED, (- rept'), dw.
bn, ingewikkeld enz.; zie INwRAP. * -PING, dw. bn.
inwikkelend onz. -, s. (het) inwikkelen enz.; zie
I\wnAP.

inwreath, (in-r.ieth'), bw. 1. omkransen, bekransen; 2.
invlechten.
Inwrought, (in-rant'), dw. bn. ingewerkt, ingeborduurd, met figuren versierd.
.modal, (aj'-o-dul), s. (scheik.) iodium -olie, v. *...DATE,
('-dot), s. iodium- zuurzout, o. *...DIc, bn, iodium -zuur;
- acid, (het) iood -zuur. *...DID, s. iood- verbinding, v.;
- of mercure, kwikzilver -iood; - of potassuan, kali -iood;
- of silver,zilver -iood. ° ...DIN, * ...DINE, ('- dien), s. 1.
iood, iodium, 0.; 2. iodine, v. * ...DIzE, ('-dajz), bw. met
iood doortrekken, iodeeren. *...Doos, (' -dus), bn. loodachtig. *...DURFT, ('-djoe-ret), s. iodium- verbinding met
brandbare stoffen, iodure, v.
Iolite, (aj'-o-lajt), s. (delfst.) vioolsteen, m.
Ion, (aj'-nn), s. (scheik.) ioon (elementen verschijnende
aan de polen van een aan electro- magnetische ontleding
onderworpen lichaam), v.
Ionia, (aj o'- ni -e), s. (aardr.) Ionië (Griekenland), o.
-in, m. V. Ioniër, Ionische (vrouw), m. v. -, s. (het)
Ionisch (taal). -, bn. Ionisch; the - isles, de Ionische
eilanden. ...IC, bn. Ionisch, van Ionië; the - order,
de Ionische bouworde.
Iota, (aj-o' -te), s. 1. iota, jota (i van het Grieksehe
alphabet), 2. stip, V.; he mentioned not a - of it, hij
sprak -, vermeldde er geen jota (niets) van.
Ipecacuanha, (ip -i-kek-joe -en'-he), s. (plant.) braakwortel, in, ipecacuanha, v.
Iphigenia, (i -fi-dji'- ni -e), v. Iphigenia (v. n.).
Ipso facto, (ip'-so-fek'-to), bijw. op de daad (betrapt).
Irascible, (aj-res'- si -bl), bn., *...BI.Y, bijw. oploopend (van
karakter), licht te vertoornen. *...BILITY, (- bil' - i -ti),
*-NEss, s. gmv. oploopendheid, v.

Ire, (ajr), s. toorn, m. gramschap, v. *-FUL, ('-foel), bn.,
-LY, bijw. toornig, grainstorig, woedend.
Ireland, (ajr'-lend), s. (aardr.) Ierland (Groot-Brittanje), o.
Irenaeus, (aj-ri- ni' -us), m. Ireneus (m. n.).
Irene, (aj-ri' -ni), v. Irene (v. n.).
Irenical, (aj- ren'-i-kol), bn. vredelievend.
Iridescence, (ir-i -des'- sens), s. aanneming der regenboogkleuren, v. *...DESCENT, (-des'-sent), bn. regenboog -kleurig, zevenkleurig, prismatisch.
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Iridium, (aj-rid' jum), S. (delfst.) iridium (een erts), m.
Iris, (aj' -ris), v. (fab.) Iris (v. n.). f -, s. (mv. irises),
1. regenboog; 2. (ontl.) oogappelboog; 3. gezichtsring (in
de verrekijkers), m.; 4. (plant.) lischbloem, zwaardlelie,

V.; gladwin -, stinkende lischbloem. 5 -ROOT, S. (plant.)
lischwortel, m.
Irisated, (aj'- ris-e-tid), *••.SED, (aj'- rist), bn. prismatisch

gekleurd.

Irish, (aj'-risj), bn. 1. Iersch; 2. brutaal, onbeschaamd,
lomp. f -, s. 1. (het) Iersch (taal); the -, de Ieren; 2.
(kh.) Iersch linnen ; 3. (soort) triktrakspel, o. * -APRICOTs, s.mv. (fig.) aardappelen, m. mv. *-DIAMOND, S. soort
fijn kristal, o. * - MAN, m. Ier, m. *- RY, s. (het) Iersche
volk. * -WEDDING, s. (fig.) kloppartij, v. gevecht, o.
*-WOMAN, v. Iersehe (vrouw), v.
Irishism, (aj'-risj-ism), s. 1. Iersche spraakwending; 2.
Iersehe taal, v. (het) Iersch.
Irk, (urk), bw. 1. ergeren; 2. vervelen, afmatten.
('-sum), bn., -LY, bijes. 1. ergerlijk; 2. vervelend, afmattend. -SOMENESS, ('-sum -nes), s. 1. ergernis; 2.
verveling, afmatting, lastigheid, v.
Iron, (aj'-urn), s. ijzer, o.; carbonate of -, (seheik.)
koolzuur - ijzer; bar -, staafijzer; cast -, gegoten ijzer;
black cast -, zwart (gegoten) ijzer; grey cast -, grijs
(gegoten) ijzer; mottled cast -, rood gespikkeld ijzer;
white cast -, blik, ijzerblik; old -, nut -, scrap -, oud
ijzer; latten -, geslagen -, plaatijzer; pig -, ruw ijzer;
rod -, rolled -, geplet ijzer; sheet -, zwart plaatijzer;
slit -, gesneden -, geknipt ijzer; band -, hooping -,
bandijzer (voor hoepels); bloom -, bros ijzer; fine-metal
-, gefineerd -, gelouterd ijzer; calking -, kalfaatijzer;
cramp -, ijzeren kram; hammered -, merchant -, staafijzer; horse-nail -, hoefnagelij zer; o Isom -, draadijzer;
red-short -, rood ijzererts; - in slabs, plaatijzer; sparkles of -, hamerslag; wrought -, smeedijzer; getrokken
ijzer; crane -, (zeev.) verschansing-ijzer; horsing -,
klamaai-ijzer; fib -, kluiverbeugel; limber -, schuurketting; making -, rabat-ijzer; marking -, ritsijzer; oxide
of -, ijzerroest, -oxyd; priming -, ruimnaald (voor
een kanon); quarter -, (zeev.) binnenbeugel; red sear -,
broos ijzer; scales of -, ijzerschubben; refuse -, oud
ijzer; reeming -, rabatijzer; ripping -, (zeev.) plukhaak;
rudder -, roerhaak; pendant -, (zeev.) vingerling;
starling -, spijkerijzer; box -, fat -, sad -, strijkijzer;
the - districts, gewesten waar ijzermijnen zijn, ijzerdistricten. -s, mv. 1. i" zers, boeien, o. v. mv.; to put
one in -s, lom. in boeien slaan; 2. ijzerwerk, o. ijzerwaren, v. mv.
Iron, (aj'-urn), bn. 1. ijzeren, van ijzer; 2. ijzerhoudend;
3. (fig.) hardvochtig, gestreng•, the - age, de ijzeren
(bedorven) eeuw; my - years of war, mijne harde oor
the - rod of tiranny, de ijzeren roede der-logsjaren;
dwingelandij; an - smile, een bittere glimlach; the sleep of death, de ijzeren doodslaap; 4. (fig.) sterk, gehard; an - frame, een ijzeren gestel. *-BAcxs, s. mv.
schoorsteenplaten, v. mv. * -BALLAST, s. (zeev.) ijzeren
ballast, m. *-BANDS, s. mv. ijzeren hoepels, - beugels
(voor wielen enz.), m. mv. -BAR, s. ijzeren staaf,
- stang, v. *-BOLjND, bn. met ijzeren hoepels voorzien;
an - coast, (zeev.) hoogland, rotsig strand. * -BRAKE,
s. pompzwengel, m. -CHEST, s. ijzeren geldkist, -kast,
v. *-CLAD, bn. met ijzer beslagen; an - vessel, een
gepantserd schip. *- CLAY, s. (delfst.) roodbruin ijzer
* -COATED, bn. met ijzer bedekt. * -CRINGLES,-erts,o.
s. mv. (zeev.) leuverringen, m. mv.*-eRoss, s. molenijzer,
ijzeren kruis, o. -crow, s. breekijzer, o. -CROWN,
s, ijzeren kroon (van Lombardij e), m. 5 -Doo, s. houvast,
m. * -DOUBLET, S. gevangenis, v. * -DROSS, S. slakken
(van ijzer), v. mv. 5 -DUST, s. (werkt.) ijzerspijs (tot
beelden), v. * -FACED, bn. met een gestreng gelaat,
- uitzicht. *-FILINGS, S. mv. ijzervijlsel, o. * -FLINT, s.
ijzerhoudend kwarts, o. *-FouaDER, m. ijzergieter, m.
* -FOUND(E)RY, m. ijzersmelterij, v. * -FRAME, S. (zeev.)
ijzeren spant, v.; (drukk.) slot aan de pers, o. -D,
bn. in ijzeren vorm; (fig.) met een sterk gestel. f -FURNACE, s. ijzeren oven (tot coake- bereiding), m. * - GAGE, 8.
draadmeter,proefring,m. * -GARTERS,S. mv. boeien, v. mv.

*-GLANCE,S. (delfst.) ijzerglans,m. *-GLIMMER,S. (delfst.)
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-HANDLED, bn, met ijzeren handvat, - greep. *-HANKs,
s. mv. (zeev.) leuvers op de pardoens, m. mv. *_HEARTaD,
bn, hardvochtig, ongevoelig. --HORSE, s. (zeev.) overloop
voor den schoot, papegaai-stok, m.-HOOP, s. ijzeren
hoepel, m. *-JACK, S. ijzeren kamrad, o. *-KNEE, S.
(zeev.) ijzeren knie, v. * -LIQUOR, S, opgelost ijzerroest,
ijzerzwartsel, o. * -MANUFACTORY, s. ijzerfabriek, -smederij , v. * -.MANUFACTURER, m, ijzergieter, -smelter, m.
* -MASTER, m. (zeev.) smidsbaas, m. * -MAUL, S. moker,
m. * -MILL, s, ijzerhut, - smelterij, v. -MINE, s. ijzermijn, v. * -MOLD, S. ijzer -, zwartaarde, v.; zie IRoaMouLD.
* -MOLE, s. roest -, ijzervlek, v. * -MONGER, m, ijzerkooper, - kramer, m. -Y, s. ijzerwinkel, m.; ijzerwaren,
v. mv. 5 - MORDANT, S. (verw.) inbijting van ijzer, v.
* -MOULD, S. 1, ijzer-, roestvlek, v.; 2. smeltvorm, m.
* -ORE, S. ijzererts, o. * -PARINGS, S. mv. afval -, afsnijdsel
van ijzer, m. o.
-PIECES, s. mv. (zeev.) ijzerwerk tot den
romp van een schip beboorend, o.
-PIN, S. spleetveer,
v. * -PLATE, S. ijzerblik, o. * -POINTS, S. mv. (drukk.)
pointeerijzers,o. mV. * -PYRITES,S.mv.gewone ijzerzwavel,
V. *_RAILROAD, S. ijzeren Spoorweg, in. aim THREE
BOLT LOCK, s, drietongig kastslot, o. -ROD, s. beeld
SAFE,-houwersbitl,m.;njz(dergits),0*s. ijzeren geldkast, v. * -SAND, S. (magnetisch) ijzerzand,
0. * - SHACKLE, S. Ijzeren handboei, v. 5 - SHEATHED, bn.
met ijzeren scheede. 5 -sHoD, bn, met ijzer beschoeid.
*-sICK, bn, verroest; (zeev.) boutziek. * -SIDED, bn.
met ijzeren zijstukken; (fig.) met den ijzeren arm (bijnaam); ruw, koen, schaamteloos. * -SMITH, m. ijzersmid,
m. *- SPARKLES, * -scALEs, S. mv. (smed.) hamerslag, m.
* --STANCHIONS,s. mv.(zeev.)schepters,m.mv. * --STANDARDS,
s. mv. (zeev.) ijzeren stutten, m. mv. * -STIRRUP, s. (zeev.)
katplaat, v. *-STOCK, s. ijzeren ankerstok, m.-STOnE,
s. ijzersteen, m.; - china, Engelseh porselein, o. *- STRAKE,
o. radschijf, v. * -STREAKS, zie IRONBANDS. * --TRUMP,
S. mondtrom, v. * -WARE, S. ijzerwaren, v. mv. * -WATER,
S. ZO IRONLIQUOR. * -wIRE, S. ijzerdraad, m. * -WITTED,
bn. (fig.) sterk van geest, met een ijzeren hoofd. *-wooD,
s. ijzerhout, 0.; (plant.) pokhoutboom, m. *-WORKS, S. mv.
ijzerhut, - smelterij, smidse, v. *-woRT, S. (plant.) ijzer
-wortel,m.
kruid, o.
Iron, (aj'-urn), bw. 1. strijken (linnengoed enz.); 2. in
de boeien slaan; 3. met ijzer beslaan; 4. (dicht.) in
ijzer -, in staal wapenen. -ED, ('- rund), dw. bn. gestreken enz.; zie IRON, bw. -ER, (-ur), m. v. strijker,
strijkster; die in ijzers slaat enz., m v.; zie jon, bw.
Ironic, (aj'-run -ik), *-AI,, (-run'- ik -ul), bn., *-ALLY, bij w.

spotachtig, ironisch.

Ironing, (aj'-run-ing), dw. bn. strijkend enz. -, s.
(het) strijken enz.; zie IRON, bw. *-CLOTH, s. strijkdoek,
m. * -STOVE, s. strijkoventje (om er de strijkijzers in te
warmen), o.
Ironish, (aj'-urn-isj), bn. ijzerachtig, ijzerhoudend.
Ironist, (aj'-re-nist), m. v. spotter, m. spotster, v.
Irony, (aj'-urn -i), bn. 1. ijzeren, ijzer...; 2. ijzerachtig.
Irony, (aj'-run -i), s, spotternij, ironie, v.
Irous, (aj' -rus), bn. toornig, driftig van aard.
Iroquois, (i -ro- kis'), m. Irokees (volksnaam), m.
Irradiance, (ir-ree' -djuns), ...ANCY, s. 1. uit -, afstraling; 2. bestraling, v. *...ATE, (- ree' -di-et), bw. 1. bestralen,
stralen schieten op; 2. (fig.) verlichten (den geest); 3.
bezielen, aanvuren, verlevendigen; 4. met blinkende
versierselen bekleeden, in pracht hullen. -, ow. 1.
stralen schieten, uitstralen; 2. schitteren. -, bn., -D,
('-tid), dw. bn, bestraald, uitgestraald enz.; zie IRRADIATE. --, bn, versierd, getooid. *...ATING, dw. bn. bestralend, uitstralend ens. -, s. (het) bestralen enz.;
zie IRRADIATE. * ...ATION, ('-Sjun), s. 1. bestraling; 2. uitstraling, v.; 3. glans, m. pracht, v. luister; 4. (godg.)
stralenkrans, m.
Irradicate, (ir- red'- i -ket), bw. diep wortel doen schieten.
Irrational, (ir-re'-sjun-ul), bn., *-LY, bijw. 1. onverstandig; 2. redeloos; 3. ongerijmd, dwaas; 4. (wisk.)
wortelloos, irrationeel. * -ITY, ('- i -ti), s. gmv. 1. onverstand, 0.; 2. redeloosheid; 3. ongerijmdheid; 4. (wisk.)
wortelloosheid, v.
Irreclaimable, (ir -ri-kleem'- i -bl), bn., *...BLY, bijw. 1.
onverbeterlijk, niet vatbaar voor verbetering; 2. onbe-

dwingbaar.
ijzerglimmer, m. *--GLUE, s. (delfst.) zavelaarde, puzzolane, v. * -GREY, bn. ijzergrids, - kleurig. -, s. (rijsch.) Irreconcilable, (ir -ro- kun -sajl'- i -bl), bn., i'... BLY, bijw.
1. onverzoenlijk, onverzoenbaar; - enmity, - hatred,
ijzerschimmel, m.-GUARDED, bn. met ijzer beslagen.
onverzoenlijke vijandschap, -haat; 2. onvereenigbaar, on-HANDED, bn. (fig.) met ijzeren -, met onwrikbare hand.

IRR. - ISA.

IRR.
bestaanbaar (met).-NESS, S. 1. onverzoenlijkheid; 2.
onvereenigbaarheid, v.
Irreconcile, (in-rek' -un-sajl), bw. verzoening beletten,
- verhinderen. *-n, ('-sajd), bn. 1. niet verzoend; 2.
niet geboet. * -^ZENT, *... IATION, ( jee'-sjun), s. nietverzoening, oneenigheid, v. 5 ...ING, ('-sajl-ing), dw. bn.
niet verzoenend.
Irrecordable, (ir-ri-kord'- i-bl), ho. onverhaalbaar, onbeschrijfbaar, niet te vertellen.
Irrecoverable, (ir - ri - kuv' - ur - i - bl), bn., *... BLY, bijw. 1.
onllerkrijgbaar, niet te herkrijgen, verloren; - loss,
onherstelbaar verlies; time past is -, de (vervlogen) tijd
keert niet weêr; 2. onherstelbaar, onherroepelijk; 3.
ongeneeslijk. * - NEss, S. 1. onherkrijgbaarheid; 2. on -
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onberispelijk. *... BILITY, (-bil'-i-ti),-N^ss, s. onberispelijkheid, v.
Irrepresentable, (ir-rep-ri-zent'i--bl), bn., *... BLY, bijw.
niet voor te stellen.
Irrepressible, (ir-re-pres' -i-bl), bn., *... BLY, bijw. onstrafbaar, niet te onderdrukken.
(ir-re-prootsj'-i-bl),
Irreproachable,
*... PROVABLE,
(-proev'-i-bl) bn., *...BLY, bijw. onberispelijk; zonder verwijt. *-NEss, s. onberispelijkheid, v.
Irreptitious, (ir -rep-ti' sjus), bn. ingeslopen, (ook fig.).
Irresistance, (ir -re-zist'-ens), s. gebrek aan tegenstand,
o. (het) niet wederstaan.
Irresistible, (ir -re-zist'- i -bl), bn., *... BLY, bijw. onwoder staanbaar. *... BILITY, ( -bil'-i- ti), - N7^ss, s. onweder-

staanbaarheid, v.
herstelbaarheid, v.
Ir-recuperable, (ir -ri-kjoe'.pur- i -bl), bn. enz. zie IRRE- Irresistless, (ir -re-zist' -les), bn. geen wederstand ontmoetend.

COVERABLE enz.

Irrecusable, (ir -ri-kjoe'-zi-bl), bn. onwraakbaar.

Irresoluble, (ir -res'-o- lu -bl), bn. onoplosbaar. *-NEss,
s. onoplosbaarheid, v.
Irresolute, (ir -res'-o-ljoet), bn., * -LY, bijw. besluiteloos.
*-NEss, *... ION, (-sjun), s. besluiteloosheid, aarzeling, v.
Irresolvable, (ir -re-suly -I-bl), bn. onoplosbaar. 5 B1LITY, (- bil' - i -ti), -NESS, s, onoplosbaarheid, v.
Irresolvedly, ( i r-re-solv'id -li), bijw. zonder bepaald voor-

Irredeemable, (ir -ri-diem'- i -bl), bn., *...BI.Y, bijes. onafkoopbaar, onaflosbaar; - debt, onaflosbare schuld. *...BILITY, (- bil' - i -ti), *-NEss, S. onafkoopbaarheid, onaflos- !
baarheid, v.
Irreducible, (ir -ri-djoe'- si -bl), bn., *... BLY, bijw. 1. (wick.)
onherleidbaar; 2. (rek.) onverkleinbaar; (: choik.) onnemen, planloos.
oplosbaar.*-NEss, s. onherleidbaarheid, onverkleinIrrespective, (ir -re- spekt' -iv), bn., 5 -LY, bijw. afgezien
baarheid, onoplosbaarheid, v.
(van), onvoorwaardelijk, onaangezien.
Irreflective, (ir -ri-flekt'-iv), bn, niet weêrschijnend,
Irrespirible (ir -res'-pi ri-bl), ho. niet -inadembaar.
niet terugkaatsend.
Irrefragable, (ir- ri - free' - ghi - bl), bn., *... ELY, bijw. on- Irresponsible, (ir-re-spurs'-i-bl), bn., *... BLY, bijw. niet
verantwoordelijk. *... BILITY, ( - bil'i - ti), s. niet - verantwoor wedersprekelijk, onomstootelijk. *...BI17TY, (-bil'-i-ti),
delijkheid, v.
* - NESS, s. onwedersprekelijkheid, onomstootelijkheid, v.
Irrefutable, (ir- ref' joe- ti - bl), bn., *... BLY, bijes. ouwe - i Irressuscitable, (ir - res - sus'si - ti - bl), bn., 5 ...BLY, bijw.
onherleef baar, onherrijsbaar (uit liet graf).
s.
onwederlegbaarheid,
v.
-NESS,
derlegbaar. 5
Irregeneracy, (ir ri-djin'-ur-e -si), s. niet - wedergeboorte, j Irretentive, (ir -re-tent'-iv), bn. niet goed onthoudend,
V. ... ATION, (-ee'-sjun), s. niet - wedergeboren staat, m. I zwak van geheugen.
Ir regular, (ir-regh'-joe -lur), bn., *-LY, I ijw. 1. oeregel- Irretraceable, (ir -re trees'- i -hl), ho. onepspoorbaar.
matig; 2. ongeregeld; 3. onjuist; 4. onordelijk, wanorde- Irretrievable, (ir -re-tiiev'- i -bl), bn., *... BLY, bijw. 1.

lijk. - , m. soldaat van ongeregelde troepen, m. * - IsT, !
m. onordelijk menseh, m. * - ITY, ('- i -ti), s. 1. onregel-

matigheid; 2. ongeregeldheid; 3. onjuistheid; 4. onordelijkheid, wanorde.
Irregulate, (in-regh' joe -let), bw. onregelmatig maken,
in de war sturen.
Irrelativ e, (ir-rel' -e-tiv), ho., *-LY, bijes. niet betrekkelijk (tot), niet verbonden (met).
Irrelevancy, (ir - rel'-i- wen -si), s. niet - toepasselijkheid,
V. *... VANT, ('-went), be ., -LY , bijes. niet-toepasselijk.

onvergoedbaar, onherkrijgbaar; 2. onredbaar; reddeloos

verloren . -NESS, s. 1. onvergoedbaarheid; 2. onredbaar heid, reddeloosheid, v.
Irreturnable, (- ir -re-turn'- i -hl), 1. onherkrijgbaar; 2.
niet te doen terugkeeren.
Irrevealable, (ir -re- wiel ' - i -bl), bn., *...BLY, bijw. niet te
openbaren, onverraadbaar.
Irreverence, (ir- rev'-ur-ens), s. oneerbiedigheid, v.
*...ENT, bn., -LY, bijw. oneerbiedig, -lijk.

Irreversible, (ir-re wurs'-i-bl), bn., *... BLY , bijes. coveranderlijk, onherroepelijk. *-Nrss, s. onveranderlijkheid,
Irrelievable, (ir-ri-liev'- i -bl), bn. onverliehtbaar, onveronherroepelijkheid, v.
helpbaar, niet te verhelpen.
Irreligion, (ir-ri-lidsj'-un), s. ongodsdienstigheid, v. onge- Irrevocable, (ir-rav'-o-ki-bl), bn., *...BLY, bijw . onherloof, o . * -IST, m. v. ongeloovige, m. v....IOrs, ('-djus),
bn ., -LY, bijw. ongodsdienstig, ongeloovig. ...Iousazss,
('-djus -nes), s . ZO IRRELIGION .

Irremeable, (ir -ri'- mi - i -bl),

latend.

be. geen terugkeer toe-

Irremediable, (ir -re- mi' -dji-bl), be., *...B7.Y, bijw. onherstelbaar, onverbeterbaar, onheelbaar.-nI ss, s. 1.
onherstelbaarheid, onheelbaarheid (ook fig.), v.
Irremissible, (ir -re- mis' - si -bl), be., *... BLY, bijw. 1. oevergeeflijk; 2.00ge00rloofd.* -Ness, s.1. onvergeeflijkheid,v.;
2. (het) ongeoorloofde. *... MISSIVE, (- mis' -siv), be. niet

veroorlovend.

Irremo' able, (ir -re-muv'- i -bl), bn., *...BLY, bijes. 1. onbeweeglijk; 2. onverplaatsbaar; 3. onafzetbaar (van Techters enz.), *... BILITY, (- bil' - i -ti), s. 1. onbeweeglijkheid;
2. onverplaatsbaarheid; 3. onafzetbaarheid, v.
Irremoval, (ir -re-muv'-ul), s. (het) niet verplaatst zijn.
Irremunerable, (ir -re-mjoe'-nur--bl), bn, onbeloonbaar,
onvergeldbaar4
Irrenowned, (ir re-noond'), be. niet vermaard, niet beroemd.
Irrepararable, (ir-rep' e-ri-bl), be., ...B7.Y, bijw. 1, onherstelbaar; 2. onvergoedbaar. *... BILI .ly , (- bil' - i -ti),
* -NESS, s. gmv. onherstelbaarheid, v.
Irrepealable, (ir -re- piel'-i -bl), bn., *... BLY, bijes. (recht.)
niet herroepbaar. *... BILITY, (-bil'-i-ti), *-NFss, s. niet

roepelijk. *... BILITY, (- bil' - i -ti) , * -NESS, s. onherroepelijkheid. v.

Irrevoluble, (ir -rev'-o-ljoe-bl), bn. niet - omwentelend.
Irridescent, (ir -ri-des'-sent), bn. aanlachend.
Irrigate, (ir' -ri-ghet), bw. besproeien, bevochtigen. *-n,
dw. bn. besproeid. ... 7NG, dw. bn. besproeiend. -, s.
(het) besproeien.5...7ç,(-ghee'-sjun), s. besproeiing,
bevochtiging, v.
Irriguous, (ir-righ' joe -us), ho. 1. besproeid; 2. vochtig.
Irrision, (ir-rizj'- ui),s. bespotting, v. (het) uitlachen.
Irritable, (ir' -ri-ti-bl), bn., *...BLY, bijw. oploopend, licht
te vertoornen *... BILITY, (- bil' - i -ti), s. 1. oploopendheid;
2. tergbaarheid; 3. (fig.) ontvlambaarheid, v.
Irritant, (ir' -ri-tunt), bn. 1. (recht.) vernietigend; 2. tergeed, vertoornend; 3. (gen.) verhittend. -, s. (gen.)
verhittend middel, o. *... TANGY, (-ten' -si), s. terging,
vertcorning, v.
Irritate, (ir' -ri-tet), bw. 1. tergen, vertoornen, boos maken; 2.(gen.) verhitten; 3.(recht.) vernietigen, annuleeren.
f-, be., -n, dw. bn. getergd enz.; zie IRRIT ATE, bw.
*...ING, dw. be. tergend enz. -, s. (het) tergen enz.;
zie IRRITATE . *...7555, (-tee'-sjun), s. 1. terging; 2. verbitteriep, v. toorn, m.; 3. (gen.) verhitting, ontsteking,
v. ...ivz, (ir' -ri- te -tiv), *... oRY, bn. 1: tergend, vertooreend; 2. opwekkend, aanstokend.
Irroration, (ir-ro-ree'sjun) , s. besproeiing, besprenke-

ling, v.
herroepbaarh eid, v.
Irrepentance„ (ir-re-pent'-ens), s. onboetvaardigheid, v. Irrupted, (ir-rup'-tid), bn. opengebroken. *... 00PTION,
(-rup'-sjne), s. aanval, inval, m. instormieg, v. ...RVrgebrek aan berouw, o.
TIVE, (-rup'-tiv), be. aan -, invallend.
Irrepleviable, (ir -re-plev'-ji-bl), *... VISABLF, ('- i -zi-bl) ,
he. (recht.) onophefbaar, onoplosbaar.
Irreprehensible, (ir -rep-ri-hens'- i -bl), be., 5 ... BLY, bijw.

Is, (is), ww. 3e p. enk. is; zie BE.
Isaac, (aj'-zek), m. Isaak (m. e.).
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Isabel, (iz'-e -bel), v. Isabella (v. n.). * -, s. 1, bruin-,
vuilgeel; 2. vaalbruin (paard), o.
Isagogie, (aj- ze -godj' -ik), *- AL, bn. inleidend.
Isagon, (aj'- ze -ghun), s. (meetk.) gelijkhoek, m.
Isaiah, (i- ze' -e), m. Jesaja (profeet), m.
Isatis, (is'-e-tis), s. 1. vos der poollanden, m.; 2. (plant.)
weede, v.
Isehiadic, (is-ki-ed' -ik), bn. (ontL) de heupen betreffend,
heup...; - passion, heupjicht. *...dHIuM, ('-ki-um), s.
(ontL) heup, v.
Isehuretic, (is-kj oe -ret' -ik), bn. (gen.) pisdrij vend. -,
S. pisdrijvend middel, o....cxu$Y, ('-kjoe-ri), s. (gen.)
pis-, urinebelemmering, v.
Iserin, (is'- i -rin), *...INE, ('-ien), s. soort ijzererts, o.
Ishmael, (isj'-me-il), m. Ismael (m. n.).
Isiele, (aj'- si-kl), s. zie Icrcu .
Isidorus, (i -zi-do' -rus), m. Isidorus, Isidore (m. n.).
Isis, (aj'-zis), v. (Egypt. fab.) Isis (godin), v.
Isinglass, (aj'- zin- ghlaas), s. vischlijm, v. *- FISH, s•
groote steur, m. C-STONE, s. (delfst.) talksteen, m. mariënglas, o.
Islam, (is'-lem), s. Mohammedaansehe godsdienst, islam,
m. *- IsM, s. leer van Mohammed, v. islamisme, o.
5 -ITIc,' (-mit' -ik), bn. tot den islam behoorend, islamitisch.
Island, (aj'-lund), s. eiland, o.; - of ice, ijsbank; Scilly
-s, Sorlings (eilanden); leeward -s, benedenwinds-eilanden; windward -s, bovenwinds - eilanden. *-ER, ('-ur),
m. v. eilander, eilandbewoner, - bewoonster, m, v.-y,
bn. 1. vol eilanden; 2. tot eilanden behoorend.
Isle, (ajl), s. eiland, o.
Islet, (aj'-lit), s. eilandje, o.
Isocheimal, (aj- zo -kaj' -mul, *...CHIMINAL, (-chaj' -mi-nul),
bn. (aardr.) den winter met elkander gemeen hebbend.
Isochromatic, (aj -zo-kro- met' -ik), bn. gelijkkleurig,
gelij kvervig.
Isochronal, (aj-zok'-ro -nul), *...cfaoNous, ('-run-us),
bn. gelijktijdig, isochronisch. *...cHRoNIsM,s.gelijktijdigheid, v.
Isocrates, (aj-zok'-re-tis), m. Isocrates (Grieksch redenaar), m.
Isodomon, (aj-sod'-o-mun), s. (bk.) gebouw overal even
lang als breed, o.
Isolate, (iz'-o-let), bw. afzonderen, isoleeren. *--n, dw.
bn. afgezonderd. 5 ...ING, dw. bn. afzonderend. -, s.
(het) afzonderen. *...ION, (-lee'sj un), S. afzondering, een
eenzame toestand, m.
-zamheid,v.
Isomeric, (aj-so-mur'ik), ho. (werkt.) gelijkdeelig, isomerisch. 5 .••MERIA, (- mi' -ri-e), s. gelijkdeeligheid, v.
* ...METRICAL, (-met'-ri-kel), ba, zie ISOMERIC. 5 ...MEaISM,
(aj-sum'-ur-ism), s. gelijkheid van bestanddeelen, gelijkheid -, evenredigheid der doelen, v.
Isomorphism, (aj -zo -morf'-ism), s. gelijkvormigheid (van
kristallen), v. isomorfisme, o. ...pHOi , (- morf'-us), bn.
gelijkvormig, isomorfisch.
Isonomy, (aj-zun'-o -mi), s. gelijkheid van wetten en
rechten, isonomie, v.
Isoperimetrical, (aj-so-pur -i-met' rik-ul), bn. (meetk.)
van gelijken omvang, gelijk- perimetrisch. *...PEaIMETRY,
(-pi- rim' -i-tri), s. gelijkheid van omvang, isoperimetrie, v.
Isopod, (aj' -zo -pod), . zek. veertienpootig insect, o.
*...ous, (aj'-zop-o -dus), bn. als een isopood.
Isopyre, (aj'-so-pajr), s. soort zwart - gestreepte bergstof, v.
Isosceles, (ai -zos'-ci -lis), s. (meetk.) driehoek met slechts
twee gelijke zijden, m.
Isostemonous, (aj- zo -stem'-o-nus), ba. (plant.) met een
gelijk getal meeldraden en stampertjes.
Isotheral, (aj-zoth'-ur-ul), bn. (aardr.) gelijk in zomertijd. *...THERMAL, (-thursa'-ul), bn. met gelijken warmte-

graad.
Isotonic, (aj- zo -ton' -ik), bn. (muz.) gelijktonig, isotonisch.
Israel, (is'-re-el), m. 1. srael (m. n.); 2. (het) Israelietiache volk.
Israelite, (is'-re-el-ajt), m. v. Israeliet, belijder belijdster van de mozaïsche leer, m. v. ..ic, (-lit' -ik),
*...IsH, (-ajt'-isj), brr. Israelietisch, Joodsch.
Issuable, (isj' joe - i -bl), bn. 1. uitgeefbaar, uitvaardigbaar; 2. (recht) tot eene beslissing leidend.
Issue, (isj' -oe), s. 1. uitgang; 2. uitloop (van water); 3.
afzet (van goederen), m.; 4. (gen.) uitstorting (van voch-

ISS. - IT.
ten), v.; - of blood, bloedverlies; 5. uitvaardiging (van
een bevel, een vonnis enz.); 6. afgifte (van een paspoort
enz.); 7. uitdeeling (van rantsoen enz.); 8. uitgifte (van
Bene leening), v.; an over -, een overuitgifte; an under
-, een te beperkte uitgifte; 9. uitgang (van een huis
enz.), m.; 10. uitvlucht, v. redmiddel, o.; how te find an of this dilemma ? hoe uit die moeielijkheid te geraken?
11. (heelk.) fontanel; 12. (fig.) nakomelingen, m. mv.
kroost, o.; to die without -, kinderloos sterven; 12. opbrengst (van gronden enz.), v.; 13. uitslag, m. einde,
o.; to wait the -, den uitslag -, den afloop afwachten;
to briny to an -, ten einde brengen; -s of chance, gevolgen van het toeval; our present condition is better for
us in the -, onze tegenwoordige toestand is beter voor
ons in de gevolgen; 14. (recht) feit, o. grond der zaak,
m.; to join -, overeenkomen, elkander verstaan; (iets)
gezamenlijk aan den bevoegden rechter onderwerpen; to
be at -, in proces zijn, pleiten; honor is at -, de eer
staat op het spel; he was at - with, hij was het niet
eens met; to take - upon a fact, een besluit -, eene beslissing nemen over eerre zaak. * .n Nx, v. bank tot
het uitgeven van banknoten gerechtigd, v. *- PEA, s.
(heelk.) fontanel -erwt, -boon, v.
Issue, (isj' -oe), 1. ow. -frees, uitgaan, ontsnappen, voort
(uit); light -s from the sun, het licht komt van-komen
de zon; 2. ontspringen; 3. zich uitstorten; 4. uitloopen,
- stroomen; 5. afzakken, dalen; - to the plain, daal in de
vlakte neder; they - on the land, zij stappen aan land;
6. (mil.) uitvallen, een uitval doen; 7. uitkomen, voortkomen; all tlae profits -d from the stock, al de winsten
door het kapitaal afgeworpen; 8. afkomstig zijn; the sons
that shall - from thee, de zonen die uit u zullen voort
zich verlengen, zich uitstrekken (over); 10.-komen;9.
eindigen; we know not hort' the cause will -, wij weten niet
hoe de zaak zal afloopon; 11. (recht.) uitloopen (op); to
- in demurrer, op een reehtsquaestie uitloopen; 12. to forth out, naar buiten -, voorwaarts komen, - schieten.
*-. bw. 1. uitgeven, in omloop brengen (geld, papier
enz.) ; 2. afgeven, uit -, afleveren; afgeven (een pas); 3.
uitvaardigen (een bevel enz.); to - a writ, een dagvaar
doen, een exploit beteekenen. *---n, ('-sjoed), dw. bn.-ding
uitgegaan enz.*- LEss, bn. kinderloos, zonder nakomelingen. --x, (' -ar), m, v. uit -, afgever, - geefster enz., m. v.;
zie ISSUE, bw. * ... ING, dw. bn. uitgaand; uit -, afgevend
enz. -, s. (het) uit -, afgeven enz.; zie Issuz, ow. en bw.
Isthmian, (ist'- mi -un), bn. (gesch.) Iethmisch, aan de landengte van Corinthe; the - games, de Isthmisehe spelen
(om de vier jaren te Corinthe gevierd).
Isthmus, (ist' -mus), s. (aardr.) landengte, v.
Istria, (is'- tri -e), s. (aardr.) Istrië (Dalmatië), o.
It, (it), p. yaw. onz. enk. 3e p. 1. hij, zij, het; - is good f or
nothing, het deugt niet; I see -, ik zie liet; I am satisfled with -, ik ben er mede tevreden; I will do -, ik zal
het doen; 2. onb. vow. - rains, het regent ; will snow ? za! het sneeuwen ? - was one o'clock, het was
één uur; be - so, het zij zoo; be - what will, het zij
wat het zij; - is impossible, het is onmogelijk; - cost
me some difficulty, het kostte mij Benige moeite; - is
said, men zegt; - being in his power, daar het in zijne
macht staat; - having been reported that, daar men het
gerucht verspreidde, dat; - asked boldness to, er behoorde
moed toe om; - took time to, er werd tijd vereischt om;
3. aanw, vnw. - is he, hij is het; is - a boy t is het een
jongen ? is that your hat? - is, is dat uw hoed ? ja, (hij
is het); - is true, het is waar; what is - you want?
wat wilt (begeert) ge ? - will be so much done, dat zal
ten minste gedaan zijn; mazy days was - before, lang
duurde het alvorens; that's -, dat is het; how is - with
you ? hoe gaat het u ? - is they who, zij zijn het die; was the French who, het waren de Fransehen die; 4, betr.
vow. er, er van, er aan; you shall hear all about -, gij
zult er alles van vernemen; get into -, ga er binnen,
dring er in door; there's not much in -, er is niet veel
in; they prostrated themselves before -, zij knielden er
voor neder; I offered him all my money for -, ik bood
hem al mijn geld er voor; he shall not know a word
of -, hij zal er geen woord meer van weten; I do not
like -, Ik houd er niet van; het staat mij niet aan;
you can walk -, gij kunt het (den wegl wol loopen; to
fight - out, het (den strijd, den twist) uitvechten; your
head shall answer for -, gij staat er met uw hoofd voor
in; I am near -, Ik ben er dicht bij; he repents -, hij

ITI. - JAC.

ITA. -- JAC.
heeft er berouw van; I did not think of-, ik dacht er
niet aan; do you consent to -? stemt gij er in toe ? do not
touch -, raak er (het) niet aan; he could not yet at -,
hij kan er niet toe geraken; -het niet bereiken; what will
he do with-? wat zal hij er mede doen? this picture is
good, put a frame to -, deze schilderij is goed, zet ze
in een lijst; 4. (als versterkend toevoegsel), we have made
an excellent day's work of -, ons dagwerk slaagde uitmuntend, onze dag was opperbest; you live a bustling
of-, gij brengt uw leven al zeer drok door; what a
tedious day we had of -, hoe doodelijk vervelend was
onze dag.
Italian, (i-tel' jun), bn. Italiaansch. -, s.(het)Italiaansch
(taal). -, m. v. Italiaan, Italiaansche (vrouw)., m. v.
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Itinerancy, (aj-tin' -i-ren-si), s. ronddoling, v. (het) rondreizen. * ... ANT, (aj-tin'-ur -ent), })n., -LY, bijw. ronddolend, rondreizend; -- library, reis - bibliotheek; - map,
reiskaart (in een foedraal); - merchant, venter.
Itinerarium, '(aj-tin-ur- ce' -ri-um), s. (heelk.) katheter,
m. sondeernaald, v.
Itinerary, (aj-tin'-ur-e-ri), s. (-ies), reisboek, o. reisgids,
m. -, bn. reizend, reis...
Itinerate, (aj-tin'-ur-et), ow. 1. rondreizen; 2. ronddolen;

rondzwerven.
Its, (its), bez. vnw. 1. zijn, haar; he was ashamed of being known that, hij schaamde zich dat men wist dat;
2. er, er van; - streets are dirty, de straten zijn er

vuil.

*- ATE,('- et),bw.Italiaansch maken,Italianiseeren.*-Isar,
('-ism), s. Italiaansche spraakwending, v. Italianisme,
o. -IZE, ('-ajz), ow. zich Italiaansche manieren geven,
Italiaansch spreken.
Italic, (i - tel'-ik), bn. 1. tot Italië behoorend; 2. (drukk.)
cursief. (i - tel'-i- sajz), bw. (drukk.) cursief drukken. -D, dw. ho. cursief gedrukt. ...IzIn G, dw. bn. cursief drukkend.
Italics, (i-tel' -iks), mv. (drukk.) cursiefletters, v. mv.
Italy, (it'-e -li), s. (aardr.) Italië, o.
Itch, (itsj), s. 1. jeuking; 2. (gen.) schurft; 3. (fig.)jeuking,
v. lust, m.; an - for scribbling, schrijflust, schrijfmanie;
it is -- of vulgar praise, het is hunkeren naar den lof
van het gemeen. *- TIcK, s. schurftworm, m,-wooD,
s. (plant.) nieskruid, o.
Itch, (itsj), ow. 1. jeuken; my feet are -ing, mijne voeten
jeuken mij; 2. (fig.) lust hebben in, hunkeren naar, jeu
5 -ING, dw. bn. jeukend enz. -, s. (het) jeuken-ken.
enz.; zie ITCH. -Y, brr. schurftig.
Item, (aj'-tim), bijw. ook, hetzelfde, dezelfde. -, s. 1.
(boekh.) post; 2. wenk,m. verdekte raadgeving,v.-, bw.
noteeren, opnemen. 5 -ING, dw. bn. noteerend, opnemend.
Iterable, (it'-ur- i -bl), bn. herhaalbaar, te herhalen. *...ANT,
(' -ent), bn. herhalend. 5 ...ATE, ('et), bw. herhalen. -D,
dw. bn. herhaald. *...ATING, ('-e-ting), dw. bn. herhalend.
*...ATION, (-ee'-sjun), s. herhaling, v. *...ATIvz, ('-e-tiv),
bn. 1. herhalend; 2. (recht.) hervat.
Itineracy, (aj-tin'- i -rc -si), s. gewoonte -, v. lust om te
herhalen, m.

Itself, (it-self'), p. vnw. het -, hij zelf, zij zelve, zich.
*-, bn. zelf, zelve; she is virtue -, zij is de deugd zelve;
the question -, de vraag zelve, het vraagstuk zelf;
the house stands liy -, het huis staat op zich zelf, - alleen; a thing by -, een eenige zaak; it goes of -,. het
i' spreekt van zelf; the fortress was a little town of -, de
vesting was op zich zelve eerre kleine stad; the thing is
good in -, de zaak is op zich zelve goed.
Ittrium, (it- tri -jum), s. (soort) witte aarde, v.
Ivad, (i -wed'), bijes. (gem.) waarlijk, waarachtig.
Ives, (ajv'-z), s. mv. (veearts.) open klieren, v. mv.
Ivory, (aj'- vo -ri), s, ivoor, elpenbeen, o.; vegetable -,
(plant.) palmnoot, v.; the - • coast, (aardr.) de Ivoorkust, v. -, bn, ivoren, van ivoor. *-BILLED woonPECKFR, s, zwarte specht, - ekster, v. * -BLACK, s. ivoor
GUI,L, s. soort meeuw (vogel), m. -NUT,-zwart,o.
s. (plant.) palmnoot, v. -TUP.NER, m. Ivoordraaier, m.
* -woRKER, m. ivoorwerker, m.
Ivy, (aj' -wi), s. (plant.) klimop, o.; ground -, kruipplant,
St.-Janskruid; tree -, boomklimop. 5 -BERRY, s. klimop bezie, v. -zaad, o. -CROWNED; bn, niet klimop gekroond. 5 -MANTLED, bn. met klimop gedekt. *- owL, s.
grauwe uil, m. * -RESIN, s. klimophars, v.
Ivyed, (aj'-wid), bn. met klimop begroeid, - bewassen.
Ixion, (ik -saj'-nn), m. (lab.) Ixion (m, n.). C-IAN, ('-jen).
brr. 1. ixionisch; 2. (fig.) vermetel.
Izard, (ia urd), s. gems, v. alpengeit, v.
Izzarees, (iz- ze -ries'), s. mv. (kh.) soort Oostindisch wit.
katoen (stof), o.

J, (dji), S. 1 .medeklinker, tiende letter van het Engelsche
alphabet, v.; 2. (in verk.) Ja. (James), Jakob; J. A. (joint
account), gezamenlijke rekening; Jac. (Jacob), Jakob; J. D.
(Juris Doctor), doctor in de rechten, meester; Jer. (Jeremy),
Jeremias, Hieronimus; Jest. (Jesuit), jezuïet; J. H. S.,
zie op I; Jn. Jo. (John), John, Johannes. Jan; Josh,
(Joshua), Jozua; J. P. (justice of peace), vrederechter; jr.
(junior), junior, de jongere; J. R. (James Rex), koning Jakob; Jul. (July), Juli; Jun. (June), Juni; Just.( justice), rechter.
Jabber, (djeb'-ur), ow. 1. brabbelen, stotteren; 2. raaskallen, fazelen.
-, S. gebrabbol, o. brabbeltaal, v. *- ER,
('-ur), m. v. 1. brabbelaar, stotteraar, -ster; 2. raaskal
m.
-ING, dw. bn., -LY, bijw. brabbelendi
V.
*
er, -ster,
enz. -, s. (het) brabbelen enz,; zie JABBER, ow. en s.
* -MENT, s. gezwets, gefazel, o.
Jabiru, (djeb' -i -roe), s. jabiru, Braziliaansche reiger, m.
Jaeamar,(dj ek'-e-maar),s.j acamar,Braziliaansche vogel,m.
Jaeent, (djee'-sent), bn. liggend, gelegen. .
Jacinth, (djee'-sinth), s.1. (plant.) hyacinth (bloem), v.; 2.
hyacinth (steen), m.
Jack, (dj ek), m. Jan. Jantje (m. n.); 2. (fig.) gemeene
- at all trades, a - of all
kerel, gek, wijsneus,
work, doe-al, die tot alles te gebruiken is; 3. (fig.)
weêrhaan, die met alle winden draait; 4. hansworst,
m.; 5. fresh water -, (zeev.) baar, nieuweling; 6.
(zeev.) bootsknecht, m. -, s. 1. mannetje (van dieren), o.; 2. (kaarts.) boer; 3. laarzenknecht, m.; 4.
braadspit; 5. snoekje, o. krulsnoek; 6. maliënkolder;
7, lederen zak, m.; 8. doel, wit (bij het balspel); 9.

wippertje (van een klavier), o.; 10. houtzagersbok, m.
11. houten -, metalen (vorm)pop; 12. dommekracht; 13.
(zeev.) loodsvlag, v.; the Union -, de Engelsche vlag;
14. (zeev.) Engelsche geus, v.; 15. goochelaarspoppetje,
dwergje, o.; 16. - by the hedge, (plant.) maagdepalm;
17. - in the box, schroef, kelderwind; (plant.) bloeiende
hernandia; 18. kruik. kan, v.; 19. - with a lantern,
St. Elmusvuur, dwaallicht; 20. - in office, (gem.) grove -,
onbeschofte ambtenaar; 21. - of -, in the bread room,

1.

m.;

(zeev.) proviandmeestersmaat; 22. to play the - with any
one, iem. voor den gek -, voor het lapje houden. *-ADAMs,
m. Hansje me gek, m. * - AN-AYES, S. aap; (fig.) onnoozele
bloed, m *- A-DANDY, * -A-LENT,m. gek, nar, poppegek,m..
* -ARCH, s. gewelfboog van een steen dikte, m. *- Ass,
m. ezel, m. (ook fig.). * -BLOCK, s. (zeev.) bramreepblok,.
o. *-- BooTs, s, mv. ruiterlaarzen, rijlaarzen, v. mv.; (gem.
fig.) kanonnen, o. mv. *-CATCH, *-KETCH, m. (gem.)
beul, m. 5 -CHAIN, s. remketen, v. 5 -DAW, s. kauw
(vogel), v. *- FLAG, S. (zeev.) Engelsehe vlag, v. - FRAME,
S. (wev.) spel -, klosbank, v. * - LINE, s. spittouw, o.
(zeev.) driestrenglijn van negen garens, v. *- LOCK, s..
schroefslot, o. * -PLANE, S. soort schaaf, v. *- PUDDING,
s. paljas, hansworst, m. C-SAW, s. kraanzaag. v.
5-SAUCE, * -SPRAT, m. 1. lomperd, gemeene vent; 2..
gek, m. wijsneusje, o. - scREw, s. dommekracht, v.
(zeev.) vijzel om de dekken op te schroeven, m. *- sMITH,
m. braadspitmaker, m. 5 -saipE, s. haardsnip (vogel), v.
5 -5TAFF, s. (zeev.) geusstok, m. 5 -STAG5, S. mv. (zeev.)
leiders, m. mv.; - of the spankerboom, bulletalies..

JAC. -- JAI.

JAIL. - JAP.

mv. kooten (voor het kinderspel), v. mv.
(zeev.) (fig.) pikbroek, matroos, m. * - TOWEL,
rol -, handdoek, m.
Jack, (djek), bw. schaven, hout behouwen.
Jackal, (dj ek'-ul), s. jakhals, (dier), m.
Jacked, (djek'-id), bn. (veearts.) met den spat behept
(van paarden).
Jacket, (djek'-it), s. 1, buis; 2. (zeev.) baatje, o.; strait-,
dwangbuis; round -, rond -, zeemansbuis; to beat - to
leather, to fall upon one's -, lom. afrossen, - afranselen;
3. (zeev.) omslag, m. deksel, o.; valve-, kleppenkast;
4. keurslijfje, o.; to wear the -, hard loopen, rennen
(bij wedrennen); 5. (stoomw.) cylinder-, schoorsteenkraag,
m.; steam-, eylindermantel. *-BOLT, s. mv. (stoomw.)
mantelbouten, m. mv. *-wATER, s. (stoomw.) cylinder-

m. cipier, gevangenbewaarder, m.; -'s fees, sluitgeld,
sluitloon.
Jakes, (dj eeks), mv. 1. sekreetkuil, m.; 2. mestvaalt, v.
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*- STONES, S.
*-TAB, S.
S.

water, o.

Jaskey, (dj ek'-ki), m. (verk. John), Hans, m. Heintje, o.
Jacob, (dje'-kub), m. Jacob, Jakob (m. n.). * -'s STAFF, 5.1.
pelgrimsstaf; 2. dolkstok; 3. (wisk.) graadboog m. -'s
s. 1. (zeev.) touwladder met houten sporten,

LADDER,

Jacobsladder, v.; 2. (plant.) Jacobskruid, o.

Jacobin, (dj ek'-o-bin), m. Jacobij n, m.
Jacobine, (dj ek'-o-bien), m. v. Dominicanermonnik, -non,
m. v. -, v. Jacoba (v. n.). *-, s. sluierduif, v.

Jacobinic, (dj ek-o-bin' -ik), * - AL, bn. Jacobij nsch, revolutionnair. *.•,I355, s. Jacobinisme,o. omwentelingswoede,
V. ...IZE, (djek'-o-bin-ajz), bw. tot Jacobinisme overhalen.
Jacobinly, (dj ek'-o-bin -li), bij w. Jacobij nachtig, op de
wijze der Jacobij nen.
Jacobite, (djek'-o-bajt), m (gesch.) Jacobiet (aanhanger
van Jacob II van Engeland), m. -, bn. Jacobietisch.
*...IsM, s. leer der Jacobieten, V. Jacobitisme, o.
Jacobus, (dje-ko'-bus), s. gouden munt met de beeltenis van koning Jacob II (= £ 1.5 = f 15 ong.).
Jaconet, (dj ek'-o-nit), s. (kh.) soort fijn neteldoek;
j aconet, o.
Jacquard, (djek- kaard'), s. soort weeftoestel,jacquard,m.
Jactancy, (djek'-ten -si), s. gras'. pralerij, blufferij, v.
Jactitation, (djek-ti-tee'-sjun), s. 1. (het) rondwerpeu,
slingering; 2. snoeverij, grootspraak; 3. (recht.) onrechtmatige aanspraak op liet huwelijk, v.
Jaculate, (djek' joe -let), bw. afschieten, werpen, slingeren (pijlen). 5 ...ION, (-lee'-sjun), s. (het) schieten, slingeren enz. (van pijlen)....on, ('-ur), m. 1. slingeraar
(van pijlen); 2. inktvisch, m....o$Y, ('-ur -i), bn. 1.
slingerend, schietend; 2. uitgeworpen, uitgestooten; prayer, schietgebed, o.
Jade, (djeed), s. (rijsch.) oud paard, o. knol, m. -, v.
deern, slet, v. -, s. (delfst.) niersteen, soort jaspis, m.
*-, bw. 1. afmatten, afjagen (een paard); 2. (fig.) vermoeien; 3. kwellen, plagen, onderdrukken; 4 vernederen; -d teeth, afgesleten tanden. *-, ow. vermoeid -,
- afgemat worden, - zijn. *- D, ('-id), dw. bn. afgemat
onz.; zie JADE, bw. en ow. *- RY, ('-ur -i), s. streken -,
nukken van een oud paard, v. mv. ...ING, dw. bn. afmattend enz. -, s. (het) afmatten enz.; zie JADE, bw.
en ow. ...IsH, bn. 1. grillig, nukkerig, koppig (als een
paard); 2. wulpsch, liederlijk (als Bene deern); 3. lui,
traag, vadsig.

Jag, (dJ'egh), s. 1. (zeev.) kleine lading, v. - last, m.; 2.
kerf, keep; 3. kleinigheid, v. bagatel, o.; 4. (ook JAGG),
kerven, inkepen; ged leaves, (plant.) getande bladeren.
* -GED, ('-ghid), dw. bn, gekorven enz.; zie JAG. * -GEDNESS, ('-ghid -nes), s. 1. (het) getand -, gekorven zijn; 2.
kerven, v. mv.
Jagger, (djeg'-ghur), s. 1. (werkt.) radertje (om deeg te
snijden); 2. tandrad, o.
Jaggery, (djegh'-ur-i), s. (kh.) Oostindische moscovade-

sulker, v.
Jagging, (djegh'-ing), dw. kervend enz. -, s. (het)
kerven enz.; zie JAG. *-IUON, s. 1. kerf -ad; 2. koekradertje, o.
Jaggy, (djeg'-ghi), bn. getand, gekorven, oneffen.
Jaghire, (djeg' -ier), S. militair district (in Engelsch
Indië), o. * - DAB, ('- daar), m. houder -, bestuurder van
een jaghire, m.
Jaguar, (dj egh -oe-aar'), s. jaguar (wild dier), m.
Jail, (djeel), s. gevangenis, v. kerker, m. * -BIaD, m.
(fig.) gevangene, m. * -DELIVERY, S. lediging der gevangenissen, v. *.FEVER, s. gevangeniskoorts, V.
Jail, (djeel), bw, gevangen zetten, kerkeren. *- ER, ('-ur)

Jalap, (djil'-up), * - IN, S. (apoth.) jalappe, v. *-xooT,
S. j alappe- wortel, m.
Jam, (djem), s. 1. confituur, konserf, marmelade, v.; 2.
(kinder)jurkje, jakje, o.; 3. (delfst.) steenbedding, -laag;
4. (zeev.) kruising, v. knijper, m. * - NUT, S. (stoomw.)
kontermoêr, v.
Jam, (djem), bw. 1. samenpersen, klemmen, knijpen,
drukken; 2. (zeev.) sjorren, vastzetten; the chain cable
-s through the nippers, de kabelketting sliert door de
seizings; the lashing -s, de naaiing sliert; to - tight,
toeslieren; 3. (stoomw.) aanschroeven, klemmen.
Jamaica, (dje- mee' -ke), s. 1. (aardr.) Jamaica (WestIndisch eiland), o.; 2. Jamaica-rum, m. * -PEPPER, s.
Spaansche pep er, v. F-wooD, s. verf-, Brazilië-hout, o.
Jamacina, (dje'- mee' - si-ne), s. (scheik.) zelfstandigheid
uit den kabbetsboom van West- Indië, jamacina, v.
Jamb, (djem), s. (bk.) post, pijler, m.
Jambee, (djem- bie'), s. rotting, stok, m, badine, o.
Jambeux, (djem' -boe), s. mv. (oudt.) knie -, beenstukken,
o. mv.
James, (djeems), m. Jakob, (m. n.); St. -' palace, het
koninklijk paleis te Londen.

Jamesonite, (dje'- mi -sun-ajt), s. (delfst.) soort grauwe
steen (naar Jameson, den ontdekker), m.
Jammed, (djemd), dw. bn, geklemd enz.; zie JAM, bw.;
- rope, (zeev.) beknepen touw. ...ING, dw. bn. klemmend enz. -, s. (het) klemmen enz.; zie JAw, bw.
*--TURNS, s. mv. (zeev.) belegslagen, m. mv.
Jams, (djems), s. mv. metalen hemdsknoopen, m. mv.
Jane, (djeen), V. Johanna, Jane (v. n.). -, s. 1. (kh.)
soort katoenen stof; 2. (werkt.) zie JENNY; 3. (oudt.)
zek. Genueesche munt, v.
Jangle, (djen'-ghl), ow. 1. twisten, kijven; 2. babbelen;
3. valsch -, onwelluidend klinken,schreeuwen. k -, bw.
(muz.) valsch spelen, afzagen. -, s. 1. gekijf; 2. gebabbel, geschreeuw, geratel, o. -s, ('-ghlur), m. v. 1.
kijver, kijfster; 2. babbelaar, -ster, m. v. *...ING, dw.
bn. kijvend enz. -, s. (het) kijven enz.; zie JANGLE.
Janitor, (djen'- i -tur), m portier, pedel (in een college),m.
Janizarian, (djen -i- zee'-ri-un), bn. (gesch.) tot de
janitsaren behoorend.
Janizary, (djen'- i - ze -ri), m. ( -les), janitsaar, (oudt.)
soldaat der lijfwacht van den sultan, m.
Jannock, (djen' -nok), s. haverbrood, o.
Jansenism, (djen'- sen -ism), s. (godg.) leer van Jausenius,
V. jansenisme, o. 5 ...15T, m. aanhanger van Jansenius,
jansenist, m.
Jansenius, (djen- si' - ni -us), m. Jansenius (godgeleerde
uit de 17e eeuw).
Jant, (djaant), S. zie JAUNT. * -ILY, ('- i- li), bijw. levendig, opgewekt, vroolijk, aardig. * -INEss, s. 1.levendigheid, opgewektheid, vroolijkheid; 2. aardigheid, v. -Y,
bn. zie JANTILY.
Jant, (djaant), S. radnaaf, v.
January, (djen joe -e-ri), s. Januari, m. Louwmaand, v.
Janus, (djee'-nus), m. (fab.) Janus.
Japan, (dj e-pen'), s. 1. (aardr.) Japan (Azië); 2. Japansch
porselein; 3. verlakt werk, o.; 4. Japansche bamboes
(stok), m.-, bn. Japansch. *-CHINA, s. Japansch porselein, o. 5 -EARTH, s. (verve.) Japansche aarde, V. oker,
m. 5 -MULBEaRY-TREE, S. (plant.) Oostindische moer
WORK, s. Japansch (lak)werk, o.
-beziom,n.*
Japan, (dje-pen'), bw. 1. vernissen, lakkeeren; -ned ware,
vernist werk; 2. lakkeeren (schoenen enz.); 3. (gem.) schoenen smeren; 4. bronzen.
Japanese, (djep-e- nies'), bn. Japansch, Japaneesch. f -,
m. v. Japanees, Japanner, m. Japaneosche (vrouw), v.s. (het) Japansch (taal).
5.
Japanned, (dj e-pend'), dw. bn. vernist enz.; zie JAPAN, bw.
Japanner, (dje-pen'-nur), m. 1. vernisser, lakwerker; 2.
(gem.) schoenpoetser : m. *...ING, dw. bn. vernissend
cur. -, s. (het) vernissen.
Jape, (djeep), ow. schertsen, spotten. -, bw. foppen,
bedriegen. R, ('ur), m. v. spotter, -ster, grappenma
maakster, m. v.
-ker,
Japhet, (djef--it), s. (Bijti.) Japhet (m. n.). -IC, (-fet' -ik),
bn. Japhetisch.
Japu, (djep' -oe), S. een Braziliaansch vogeltje, japu, m.

JAR. - JAW

JAW. - JER.

(djaar), s. 1. trilling, v.; 2. wangeluid, o. valsehe
toon; 3. (fig.) schok, stoot; 4. twist, m. conflict, o. strijd,
o.; 5. (het) tikken (van een uurwerk).
Jar, (djaar), s. 1. (aarden) kruik, - kan, v.; - raisins,
kook-rozijnen; 2. bokaal, m. schaal, v.; 3. (nat.) electric -,
leidsche (electriseer) flesch; actonating -, luchtzuiverheidsmeter.
Jar, (djaar), s. (het) half openstaand; the door is a (on
a) -, de deur is half open, - staat bij.
Jar, (djaar), ow. 1, trillen (van tonen); 2. valsch klinken,
wanluidend zijn; to - upon the ear, het oor doen barsten, - hinderen; 3. (fig.) in strijd -, onbestaanbaar zijn
(met); these words -, deze woorden zijn in tegenspraak
met elkander; 4. twisten, krakeelen. -, bw. 1. doen
trillen; 2, schokken, pijnlijk aandoen (het gehoor, de
zenuwen enz.); 3. dichtwerper (cone deur, 4. in tegenspraak -, in strijd doen zijn (met).
Jararaca, (djer-e-rek'-e), s. soort venijnige slang (van
Zuid-Amerika), v.
Jarble, (djaar'-bl), bw. bemorsen, bevuilen.
Jardes, (djaards), s. mv.(veearts.)hazenhok,(kniegezwel),o.
Jargle, (dj aar'-ghl), ow. krij schen.
Jargon, (djer'-ghun), s. 1. gemeene volkstaal, v.; 2. onverstaanbaar gebabbel, koeterwaalsch, o.; 3. dieventaal,
v.; 4. (delfst.) glasachtig kwarts, o. *- IsT, m. die koeterwaalsch spreekt.
Jargonelle, (djaar-ghu- nel'), s. herfstpeer, v.
Jarred, (djaard), dw. bn. getrild enz.; zie JAR, ow. en
bw. *...ING, dw., -LY, bijw. bn. trillend onz. -, s. 1.
(het). trillen enz.; zie JAR, ow. en bw.; 2. trilling, v. wangeluld, o.; 3. tegenwerking, tegenkanting, v.; 4. twist,
m. tweedracht, v.
Jark, (djaark), ow. (zeev.) zich verplaatsen (van een
schip, welks anker gesprongen is).
Jarvis, (djaar'-wis), m. Gervasius (m. n.).
J ashawk, (dj es'-haok), s. (jacht.) jonge valk, m.
Jasmin, (djes'-mien), s. (plant.) jasmijn (bloem); Persian
-, Spaansehe vlierstruik; red -, jasmijnboom; yellow -,
common -, gele jasmijn; Catalonian -, Spaansche jasmijn;
- gloves, jasmijngeurige handschoenen.
Jasmine, zie JASMIN.
Jaspachate, (djes'-pe-ket), s. (delfst.) japis- agaat, o.
Jason, (dj e'-zun), m. (fab.) Jason (m. n.).
Jasper, (djes'-pur), In. 1. Kasper (m. n.); 2. 1. (delfst.)
jaspis,o.; Egyptian -, ribbon -, gestreekte jaspis. * - ATED,
('-e-tid), bn, met jaspis vermengd. 5 -Y, bn. jaspisachtig.
Jaspidean, (djes-pid'-i -en), *... PIDEous, (djes-pid'-i-us),
*.,.POID, (djes'-pojd), bn. als jaspis.
Jasponix, (djes'-po-niks), s. (delfst.) jaspis-onyx, In.
Jaunce, (djaans), ow. zie JouNcz.
Jaundice, (djaan'-dis), (gen.) geling, geelzucht, v.; white
-, bleekzucht, chlorose. *- D, ('- dist), bn. 1. de geel
hebbend; 2. (fig.) (gem.) bevooroordeeld; 3. nijdig.-zucht
Jaunt, (djaant), s. reisje, toertje, o. -, ow. 1. toeren,
reisjes doen; 2. ronddolen. 5 -ING, dw. tin. rondtoerend.
-, s. (het) toeren enz.; zie JAUNT. 5 -CAR, s. (rijt.) charis-banes, v.
Jaunty, zie JANTY.
Java, (djee'-we), s. (aardr.) Java (oil.), o. *- NESE, (-nis'),
bn. Javaansch. -, m, v. Javaan, Javaansche (vrouw), m.
v. -, s. (het) Javaansch (taal). * -SWALLOW, s. OostIndische zwaluw, v.
Javel, (djev'-il), m. v. land-, straatlooper, -ster, m. v.
*-, bw. bevochtigen, bemorsen.
Javelin, (djeev'-lin), s, werpspies, v.
Jaw, (djao), s. 1. kakebeen, o. kaak, kinnebak, v. bek, m.;
hold your -, (gem.) houd je bek; 2. (zeev.) mik, klauw;
3. (stoomw.) bek, m.; 4. (mv.) muil, kaken; (ook fig,)
to rescue from the -s of death, uit de kaken (klauwen) van den dood redden; the -s of hell, de afgrond
van de hel; locked -s, lock -s, (gen.) bijeentrekking der
kinnebakken, trismus, m.; 5. (fig.) scheldwoorden, o. mv.
* -BONE, S. kakebeen, o. *- FALL, s. (fig.) moedeloosheid, v.
* -FALLEN, bn. moedeloos, neêrslachtig. * - SET, bn. (gen.)
met bijeengetrokken kinnebakken. * -TOOTH, s. baktand,
m. *- WORx, s. (het) kauwen, vermalen; (fig.) gulzigheid, vraatzucht, v.
Jaw, (djao), ow. (gem.) schelden, kijven, schreeuwen.
x-, bw. bekijven, uitschelden. *- ED, (djaod), dw. bn.
gescholden. -ING, dw. bn. scheldend.
Jawn, (djaan), zie YAWN.

Jawy, (djao' -i), bn. tot de kinnebakken behoorend, kin-

Jar,
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Jay, (dj ee), s. meerkoet (vogel), v.
Jayet, (djee'-it), zie JET.
Jazel, (dj e'-zil), s. een hemelsblauw edelgesteente.
Jazerant, (djez'-ur-ent), s. (oudt.) wapenrok (lichter dan
de maliënkolder), m.

Jealous, (dj el'-us), bn., * - LY, bij w. 1. - of, j aloersch;
2. (fig.) naijverig, gezet (op); to be - of one's repute, op
zijne eer -, op zijnen goeden naam gesteld zijn; 3. achterdochtig, mistrouwend; he cast a - glance to mark if,
hij zag met een achterdochtigen blik uit of; to be over, oog in 't zeil houden, gadeslaan; they are - of
his ambition, zij duchten zijne eerzucht. -NEss, *-Y, s.
1. j aloerschheid, v.; 2. naijver; 3. argwaan, m. mistrouwen, o.; 4. angstige bezorgdheid, v.
Jean, (djen), v. zie JANE. -, s. (kh.) soort geweven
katoen, 0.; satin -, gesatineerd katoen.
Jeanet, (djen'-et), v. zie JANE.
Jear, s, zie GEAR, s.
Jeer, (djier), s. spotternij, v. (het) uitlachen, bespotting,
V.; in a -, in een vroolijk oogenblik. -, ow. en bw. at, spotten met, bespotten, uitlachen, belachelijk makon. *- ED, (djierd), dw. bn. bespot enz.; zie JEER, ow.
en bw. 5 -ER, ('-ur), m. v. spotter, -ster, m. v. * - ING,
dw. bn., -LY, bij w. spottend enz. -, s. (het) spotten
enz.; zie JEER, ow. en bw.
Jeffersonite, (djef'-fur-son-ajt), s. (delfst.) zek. donker
steen, m.
-groen
Jeffrey, (djef'-free), m. Godfried (m. n.).
Jegget, (dj egh'-ghit), s. soort worst, v.
Jehoshaphat, (dji-osj'-e-fet), m. (Bijb.) Josaphat (vallei
in het Heilige Land), o.
Jehovah, (dj i-hoo'-we), s. (Bij b.) Jehova. (het) Opperwezen . *...IST, m. voorstander der uitspraak van het woord
Jehova volgens de Hebreeuwsche klankpunten.
Jehu, (dj i' -hoe), m. 1. (Bij b.) John (m, n.); 2. bedreven,
handige voerman, - koetsier, m.
Jejune, (dj i-dj oen'), be., * - LY, bij w. 1. nuchteren; 2.
(fig.) ledig, ontdaan, ontbloot (van); 3. droog, dor (van
stijl, inhoud enz.). *- NEss, s. 1. nuchterheid; 2. leegte,
v. gebrek, o.; 3. droogte, dorheid (van stijl), v.
Jejunum, (dj i-dj oe'-num), s. (ontl.) nuchtere darm, m.
Jellied, (djel'-lid), bn. (banketb.) gelei-achtig, tot gelei
gemaakt, verdikt.
Jelly, (djel'-li), s. 1. (banketti.) gelei, v. verdikt vruchten
o.; meat -, lil. * - BAG, S. zijgdoek (voor geleien),-sap,
a. N-BRoTH, s. (kookk.) kracht-gelei (tot soep), v. bouillon-koekje, o. * -GLASSES, s. mv. geleiglaasjes, o. mv.
Jem, (dj em), m. Jakob (m. n.).
Jemidar, (dj em'-i-daar), m. inlandsch officier (EngelschIndië, m.
Jelnima, (dje-maj'-me), v. Jacoba (v. n.).
Jemminess, (djem'-mi-nes), s. netheid, properheid, v.
Jemmy, (dj em'-mi), bn. net, proper.
Jenite, (dji'-najt), s. yeniet (delfstof), o.
Jennet, (dj en'-it), s. (plant.) brem, v.
Jenneting, (djen'-et-ing), s. (plant.) vroegappel, .m.
Jenny, (djen'-ni), v. Jeannette, Jansje (v. n.). -, s.
spinmachine, 0.; mule -, fijn-spinmachine; spinning -,
grof-spinmachine.
Jentling, (djent'-ling), s. soort blauwe karper (uit den
Donau), m.
Jeofail, (djef'-fel), s. (recht.) 1. vergissing; 2. bekentenis
van eene feil, v.
Jeopard, (djep'-urd), bw. wagen, in de waagschaal -, op
het spel zetten. * - ED, ('-id), dw. bn. gewaagd enz.; zie
JEOPARD. 5 -ER, ('-ur), m. v. die waagt, die op het spel
zet enz., waaghals, m. v. * - ING, dw. bn. wagend enz.
-, s. (het) wagen enz.; zie JEOPARD, bw. --IZE. ('-ajz),
bw. zie JEOPARD. -OUS, ('-us), bn., --LY, bijw. gewaagd, hachelijk. 5 -Y, s. 1. gevaar; 2. waagstuk, o.
Jephthah, (djef' -the), m. (Bijti.) Jephtha (m. n.).
Jerboa, (djur'-bo-e), s. Indisch konijn, o.
Jeremiah, (djuraj'-i-me), m. (Bijti.) Jeremias (m. n.).
*...ADE, ('-eed), s. (Bijti.) 1. klacht van (den profeet) Jeremia; 2.(fig.)vervelende klacht, v. klaaglied, o. j ereiniade,v.
Jeremy, (djur'-i-mi), zie JEREMIAH.
Jerk, (djur), s. 1. stoot, slag, bof, m.; a - with the elbow,
een duw met den elleboog; at a -, with one -, met
één ruk; lobsters swim by -s, de kreeften zwemmen
bij rukken; chain -, (zeev.) ruk van den ketting; tiller
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-, ruk van de roerpen; 2. (rijsch.) sprong; 3. ruk van
den toom; 4. (fig.) zet -, steek onder water, m.; the - of
an epigram, het scherpe van een puntdicht.
Jerk, (djurk), bw.1. rukken, stootera, schokken; to - under
the ribs, onder de ribben stootes, - duwen; the horse was
-ed into passive submission,het paard kreeg zoo veelrukken
dat het eindelijk gedwee werd; I was on the point of -ing
myself away, ik stond op het punt mij uit hunne handen los
te rukken; to be --ed of, weggevoerd -, weggerukt worden; he was -ed of from his feet, hij werd omvergeworpen; the end of the cord was -ed out of his hand,
het eind van het touw werd uit zijne hand gerukt; 2.
een worp doen; 3. (zeev.) onderzoeken, nazien (een vaartuig); 4. vleesch zouten, - over het vuur drogen; -ed
beef, gezouten en in de zon gedroogd vleesch. -, ow.
- out, 1. uitschudden; 2. (rijsch.) achteruitslaan, schoppen (van paarden); 3. (zeev.) sisan (van zeilen). *--ED,
(djurkt), dw. bn, gestooten enz.; zie JERx, bw. en ow.
*-ER, ('-ur), m. v. die stoot, - rukt enz.; zie JERK,
bw. --, m. 1. tolgaarder; 2. sluiswachter, m.
Jerkin, (djur'-kin), s. 1. wambuis, buis, o.; 2. (jag.)
mannetjes-valk, m.
Jerking, (djurk'-ing), dw. bn. stootend enz.; - sentences,
hortende en stootende volzinnen. *-, s. (het) stooten
. enz.; Zie JERK, bw.
Jerome, (djur' -om), m. Hieronymus, Jerome (m. n.).
Jerrid, (djur'-rid), s. Turksche werpspies, v.
Jerry, (djur'-ri), zie JEREMY.
Jersey, (djur'-zi), s. 1. (aardr.) Jersey (eiland); 2. (kh.)
fijn gesponnen garen (wol), o.; 3. fijne kiemwol, v.; 4.
geweven -, tricot -hemd, o. *- c0MB, s. wolkam, m.
Jerusalem, (dji-roe'- ze -lem), s. (aarde.) Jeruzalem
(Azië), o. *-ARTICn0KE, S. (plant.) soort eetbare padden stoel, m. -'s cowsLip, s. (plant.) Oostind.longenkruid,
o. * - OAK, s. St. Janskruid, o.
Jervina, (djur'- wi-ne), s. (plant., scheik.) alkali uit wit
nieskruid - wortel, o.
Jess, (djes), s. (jag.) krop (der valken), m.
Jessamine, (djes'-se-min), zie JASMIN. -, s. pronkér,
fat; flikflooier, m.
Jesse, (dies' -si), s. (oudt.) kerkkandelaar, m. - kroon, v.
*-D, (djes' sid), bn. 1. met kerkkronen; 2. (wap.) met

werpriemen.
Jesses,(djes'-sis),s.mv.(jag.)voetkoorden(der valken),o.mv.
Jest, (djess), s. 1, scherts, grap, v.; in -, schertsenderwijs, uit de grap; I am not in -, ik scherts niet; I was
but in - with the fellow, ik grapte slechts met den
man; between - and earnest, tuesehen jok en ernst,
half boertend half in ernst; to break a - upon, een
grap hebben met; to turn into -, een scherts maken
van; this is no -, dat is geen gekheid; he cannot take
a -, hij kan geen scherts verdragen; the cream of the
- is, het fijne van de grap is...; he is full of -, hij is
altijd val grappen; 2. speelbal, spot, m.; he is their -,
hij is hun ten spot, - hunne speelpop. *-Boox, s. anekdotenboek, o. verzameling van snedige gezegden, v.
Jest, (djest), ow. grappen, schertsen, spotten; to - at,
bespotten; you are -ing, gij spot; there is no subject to
- on, het is niet om er mede te spotten. *--ED, ('-id),
dw. geschertst enz.; zie JEST, ow. *--ER, ('-ur), m. v.
1. spotter, grappenmaker, - maakster; 2. opsnijder, -ster
van aardigheden, bon-motist, m. v. hofaar, m.
bn., * -FULLY, bijw. boertend, schertsend. *- In G, dw.
bn., -LY, bijw, schertsend enz. -, s. (het) schertsen enz.; zie JEST, Ow. * -STOCK, S. voorwerp van spotternij, o. dupe, m.
Jesuit, (djez'-wit), m. jezuiët, m.-'s BARK, s. (plant.)
kinabast, m. -'s POWDER, S. kinapoeder, o.
Jesuited, (djez'-wit-id), bn. 1. jezuïetisch; 2. tot jezuïet
geworden. *...Es, S. jezuïeten -non (een vrouwelijke orde
der jezuïeten door paus Urbanus afgeschaft), j ezuïetes,
v....IC, *...ICAL, ('- ik -el), bn., 5 ...ICALLY, bijw. 1. je zuïetisch; 2. (fig.) sluw, valsch, dubbelhartig. ...Isw, s.
(het) jezuïetisme, leer -, beginselen der jezuïeten, v. o. mv.
Jesus, (dji' -zus), m. Jezus (Christus), m.
Jet, (djet), s. 1. (delfst.) git, glanzend aardpek, o.; 2.
waterstraal, m.; 3. (het) vloeien -, worp van het gegoten
metaal, m.; 4. smeltgat, o. gietopening v.; 5. (bk.) voor
uitstekende hoek, m.; 6. (gas)spruit; 7. (gen.)-sprong,
inspuiting, injectie, v.; 8. pad (bij een huis), o. *- ANT,
s. koolzwarte mier, v. 5 -BLACK, bn, gitzwart. 5-COAL,
S. glans(steen)kool, v.

Jet, (dj et), ow. 1. (bk.) uitspringen, vooruitsteken; 2.
inbreuk maken (op); 3. (fig.) pronken, pralen, als een
pauw loopen; 4. (Shak.) geschud -, gehost worden.
Jetsam, (dj et'-sum), *...sore, (dj et'-sn), *...TIsoN, (dj et'-ti-zn),
S. (zeev.) strandgoed, o. - goederen, o. mv.
Jetteau, (djet'-to), s. (jet d'eau), waterstraal, m, kunst
V.
-fontei,
Jettee, (djet'-tie), s. (bk.) vooruitspringende hoek, voor
-sprong,m.
fetter, (djet'-tur), m. net ventje, pronkertje, o.
Jetty, (djet'-ti), ow. zie JET. -, S. (zeev.) steiger, m.
hoofd, o. -, bn. van git, gitten. *- READ, s. (waterb.)
hoofd, o.
Jew, (djoe), m. Jood, Israeliet, m.; the wandering -, de
wandelende Jood, de Joodsche wandelaar. *-BROKER, m.
oude -kleêrkooper, m. -'S HARP, *-'S TRUMP, s, mondtrom, v. -'s PITCH, s. jodenlijm, V. -pek, asphalt, o.
* -'S EAR, S. (plant.) soort paddenstoel, m. *_'S MALLOW,
S. (plant.) soort maluwe, v. -'s STONE, S. soort versteende zeeschelp, v.
Jewel, (djoe'-il), s. 1. kleinood, o. kostbaarheid, v.; 2.
edelgesteente, juweel, o. diamant; 3. (uurw.) robijn, m.;
4. (fig.) juweel, liefste, o.; my -, mijn juweel, mijn
schat. *-BLOCK, s. (zeev.) lijzeilvalblok, o. --Houss,
5 -OFFICE, S. kamer der kroonjuweelen, v. *- LIKE, bn.
als een juweel, juweelachtig.
Jewel, (djoe'-il), bw. 1. met juweelen bezetten; 2. met
juweelen omhangen, sieren. 5 --ED, ('-ild), dw. bn. met
juweelen bezet enz., zie JEWEL; -- in two holes, (uures.)
met tweesteens gaten ; - watch, horloge op steenes
(op robijnen) loopend.
Jeweler, (djoe'-it-ur), m. juwelier, m.
Jeweling, (djoe'-ii-Ing), dw. bn. met juweelen bezet
versierend.
-tend,
Jewelry, (djoe'-it-ri), s. 1. juweelen, edelgesteenten,
o. mv.; 2. juweelenhandel, m.; 3. bijouterieën, v. mv.
Jewess, (djoe'-es), V. Jodin, v. Israelietische (vrouw).
Jewish, (djoe'-ish), bn., *- LY, bijw. Joodsch, op de
Joodsche wijze, Israelietisch. *- NEss, s. Joodsche geest,
m. Joodsche gebruiken, o. mv. mozaïsme, judaïsme, o.
Jewry, (djoe'-ri). s. 1. (Bijti.) Judea, o. (het) Joodsche
land; 2. Jodenwijk, v.; 3. Jodendom, o.
Jezebel, (djez'-e -bel), v. 1. (Bijb.) Jezabel (v. n.); 2.
(fig.) helleveeg, v. boos wijf, o.
Jib, (djib), e. (zeev.) kluiver, m.; fifth -, buitenjager;
flying
jager; main -, groote kluiver; middle -,
middenkluiver; standing -, kluiffok; storm -, stormkluiver. - BOOM, m. kluifhout, o.; flying -, jaaghout..
*-FRAME, 5 -STAY, S. (stoomw.) fundatieplaat, v.
s_GUYS, s. mv. bakstagen, m. mv. & uoRsEs, s. mv. kluiverpaarden, o.mv. *- IRON, s, kluiverbeugel, m. -STAY,
s. boegspriettouw, o. * -TRAVEI.I.ER, s. kluiverring, m.
Jibe, (djajb), bw. 1. (zeev.) doorkaaien, gijpen (een zeil);
2. ( gem.) bespotten. -D, dw. bn. doorgekaaid. *...In G,
dw. bn. doorkaaiend.
Jiboya, (dsji-boj'-e), s. soort groote Amerikaansche slang,
giboya, v.
Jicka-dog, (djick'-e-djogh), s. stoot, stomp, bof, m.
Jiffy, (djif'-fi), s. oogenblik, ommezien, o.
Jig, (djigh), s. 1. zek. luchtige dans, m.; 2. straatliedje,
o. ballade, V. 5 -MAKER, m. liedjeszanger, -maker, m.
*_PIN, s. (mijnw.) pen, v. bout, m.
Jig, (dj.igh), ow. 1. vroolijk rondhuppelen, - dartelen; 2.
de jig dansen.
Jigger, (djigh'-ghur), S. I. (zeev.) windblok, o.; 2. wip
m. ; boom -, spiertalie. * -TACKLE , S. kleine-per,
talie, v.
Jiggish, (djigh'-ghish), bn. tot de jig behoorend, dans
-liedjsachtg.
Jigot, (djigh' -ot), s (vleeschh.) lende, v. schenkel, m.
v.
wulpsch
vrouwsdeern,
Jill, (d il), zie GILL. 5 -FLIRT, V.
persoon, - meisje, o.
Jilt, (djilt), v. behaagzieke, coquette, v.; 2. (gem.) (vrouw)
mensch, o. -, bw. foppen, aan den gang houden
(door coquetterie). *-, ow. coquetteeren. *- XD, dw. bn.
gefopt enz.; zie JILT, bw. en ow. * - ING, des. bn. foppend enz. -, s. (het) foppen enz.; zie JILT, bw. en ow.
Jimcrow, (djim' -kro), s. stuk koek, o.
Jimmers, (djim'-murs), mv. (smed.) dubbele zwaluw
hengsels, o. mv.
-star,m.
timp, (djimp), bn. aardig, netjes.
Jingall, (djin-ghoal'), s. (mil.) klein veldstuk (in Indië), o.

-,
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Jingle, (djin'-ghl), S. 1. gelui (van schelletjes), gebel, ge- Joculator, (djok' joe-le-tur), m, grappenmaker, pretma-

klikklak (van wapenen); 2. klokje, schelletje, 0.; 3. rijm
klinken (van schellen, Wa--klan,m.;4echovw1
penen enz.); 2. rammelen (van ketens); (fig.) rad en aanhoudend praten; 3. weêrklinken. -, bw. 1. doen klinken,
luien; 2. rammelen (met). *- D, dw, bn. geklonken enz.;
zie JINGLE, ow. en bw....Ir G, dw. bn. klinkend enz.
-, S. (het) klinken enz.; zie JInGLE, ow. en bw.; words, rammelende woorden.
tippo, (djip'-po), s. jurk, v. lijfje, o.
Joan, (djo'-en), v. 1. Johanna (v. n.); - of Arc, Jeanne
d'Arc, (de maagd van Orleans); 2. soort (vrouwen -)
muts, v.
Job, (djob), m. (Bijb.) Job (m. n.). * -'s COMFORT, s.
(fig.) verwijt, o. -ER„ m. ongeluksbode, m. -'S TEARS,
S. mv. (plant.) jobs-tranen, m. mv.
Job, (djob), s. 1. taak, v. werk, o. karwei, v.; this was a
great -, het was een groote karwei; to work by the
-, bij het stuk werken (van werklieden); a forfeit-, een
aangenomen werk (van aannemers); to do little -s, kleine
karweien doen; will you do this little -? wilt ge die
kleinigheid (dit karreweitje) wel voor mij verrichten?
that's a good -, dat is een goede affaire; the - is over,
de zaak is gedaan, - afgeloopen; lie did the -, hij
deed het (werk); B. did the - for him, B. gaf hem den
genadeslag; they have made a good (pretty) - of it,
zij hebben er een goede winst aan gehad ; I have had
quite a - of it, ik had er een harde noot aan te kraken; you have won, that's a good -! gij hebt gewonnen,
nu, des te beter! they won't pay, that's a bad -, zij
willen niet betalen, dat is een leelijk ding; it's a good
- you are come, het is zeer gelukkig dat gij komt; 2.
(drukk.) smoutwerk, klein werk; 3. geknoei, o. * -GOODS,
S. mv. (kh.) beschadigde goederen, o. mv. (inz. tullen),
* -MASTER, m. 1. paardenverhuurder; 2. ondernemer, m.
*- PRINTER, m. katoendrukker, m.
Job, (djob), bw. 1. steken (met een mes enz.), prikken; 2.
inboren, • drijven, -stootes; 3. houwen, hakken; 4. huren;
to -- out, verhuren (inz. paarden); 5. bedienen. -, ow.
1. in fondsen spelen, schacheren, woekeren; to - in
bills, in den wissel doen; wisselruiterij drijven; 2. aan
(werken); 3. karweien doen (voor anderen), bij-nem
het stuk werken. *-ATION, (-bee'-sjun), s. (gem.) kijf
partij, lange boetpredikatie, v. *- BER, ('bur), m. 1.
boodschaplooper, kruier, daglooner; 2. aannemer van
kleine karweien; 3. marktknecht, -loopei: 4. beunhaas;
5. beursspeler, agioteur, m.; - in bills, wisselruiter; 6.
woekeraar, m. *- BING, dw. bn. 1. stekend enz.; 2. bij
het stuk werkend enz.; a - gardener, 1. tuinier bij den
dag; 2. tuinverhuurder; - tailor, lapsnijder, -kleermaker; -yowl, -nol, domkop, botterik, m. -, s. 1. (het)
steken enz.; zie JOB, bw. en ow.; 2. klein werk; 3. gekneel: 4. (drukk.) smoutwerk, o.
Jobe, (djoob), bw. (gem.) berispen, bekijven, den mantel
uitvegen.
JJ ocantry, (djoo'-kent-ri), s. spotzucht, boerterij, v.
Jocasta, (djo-kes'-te), v. (Gr. gesch.) Jokaste (v. n.).
Jocelin, (djos -lin), m. Justus (m. n.).
Jock, (djok), m. Jantje (m. n.).
Jockey, (djok'-ee), m.1. rijder, jockey (bij de wedrennen);
2. voorrijder, palfrenier; dumb -, (rijsch.) houten man;
3. paardenkeoper; 4. paardenliefhebber; 5. roskam; 6.
bedrieger, schelm, m. * - EELT, s. lijfriem. lederen gordel,
m. -BooTS, S. mv, rijlaarzen, v. mv. --cAP, s. rijpet,
m. * - COAT, S. rij -, jockey-buisje, o. *- COMB, s. wide
kam, m. 5 - RIDER, m, jockey, m. *_ TRICKS, s.mv. sluwe
treken, m. mv. *- wAIP, s. rijzweep, v.
Jockey, (djok'-ee), bw. 1. aanrijden, aanrennen (bij den
wedren); 2. onderkruipen, de loef afsteken. bedriegen.
*-ED, ('-id), dw. be. onderkropen enz.; zie JOCKEY, bw.
* -ING, dw, be. onderkruipend enz. -, s. (het) onderkruipen enz.; zie JOCKEY. * -ISM, s. gewoonten -, hebbei jkheden der jockeys, v. mv. *-sslp, s. ambacht van
jockey, o. (het) paardrijden.
Jocose, (djo-koos'), bn., *- LY, bijw. 1. boertig, boertend,
schertsend; 2, koddig. *- NESs, *...ITY, ('- i - ti), s. 1. boert,
scherts; 2. koddigheid, boerterij, v.
J'ocoserious, (djo•ko- si'-ri-us), bn., half boertig half
ernstig.
Jocular, (djok'-joe-lur), bn., -iT, bijw. zie JOCOSE.
*-TTY, ('-i - ti), s. gmv. opgeruimdheid, vrooi jkheid,
scherts, v.

ker, vroolijke kwant, m. *- Y, bn. lustig, vroolijk, prettig. "
Jocund,(djok'-und), bn., * - LY, bjw. vroolijk, opgeruimd,
lustig (van zaken); - health, bloeiende gezondheid; strains, vrolijke tonen, - klanken. *- ITY, ('- i - ti), * - NESS,
s. gmv. vroolijkheid, opgeruimdheid, dartelheid, v.
Joe, (djo), m. (vork.) Jozef, Joost (m. n.).
Jog, (djogh), s. 1. lichte stoot, schok, m.; to give a - to,
een stootje geven aan, even aanstooten; 2. (fig.) aan
zwarigheid, v. beletsel, o. *- TROT, 5. 1.-sto,m.
(rijsch.) langzame schommeldraf, pas, m.; to go -, den
telgang gaan; 2. de oude sleur, v.; all - men, alle menschen die de oude sleur volgen; a - life, een dag als
de andere.
Jog, (djogh), bw. 1, stooten, aanstooten; 2. schudden,
rukken; to - one out of one's sleep, iem, wakker schudden; 2. (zich) afslooven. -, ow. op en neer draven,
trippelen, voortsukkelen; (ook fig.); to - on, drentelen,
voortsukkelen. 5 -GED, dw, bn. gestooten enz ; zie JOG,
bw. * - GER, ('-ghur), m. v. 1. die stoot, schudder, -ster;
2. die langzaam loopt, drentelaar, -ster, m, v. -GING,
dw. bn. stootend enz. -, s. (het) stooten onz.; zie
JOG, bw.
Joggle, (djog'-ghul), bw. 1. schudden; 2. met rukjesvoortschuiven. -, ow. 1. geschud worden; 2, uitglijden.
*-D, dw. bn. geschud. 5 ...i, dw. be. schuddend. -,
s. (het) schudden.
Johannes, (djo-hen' -nis), s. 1. Johannes, (Portugeesche
gouden munt = f20 ong.). m.; 2. zie JOHN.
John, (dj000n), m. 1. Jan, Johannes (m. n.); a country -,
een boerenkinkel; 2. kabeljauw, m. * -APPLE, S. St.Jansappel, m. * -DOREE, t -DORY, (jaune doré), s. zeebrasem, m. 'a BREAD, s. St.-Jansbraod, o. -'S WORT,
s. (plant.) St.-Janskruid, o.
Johnny, (djoon'-il), m. Jantje (m. n.).
Johnson, (djon'-sn), m. Samuel Johnson (Eng. taalgeleerde en schrijver, 1709-1784).*- IsM, s. woord -, spraak
-wendig,
aan Johnson eigen. Johneonisme.
Join, (djojn),bw. 1. -- to, with, voegen, bijeenvoegen; to ideas, denkbeelden samenkoppelen; we -cd swords, wij
kruisten de degens (tegen elkander); to - batlle, het
gevecht beginnen, zich in den strijd mengen; they will
- interest, zij zullen hunne (wederzijdsehe) belangen ineensmelten; I will - compasy with you, ik zal mij bij
U aansluiten; to be -cd in one mind, één in bedoeling
(in voornemens) zijn; 2. vereenigen, paren; 3. (kunst.)
bijeenvoegen, verzamelen, binden; 4. zich begeven naar,
zich vervoegen bij; I --ed the regiment, ik stelde mij weder bij het regiment; let us - the company, begeven wij
ons weder tot het gezelschap: I will - you, ik zal mij
tot u begeven: the horse - cd the army, het paardenvolk
voegde zich bij het leger; 5. zich vereenigen met, zich
aansluiten bij; I yo back to morrow, come and - me,
morgen ga ik terug, kam met mij: they will - our
enemies, zij zullen zich met onze vijanden vereenigen;
you will - me in opinion that, gij zult het mij eens zijn
dat. -, ow. 1. staan naast. vereenigd zijn met; the house
-cd to the church, het huis paalde aan de kerk; the two
houses -cd, de twee huizen raakten elkander; the
battles -cd, de legers stieten op elkander; - raakten
aan elkander; 2. zich voegen bij; to - in marriage with,
zich in het huwelijk vereenigen. in den echt treden met;
to - in battle with, handgemeen worden met; even you
- with the rest, ook gij maakt gemeene zaak met de
anderen; to - in a conversation, deel nemen aan een ge
to - in opposition to, zich vereenigen tot verzet-sprek:
tegen; when he had finished his own task, he would - in
hers, toen hij zijne eigene taak geëindigd had, hielp bij haar
in de hare; they -cd in a petition, te zamen -, gezamenlijk vroegen zij om; to - in promoting a revolt, zich ver
om een opstand te verwekken; he is ordered to-enig
-, hij heeft bevel zich te stellen (bij zijn regiment enz.).
*-DER, ('-dur), s. (recht.) aansluiting (van twee par-ED, ('-id), dw. be.
tijen tegen een derde), junctie,
bijeengevoegd enz.; zie JOIB, bw.
Joiner, (djojn'-ur), m. timmerman, schrijnwerker, kastenmaker, m. -Y, S. (-ies), 1. timmermans-, kastenmakerswerk; 2. kastenmakersambacht, o.
Joinhand, (djojn'-hend), s. verbonden schrift, o.
Joining, (djojn'-ing), do-. be. bijeenvoegend enz. -,
s. (het) bijeenvoegen enz.; zie JOIN. -, s. 1. bijeenvoe-
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ging; 2. samenkoppeling, verbinding, V.; -shackle, (zeev.).
verbindingsschalen; 3. vereeniging, paring. v.
Joint, (djojnt), S. 1. (timm.) voeg, v. scharnier, o. schakel, v. ; expansion -, (stoomw.) expansievoeg; flush-,
jump-, lasch; rust -s, (mets.) cementnaden; universal
-, koppelstuk met één lid: spiget and fanced -, met
spieën aan elkaar gehecht ; fish-, (timm.) vischstaart
(hengsel); union-, scharnier, brug; to be out of -, uit
de voegen zijn; (fig.) in de war zijn; to fall up -s,
to groat -s, to point -s, (mets.) voegen, de voegen -,
de naden stoppen; 2. (ontl.) gewricht, o.; a bone out of
-, een ontwricht been; he put his arm out of -, hij
heeft zich den arm ontwricht, - verstuikt; a horse short
in his -s, een ingedrongen paard; tied in his -s, bevangen, stijf (van paarden); 3. knoop, kwast (in hout);
4. (vleesah.) bout, m.; - of veal, lamsbout. -s, mv.
(wagenm.) ijzeren stangen (onder een rijtuig), v. mv.;
(drukk.) dekbanden, m. mv.
Joint, (djojnt), bn., * - LY, bij \v. 1. vereenigd, samengevoegd; the -force of so many nations, de vereenigde macht
van zooveel volken; 2. gevoegd bij; mede..., gemeenschappelij k; each for the other -ly and separately, (recht.) allen
voor een en eon voor allen (solidair); - and several note,
hond, 1. de gemeenschappelijk (solidair) gewaarborgde
schuldbekentenis ; 2. droge wissel; to be -ly interested itt, een gemeenschappelijk belang hebben bij,
gemeenschappelijk betrokken zijn in (bij ).*-Accourr r; s.
(kh.) halve -, gemeenschappelijke rekening (conto meta),
V. * - ADVENTURE, S. gezamenlijke onderneming, v.
*-BOLT, s. (zeev.) bakbout (van een rolpaard), m.
-Busuvzss, s. (kh.) compagnie-zaken, v. mv. gemeen
handel, m. * -BURDEN, s. gezamenlijke last,-schapelijk
m. * -CAPITAL, s. (kh.) gemeenschappelijk fonds, - kapitaal, o. * -COMMISSION, s. 1. toevoeging, toegevoegde
opdracht; 2. sub- commissie, v. *-coaIMlsslouER, m. adjunct-gemachtigde, -commissaris, m. * -CONTRACTOR, rn .
mede-contractant, m. *-FILE, S. scharniervijl, v.
*-GOUT, S. (gen.) lendenjicht, v.-HEIR, In. v. (recht.)
mede-erfgenaam, m. v. 5- LIVES, s. mv. lijfrente op het
leven van twee personen, - van een paar, v. *- oIL, s.
(ontl.) gewrichtsvocht, o. *- owNER, m. mede-reefer, m.
* -PIN,S_ scharnierpen, v. * -PLIERS,S.mv.scharniertangen,
v. mv. * -PROPRIETOR, m. V. mede-eigenaar, - eigenares,
m. v. -PROPS, s. mv. (wag.) stangbussen, - trommels, v.
mv. -RING, s. alliantie-ring, m. *- RL LE, s. (timm.
enz.) zwei, v. *-sTocx, s. (kh.) maatschappelijk fonds,
- kapitaal, o. * -STOCK- BANKING, s, onderling bankwezen, - stelsel, o. * -STOCK- BANKS,S. mv. maatschappelijke- ;
commandite-bank, v. *-sTocK-coaspANY, S. mv. actiënmaatschappij, vennootschap, v. *-srooL, S. vouwstoel,
m. * -TENANCY, s. (recht.) medebezit, o. medepacht,
-huur, v. * -TENANT, m. v. medebezitter, medehuurder,
-ster, m. v. * -UNDERTAKING, s. gezamenlijke onder
V. medeverkooper, -verkoop--nemig,v.*ENDR
ster, m. v.
Joint,(djojnt), bw. 1. samen -, aaneenvoegen, verbinden;
the fingers are -cd together, de vingers hebben gewrichten; 2. (kunstw.) overbrengen; 3. (heelk.) snijden de
(gewrichten). *- ED, dw. bn., -LY, bij w. samengevoegd
enz.; zie JOINT, bw. -ER, s. (timm.) groote schaaf,
handschaaf, v. *- IVES, s.mv. (mets.) voeglijst, v. *- LESS,
bn. 1. (plant.) zonder knoopen; 2. gewrichtloos. 5 -RESS,
V. (recht.) bezitster -, vruchtgebruikster van cone weduwgift, vruchtgebruikster van een lijftocht, douairière,
v. * - URE, ('-tjoer), s. (recht.) weduwgift, V. lijftocht, m.;
in -, te zamen, gezamenlijk; - in house, weduwlijk
bezit. -, bw. eerre weduwgift vastzetten ; to be -d,
eene weduwgift bezitten. *- URED, ('-tjoerd), dw. brr.
in weduwlijk bezit. * -URING, dw. bn. cone weduwgift
toekennend.
Joist, (djojst), s. 1. (timm.) dwarsbalk, m. rib, V.; 2.
(stoomw.) steun, m.; cast iron -, gegoten ijzeren staaf.
*-, bw. met (dwars)balken beleggen, - voorzien.
dw. gebalkt. * - ING, dw. hn. met balken voorziend.
Joke, (djook), s. grap pret, v. kwinkslag, m. aardigheid,
v.; I am not in -, ik grap niet; in -, ita a -, uit de
grap, om te lachen; the best of the - is that, het
mooiste van de grap is dat...; this is no -, dat is geen
grap; to turn into -, to make a - of, een grap -, een
pretje maken van; to take as a -. als een grap opnemen;
te practice a - upon, een grap -, pret hebben met (iem.);
he cannot take a -, hij verstaat geen scherts; that 's a
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good -/ die is mooi ! to have a sly - with, in het verborgen lachen om, - over: to play a practical -, iem.
een poets spelen. -, ow. - at, lachen over, grappen
met. -, bw. bespotten, uitlachen; am I a man to be
-d? ben ik een man om uitgelachen te worden? *- D,
(djookt), dw. bn, bespot enz.; zie JOKE, ow. en bw.
*-R, (djook'-ur), m. v. grappenmaker, - maakster, In. v.
spotvogel, m. ...ING, dw. bn., -LY, bijw. grappend
enz. -, s. (het) grappen enz.; zie JOKE, bw.
Jobe, (dj ool), s. 1. wang, v.; cheek by -, dicht naast aan
elkander, vertrouwelijk, wang bij wang; 2. krop (van een
vogel); 3. kop (van een visch), m. -, bw. (Shak.)
stooten (met liet hoofd).
Jolt, (djol), bw. zie JOLE, bw.
Jolli$eation, (dj ol-li-fi-kee'-sj un), s. drinkgelag, o. jool
(onder studenten), v.
Jollily, (dj ol'-li-li), bij w. zie JOLLY.
Jolliment, (djol'-li-ment), ...NESS, *...Ty, s. pret, jool,
v. vermaak, genot, o.
Jolly, (djol' -li), bn. 1. lustig, vroolijk, dartel; - May, de
vroolijke Mei; a - looking old gentleman, een levenslustig
oud man, - grijsaard; 2. gezond, blozend, frisch; 3.
schoon, mooi; jollity inclined, vroolijk gezind. *- BOAT,
s. (zees'.) jol, v.
Jolt, (dj olt), s. stoot, schok, ruk, m. *.HEAD, S. dikkop,
m. -hoofd, o.
Jolt, (dj olt), bw. ow. 1. rukken, schokken, stooten; 2.
(rijscli.) hard in den bek zijn. *- ED, ('-id), dw. bn, gestooten onz.; zie JOLT. * -F.R, ('-Ar), m. V. die Stoot,
rukt enz., m. v. *TOG, dw, bn., -LY, bijw, stootend
enz. -, s. 1. (het) stootgin enz.; zie JOLT, bw. en ow.;
2. stoot, schok, ruk, m.
Jonah, (djo'-ne), *...As, (djo'-nes), m. Jona (m. n.).
Jonathan, (djo' -ne-then), m. 1. Jonathan (m. n.); 2.
volksbijnaam der inboorlingen van de Vereenlgde
Staten van Noord-Amerika, m.
Jonquil, (djun'-kwil), s. tijloos (bloem), v.
JQnson, (dj un'-sn), m. Ben Jonson (Eng. tooneeldichter,
] 574-1637).

Joosee, (dj oo-sie'), s. Oostindische siroop, v.
Joram, (djo'-rum), zie JORuai.
Jordan, (djor'-dn), s. (aardr.) Jordaan (rivier), m.
5 -ALaiOND, s. kraakamandel, v.
Jorden, (djor'-dn), s. kamerpot, m.
Jorum, (djo'-rum), s. 1. bierpot, m.; 2. punschkom, v.;
3. specerijdrank, m.
Joseph, (djo'zef), m. 1. Jozef (m. n.); 2. vrouwen -rijkleed,
FLOWER, s. (plant.) boksbaard, m.
o. amazone, v. FLOWER,
Josephus, (djo-si'-fus), m. Flavius Josephus (Joodsch
geschiedschrij ver).
Joshua, (djosj'- oe-e), m. Jozua (m. n.).
Josiah, (djo-saj'-e), m. Jozia (m. n.).
Joso, (djo'-so), s. grondel (vischje), m.
Josshouse,(dj os'-haus), s. Chineesche tempel, m. *...STICK,
s. (plant.) soort Chineesch riet, o.
Jossing-block, (djos'-sing- blok), s. (rijsch.) stijgblok
(om op het paard te klimmen), o.
Jostle, (djos'-sl), bw. met de ellebogen stooten, duwen;
to be -d out of one's place, van zijne plaats geduwd
worden. *- D, dw. bn, geduwd. *- ING, dw. bn. duwend.
-, s. (liet) duwen enz.; zie JOSTLE.
Jot, (dj ot), s. jota, v. puntje, ziertje, o.; every - of it,
tot op een haar, tot in de minste kleinigheid; he is not
a - the wiser, hij is er geen ziertje wijzer door; it
matters stet a -, het komt er niets op aan; it signifies
not a -, het beteekent geen zier, - niets ter wereld.
*-, bw, aanteekenen, noteeren. * - TING, dw. bn, aan
-teknd,or.s(het)ank
Jouissance, (djoe'-is- sens), s. vroolijkheid, pret, v.
Jounce, (djaauns), bw. schudden, rukken. -, s. stoot,
schok, ruk, m.
Joup, (djaup), bw. opschudden.
Journal, (dj ur' -nel), s. 1. dagblad; 2. (bookh.) journaal;
3. (zeev.) dagboek, o.; sea -, marine journaal; ship's-,
scheepsjournaal; 4. (stoomw.) - of a shaft, hals eener
as; 5. loop, gang (van een machine), m.; 6. uitstekend
deel eener as, o. -, bn. dagelijksch. -ism, s. invloed -,
werkkring der dagbladen, m. dagblad-wezen, journahsme, o. journalistiek, v. * -IST, m. dagbladschrijver, m.
* -IzE, (`-ajz), bw. 1. (boekh.) in het journaal schrijven,
bijschrijven; to - articles, posten journaliseeren; 2. opnemen in een dagblad. *-IZED, ('-ajzd), dw. bn. gejour-
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naliseerd enz.; zie JOU RNALIZE . * -IZING, ('-ajz-ing), dw.
deskundige, hij kan er over oordeelen; you are a good -,
bn, journaliseerend enz.; pie JOURNALIZE, bw.
gij zijt bevoegd in deze zaak te oordeelen, gij zijt een
Journey, (djur' -ni), s. 1. reis (inz. te land), v.; to take
kenner. * _CEIMIN AL, In . lijfstraffelijk rechter, rechter ten
(perform) a -, eene reis doen, - volbrengen; to go on
crimineele, m . * -LATERAL, m. (recht.) bijzitter, assessor,
a -, op reis gaan; to come off a -, to return from a -,
m. * -MARSHAL, 5 -ADvoCATE, m. (mil.) voorzitter van
van de reis komen; 2, dagreis, v.; to come by slow -s,
den krijgsraad, maarschalk-opperrechter, In.
met kleine dagreizen komen; to return home by easy -s, Judge, (djudj), ow. 1. - of, oordeelen; I leave you to -, ik
met kleine dagreizen terugkeeren; it is a day's - hence,
laat u over te oordoelen; - not that ye be not -d, (Bij b.) oorhet is een dagreis te voet van hier. -MAN, m.1. dag
deel niet opdat gij niet wordet geoordeeld; 2. als rechter
zitten. -, bw. 1. ( recht .)rechten,vonnissen,veroordeelen;
-arbeid,glon;2.hwerkszl,in-MAN
SHOEMAKER, m. seboenmakersgezel, m. *-WORK, s. dag
2. oordoelen, beslissen. -D, dw. bn. geoordeeld enz.;
(dat bij den dag betaald wordt), o.; to do -, bij-werk
zie JUDGE . 5 -R, ('-ur), m. (fig.) rechter, beoordeelaar, m.
den dag werken.
* -SHIP, S . rechterambt, o. ... ING, dw. bn. beoordeelend
enz. -, S. (het) beordeelen enz.; zie JUDGE.
Journey , (djur' -ni), ow. reizen (te land); to - to, gaan,
-, reizen naar. - ER, ('-ur), m. v. reiziger, -ster (inz. te Judgment, (djudj'- ment), s. 1. oordeel, o. oordeelsland), m. v. -ING, dw, bn. reizond. -, s. (het) reizen
kracht, v. verstand, o.; he was a man of no -, hij was
(te land).
een man zonder oordeel; a man of sound -, een man
Joust, (djoest), zie JUST.
van gezond oordeel; to the best of my -, naar mijn
Jove, (djoov), m. 1. (fab.) Jupiter, dondergod, m.; 2.
beste weten; 2. oordeel, o. beoordeeling, v.; to form a
(sterrenw.) tin, o. --'s BEARD, s. hydra (een waterjust - of, een juist oordeel vormen over; he formed a
plant) v.
- of the king's dispositions by his own, hij vormde een
Jovial, (djo'- wi-el), bn. 1. (sterronw.) onder den invloed
oordeel over de gezindheid des konings naar zijne eigene;
van Jupiter; 2. (sterrenw.) tinnen.*_LY, bijw. opgeruimd,
3. gevoelen, oordeel, o. mooning, v; in cry -, naar mijn
gemoedelijk, fideel; - throng, vroolijke bent. *1sT, m.
oordeel; to give one's -, zijn gevoelen zeggen; 4. (recht.)
lustige broeder, vroolijke kwant, m. *-NEss, * ±TY, s.
vonnis, o.; to give -, to pass -, vonnis vellen;
opgeruimdheid, gemoedelijkheid, v. (het) fideele.
beslissen; - upon a bond, vonnis tegen een insolventen
Jovian, (djo'- wi-un), m. Jovianus (Rom. keizer).
schuldenaar; to pray -, vonnis eischep, - vragen; to have
Jowl, (djool), zie JOSE . *-ER, ('-ur), m. jachthond, speur- against, vonnis verkregen hebben tegen; to rise up in
j - against, een aanklacht inleveren tegen; to sit in hond, m.
Jowter, (djo'-tur), m. visehkoopor, m.
on, upon, als rechter zitten over; the day of -, (Bijb.)
Joy, (djo), s. 1. vreugde, blíjdsehap, v.; the roofs with de dag des oordeels, de jongste dg; the - of God,
resound, de gewelven weêrgalmen van de vreugdekreten;
Gods oordeel, ordalie . * -CI{AMBER, * -HALL, S . gerechtsthe - they were to give to their sisters, de vreugde, welke zij
zaal, v . * -DAY, s. (Bijti.) dag des oordeels, jongste dag,
aan hunne zusters zouden gaan veroorzaken; to give -,
m. 5 -DEBTS, s. mv. schulden bij vonnis toegewezen,
to wish -, gelukwensehen; (fig.) to weep for -, van
- invorderbaar, v. mv . * -PLACE, * -SEAT, s. rechterblijdschap weenen; to die with -, van vreugde sterven.
stoel, m.
*_, ow . zich verheugen, verblijd -, vroolijk zijn. --, bw. Judicable, (djoe'-di-ki-bl), bn. 1. beoordeelbaar; 2. aan
1. verheugen, opvroolij ken; 2. gelukwenschen; 3. verblj de rechtbank onderworpen.
den (met).
Judicative, (djoe'-di-ke-tiv), bn. bekwaam te oordeelen;
- faculty, oordeelskracht, -vermogen.
Joyce, (djojs), m. v. 1. Jodocus (m. n.); 2. Jocosa (v. n.).
Joyful, (dj oj'-foel), bn ., * - LY, bijw. vroolij k, verblijd, vol Judicatory, (djoe'-di-ke-to-ri), bn. gerechtelijk; - tri vreugde, vol blijdschap; we are - of our life, wij zijn
bunal,gerechtshof, rechtbank. *-,s.rechtswezen,o.rechtsbedoeling, v. *... TL RE, (-tj oer), s.1. rechterambt, gerecht,
verheugd er met het leven afgekomen te zijn. *-NESS,
s. vreugde, ^ilij dschap, v.
o.; court of -, gerechtshof; a place of -, een rechterlij k
Joyless, (djol' -les), bn., 5--LY, bijw, vreugdeloos, droevig;
ambt; 2. rechtsgebied, o.
youth and health are - to him, jeugd en gezondheid heb
Judicial, (djoe-di'-sjel), bn., *-LY, bijw. 1, gerechtelijk,
wettelijk; - acts, gerechtelijke akten; 2. bij .vonnis opgevoor hein geen bekoorlijkheid. 5 -NESS, s. vreugde--ben
loosheid, v.
legd, strafrechtelijk; 3. juridisch. *...ARY, ('-ur-i), bn.
Joyous, (djoj'-us), bn., * -LY, bijw. verheugd, verblijd.
zie JUDICIAL . -, S. rechtswezen, o. rechtsmacht, v.
*- NESS, s. vreugde, v.
Judicious, (dj oe -disj'-us), bn., *-LY, bijw. verstandig,
Jub, (djub), s. vaas. flesch, v.
scherpzinnig, oordeelkundig. *-NESS, S. verstand, o.
Jubarb, (djoe'baarb), s. (plant.) huislook, o.
sclierpzinnigheid, V. goed oordeel, o.
Jubilant, (dj oe'-bi -lent, bn. juichend. *...BILATE, ( -bi Judith, (djoe' -dit), v. Judith, Judica (v. n.).
derde Zondag na Paschen, m. *...BILA -let'),s.(rk Juffers, (dj uf'-furs), s. mv. (timm.) ribben, sparren, v. mv.
-TION,(le'sjun). Jufs, (djufs), s. mv. (kh.) juehten, bereide huiden, v. mv.
jubel, m. vreugdebedrijf, o.
Jubilee, (djoe' -bi -lie), s. 1. vreugdefeest,jubileum, jubilé, Jug, (djugh), s. 1. (aarden) kan, kruik (met hals), v.;
o.; to keep a -, een vreugdefeest vieren; 2. vreugde, v.
2. (gein.) modderpoel, m . * -MUSTARD, s. mosterd in
Junk, (clink), bw. (jag.) lokken.
kannetjes, m.
Jucundity, (dju-kund'- i -ti), s. bekoorlijkheid, aange- Jug, (djugh), ow. fluiten, slaan (als de nachtegalen).
naamheid, vroolij kheid, V.
Jugated, (djugh'-e-tid), bn. samengekoppeld.
Judaea, (djoe-di'-e), s. (Bijti. aardr.) Judaea (Azië), o. j Juggle, (djugh'-ghl), s. 1. goochelkunst, v. -toer, m.
Juda, (djoe'-de), m. Juda (ni. n.).
goochelarij, v. (ook fig.); 2. bedrog, o. begoocheling, v.;
Judaic, (djoe-dee' -ik), *-AL, bn., *-ALLY, bijw. Joodsch;
streek, m. -, ow. 1. goochelen, met de bekers werken;
-al stone, (delfst.) Joodscho steen. *...ISM, S. 1. Joden2. bedrog plegen. *-, bw. bedrieglijk foppen; to dom, o.; 2. Joodsche godsdienst, m.; 2. Joodsche spraak
into mockeries, door zinsbegoocheling misleiden; to away, wegmoffelen. *-R, ('-ur), m. v. 1. goochelaar, -ster;
judaïsme, o. 5 ...isnus, (-is--mus), s. (recht.)-wendig,v.
1. pand, o. woeker, m.; 2. Jodenwijk, v. -kwar2. (fig.) bedrieger, -ster, m. v.-'s Box, s. goochelaars tier, o.
beker, m. 5 -RY, s. goochelarij, v. goocheltoer, m. * ..INa,
dw. bn., -LY, bij w. goochelend enz. -, s. (het) gooJudaize, (djoe'-de-ajz), ow. het met de Joden houden,
als Jood bidden, Joodsch spreken. *...ATION, (-ee'-sjun),
chelen enz.; zie JUGGLE . -, bn. en bijw. (fig.) bedriegS. overeenkomst met Joodsche gewoonten, v. *-R, m.
lijk, behendig, arglistig.
Joodschgezinde, die overeenkomstig Joodsche voorschrif- Juglet, (djugh'-let), s. 1, lampetkan, v.; 2. gieter, m.
ten handelt, m. *... ING, dw. bn. Joodsch sprekend enz.; Jugular, (djoe'-ghoe-lur), bn. (ont.) tot de keel behoozie JUDAIZE, ow.
rend, keel..., gorgel...: - vein, keelader; - muscle,
keel-, gorgeispier.
Judas, (djoe'-des) m. Judas (m. n.). *-COLOR, bn. rood
(van haren). * -TREE, s. (plant.) Judasboom, m.
Jugulate, (dj oe'-ghu-lit), bw, wurgen. *..D, dw. bn.
gewurgd. *...ING, dw. bn. wurgend. -, s. (het) wurgen.
Juddock, (djud'-dok), s. soort kleine snip (vogel), v.
*...IoN, (-lee'-sj un), s. wurging, v.
Judge, (djudj), m. 1. rechter, m.; to sit -, als rechter zitten; to take for a -, tot rechter kiezen; the Book of-s, Juice, (d j oes), s. 1. sap; 2. nat, jus (van vleesch enz.),
(Bijb.) het Boek der Richteren; 2. kenner, bevoegd beo. -, bw. bevochtigen (met sap), besprengen. *-D,
(djoest), dw. bn. bevochtigd. * -LESS, bn. zonder sap,
oordeelaar, m.; I am no - in this matter (of those things),
ik lc-,n in deze zaak niet beslissen; he is a -, h ij is ee rn
saploos, droog, zonder vocht. *...INESS, (' -i-nes), s.
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sappigheid, saprijkheid, V. *...ING, dw. bn. bevochtigend,
sapgevend. *...Y, bn, saprijk, sappig.
Juice, (djoez), S. recht, vonnis o.
Jujube, (djoe'-joeb), s. roode borstbezie, v. *-TREE, S.
roode borstbezie-boom, m,
Juke, (djoek), ow, zitten, hokken (van vogels). *...IN G,
dw. ho. hokkend (van vogels). *_PLACE, S. (jag.)
patrijzen -leger, o.
Julap, (djoe'-lup), *...LEP, (djoe'-lip), S. (apoth.) koeldrank, m.
Julia, (djoe'-li e), V. Julia (v. n.),
Julian, (djoe'-li-un), m. Juliaan, Julianus (m. n.). -,
bn. Juliaansch, van Julianus; the -period, de Juliaansche
tijdrekening; the -Alps,(aard.) Julische Alpen (tussehen
Venetië en Noricum).
Juliana, (djoe-li-ee'-ne), V. Juliana (v. n.).
Juliet, (djoe'-li-et), v. Juliëtte (v. n.).
Julis, (djoe' -lis), s. jonkervisch, m.
Julius, (djoe'-li-us), m. Julius (m. n.).
Julus, (djoe' -lus), s. 1. (plant.) zaadkelk, v.; 2. katje, o.
3. duizendbeen (insect), m.
July, (djoe-'laj), s. Juli, m. Hooimand, v.; the 4th of -.
den vierden Juli. * -PLOWER, s. nagelbloem, v.; clove
- flower, anjelier, m.
Jumart, (djoe'-maart), s. mailpaard, -dier, ospaard, o.
Jumble, (djum'-bl), s. 1. verward mengsel, mengelmoes;
-, bw. door2. ringvormig koekje, -kransje, o.
eenhaspelen, - mengen; to - together, verwarren, samenmengen. -, ow. zich vermengen, tot een warboel worden. f -n, dw. bn. gemengd enz.; zie JUMBLE, bw. en
ow. *ENT, s. mengelmoes, o. -R, ('-ur), m. v. 1.
menger, -ster; 2. dooreenhaspelaar, -haspelaarster, m. v.
*...ING, dw, bn., -LY, bijw. verwarrend. -, s. (het)
verwarren enz.; zie JUMBLE, bw. en ow.
Jument, (djoe'-ment), s. lastbeest, o.
Jump, (djump), s. 1. sprong, m.; to give a -, to take a
-, een sprong doen; at one -, met één sprong; of the piece, (mil.) stoot van een kanon bij het afschieten;
2. gelukkig toeval, o. worp, m. kritiek aogenblik, o.; 3.
-8, (mv.) lijfje, korset. * -JOINT, s. (werkt.) springscliarnier, o. * -LOIN, s. stuk van een (kalfs)bout, o.
Jump, (djump), ow. 1. springen; to - about, rondspringen; to - at, springen naar, gretig aangrijpen; to aboard, (zeev.) overspringen om te enteren; to - away, i
springend -, huppelend zich verwijderen; to - down
naar beneden -, afspringen; to - into, sprangen in; to
- from, out of, springen uit, - af; to - out of bed,
van -, uit het bed springen; to - of, naar buiten huppelen, - springen; to - over, springen over; to - to
the conclusion, naar het slot -, naar het einde overspringen; to - up, springen op, - naar boven; 2. (Shak.)
overeenstemmen, overeenkomen; it -s with my humor,
dat komt met mijnen smaak overeen. -, bw. overspringen, springend overschrijden. *-ED, (djumpt), dw. bn.
gesprongen. -ER, ('-ur), m. v. springer, -ster, m. v.
-, s. (werkt.) steekboor, V. drilijzer, o. * -ING, dw. bn.
springend enz. -, s. (het), springen onz.; zie JUMP. -,
S. 1. sprong, m.; 2. (mil.) (het) aanzetten der lading.
Juncate, (djunk'-et), s. 1. roomkaas; 2. lekkernij, v.
Juncous, (djunk'-us), bn. bezig, vol biezen,
Junction, (djunk'-sjun), s. 1. vereeniging, verbinding,
aansluiting, v.; 2. punt van vereeniging, - van samenstrooming, o.; 3. viersprong (van wegen), m. * -BAR, s.
(rijt.) voorspongijzer,o. * -PLATES, s. mv. (stoomw.) verbindingsstukken, -platen, o. v. mv. *-RAIL-WAY, s. aansluitbaan, v.
Juncture, (djnuk'-tjoer), s. 1. zie CONJUNCTURE; 2. samenvoeging, vereeniging; 3. voeg, v. naad, m. gewricht;
4. ontmoetingspunt; 5. oogenblik, uur, o.
Juneus, (djun'-kus), s. (plant.) soort Indisch bies-, rietgras, o.
June, (djoen), s. Juni, m. Zomermaand. v.; the first of den eersten Juni. *-ATING, ('.e-ting), s. soort vroegzomerappel, m.
Jungle, (djun'-ghl), s. 1. dicht bosschage, rietmoeras (in
Oost-Indië); 2. (soort) hoogstaand gras; 3. (kh.) (soort)
Oostndiseh neteldoek, o. *-FEvER, s. moeraskoorts (op
Ceylon), v. ...Y, bn. bies-, rietachtig, biezig.
Junia, (djoe'-ni-e), v. Junia (v. n.).
Junior, (djoen'- i-ur), bn. en s. jongere (van twee ofineer),
jongst, junior; C. -, C. de jongere, C. junior. -, m.
student van het de jaar(opderdeAmerikaanschehooge-
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scholen), m. *-ITY, (-or'-i-ti), s. hoedanigheid van de
jongere te zijn, v.
Juniper, (djoe'-ni-pur), s. (plant.) jenever (ook drank),.
m. *-BERRY, s. jeneverbezle, v. * -OIL, s. jenever-olie,
v. *-TREE, S. jeneverboom, m.
Junk, (djunk), s. 1. jonk, v.; 2. (zeev.) oud touwwerk, o.
slapping; 3. pakmat, v. * -AXE, s. mastbijl, v. -RING,
s. (stoomw.) pakking-, drukring, m. *-WAD, s. worst ?
v. prop, m.
Junket, (djunk'-et), s. 1. lekkernij, v. fijn maaltje; 2..
koekje, o. bonbon; 3. (visech.) aalkorf, m.
Junket, (djunk'-et), ow. smullen, banketeeren, snoepen.
-ING, dw. bn, smullend. -, s. smulpartij, v.
Juno, (djoe'-no), v. (fab.) Juno (godin des hemels), v.
Junta, (djun'-te), s, groote vergadering, - raad (in Spanje),
v. m.
Junto, (djun'-to), s. komplot, geheim genootschap, o.
staatspartij, v.
Jupiter, (djoe'-pi-tur), m. 1. (fab.) Jupiter (oppergod, ook
planeet), m.; 2. (sterrenw.) tin; 3. (wap.) azuur, o.-'s
BEARD, s. (plant.) jupitersbaard, m.
Jupo, (djoe'-po), zie JUPPON.
Juppon, (djuppun'), s. 1. japon, jurk, v.; 2, korset, o.
Jurassic, (djoe-res'-sik), be. van de Jura, Jura... *LIME STONE, s. (delfst.) Jurakalk, v.
Jurat, (djoe'-ret), a. gezworene, beëedigd assessor (in.
Engeland), m,
Juration, (djoe- ree'-sjun), s. belediging,
(het) zweren..
Juratory, (djoe'-re-to-ri), bn. beledigd, te beledigen.
Jure-Divino, (djoe'-re-di- wi'-no), bijw. door goddelijk.
recht.
Juridical, (djoe-rid'- i-kel), bn., *-LY, bijw. juridisch t
rechtsvormelijk, rechts... - days, gerechtsdagen, m. mv..
Jurisconsult, (djoe-ris-kon'-sult), m. rechtsgeleerde, m..
Jurisdiction, (djoe-ris-dik'-sjun), s. 1. rechtsgebied, o.;
2. (oudt.) vrijheid, rechtsmacht,v *-AL, bn. tot het rechtsgebied behoorend. *...svE, bn, rechtsmacht hebbend,
- uitoefenend.
Jurisprudence, (djoe-ris-proe'-dens), s. 1. rechtsgeleerdheid; 2. rechtspraak. v. *...PRUDENT, * ...PRUDENTIAL, bn.
rechtsgeleerd.
Jurist, (djoe'-rist), s. rechtsgeleerde, jurist, m.
Juror, (djoe'-rur), s. gezworene, m lid van een jury, o.
Jury, (djoe'-ri), s. lichaam der gezworenen, o. jury, v.;
grand -, groote jury, jury van in-staat-van-beschuldiging-stelling; common -, petty -, jury van veroordeeling; coroner's -, jury van lijkschouwing; to be on the
-, to be returned upon the -, lid van de jury zijn,
zitting in de jury hebben; to serve on a -, to sit on a
-, als gezworene zitten. *-Box, s. bank der gezworenen, v. 5-ANCEOR, s. (zeev.) nood-, hulpanker, o. *-MAST,
s. (zeev.) noodmast, m. -MAN, m. gezworene, m.
Jus gentium, (djus-djen' sji-um), s. volkenrecht, o.
Just, (djust), bn. 1. behoorlijk, regelmatig; the war in its
- array, het leger in regelmatige slagorde geschaard;
at a - distance, op behoorlijker afstand; - stature, Bewone gestalte; 2. rechtvaardig, billijk; it is- to make
amends, het is niet meer dan billijk schadevergoeding
te geven; - excuus te vragen; 3. (Bijti.) deugdzaam,.
rechtschapen; a - man falleth seven times and riseth,
(Bijti.) de rechtschapene valt zeven maal en staat weder
op; 4. juist; these inferences are - and true, deze gevolgtrekkingen zijn duist en waar; 5. gegrond, wettig,
rechtmatig; a - charge, een rechtmatige beschuldiging; 6.
juist, nauwkeurig•, to be - to one's word, getrouw aan
zijn woord zijn; - so, juist zoo.-, * -LY, bijw. 1..
juist, precies; - as I went out, juist toen ik uitging;
I came - in time, ik kwam juist bij tijds, - van pas;
they live - by, zij wonen dicht bij ; it was - but one
o'clock, het was pas even één uur; she has - stept
into the next room, zij was pas het belendend vertrek
binnengetreden;. have you - come here? zijt gij pas gekomen ? it was - at an end, het was pas geëindigd; the
house was - falling, het huis stond op het punt in te
storten; I was saying - now, ik zeide zoo even; 1 shall.
have done - now, Ik zal zoo aanstonds gedaan hebben;.
wild honey - from the trees, wilde honig pas uit de.
boomen getrokken; 2. nauwkeurig, precies; they remained:'
- of the same opinion, zij bleven just van hetzelfde gevoelen; - so, madam, duist, mevrouw; - asyou please,
zoo als het u zal behagen; remain - as long as you like,
blijf zoo lang het u behaagt; that's - like him, dat is.
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precies zoo als hij, dat is hij in eigen persoon; do you
know - the nufnber? weet gij precies het getal? 3. slechts,
nauwelijks; he will only let us have - what he pleases,
wij zullen slechts zoo veel van hem verkrijgen als hem
behaagt; she was - understood to utter his name, wij hoorden haar slechts even zijnen naam noemen; - tell me what
you want, vertel mij maar wat gij verlangt; he - escaped
without injury, hij kwam er nog gelukkig zonder letsel
af; 4, een weinig, eenigermate; let us - see, laat ons
even zien.
.Just, (djust), s. steekspel, spiegelgevecht, o.
Just, (djust), ow. worstelen (in spiegelgevechten, steek
-spelnz.)
Justice, (djus'-tis), s. 1. recht, o. rechtsbedeeling, v.; commutative-, afwisselend recht; distributive-, rechtsbedeoling; - overtakes the criminal, het recht bereikt eindelijk
den misdadiger; to do - on, recht uitoefenen op; to do
- to, recht bewijzen aan; beslissen over, billijk zijn
jegens; thy aria may do thee -, dat uw arm uw recht bewijze; I myself will do - to your' character, ik zelf zal
aan uw karakter (aan uwe eerlijkheid) recht doen wedervaren; could I refuse it in - to myself? kon ik het
weigeren uit eerbied voor mij zelven ? to do - to a dinner,
eer aan het maal doen, - bewijzen; 2. rechtvaardigheid,
rede, v. recht, o.; he proved the - of his claims, hij bewees het gegronde zijner vorderingen; to bring to -,
voor de rechtbank brengen. *-, m. reehter,m.; - of peace,
vrederechter; lord chief-, opperrechter, eerste voorzitter
van het opperste gerechtshof; -- of the common pleas, lordopperrechter in burgerlijke zaken; - of the forest, rechter
in houtvesterij-geschillen.
Justice, (djus'-tis), bw. recht spreken.
Justiceable, (djus'-tis- i-bl), ba. (w. g.) zie JUSTICIABLK.
Justicer, (djus'-ti-sur), m. rechtsbedeeler, m.
Justiceship, (djus'-tis-sjip), s. rechterambt, o. rechterlij ke waardigheid, v.
Justiciable, (djus-ti'-sji-bl), ho. aan de rechtspraak onderworpen (van). *...A$Y, (-ti'-sjur-i), s. 1. rechtsbedeeler;
2. opperrechter, m.
Justiciar, (djus-ti'-sjaar), S. zie JUSTICIARY.
Justifiable, (djust'- i-faj-i-bl), ho., *...BLY, bijes. verdedigbaar, te rechtvaardigen. -NEss, s. verdedigbaarheid,
rechtmatigheid, v.
Justification, (djust-i-fi-kee'-sjun), s. 1. rechtvaardiging,
verdediging, 2. vrijspraak; 3. (drukk.) aankooiing; 4.
lengte (der drukregels), v. ...IVE, (-if'-i-ke-tiv), ho. rechtvaardigend. ...oa, (-kee'-tur),m.rechtvaardiger,m. *...o$Y,
(-if'-i-ke-to-ri), ho. verdedigend, verwerend.
Justified, (djust-i-fajd), des. ho. gerechtvaardigd enz.;
zie JUSTIFY.
,Justifier, (djust'-fjaj-ur), m. v. verdediger, rechtvaardiger, -ster, m. v. °-, s. 1. (werkt.) richtsnoer, o.; 2.

justeer-werktuig, o.; 4. -s, (mv.) aankooiers, (spatiën)
en blokken), m. mv.
Justify, (djust'-i-faj), bw. 1. - of, rechtvaardigen, vrijspreken; to - one's self, zich rechtvaardigen, zich verdedigen; he was not justified in resigning his office, hij had
geen wettige beweegreden om van zijn ambt afstand te
doen; you were not justified in forcing your sister's inclinations, gij hadt het recht niet der neiging uwer zuster geweld aan te doen; 2. (drukk.) aankooien. -, ow.
(drukk.) aangekooid zijn. * - ING, dw. bn. rechtvaardigend enz. -. s. (het) rechtvaardigen enz.; zie JUSTIFY.
Justin, (djus'-tin), m. Justinus (m. n.).
Justina, (djus-taj'-ne), v. Justine (v. n.).
Justinian, (djus-ti'- ni-en), m. Justinianus (Byzantijnsch
keizer). *-, bn. Justiniaanseh, van (keizer) Justinlanus.
Justle, (djus'-sl), ow. 1. onderling stootgin, - schokken;
2. strijden, vechten, kampen; to - for, strijden om.
*-, bw. stooten, duwen; to - o,$, weg-, afstooten; to
- out, naar buiten duwen, - verjagen. -, s. stoot,
duw, m. -D, dw. bn. gestooten enz.; zie JOSTLE, ow.
en bw. *...ING, dw. bn, stootend enz. -, s. (het)
stooten enz.; zie JOSTLE.
Justly, (djust' -li), bijw. zie JUST. ...NESS, s. 1. guy.
juistheid; 2. behoorlijkheid, v.; - of action, gepastheid
van bewegingen; 3. rechtmatigheid, v.; the - of his
cause, de rechtvaardigheid zijner zaak.
Jut, (djut), S. uitstek, o. (het) uitspringen. *-wINDow,
s. vooruitstekend venster, hoekvenster. o.
Jut, (djut), ow. - out, 1. uitsteken, vooruitstaan; 2.
overhangen, buiten de lijn treden; 3. met het hoofd
stooten. *- TING, dw. bn., -LY, bij w. uitspringend
enz. -, s. (het) uitspringen enz.; zie JUT.
Jutland, (djut'-lend), s. (aardr.) Jutland (Denemarken), o.
J'utty, (djut'-ti), ow. en s. 1. (Shak.) zie JUT; 2. luifel;
3. steiger, m.
Juvenal, (djoe' -wi-nul), s. Juvenalis (Romeinsch dichter),
m. -, ho. zie JUVENILE.
Juvenescent, (djoe-ve-nes'-sent), bn. verjongend, jon
wordend. *...ENCE, s. gmv. (het) jong worden, ver--ger
jonging, v.
Juvenile, (dju' -wi-nil), bn. jeugdig, jong; - years,
jeugdige jaren; - age, jeugdige ouderdom, - leeftijd;
- sports, spelen der jeugd, - der kindschheid; a offender, een jeugdig veroordeelde. * - NESS, * ...ILITY,
(-nil'-i-ti), s. 1. gmv. jeugd, v. (het) jeugdige, jonkheid;
2. jeugdige drift, voortvarendheid; 3. onnoozelheid, v.
Juwaree, (djoe-we-rie'), s. (plant.) Oostindisch honiggras, o.
Juxtaposited, (djuk-te-pos'-it-id), bn. tegen elkander
gezet, - staand, elkander rakend. *...POSITION, ( - pozi'-sjun), s. (het) naast -, tegen elkander staan, elkander raken.

K.
$, (kee), s.1. K, medeklinker en elfde letter van het Eng.
alfabet, v.; 2. (in verk.) K. (king), koning, (knight), ridder; K. B. (knight of the Bath), ridder der Bad-orde; K.
C. B. (knight commander of the Bath), commandeur der
Bad-Orde; Kent. (Kentucky),Kentucky (een der staten van
Noord-Amerika); K. G. (knight of the Garter), ridder van
den Kouseband; (king George), koning George; Kg. (king),
koning; (keg), vaatje; K. G. C. B. (knight-Grand-Cross of
the Bath) grootkruis der Bad-orde; K. G. F. (knight
of the order of the Golden Fleece), ridder der orde van
het Gulden Vlies; Kil. (kilderkin), vaatje; K. Kt. (king's
knight),koninklijk ridder,koningsridder;Km.(kingdorn),koninkrijk; K. M. (knight of Malta), ridder van Malta; Knt.
Kt. (knight), ridder; K. P. knight of St. Patrick), ridder
der (Iersche) orde van Sint Patrick;K. T. (knight of the
Thistle), ridder der (Schotsche) orde van den Distel; Ky.
(Kentucky), Kentucky, 3. K. (Rom. getalmerk = 250; i.
250000).
Kabbala, (keb'-be-le), s. zie op C.
Kabul, (ke-boel'), s. (aardr.) Kaboel (Azië), o.

Kahau, (ke'-hao), s. slingeraap, m.
Kaffer, (kef'-fur), m. Kaffer, m.
Kail, (keel), s. (plant.) kooi, v.; sea -, zeegras, o.
Kale,(keel), S. zie KAIL. * -YARD, S. Schotsche moestuin,m.
Kaleidoscope, (ke-lied'-o-skoop), s. (gez.) werktuig dat
bij iedere omdraaiing nieuwe symmetrische vormen vertoont, o. caleisdoscoop, m.
Kalendar, zie CALENDAR.
Kali, (ke'-li), S. (plant.) zout, sodakruid; (scheik.) kali, o.
Kalif, zie CALIF.
Kalmia, (kel'- mi-e), s. (plant.) soort Amerikaansche laurierboom, in
Kalsomine, (kel'-so-min), s. muurschildering, v. fresco, o.
Kam, (kem), ho. (Shak.) krom, averechtsch.
Kamsin, (kem'-sin), s. heete (zuiden)wind der woestijnen,
samoem, m.
Kan, (ken), s. khan, landvoogd (in Perzië), m.
Kand, (kend), s. 1. (delfst.) vloeispaath, o.; 2. suiker, v.
Kangaroo, (ken'-ghe-roe), s. kapgaroe, v. *- BEETLE, s.
kangaroe-vlieg, v.
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Kanguroo, (ken'-ghjoe-roe), zie SANGAR,OO.
moeid -, vurig in het najagen, vurig in het bejagen van;_
$antian, (kent' - i-en), bn. Kantiaansch (naar den wijs5. sluw, loos, geslepen; a - remark, een fijne opmerking;
geer Kant).
6. bitter, snijdend; a - satire, een bijtende satire; to
Santism, (kent'-ism), S. wijsbegeerte -, stelsel van Kant,
be - against, vol bitterheid zijn tegen. *-EDGED, bn.
v. o.
met scherpen kant, met scherpe kanten. *- EYED,
Kantist, (kent' -ist), s. leerling -, volgeling van Kant, m.
* -SIGHTED, bn. scherp van gezicht, scherpziend; (fig.)
Kaolin, (ke'-o-lin), s. porselein-aarde, v.
scherpzinnig. * -WITTED, bn, scherp van geest, - van
Saragane, (ker'-e-ghen), s. steppenvos, karagaan, m.
verstand, scherpzinnig.
Karpholite, (kaarf'-o-lajt), s. (soort) mangaanerts, o.
Keenness, (kien'-nes), s. 1. scherpte, v.; 2. (het) snijSate, (keet), s. Kaatje. Katharina (v. n.).
dende, doordringende (van de lucht, van de koude); 3.
Katherine, (keth'-ur-ajn), v. Katharina (v. n.).
bitsheid, bitterheid, v. (het) scherpe (der satire enz.);.
Katydid, (ke'-ti-did), S. soort Noordamerikaansche kre4. (het) verslindende (van den honger enz.); 5. levendigkel, m.
held (van gevoel, verstand enz.); 6. scherpzinnigheid,.
Kavass, (ke-wes'), s. Turksehe politie -agent, m.
fijnheid (van oordeel, vernuft), v.; 7. wrok, m.; 8. scherpte,
Kau, (kao), s. geschreeuw (van de raaf, de kraai enz.), o.
geoefendheid (van het oog, het oor), v.; 9. ijver, m.
Kawn, (kaon), s. Turksehe herberg, v.
vuur, o.
Kay, (kee), s. kaai, kade, v.
Keep, (kiep), bw. onr. (vt. en vdw. kept), 1. houden,
Ksyle, (keel), s. kegel (spel), m.
bewaren, onderhouden; will you - these goods for met
Sazardly, (kez'-urd -li), bn. ongelukkig, vol tegenspoed.
wilt gij deze goederen voor mij bewaren ? where do you'
$eblah, (keb'-le), s. punt waarnaar de Mahomedanen
- your money ? waar bewaart gij uw geld ? to - a flock,.
in het gebed hunne oogen 'richten, o.
- a herd, een kudde hoeden; to - fruit, vruchten beKeek, (kek), s. oprisping, v. f -, ow. 1. (w. g.) oprispen;
waren, - goed houden; she desired me to - it a secret,
2. (fig.) afkeer hebben van, tegen zijn (iets).
zij verzocht mij het geheim te houden; this event wasKeckle, (kekl), bw. (zeev.) bekleeden (een kabel). *- D,
long kept a secret from him, deze gebeurtenis werd lang
(kek' -ld), dw. bn. (zeev.) bekleed. *...ING, dw. bn. bevoor hem verzwegen; he kept the situation to himself, hij.
kleedend. -, s. (het) bekleeden.
hield zijnen toestand lang verzwegen, hij hield den toeBecks, (keks), I. mv. s. planten met holle stengels, v.
stand lang voor zich; to - one's own counsel, bij (met)
mv.; 2. zie KECKSY.
zich zelven te rade gaan; to - a correspondence with,.
Secksy, (kek'-si), s. (plant.) scheerling, wilde kervel, m.
briefwisseling houden met; to - a control over, het toeKecky, (kek' i), s. 1. (plant.) holle stengel, o.; 2. staf
zicht houden over; to - silence, het stilzwijgen bewaren;
der Indiaansche vorsten, m.
to - watch on, een wakend oog houden over; (zeev.)
Kedge, (kedsj), s. (zeev.) klein werpanker, o.- ANCgo$,
de wacht houden; to - in awe, in ontzag houden; ta
s. werpanker, o.
- in exercise, aan den gang houden; to - alive, levendig
Kedge, (kedsj), ow. 1. (zeev.) werpen; 2, opvaren (met
houden, niet laten insluimeren; to - the windows closed,het tij). - ,...InG, bn. levendig, vlug. *- D, dw. bn. i de vensters gesloten houden; - your feet warm, houd
(zeev.) opgevaren (door middel van een werpanker).
uwe beenera warm; to - holy, heiligen; 2. blijven, hou*_R, (- ur), s. zie KEDGE, s. ...ING, dw. bn, opvarend
den, niet verlaten; to - one's bed, one's room, zijn bed
enz.; zie KEDGE, ow.
zijne kamer houden; she kept her seat, zij bleef zitten,.
Kedlaek, (ked' -lek), s. zie CHAHLOCK.
zij stond niet op; - the meadows, blijf in het weiland;
Kee, (kie), (mv. van cow), koeien, v. mv.
to - the line, in linie mareheeren; it was with difficulty
Beech,
(kietsj), s. brok, m. stuk, o.
j I kept my feet, ik had moeite op de been (overeind) te
Keek, (kiek), ow. loeren, gluren.
blijven; to - garrison, garnizoen houden, in bezetting
Keel, (kiel), s.1. (zeev.) kiel (van een schip), huid (onder
liggen; to - the freld, (mil.) liet veld houden; 3. volgen,
water), v.: 2. zek. scheepsmaat (- 100 ton kolen); camvervolgen; to - a course, een weg -, eene richting volgen;
bered -, doorgezette kiel, katterug; crost timber of the
(ook fig.); to - a southerly course, zich zuidelijk richten;
-, kielblok; deep -, veel buitenkiel; false -, boze kiel;
to - the straight road, rechtuit gaan; (fig.) den rechten
rabbet of the -, kielsponning; scarfs of the -, kiellasweg volgen; to - way with, denzelfden weg gaan, - volschen; sheating Of the -, dubbeling; sliding -, schuif
gen als, medegaan met; to - late, - bad hours, ten
to touch -, to plough with the -. met de kiel over-kiel;
onbehoorlijken tijde naar huis komen, een losbandig
den grond gaan; thread of the -, kiellengte; with an
leven leiden; to - good hours, geregeld leven; 4. bestueven -, gelijklastig; waterpas; false -, booze -, binren, zorg dragen; to - a school, school houden, to - a
nenkiel; back of the -, binnenkiel; 3. lichter (vaartuig.
shop, een winkel (nering) doen; to - a farm, een pachtm.; 4. bootje; 5. (plant.) schuitje; 6. (brouw.) koelvat, o.;
hoeve besturen, pachter -, boer zijn: to - lodgers, com7. kegel, m. * - BOAT, s. 1. (Noord -Amerikaansch) vrachtmensalen houden; to - accounts, rekening houden; tee
schip, o.; 2. kielboot (Eng, kolenhaalder), v. lichter, m.
- the books, de boeken houden; 5. hebben, houden; to
* -MAN, m, bootsknecht,schipper (inz.van kolenlichters),
- an army, een leger op de been hebben: to - one'sm. *-PIECE, s. (zeev.) kielstuk, o.
EOPE, s. (zeev.)
own carriage, eigen rijtuig houden; to - royal court,
schuurtouw, o. * -STAPLES, s. mv. kielkrammen, v, mv.
een koninklijke hofhouding hebben; to - horses,paarden
* _SoIe, S. zie KHI.SON. 5--SHAPED, bn. kiel -, schuitvorhouden; to - a house, eigen huishouding voeren; to mig. *- VAT, 5 -FAT, s. koelvat, o.
house together, te zamen wonen; ,6. onderhouden, voor
Seel, (kiel), bw. 1. (zeev.) varen, kielen; 2. (Shak.) omto - schools, scholen onderhouden; - bekostigen;-zien;
zetten (om te kalefaten); 3. (Shak.) schuimen (den pot).
to - one's family, zijn huisgezin onderhouden; they are
*-, ow. (fig.) verkoelen, den moed verliezen.
kept at a low price, zij leven zeer goedkoop; they
Keelage, (kiel' -idsj), s. (zeev.) havengeld, o.
- him in clothes, zij voorzien in zijne kleeding; my
Keeled, (kield), bn. (plant.) kielvormig. ...za, m. 1. klein
father kept me in money, mijn vader voorzag mij van
vat, o. tobbe, v.; 2. (zeev.) kalfaatbak, m.
geld; 7. voeden; to - a horse on hay, een paard met
Seelhale, (kiel'- heel), *...HAUL, (-hiol), bw. kielhalen
hooi voeden; 8. houden, vervullen, naleven. in acht
(scheepsstraf). *- D, ('-heeld), dw. ho. gekielhaald. *...1eG,
nemen; to - the commandments, de geboden (Gods) in
dw. bn. kielhalend. -, s. (het) kielhalen.
acht nemen; to - lent, de vasten houden; to - a coveKeeling, (kiel' -ing), bn. opvarend enz. -, s. 1. (het)
nant, eerre overeenkomst naleven; to - a rule, een
opvaren enz.; zie KEEL; 2. kabeljauw, m.
voorschrift volgen; my debtors do not - their day, mijne
Keen, (kien), bn., * - LY, bijw. 1. scherp, snijdend; - edge,
schuldenaars passen niet op met betalen; to - one's
scherpe kant; 2. scherp, levendig; - air, scherpe (koude)
distance, zich op een afstand houden, (ook fig.): to - a
lucht; - wind, snijdende wind; - cold, snerpende koude;
feast, een feest vieren, - houden; to - the laws, de
- pain, levendige pijn; - appetite, verslindende honger;
wetten eerbiedigen; she resolved no longer to - any
a - appetite for wealth, een verslindende dorst naar
measures with him, zij besloot hem niet langer te ontrijkdommen; - feeling, levendig gevoel; 3. werkzaam,
zien; to - time, bedaard te werk gaan; to - a vow, een
opgewekt, kloek; to look -, levendig uit de oogen zien;
gelofte nakomen, - vervullen: to - one's word, zijn woord
- mind, vlugge geest; - ear, - eye, scherp (goed) oor,
houden; 9. houden, ophouden; I will not --- you long, ik
- oog; he had a - eye ho selfinterest, hij hield steeds
zal u niet lang ophouden; to - one's temper, to - one'szijne belangen scherp in het oog; 4, heet, vurig; to be self, zich bedwingen, zich inhouden; to - at a distance,
at, er vuriglijk op uit zijn om; - in thepursuit of, onverop een afstand houden; why do you - them at schoolt

KEE.
waarom laat gij hen op school? Ise kept us knocking at
the door, hij liet ons op de deur kloppen; — them silent,
houd hen stil, doe hen zwijgen; why do you — them
waiting? waarom laat gij hen wachten? to — out of a
society, buiten een kring (gesloten) houden; will you —
him out of his due? wilt gij hem onthouden wat gij hem
schuldig zijt ? — them to their woe/c, houd. hen aan het
werk; I will — hiss to his word, ik zal hein noodzaken
zijn woord te houden; 10. (zeev.) to — the lull, loef
houden; to — all drawing, alle zeilen bijhouden; to — to
windward, te loevert blijven; to — steerage way, gang
houden; to — the ship under command, stuur houden;
to — the sails shivering, de zeilen levendig houden; to
— tight, stijf bijhouden; — your tuf! val niet af! 11.
behoeden; to — from danger, voor gevaar behoeden; 12. ;
beletten, niet toelaten; to — from faults, van misslagen
verwijderd houden; to — fro^ia church, hem.) verhinderen
ter kerk te gaan; to — from dinner, beletten aan tafel !
te gaan; he has no reason to — me from you, hij heeft
geene reden mij te beletten u te komen bezoeken; the
disguise kept use from the danger of hei/Eg discovered,

onder deze vermomming liep ik geen gevaar ontdekt te
worden; he kept their ardor from subsiding, hij liet hunnon ijver (hunne drift) niet bekoolen: he could not —
himself from babbling out, hij kon zich niet weêrhouden
te praten; 13. berooven, ontnemen; to — a horse from
de haver onthouden; nothi/Ig can —
her fortune from me, niets kan mij hare fortuin ontrooven; 14. (met bijwoorden), to — asunder, gescheiden
houden; to — away, verwijderd -, op een afstand houden;
(zeev.) afhouden; to — back, tegen -, achterhouden, beoats, aan een paard

letten te naderen, - te vorderen, onthouden (iets aan
iem.), verbergen (voor), in voorraad bewaren, besparen;
to — by, ter zijde houden, opleggen, opsparen; to —
down, onder -, op den grond -, benedenwaarts houden,
bedwingen, in eerbied houden; she kept her eies down,
zij hield hare oogen naar den grond geslagen; to —
down price, (kh.) de prijzen drukken, - laag houden; to
- a fever down, de koorts onderdrukken, - cnupeeren; to !
— in, in-, binnenhouden, onderhouden; he kept in his
breath, hij hield zijnen adem in; he cannot — in his
anger, hij kan zijnen toorn niet bedwingen; to — in a
scholar, een leerling school houden; — in the fire, houd
het vuur aan; to — in a light, Bene kaars aanhouden, I
- niet uitblazen; to — on, aanhouden, onderhouden, van #
het noodige voorzien (iem.); to — off, afhouden, verwijderd houden, beletten te naderen, niet aantrekken;
to — off from, afwenden van, tegenhouden in, weêrhouden van; to — out, buiten houden, uitsluiten; to —
out the weather, voor (tegen) het slechte weder behoeden,
- dekken; asmach as —sout hnnq/r, genoeg om voor honger

te behoeden; to —
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houden; to — within doors, binnen's huis blijven; to —
reading, blijven lezen; to — quit, zich rustig houden;
to — silent, het stilzwijgen bewaren, zich stil houden;
— steady, verroer u niet; to — well with, op goeden voet
blijven met; to — west, (zeev.) westelijk sturen; to — at
a distance, op een afstand blijven; to — from. zich ver wijderd houden van ; I could not — from looking in, ik
kon mij niet weêrhouden in te kijken; — from telling
lies, onthoud u van het liegen; to — in favor, in gunst
blijven; to — in health, gezond blijven; to — out of diffealty, zich buiten moeielijkheden houden; to — to old
customs, bij oude gewoonten blij ven ; if you find a good
pla e, — to it, vindt gij eene goede plaats, houd er u bij;
to — to probabilities, zich aan het waarschijnlijke houden;
to — with, hot houden met, vereenigdblijven met; 2. (met
bijwoorden), to — alonq, een weg volgen; if you — along
yonder, als gij steeds recht toe gaat; to — aloof, zich
verwijderd -, zich schuil houden; to — aloof from, zich
verwijderd houden van; to — aloof to sea, (zeev.) te loevert houden; to — asunder, gescheiden -, afgezonderd blij ven. - leven; to — awrnJ, wegblijven, zich verwijderd hou den: — away! verwijder ii! uit den weg! to — back, achterhlijven, zich onthouden, zich bedwingen; to — behind,
achterblijven; to — down, beneden -, onder blijven, met
opklimmen, zich nederig houden, zich slaafsch gedragen;
— rlow/s till, houd it gebukt tot dat; prices — down, de

prijzen blijven laag; to — in, binnen -, te huis blijven,
zich verbergen; to — in with, op goeden voet blijven
met; to — in with the shore, zich niet van de kust verwijderen; to — off, (zeev.) afhouden. niet naderen; — oft!
uit den weg! achteruit! to — off from, zich onthouden

van, zich wachten voor ; to — on , blijven op, - boven; niet
naar beneden gaan, blijven voortgaan, niet stilstaan;
(gem.) zijn gang gaan; — on straight forward, ga recht
vooruit: to — on reading, voortgaan niet lezen; to —out,
buiten blijven, zich verwijderd houden; (zeev.) in zee
blijven; to — to, gesloten blijven; to — together, te zamen
-, vereenigd blijven; to — sender, onder blijven, zich bedwingen, zich bemeesteren, niet stijgen (van prijzen enz.);
to — up, boven -, in de hoogte -, in de lucht •, over.
eind blijven: opblijven, niet te bed gaan; zich goed hou den (bij het bewaren); — up! moed gevat ! theprices — up,
de prijzen houden zich ferm; 1/c —s up shouting, hij gaat
voort met schreeuwen; to — up with, gelijkon tred houden met, (ook fig.); to — within, binnen -, te huis
blijven.
Keep, (kiep), s gmv. 1. toezicht, o. bewaking, v.; 2.kerker,
m. gevangenis, v. kerkerhol (inz. van kasteelen), o.: 3.
staat, toestand, m.; in good —, in goeden staat; 4. onder houd (van een paard enz.), voedsel, o.
Keeper, (kiep' -ur), m. v. 1. houder, bewaarder, -ster,
m. v.; the — of the great - seal, de grootzegelbewaarder

to, gesloten houden; to — off end to,
(zeev.) af- en aanhouden; to — together, bijeen -, ver(eerste -minister in Engeland); 2. gevangenbewaarder; 3.
eenigd houden; to — things together, de zaken in orde
oppasser, huisbewaarder, opzichter, m.; — of the game,
-, in verband houden; we have just enough to — life and !
jachtmeester; — of the privy purse, intendant der koninksoul together, (fig.) wij hebben maar eventjes genoeg om
lijke civiele-lijst (in Engeland); — of the mint , munt te leven; to -- under, onder -, in bedwang -, onder den
meester; 4. bibliothecaris; 5, boekhouder; F. (zeev.) waduim houden, niet laten opkomen; to — under prices,
ker (op een werf), m. ; boat —, oppasser van de boot;
de prijzen laag houden; to — under a fire, een brand I good company —, medezeiler, -ligger (schip) . 5 -SHIP, S.
meester worden; weinig stoken; to — usader a fever,
waardigheid -. rang van bewaarder, v. m. intendant-,
eene koorts bedwingen; to — under truth, de waar hofmeesterschap : o.
beid smoren; to — up, op -, in de hoogte -, overeind -, Keepinvr, (kiep'-ing), dw, ho. houdend ens. —, 1. s.
wakker houden; — up your head, richt het hoofd op; the '
(het) houden ens.; zie KEEP, bw, en ow.; 2. bewaring,
children were kept up beyond the usual time, de kinderen
hoede, v.; in God's —, onder de hoede Gods; every chableven langer dan naar gewoonte op; to — up, handharacier was in -, alle rollen waren bezet; 3. toezicht, o.

ven, voortzetten, in waarde laten, aan -, onderhonden;
bewaking; 4, overeenstemming, v. (mus.) akkoord, o.; to
— up the fire, houd het vuur aan; the;j kept up a sharp
he in —, (muz.) stemmen; 5. veefokkerij; 6. (schild.) orfire, (mil.) zij vuurden krachtig; the birds kept up a +
donnantie, v. toon, m. *—xooas, s, zit-, woonkamer, v.
continual chirping, de vogels hielden niet op te fluiten, Keepsake, (kiep' -sek), s. 1. geschenk, souvenir, boekge- te slaan; to — up a correspondence with, een levendige 1 schenk, o.; 2. Engelsche titel (van plaatwerken, geïllus-

briefwisseling onderhouden met; land kept up its price, I
de landerijen hielden zich op haren ouden prijs; — up f
your spirits, laat den moed niet zakken; take something to — I
up your spirits, neem iets om uwen geest op te wekken;
I — up my spirits as I may, ik vat al mijnen moed te
zamen, ik houd mij zoo goed ik kan; — it up, ///y lads!
houdt moed, jongens! the debate was kept up till a late
hour, de beraadslagingen duurden tot laat in den nacht; (
— her up ! — to ! (zeev.) bij den wind ! zoo hoog als 't
kan ! —, ow. 1. blijven, verblijven, zich houden; those
fruits — well, deze vruchten blijven goed; this ale will

treerde almanakken ens.), m.
Keeve, (kiev), s. gistkuip, - tobbe, v. —. bw. 1. laten
gisten (in een kuip); 2. opwinden (cone kar).
Kefl"ekil, (kef'-kil), s. (delfst.) meerschuim, o. Turksche
pijpaarde, v.
Kee- , (kegh), s. vaatje, tonnetje, kruitvaatje, o.
Keir, (kier), zie KIER.
Keiri, (kie' -ri), s. (plant.) (goud)lak, o.
Kelk, (kelk), s. 1. stomp, slag, bof, m.; 2. groote -, losse
steengin, m. mv. —, bw. (gem.) afrossen, afjakkeren.
Kell, (kel), s. 1. (ontl.) net-, iarmhuid, v.; 2. haarnet, o.;
snot —, dat bier blijft niet goed; to — good, zich goed I
3, distilleer -oven, m.: 4, rups, v.

KEL. - KEX.

KEY. - KID.

Kelp, (kelp), s. 1. (plant.) sodakruid, o.; 2. potasch, verkalkte arch van zeewier, v.
Kelpie, (kelp' -ie), s. watergeest, watergod (der oude Schotten), m.
Kelson, (kel'-sun), S. (zeev.) zaadhout, o. kolsem, m.;

Key, (ki), s. 1. sleutel, m.; to turn the -, den sleutel om-
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side -, bij zaadhout.
Kelt, (kelt), S. (kh.) soort wollen stof, v. (ongeschoren)
bombazijn, o.
Kelter, (kel'-tur), S. gordel, band, m.; (fig.) he is not in
h -, hij is niet gereed; he is out of -, hij niet gemutst,
;!- niet op zijn dreef.
Kemb, (kern), bn, zie COMB.
Semble, (kern'- bi), s. John Philip Kemble (Eng. tooneelspeler, 1757-1823).
Kemelin, (kern'- i -lin), s. bierkuip, - tobbe, v.
Ken, (ken), s. 1. gezicht, uitzicht; 2. bereik van het oog,
o. -, bw. 1. bemerken, bespeuren, in de verte ontdekken, onderscheiden; 2. (fig.) weten, kennen. -, ow. rondzien.
Kendal-green,(ken'-del-ghrien), s. (kh.) soort Eng. groen
laken (van Kendal in Westmoreland), o.
Kenk, (kenk), S. zie KINK.
Kennel, (ken'-nil), s. 1. hondenhok, -kot, o.; 2. troep
honden, m.; 3. hol (van een wild dier), (vossen)leger, o.;
4. straatgoot, v.; 5. plas, m.; 6. (fig.) armzalige hut, v.
pr > * -COAL, Bie CANNEL-COAL. * -STONE, S. gootsteen, m.
Kennel, (ken'-nil), ow. 1. legeren (van vossen enz.); 2. (fig.)
armoedig wonen. -, bw. in een (honden)hok sluiten,
- houden. * - ED, dw. bn. opgesloten (in een hok enz.);
zie KENNEL. * -ING, dw. bn. opsluitend (in een hondenhok enz.). -, s. (het) opsluiten enz.; zie KENNEL,

ow. en bw.
Kennet, (ken'-nit), s. (timen.) belegklamp, m. -s, env.
(kh.) soort grof laken (van Wallis), o.
Kenning, (ken'-ning), s. gezicht, o. -, dw. zie KEN. j
Kentle, (ken'-ti), S. honderd pond (gewicht), centenaar, o.
Kentledge, (kent' -lidsj ), s. 1. ijzeren ballastschuitje;
2. ijzeren blok tot ballast, o.
Kept, (kept), vt. hield enz. -, dw. bn. gehouden enz.;
zie KEEP.- AUTHOR, m. loontrekkend schrijver, m.
*- MISTRESS, v. bijzit, maitresse, v.
Kerb, (kurb), zie CURB.
Kerchief, íkur'-tsjif), s. doek, halsdoek, m.*--ED,('- tsjiefd),
bn. 1. gedekt met -, voorzien van een doek; 2. gesluierd.
Kerf, (kurf), s. kerf, inkerving, insnede, v.
Kermes, (kur' -mis), s. (plant.) scharlakenbezie, v. - MINERAL, s. (scheik.) karthuizer- poeder, o.
Kern, (kurn), s.1. Iersche voetknecht, - soldaat; 2. (recht.)
landlooper, m.; 3. (drukk.) lettorteekening, v.; 4. handmolentje, o.; 5. (landb.) kern, v. *- BABY, s. besld met
halmen versierd (bij de oogstfeesten in gebruik), o.
Kern, (kurn), ow. kernen, korrelen; -ed letters, (drukk.)
overhangende letters.
Kernel, (kurn'-il). s. 1. kern, pit, V. eetbaar gedeelte
(eener noot); 2. vleesch (eenar vrucht), o.; 3. korrel (van
graan); 4. (gen.) klier; 5. noot, v. *- WATER, s. (dist.)
persico (likeur), v. *- woRT, s. (plant.) bruinwortel, m.
Kernel, (kurn'-il), ow. kernen, zich tot een pit -, zich tot
korrels zetten. -, bw. (drukk.) glad snijden. *-ED,
bn. gekorreld, met een kern of pit.
Kernelly, (kurn'-el -i), bn. 1. korrelig; 2. kernig, pittig,
s vleezig•, 3. (gen.) klierachtig.
Kersey, (kur' -si), s, (kh.) karsaai (zek. wollen stof), o.
*-MERE, s. zie CASIMIRE; double milled -, euir de laine
(zek. lakenstof). *NETTE, (-net'), s. (kh.) zek. dunne
wollen stof, V.

draaien; to be under lock and -, achter slot zitten;
weggesloten zijn; to shut with lock and -, wegsluiten,
achter slot zetten; piped -, geboorde -, pijpsleutel;
master -, pass -, looper, passe-partout; the - is in the
door, den sleutel zit (is) op de deur; 2. (fig.) sleutel,
toegang, m.; Gibraltar is the of -, to the Mediterranean
sea, Gibraltar is de sleutel der Middellandsche zee; 3.
horlogesleutel; 4. (muz.) toets, m.; the - is in F, het
is de F- sleutel; collection of -s, stel toetsen; 5. (zeev.)
spie, v.; capsquare-, dekplaatspie; 6. (stoomw.) keg-,
box-, kruk, soksleutel; nose-, conterspie; - of a bonnet, bonnetsleutel; open -, moersleutel; socket-, kruksleutel; screw-: schroefsleutel; tightening-, bovenspie
(tot aanschroeving); 7. kaai, blinde klip, v.; split-, Engelsche sleutel; 8. (bk.) hoek -, sleutelsteen; 9. (fig.) zin,
draad (van een verhaal), sleutel (van een raadselspel), m.;
to strike upon a -, (fig.) Bene snaar aanroeren; 10. (plant.)
katje, o. zaadkelk, m. *- BIT, S. sleutelbaard, m. *- BOARD,

s. klavierbord, o. *- BOLT, S. 1. (zeev.) kotterpen, spiebout,
v.; 2. Fransche richel (aan een deurslot), m. *- Box, S.
(smed.) sleutelbus (achter het sleutelgat), v. *-BUGLE, s.
(muz.) klephoorn, cornet-is-piston, m. *- COLD, bn. koud
als een sleutelijzer; (fig.) ijskoud, ongevoelig. *-FRAME,
s. klavier, -bord, o. 5 -GROovE, s. (timm.) groef, uitholing,
v. *- HOLE, s. sleutelgat, o.; to keep through the -, door
het sleutelgat kijken. *-HOLE-SAW, s. (timen.) steekzaag,
v. 5-INSTRUMENT, s. (tanden.) Engelsche sleutel, m.
*-NOTE, s. (muz.) grondtoon, m. *- PIPE, s. sleutelfluitje, -riet, o. 5 -PORTER, m. sjouwerman, havenwerker, m. *- RING, s. sleutelring, m. *- SEAT, s. (muz.)
klepgang (aan fluiten enz.), m. *_STONE, s. (bk.) sluitsteen, m. *-SWIvEL, s. sleutelhaak, m. *- wAY, s.
(stoomes.) spilsleuf, v.
Key, (kie), bw. (zees'.) keggen, vastspieën.
Keyage, (kie' -idsj), s. (zeev.) kaai -, haven-, boomgeld, o.
Keyed, (kie' -id), dw. ho. (zeev.) gekegd. -, bn. 1. (muz.)
met toetsen; - instrument, klep -, toetsinstrument, o.; 2.
(muz.) in een zek. sleutel gezet. -- -UP, bn. (timen.) gewigd, met wiggen.
Khan, (kaon), m. 1, khan (Tartaarsch opperhoofd), m.; 2.
Oostersche herberg, v. *- ATE, ('-et), s. 1. khanaat, rechtsgebied van een khan, O.; 2, waardigheid van een khan, v.
Kibbling-mill, (kib'-bling-mil), s. gort -, pelmolen, m.
gibe, (kaj b) s. barst, buil (op de huid), v. winter, m.
*-E, (kajbd), bn. met (winter)builen; opengebarsten.
*-HEEL, s. (veearts.) kieleelt (aan een paardepoot), o.
Kibitka, (ki-bit'-ke), s. soort Tartaarsch rijtuig, o. reis
-wagen,m.kibtv
Kibsey, (kib'-see), s. rieten korf, m.
Kiby, (kajb' -i), bn. met (winter)builen, - handen.
Kick, (kik), s. schop (met den voet), m. *- sHAW, s. 1.
wisjewasje, o. nietigheid, v.; 2. lekkernijtje; 3. mengelmoes, o. *- sHoE, m. koordedanser, springer, m.
Kick, (kik), ow. en bw. 1. schoppen, trappen, stompen;
2. uitslaan (met de aehterpooten); to - one's heels, trippelen; to - the beam, doorslaan (van weegschalen); to make - the beam, (fig.) naar ééne zijde doen overhellen (de balans); to - about, heen en weder schoppen; to a side, op zij de schoppen; - at, against, schoppen tegen;
(fig.) zich verzetten tegen, aandruischen; to - away, wegschoppen; to - down, naar beneden -, afschoppen, onder
den voet treden; to - of, van zich afschoppen; he -ed

of his boots, hij schopte zijne laarzen uit; to - out, naar
buiten schoppen; to - over, schoppen over (iets heen);
to - up, naar boven, opschoppen; te - up the dust, de
stof (door het loopes) doen opstijgen; (fig.) to - up a rid,
- a row, oproer - -, straatrumoer maken; to - up one's
heels, achteruitschoppen, *- ED, dw. bn. (kikt), dw. bn.
geschopt enz.; zie KICK, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v.
schepper, trapper, ster, m. v. 5 -ING, dw. bn. schop
schoppen enz. -s, mv. schoppen-pendz.,s(ht
en slagen. * -STRAP, s. spanriem, koppelband, m.
Kicksy-wicksy,(kik' -si- wik'.si),In. (gem.) sul, j an-hen, m.
Kid, (kid), s. 1. geitebokje, geitje; 2. geitevleesch; 3.
- leder, o.; 4. (zeev.) eetbak, m. *- GLOvES, * - SHOES, mv.
bokkelederen (chevreau)handsehoenen, - schoenen, m. mv.

Serve, (knrv), bw. kerven. *- R, ('-ur), m. v. kerver,
kerfster, m. v.
gesar, (kie' -zur), m. keizer, m.
Keslop, (kes'-lup), s. (vleeschh.) kalfsmaag, leb (tot stremsel), v.
Kestrel, (kes'- tril), s. zie LASTREL.
Ketch, (ketsj), s. kits, v. (vaartuig), o.; bomb -, bom bardeer- galjoot. -us, s. soort saus, v.
Kettle, (ket'tl), s. ketel, water-, theeketel, m.; the boils, het water kookt; crews -, kombuisketel. *-DRUM,
s. keteltrom, v. *- DRUMMER, m. pauker, m. *- PINs,
S. mv. kegels (spel), m. mv.
5-LEATHER, s. bokkeieder, o. *-SKIN, s. bokkevel,
Kevel, (key'-il), s. (zeev.) kruisklalnp, m.; step of the -,
-leder, o.
kruisbalkje; gun carriage -, rolpaardklamp. *- HEAD, s. Kid, (kid), bw. ow. 1. jongen werpen (van geiten); 2.
(zeev.) polder, m.
(plant.) hulzen, in dop schieten; 3. rijshout binden; 4.
Kex, (keks), s. dolle kervel, v.
bekendmaken, rondventen. *- DED, ('- did), dw. gejongd
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enz.; zie KID,
* DER, (' -dur), m. 1. korenopkooper;
2, rondventer; 3. takkenbosmaker; 4. erwtenplukker, m.
Kiddie, (kid' -dl), s, vischweer, v.
Kiddow, (kid'-do), s. waterhoen, o.
Kidling, (kid'-ling), s, jonge geit, v. geitebokj e, o.
Kidnap, (kid' -nep), bw. 1. (kinderen) rooven, kinderroof
p legen; 2. (zeev.) ronselen (door list). *- PED, ('- nept), dw.
bn. geroofd, geronseld. *_PER, ('-pur), m. v. 1, kinderdief, m. - dievegge, v.; 2. zielenverkooper, ronselaar, - ster,
m. v. * - PING, dw. bn. roovend, ronselend. -, s. (het)
rooven, ronselen.
Kidney, (kid' -ni), s. 1. (ontL) nier; 2. soort, geaardheid, v.; a man of his -, een man van zijn slag; 3.
gading, v.; 4. (soort) lange aardappel, m. * - BEAN, S. roomsche -, tuinboon, v. -FORM, *--SHAPED, bn. niervormig.
*-vETCH, S. (plant.) smeerwortel, m. *- woRT, S. 1.
(plant.) venusnavel, m.; 2. steenbreke, v.
Kie, (kaj ), s. mv. koeien, v. mv.
Kiefe-kil, (kief'-kil), s. meerschuim, o.
Kier, (kaj'-ur), zie BUKHING-TUB.
Kil, (kil), s. (zeev.) kil, ondiepte, bedding, v.
Kilder, (kil'-dur), s. langstaartige pluvier (vogel), m.
Kilder-kin, (kil'-dur -kin), s. vaatje, o. halve ton (= 18
j'' gallons = 64 liter), v.
Kill, (kil), bw. 1. dooden, om het leven brengen; to time with, den tijd dooden met; 2. slachten (een os enz.);
3. vangen (visch); 4. (zeev.) killen, nederslaan (den wind);
5. onderdrukken, smoren; to - the grease, (looi.) huiden
schrapen, - bereiden.
Killas, (kil'-les), s. (delfst.) leisteen, m.
KilHee, (kil' -die), -R, (kil' - dier), s. soort pluvier (Noord Amerika), v.
Killed, (kild), dw. bn, gedood ens.; zie KILL.
Killer, (kill'-ur), m. v. dooder, -ster, moordenaar, -ster,
m. v. -, s. al wat doodt. *...ING, dw. bn. doodend
enz. -, s. (het) dooden enz.; zie KILL, bw.
Killinite, (kil'-li- najt), s. (delfst.) soort bergstof (van Kil
-liney
Ierland), v.
Killow, (kil' -lo), s. 1. zwartaarde, v.; 2. (delfst.) inktsteen, m.
Kiln, (kil), s. eest, kalkoven, m. *- BRICKS, S. mv. gebrande
-, gebakken steepen, baksteenen, m. mv. *-DRIED, bn.
geëest, gedroogd. C_DRY, bw. eesten, drogen (in een
oven). * -DRYING, dw. bn. eestend, drogend. *- BOLE,
s, ovenmond, in.
Kilogram, (kil' -o-ghrem), *- ME, s. kilogram (ned. pond,
duizend gram), o. *...LITER, ('- i -tur), m. kiloliter (=1000
liter), o. *...METER, s. kilometer (=1000 meter =1 mijl), m.
Kilt, (kilt), s. 1, kort rokje der Bergschotten, o. -, dw.
bn. gedood. -, bw. opschorten; kort dragen (van kleederen).
Kimbo, (kim' -bo), bn. gebogen, krom, gekromd; to set
one's arms -, zijne vuisten in de heupen zetten.
Kin, (kin), s, bloedverwantschap, v. bloedverwant, m. v.;
the next of -, de naaste bloedverwant; is he of - to
you? bestaat hij u in den bloede? he was - to your
master, hij was met uwen meester (heer) verwant. -,
bn, verwant, van golijken aard; his dealings are somewhat
of - to, zijne bezigheden komen oenigermate overeen
met die van...
Kinate, (kaj'-net), s. (scheik.) kina-zuur, -zout, o.
Kind, (kajnd), s. 1. soort, v. geslacht, o.; the human -,
het menschelijk geslacht; there were all -s of roses, er
waren alle soorten van rozen; we have got nothing of
the -, wij hebben (bezitten) niets van die soort, - daarvan; to speak with a - of scorn, met zekere verachting spreken (van); to grow out of -, ontaarden; your
house is a gem of its -, uw huis Is een juweol (parel)
in zijne soort; 2. natuur, v. aard, m.; to levy a tax in -,
acne belasting in natura (van voorwerpen en niet in geld)
heffen; I will pay him in his own -, in -, ik zal hem
met dezelfde munt betalen; 3. manier, wijze; in this -,
op deze wijze.
Kind, (kajnd), bn., *- I,Y, bijw. vriendelijk, minzaam,
goed, goedaardig; a - action, een vriendelijke daad; Í
- nature, de weldadige natuur; he was very - to me, hij
was zeer minzaam (ook goedaardig) jegens mij; be - to
your brother, wees vriendelijk jegens uwen broeder; you
are very - to think about it, gij zijt zeer good or aan te
denken; will you be so - as? wilt gij wel zoo goed zijn
te ? be so - as to call a coach, wees zoo vriendelijk eene
koets te gaan bestellen; he said her many - things, hij
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zeide haar veel beminnelijks; I will accept your - invitation, ik neem uwe vriendelijke uitnoodiging aan; my
- compliments to, mijne vriendelijke groete aan; that is
very - of him, dat is zeer vriendelijk van hem; I take
it very - of you, ik vind het zeer lief van u; she has
-ly sent me a patron, zij was zoo vriendelijk mij een
patroon te zenden; take it -ly, neem het vriendelijk
op, wees er niet boos om. * -HEARTED, bn, goedaardig,
welwillend van aard, goedhartig.
Kinded, (kajnd'-id), bn, gebaard; zie KIN, bn.
Kindle, (kajn'-dl), bw. 1. aan -, ont-, opsteken; to - a
flue. vuur aanleggen; to - into a flame, tot eene vlam
aanblazen, (ook fig.), (den toorn enz.) doen ontvlammen;
to - blushes, doen blozen; to - emotions, gewaarwordingen opwekken; all combined to - vengeance, allen
spanden samen om de wraak te doen ontvlammen; 2. ( jag.)
jongen werpen (van hazen). -, ow. 1. ontvlammen, ontbranden; thé fare is kindling, het vuur brandt op; 2.
(ook fig.) his heart is kindling with rage, zijn hart ontbrandt van woede; her cheeks -d with shame, hare
wangen gloeiden van schaamte; 3. in woede losbarsten.
*-D, dw. bn. ontvlamd, ontbrand enz.; zie KINDLE,
-I;, ('-ur), m. v. die -, dat ontsteekt.
bw. en ow.
-, s. takkenbosje, o. vuurmakor, m.
Kindless, (kajnd' -les), bn. 1. onvriendelijk; 2. onnatuurlijk.
Kindliness, (kajnd' -li-nes), s. 1, genegenheid, minzaam
goedaardigheid, v.; 2. natuurlijke aanleg, m. -heid,
Kindling, (kajnd'-ling), dw. bn. aan -, ontstekend (het
vuur enz,). *-, s. (het) aansteken enz.; zie KINDLE.
Kindly, (kajnd' -li), bn. en bijw. 1. zie KIND; 2. mild,
zachtmoedig•, - natured, zacht van aard, zachtaardig.
Kindness, (kajnd' -nes), s. 1. --- to, welwillendheid,
vriendelijkheid, minzaamheid, v.; will you have the- to
send it? wilt gij de goedheid hebben het te zenden?
a father's -, de teederheid eens vaders; he has shown
great -, hij is met zeer veel zachtmoedigheid daarin te
werk gegaan; 2. liefderij ke -, minzame daad; the -- he
has done to your sister, de dienst door hem aan uwe
zuster bewezen; he did her a thousand -es, hij bewees
haar duizend vriendelijkheden; 3. weldaad, v.
Kindred, (kajn'-drid), s. 1. bloedverwantschap; 2. huwelijksvereeniging, v. huwelijk, o.; 3. bloedverwanten, nanabestaanden, m. mv.; the queen's -, het huis der
koningin; 4. gelijksoortigheid, overeenkomst, v.; more
of this -, meer van die soort. -, bn. 1. van den
bloede, verwant; a - likeness, een familie-gelijkenis;
- souls, verwante zielen, zusterzielen; 2. gelijksoortig;
he ascented to his - skies, hij steeg op naar zijn hemelsch
vaderland; his - dust, (dicht.) het stof waaruit hij oor
nam.
-sproig
Kine, (kaj), s. mv. (ouch.) kooien, v. mv. w -Pox, s. koe
-poken,v.m
King, (king), m. 1. koning, heerseher, in.; -.Tames, koning
Jakob; 2. a - at arms, een wapenkoning, heraut; 3.
(kaarts.) koning, heer; 4. (schaaks.) koning; 5. (dams.)
darn; to go to -, dam halen, -, s. 1. (Bijti.) (het) Boek
der Koningen; 2. (kh.) grootste soort kaardedistel, m.
*-coNso$T, m, koning - gemaal (echtgenoot van de regeerende koningin), m.; -'s consort, gemalin des konings. *-'s APPLE, s. koningsappel, m. k- 's- BENCx, s.
1. koninklijk gerechtshof te Londen, o.; 2. gijzeling, v.
*-BIRD, s. vliegenvanger (insect), m_ * - CRAFT, s. 1.
regeerkunst; 2. heerscherslist, v. -- coy, s. gouden kop,
m. *-'s ENGLISH, ko.iinklijke -, welsprekende taal, v.
*-'s E"IL, s. (gen.) klier- kropgezwel, o. -FIsn, s.
koningsvisch (`Vest- Indië), In. * -'S FISHER, S. ijsvogel,
m. *- PIECE, *-POsT, s. (timm.) voering -, plank onder
de nok, v. -'S PLATE, s. (jag.) prijs (van honderd pond
sterling) bij de wedrennen door den koning (van Engeland) gegeven, m. * -POST-ROOF, s. (bk.) geveldak, o.
STONE, s.
* -'S SPEAR, s. (plant.) goudwortel, na. STONE,
zee -engel (soort visch), m. *- vULTURE, s. gier, lamInergier, m. - ' s WIDOW, S. (recht.) weduwe van 's konings leenman, v. -'S WITNESS, m. (Eng. recht.) kroon
WOOD, S. (plant.) Braziliaansch verf--getui,m.'s
hout, o.
King, (king). bw. 1. een koning geven aan; 2, tot koning
kronen; to - a stone, cone sc.iijf dammen, tot dam
brengen. *- D, bn. beheerscht.
Kingdales, (kingdeels), s. (kh.) soort witte grof- wollen
stof (tot negerkleêren), v.
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Kingdom, (king' -duin), s. 1. koninkrijk, 0.; he isin his
-, hij is in zijn element ; the - of heavens, het rijk
der hemelen: the watery - , het rijk der wateren; to go to
- come, (Bijti.) ter zielen gaan; 2. (nat. h.) rijk, o.; the
animal, vegetable and mineral -, het dieren-, planten- en
delfstoffenrijk. * - ED, bn. fier op het koningschap.
Kingless, (king' -les), bn. zonder koning.
Kinglet, (king-lit), S. koninkje, o.
Kinglike, (king'-lajk), bn. als een koning.
Kingling, (king'-ling), s. koninkje. o.
Kingly, (king' -li). bn. en bijw. koninklijk, als een koning.
Kingship, (king'-sjip), s. koningschap, o.
Kingston-valve, (kings'-tun-wulv'), s. (stoomw.) veiligheidsklep, v.
Kinie, (kin'-ik), s. (seheik.) - acid, kinazuur, o.
Kink, (kink), s. 1. (zeev.) kink, v. slag, draai (in touw);
2. (gen.) schorre hoest; 3. schaterlach, m. -, ow.
(zeev.) draaien, omslaan (van touwen).
Kinkajou, (kink'-e-djo), s. soort vleeschetend viervoetig
dier (Zuid-Amerika), o.
Kinkhaust, (kink'-haost), s. kinkhoest, m.
Kino, (kaj'-no), s. (apoth.) zek. maagversterkend middel, o.
Kinsfolk, (kies'-fook), s. mv. bloedverwanten, nabestaanden, m. mv. familie, v. ...MAN, m. *...WOMAN, V. bloedverwant, m. -e, v.
Klntal, zie QUINTAL.
Kiosk, (ki-osk'), s. 1. Turksche koepel, m kiosk, v. ; 2.
verkoophuisje, o.
Kip, (kip), *- sxIN, s. (kh.) kalfshuid, v.
Kipper, (kip'-pur), s. zalm in den tijd van het kuitsehieten, m.; -ed salmon, gedroogde -, gezouten zalm.
Kirb, (kurb), S. 1. (bk.) boog; 2. rand (van een verheven
voetpad, van eene fontein), m. 5 -STONR, s. randsteen, m.
Kirghize, (kur'-ghies), s. Kirgies (volksnaam in het zuiden van Rusland), m
Kirk, (kurk), s. kerk, v. *- MAN, m, presbyteriaan (aan
kerk), m.
-hangerdSots
Kirschwasser,(kirsj'-was-sur),s. kirschwasser,(likeur).o.
Kirtle, (kur'-tl), s. 1, gordel, mantel, m.; 2. japon, v.; 3.
(kh.) baal vlas (ongev. 100 pond), ni. *- D, bn. niet een
kirtle aan. * - FLAX, S. (kh.) twaalfhoofdig vlas, o.
Kirtroof, (kart'-roef), s. pyramidaal dak, o.
Kiss, (kis), s. kus, zoen, m. -, bw. kussen, zoenen; to
- on the forehead, een kus op het voorhoofd geven;
to,- off, af-, wegkussen; to - one's hand, 1. kushandjes
toewerpen; 2. tot den handkus (eener koningin enz.)
worden toegelaten; 3. even (met de lippen) aanroeren; to
- the cup, aan den beker nippen. * - ABLE, bn, kusbaar;
gaarne kussend. *- zD, dw. gekust enz.; zie visa, bw.
*-F:R, ('-ur), m. v. kusser, m. kuSster, v. -INS, dw.
ho. kussend enz. -, s. 1. (het) kussen; the - the pope's
toe, voetkus aan den paus; -s and partings, het omhelzen en vaarwel roepen; 2. handkus, m. -COMFIT, s.
pruimen -gelei, v. -CRUST, s. weeke zijde van broody.
Kist, (kist), s. kist, kast, v.
Kit, (kit). s.1. zakviooltje; 2. tobbetje, 0.; 3. groote flesch,
V.; 4, melkemmer, m. tobbe, v.; 5. haringtonnetje, -vaatje;
6. (gem.) gezelschap, o. troep, m.
Kit, (kit), s. 1. (verk.) (Christopher), Christoffel; (Christian),
Christiaan, m.; (Catherine). Catharina, v.; St. -s, (aardr.)
St.- Christoffel (een der Kleine Antillische eilanden; 2.
(zeev.) zeemansplunje aan boord, v. *- CAT, s.1. (schild.)
kniestuk, o.; 2. letterkundige club (ten tijde van Addison), v. -s, mv. (zeev.) , puwbalilin, v. mv.
Kitchen, (kitsj'-in), s. 1. keuken; 2. (zeev.) kombuis, v.;
3. kookmachine, -kachel, v.; a tin -, een tinnen
theemachine. *- Boy, m. koksjongen, -maat, m. *- GARDEN, S. moestuin, m. * - QUARTERS, s. mv, moesbedden, o.
mV. * -MAID, * -WENCH, v. keukenmeid, v. * - PHYSICK,
S. keukenartsenij, v. (goed toebereid vleesch), *- RANGE,
s. braadspit, o. Engelsche kookoven, m. *- STUFF,
S. vet van gebraad. keukenvet, schraapsel, o. *- TABLE,
s. keuken -, aanrechttafel, v. *- WORX, s. keuken
-werk,o.
Kite, (kajt), s. 1. kiekendief (vogel); 2. (fig.) gier, m.
destested -, thou liest ! (Shak.) helsche gier, gij liegt ! 3.
vlieger, kolder (kinderspel) m.; to fly a -, een vlieger
oplaten; 4. buik; 5. (gem.) schoorsteenwissel, m. -FISH,
s. vliegende visch, m. * - FOOT, S. (kb). soort fijne Maryland-tabak, v. -'s FOOT, S. (plant.) havikskruid, o.
Kith, (kith), s. kennis, v.; to be - and kin, innig verbonden aan elkander zijn,

KIT. - KNE.
Kitling, (kit'-ling. s. jong, welpje, o.
Kitten, (kit'-tn), s. katje, o.; a she-cat with -, een drachtige kat. *-, ow, jongen (van katten). -ISn, bn. katachtig, speelsch.
Kittiwake,(kit'-ti-wek),s.1.TJslandsche Ineenw (vogel),v.
Kittle, (kit'-tl), bw, kittelen. *- D, dw. bn, gekitteld.
* ..ING, dw. bn, kittelend. -, s. 1. (het) kittelen; 2. jong
(van een dier), o. ...ISx, tin. 1. kittelachtig; 2. kittel
-orig,
licht geraakt.
Kive, (kajv), s. tobbe, kuip, v.
Kiver, (kiv'-ur), bw. (gem.) dekken.
Kliek, (klik), s. 1, slag, m. klets, v. klap, m.; 2. (het)
tikken, getik, o. -, ow. 1. kletsen, klappen; 2. tikken
(als een horloge); 3. (gem.) klanten -, koopers aanroepeil. * - F,D, dw, bn. getikt enz.; zie KLICK. F-ER, ('-ur),
m. werkbaas, m. -I1 G, dw. bn. tikkend enz. -, s.
(het) tikken enz.; zie KLICK, ow. en s.
Klicketing, (klik'-e-ting), s. (jag.) broeitijd der hazen, m.
Klinket, (klip'-kit), s. (vers.) klinket, poortje in de palissadeering, o.
Klipfish, (klip'-fisj), s. klipvisch, m.
Klipper, (klip' -pur), s. klapperschip, o.
Knab, (neb), ow. knabbelen, knagen, kauwen (aan). f-,
bw. grijpen, pakken. * - BED, dw. geknabbeld enz.; zie
KNAB. * -HING, dw. bn. knabbelend enz. -, S. (het)
knabbelen enz.; zie KNAB, ow. en bw. *- BLE, ('-bi), bw.
zie KNAB.
Knack, (nek), s. 1. wisjewasje, o. nietigheid, v.; 2. speel
handigheid, vaardigheid, v.; to have the --goed,.;3
of turning truth to lies, de kunst verstaan waarheid in
logen te herscheppen; he had a kind of - at rhime, hij
bezat eenige vaardigheid in het rijmen; he has caught
the - of it, hij heeft er den slag van beet, - van gevonden; 4. (fig.) list, v. sluwe trek, m.; 5. gewoonte,
sleur, v.-, ow. (w. g.) kraken. *- ER, ('-ur), m. 1.
speelgoedmaker; 2. paardenviller; 3. (oudt.) touwslager,
m. 5 -ISH, -Y, bn. 1. listig, sluw; 2. vindingrijk.
* -ISHNFSS, s. sluwheid, list, v.
Knag, (negh), s. 1. kwast (in hout), m.; 2. pin, v.
houten nagel, m.; 3. (jag.) (uiteinde van het gewei), o.
*-GIN Ess, s. (het) knoestige. *- GY, ('-ghi), bn.1. knoestig,
kwastig (van hout); 2. (fig.) spijtig, licht geraakt.
Knap, (nep), c. 1. heuvel; 2. top, m spits, v.; 3. zie
NAP. * -BOTTLE, s. klaproos, v. *- SACK, s. (mil.) knap
ransel, m. *- WEED, S. (plant.) soort gentiaan -kruid, o.-zak,
Knap, (nep), bw. 1. doen kraken; 2, afbreken, afknappen.
*-, ow. kraken, knappen. 5 -Pisti, bn. verdrietig.
* -PI.F, OW. Zie KNAP, ow.
Knar, (naar), s. kwast, knoest (in hout), m. K -LED, * -RYv
bn, kwastig, knoestig; zie QUARLED.
Knave, (neev), s. 1. schelm, schurk, nl.; to play the -,
den schelm spelen, schurkenstreken uitvoeren; 2. knaap,
jonkman, (oudt.) schildknaap; 3. (kaarts.) boer, m.*- RY,
('-ur-,), s. (mv. -ies), schelmerij, v. scheimstuk, o. schurkenstreek, m. *..j5H, bn., -LY, bijw. 1. schurk-, schelmachtig; a - fellow, een schurk; a - trick, een schelm stuk; to have a - look, er schurkachtig uitzien; 2. listig,
loos, sluw. * -ISHNF.SS, s. 1, schurk-, schelmachtigheid;
2. listigheid, guiterij, v.
Knawel, (nao'-il), s. (plant.) St.-Janskruid, o.
Knead, (hied), bw, kneden; to - up, doorkneden. *- ED,
dw. ho. gekneed.
Kneading, (hied'-ing), dw. bn, knedend. -, s. (het)
kneden. *-MACHINE, *-MILL, s. kneedmolen, m.
* -TROUGH, s. kneed-, baktrog, v.
Knee, (nie), s. 1. knie, v.; to be on one's -s, op zijne
knieën -, geknield liggen; down on your --s, op uwe knieën,
knielt neder; kneeling on one -, met ééne knie op de
aarde. - gebogen; he fell on -, upon his -s, hij ti :el op
zijne knieën; to beg on both -s, op beide knieën smeeken;
to bend the - to, de knie buigen voor; 2. (zeev.) knie, v.
krommer, m.; arm of a -, tak eener knie; cast -, poort
dogger -, schuine knie; deck-transom -, bovendek--knie;
knie; forked -, vorkknie; hanging -, staande knie; lodging
-, liggende knie; - of the deadwood, sluitknie op het
slemphout; - of the head, scheg; helmport -, spiegelknie;
raking -, scherpe knie; small -s, knietjes; square -,
winkelhaaksche knie; standard -, loodrechte knie; sternpost -, binnenachtersteven; throat of a -, neb -, schoot
eener knie; wing-transom -, konstabelshamer-knie; 3.
(stoomw.) steun, schoorbalk (van den ketel), elleboog, m.
* -BAnD, s. knieband, m. * -BOOT, * -FLAP, 5. (rijt.)
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kniedek, -leder in een sjees, o . * -CAP, s. (heelk.) knie- Knitt, (nit), dw. bn. gebreid; - woollen work, wollen
tricot; well--, (fig.) goed gebouwd, welgemaakt.
verband, o. -coan, S. knielus, v. *-cROOKInG, bn.
vleiend, kruipend. * - DEEP, bn. tot aan de knie; the Knittable, (nit'-i-hi), bn. te breien, knoopbaar.

was -, men liep tot aan de knieën in de Knitter, (nit'-tur), m. v., breier, -ster, knooper, -ster, mv.
sneeuw; a path - in mud, een pad met modder tot op Knitting, (nit'-ting), dw. bn, breiend enz. -, 1. (het)
breien enz.; zie KNIT . -, bn. tot breien dienstig. *-coTkniehoogte. *---GRASS, s. (plant .)zie KNEED-GRASS*-HIGH,
TON, S. br eikatoen, o. -NF.EDL1:, S. breinaald , v. -MAbe. kniehoog, tot aan de knieën . * -HOLLY, * - EIOLM, S.
cHiaF, S. brei-, knoopmachine, v. *-SHE ATH, s. brei(plant.) kleine steekpalm, m . * -IRON , S. 1. (timm.) winseheedo, v. -koker, m . *-YARS, s. breigaren, o.
kelhaak, m.; 2. kromijzer, o. -JOINTED, ho. (plant.)
knievormig . 5 -PAN, s. (ontl.) knieschijf, v. *- ROLL, Knittle, (nit '-ui), s. 1. koord, snoer, o.; 2. (zeev.) seizing,.

snow

*- ROLLER , S. (wev.) spanrad, o. *-sHoRTS, s. mv. korte

broek, v . *- STRING, s• kouse-, broekeband, m. * -TIMDER, S. kniehout, o. - krommer, m. *- TRIBUTE, s. (fig.)

v. dun touw, o. knuttel, m.
(nob), s. 1, knop (aan een stok, onz.), m.; 2. dikte,

Knob ,

zwelling•, 3. (gen.) wen, klier, v.; 4. (plant.) knoest;
5. kwast, m. -, bw. van knoopen -, van knoppen
(eijnsbaarheid der) kniebuiging, v.
voorzien. -, ow. (plant.) knoestig groeien. * -BED, dw.
Kneed, (kni'-id), bn. 1, met knieën; 2. (plant.) knoestig•,
bn. zie xr oB, bw. en ow. -, bn. 1. geknopt; 2. (plant.)
3. in -. out -, met binnen-, met buitenknieën . * -GRASs,S .
knoestig. -BINESS, S . knoestigheid, v. *_By, be. 1, zie
spierklierkruid, o.
aOOBBED , bn.; 2 (fig.) kregel, onhandelbaar.
Kneel, (hiel), ow. reg. en oar. (vt. en vdw. knelt), to to, before, knielen; to - down, nederknielen. *-ED, dw. ! Knock, (nok), s. slag, stoot, m. (het) aankloppen; there
uas a -, er werd (op de deur) geklopt; there was another
knielt,
knieler,
('-ur),
m,
V.
die
*-ELi,
bn. geknield.
double -, er werden weder twee slagen op de deur
knielende, m. v. 5 -Ine, dw. bn., -LY, bijw. knielend.
` gegeven; he heard a -, hij hoorde kloppen; to give a -,
-, s. 1. (het) knielen, knieling, v.; 2. kllpvisch, m.
kloppen (op de deur) . * -KaEz D, bn. engbeenig (inz.
Knell, (nel), s. 1. klokgelui, o.; 2. doodsklok, v.; her fatal
van paarden).
- was rung, haar laatste uur sloeg. -, ow. luiden (inz.
Knock, (nok), ow. 1. (aan)kloppen ; we -ed at the door, wij
de doodsklok).
klopten op de deur; P. tegen elkander slaan, - stooten;
Knelt, (velt), vt. knielde. -, dw. geknield.
he felt lila knees - together, hij voelde zijne knieën tegen
Knew, (njee), vt kende, wist enz.; zie Know.
elkander klapperen; - away, klop maar door; to Snick, (nik), s. geknik, knikken, o. * -KNACKS, * -xNAcK
under, (fig.) toegeven, zich gevangen geven; (gem.) zoete
broodjes bakken; (fig.) it -s ajainst my heart, het gaat
mij aan het hart. -, bw, kloppen, slaan: lie -ed his
head against the wall, hij heeft zijn hoofd tegen den
muur gestootem to - on the head, op het hoofd slaan;
ternederslaan ; (fig.) opgeven (iets), afzien van; to- away,
wegslaan, wegjagen; to-down, nederslaan;afmaken(een
dier);onderkrijgen (een tegenstander); (ook fig.) to-down
for'a$ong.plagen om ietstelaten zingen; to-down, afslaan
(vruchten); afwerpen; (fig.) onder deknie krijgen; toewijzen met den hamer, afslaan (op verkoopingen); doen zwijgen; to- in, inslaan, inkloppen; openloopen (eerre deur),

ERIES, s.mv. kleinigheden, beuzelarijen,v.mv.*-xwAcxATORY, s. speelgoedwinkel, m. * -KNACI^Y , bn. speelsch,

beuzelend, op nietigheden bedacht.
Snick, (knik), ow. 1. knikken, knakken; 2. knarsen, knorren -ER, ('-ui), s. knip (met de vingers), m.
.

Knife, (najv), s. (mv. knives), 1. mes; earring -, trancheermes: clasp -, knipnes; desk -, folding -, vouwbeen;
dessert -, fruitmeeje; hnnth'g -. jachtmes, hartsvanger;
palette -, (schild.) tempermes; pruning -, snoeimes;
table -, tafelmes; to look tarring h°nines at, (hg.) woeden- `
de blikken werpen op. - naar; 2. pennemes, o.; slide -,
sehuif pennemes; 3. hakmes, o. * -BLADE , S. lemmer,
lemmet, o. *- BOARD, s. slijpplank. v . * -CASE , S. messendoos, v. - koker, m. -foedraal. o . 5 -GRTCDF15 , m. mes-REST , * -SLPFOR T, s. i
senslijper, (ook werkt.), m .

zich inslaan (eene rib, een tand enz.): to - of, afkloppen,
dotn 'vallen (iets); verbreken (boeien enz.); afslaan (op

verknopingen), toeslaan (een bod); (gem.) epoedigafwerken, afroffelen; to - on, slaan -, kloppen op; to - on
the head, doodslaan; (fig.) vernietigen, den kop indrukken;
to - out, uitkloppen, doen verdwijnen, verjagen; toout one's brains, zich -. een ander voor den kop schieten;
to - tip, epk]oppen (ook drukk.); (fig.) afmaken, uitputten,
den genadeslag geven, in het verderf storten: to-np,
opkloppen (uit den slaap). -^D, (nokt), dw. bn.geklopt
enz.: zie haocx.
Knccker, (nok'-ur). m. v. die klopt, klopper, klopster,

messenrekje, o. 5 -susspsasu, s. slijpsteen, m.- steentje, ;
o. 5 -T55Y, S. mere enbak, m. -v'oRx. s. there has been
-, het mes kwam er bij te pas.
Knight, (najt), m. 1. ridder; 2.vertegenwoordigervan een !
graafschap in het Huis der Gemeenten, m.: 3. - of the
post, valeehe getuige, oplichter; 4. (schaaks.) paard, o.;
5. (zeev.) moorenkop (aan het :chip). m. *-ÉRRAOT, m.
dalend ridder, m. - ERRANTRY, s. dolende ridderecliap,
V. * -BEADS, s. mv. (zeev.) apostelen, m. mv.; - of the
gears, mastknechten, - klampen . * -MARSHALL , m, maar -

m. v. - , s. ]. (deur)klopper: 2. klophamer, rn.
schalk van bet paleis, hofmaarschalk, m. -'s cross, s. Knocking, (nok'-ing), dw. bn. kloppend enz. -, s. (het)
(plant.) mondroosje, o. scharlei, v.*-'s SFRvIcE, s. (recht.)
kloppen; a low -, a loud -, een zacht -, een hard kloppen..
*-a^iLL, s. stampmolen, m.
ridderdienst, m.; landhold by -, ridderleen.
Knight, (naja), bw. 1. tot ridder slaan, - verheffen; 2. Kno], (nol), s. 1. terp, v. heuveltje, o.; 2. raap, v. knol,
m. 5 - TOBACCO , s. (kb.) krultabak, v.
met eens ridderorde begiftigen, decoreeren . .. ED, dw.
bn. 1. tot ridder geslagen; 2. gedecoreerd.
Knoll, (nol), bw. 1. eclhellen, bellen, luiden; his knell
-ed, zijn docd sunr heeft geslagen. -, ow. klinken,
Knighthood, (najt'-hoed), s. ridderschap, v.
Knighting, (najt'-ing), dw. ho. tot ridder slaand; 2.. luiden . 5 -ED , dw. ho. geluid enz.; zie x000L. -FR,
decoreerend.
('-or), m. v. luider, -ster, m. v. - ITG, dw. be. luidend
enz. -, s. (het) luiden enz.; zie KNOLL.
Knightliness, (najt' -li-nes), s. 1, ridderplicht,m.ridderhaftigheid; 2. ridderlijklheid, v.
Knolster, (nol' -stur), s. boomluis (insect), v.
Knightly , (najt'-li), brr. ridderlijk, ridderhaftig; as - Knop, (nop), s. (plant.) knop, m.; gold -s, ranonkel, v.
*- PFD, (nop-), bn. met knoppen, geknopt.
rites require, zooals het ridderlijk gebruik het eiseht.

*-, bijw. als ridder.
Knoppern, (nop'-purn), s. soort galnoot, v.
Knit, (nit), bw. reg. en oor. (vt. en vdw. knitted en knit), Knot, (not), s. 1. knoop, strik, band, m.: running-, slip-,
strik-, luiknoop; the Gordian
(geech.) de Gordiaan1. breien; 2. vlechten, knoppen ; to - a net, een net
-,

breien; 3. vasthechten, vastknoopen; 4. versnijden; bereiden (wijnen) : the gooseberry-winewaswell-, debessenwijn was goed bereid; 5. (fig.) vereenigen, verbinden; to !
- hearts together, harten binden; come, - hands, komaan,
geeft elkander de hand ; being - together in lore, met
elkander door de liefde verbonden: 6. (heelk.) bijeenvoegen (beenderen enz.); 7. fronsen (de wenkbrauwen); 8. to - one's hands, vuisten maken, de handen tot j
eene vuist krommen; 9. to - up, samenstrengen, -knee- j
pen; (ook) ontwarren, opwinden. -, ow. zich samenvoegen, - vereenigen (ook fig.). * --RACK, S. (plant.) wal-,

muurkruid, o.

-wnRx, s. breiwerk, gebreid werk, o. !

$niteh, (nitsj), S. takkenbos, bundel hout, m.

!

echo knoop; (fig.) onoverkomelijke zwarigheid ; to tie,
to make, to fasten a -, een knoop leggen, - maken;
to tie the strings in at --, de touwen tot een knoop samenbinden; to untie a -, een knoop losmaken; - of love,
liefdestrik, - knoop; she gathered in a - her fowing hair,.
zij bond hare golvende haren te zamen; 2. (fig.) band,
m. ; the nuptial-, de huwelijksband; 3. (plant.) knoest, m.
samengroeiing, v.; 4. nestel, veter, m. rjgsnoer, o.; 5.
(juweel)strik; 6. (degen)kwast: 7. (zeev.) knoop. steek,
m.; bowlive -, paalsteek ; buoy rope-, boeireepknoop;

crown -, kruisknoop; dead -, slechte kwast; diamond
-, valreepsknoop; wall -, echildknoop; grannys -,
kieling; hitch -, marsvlag; - hole in wood, werk in een
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stuk hout; jamming -, visseherssteek ; matthew walker's
-, sjouwermansknoop; over hand-, gording -, ketting

KNO. - L.
te zijn; there's no - where, men weet niet waar; 2. zie
KNowLEDGE.

reef-, rifknoop; sheet-, sehootsteek; shrout -,-stek; Knowledge, (nol'-idsj), S. 1. gmv. kennis, v. weten, o.;
wantknoop; sprit sail sheet--, blinde sehootknoop; tack
without his -, buiten zijn weten; to the best of my --,
-, valreepeknoop met de einden naar onderen; rose-,
voor zoo ver ik weet, - ik het ken; 2. wetenschap, geTurksehe knoop; to run ten -s ee hour, tien knoopen in
leerdheid, kennis, v.; a man of -, een geleerd man; to
het uur afleggen, - maken; 8. troep, m bende, v. drom.
acquire --, wetenschap opdoen; I have some - of music,
m.; - of figures, beeldengroep; a -- of people, een hoop
ik weet iets van muziek; 3. ervaring, v.; to take - of,
ervaring opdoen bij, kennis nemen.
volk; 9. (toon.) knoop, m. intrige, v.; to cut the -, den
knoop doorhakken; 10. streng (zijde), o.; il. kaarse- Known, (noon), dw. bn, gekend, bekend enz.; zie KNOW.

pit, v.; 12 , voddenrapors -haak, m.; 13. waterhoen, o. Knox, (noks), m. John Knox (Schotsch hervormer,

ijsvogel, m.; 14. (schrijfk.) krul, parafe, v.; 15. (fig.) to
150 t-157 ^).
Knub, (nub), *-BI,E, s. pop (van een worm), V. f -, bw.
*B ERRY, s. 1. (plant.) distel, m.; 2. wilde framboos, v.
slaan, kloppen (met de knokkels).
*_Ga as , s. (plant.) spurrie, V.
Knuckel, (nuk'-kl), s. 1, knokkel, m. gewricht, o.; he '11
Knot, (not), bw. 1. (vast-, dicht) knoopen, strikken, vastrap your -s, hij zal u op de knokkels geven; 2. schar
hengsels), o.; (vleeschh.) kalfsschenkel, m.;-nier(va
binden; 2. (fig.) verbinden, vereenigen; 3. verwarren. -,
ow. 1. (plant.) knoestig worden; 2. strikjes -, kwastjes
4. (zeev.) uitwaaiingholte, v.; - of ham, hamnetje.
maken.
* -]30NE5, s mv. knokkelbeenderen, o. mv. * --JOINT, S .
Knotless, (not' -les), bn. zonder knoopen enz., los.
(ontL) knokkelgewricht, o. *- TIKBER, s. (zeev.) voorste
Knotted, (not'-tik), der. bn. (vast-, dicht)geknoopt enz.;
spanten, v. mv.
zie KNOT, bw. en ow.
Knuckle, (nuk'-kl), ow. zich onderwerpen, wijken, toeKnottiness, (not'-ti-nos), s. 1. (het) knoopige, - hobbelige,
gevon, bukken. *-D, dw. bn. gebukt enz .; zie KNUCKLE .
knoestigheid; 2. (fig.) verwarring, ingewikkeldheid, v.
-, bn. met knokkels, - gewrichten.
Knotting, (not'-ting), dw. bn. (dicht -, vast)knoopend Krauf% (nuf), m kinkel, lomperd, m.
enz. -, s. (het) (dicht -, vast)knoopen enz.; zie KNOT, Kuur, (nar), s. knoop, knoest, m.
bw, en ow.
Knurl, (nurl), zie KNUR. iS_ED, (nurld), *-Y, bn, knoestig.
Knotty,(not'-ti), bn.1. (plant.) knoestig, kwastig; 2. hard, Knurry, (nur'-ri), bn. knoestig.
ruw; - head, (fig.) hardhoofd; 3. ingewikkeld, moeielijk. Kob, (kob), *-A, (ko'-be), s. kleine bruine koe, V. (Senegal).
Knout, (noet), s. knoet (Russisch strafwerktuig), lede- Kock, (kok), S. rotssteen, m.
ren karwats, v.
Koftwork, (kolft' -work), s. (kh.) Oostindisch gedamasKnow, (no), bw. ow. (vt knew, vdw. known), 1. kennen,
ceerd staal (met goud ingelegd), o.
weten; - thyself, ken u zelven; he --s himself guilty, hij Koh, (ko), S. koe, v.
is bewust van zijne schuld; they were not -n to each Kokob, (ko'-kub), s. zek, venijnige slang (Amerika), v.
other, zij kenden elkander niet; the house was f ully -n Kol, (kul), s. kabeljauwnet, o.
to none but, niemand kende het huis door en door, be- Kollyrite, (kul' - li -rajt), zie COLLYItITE.
halve; they were -n to be enemies to, zij stonden bekend Komrnanie, (kum'-me -nik), s. gekuifde leeuwerik, m.
als vijanden van; he is -n not to be worth a penny, men Konilite, (kun'-it-ajt), S. koniliet (bergstof), v.
weet dat hij geen stuiver bezit, - rijk is; when did you Konite, (ko' - najt), zie CoNITE.
ever - me to make such mistakes? hebt gij mj ooit zulke Kootoo, (koe'-toe), ow. buigen (Oost-Indië).
misslagen zien begaan ? may your love for each other Kopeck, (ko'-pek), s. kopek (Russ. munt =1'/ 5 centNoJ.),m.
never - abatement, moge uwe liefde voor elkander nim- Koran, (ko'-ren) , zie ALCORO N.
seek a - in a bulrush, spijkers op laag water zoeken.

mer verkoeling ondervinden; it will be -n sooner or later,
vroeg of laat wordt het bekend; it is --n that, men
weet dat, het is bekend dat; to - a language, eene taal
kennen; to - a part, a. lesson, eene rol -, eene les kennen,
- weten; to - for certain, als zeker weten; for aught I

--, voor zoo verre ik weet; I knew nothing of those
people, ik kende die menschen niet; do you -- any thing
of me? kent gij mij ? you - how to draw, gij kunt teekenen; you must - that, gij dient te weten dat, weet
dan dat; I made myself -n to, ik maakte mij bekend
aan; I - better, ik weet beter; he -s better than to give
it over, hij is te verstandig om het op te geven; the
matter was not -n but to himself, de zaak was slechts
aan hem bekend ; you must - best, gij weet dit het best;
all men by these presents -, (recht.) aan allen en een
iegelijk wordt bij deze bekend gemaakt; to - asunder,
van elkander onderscheiden; 2. herkennen; I - him by
his pallid brow, ik herken hem aan zijn bleek voorhoofd;
the letter-case was -n to belong to, men erkende de brieventasch voor die van; to - again, herkennen. *-ABLE,
('-i-bl), bn. kenbaar, kennelijk. *-E$, ('-ur), m. v. die
weet, kenner, -ster, m v.; men are pitiful -s, de menschen weten bedroefd weinig. *-ING, dw. bn. kennend,
wetend enz. -, bn., -LT, bijw. 1. bekwaam, geleerd;
he was very - in architecture, hij was zeer bedreven in
de bouwkunst; 2. scherpzinnig, verstandig; to look -ly,
er verstandig uitzien; 3. fijn, geslepen. -, s. 1. (liet)
kennen, weten enz.; to be worth --, verdienen bekend

L,

(el),

s.

1. 1 (medeklinker en twaalfde letter van het Eng.
alphabet), v.; 2. Rom. lettergetal = 50; L = 50,000; L.
screws, L. (wiinkelhaaksehe) schroeven; 3.(in verk.)1. (liber)

Komt, (ko' -rit), s. soort fijne (Oostindische) viseh, m.
Korin, (ko'-rin), s. soort antiloop v.
Koster, (kos'-tur), s. steur (visch), m.
Koumiss, (koe'-mis), s. arak (drank van paardemelk) bij
de Kalmukken), m.
Koupáolite, (koe' -fo-lajt), s. kupholiet (delfstof), v.
Kraal, (kre'-el), s. kraal, v. dorp der Hottentotten, o.
Kraken, (kree'-kin), s. fabelachtig zeemonster, o.
Kreasote, (kri'-e -zot), zie CREOSOTE.
Krang, (kreng), s. walvischvleeech(van traan gezuiverd),o .
Kremlin, (krom' -lin), s. 1. Kremlin (paleis der ezaren
te Moskou); 2. kasteel, o. citadel (in Rusland), v.
Kruka, (kroe'-ke), s, zek. Russische vogel, m.
Krullers, (krul' -lurs), s. (kookk.) soort gebak, o. pannekoek, m.
Kryolite, (kraj'-o-lajt) , zie CKYOLITE .
Kufie, (kjoe' -fik), bn. - letters, Kufische (oud - Arabische)
letters.
Kurniss, (kjoe' -mis), zie xouwiss.
Kuril, (kjoa'- ril) : s. zwarte storm-, onweêrsvogel, m.
Kurilian, (ko- ril' - i -en), s. -- isles, (aardr.) Kurilische
eilanden, Kurilen (Stille-Zuidzee).
Kyanite, (kaj'-e-najt), s. (delfst.) cyaniet, o....izs, ('-ajz),
bis-. (scheik.) cyaniseeren, uitbijten. *...00EN, ('-o-djip), s.
(scheik.) cyanogeen, blauwzuur, o.
Kyrie, (kier'-i -e, bij w. (r. k.) aanhef der mis, m. kyr ie, v.
Kyriologic, (kier - i -o-lodsj' -ik), 5 -AL, bn. onder aangenomen teekens voorgesteld, - afgebeeld.

boek; (libre, Eng. pound), pond (muntwaarde); (last), last;
(load), lading; (line), lijn; (leeward), lijwaarts; (latitude),
breedte; La. (Louisiana); 1. a. (last account), laatste re-
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kening; ladp. (ladyship), genadige vrouw; lat. (latitude),
breedte; (Latin), Latijnsch;lb. (hound), pond (gewicht);lbs.
(pounds), ponden; (lobs), lubs (Hanhburger geldvoet); L. C.
(light cavalry) lichte ruiterij, L. D. (Lady-day), Vrouwendag; (light dragoons), lichte dragonders: Ld. LD, (lord),
heer, ldp. (lordship), lordechap; Lev. (Leviticus); lieu.;
lieut. (lieutenant), luitenant; 1. h. (left (iand), linkerhand,
1. h. d. (left hand door, deur aan de linkerzijde; L.T.
(ook) L. int. (light infantry) licht voetvolk; L.L.D. (legcm
doctor), meester in de rechten; L. L. S. (sesterce), sestertie;
L. M. (last month), vorige maand; Lon.. Long (longitude),
lengte; Ip. (lordship), lordschap, Lr., Lt. (letter), letter;
brief; Lr., Lvr. (here); L. S. (locus sigilli), in plaats van
het zegel ; L. St. (pound sterling), pond sterling•, Lt.
(last), laatste; Lt. Ft. (light regiment of foot), regiment
licht voetvolk; 1. y. (last year), vorig jaar.
La, (lao), tw. he! kijk! zie! -, you there now! he, wat
gij zegt! -, s. (muz.) la, A, (noot), v.
Lab, (leb), s. prater, babbelaar, m.
Labadist, (leb' -e- dist), m. aanhanger van Labadie (dweep
hervormer in de 17e eeuw), labadist. m.
-ziek
Labarum, (leb' -e-rum), s. heilige (christelijke) standaard,
labarum, m.
Labdanum, (leb' -de-num), zie LADANCM.
Labefaction, (leb - i -fek'-sjun), s. verslapping, verflauwing (van krachten). v.
Labefy, (leb' - i -faj), bw. verslappen, doen afnemen (in
krachten).

Label, (le'-bl), s. I. strookje (papier, perkament) tot opschrift, o. etiquette, v,; 2. (recht.) codicil, aanhangsel; 3.
(flesschen)schildje, o.; 4. (wap.) balk, m.; 5. (sterr.)
astrolabium met diopter-liniaal, o. graadboog, m.-,
bw. 1. van een label voorzien; 2. etiquetteel en.
('-bid), dw. bn. geëtiquetteerd. -]rG, ('-tiling), dw. bn.
etiquetteerend. 5 -LUM, s. (plant.) onderst bleemblad o.
Labent, (le'-bent), bn. glijdend, schuivend.
Labial, (le'- bi-el), bn. tot de lippen behoorend; - letters, lipletters. *- LY, bijes. door middel der lippen.
Labiate, (le'- bi -et), *- D, ('-id), bn. (plant.) lipvormig;
gelipt, lip...
Labile, (le' -bil), bn. feilbaar, vatbaar voor dwaling.
Labiodental, (le -bi -o-dent'-ul), bn. (taalk.) - letters,
li p-tandletters (de v en f).
Labor, (le'-bur), s. 1. werken, o. arbeid, m.; hard -, harde arbeid; (recht.) dwangarbeid, m.; hand -, manual -,
handwerk, handenarbeid; the twelve ---s of Hercules, de
twaalf werken van Herkules; Ire has - for Ibis pains, he
loses his -, het is verloren moeite; 2. moeielijk werk, o.
inspanning; 3. (opbrerg.t van) welk; 4. oefening, v.;
moderate - of the body, matige lichaamsoefening; 5.
godsdienstige dans der Noordamerikaansehe kwakers:
6. barensnood. m.; the mounfain -, de berg die (eerre
muis) baart. *- sAVInG, bn. werkbesparend. °-YAIrS,
mv, barensweeën, o. mv.
Labor, (le'-bur), ow. 1. - at, in, to, arbeiden, werken,
zich afsloven; 2. trachten, streven naar; his soul -s
for an expression to represent it zijn geest slooft zich af
om een woord te vinden, dat het kan echetsen; 3. met
moeite voortschrijden; they had -cd in silence, zwijgend
hadden zij hunnen moeielijken tocht voortgezet; the bull
-cd heavily up hill, de os steeg met logge schreden den
heuvel op; 4. (zeev.) stampen, slingeren, werken (van
een schip); the ship -cd, het vaartuig werkte: 5. zich
uitzetten, werken (van hout); 6. lijden, bedroefd zijn; to
- under afflictions, difficulties, door tegenspoeden -,
door moeielijklheden bezocht worden : to - under a
disease, aan eerre kwaal lijden; to - under a mistake, in
dwaling verkeeren; to - under a personal deformity, mismaakt zijn ; she -ed under every disadvantage, zij had
alles tegen zich, - in haar nadeel; to - with ad inconvenience, cone zwarigheid hebben, - bezitten; 7. baren, in
barensnood zijn, (ook fig.): )ie was -ing with the unusual
production of an idea, de ongewone arbeid van het scheppen eener gedachte hield zijnen geest bezig; 8. (fig.)
zwanger gaan. -, bw. 1. bearbeiden, bewerken, uitwerken; to - a point, eerre opgave uitwerken; 2. beploegen
(het land); 3. smeden (wapenen); 4. (fig.) drijven, vervolgen; 5. afrossen, afkloppen. *- AGE, s. arbeids-, werk
i o. *- A1\T, s. chemist, scheikundige, m.
-lon
dw. ho. gewerkt, bewerkt enz. ; zie LABOR, bw. en
ow. -ER, ('-or), m. v. werker, arbeider, -ster, m.
v.; day -, dàglooner, -ster; fellow -, kameraad (in
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het werk); medearbeider, - werker, -ster, m. v.; opperman, handlanger, m. *- IOG, dw. bn. werkend enz.
-, s. 1. (het) werken enz.; zie LABOR, bw. en ow.;
2. arbeid, m.; 3. moeite, inspanning, v.; 4. lijden, o.; 5.
barensnood; 6. moeielijke tocht; (fig.) pijnlijke gang, m.;
7. (zeev.) (het) stampen (van een schip). *- MAp, m dagboner, werkman, m.; bard -, fiksche -, vaardige
werkman. 5 -LESS, bn. 1. onwerkzaam; 2. zonder moeite,
zonder bezwaar. *- soap F, ('-sum), bn. (Shak.) moeielijk,
zwaar (te bewerken).

Laboratory, (leb' -o-re to-ri), s. 1. werkplaats, v.; 2.
laboratorium, o.; 3. vuurwerkmakerij; 4. geweerfabriek,
V. *-MAN, m. vuurwerkmaker, m.
Laborious, (le-bo'-ri-us), bn., *_LY, b ijw. 1. werkzaam,
vlijtig; 2. moeielijk te bewerken, veel arbeid vereischend;
- duties, moeielijke pli heen ; - virtues, gestrenge
deugden. *- NESS, s. 1, werkzaamheid; 2. moeielijkheid
van bewerking, bezwaarlijkheid, v.
Labra, (le'-bre), s. (Steak.) lip, v.
Labrador, (le-bre'- dur,) s. (aardr.) Labrador (NoordAmerika), o. -ICY, ('-ajt), s. (delfst.) soort veldspaath,
o. * -STONE, S. (delfst.) labradorsteen, m. *- TEA, s.
Groenlandsche thee, V.
Labrose, (le'- broos), bn. diklippig, met dikke lippen,
Laburnum, (le-bur'-num), s. (plant.) drieblad, o.
Labyrinth, (leb'-i- ninth), doolhof, m. labyrinth, o.; (ook
ontl.). *- IAN, (-rinth'- i -en), bn. verward, ineenloopend,
labyrinthisch; (ook fig.). *- IC, (' -ik), bn. als van een
doolhof. * -IFORM, ('- i -form), ho. labyrinthvormig. -In E,
('-ien), ho. als een doolhof.
Lac, (lek), s. lak, verlakeel, o.; gum -, gomlak; stick-,.
pijplak; seed -, lak in korrels; cake -, lump -, shell -,
gom, lakverf, v.; red -, roodlak; (plant.) sumak, o.
5 -DYE, s. Oostindisch verlaksel, o. *- LAKE, s. lak
-verf,.
Laccadive, (lek' -e-dajv), s. (aardr.) - islands, Laquedivische eilanden.
Laccic, (lek'-sik), ho. verlakt, van lakwerk.
Lace, (lees), s. 1. knoop, strik. m.; 2. kant; v.; bone-, kloskant; 'Brussels -, Brusseleche -, Meehun -, Mecbelsche.
kant; warp -, kanten tulle; double pressed point -,
Engelsehe kanten tulle: pillow -, ge tamboereerde kant;
silken -, zijden kant, blonde; plain silk -, tulle, v.; 3.
galon, passement, o.; gold -, silver -, goud -, zilvergalon: laid down with -. g( ga]onn eerd, 4. (1 orset)veterm.;
to put in a -, een vetter rijgen (door); to tighten, to
loosen a -, een veter aanhalen, - losmaken, - losrijgen;
side - boots, rijglaarsjes: 5. net, netwerk, o.; 6. (mil.).
chevron, m. streep, v. -, bn. I. kanten, van kant; 2. gegalonneerd, van galon.- BAEX, s.(plant.)kantenbast(WestIndiii). m. 5 -BARK -TRFE, s. kantenbastheester, m..
s- noBBir s, s.mv. kantenklossen, m.mv. 5 -CRAVAT,5.kantendas, v. 5 - FABRIC, s. kanten -, galon -, passementfabrick, v. 5 -- FRAME. * -MACHIOF. 8. kantraam, -métier, o..
*-MAXFR, m. v. kantenn aker, - klopper, -ster, m. v.;
narrow -, garen -, kantklopper, -ster, m. v. *-MAN, m.
ruile r -, uitventer van kanten, galon -, passementverkooper, m. * -MERCHAuT. m. V. handelaar -, -ster in kanten,.
m. v. *- PILI.Ow, s. kantkussen (der kantklopsters), o.
s- RunnEn, m. V. kantborduurder, -ster, m. v. * -SCARF,
s. kanten gordel, m. - ceinture, v. *- TRADE, S. kanthan
*- UIA BOOTS, S. mv. rijglaarzen, halve laarsjes, v. o.-del,m.
mv. * -VEIL, s. kanten sluier, m. *- woMAN, s. 1. koopvrouw in kanten; 2. kantklopster, v. *-woax, s. kant
steek, m. *-winoaD, ho. (dicht.) met kanten-werk,o.
(zijden) vleugels.

Lace, (lees), bw. 1. rijgen (een korset enz.); to - on a
helmet, een helm vasthechten; 2. aanrijgen; to - up,
(zeev.) sjorren; 3. (met galon, met kant) bezetten, galonneeren; 4. borduren; 5. afrossen, afranselen. *- D,.
(leest), dw. ho. geregen, gegalonneerd enz.; zie LACE,
bw.; tight -, dicht geregen, gesnoerd; strait -, (fig.)
gemaakt, preutech; ,gold -, met goud gegalonneerd; all over, geheel met galon bezet; - coffee, koffie met
rum, - met cognac: - m.ntton. veile deern.
Lacedemon, (le- si -di'-mun), s. (oude aardr.) Lacedaemonië (in Griekenland), o. * - IAN, m. v. Lacedaemoniér, in. Laeedaemonische (vrouw). -, tin. Lacedaemonisch.
Lacerable (les' -um- i -bl), ho. verscheurbaar.
Lacerate, (les' -um-et), bw. verscheuren, scheuren. a-,.
bn., -D, dw. ho. verscheurd (ook plant.).
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(-ee'-sjun), S. 1. verscheuring; 2. scheur, v.

*•..IVE,

bn.

verscheurend.

Lacerta, (le- sur'-te), s. 1. (nat. h.) (soort) hagedissen,
V. mv.; 2. (sterr.) hagedis, v. *...TIAN, s, gewone hagedis, v. *...TINE, ('-tajn), bn. hagedisachtig, als -, van
eene hagedis. *...Tus, s. (nat. h.) zee -aal, m.
Laches, (le'-tsjis), s.mv. (recht.) verzuim, o. verwaarloozing, v.
Lach-naea, ('lek - ni' -e), s. mv. ]achnaea (plantensoort),
V. mv.
Lachrymable, (lek' -ri- mi -bl), bn. beklaagbaar, betreurendswaard. j
Lachrymal, (lek' -ri -mul), bn. 1. betraand, weenend; 2. j
(ontl.) tot het traanvlies behoorend, traan... ; - ducts,
traangangen, - buizen; - fistula, (heelk.) traanfistel,
traanoog.

Laehrymary, (lek'-ri=me-ri), bn. tranend; - vessel,
(ontl.) traanvlies. *...MATION, (- mee' -sjun), s. 1. (het)
tranen; 2. (het) weenen. *...MATORY, ('-me -tori). s.
tranenbus (bij de ouden), v. *...MOSS, bn., -LY, bij w.
tranenstortend, tranenrïa k.
Lacing, (lees'-ing), dw. bn. rijgend, galonneerend enz.
*- S. 1. (het) rijgen enz.; zie LACE, bw.; 2. (zeev.)
leuver; 3. krommer, m. 5 -LINE, S. (zeev.) rijglijn, v.
Laciniate, (le-sin'- i -et), -D, ('-id), bn. 1. met franjes;
2. (plant.) getakt, getand.
Lack, (lek), s. 1. - of, gebrek (aan), o. behoefte, v.; for
- of, uit gebrek aan; to be in - of, behoefte -, gebrek
hebben aan; 2. zek. rekenwaarde in Oost-Indië; a - of
rupees, een lak (100,000) ropijen; 3. zie LAC. * -BEARD,
m, baardelooze knaap, vlas -, melkbaard, m. * -BRAIN,
* -WIT, m. domkop, m. * - LAND, John -, (Eng.
gesch.) Jan zonder land (brooder van Richard Leeuwenhart), *- LINEN, bn, zonder linnengoed, zonder
hemd (ook fig.). 5 --LUSTRE, bn. glansloos, mat; - eye,
verglaasd -, mat oog. * -WITTED, bn. dom, hersenloos.
Lack, (lek), ow. 1. ontbreken, te kort zijn; 2. (Bijb.)
behoeftig zijn, gebrek lijden. *-, bw. ontberen, ontbloot
zijn van; he -ed but one thing, slechts done zaak ontbrak
hem. *--ED, dw. bn. 1. ontbroken; 2. ontbeerd.
Lack-a-day, (lek -e-dee'), tw. helaas! ach! 5 ...DAISICAL,
(-dee'-zi-kel), bn., -LY, bij w. sentimenteel.
Lacker, (lek' ur), m. v, gebreklijder, - lijdster, m. v.
*-, s. goudlak, (goud)vernis, o. * - FIAT, s. slappe -,
onbereide hoed, m.
Lacker,(lek'-ur), bw. lakken; lakkeeren, vernissen. *- ED,
dw. bn. gelakt; zie LACKER, bw. * - ING, dw. bn. vernis
lakken enz.; zie I.ACKER, bw.
-send.,(ht)
Lackey, (lek'-ie), m. lakkei, bediende, m. --, ow. lakkei
zijn, als lakkei dienen. *-, bw. kruipend bedienen.
*-ED, dw. bn. kruipend bediend enz.; zie LACKEY, OW.
en bw. * - ING, dw. bn. als lakkei dienend enz.; zie
LACKEY, OW. en bw.
Lacking, (lek' -ing), dw. bn.1. ontbrekend; 2. ontberend.
Laemus, (lek'-mus), s. lakmoes, o.
Laconia, (le-ko'- ni -e), s. (oude aardr.) Laconië (Griekenland), o.
*--ALLY, bij w. kort en
Laconic, (le- kon'-ik). *AL
bondig, laconiek. -ISM, ('- cism), *...NlsM,s.1. kortheid (in
het spreken), v. laconisme, o.; 2. kort gevatte spreekwijze,
v. *-s, s. een boek van Pausanias over Lacedaemonië.
Lacquer, zie LACKER, enz.
Lacrimoso, (lek -ri-mo' -zo), bij w. (muz.)klagend,weenend.
Laetage, (lek' -tidsj ), s. melkkost, m. melkspijs, v.
Lactant, (lek' - tuut), bn. 1. melkend, zuigend; 2. melkgevend, zoogend.
Lactantius, (lek- ten'-sjus), m. Lactantius (een der kerk
-vaders),m.
Lactary, (lek' - te -ri), bn. melkrijk, vol melk, f -, s.
(landb.) melkhuis, o. melkerij, v.
Lactate, (lek' -tot), s. (scheik.) melkzuurzout, o. *...ION,
(-tee'-sjun), s. 1. (het) zoogen; 2. zoogtijd, m.
Lacteal, (lek' -ti-el), bn. 1. melkhoudend, melkachtig; 2.
melk betreffend, melk...; fever, (gen.) melkkoorts; veins, melkaderen. *...TERN, ('-ti-en), bn, melkachtig,
melkkleurig. *...TEOUs, (-ti'us), bn., -LY, bij w. 1. melkachtig; 2. (ontl.) melksaphoudend, - voerend; - circle,
(sterr.) melkweg; - vessels, (ontl.) melkvaten, - buizen.
*...TESCENCE, (- tes'- sens), s. melkachtigheid, v. *TES
CENT, (- tes'-sent), ho. melkachtig, melksapgevend. *...TIC,
bn. melkachtig, melk...; - acid, (scheik.) melkzuur.
*...TIFEROUS, (-tif'-ur-us), bn. melk -, melksapdragend,

- gevend; - duct, (ontl. en plant.) melkbuis. *...TIFIc,
(-tif' -ik), -AL, bn. melkgevend. *...TIaE, ('- tien), s.
(scheik.), melksuiker (soort melkzuur), V. *...TOMETER,
(-tom'- i -tur), s. melk(kracht)meter (werkt.), m. *...TucAxluM, (-tjoe-kee'-ri-um), s. (scheik.) verdoovende planten
*...TUCIc, (- tjoe' -sik), bn.(seheik.) - acid, plan--melk,v.
tenmelk -zuur.
Lacuna, (le-kjoe' -ne), s. (mv. lacunae), (plant.) gaping,
Open plek, v. *- L, ho. gapend, onbezet, met gapingen.
Lacunar, (le-kjoe'-nur), s. (bk.) ondervlak (van een gewelf boog), o.
Lacunose, (lek -joe -noos'),bn. (plant.) verdiept, gegroefd.
Lacunous, lek-joe' -nus), bn. niet gapingen; verdiept.
Lacustral, (le- kus' -trel), bn., *... T RINE, ('- trien), bn. tot
meren -, tot poelen behoorend.
Lad, (led), m. 1. jongen, knaap, m.; here's for you, my -,
dat is voor u, mijn jongen; come, my -s, komt, jongens;
the shepherd -, de herdersknaap; a negro -, een negerjongen; 2. kerel, man, m.; he was a - to cry : stand ! hij
was een kerel om „de beurs of het leven !" te roepen.
Ladanum, (led'-e-num), s. (apoth. en plant.) laudanum. o.
Ladder, (led' -dur), s. 1. ladder; 2. (zeev.) ladder, trap,
V.; accommodation -, staatsietrap; folding -, trap in
geledingen; poop -, kampanjetrap; rope -, touwladder;
quarter --, stormladder; side -, valreep; to man the -,
valreepsgasten gereed laten staan; 3. -S to heao n, mei
* - LIZE, bn. als een ladder, - trap. -RoPE,-rosje,.
S. (zeev.) valreep, v. vAYS, s mv. trapluiken, o. mv .
Laddie, (led'-di), m. jongetje, knaapje, o.
Lade, (leed), bw. reg. en our. (vt. en dw. laded), 1. laden
enz.; zie LOAD; 2. (Shak.) ledigen, uitscheppen. -, s.
(w. g.) mond eenar rivier, m. *- D, ('-id), *- N, dw. ho.
geladen enz.; zie LOAD. *...ING, dw. bn. ladend ens. -,
S. 1. (het) laden; 2. lading, v.; bill of-, (kh.) cognosssement, 0. vrachtbrief, m.
Ladine, (le'-dajn), S. (kh.) zek. (Noorweegsche) wollen
stof, v.

Ladislaus, (led'-is-le-us), m. Ladislaus (m. n.).
Ladkin, (led'-kin) s. (w. g.) jongetje, knaapje, o.
Ladle, (le'dl), s. 1. pot-, moeslepel, m.; 2. schepbord (van
een waterrad), o.; 3. (zeev.) paying -, harpuislepel; pitch
-, piklepel; 4. afhaler (van een kanon), m.; shot -, lepel
voor gloeiende kogels. *-BOARD, s. (molen)schepbord,
0. *-FUL, s. lepelvol, m.
Lady,(le'-di), v. (mv. ladies), 1. (aanzienlijke) vrouw, dame,
v.; a young - eene jonge juffrouw, jonggehuwde (dame);
a boarding-school for young ladies, cone jonge juffrouwen
I saw him with his -, ik zag hem suet zijne-kostehl;
vrouw, - dame; B. and -, B. en echtgenoot; she is a -,
zij is eene ware dame; a - of rank, a great -, cone dame
van rang, cone groote dame; a companion to a -, cone gezelsehapsjufvrouw; he, love my -! hij, mijne meesteres
beminnen ! the footman said his - was out, de knecht
zeide dat zijne mevrouw was uitgegaan; gentleman and
ladies! heeren en dames ! ladies, I regret, dames, het spijt
mij...: the room where the ladies were sitting, de kamer waar
de dames zaten; 2. adellijke dame; lordsvrouw, v.;
she was a - in her own right, zij was van adellijke geboorte; the - of a manor, de burchtvrouw; 3. hofdame;
4. vrouwe (als adellijke titel), v.; my-, genadige vrouw.
*-AL.TaoR, v. (boeken)schrjfster, v. 5 -BED-STRAW, s.
(plant .)onze - lieve-vrouwe -beddestroo, o. *_BIRD, * -BUG,
*-COw, * -FLY, s. meikever, goudkever, m. -'s BOWER,
S. (plant.) klimplant, meelbloem, v.'-'s COMB, S. (plant.)
naaldkervel, v. CUSHION, s. (plant.) venusnavel, m.
*-DAY, s. (r, k.) Maria- Boodschap, v.-'s FINGER, s.
1. (plant.) smeerwortel, m.; 2. thee- beschuitje; koekje, o.
*- FEIIN, S. (plant.) soort kruid, o. *- FOWL, S. wijfjes
* -FRIEND, v. kwaakster, v. -'S GLOVE, S.-end,v.
(plant.) longkruid, 0. *-' s HAIR, s. (plant.) vrouwenhaar, o. 's LACES, S. (plant) vrouwenvlas, 0. * -LIKE,
bn. 1. beschaafd; teer, week; 2, verwijfd, gemaakt; 3. teeder, vrouwelijk. - LOVE, V. geliefde, beminde, v.; his --,
zijne uitverkorene. -'s MAN, v. kamenier, v. ---'s
MANTLE, s. (plant.) vrouwemantel, leeuwenvoet, m.
*-'S nIILK, * ---' s THISTLE, S. (plant.) vrouwedistel, m.
*- READER, v. voorlezeres, V. --' s SEAL, s. (plant.) wilde
wijngaard, m. -'s SLIPPER, S. (plant.) vrouwesehoen,
m. *_'s SMOCK, S. (plant.) waterkers, v. -'S TRESSES,
mv. Engelsch gras, bindgras, o. -'S TWIST, S. (kh.) de
fijnst gesponnen tabak (van de beste soort), v.-'s
WALER, s. soort hartversterking (drank), v.
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Ladyship, (le'-di-sjip), s, stand en titel eener (adellijke) Lamblike, (lem'-lajk), hn. 1. als -, gelijk een lam; 2.
dame, m.; Her -, Tour -, Hare -, Uwe Genade; I,
(fig.) zacht, schuldeloos.
betray Your - ! ik, LT we Genade bedriegen ! I am sorry Lame, (leem), ho., 5 -LY, bijw. 1. lam, mank; to be that Your -, het spijt mij dat Uwe Genade...; Hars. 1
of tlae left leg, aan het linkerbeen lam zijn; to walk -,
answered th«t if Her - pleased to, mevrouw F. antto go -, lam -, mank loopen; tine -, de lammen, de
woordde, dat, indien het Harer Genade behaagde te....
manken; 2. verminkt (:jan een arm of been); 3. (fig.)
Laercius, (le-ur'-sjus), m. (Hom. gesch.) Laertius.
mank, gebrekkig, verminkt; a - affair, een hinkende -,
Laertes, (le-ur'-tis), m. (fob.) Laertes (m. n.).
schele zaak; a - excuse, een laffe -, valsehe uitvlucht;
Lag, (legh), bn. 1. langzaam, traag; 2. laatste; the - end
- verses, manke verzen. -, bw. verminken, verlammen.
of my life, (Shak.) mijne laatste dagen. -, s. beneden*-D, dw. bn. verlamd, verminkt.
ste -, laagste klasse, v. *-woRT, s. (plant.) kruid -, wor- Lamel , (lem'-il), * --LA, s. (mv. lamels, lamellae), dun
tel tegen de pest, o. In.
plaatje, - schaaltje, o. schilfer (als leien enz.), v. *-LAR,
Lag, (legh), ow. 1. achterblijven, zich voortsleepen, schar
('-lur), bn . * -LARLY, ('-lur-li), bijw. 1. van -, uit dunne
the nurse Zvent -ging after with the child, de min-reln;
platen bestaand, bladerig; 2. niet plaatjes belegd.
kwam met het kind achterna scharrelen; my horse -ged
* -LATE, ('-let), -D, bil. zie LAMELLAR. * -LICORN,
slowly hack over the scene, mijn paard ging zeer langzaam
(- mol' - li -korn), s. soort insect met schilferachtige pooover de plek terug; 2. the business -s, de zaak blijft
ten, o. * -LIFEROUS, (-lif'-ur-us), bn. schilferdragend.
slepend, - traineert; :. treuzelen, aarzelen
*-LIr0RM, (-mel' -li- form), bn. schilfervormig. 5 -LILaggard, (leg'-ghurd), bn, langzaam, slepend. *-, s.
ROSTRAL, ( -li-ros' -trel), m. sehilf bekkig (van zek. waterzie LAGGER.
vogels), m.
Lagged, (leg'-ghid), dw. bn. achtergebleven, geaarzeld Lameness, (leem'-nes), s. lamheid, mankheid, gebrekenz.; zie LAG.
kigheid, (ook fig.), v.; iie was struck with -, hij werd
Lagger, (leg'-ghur), m. v. achterblijver, -blijfster, treumet lamheid geslagen.
zelaar, -ster, m v.
Lament, (le- ment'), ow. -for, over, klagen, zich beklagen,
Lagging, (leg'-ghing), dw. bn. *-LY, bij w. achterblijvend.
treuren, zuchten (over). -, bw. beklagen, betreuren;
*-, S. 1. (het) achterblijven enz.; zie LAG, ow.; 2. (bk.)
ever to be -cd, altoos te beklagen; he -ed that he
zandlaag (onder plaveisel), v.
could not reach in time his house, hij beklaagde zich dat
Lagon, (lee'-ghun), s. 1. (recht. en zeev.) strand-, wrak
hij niet in tijds zijne woning kon bereiken. -, s. bestrandrecht, o.
-goed;2.
klag, o. klacht, v. 5 -ABLE, (-I-bl), bn., *-ABLY, ('-ibl -i),
Lagomys, (legh'-o -mis), s. Siberische haas, m.
bijw. 1. klaaglijk, kreunend; 2. beklagenswaard, ellendig;
Lagoon, (le-ghoen'), s. ondiepte, v. plas, m,
a - death, een jammerlijke dood. *-ATioN, (-ee'-sjun),
Lagophthalmy, (leg-of'-thel -mi), s. (gen.) hazenoog, o.
s. beklag, o. weeklacht, v.; his -s at being denied it, zijn
Lagoponas, (legh-op'-o -nes), s. (gen.) buikpijn, - steking, v.
geschreeuw -, zijn weeklagen toen men het hem wei
Lagune, (le-ghjoen), s. zie L AGOON .
5 -Eil, dw. bn. geklaagd, beklaagd enz.; zie-gerd.
Laic, (le' -ik), *-AL, bn. wereldlijk (in tegenst. van geesLAMENT, ow. en bw. -Ex, ('-ur), m. v. klager, weekla
telijk), leeke. -, m. v. leek, wereldlijke, m. v. *-^ALITY,
klaagster, na. v . * -ING, dw. bn., *-LY, bijw. kla--ger,
(- kul' - i -ti), S. leekenstand, m.
gend, beklagend enz. -, s. (het) klagen enz. ; zie
Laid, (leed), vt. legde. -, vdw. gelegd; zie t.AY; new -- egg,
LAMENT.
versch ei; deep - plot, diep verborgen samenzwering. Lamentin, (lcm'-en-tin), zie LAMANTIN.
*-, s. (zeev.) plan, o.; cable-, kabelslag; -down, gekrengd; Lamia, (ic-mi -n), s. 1. groots haai (roofvisch); 2. kwade
hawser-, wantslag; twice -, opgeslagen (touwwerk).
geest, m. heks, v.
*-NAILS, s. mv. boden spijkers, m. mv. * -PAPER, s. Lamier, (leur'-i -ur) , zie LANNIER.
papier met de waterlijn, o. *-up, bn. 1. bedlegerig; 2. Lamina, (lem'-in-e), s. (mv . laminae), 1. plaatje, o.; 2.
ter zijde gelegd, opgelegd; 3. (zeev.) afgetakeld.
oorlel, v.; 3. (plant.) blaadje, o.; 4. (visch)schub, v.; 5.
Lain, (leen), vdw. gelegen; zie r,iF; laad-, braakland.
(walviseh)baard, m.; 6. (smed.) bladmetaal, o.
Lair, (leer), s. 1. hol (van wilde dieren), leger, o.; 2. Laminable, (lem'-in-i-hl), bn. pletbaar, te pletten.
veehaf, m.
Laminar, (leur'-in-ur), bn. in platen, in bladen. *-, s.
Laird , (leerd), s. 1. (Schotscli) heer; 2. landeigenaar,
zeewier, o.
landheer, m.
Laminary, (lem'-in-e-ri), bn. geplet, in bladen.
Lais, (le'-is), v. Lain (v. n.).
Laminate, (lem' -i-net), bn. geplet, in bladen. f-, bw.
Laity, (le'- i -ti), s. 1. leeken, m. mv.; an humble -, nede1. pletten; 2. niet bladen (metaal) bedekken. -, ow.
rige leeken; 2. leekenstand, m.
bladerig zijn. *-D, dw. bn. 1. geplet; 2. bn. bladerig.
Lake, (leek), s. 1. meer, binnenwater, o.; 2. poel, put, Laming, (leem'-ing), dw. bn. 1. verlammend; 2. ver
m.; 3._ lak, vernis, o. *-LET, s. meertje, binnenwatertje,
-minked.
o. *-L IKE, bn. als een inner, naar een inner gelijkend. Laminiferous, (leur-in-if' ui--us), bn. schilferdragend,
* -WEED , s. (plant.) perzikkruid, o.
schilferachtig.
Lakin, (leek'-in). v. my -, mijn lief wijfje; bp 'r -! Lamish, (lem'-isj), bn, een weinig lam, hinkend.
bij Onze Lieve Vrouwe !
Lamium, (lee'- mi-um), s. (plant.) onschadelijke netel, v.
Laky, (lek'-i), bn. 1. vol meren; 2. tot een meer behoorend. Lamm, (lem), bw. slaan, kloppen.
Lallation, (lel -lee'-sjun), s. het uitspreken van de letter Lammas, (lom'-mes), * -DAY, * -TIDE, S. (r. k.) Sintr als I.
Petrus op den eersten Augustus, m.
Lama, (lee'-me), m. 1. Lama (god der Mongolen), m.; 2. Lammer, Lamer, Laumer, s. amber, m.
lama (dier), o.
Lammergeyer, (lem'-mur-djaj'-ur), s. lammergier (roofLamantin, (le-men'-tin), v. zeekoe, v.
vogel), m.
Lamb, (lom), s, lam, o.; ewe with -, drachtig schaap; Lamp, (lemp), s. 1. lamp, tafel -, hanglamp, v.; air -,
Thou, - of God, (godg.) Gij, Lam Gods (Jezus Christus).
lamp met luchtstroom; binnacle --, (zeev.) kompaslamp;
* -SKIN, s. lamsvel, o. * -'S LETTU CE, s. (plant.) krop-,
spirit -, spirituslamp; street -, straat -, stadslantaarn;
veldsalade, v. -'S STONE , s. lamsnier, v. * -'S TONGUE,
safety -, veiligheidslamp; illumination -, lampion;
s. (plant.) weegbree, lamstong, v. -'s WOOL, s. 1. lamsvariegated -, gekleurd illumineerglaasje; foot -, (toon.)
wol, v.; 2. zoet bier met gebraden appelen, o.
voetlicht; 2. olie -, Engelsche lamp ; 3. stads -, koetslanLamb , (lem), bw. 1, lammen, lammeren werpen; 2. (fig.)
tanrn, v.; 4. (fig.) licht, o.; tine sun's -, het zonnelicht;
afrossen, afranselen.
to smell of the -, (fig.) naar de lamp rieken. *-BLACK,
Lambale, (lom' -el), s. (landb.) feest bij liet schapens. lamponzwart, roet, o. -, bn. van roet. *-BuRNER,
scheren, scheerfeest, o.
*-TUBE, s. lamppijp, v. 5 -COTTON, s. lampepit, v.
Lambative, (leur'- be-tiv), bn. (w. g.) afgelikt. -, s.
* -LIGHTER, m, lantaarnopsteker, m. * -MAKER, m.
(gen.) likpot (geneesmiddel), m.
lampenmaker, m. *-POST, s. licht-, lantaarnpaal, m.
Lambeake, (lem'- bi -ek), bw. afrossen.
*-sT AND, s. 1. lampevoet, m.; 2. lampekleedje, - bakje,
Lambdoid, (lem'-dojd) , * -AL, ho. (ontl.) tot den derden
o. 5 -WASTER, m. die 's nachts opzit, - studeert, m.
hersennaad behoorend. *...DorDEs, (-dojd'-is), s. (ontl.) Lamp, (lamp), ow. lichten, schijnen.
hersennaad, m.
Lampadary, (lemp'-ed- er-i), s. lalnpstok, m.
Lambent, (lem'- bint), bn. rondhuppelend, -dartelend. Lampadias, (lemp-ee'-di-us), s. (weerk.) vlammend verLambkin, (lem'-kin), s. lammetje, o.
schijnsel, o.

448

LAM. -- LAN.

Lampadist, (lemp'-e- dist), s. (oude gesch.) prijswinner
in de wedloopen met lampen,
Lampadrome, (lemp'-e- droom), s. lampen-wedloop
(oudtijds in Athene), m.
Lampas, (lem'-pes), s. (veearts.) gezwel aan het gehemelte
(inz. van paarden), o. -, bn. (wap.) kronkelend.
Lampate, (lem'-pet), s. (scheik.) etherzuurzout, o.
Lamper-eel, (lem'-pur -iel), s. lamprei (visch), v.
Lampethusa, (lem'. pith- joe'-ze), s. (aardr.) Lampethusa,o.
Lampie, (lemp' -ik), bn. (seheik.) - acid, etherzuur.
Lampin, (lem'-pin), s. platte mossel, v.
Lamping, (lamp-ing'), bn. schijnend, stralend.
Lampoon, (lam- poen'), s, 1, schotschrift, hekelschrift,
paskwil; 2, scheldwoord, o. -, bw. een schotschrift
uitgeven, - maken tegen. -ED, dw. bn. in een schotschrift ten toon gesteld, - gehekeld. -ER, m. schot schrijver, schimpdichter, m. *- ING, dw. bn. hekelend
enz.; zie LAMPOON bw, * - RY, S. 1. gmv. hekelzucht, v.;
2. scheldwoorden, o. mv.
Lamprel, (lem'- pril), s. zie LAMPREY.
Lamprey, (lem'- pree), *...PRON, ('-prim), s. lamprei (visch),
V.; sea -, groote lamprei.
Lampsacum, (lamp' se-kum), *...Us, s. (oude aardr.)
Lampsacus (Klein- Azië).
Lana, (lee' -ne), s. (plant.) wol, v. *- RIOUs, bn. 1. tot
wol behoorend, wollen...; 2. woldragend. -RY, (le'-neri), s. bergplaats -, zolder voor wol, v. m.
Lanate, (le'-et), bn. wollig, harig.
Lancaster, (len'-kes-tur), s. (aardr.) Lancaster (Enge
-land),o.
Lance, (laans), s. 1. lans, speer, v.; 2. lansier, lans
-ruite,m.;3(vk)Lanclot.*-CORPAL,m
(mil.) onder - korporaal, m. *.. arAN, *-KNIGHT, m. lansier, lansknecht, m. *_SHAPED, bn.lansvormig.-wooD,
S. geel -, verfhout, Jamaïca -hout, o.
Lance, (lawns), bw. 1. doorboren, steken, doorsteken;
2. (heelk.) openen (met het lancet). *- D, dw. bn. doorgestoken enz.; zie LANCE.
Lancely, (laans' -li), bn. tot eens lans behoorend, lans...
Lanceolar, (len'- si -o-lur), bn. aan weêrszijden puntig uit
lans -, lancetvormig;-lopend.*OLATE,('-lt)nbe.
(ook plant.); - window,(bk.) Gothisch -,spitsboogvenster,o.
Lancepesade, (lens-pi-seed'), s. onder -korporaal, m.
Lancer, (laans'-ter), m. 1. lansier, lans -, speerruiter (in
Oostenrijk); 2. uhlaan, m.
Lancet, (len'-cit), s, 1. (heelk.) lancet, o.; gum -, losmaker van het tandvleesch (werkt.). f-, *-ARCH, s.
spitsboog, m. *- CASE, S. lancet-, instrumentkoker,
trousseau, m. *- STYLE, s. (bk.) spitsbogen -, ogiefstijl, m.
Lanch,(laantsj), bw. slingeren, werpen; zie LAUNCH.
(laantsjd), dw. bn. geslingerd. * - ING, dw- bn. slingerend.
Lanciform, (len' -si- form), bn. lansvormig. *...NATS,
('-net), bw, verscheuren. *...NATION, (-nee'-sjun), s. (het)

verscheuren.

LAN.
v. *-FLooD, S. I. bovenwater, o.; 2. overstrooming, v.
*-FORCES, s.mv. (mil.) landmacht, v. * -GAINING, S. landwinning, - aanslibbing, v. * -GUARD, s. rivierdijk, m.
* -HOLDER, m. v. landbezitter, landeigenaar, m. - bezitster,
- eigenares, v. * -ICE, s. ijs aan den oever vastliggend, o.
* -JOBBER, m. beunhaas -, koopman in landerijen, m.
* -LADY, S. 1. landvrouw,-eigenares; 2. herbergierster, kas teleines; 3. huisvrouw, hospita, v. *-LAID, bn. (zeev.) uit
gezicht van het land. * -LOCKED, bn. (zeev.) van land
omgeven, door het land opgesloten. * - LOPER, m.
1. landkrab (iem, die nooit ter zee gaat) 2. landlooper, vagebond, m. *-LUBBER, m. matroos voor
de binnenvaart, m. *-LORD, m. 1. landeigenaar, lanheer; 2. kastelein; 3. heer des huizes, m. *-MAN,
m. 1. landman, veldbewoner; 2. (zeev.) (fig,) passagier; 3.
(landsman) matroos die het eerst de zeereis meêmaakt,.
nieuweling, m. *-MARK, s. 1, lichttoren, m, baak v.; 2.
grenssteen, m. - merk, o.; 3. landkenning, v. *-MATE, s.
veld-, dorpsnabuur, m. * -MEASURER, m. landmeter, m.
*-MEASURING,s. landmeting ,v.*..MEN,s.mv.landsoldaten,
m. mv. * -OFFICE, S. kantoor van het kadaster, o. -owNER, m. v. land-, grondeigenaar, - eigenares, m. v. *-PLATE,
S- (landb.) ploegkap, v. * -RAIL, s. wachtelkoning.
(vogel), m. * -RAKER, m. landlooper, m. *--RAT, s. veldrat. v. * -REEvE, *_STEWARD, m. inner der landrenten,
pachtontvanger, m. * -ROLLER, S.(landb.) rolsteen, m. egge,
v. *-SALE, 8. (kh.) binnenlandsch verbruik, o. * -SERVICE,
S. krijgsdienst, dienst te lande, m. *-SLIDE, *-SLIP, S..
bergstorting, v. *- SPAN IEL, S. staande hond, m. *_SPRING,
s. fontein, waterwel, v. * -SURVEYING, P. landmeting,,
opneming van land, v. *.TAX, s. grondbelasting, v.
* -TENANT, m. v. pachter, landhuurder, -ster, m, v.
*-TIES, S. mv. (zeev.) paalwerk, o.- TRADE, s. landhandel (in tegenst. van zeehandel), m. -TiTRN, s. (zeev.)
landbries, v. -wind, m. *-WAITER, m. tolgaarder, -beamlete, m. *-WORKER, m. landbouwer, m.
Land, (lend), ow. en bw. 1. ontschepen, van land gaan,,
landen, aan land zetten; 2. (kh.) ontladen.
Landamman, (lend'-em-mun), m. kantonvoogd (in Zwitserland), landamman, m.
Landau, (len'-do), s. soort reiskoets, v. landauer, m.
*_I E T, s. kleine landauer, m.
Landdamn, (lend'-dem), bw. uit het land verbannen.
Landed, (lend'-id), dw, bn. geland, ontscheept. -,
bn. landbezittend (in vaste goederen bestaand) ; a --

man, landbezitter; - property, grondbezit; the - interest,,
de grondbezitters; - securing, hypotheek op landerijen.
Landgrave, (lend'-ghreev), m. landgraaf (oudt. titel im

Duitschland), m. *...GRAVIATE, s. landgraafschap, o.
*...GRAVINE, ('-ghrev-ien), v. landgravin, v.

Landing, (lend'-ing), dw. bn, landend, ontschepend..

*-, s. 1. (het) landen, landing, v.; 2. (mil. en zeev.)
debarkement, o. *-CHARGES, s. mv . (kh.) onkosten van.
lossen, - ontschepen, m. mv. *-CERTIFICATE, s. bewijs
van lossing, o. losceêl, v. *-HooK, s. (zeev.) scheeps-

Lancing, (laans'-ing), dw. bn. doorstekend enz. f -, s.
haak, m. *-NET, s. (vissch.) hoepelnetje, o. *-PLACE,
(het) doorsteken enz.; zie LANCE. * -KNIFE, s. lancet, o.
s. 1. landingsplaats, v.; 2, steiger, m.; 3. stoep (voor
Land, (lend), s. 1. land, o.; the native -, het geboorteeen huis), v. *- sTEP, s. trapportaal, o. *-sTRAKE, s.
land; father -, vaderland; the Holy -, het Heilige land;
(zeev.) vast boeisel, o. *-WEIGHT, s. (kh.) gewicht bij
the promised -, het beloofde land; to go by -, te land
reizen; 2. land, o. grond, bodem, m.; to be rich in -,
den invoer, o.
veel landerijen bezitten; arable -, bouwland; 3. (zeev.) Landless, (lend' -les), bn, landeloos, berooid.
land, o. kust, v.; to bear off from the -, van land af- Landscape, (lend'-skeep), s. landschap (ook schilderij),
houden; cape -, head -, voorland; fore -, landpunt;
0. * - PAINTER, m. landschapschilder, m. * -PAINTING,,
s. (het) landschapschilderen.
- and furrow of a rife, trek in den loop van een getrokken geweer; to hug the -, dicht langs den wal hou- Land's end, (lends' -ent), s. (aardr.) Lamdsend (kaap), v..
(Engeland).
den; to lay -, to set -, het land uit het gezicht loopes;
to stand infer -, het land in het gezicht loopes; low -, Landward, (lend'-wurd), bijw. landwaarts.
laagland; looming of the -, opdoeming van het land; Landwehr, (lend'-weer), s. landweer (in Pruisen en Zwitmain -, vastland; to make -, land -, den wal ontdekserland), v.
ken; to make free with the -, langs den wal gaan liggen; Lane, (leen), s. 1. laan; 2. steeg; 3. (fig.) hegge, haag, v.;.
to make a
for, een vrijen doorgang vormen voor (opa
neck of -, landengte; no man's -, voorvinkenet, ruimte
straat enz.).
tusschen den bak en de barring; to sing out -, land
praaien; to shut in the -, het lanJ uit het gezicht ver Langot, (len'-ghot), s. riem, striem, m.
volk, o. natie, v.; zie COUNTRY.-liezn;4.(dg)a, Langrage, (len'-gridsj), s. (mil.) schroot, o. *- sHoT, s..
1. schrootbus, v.; 2. kettingkogel, m.
*-BEEF, s. (plant.) ossetong, v. -BRED, bn. inheemsch,
inlandsch. * -BREEZE., s. landwind, m. *- CAPE, S. voor- Langsettle, (lengh'-set-tl), s. lange (zit)bank, v.
gebergte, o. landtong, v. *-CARRIAGE, * -CONVEYANCE, Lang-syne, (laang-sajn'), bijw. (Schotsch) lang geleden..
S. 1. vervoer te land; 2. voerloon, o. vracht, v.; by - Langteraloo, (leng -tur-e-loe') s. (oudt.) lanterlu (soort
kaartspel), o.
carriage, per as. *-CHAIN, s. (landm.) meetketting, m.
* -CHEAP, S. (recht.) onderpand, beleend goed, o. *-COD, Language, (len'-ghwidsj), s. 1. taal, spraak, v.; bad -,
ill -, slechte -, foutieve taal, - spreekwijze; good -,.
S. kabeljauw, m. *-FALL, s. 1. (recht.) toegevallen erfbeschaafde -, correcte taal; the - of the eyes, de taal.
deel, o.; 2. (zeev.) landingsplaats; 3. opdoeming(vanland),
-

LAN.
der ooges; the hand -, vingerspraak; 2. taal, gevormde
taal, v.:, the dead -s, de doode talen; a living -, een
levende taal; the maternal -, de moedertaal; foreign
-s, vreemde talen; old -, oude (verouderde) taal; 3.
stijl, m.; good -, goede stijl. * -MASTER, m. taalmees
* -MISTRESS, v. taalmeesteres, -onderwijze -ter,m.res, v.
Languaged, (len'-ghwidsjd), bn. (veel) talen sprekend,
welbespraakt.
Languet, (len'-ghwet), s. 1. tongetje, o. tong; 2. (orgel pijp)-klep, v.
Languid, (len'-ghwid), bn., LY, bijw. 1. afgemat, zwak;
to feel --, zich afgemat gevoelen; I'll fire their - souls,
ik zal hunne kwijnende gemoederen in vlam zetten; 2.
langzaam, traag; a - motion, een trage beweging, 5 -NEss,
S. 1. afgematheid, zwakheid, kwijning; 2. langzaamheid,
traagheid, v.
Languish, (len'-gwisj), ow. kwijnen; to - for hunger,
van honger verkwijnen; to - under a disease, aan eerre
kwaal lijden, - laboreeren; she -es for the loss of, zij
kwijnt over het verlies van ; she does not - for you, zij
kwijnt niet van liefde voor u; he-ed to return into his
paternal dominions, hij brandde van begeertenaar zijn erfelijk land (naar zijne erfgoederen) terug te keeren. °-, bw.
doen kwijnen; he -ed away his life, hij verkwijnde zijn
leven. -, S. 1. kwijning, v. verdriet, o.; 2. reikhalzing
(naar), v. -ED, dw. gekwijnd enz.; zie LANGUISH. * -ER,
(-ur), m. v. kwijner, -ster; 2. verlangen, -ster, m. v.
*-ING, dw. bn., -LY, bijw. kwijnend enz.; to look -ly,
er smachtend uitzien, smachtende blikken zenden naar.
-, S. (het) kwijnen enz.; Zie LANGUISH. * -MENT, S. 1.
kwijning, v.; 2. vurig verlangen, o.
Languor, (len'-ghwur), s. 1. kwijning, v.; 2. vurig ver
-LY, bijw. vervelend, sle--lange,o.*vs('u)b
pend, zwaarmoedig.
Langure, (len'-ghjoer), zie LANGUISH.
Laniard, Lanyard, (len' jurd), s. (zeev.) 1. taliereep, v.;
- of the baclestay, pardoens -taliereep; - of a buoy,
boeireep; cathook -, katlooper; - of a gunlock, treklijn
van een kanonslat ; - of the gun-ports, poorttalies; - of
the shrouds, want-taliereepen; - of thestays, stag-talieree-

pen; - of the stoppers, zwieping van de stoppers.
Laniary, (lee -ni -c-ri), s. vleeschbank, slachtplaats, v.
*-, bn, verscheurend; the - teeth, de hondstanden.
Laniate, (lee'- ni -et), bw. (w. g.) stuk scheuren. ...ION,
(-ee'-sjun), S. (w. g.) verscheuring, v.
Laniferous, (le-nif'-ur-us), *...GEROUS, (le-nidj'-ur-us),
bn. woldragend, - voortbrengend. *...FICAL, ('-nif'- ik -ul),
bn. wolbewerkend. *...FILE, (ben' -i-fis), s. wolfabriek, v.
Lank, (leak), bn., *- LY, bijw. 1. week, plat, slap; bladder, platte blaas; - purse, platte beurs; - cheeks,
hangende -, ingevallen wangen; - hair, plat afhangende
haren; 2. mager, dor; to grow -, mager worden; to make
-, doen vermageren; 3. (plant.) scheutig. *--NESS, s.
1. magerheid, slapheid; 2. slankheid, spichtigheid (van
gras), v. -y, bn. lang en mager.
Lanner, (len'-nur), S. wijfje van den steenvalk, o.
S. steenvalk, m.
Lansquenet, (lens'-ke-net), m. 1. (oudt.) landsknecht,
voetsoldaat, m.; 2. (naam van zek.) kaartspel, o ; 3. zek.
dans, m.
Lantcha, (lent'-sje), s. Oostersche kustvaarder (schip), m.
Lantern, (len'-turn), s. 1. lantaarn, v. licht; 2. (bk.)
glazen dak, o. bedekking, v.; dark -, dievenlantaarn;
magic -, tooverlantaarn (camera obscura); 3. (zeev.) vuur,
o. baak, v.; 4. licht, o.; poop-, heklantaarn; top-, marslantaarn; 5. (mil.) laadschop, V. *_BRACES, * -CRANCKS,
mv. lantaarn-armen, - takken, m. mv. *_FACED, bn. met
holle wangen. *- FISH, s. lantaarn (visch), m. *- FLY,

lantaarndrager (Zuidamerikaansch insect), m. -GIRDmv. (zeev.) lantaarnhoepels,-banden,m.mv. *- JAwED,
bn. (gem.) met smalle, holle wangen. *--JAWs,
S. mv. holle wangen, v. mv. *-LIGHT, S. (lantaarn)licht,
-vuur, o. *- MAKER, m. lantaarnmaker, m. -TOWER,
S. (bk.) open torentje (op een koepel), o. * -WHEEL, S.
(werkt.) drijfrad, o.
Lantern, (len'-turn), bw. aan een lantaarnpaal (-koord)
ophangen. f -ED, dw. bn. aan een lantaarnpaal opgeS.
LEs,
*-VISAGED,

hangen.
Lanthanum, (lent-thee'- ni -um), s. (delfst.) soort halfmetaal, o.
Lanthorn, zie LANTERN.
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Lanuginous, (le-noe'-dji-nus), bn. wollig, zachtharig
(ook plant.).
Laocoon, (le- ok' -o-un), m. (fab.) LaokoSn (m. n).
Laodamia, (le-o-dee'- mi -e), v. Laodamia (v. n.).
Laodicea, (le-o-di- si' -e), s. (oude aardr.) Laodicea (stad),
o. -N, bn. Laodiceesch, van -, uit Laodicea; (fig.) lauw
in godsdienstzaken. *- NIsM, S. lauwheid in den godsdienst, v. gebrek aan geloofsijver, o.
Laomedon, (le -om'-i -dun), m. (fab.) Laomedon (m. n.).
Lap, (lep), S. 1. pand (van een rok), o.; 2. schoot, m.
the child slept in his mother's -, het kind sliep op
moeders schoot; I tumbled the scalding contents into my -,
de spijs viel kokend heet in (op) mijnen schoot; in the
- of luxury, in den schoot der weelde; 3. (ontl.) oorlap,
m. oorlel, v.; 4. (mets.) rand, schoot; 5. (stoomes.) overslag der stoomschuif, m.; 6. (fig.) every thing fallsinto his-,
alles gaat hem naar wensch. * - DOG, s. schoothondje, o.
* -EARFD.bn.met hangende ooren(van honden). * -JOINT,
s. (stoomes.) verbinding door een platte ijzeren (zinken)
strook, v. * -SIDED, bn. overhangend, klapperend; a ship, schip dat slagzijde heeft. * -STONE, s. (schoenra.)
klopsteen, m. *- w10G, s. kievit (vogel), m. *-wo5K, S.
vlecht -, overslagwerk,
Lap, (lep), bw. 1. vouwen; 2. wikkelen, oprollen; I ped
a slender thread of silk about the paper, ik wikkelde een
dunnen zijden draad om het papier; 3. (met) randen,
tot een rollaag bewerken; to - up, 1. overslaan, vleehten; 2. opslurpen; to - over, omwikkelen, vouwen. -,
ow. 1. slingeren, slap over (af)hangen; the wings -, de
vleugels slaan over elkander; the coat -s over, de rok
slaat goed over. - valt goed; 2. (timm.) uitsteken (van
planken; 3. (zeev.) met zoomwerk geboord zijn (van zei
slurpen.
-len):4.
Lapel, (lepel'), s. (kleêrm.) opslag (van enne mouw enz.),
In. * - LED, (- pel -lid), met opslagen (voorzien).
Lapful, (lep' -foel), s. schootvol, m.
Lapicide, (lep'-i- sajd), In. steensnijder, m.
Lapidarious, (lep - i -dee'-ri-us), bn. steenachtig, uit
steenen bestaand. *...DARY, ('i -de-ri), m. (-ies), 1.
diamantwerker, - snijder; 2. koopman in edelgesteenten;
3. kenner van juweelen, m. -, bn. gesneden -, gewerkt
(in steen); - style, stijl geschikt voor inschriften op

gedenkteekenen enz.
Lapidate, (lep' - i -det), bw. steenigen. *- D, dw. bn. gesteenigd. *...ION, (-dee'-sjun), s. steeniging, v.
dw. brr. steenigend.
Lapideous, (le-pid'- i-us), bn. steenachtig, tot de (edel -)
gesteenten behoorend. 5 ...DESCENCE, (des'- sens), s.
steenwording, v. *...DESCENT, (-des'-sent), bn. tot steen
wordend, versteenend. -, S. steenmakend lichaam, o.
iets dat versteenende kracht bezit. *...DIFIC, (-dif' -ik), bn.
steenvormerid. *...DIFICATION, (-if- i -kee'-sjun), s. steenwording, -making, v.
Lapidified, (le-pid'- i -fajd), dw. bn. tot steen gevormd,
- geworden.
Lapidify, (le-pid'- i -faj), bw. en ow. tot steen vormen,
- maken, - worden. * - ING, dw. bn. tot steen vormend,
- wordend.
Lapidist, (lep'-i-dist), s. juwelier, handelaar in -, kenner
van edelgesteenten, m.
Lapillation, (lep -il-lee'-sjun), s, staat van versteening, m.
Lapilli, (le- pil'-li), s. mv. vulkanische aschsoort, v.
Lapis, (lee'-pis), S. steen, m.; - Bononiensis, Bologneesche
steen; - hepaticus, leversteen; - lazuly, lazuursteen; infernalis, helsche steen; - lydius, toetssteen.
Lapithea, (lep' - i -thi), s. mv. (fab.) Lapithen (reuzengeslacht), m. mv.
Lapland, (lep' -lend), s. (aardr.) Lapland (Noorwegen,
Rusland), o. -, bn. Laplandsch. -ER, ('-ur), m. v.
Laplander, m. Laplandsehe (vrouw), v.
Lapling, (lep'- ling), m. wellusteling, m.
Lapped, (lept), dw. op-, ingewikkeld enz. ; zie LAP,
bw. en ow.; - joint, over elkander verbonden. ...xR,
('-ur), m. v. vouwer, vouwster, m. v. -, s. lepper (dier,
dat leppend drinkt), m.
Lappet, (lep' -pit), s. 1. (kleêrm.) schoot, m. pand (van
een rok) o.; 2. strook (eener muts), v.-s, s. mv. (kh.)
soort Schotsch neteldoek tot gordijnen enz., o.
Lappice, (lep' -pis), s. (fig.) hondenmaal, o.
Lapping, (lep' -ping), dw. bn. 1. in-, omwikkelend; 2.
leppend drinken (van dieren). *-, s. (het) omwikkelen

450

LAP. - LAR.

LAR -- LAS.

enz.; zie LAP. *-ENGINE, S. toestel tot het maken van Largo, (ler'-gho), s. en bijw. langzame beweging, v.
largo, o.
fijne watten, m.
Lariat, (ler'-i-et), s. touw -, o. riem (om wilde paarden
Lapsable, (lep'-si-bl), bn. feilbaar.
te vangen), m.
Lapse, (lops), s. 1. loop (van water); 2. gang, ovér-,
doorgang, m.; the - to indolence is imperceptible, on- Larissa, (le-ris'-se), s. (aardr.) Larissa (Turkije), o.
merkbaar geeft men zich aan de luiheid (aan de vad- Lark, (laark), s. 1. leeuwerik, m.; crested shore -, gekuifde leeuwerik; field -, sky -, veldleeuwerik; willow,-,
sigheid) over; 3. (fig.) loop, gang; 4. misstap, m. afwijboschleeuwerlk; 2. (fig.) uitvlucht, v.; to have a -, cone
king, v.; - in propriety, onbetamelijkheid; 5. misslag,
logen verzinnen. -'S HEEL, s. (plant.) klokbloem, v.
m. fout, v.; - in style, stijlfout; 6. verloop (van tijd), o.
*-LIKE, bn. als een leeuwerik. *- SPUR, s. (plant.) ridtusschenpoos, v.; 7. (godg.) val (van den eersten mensch),
derspoor, v.
m.; 8. (recht.) toevalling, v.
Lapse, (leps), ow. 1. heenglijden, onmerkbaar voorbij Lark, (laark), ow. leeuweriken; (fig.) grappen maken.
overgaan -, vervallen tot; to - into the burlesque-gan, Larker, (laark'-ur), m. leeuwerikenvanger, vogelaar, m.
character, in het plat komische vervallen; 2. falen, een Larmier, (laar'-mi-ur), s. (bk.) luifel, v. afdak, o. regenlat, -lijst (aan vensterramen), v.-s, mv. (veearts.) oogmisstap -, een misslag begaan ; 3. vervallen, afnemen;
aderen (van een paard), v. mv.; endelhoekjes (aan de
4. (recht.) toevallen. *- D, (leest), dw. bn. voorbijgegaan
oogera der herten), o. mv.
enz.; zie LAPSE, OW. 5...ING, dw. bn. voorbijgaand enz.
Larrup, (ler'-rup), bw. afkloppen, afranselen.
-, s. (het) voorbijgaan enz.; zie LAPSE.
m.
(huisgod),
Larsy, (lur'-si), s. kookketel, m.
Lar, (laar), S. (mv. lares), (oude Rom.) Lar
Larboard, (laar' -boord), s. (zeev.) bakboord, o. t -, bn. Laruln, (ler'-um), s. zie ALARM.
bakboords. 5-SIDE, *-QUARTER, s. (zeev.) bakboords Larva, (ler'-ve), s. (mv. larvae), pop der insecten, chrysalide, v. -I., bn. tot een popje behoorend. *- TED,
kwartier, o. 5-TACK, S, bakboordsboeg, m. 5-WATCH, S.
('-we-tid), bn. gemaskerd, vermomd.
bakboordswacht, v.
Larbowlines, (laar-bo'-linz), s. (zeev.) bakboordslij nen, v. Larve, (laarv), s. zie LARVA.
Larceny, (laar'- se-ni), s. diefstal, m.; simple -, enkele Laryngeal, (le rin'-dji-el), bn. (ontl.) tot de larynx behoorend. *...GITIS,_ (-djaj'-tis), s. (heelk.) ontsteking van
diefstal; compound -, mixed -, diefstal met verzwarende
de larynx, V. 5...GOTOMY, (-ghot'-o-mi), s. (heelk.) larynx-,
omstandigheden; petty -, kleine diefstal (van minder
luchtpijpsnede, V.
dan een shilling waarde); grand -, diefstal (boven een
Larynx,
(lor'-inks), s. (ontl.) strottenhoofd, o. larynx, v.
shilling waarde).
Larch, (laartsj), 5 -TREE, s. lorkeboom, m. *-TIMBER, Lascar, (les'-kaar), s. inlandsch Oostindisch matroos, m.
Lasciviency, (les-siv'-jen-si), s. ontucht, v. . vlous,
S. dennenhout, o.
(-siv' jus), bn., -LY, bijw. ontuchtig, wulpsch, geil.
Lard, (laard), s. 1, spek, zwijnen-, varkensvet, o.; 2. reu
*...VIOUSNESs, s. ontucht, wulpschheid, v.
oIL, s. reuzel-olie, v.
-zel,m.*
Lard, (laard), bw. 1. (kookk.) spekken, doorspekken, lar- Laserwort, (le'-zur-wort), s. (plant.) soort gomwortel, m.
deeren (met); 2. (fig.) to - the earth, de aarde -, den Lash, (lesj), s. 1. (zweep)riem, m. -touw, o.; 2. zweep
; he gave the horse a -, hij sloeg het paard met-slag,m.
grond mesten; 3. vermengen; -cd with wit, met vernuft
de zweep; the culprit was whipped twenty -es, do ver
doorspekt. -, ow. vet worden.
reuzelachtig.
spek-,
ontving twintig geeselslagen; 3. (zeev.) seizing,-ordel
Lardaceous, (laar-de'-sjus), bn.
beslag, o.; 4. (fig.) roede, v. geesel, m. spotternij, v.
Larded, (laard'-id), dw. bn. doorspekt. 5 ...ER, ('-ur), s.
zet, m.; he gave me a -, hij gaf mij een steek onder
spijskamer, -kast, v. -kelder, m. *...ERER, ('-ur-ur), m v.
water; to be under the -es of, aan de bitse uitvallen bloot
opzichter -, opzichtster der spijskamer, mv.
koppeltouw (der honden); 6. ooghaartje, o.-stanv;5.
Larding, (laard'ing), dw. bn. doorspekkend. -, s. (het)
Lash, (lesj), bw. 1. zweepen, geeselen; to - to duty, tot
doorspekken. 5 -PIN, s. lardeerpriem, v.
plichtsbetrachting zweepen, - drijven; 2. (zeev.) sjorren,
Lardon, (laard'-un), s. (kookk.) snede spek, v.
vastbinden; to - a trunk on a carriage, een koffer ach
Lardry, (laard'-ri), S. Zle LARDER.
een rijtuig vastbinden; to - up, opdoeken (een zeil);-ter
Lare, (leer), s. draaiers-wiel, o.
to ---- up hammocks, opkooien; to - with twisting, samenLOR.
Lares, (lee'-ris), mv. Zie
knijpen (touwen) door bindsel; 3. slaan; the lion -cd
Large, (laardsj), bn., 5 -LY, bijw. 1. groot; a - city, een
his sides with his tail, de leeuw sloeg zijne zijden met
groote stad; to paint as - as life, in levensgrootte schilzijnen staart; big waves - the shores, zware golven geederen; 2. dik; - tree, dikke boom; - belly, dikke buik;
selen den oever; 4. bespotten, geeselen, hekelen; 5. to
- head, dik hoofd; 3. veel, groot, sterk, breed; - sum,
- on, voortzweepen; (ook fig.) to - up, aanzetten, opgroote som; - nose, groote neus; - hands, grove -, bree4,
uitgebreid;
schouders;
stoken.
-, ow. zweepen; to - at vice, (fig.) de onde handen; - shoulders, breede
deugd geeselen; to - on, hard vooruitloopen; to - out,
- plain, wijde vlakte; 5. aanzienlijk, belangrijk; - in(rijsch.) uitslaan (met de achterpooten); (fig.) dwaashecome, aanzienlijk -, groot inkomen; 6. talrijk; - family,
den doen, buiten de palen treden. *- ED, (lesjt), dw.
groot -, talrijk gezin; - company, talrijk gezelschap; bn. gezweept enz.; Zie LASH. *-ER, (- ur), m. v. 1. zweepopulation, aanzienlijke bevolking; 7. overvloedig; -- proper, -ster; 2. hekelaar, spotter, -ster, m. v.; 3. (zeev.) sjor
visions, groote voorraad; 8. zwaarlijvig, krachtig; 9.
-touw, -end, o. 5-ING, dw. bn, zweepend; - whip,-ring
breed, ontwikkeld; to talk -, breed -, groot spreken,
klappende zweep, v.; to bound with one - spring, met
bluffen; to treat something -ly, iets in het breede beeen enkelen sprong vooruitschieten. -, s. 1. (het) zweehandelen; to be at -, vrij zijn; ira the air at -, in de
pen enz.: zie LASH, bw.; 2. zweepslag, m.; 3. sjorring,
vrije lucht; among the people at -, in liet midden van
naaiing, V. bindsel, o.; cross -, kruissjorring; dead eye
het volk; to go at -, gaan waar men wil; to talk at -,
-, hartbindsel; - of a boat, bootkrabber; - of the mes
in het breede bespreken; 10. (zeev.) ruim; to sail -, met
voldie
naaiing van de kabellering; - of the shrouds,-sengr,
(fig.)agentlenzan-,iem.
ruimen wind zeilen; 11.
wantbindsel; - of a tailblock, zwieping van een staart
komen onafhankelijk is. *-B6NED,bn. forsch, geschonkt.
tail -, staarttouw. *- oUT, s, buitensporigheid, v.-blok;
* -LIMBED, bn. forsch van leden. - MONEY, s, comptant,
o. klinkende munt, v. 5-WIND, s. (zeev.) ruime -, Lask, (lesk), s. (veearts.), zie LAX. -, ow. (zeev.) ruim
zeilen, kruisen. *- ET, ('-ket), s. 1. snoer, v.-schot
bakstagswind, m.
koord, o. lus, V.; 2. (zeev.) rijglijn (van een zeil), v.
Large, (laardsj), bw. (zeev.) met halven wind zeilen.
*-ING, dw. kruisend; zie LASK, Ow.; in -, afhoudend.
Largeness, (laardsj' -nes), s. 1. grootte; 2. dikte, zwaarte:
3. breedte, wijdte, v. omvang, m. uitgebreidheid; 4. (fig.) Lass, (laas), s. jong meisje, o.; country -, dorpsmeisje,
o. * - LORN, bn. door zijn meisje verlaten.
grootheid, verhevenheid, v.; - of heart, grootheid van
Lassitude, (les'-si-tjoed), s. 1, vermoeienis, vermoeidhart, - van ziel; 5. edelmoedigheid, mildheid, v.
heid; 2. (gen.) matheid, v.
Largess, (laar'-djes), s. 1. ruime gave; 2. mildheid, vrijLasso, (les'-so), s. touw -, o. strik (om wilde paarden te
gevigheid, v.
vangen), m.
Larghetto, (lar-ghet'-to), bijw. (muz.) een weinig langLast, (laast), bn. 1. laatst, laatste; - year, verleden jaar;
zaam, larghetto. -, s. Zie LARGO.
he has been waiting for the - ten days, tien dagen
Largifluous ,(laar-djif'-lu-us),bn.ruim vlietend, - vloeiend
wacht hij nu, - reeds; - night, 1. gisteren avond; 2.
Largish, (laardsj'-isj), bn. (w. g.) eenigszins ruim.
dezen nacht; in the - degree, in den laagsten (minsten)
Largition, (laar- dji'-sjun), s. uitdeeling, schenking (van
graad; the - week but one, de voorlaatste week; - came
ruime gaven), v.

LAS. - LAT.

LAT.

he, het laatste kwam hij; in heaven the - shall be the
first, hier namaals zullen de laatsten de eersten zijn; to
breathe one's -, den (zijnen) laatsten adem uitblazen; the
- they saw of him, de laatste maal dat men hem heeft
gezien; I am surprised to see you in the very - place
where you ought to be, ik ben verwonderd u daar te vinden, waar ik u het minst behoorde te ontmoeten; at -,
at the -, eindelijk, ten laatste; to hold out till the -, to
the -, to the very -, tot op het laatste oogenblik weêrstand bieden; to the - a renegate, afvallige tot het einde
toe; 2. (kh.) vorige; your - favor, uw laatste geëerde
(brief); the - of this month, de laatste dezer maand; the
-- of July, ultimo Juli; our - respects, onze laatste
letteren. -, bijw. 1. laatst, de laatste maal; when we
saw her -, toen wij haar laatst zagen; how long isit since
you bathed -? hoe lang is het geleden dat gij u niet
gebaad hebt ? 2. in de laatste plaats, ten laatste; 3. eindelijk, ten slotte; 4. voor de laatste maal. -nEIR, s.
(recht.) fiscus, landsheer, m.
Last, (laast), ow. duren, blijven; this color will not -,
die kleur blijft (houdt) niet; the apples did not-, de appelen bleven niet goed; the water will not - a week,
1. er is geen water genoeg voor déne week; 2. het water
blijft geen week goed; to - out, het uithouden, langer

Late, (leet), bw. opzoeken.
Lateen, (let'-ien), bn. (zeev.) getuigd met latijnzeilen.

duren dan.
Last, (maast), s. 1. last (koren)maat = 30 hectoliter;
scheepsmaat - 2 tonnen; vochtmaat = 17 hectoliter, m.;
port-, (zeev.) dolboord; 2. gewicht van onderscheiden
zwaarte (gemeenlijk = 2000 kilogram),o.; 3.scheepslading,
v.; 4, ballast, m.
Last, (maast), s. 1. (schoenm.) leest, v.; to psi on (upon)
the -, op de leest slaan . *_MAKER, m. leestenmaker, m.
Lastage, (laast'-idsj), (zeev.) 1. ballast, m.; 2. -, duty of
-, scheepsvracht; 3. inlading, v.
Lasted, (laast'-id), dw. geduurd,geleden enz.;zie LAST, ow.
Lastery, (laast'-ur -i), s. (very.) zek, roode kleur, v.
Lasting, (laast'-ing), dw. bn., *-LY, bijw. durend, blijvend enz. -, S. 1. (het) duren, duur, m.; zie LAST, ow.;
2. (kh.) soort wollen stof, v. -NEss, s. duurzaamheid,
v. duur, m. vastheid, v.
Lastly, laast' -li), bijw. 1. ten laatste, eindelijk; 2. on-

langs, durend, blijvend.
Latania, (ie- tee'- ni -e), s. Amerikaansche palmboom, m.
Latch, (letsj), s. 1. (timm.) klink (eenei deur); 2. (zeev.)
rijglijn (van een zeil), v.; zie LASKET. *-BoLT, s. (smid.)
klinkbout, grendel, m. 5 -KEY, S. klinksleutel, in. -spij,v.
Latch, (letsj), bw. 1. met -, op de klink sluiten, van een
klink voorzien; 2. (Shak.) likken.
Latehet, (letsj'-it). s. 1. schoenkoord, o. -riem, m.; 2.
elastieke gesp; 3. (stoomw.) klink eener vuurdeur, v.
Late, (lent), bn., * -LY, bijw. 1. laat; is it-? is het laat?
it is getting -, het wordt laat; it was now growing -,
het begon nu laat te worden; it is too -, het is te laat;
you are -, gij komt laat; the harvest will be --, de oogst
zal laat binnenkomen; he was too - by five minutes, hij
kwam vijf minuten te laat; he will not be -, hij zal
niet (te) laat komen ; hij zal niet te laat (in den
nacht) naar huis komen; to keep - hours, laat naar
huis komen ; laat te bed gaan ; what made you so -?
waarom komt gij zoo laat te huis ? the emperor was
- in taking the field, de keizer trok eerst laat te
velde; 2. langzaam, achterlijk; - summer, late zomer;
melons are - this year, de meloenen komen laat dit
jaar; 3. vergevorderd (van tijd); until a - hour in the
night, tot een laat nachtelijk uur; it was - in the season.
het jaargetijde was reeds ver gevorderd; he began at a
- period of his life, hij begon in een vergevorderd tijd
zijn leven; 4. vorig, vroeger; the - administra--perkvan
tion, het vorige bestuur; the - mayor, de vorige -, laatste
burgemeester; miss B., - of S..., freule B., laatste eigenares van S...; 5. wijlen; the - Mr. B., wijlen de heer
B.; the - queen, de overleden koningin; 6. jongst, laatst;
the - rains, de laatste regens; of - years, in de laatste
(laatstverloopen) j aren; of-, laatst, laatstelijk; a - author,
een nieuwere -, moderne schrijver; - intelligence, het laat
nieuws; this was a - present of A. to B., dit was in-ste
den laatsten tijd door A. aan B. gegeven; B. - of Rome,
B. het laatst te Rome woonachtig. -, bijw. 1. to sit up
-, laat opzitten ; better - than never, beter laat dan nooit;
they met - in 18..., zij ontmoetten (zagen) elkander in het
najaar van 18...; 2. onlangs, laatst. -v, bn. (Shale.)
laatkomend, opgehouden.
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* - SAIL, S. (zeev.) latijnzeil, o.
Lately, (-leet'-li),bijw. onlangs, dezer dagen.
Latency, (lee'-tin -si), s. 1. afgetrokkenheid, stilzwijgend
duisternis, verborgenheid. *...TENT, ('-tent),-heid;2.
bn., -LY, bijw. 1. verborgen, 2. geheim; - reason, geheime reden.

Lateness, (leet' -nes), s. 1. late -, vertraagde komst, v.

(het) late uur; the - of his arrival has deranged our plans,
zijne late komst heeft onze plannen in de war gestuurd;
2. vertraging, v. late bloei (eenar vrucht enz.), m.; 3.
(het) vergevorderde (van den tijd ens.); - in the season,
vergevorderd jaargetijde; 4. (het) late, vergevorderde.
Later, (leet'-ur), vergr. tr. later; in - times, 1, in den
laatsten (laatstverloopen) tijd ; 2. in latere tijden.
bijw. sooner or -, vroeg of laat ; it was no - than
yesterday, gisteren pas, - nog; zie verder LATE en LATELY.
Lateral, (let'-ur-el), bn., 5 -LY, bijw. 1. op -, aan de -,
ter zijde, zijde...; 2. (wisk.)- equation, vergelijking van
den eersten graad; 3. (plant.) ter zijde staand; 4 (heelk.)
- operation, zijdelingeche (steen)snede, v.; 5. judge -,
bijzitter, m. *-ITC, S. (het) zijdelingsche.
Lateran, (let'-ur-en), s. Lateraan (naam van een paleis
met kerk te Rome), kerk van St.-Jan van Lateraan, v.
Latered, (leet'-urd), bn. uitgesteld, vertraagd.
Laterifolious, (let-ur- i -foo'- li -us), bn. (plant.) met zij
bladeren.
-delingsch
Lateritious, (let-ur -ie'- sjus), bn. (gen.) gebakken- steenkleurig, -achtig.
Latest, (legit'-ist), bn, overtr, tr. (de, het), laatst (van den
tijd); at -, op zijn laatst; the-news, de laatste berichten.
Lateward, (legit'-wurd), bijw. eenigszins laat, wat laat.
Lath, (laath) S. 1. lat; 2. platte roede, v.; 3. district, deel
van een graafschap, o. 5 -BRICK, s. lat -, daktichel, m.
5 -WOOD, s. splitshout, o. *-^voRK, S. staketsel, roos
-terwk,o.
Lath, (laath), bw. van latten voorzien, met latten betimmeren. *-ED, dw. bn. met latten betimmerd.
Lathe, (laath), S. 1. (draai.) draaibank, v.; to cut in the
-, draaien, gedraaid werk maken; 2. (fig.) rust, v.
Lather, (laath'-ur), s.1. (zeep)schuim; 2. (rijsch.) schuim
(van den bek) ; 3. (gen.) zweet, o. -, ow. schuimen.
*-. bw. 1. (zeep) doen schuimen; 2. inzeepen. *-ED,
dw. bn. 1. geschuimd; 2. ingezeept. * -ING, dw. be.
1, schuimend; 2. inzeepend.
Lathy, (laath' -i) bn. dun (als een lat), mager, dor.
Latibulize, (le-tib' joe -lajz), ow. 1. den winterslaap
houden, overwinteren (van dieren); 2. (fig.) zich schuil
houden.
Laticlave, (let' -i kleev), s. (Rom. gesch.) breede purperen strook (over den tabbaard der raadshoeren), latus
clavus, v.

Laticostate, (let -i- cos'-tet), bn. breedribbig, breedgeribd.
Latidentate, (let -i- den'-tet), be. met breede tanden.
Latifolious, (let- i -fo'- li -us), bn. breedbladerig.
Latin, (let'-in), bu. Latijnsch; the - church, de Roomsehkatholieke kerk. *-, s. (het) Latijn (taal); to speak-,
Latijn spreken; low -, monniken -, middeleeuwschLatijn;
dog -, keukenlatijn; the -s, de Latijnen (volk). *-ISx,
S. Latij nsche spraakwending , v. Latinisme, o. *=IST,
m. v. kenner -, kenster der Latijnsche taal, Latinist,
m.v.- ITY, (-tin'-i-ti), s. zuiverheid van den Latijnschen
stijl, latiniteit, v.
Latinize, (let'-in-aj z), bw. eene Latij nsche wending geven
aan, latiniseeren. -, ow. Latijnsche woorden en vormen
bezigen.
--n, ('-ajzd), dw. bn. gelatiniseerd; zie
LATINIZE. * ...ING, dw . latiniseerend.
Latinly, (let'-in -li), bijw. op zijn Latijnsch.
Latirostrous, (let -i-ros' - tros), bn. breedbekkig, breedgebekt (van vogels).
Latish, (leet'-isj) bn. ietwat laat.
Latitancy, (let' -i- ten -si), s. gmv. (w. g.) (het) verborgen -, verscholen liggen. 5 ...ANT, (' -ent), be. verscholen,

loerend.
Latitat, (let'- i -tet), s. (recht.) dagvaarding voor de recht bank genaamd Queen's-(King's) bench, v.
Latitate, (let'- i -tet), ow. verborgen zijn. *...TON, (-tee'sjun), s. verborgenheid. v.

Latitude, (let' - i - tjoed). s. 1. (aardr.) breedte, v.; north
-, northern -, noorderbreedte; southern -, zuider -

breedte; - by dead account, gegiste breedte; to find -.
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LAT. - LAU.

breedte berekenen; horse-, meridiaan van de Bermudische eilanden; - in, bekomen breedte; left -, afgezeilde breedte; warm -, verzengde luchtstreek; 2. streek,

LAU. -- LAV.
kennen geven; to - out one, harder lachen dan een ander; to - one out of the room, iem. door gelach, - door
spot verdrijven, - de kamer uitjagen; she could not her cousin out of these apprehensions, al hare spotternijen
konden den angst harer nicht niet doen bedaren; lie

zone; 3. (fig.) uitgebreidheid, ruimte, v.; he indulged
him a certain -, hij liet hem zekere ruimte; he
-cd hims if out of the intention, lachend gaf hij het
indulges in considerable - with, hij veroorlooft zich
voornemen op; to - to scorn, door bespotting ver^ehgroote vrijheden jegens. *...INAL, ('-din-el), bn. (aardr.)
telijk maken.
de noorder- of zuiderbreedte betreffend.
Latitudinarian, (-din-ee'ri-en), bn. 1. onbeperkt, on- Laughable, (laf' - i -bl), bn., *... BLY, bijw. belachelijk,
bespottelijk. *-NESS, s. belachelijkheid, bespottelijkgehinderd; 2. vrijzinnig, vrijdenkend. -, m. vrijgeest,
heid, v.
vrijdenker, m. *...ARISM,5. vrljgeesterij, vrijdenkerij,leer
Laughed, (laaft), dw, en bn, gelachen.
der vrijgeesten, v.
Latitudinous, (let -i -tjoe'din-us), bn. wijd uitgestrekt, Laugher, (laaf' -ur), m. v. lacher, lachster, m. v.
Laughing, (laaf'ing), dw. bn., 5 -ay, bijw. lachend;
breedte bezittend.
I cannot help -, ik kan mij niet weirhouden te laLatium, (lee'-sji-um), s. (oude aardr.) Latium (Italië) o,
chen; to cry with -, schateren van lachen; to die with
Latona, (le'-to -ne), s. (fab.) Latona (moeder van Apollo).
-, barsten van lachen; it inas no - matter, er was
Latrant, (lee' - trust), bn, blaffend.
geen reden tot lachen. *-, s. (het) lachen; constant -,
Latrate, (lee'-tret), ow. blaffen. ...ION, (-tree-sjun), s.
het onophoudelijk lachen; we had more -, wij lach
(het) blaffen.
meer, er werd nog meer gelachen. 5 -GAS, s.-telznog
Latria, (le-traj'-e), s. hoogste -, (Gods)vereering, v.
(scheik.) nitro-oxydgas, o. *_STOCK, s. voorwerp van geLatrobite, (let' ro-bajt),s. (delfst.) soort Labradorsteen, m.
lach, - van bespotting, o.
Latrociny, (let'-ro-sin -i), s. diefstal, m.
Latten, (let'-tin), s. 1. blik; 2. geelkoper, o. -, bn. Laughter, (laaf' -tur), s. gelach, o. schaterlach, m.; to
break into -, in lachen uitbarsten; fit of-, vlaag van
geelkoperen; rolled -, koper in rollen. * -BRASS, s.
lachen, lachbui. *-LEss, bn. zonder te lachen.
blad -, geslagen koper, o . *-SHAVINGS, S .mv. kopervijlsel,o.
Latter, (let'-tur), bn. vergr. tr. i. later, laatste, jongste; Laughtworthy, (laaf' -wurthi), bn. waard uitgelachen
te worden, belaclienswaard.
the - rains, de latere regenbuien; in these - ages, in
onze latere eeuwen; the -part of summer, het einde van Laumonite, (lao'-mun-ajt), s, soort schuimsteen, m.
den zomer, de nazomer; the - Empire, (gesch.) het Oost Launce, (laans), s. lans ; balans, v.
keizerrijk; 2. (in tegenst. van-Romeinsch(Byzatj) Launcelot, (laan'-si -lut), s. Lancelot (m. n.).
former), de laatste, deze , dit; both clergy and laity, the Launch, (laantsj), s. 1. (zeev.) hellend vlak, o.; 2. naam
eener soort van barkas; pinnace - , barkassloep; 3: zie
former from interest, the - from indignation, joined,
LAUNCHING. 5 -WEDGE, S. (zeev.) Stootwig, v.
geeste'ijken en leeken, genen uit belang, dezen uit ver
zich... - caoP, - MATH,-ontwardig,ve n Launch, (laanstj), bw. 1. (zeev.) van stapel laten loopes,
te water laten, laten afloopen (een schip); 2. wcrpen,slinS. naoogst, m. nagras; etgroen, o. * -LY, bijw. ten laatste.
geren, losgooien. -, ow.- out, forth, uitschieten, weg -,
*- FRUITS, S. mv. late herfstvruchten, v. mv.

heenvliegen ; to - into sea, In zee steken. 5 -ED,.
Lattice, (let'-tin), s. 1. traliewerk, o. rooster, m. ras
(laantsjt), dw. bn. te water gelaten enz.; zie LAUNCH .
hek, o . 5 -LIKE, bn, tralieachtig, getraliod.-terwk;2,
Launching,
dw. bn. te water latend enz.; - planks,
-woRx,
s.
traliewerk,
o.
* -wINDow, S. tralievenster, o. *
(zeev.) afloopplanken. -, s. 1. (het) afloopen, te water
Lattice, (let'-tis), bw. 1. als -, met traliën bewerken; 2.
laten (van een schip); 2. vooruitgang, m. (het) vooruit
van traliën voorzien; to - up, betraliën. 5 -D, ('-tist),
snellen, - schieten. 5 -ANCHOR, S . (zeev.) afloop-anker (bij
dw. bn. getralied.
het te water laten), o. iS-BLOCK, s. hellingblok, o.
Laud, (land), s. lof, m. lofgebed, (inz. r. k.), lof, o. 5 -CRADL E, s. (zeev.) stapel, wieg (waarop het schip rust),
bw. 1. loven, prijzen, roemen; 2. (r. k.) het lof(gebed)
m. v. * -DRAUGHT, s. diepgang bij het afloopen, m.
zingen *-ABLE, ('- i -bl), bn., * -ABLY, bijw. 1. prijzens* -wA.YS, s. mv. wieghouten, o. mv.
waard, lofwaard, loffelijk; 2. (gen.) goedaardig, gezond.
* -ABILITY,(-ebil'44i), * -ABLEuXSS, S. lofwaardigheid, V. Laund, (laand), s. dreef, v.
Laudanum, (laud'-e-num), s. (apoth.) opium- aftreksel, Launder, (laan-dur), V. 1. waschvrouw, v.; 2. (mijnw.) wa.terbak, m. -, bw. wasschee (bevochtigen). *-ER,('-ur),
laudanum, o.
m, kleêrenwasscher, m.
Laudation, (lao-dee'-sjun), s. lof, lofgebed, o.
Laudative, (laod'-e-tiv), s. lofrede, v. - dicht, o....oRY, Laundress, (laan' -dres), v. 1. waschvrouw; 2. huishoudster, v. -, ow. (goed) wassehen.
bn. lovend, prijzend, lof...; - prayers, lofgebeden. -, s.
Laundry, (laan' -dri ), s. 1. waschhuis, o. bleekerij, v.;
1. (het) lofgebed; 2. lofrede, v.
2. (het) wasschen; 3, wasch, v. waschgoed, o.
Lauder, (lao' -dur), m. lofredenaar, m.
Laugh, (laf), s. lach, m. gelach, o., to burst into -, in Laura, (loor'-e), v. Laura (v. n.).
een lach uitbarsten; to enjoy a hearty - over, harte Laureate, (laor'- i -et), bn. bekroond (met lauweren); tlae
poet -, 1. de bekroonde -, gelauwerde dichter; 2. hofiets) lachen; what hearty -s we have had, hoe-lijk(over
dichter in Engeland. *-, bw. bekronen (met lauweren,
hartelijk lachten wij; they had assembled to have another
met een prijs, eene medaille enz.). 5 -D, dw. bn. bekroond.
- at him, zij waren bijeengekomen om nog eens hartelijk
.

a -SHIP, s. rang -, eer van den bekroonde, m. v. *...In G,.
over hem te lachen; they will have - upon me, zij zuldw. bn, bekroond. -, s. (het) bekronen. *... ATION,
len (men zal) mij uitlachen; you have had your -, gij
(-ee-sjun), s. 1. bekroning; 2. verhooging tot zekeren
hebt nu naar hartelust gelachen; to turn of the -, de
academischen
graad (in Engeland), v.
het
to
carry
of
the
-,
lachers aan zijne zijde scharen;
laatste lachen, het veld behouden; the - was against Laurel, (lao' -ril), s. 1. laurier; (dicht.) lauwer, m.; crown
of -s, lauwerkrans; 2. laurierboom, m.; spurge-, (plant.)
her, de lachers waren niet aan hare zijde; she feigns a
kellerhals ; - of Alexandria, muizedoorn, (soort) steek-, zij dwingt zich tot een lach; to raise a --, gelach
palm, m. *- CHERRY, S. (plant.) laurierkers, v. *-HERB,
verwekken; this raised the - against him, dat verwekte
s. (plant.) laurierkruid, o. *-WREATH, S. lauwerkr^ns,m.
een algemeen gelach ten zijnen koste; to rouse into a at, doen uitlachen ; - and-lay down, zeker kaartspel. Laureled, (lao'-rild), bn. (dicht.) gelauwerd, met lauweren
gekroond.
Laugh, (laf), ow. 1. - at, lachen; lie -s to himself,
hij lacht in zich zelven; hé -sin his sleeve, hij lacht in Laurence, (lor' -ens), m. Laurens, Laurentius (m. n.).
de vuist ; to burst out in -ing, in lachen uitbarsten; Laurencia, (lor -in' sji-e), v. Laurentia (v. n.).
let them - that win, wie het laatste lacht, lacht het Lauriferous,(lao- rif '-ur-us),bn.laurier-,lauwerdragend.
best; there was nothing to - at, er was geen reden tot Laurin, (lao'-rin), s. (plant.) zuur uit de laurierbezie, o.
lachen ; 2. (dicht.) glimlachen, toelachen; then -s Laurustina,(lao'-res-tin), s. (plant.) wilde laurierboom, m..

the childish year, dan lacht het ontluikend jaargetijde;
3. - at, lachen over, bespotten ; he hates to be -ed at,
hij verfoeit het uitgelachen te worden; they -cd at it,
zij lachten er om; to - out, schateren van lachen. -,
bw. he -cd a scornful laugh, hij lachte minachtend; to of a proposal, een voorstel lachend van de hand witzen;
to - out a loud applause, zijnen bijval door luid gelach te

Laury, (loo'-ri), v. Loortje (verk. van Laura), (v. n.).
Laus Deo, (lao'os-di'-o), tw. God zij lof!
Lauskraut, (laas' -krout), s. (plant.) luiskruid, o.
Lautu, (laa'-toe), s. (gesch.) hoofdwrong, diadeem (der
Inca's van Peru), v. o.
Lauwine, (lao'-wien), s. sneeuwval, m.
Lava, (lee'-we), s. lava, v. * -LIKE, bn. als lava.
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Lavater, (le-wee'-tur), m. Lavater (Duitsch wijsgeer).
snijden. * - DOG, s. jachthond (wiens hoefballen uitgesneLavatera, (le-wee'-ti-re), s. soort plant, v.
den zijn), m.
Lavation, (le-wee'-sjun), s. wassehing, spoeling, v.
Lawful, (lao'-feel), hn., * - LY, bijw. 1. wettig; several
Lavatory, (lev'-e-to-ri), s. 1, waseb p laats; 2. wassching
ships were condemned as - prizes, verscheidene schepen
(der ertsen); 3. wasehbank, waschtobbe, v.; 4. (gen.) kruiwerden als wettige prijzen verklaard; it was - to him,
denbad, voetbad, o.
hij had het recht ons, hij was gerechtigdom; 2. wettelijk,
Lave, (leev), s. (de) overigen, m. mv. rest, v.
rechtmatig; 3. veroorloofd; is it -for us to? is het ons
Lave, (leev), bw. 1, wassehen; 2. baden. *-, ow. zich
veroorloofd om ? - NESS, s. 1. wettigheid; 2. wettelijk
wasschen, zich baden. 5 -D, (leefd), dw. bn. gewasschen.
rechtmatigheid, v.
-leid,
*-EARED, bn. langoorig.
Lawless, (lao' -les), bn., 5 -LY, bijw. 1. wetteloos, barLaveer, (le- wier'), bw. (zeev.) opwerken, laveeren.
baarsch; - times, tijden van regeeringloosheid; - men,
Lavement, (leev'- ment), s. 1. (het) wasschen, wassching,
menschen zonder wet of recht; 2. onwettig, onrechtmatig;
iv.; 2. (gen.) lavement, o.
3. onrechtvaardig; 4. ordeloos, losbandig, tuchteloos; Lavender, (lev'-en -dur), s. (plant.) lavendel, v. 5 -COTTON,
passions, ongeregelde driften; a meteor in its - course,
S. (plant.) cypressenkrnid, o. -oII,, s. lavendelolie, v.
een luchtverschijnsel in zijnen ongeregelder loop.
* -SPIKE, S. nardus, m. *- WATER, S, lavendelwater (reuk
*-NEss, s. 1. wetteloosheid, 2. onwettigheid; 3. onrecht-water),o.
vaardigheid; 4. ordeloosheid, losbandigheid, v.
Laver, (lee'-vur), s. 1. waschbekken, o. lampetkom, v.; Lawn, (laon), s. 1. (kl.) kamerdoek, garengaas, o.;
2. (plant.) eereprijs, m. *-ocK, s, leeuwerik, m.
French -, batist; 2. Anglieaansch bisschoppelijk gewaad;
Laver, (lee'-vur), bw bevochtigen; zie LAVE, bw.
3_ grasperk, o. open plek (in een Bosch); 4. wildbaan;
Laving, (leev'-ing), dw. bn. wasschand, badend; the
5. dreef, warande, v. * -SLEEVES, S. mv.1. kamerdoeksche
vessel's - side, het door de wateren bespoelde scheepsmouwen, v. mv.; 2. (fig.) (het) Anglicaansch episcoboord. *-, s. (het) wasschen.
paat.
Lavinia, (ic -win-i.e) v.
v. Lavinia (v. n.).
Lawny, (laon' -i), bn. 1. vrij, open, vlak (in het bosch);
Lavinium, (le-win'- i -um), s. (oude aardr.) Lavinium
2. van kamerdoek, kamerdoeksch.
(Italië), o.
Lawrence, (lao'- eens), m. Laurens, Laurentius (m.
Lavish, (lev'-isj), bn., *- LY, bijw. 1. verkwistend; - of
n.); saint -, de heilige Laurentius; the Saint -, de St.
expense, kwistig in het uitgeven ; - expenditure, hoog Laurens (rivier in Noord - Amerika).
opgedreven verteringen; 2. (Shak.) onbeteugeld. k-, bw. Lawyer, (lao' jur), en. rechtsgeleerde, jurist, advocaat,m,
- on, away, verkwisten, doorbrengen. 5 -ED, ('-isjt),
*--LIKE, bn. als (waar) rechtsgeleerde, - rechtskundige.
dw, bn. verkwist. *--ER, ('-ur), m. v. verkwister, -ster,
als (degelijk) jurist. *- LY, bn. rechtskundig, juridisch.
doorbrenger, -ster, m. v. -ING, dw. bn. verkwis- Lax, (leks), s. buikloop, m. diarrhee, v. -, bn., 5 -LY,
tend. -, s. (het) verkwisten. 5 -MENT, 0 -NEss, S. ver
bijw. 1. los, slap; a - rope, een loshangend touw; 2.
-kwistng,
V.
onvast, slap; - bres, slappe spieren, - vezelen; 3.
Lavolt, (le-volt') s. oud -Engelsche dans, lavolta; m.
week, licht op te lossen; 4. (gen.) loslijvig; 5. (fig.) onbeLaw, (lao), s. 1. wet, v.; the - and the prophets, de wet
stemd; losbandig; - morals, ongeregelde zeden. * -ATION,
(van Mozes) en de Profeten; the - of nature, het na(-ee'-sjun), s. 1. losmaking; 2. diarrhee, v. buikloop, m.;
tuurrecht; the -s of nature, of honor, de wetten dor
3. losheid, slapheid, v. *- ATIVE, ('-e tiv), bn. (gen.)
natuur, - der eer; the - of mecanics, de wet der werkdrijvend, purgeerend. -, s, purgeermiddel, o. purgatie, v.
tuigkunde; to be -, tot wet verheven -, rechtsgeldig zijn;
* -ATIVENESS, ('-e-tiv -nes), s. (gen.) drijvende -, purgerto become a -, tot wet worden; to give the - to, de wet
rende kracht, - werking, v. 5 --ITY, 5 -NESS, s. 1. losheid,
geven aan, heersehen over; that roguery came within the
slapheid; 2. onvastheid; 3. (gen.) loslijvigheid, v.; 4. (fig.)
-, dat schelmstuk viel onder het bereik der wet, de
gebrek aan juistheid, o. onbestemdheid; 5. (fig.) losheld
wet bedreigde zoodanigo schelmerij met straf; 2. recht,
(van zeden enz.), losbandigheid, v.
0.; the - of nations, het volkenrecht; canon -, ecclesias- Lay, (lee), vt gelegen; zie LIE.
tical -, kerkelijk recht; civil, common -, burgerlijk took Lay, (lee), bn. wereldlijk, leek. *-BROTHER, m. leeke(Romeinseh)reeht; commercial, merchant-, handelsrecht;
broeder, m. * -CLERK, m. koster, voorlezer (in de kerk),
criminal -, lijfstraffelijk recht; marine, maritime, sea -,
m. * - DAYS, s. mv. (zeev.) ligdagen, m. mv. *_ELDER, In.
zeerecht, maritiem recht; martial -, oorlogsrecht, krijgsoudste, diaken (eereer kerk), m. 5 -FIGURE, s. ledepop,
wet; -s of customs, tariefwetten, tolwetten; - of mark,
V. 5 -LAND, s. (landb.) braakland, o. *- MAN, m. 1.
represaille-recht; statute, written -, geschreven (in teleek; 2. (kerk)voorzanger, m.; 3. ledepop, v. *- SISTER,
genst. van unwritten -), costumier- recht; doctor of -,
v. wereldlijke zuster (in tegenst. van geestelijke zuster
doctor in de rechten, advocaat; by cou7.8e of -, langs
of non), v. * -STALL, S. mestvaalt, - groef, v. *- TIME, S.
den weg van rechten; 3. recht, o. rechtspraak, v.; to beat
leg-, broeitijd, m.
-, procedeeren, pleiten; I will bring the - upon him, Lay, (lee), s. 1. rij, laag, v. bed, o. bedding, v.; 2.
ik zal hem in rechten vervolgen; to go to -, den weg
(mest)hoop, m.; 3. weide, v. weiland, o.; 4. (zeev.) slag
van rechten inslaan; to go to - with, laten dagvaarden,
(in touwwerk), m.; 5. weddenschap, v. pari, o. inleg,
insinueeren; to have the - on, to take the - of, iem.
(spel), m.; 6. (oudt.) lied, liedje, gezang, o.; the - of the
in rechten vervolgen; there 's - to be had, men kan zich
last minstrel, het lied van den laatsten minnezanger; 7.
wel recht verschaffen; dict of-, rechtspraak; togive- to a
stut (van een weefgetouw), m.
hare, (jag.) aan een haas ruimte tot ontkomen laten; she Lay, (lee), bw. onr. (vt en vdw. laid), 1. leggen, plaatwas apt to take the - into her own hands, zij had de gesen, zetten, stellen; to - the cloth, de tafel dekken; to
woonte zich zelve recht te verschaffen; 4. balie, recht- bricks, steenera metselen; to - the foundation of, den
bank, v. rechtsambt, o.; a gentleoaan belonging to the -,
grondslag -, de fondamenten leggen van; to - one's
een heer tot de balie behoorend; the supreme place in
hand on, zijne hand leggen op, (ook fig.) in bezit nemen;
the -, liet hoogste rechterlijke ambt; he entered upon the
the first horse he could - his hand on, het eerste (beste)
profession of the -, hij betrad de rechterlijke loopbaan;
paard dat hem onder de hand kwam; they shall - hands
5. edict, raadsbesluit (ook fig.); 6. rechtsgeding, o.; 7.
on the sick, (Bijb.) ,.ij zullen den zieke de hand opleggen
rechtsgeleerdheid, v. *- BOOK, s. rechtsgeleerd werk, o.
(zegenen); - hands on him, maakt u meester van hem, grijpt
*- BREAKER, m. v. overtreder -, overtreedster der wet,
hem; to - violent hands on, geweldige-, schendige handen
m. v. 5 -CHARGES, * -EXPENSES, S, mv. gerechts -, proces
slaan aan, to - violent hands on one's self, zich om het
5 -DAY, s. gerechtsdag, termijn, (dag der)-kosten,mv.
leven brengen, zelfmoord plegen; to - a bloton, een smet
terechtzitting, m. * -GIYER, m wetgever, m. *--GIVING,
werpen op; to - in the grave, ter aarde bestellen; (fig.) in
s. wetgeving, v. --, bn. wetgevend. *- LORE, s. rechts
het graf doen dalen; - this story to heart, neem dit ver
wetenschap van het recht, v.- arAKER,-gelrdhi,
harte, onthoud het wel; he laid the morass into a-halter
m. v. wetgever, - geefster, m. v. *- MoNGER, m. 1, zaak
lawn, hij herschiep het moeras in een grasperk; to - it
pompadvocaat; 2. rechtsverdraaier, m.-warnem,(fig.)
on, er op los gaan, - hakken; to - under the necessity of,
*- STUDENT, m. student in de rechten, m. *- SUIT, S.
in de noodzakelijkheid brengen te; to - under contribuproces, rechtsgeding, o.; to bring in, to enter a -, een
tion, schatplichtig maken, op contributie stellen; to geding aanhangig maken, een geschil voor de rechtbank
under obligation, verplichtingen opleggen; to - under the
brengen. * - TERM, s. rechtsterm, m.
restraint of laws, aan het gezag der wet onderwerpen;
Law, (lao), bw. (jag.) den jachthonden de hoefballen uitto - under a temptation, in verzoeking brengen; 2.
,
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nederleggen, bewaren, verbergen; the swallow has found
a nest where she may — her young, de zwaluw heeft een
nest gevonden waar zij hare jongen kan verbergen; to

— eggs, eieren leggen; he laid his robe from him, hij
trok zijnen tabbaard uit; I hoped to — my bones in my
native place, ik hoopte mijn gebeente in mijn geboorteland te doen rusten; he laid himself to rest, hij vlijde
zich te rust; on the flowery herb I found me laid, ik
vond dat ik op de bebloemde weide lag; to — corn, koren(sehoven) omleggen; I laid him lifeless at my feet, ik

strekte hem levenloos aan mijne voeten neder; 3. inpakken (zoutevisch); 4. (tuin.) afleggen, afzetten; 5. opdienen, opdissehen; to — meat on the table, vleesch opdienen; the supper was ready laid, het avondmaal was opgediend; 6. opgooien (kalk, pleister); 7. uitspreiden (een
dekkleed, een tapijt enz.); 8. bereiden, gereed maken; to
— an ambush, ?ene hinderlaag voorbereiden; to — siege,
belegeren, het beleg slaan (om); to — a snare, een strik
spannen (inz. fig.); to — a plan, een plan maken, een
ontwerp vormen; her plans were deeply laid, hare plannen
waren diep doordacht; we have laid it so, that, wij hebben het derwijze aangelegd, dat; 9. overleggen, geven,
doen (rekening en verantwoording); to — a case before,
Bene zaak -, een geval blootleggen aan, - onder de ooggin
brengen aan; he laid his wishes before me, hij ontvouwde mij zijnen wensch; to — an appeal, (recht.) in
hooger beroep gaan; to — a charge on, eerre beschuldiging inbrengen tegen; to — a claim to, aanspraak maken
op, zijn recht doen gelden op; to — a wager, Bene wedden schap aangaan; I'll — my life, that, ik verwed er mijn
leven onder, dat ; 10. voorschrijven (regels, bevelen);
instructiën geven ; 11. schuiven, overbrengen op (een
last, eene beschuldiging); 12. nederslaan, doen bedaren, doen zakken; the shower has laid the dust, die regenbui heeft het stof nedergeslagen; to — a spirit, eerre
geestverschijning bezweren,- verjagen; 13. (zeev.) leggen,
zetten, brengen, richten, slaan; to — a cable, een kabel
slaan; to — on a careen, kielen (een schip); to — the
course, den koers leggen; to — decks, de dekken leggen; to — on oars, op riemen leggen (saluut); to — points,
seizings maken; to — ropes, touwwerk slaan; to — thin
ropes, lijnen slaan; to — the land, het land uit het gezicht verliezen; to — a cable, een touw vastleggen; 14.
(met bij V. naamw.), to — asleep, doen inslapen, te slapen
leggen; to — bare, blootleggen, voor oogen houden, te
kennen geven; to — dead, dooden, neêrvellen; to — dry,
droog leggen; to — flat, plat leggen; to — low, neder slaan, gelijk maken met; to — open, openleggen; to —
open a country to the enemy, een land zonder verdediging
tegen den vijand laten; you — yourself open to blame, gij
geeft u aan berisping bloot; (ook fig.) ontdekken, blootleggen; vast projects were laid open to, veruitziende plannen openden zich voor... (aan...); to — thick, dicht opeen planten; to — waste, verwoesten, plat-, afleopen (een
land); 15. (met bijwoorden), to —aback, (zeev.) tegenbras sen, tegenleggen; to — all flat aback, (zeev.) alles tegenbrassen om te deinzen; to — along, uitspreiden, omver-,
ter aarde werpen; to — apart, to — aside, ter zijde leggen; (fig.) opschorten, afzien van; to — away, wegleggen;
verlaten, opgeven, zich ontdoen van; to — by, weg -, ter
zijde leggen, wegsluiten, bewaren, niet meergebruiken,
wegzenden, bedanken, wegnemen; zich ontdoen van, afleggen; — your weapons by, leg uwe wapenen af; she laid
by her veil, zij ontdeed zich van haren sluier; to —
dnwn, nederleggen, op den grond -, ter aarde zetten, plaatsen; to — down arms, de wapenen neêrleggen; to —
down buoys. (zeev.) boeien leggen; to — one's self down,
zich nederleggen, nedervlijen; to — down, in bewaring
geven, verpanden; for her I dare my life — down, voor
haar durf ik mijn leven verpanden; to — down, betalen,
storten, grondvesten, stichten, vaststellen (een begin-

sel enz.); he laid down a plan of restoring his fortune,
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nemen; to — on, opleggen (verf, verguldsel enz.); to —
on thick, te veel verf opbrengen, te vet smeren (met boter,
vet); to — on with, besmeren met; to — on the skin, (zeev.)
de huid aanbrengen; (fig.) Iíe giveth strength who —eth
On the load, (Bijb.) Hij geeft kracht die den last oplegt,
- geeft te dragen; to — on blows, klappen geven, afrossen; — on the dogs, (jag.) laat de honden uit (op
den reuk) ; to — it on, overvragen ; vleien, honig
om den mond smeren; she —s it on, zij gaat er op los,
zij doet zich te goed; to — out, uitleggen, ter zijde
schuiven; (kaarts.) ecarteeren ; schikken, voorbereiden;
to — out a garden, — a road, een tuin -, een weg aanleggen; (ook) vergrooten; the garden is laid out into a
grove, a vineyard and an allotment for herbs, de tuin
is verdeeld in een bosschage, een wijngaard en een
moesbed; that field will be laid out into streets, dit veld
zal in lanen worden verdeeld; to — out a plan, een plan
opmaken, - ontwerpen, - schetsen; to — out, begraven,
ter- aarde -bestellen; uitstallen (goederen); to — out irreligion, met ongodsdienstigheid pronken; to — out
money at interest, geld uitzetten, - op rente plaatsen; ta
— out one's thoughts upon the public, al zijne gedachten
aan 's volks belang wijden; to — out all one's strength,
al zijne kracht besteden; to — out one's self for the good
of the country, zich voor het welzijn van zijn vaderland
opofferen; she laid herself out to win me, zij deed al het
mogelijke om mij te winnen; to — over, leggen -, strijken over, bedekken met; to — over with gold, vergulden,
incrusteeren; to — over, in-, besmeren; to — together,
samenloggen, -vouwen, samenvoegen; (fig.) they laid their
heads together, zij staken hunne hoofden bij elkander;
to — together, onderling vergelijken (zaken); to — up,
op-, ter zijde -, wegleggen, bewaren, opsparen, opstapelen, opsluiten; he is laid up with the gout, hij wordt
door de jicht aan zijn bed gekluisterd; you will be laid
up with spasms, benauwdheden zullen u kwellen; to —
up field, een veld laten braak liggen; to — up a ship
in ordinary, een schip opleggen. - buiten dienst stellen;16.
leggen (eieren); 17. to — knife aboard, veroveren. k —, ow.
1. wedden (om); 2. zoeken (naar, te); 3. (met bijwoorden),
to — about, to — about one, naar alle zijden -, in het
rond slaan, zich rondvechten, hemel en aarde bewegen;
to — at, slaan (naar) ; to — at anchor, ten anker liggen;
to — a trim, op zijn last liggen; to — abreast, naast
elkander liggen; to — across, dwars voorover gaan; ta
— by, bijliggen; to — by (a ship), onder den wind ver
to — by line, volgens de lijnen uitleggen; to —-valen;
for clear hawses, voor klare kluizen liggen; to — in for,
openingen doen om, trachten naar ; to — in calm,
met stilte ronddrijven; to — in stays, in de wending
liggen; to — moored, vertuid liggen; to — near the wind,
na aan den wind liggen; to — of; uitslaan; to — on,
er op los slaan, - los gaan; (ook fig.); to — on the beam,
(zeev.) door eens bui overvallen worden; to — on the
same tack, over denzelfden boeg liggen; to — the course,
koers liggen; to — south, voor zuid liggen; to — out,
maatregelen nemen, elkander verstaan over; to — out
alongside of a ship, op zijde van een schip gaan liggen;
to — to, krachtig op zijde staan, in werking brengen,
bestoken, vervolgen; (zeev.) bijdraaien, knijpen aan den
wind; to — upon, lastig vallen, tot last zijn, wedden
(voor iem.); to — upon the other tack, over den anderen
boeg -, over stag gaan.
Layer, (lee'- nv), s. 1, laag, v. bed, o.; 2. leggende hen,
v.; 3. (jag.) leger, o.; 4. (tuin.) loot, v. afzetsel, stek, o.
tuinbedding; 5. (mets.) zandlaag, v.—, m. v. grond
-ster enz., m. v.; a — out, verkwister, -ster;-legr,
a — up, spaarder, potter, -ster. —in c, s. (tuinb.) voortplanting door afzetsels, - door stekken, y.
Laying, (lee' -ing), dw. brr. leggend, liggend enz.; hens
past —, hennen die niet meer leggen. *—, s. ]. (het)
leggen enz.; zie LAY, bw. en ow.; the — out of a
garden, de aanleg van een tuin; P. (het) eieren leggen, eierbroeierij, v.; 3. grondslag, m. *— BLOCX, s.
(zeev.) stapelblok, o. *- DAYS, s. mv. (zeev.) ligdagen,
m. mv. —Hoog, s. springrad, o. °— PRESS, s. (boekb.)
snijpers, v. * - TOP, s. touwslagershout, o. *— WALK, s..
lijnbaan, touwslagerij, v.

hij vormde het plan zijne fortuin te herstellen; what
is laid down by the law of God, wat door Gods wil is bepaald; cases not laid down in the books, ziektegevallen niet
in boeken omschreven; to — down, afzien van, neêrleggen
(een ambt); — down your work, laat uw werk; to —
down one's life for, zijn leven opofferen voor, - ten beste
geven voor; to — down, uiteenzetten, bijbrengen; to — ed- Lazar, (lee'-zur), m. v. melaatsche, m. v. — Hous:, s.
lazarushuis, lazaret, o. 5 -LIKE, * -LY, bn, melaatsch.
gewise, waterpas leggen; to — forth, uitspreiden, uit
*—wonr, S. lazaruswortel, m.
begraven (een doode); to — in, inleggen; to —-legn,
in provisions, voorraad verzamelen; to — of, af-, weg- Lazaret, (lez-e-ret'), *— To, s. lazaret, pesthuis, gesticht
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voor ongeneeslijke zieken, o.; quarantaineplaats, v.
Lazarite, (lez'-e-rajt),m, naam eener orde van (Fransehe)
zendelingen (1732), m.
Lazarus, (lez'-e-rus), m. Lazarus (m. v.).
Lazaroni, (lez-e-roo'-ni), m. mv. lazzaroni, Napolitaansehe bedelaars, m. mv.
Laze, (leez), ow. (gem.) luieren, lanterfanten. -, bw.
verluieren.
Lazerole, (lee-zi-rol), s. mispelpeer, v.
Lazily, (lee'-zi-li), bijw. zie LAZY.
Laziness, (lee'-zi-nes), s. gmv. luiheid, vadsigheid, traagheid, v.
Lazing, (lee'-zing), dw. bn. (w. g.) verluierend (den
tijd enz.).
Lazuli, (lez'-joe-li), bn . zie LAPIS LAZULI. * ...LITE, ('-lajt),
s. lazuursteen. m.
Lazy, (lee'-zi), bn. 1. lui, vadsig, traag; to keep a - state,
een lui leven leiden; a - fight, een trage vlucht (van
vogels); 2. (fig.) ledig, werkeloos ; moments , ledige
oogenblikken, ledige tijd, snipperuurtj es. *-BON Es, m. v.
luiaard, m. v . * -PAINT FR, s. (zeev.) vanglijn, v.
-

leiden, voeren; to - one captive, iem. gevankelijk wegvoeren; to - troops, troepen aanvoeren; he led her from
the room, hij leidde haar de kamer uit; other steeds were
to be led, er moesten andere paarden worden aange-

braeht; to - the dance, den dans beginnen, de eerste aan
den dans zijn; the fox led us c chase of two hours, de
vos hield ons twee uren met zijne vervolging bezig; 2V.
led the house, N. stond aan het hoofd der (ministeriëele)
partij in het Huis (dor Gemeenten); to - club, klaveren spelen (in het whist): 2. (fig.) besturen, voeren,
leiden (tot); to - into a mistake, an error, bedriegen,
doen dwalen; this would - him into a belief that, dit
zou hem doen gelooven dat; to - the head another way,
(zcev.) van koers veranderen; I led them into their foroer habits of easy chat, ik voerde hen tot hunnen vroegeren aangenamen kout terug; this led her to reflect,
dit bracht haar tot nadenken; to - by force, sleepen; to
- from, afwenden; 3. doorbrengen, beleven; to - a quiet
life, een vreedzaam leven leiden; he will - you a sad
life, hij zal u een droevig leven doen leiden. -, (met
bijwoorden), to - about, rondleiden, - voeren; to - along,
voeren langs, medevoegen, nledesleepen; to - astray, van
den rechten weg afbrengen; (ook fig.); to - away, weg

Lea, (li), s. 1. weide, v. weiland; 2. grasperk, vlakland, o.;
the watery - , (dicht.) de watervlakte, de wijde plas.
Leach, (lietsj), s. houtasch, loog, v. *-BRI01+;, s. moe
to --breng,mdvo n;(fig.)medslp
droogbak (voor zout), m.-derlog,v.*TROUGHs
luck, terugbrengen, - voeren, - leiden; to - fords, voor
*-TUB, S. loogkuip, v.
vooruitbrengen, doen vorderen; to - in, bin--warts,
nenleiden, - voeren, - brengen; - the»z in, laat hen binLeach, (lietsj), bw. bogen. *-^D, (lietsjt), dw. bn. genenkomen; to - of; wegbrengen, - voeren, - leiden, uitgeloogd. * -ING, dw. be. longend. -, s. (hete bogen.
black
-,
witlood;
o.;
white
-,
,
(led),
s.
1.
lood,
leide
doen, afbrengen (van een weg); to - off trump,
Lead
troef spelen; to - on, voorwaarts brengen, - voeren, -leipotlood; red -, menie; office -, papierdekker; sugar of
den; (fig.) voeren -, drijven tot; to - out, uitbrengen,
-, (scheik.) loodsuiker; pig of -, blok lood, schuitje
lood; sheet -, lood in bladen, platlood; phosphate of -,
-voeren, - leiden; to be led out to su fer, naar de straf
(scheik.) phosphorzuurlood; keswick -, (scheik.) loodgeleid worden; to - out, (mil.) uitbrengen, ten-plats
mijn; milled -, geplet lood; muriate of -, zoutzuurstrijde voeren, de verschansingen doen verlaten; to groen
looderts;
2.
(scheik.)
out one, iem. uitlaten, - uitgeleide doen; (fig.) afschepen,
lood; yellowish green -,
van den rechten weg afbrengen; to - over, over-, naar
(zeev.) dieplood; to arm the -, het (diep)lood klaar made overzijde brengen, - voeren, - leiden; (ook fig.); to ken; deep sea -, zwaar (diep)lood; to yet a cast of the -,
up, naar boven brengen, - voeren, - leiden, doen voor
eene boding verkrijgen; hand -, handlood; to heave the
-, het lood gooien; to put the - over side, het lood bij
gaan, voorbrengen, opleiden (ten dans); he led his-warts
daughter up to liss ]L, hij stelde zijne dochter aan
de valreep over boord gooien; to run by the -, op
het lood doorzeilen; vent apron of -, platlood over het
mejuffrouw B. voor. -, ow. 1. vooruit -, aan liet hoofd
gaan, - optrekken; 2. leiden; this road -s to, deze weg
zundgat; 3. (drukk.) spatie, interlinie, v.; 4. -s, mv.
boden dak, daklood, o. *-ASf$s, s. mv. loodasch, v.
leidt (voert) naar; 3. heersehen; 4. den toon geven (in
*-col.oR, s. loodkleur, v. * -COLORED, bn. loodkleueen gezelschap); 5. voorhand zijn (in het spel); den voor
rig, - grijs. * -CRYSTAL, S. looderts, o. * -EATER, S. gomhebben (in het balspel enz.); to - off, het begin-slag
elastiek, V . * -GLANCIr, s. gewone loodmijn, v. - looderts,
maken, het bal openen; (fig.) zich aan het hoofd stellen;
to - on, voorgaan.
o.; compact --, verdicht looderts . * -GLASS, S. loodglas,
o. * -LINE, S. (zeev.) loodlijn, v. peillood, o.; hand -, Leaded, (led'-id), dw. ho. gelood enz.; zie LEAD,Fbw.
handloodlijn; -block, loodlijnblok; -tub, loodlijnbalie. Leaden, (led'-dn), bn. 1. loodes, van lood; 2. (fig.) log,
* -MAKING, * -MANUFACTURE, S. loodgieterij, v. (het)
traag; 3. eenvoudig, dom. * -IIEARTEI), bn. ongevoelig,
loodgieten . * -MINI{, 8. loodmijn, - groef, v. *_NAILS,
koud . 0 -HEELED, ho. traag, langzaam. *_snor, zie
s. mv. (zeev.) loodnagels, m. mv. *-onZ, s. looderts, o.;
LEADSFIOT. * -STEPPIOG, ho. log voorttredend.
potter's -, loodpoeder (tot pottenglazuur); antimonial Leader, (lied'-or), m. v. 1. aanvoerder, leider, -ster,
sulphuret -, spiesglans-looderts, bournoniet ; blue -,
eerste, voorste; 2. gids, geleider, -ster, m. v.; 3. hoofd, o.
blauwerts; white -, sparry white -, wit looderts, licht
bevelhebber, - voerder, m. v.; 4. partijhoofd, o. (gem.) bel
loodspaath; red -, chroomzuur - looderts. *-PENCIL, s.
orkestmeester, dirigent, kapelmeester; 6. hoofd-hamel;5.
potlood, o. *-Pr.uG, s, boden stop, m. *-sx0T, S. schroot,
-, o. aanvoerder der ministeribelepartij (in het Huis der
o. hagel,m.*-sPAR, S. loodspaath, o.*-TAIL, S. waterlood,
Gemeenten) ; 7. (recht.) deken der orde van advocaten; S.
halfmetaal, o . * -TREE, s. (scheik.) lood -, saturnusboom,
toongever (in de gezelschapskringen), m.; 9. (kaartsp.)
m. * -vITRIOI ., s. loodvitriool., vitriool - looderts, o.
voorhand, v.; (bilj.) aequitspeler; 1 i) . (zeev.) voorgast, m.;
*_WO RK , s, loodgieterij, v. *-woRT, s. (plant.) lood11. (zeev.) schip aan het hoofd van de linie, o.; 12.
kruid, o.
(rij sch.) voorrij der; voorman, m.; 13. (drukk.) kwadraatj e,
Lead, (lied), s. gmv. 1. leiding, v. bestuur, o.; to have
O.; 1.4 . hoofdartikel (in een dagblad), o. *-sgip, s. bevelthe -, de leiding hebben, aan het hoofd staan; (fig.)
hebberschap, o. enz.
voorop gaan, den toon geven; to take the -, zich aan Leading, (led'-ing), dw. bn. loodend enz.; zie LEAD, bw.
het hoofd stellen; he took the - of the [louse, hij werd Leading, (lied' -ing), dw. bn.,-L^, bij w. leidend enz.
het hoofd der ministeriëele partij in het Huis (der Ge*-, s. (het) leiden enz.; zie LEAD. -, bn. eerste, voor
meenten); at dinner my wife took the-, aan tafel had
hoofd... * -ARTICLE, s. hoofd-, leidend arti--namste,
mijne vrouw het presidium, maakte zij de honneurs;
kel (in een dagblad), o . * -BLOCK, s. (zeev.) voet -, leitot go on with a clear -, de voorste zijn (in de wedrenblok, o. * --BOARD, s. pijpdeksel, o. * -CARD, s. eerste -,
nen); to have the -, de voorste zijn; to take the - of
aangespeelde kaart, v. * -EXAMPLE . s. voorbeeld tot naother countries, andere volken voorbijstreven, - overtreffen
volging, o. *-FACT, S. hoofdzaak, v, hoofdfeit, o. -Fw(in); 2. aanvang, m. ; to have the -, (kaarts.) voorhand
SHION, s. heerschende mode, v. *-HAND, s. 1. (spel)
zijn; moeten deelera; he was obliged to follow my -,
voorhand, v.; 2. (kh.) magazijn -, bureau-chef, m.-HOgsE,
hij was verplicht in mijne kleur te spelen; 3. (bilj.)
s. zadelpaard, o. *-MAN, s. 1. aanvoerder, m. hoofd, o.;
acquit, v.; 4. -s of the slide, (stoomw.) aanvankelijke
2. belhamel; 3, voordanser, m. *-MARK, s. (zeev.) merk,
stoomopening, vervroeging, v.; 5. (zeev.) smalle doorgang
a. baken, ton, v. *-OroTivE, s. aanleidende -, beweegoor-

(in de IJszee), m.
Lead, (led), bw. 1. met lood dekken, bekleeden; 2. (drukk.)
spatieeren; 3. boden, plombeeren, boden merken hangen
(aan).
Lead , (lied), bw. onr. (vt en vdw. led), 1. leiden, ge-

zaak, v . * -PART , s. (zeev.) loopende part, o. *-uUasTION, s, hoofdvraag, -quaestie, v. 5 -SHIP, s. schip aan
het hoofd van de linie, o. *-STRING, s. leiband, m.;
to be in -s, (fig.) aan den leiband logpen. -WIND, s.
(zeev.) ruime wind, m.
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Leads, (lieds), s. mv. (zeev.) leiblokken van de marsseho- Leap, (liep), ow. onr. (vt. en vdw. leaped en leapt), 1.
ten, o. mv.
springen, huppelen; to - for joy, van vreugde opsprinLeadsman, (leds'-men), m. (zeev.) looder, peiler, m.
gen; to - again, weder opspringen; to - from -, on a
Leady, (led' -i), bn. 1. boden; 2. loodkleurig.
horse, van -, op een paard springen; that made his heart
Leaf, (lief), s. (mv. leaves), 1. blad; fly -, los blad
- into his throat, dit deed hem het hart in den boezem
(papier); to turn down a -, eene vouw in een blad(zijde)
(van vreugde) opspringen;2. snellen, rennen,zieh spoeden;
maken; to turn over a -, een blad omslaan; to turn
3, uitspringen; to - about, rondspringen; to - away,
over a new -, (fig.) van gedrag veranderen, zich ver
weg -, heenspringen, - huppe'en; to - of; springen af,
vleugel (eener deur enz.), m.; 3. verleng--betrn;2.
- van...; to - out, uitspringen. -, bw. 1, overspringen;
stuk, blad eener tafel; 4. verlaat (eener sluis), o.; 5.
2. bespringen, dekken (van dieren). * - ED, dw. bn. be(uurw.) tand (van het éehappement); 6. (werkt.) zwasprongen enz.; zie LEAP, ow. en bw. *- ER, ('-ur), m. v.
luwstaart; 7. (draai.) spaander, m. *- BEATER, m.
springer, -ster, m. v. * - ING, dw. bn., * - LY, bij w.
goudslager, m.- BRAss, S. klatergoud, a. * -BRIDGE,
springend enz. -, s. (het) springen, (het) bespringen
s. dubbele ophaalbrug, v. *- BUD, s. (plant.) knop, m.
enz.; zie LEAP, ow. en bw. -BEETLE, S. springkever,
m. -HoRsE, s. (rijsch.) springpaard, o.
knopje, o. *- CROWNED, bn. met bladeren gekroond,
- bekransd. * - FAT, s. (ontL) dierlijk vet, o. *- GOLD, Leapt, (liept), dw. bn. zie LEAPED.
s. blad-, geslagen goud, o. * - LARD, S. spek van dierlijk Lear, (lier), m. King -, Koning Lear (treurspel van Shakvet, o. * -METAL, s. gepiet metaal, o. * - SCALE, s.
speare).
(plant.) vliesachtig aanhangsel, o. *- SILVER, s. geslagen Learing, (lier' -ing), s. (stoomw.) hals (eener as), m.
zilver, o. *-- STALK, S. (tuinti.) bladstengel, m. *- TO- Learn, (lurn), bw. reg. en onr. (vt. en vdw. learned en.
learnt), 1, leeren; to - to play on the flute, op de fluit
BACCO, s. tabak in bladen, v. - vAr.vz, s. (stoomw.)
leeren spelen, - blazen; to - counsel from, leeren -, leshangklep, v.
sen ontvangen van; 2. leeren, onderrichten; 3. vernemen,
Leaf, (lief), ow. bladeren krijgen, in blad schieten. *-,
hooren; 4. ondervinden, inzien. -, ow. leeren, zich onbw. 1. (laken) koud persen; 2. (wijng.) afbladeren.
derrichten; to -- of, leeren bij. *- ED, dw. bn., -LY, bijw.
Leafage, (lief'-idsj), s. gebladerte, loof, o.
geleerd. -, bn. wel onderwezen; a - man, een geleerd
Leafed, (heft), dw. ho. gebladerd; zie LEAF, ow.
man; the -, de geleerden; a - lawyer, een kundig
Leafiness, (lief' -i-nes), s. bladerrijkheid, v.
Leafing, (lief'ing), dw. bn. bladeren krijgend.
rechtsgeleerde. *- ER, m. v. 1. leerling, scholier, -ster;
2. nieuweling, beginner, -ster, m. v. * - ING, dw, bn. leeLeafless, (lief'les), ho. 1. bladerloos; 2. ontbladerd.
*-NEss, S. bladerloosheid, v.
rend enz. -, s. 1. (het) meeren enz.; zie LEARN, bw. en
ow.; 2. geleerdheid, wetenschap, kunde; 3. bedrevenheid,
Leaflet, (lief'-lit), S. blaadje (van planten), o.
Leafy, (lief' -i), bn. bladerig, bebladerd, loof...
behendigheid, v. -NESS, S. geleerdheid, v.
League, (liegh), s. 1. verbond, o.; 2. (Fr. gesch) Ligue; Learnt, (lurnt), dw. bn. zie LEARNED.
3. (Fransehe) zeemijl (=V graad = 1 uur), v.; to go Leasable, (liez'- i -bl), bn. verhuurbuur.
ten -s, (zeev.) tien (zee)mijlen loopen; seven - boots, Lease, (liez), s. 1. huur, pacht, v.; to take on -, in pacht
nemen; --- for years, jaarpacht, huur op tijd; long -,
(fig.) laarzen van zeven mijlen, reusachtig snelle stappen.
pacht op langen termijn; to let on -, in huur (in pacht)
League, (liegh), ow. zich verbinden (met), bij een (gegeven; to make a -, to take a -, eene huur (eene pacht)
heim) verbond toetreden. *- D, dw. bn. verbonden. *-- R,
sluiten; to run out a -, eene pacht laten eindigen,
('-ur), m, v. 1. verbondene, bondgenoot, m. v.; 2. (Fr.
- afloopen; the - is out, de huur (pacht) is verstreken;
gesch.) ligueur, m.; 3. (w. g.) beleg, o.; 4. legerplaats,
life's -, (dicht.) levenstijd, toegekende levensduur; 2.
v. ...ING, dw. bn. zich verbindend (met).
huur -, pachttijd, m. *- HOLD, s. 1. huur, pacht, verhuLeak, (hek), s. 1. spleet, scheur, v.; 2, lek, (ook zeev.),
ring, verpachting, v.; 2. pachthoeve, v. -goed, o. -, bn.
o.; to spring a -, een lek krijgen, lek worden; to stop
gehuurd, verhuurd, verpacht. *-HOLDER, m. v. huurder,
a --, een lek stoppen; 3. waterverlies (uit een kanaal),
pachter, -ster, m. v. * -PAROLE, s. (recht.) mondelinge
o.-, ow. lekken, lek zijn; to - out, uitlekken, (ook
huur, v.
fig.) ruchtbaar worden. -, bw. laten uitloopen. * - AGE,
('-ifs)), s. (het) lek worden, lek, o. lekkage, v. * - ING, Lease, (lies), bw. verhuren, verpachten. -, ow. (landti.)
nalezen. -D, dw. bn. verhuurd, verpacht. -R, ('-ur),
dw. bn. lekkend. -, s. (het) lekken; zie LEAK, ow. en
m. v. nalezer, naleesster, m. v.
LEAKAGE.
-Y, bn. 1. lek; 2. (fig.) praatzuchtig.
Leash, (liesj), s. 1. koppeltouw, o. -riem, m.; to keep in
Leal, (hiel), bn. zie LOYAL.
the -, vasthouden aan een touw (als een hond); 2.
Learn, (hem), s. (jag.) koppeltouw, o. lijn, v. -ER,
koppel, m. drietal, o.; a - of greyhounds, drie haze('-or), s. (jag.) speurhond, m.
windhonden; 3. band, m. snoer, o. -, bw. (jag.) kopLean, (lien), bw., *_LY, bw. 1. mager; to get, grow
pelen, samenbinden, - voeren (aan een touw). *- ED,
-, mager worden, vermageren; to make -, doen ver
mager, zinledig, onbeduidend; a - dis--magern;2.(fi)
(liesjt), dw. bn. gekoppeld enz., zie LEASH, bw. 5 -ING,
dw. bn. koppelend enz. -, s. (het) koppelen enz.; zie
sertation, een magere verhandeling; 3. armoedig, nietig.
LEASH, bw.
* -Bow, S. (zeev.) scherpe boeg, m. * - FACED, *-LOOKING,
bn. mager van aangezicht. *-FLESHED, bn. (Bijb.) mager Leasing, (liez'ing), s. 1. logen, valschheid, v.; 2. smaad
verpachting, verhuring, v.
-redn,v.m;3
in den vleeze. *- To, s. (bk.) bij -, nevengebouwtje, potLeasow, (lies'-ao), s. weide, v. weiland, o.
huis, o. * -WITTED, bn. dom.
Least, (liest), bn. overt. tr., minst, geringst, kleinst; the
Lean, (lien), s. (het) magere, mager vleesch, o.
- emotion, de geringste aandoening. -, s. (de, het)
Lean, (lien), ow. reg. en onr. (vdw. leant), 1. on, upon,
minste ; the - that can be done, het geringste dat
leunen, steunen (op); he was -ing against the shrouds,
kan gedaan worden; to say the -, om niet alles te
hij leunde tegen het want; 2. bukken, overzitten; she
zeggen; not in the -, niet in het allerminst. -, bij w.
-ed down from her horse towards me, zij boog zich op
he who - deserves it, hij die het het allerminst verhaar paard voorover naar mij; to - back, achterover
dient; at -, at the -, ten minste; at the very -, ten
leunen (op een stoel); 3. (fig.) overhellen, neigen (tot).
allerminste.
* -ED, dw. geleund enz.; zie LEAN, ow. -ING, dw. bn.
leunend enz.; the - tower of Fisa, de schuine toren Leat, (liet), s. verlaat, o.; - of a mill, molensluis, v.
van Pisa. -, s.(het) leunen enz.; zie LEAN, ow. *-STAFF, Leather, (meth'-ur), leder, o.; Russian -, Russisch leder;
Marocco -, marokijn; sheep's -, kalfsleder; rougla -,ruw -,
s. 1. , krukstok, dikke stok; 2. (fig.) steun, stut, m.
ongelooid leder; unwrought -, onbewerkt leder;tanned -,
*-sTocx, s. steunsel, o. steun, stut, m.
gelooid leder; saturated -, vet leder; dubbed -, curried -,
Leander, (li -en' -dur), m. Leander (m. n.).
bereid leder; dressing -, Deensch leder, dressed, wrought -,
Leanness, (lien' -nes), s. 1. magerheid; 2. (fig.) armzaligheid, onbeduidendheid, zinledigheid, v.
bewerkt leder; pump -, pompleder; upper-, (schoenm.)
bovenleer. *-, tin. lederen, van leder. *_BAG, s. lede
Leant, (lient), dw. bn. zie LEANED.
beurs, v. * -BOTTLE, S. lederen zak, m. *-Box, s.-ren
Leany, (lien' -i), bn. vlug, vaardig.
to
take
a
-,
een
lederen.
m.;
fig.),
(tabaks)buidel, m. *- BRACES, s. mv. hangriemen,
s.
1.
sprong,
(ook
Leap, (liep),
m. mv. * -BREECHES, s. mv. lederen broek, v. * - COAT, S.
sprong doen; to make a - at, een sprong doen naar; at
appel met harde schil, m. *_CUTTER, m. v. riemsnij der,
a -, met één sprong; 2. zet, m.; 3. ruimte (van een
-ster, In. v. *- DRESSER, m. lederbereider, looier, m.
sprong), sprongverheid, v.; 3. (het) springen op. -FROG,
*-- DRESSING, s. (het) lederbereiden, leerlooierij, v.
s. haasje -over(jongensspel),o. * - YEAR, S. schrikkeljaar, o.
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* -EMBOSSER, m. sagrijnmaker, - werker, m. * - GIRTHS,
S. mv. (drukk.) krukriemen, m. mv. *-HANGINGS, s.mv.lederbehangsel, o. * -JACKET, s. soort (Australische) visch,
m. * -MOUTHED, bn. met tanden in de keel (van vissehen).
*-SELLER, m. V. lederkooper, - handelaar, -ster, m. v.
* -SLING, S. riem, m. *- STUMPS, S. (teek.) doezelaar,
m. *- TRADE, S. lederhandel, m. * - wIT GED, bn. met
lederen vleugels (als een vleermuis). *-wooD, S. (plant.)
lederhout, o.
Leathern, (leth'-urn), bn. 1. lederen; 2. van eerre huid,
van vel.
Leathery, (leth'-ur-i), bn. 1. lederachtig, als vel; 2.
(plant.) dik; 3. (fig.) dom, beperkt.
Leave, (lieu), s. 1. verlof, o. vergunning, v.; give me to, vergun mij te; he has my -, ik heb het hem toegestaan, hij mag•, I wi ?l not ask - of him, ik zal hem er
geen verlof toe vragen; by your -! met uw verlof! I
beg - to, ik neem de vrijheid om..., vergun mij te,
neem niet kwalijk! by your -! (in de volkstaal uitgesproken : taj e-lif), van onderen ! uit den weg! under
N's -, als N. het vergunt; I must have - to, het moest
mij vrijstaan om; 2. afscheid, vaarwel, o.; to take of, afscheid nemen van, vaarwel zeggen aan, ver
to take French -, een Fransch compliment-trekn;
maken, uit een gezelschap zich stil verwijderen; 3.
(mil.) verlof, o.; to be absent on -, met verlof zijn; to
get - of absence, verlof krijgen; to overstay, overstop
-, het verlof overschrijden. * -TAKING, S. vaarwel, afscheid, o.
Leave, (liev), bw. our. (vt en vdw. left), 1, verlaten,
opgeven, achterlaten; we have left all, wij hebben alles
verlaten; the fever -s lijm at three o'clock, de koorts
verlaat hem te drie ure; I was left once more upon the
world, ik zag mij weder alleen en verlaten op de wereld; to - trade, uit den handel treden; they - him to
his fate, zij laten hem aan zij n lot over; she begged to
be left to her repose, zij verzocht dat men haar liet rusten; - the matter to me, laat mij de zaak over, laat mij
begaan; I - to the company if, ik laat het aan het gezelschap over te oordeelen of; I was left to my self, ik
bleef aan mij zelven overgelaten; - hiss to me, laat
hem aan mij over; 2. vertrekken uit; we left the harbor
the..., wij verlieten de haven den...; the officer left theroom,
de officier verliet de kamer; to - home, het huis verlaten, uitgaan; - my house, the room, ga mijn huis -, ga de
kamer uit; 3. laten, overlaten; did you - something for
them to do? liet gij hun nog iets over te doen ? he has
left no stone unturned, hij liet geen steen op den anderen,
hij bewoog hemel en aarde; he will - nothing unattemptcd, hij zal niets onbeproefd laten; to - a good name,
een goeden naam achterlaten; to - alone. alleen laten,
laten begaan; - me alone for that, laat mij daarmede
omspringen; nothing was left to plunder, niets bleef er
over te plunderen; to be left till called for, posterestante (op een brief) ; Zve have still enough left for
happiness, wij bezitten nog genoeg om gelukkig te kun
zijn; he has only three left, er blijven hem nog-ne
slechts drie over; to have nothing left to wish for, niets
meer te wensehen overig hebben; there was no choice left
but to, er bleef geen andere keus dan to; to - the anchor,
(zeev.) het ankerlaten slippen. -, (met bijwoorden), toabout, laten rondslingeren; to - behind, achterlaten, niet
medenemer; to be left behind, achterblijven; to - his
competitors behind, zijne mededingers voorbijstreven; to
- off, verlaten; ter zijde laten, staken; he has left of
smoking, hij rookt niet meer; to - of a garment, een
kleedingstuk afleggen, niet meer dragon; to - of a habit,
eene gewoonte afleggen; to - of practice, de praktijk
opgeven; to - of an old acquaintance, een oude kennbs -, een ouden vriend opgeven, er made breken; to qff the chase, (zeev.) de jacht (op een schip) opgeven; to
- out, buiten -, ter zijde laten; to - out ceremony, alle
plichtplegingen (ter zijde) laten; to - out a word, een
woord overslaan, - vergeten; he Zvas left out, hij werd vergeten, - overgeslagen. *-, ow. for 1. vertrekken, op
weg gaan (naar); she will not -for some time, zij zal voor
niet vertrekken; 2. of, ophouden, niet voort--erstnog
gaan; where did we - off ? waar zijn wij gebleven ? -off!! blijf daar ! houd op!
Leave, (lieu), bw. (w. g.) opheffen; lichten (krijgsvol1).
Leaved, (lievd), bn. 1. gebladerd, bladerig; narrow met smalle bladeren; 2. met (deur)vleugels; two - gate,
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poort met twee vleugels; two - table, opslagtafel met
twee bladen.
Leaveless, (liev'-les), bn. bladerloos.
Leaven, (lev'-un), s. 1. gest, v. zuurdeesem, m. zuurdeeg,
o. (ook fig.). -, bw. 1. doen zuren, - gesten, - rijzen; 2.
(fig.) bederven; verzuren. * - ED, (lev'nd), dw. bn. 1.
gezuurd, gegest; - bread, gerezen brood; Fransch
brood; 2. (fig.) bedorven. *- ING, dw. bn. gestend enz.
-, S. I. (het) gesten enz.; zie LEAVEN; 2. gesting, rijzing
(van brood), v. -ous, ('-us), bn. 1. gezuurd, gest...; 2.
(fig.) bedervend.
Leaver, (liev'-ur), m. v. die verlaat, die opgeeft enz.;
vertrekkende, m. v.; zie LEVER.
Leaves, (lievs), mv. zie LEAF.
Leaviness, (liev'-i-nes), s. bladerrijkheid, v.
Leaving, (liev'-ing), dw. bn. verlatend enz. -, s.
(het) verlaten enz.; zie LEAVE; upon -, bij het vertrek.
*-s, mv. 1. overblijfselen; overgeschoten brokken, o.
mv.; 2. (landb.) spoeling, v.; 3. gescheiden erts, o.
Leavy, (lieu'-i), bn. bladerig, vol bladeren.
Lebanon, (leb'-e-nun), s. (Bij b. aardr.) Libanon (berg) m.
Lech, (lek), zie LICK.
Lecher, (lesj'-ur), m. zwierbol, wellusteling, m. -, ow.
hoereeren, in ontucht leven. -oLS, ('-us), bn., -LY,
bijes. wellustig, geil. *-ousNEss, ('-us-nes), *- Y, s.
geilheid, wellustigheid, ontucht, v.
Lection, (lek' -sjun), s. lezing, beteekenis, v.; zie LESSON.
F -ARY, ('-e-ri), s. (r, k.) epistelboek, 0.
Lector, (lek'-tor), m. voorlezer (in de kerk), m.
Lecture, (lek' tjoer), s. 1. voorlezing, v.; a - on, een
voorlezing over; a course of-s, een reeks -, een cursus
van voorlezingen over; to attend a -, een openbare les
bijwonen; to attend -s, een cursus volgen; to deliver,
to give, to read -s, een cursus houden (over); to
found -s, een leerstoel vestigen ; to resume -s, een
cursus hervatten; 2. predikatie; 3, les (om uit liet hoofd
te loeren); 4. (fig.) boetpredikatie, bestraffing, v.; to read
a - to, den tekst lezen aan; 5. (oudt.) lezing, v. *- ROOM,
s. gehoorzaal (aan academiën ), v.
Lecture, (lek'-tjoer), ow. -- os, 1. leeraren, voorlezingen -, een cursus houden (over); to - on geometry, de
meetkunde onderwijzen; 2. prediken, catechiseeren. -,
bw. 1. vermanen, bestraffen, Sgem.) kapittelen; 2. uit
de hoogte toespreken. -D, dw. bn. geleeraard enz.; zie
LECTURE. *-R, ('-ur), m. 1. leeraar, professor, lector;
2. voorlezer (in eene kerk) ; 3. hulpprediker, catechiseer
-mestr,.
-SHIP, s. lectoraat, professoraat, o.
dw. bn: leerend; cursus houdend enz. -, s. (het)
leeraren enz.; zie LECTURE, ow. en bw.
Lecturn, (lek'-turn), s. lezenaar (in een kerk), m.
Led, (led), vt. leidde. *-, vdw. geleid enz.; zie LEAD.
* -CAPTAIN, m. (fig.) dienstvaardige volgeling, kruiper,
m. * - FARM, s. gemeenschappelijke pachthoeve, v.
* -HORSE, s. (rijsch.) handpaard, o.
Leda, (li'-do), v. (fab.) Leda (v. n.).
Leden, (led'-in), s. 1, ware zin, m.; 2. taal, v.
Ledge, (ledsj), s. 1. laag, v. bed, o. bedding, v.; 2. (timm.)
vooruitstekende rand, zwalp, m. rib, v. balkje, o.; 3.
(zeev.) blinde klip, V.; - of rocks, keten van klippen,
- van rotsen; 4. rif, 0.; head -gutter -, merkel in een luik.
Ledger, (ledsj'-ur), s. (boekh.) grootboek, o.
Ledgy, (ledsj'-i), bn. klippig, rotsig.
Ledon, (li' dun), s. midden eenei zoutgroef, o.
Lee, (lie), s. 1, zie LEES; 2. (zeev.) lij, zijde onder den
wind, V.; to come by the -, aan lij komen; to lay a ship
by the -, de zeilen doen tegenkomen; to bring by the
-, op den wind loopera; helm a -, aan lij het roer.
*-, bn. onder den wind. * -BOARD, s. (zeev.) zwaard,
o. *-Bow, s. lijboeg, m. *-BRkCES, s. mv. lijbrassen, v.
mv. *-BRAILS, s, mv. lijgeitouwen, o. mv. * -FALL, S. overhelling naar lij, v. -, ow. van den wind afkomen.
* -FANGE, s. ijzeren scheepsschrobber. - luiwagen, m.
* -FANGS, S. mv. (zeev.) ijzeren overloop voor den schoot,
m. *-GAGE, s. lijzijde, v. *-LURCH, s. (zeev.) (het) gieren voor anker, afvalling (naar lij), v. * -QUARTER, S.
lijzijde, v. -ROPES, s. mv. lij touwen, o. mv. lij tuig, o.
* -SEEL, s. overhelling naar lij, v. -SHIP, S. schip aan
lij, o. * -SHORE, S. lljwal, m. * -SIDE, * -SLOPE, S. hhijzijde, v. * -TACK, S. lijhals, m. * -TIDE, S. zie LEEWAgD.
-WAY, s. (zeev.) afvalling, drift, V.; to make -, sterk
afvallen naar lij; to allow the -, de wraak gissen.
Leech, (lietsj), s. (mv. -es), 4. veearts; 2. bloedzuiger
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(worm), m.; 3. (zeev.) lijk(zeil), o.; after -, fore -, achter-, voorlijk; foot -, onderlijk; to blow out the -es, uit
de lijken waaien; to hoist a Bail by the -es, een zeil
stijf opzetten. *-CRAFT, s, veeartsenijkunde, v.
*- FISHER, *-GATHERER, m. visschei -, verzamelaar van
bloedzuigers, m. * -FISHING, * -GATHLrRING, S. (het) visschen van bloedzuigers. * -LINES, S. mv.(zeev.)gordingen,
v. mv. 5 -LINING, s. (zeev.) verdubbeling, v. * - ROPE, S.
(zeev.) staand lijk, o. *- owL, S. nacht-, steenuil, m.
Leef, (lief), zie LIEF.
Leefance, (lief'-ens), s. (zeev.) luiwagen, m.
Leek, (hek), s. (plant.) look, o. prei, v.; - of vines, wilde
prei. *-POTTAGE, S. prei-, groentesoep, v.
Leekage, (liek'-idsj), s. (zeev.) afneming -, vermindering
van den inhoud (van een vat), v.
Leelite ,(lie'-lajt),s.veldspaath(naar dr.Lee dus genoemd),o.
Leer, (lier), s. 1. loensche blik; 2. lonk, m.; to give a -,
toelonken; 3. gemaakte vriendelijkheid, v.; perfidious --,
valsche glimlach. --, bn, nietig, ledig, onbeduidend.
*-, ow. at, on, upon, 1. loensch kijken; 2. lonken.
*-, bw. to - a man to ruin, iemand door lookjes in
het verderf lokken. *- ED, dw. gelonkt enz.: zie LEER.
s -ING, dw. bn., -Li, bijw. lonkend. -, s. (het) lonken.
Leero, (lie'-ro), s. lier, v. orgel, o. -, ow. orgelen,
op de lier spelen.
Lees, (lies), s. mv. 1. droesem, m.; - of wine, wijnmoer;
2. sapverven, v. mv.
Leese, (lies). bw. 1. verliezen; 2. verderven, benadeelen.
Leet, (liet), bn. zie LIGHT. -, s. (oudt.) leenrechtbank,
v. -gerecht, o. * - ALE, s. volksfeest bij gelegenheid der
leetdays, o. *- DAY, s: (oudt.) dag der terechtzitting, m.
*_5J die aan de rechtsmacht van een legit onder
-worpenis.
Leeward, (lie'-wurd), bn. en bijw. lijwaart, onder -, beto
aan
lij
vervallen;
to
fall
to
-,
neden den wind;
double to -, aan lij langs ioopen; to drop to -, naar lij
vérvallen, - afdrijven. * -ISLANDS, S. mv. (aardr.) eilanden
onder den wind, Kleine Antillen, o. mv. -SHIP, s. slechte
zeiler (schip), m. * - TIDE, S, stroom en wind te zamen, m.
Left, (left), bn. linksch; on the - hand, ter linkerhand;
OH the - side, ter linkerzijde, at, on the -, (bijw.)
links; to turn to the -, links draaien, - inslaan. 5 -HANnED, bn. linksch; - marriage, huwelijk met de linkerhand, morganatisch huwelijk. *-HANDEDLY, bijw. links.
* -HANDEDNESS, S. linksehheid, v. * - HANDINESS, S. (fig.)
linksch-, lompheid, stijfheid, gaucherie, v.
Left, (left), vt. liet. -, vdw. gelaten; zie LEAVE. - OFF,
bn. verlaten, opgegeven.
Leg, (legh), s. 1. been, o.; (ook fig.); wooden -, houten
been; a bad -, een zeer been; he is on his -s, hij is
op de been; hij is bezig te spreken (als redenaar); to
stand on one's own -s, (fig.) op zijne eigene beeneis staan,
zelfstandig zijn; he is on his last -s, (fig.) hij loopt op
zijne laatste beenen, hij is zijn einde nabij; to set one on
one's -s again, iem. weder op de been helpen; I have
7aot been of my -s since, ik heb geen knie gebogen sinds;
to take one off one's -s, iem. omverwerpen, - stooten;
your servant will give you a - up, uw knecht zal u een
pootje draaien, - u foppen, u bestelen; to put the right
-foremost, het rechterbeen vooruitzetten;(fig.)het hazenpad kiezen; to put the best - foremost, het beste beentje
vooruitzetten, zijn best doen; to get one's sea -s, het
loopen aan boord gewend worden; black -, bedrieger(in
het spel enz.), valsche speler; old black -s, de duivel,
de booze; 2. schenkel, poot, bout (van dieren), m.; a
of mutton, een sehapenbout; 3. poot (eener tafel), m.; 4.
(laarzen)been; 5. (meetk.) been, o. zi de, v.; shifting-,
naaldpunt (van een passer), o.; 6. vlegelstok; 7. groet, m.
buiging, v.; to made a -, hij boog zich; 8. to break a -,
vóór het huwelijk in de kraam komen. * - BAIL, s. (fig.)
vlucht,v.(het)hazenpad. * HARNESS,S.beenstukken,o.mv.
* -REST, s. steun, stut (voor het been), m. -s, mv. (zeev.)
1. parten van boe]ijnspruiten; of therortinets,riftalieschinkel; 2. (stoomes.) vereenlgingspijpen (tusschen de ketels), v. mv. *-s- BLOCK. s. (zeev.) buikgoráingsblok, o.
Legacy, (legh'-e -si), (mv. -les), legaat, toegekend erfdeel,
o. erfmaking, v.; to leave a- to, een legaat vermaken aan.
* -HUNTER,m.v. j achtmaker, -maakster op erfenissen,m.v.
Legal, (lie'-ghul), bn., - LI'. bijw. 1. wettig, -lijk; in course, langs wettigen weg; behoorlijk, regelmatig;
- evidence, wettige getuige; 2. wettelijk, rechtmatig; trade, wettelijke -, niet verboden handel; - tender, wettig
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betaalmiddel; 3. gerechtelijk, juridisch; -personage, overheidspersoon: rechter; members of the - profession, leden
der rechterlijke macht; a great - experience, veel onder
(praktijk) in rechtszaken; his understanding was-vindg
eminently -, hij verried buitengemeen grooten aanleg
voor de rechtspraktijk; a - crime, misdaad bij de wet
met straf bedreigd; - procedure, rechtsvordering; 4, rechts
krachtig. *- NESS, Zie LEGALITY.
-geldi,
Legalist, (li' -ghel -ist), m. (godg.) die op vrome werken steunt om zalig te worden.
Legality, (li - ghel'i-ti), s. 1. wettigheid; 2. wettelijkheid,
rechtmatigheid, rechtsgeldigheid, v.;3.(godg.)vertrouwen
in de zaligheid door vrome werken, o.
Legalize, (li' -gel-ajz), bw. 1. bekrachtigen, legaliseeren;
2. wettigen, kracht van wet geven (aan); 3. regelen.
*...ATION, (legh-el-i-zee'-sjun), s. bekrachtiging, legalisatie, v. °- D, dw. bn. bekrachtigd enz.; zie LEGALIZE.
*...IN G, dw. bn. bekrachtigend enz. -, s. (het) bekrachtigon, legalisatie enz., v.; zie LEGALIZE.
Legatary, (legh'-e-te-ri), m. v. (recht.) legataris, gelegateerde, m. v.
Legate, (legh' et), m. 1. afgezant; 2. buitengewoon gezant, legaat (van den pays), m. -SFIIP, s. waardigheid
-, post van legaat, v. m.
Legatee, (legh'-e-tie'), m. v. zie LEGATARY; residuary (reeht.) universeel erfgenaam.
Legatine, (liegh'-e-tajli), Zie LEGATIVE.
Legation, (li-ghee'-sjun), s. gezantschap, o. legatie, v.
Legative, (legh'-e-tiv), bn. een legaat betreffend; legaats...
Legato, (le-ghaa'-to), bijw. (muz.) glijdend (in tegenst.
van staccato).
Legator, (legti-e-tor'), m. (recht.) erflater, m. ...TRIX,
('-triks), v. (recht.) erflaatster, v.
Lege, (liedsj), bw, verlichten, lichter maken.
Legend, (li' - djund, ledj'-und), s. 1. legende, volksoverlevering (van een enkel feit), v.; 2. spooksel; 3. in-, opschrift, randschrift (op munten), o. -, bw. als legende
verhalen, tot legende maken. * - ARY, ('-e-ri), bn. 1.
legende-achtig, legende...; - story, tale, legende; 2.
fabelachtig, als sprookje. -, s. legenden-boek, o. -,
m. v. legenden-schrijver, -schrijfster, m. v.
Leger, (ledsj'-ur), bn. 1. blijvend, voorhanden; 2. inwonend,resideerend; - ambassador, resideerend afgezant.
*-, S. zie LEDGER. * -LINES, S. mv. (muz.) boven- onderbalken, -lijnen, m. v. mv.
Legerdemain, (ledsj'-ur-di-meen'), s. goocheltoer, m.
Legerity, (li-djur'-i-ti), s, lichtheid, vlugheid, v.
Legge, (legh'-ghe), bw. leggen.
Legged, (legh'-ghid), bn, met beerven, - voeten; strong
-, met sterke beerven; two -, tweebeenig; bandy -,
krombeenig.
Leggined, (legh'-ind), bo, met slobkousen; leather -,
met lederen slobkousen aan.
Leggins, (legh'-ins), s. mv. groote - lange slobkousen,v.mv.
Leghorn, (legh-horn'), s. (aardr.) Livorno (Italië), o.
*-HAT, s. Italiaansche stroohoed, m. 1 -SHEETS, s. mv.
spanen (van Italiaansch stroo), v. mv.
Legible, (ledj'- i-ti), bn , *... BLY, bij w. leesbaar, duidelijk.
*...BILITY, (-bil'-i-ti), *- NEss, s. leesbaarheid, duidelijk
-heid,v.
Legion, (li'-djun), s. 1. legioen, o.; 2. (fig.) menigte, v.
*-ARY, ('-e-ri), bn. 1. tot een legioen behoorend; 2.
(fig.) talrijk, menigvuldig. -, m. soldaat van een legioen,
m. *_y, s. lichaam -, korps van legioenen, o.
Legislate, (ledj'-is-let), ow. wetten maken, - geven. *- D,
dw. bo, wetten gegeven. *...ING, dw. bn. wetten gevend.
*...ION, (-lee'-sjun), s. wetgeving, v. *...IVE, ('-iv), bn.
wetgevend; the - style, rechtsstijl, wetgevendevorm; the
- assembly, de wetgevende vergadering. ...on, m. wetgever, m. *...ORSBIP, s. wetgeversambt, o....RESS,
*...RIX, v. wetgeefster, v. *...URE, ('-tjoer), s. wetgeving,
wetgevende macht, v.
Legist, (li'-djist), m. wetkenner, wet-, rechtsgeleerde, m.
Legitimacy, (le-djit'-i-me-si), s. wettigheid, echtheid, v.
Legitimate, (le-djit' -i-met), bn., * - LY, bijw. wettig,
-lijk. *-, bw. wettigen. *- D, dw. bn. gewettigd. * - NESS,S.
wettigheid, v. *...ING, dw. bn. wettigend. *...ION, (- ee'sjun), s. wettiging, v.
Legitimist, (le-djit' -i-mist), m. aanhanger -, voorstander
eener wettige regeering (inz. der Bourbons van den oude
tak in Frankrijk), m.
-ren
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Legless, (legh'-les), bn. zonder beerven .
Legume, (legh' joem), *- N, (- min), s. (plant.) moesgroente,

zij maar wilde; this evil had gojse on to such a -, dit
kwaad was tot zulk een hoogte gestegen; to go to the
utmost -, to go the whole -, geheel tot het einde toe
loopen; I should not have proceeded such -s, greater -s,
ik zou niet zoo ver gegaan zijn; to go to dangerous -s,
tot gevaarlijke uitersten schrijden; they went extravagous
-s, zij sloegen tot buitensporigheden over; 5. duur, m.
lengte van tijd, v.; to succeed in - of time, met den
tijd slagen; to protract a siege to a great -, den duur
van een beleg verlengen; at -, eindelijk; - of a roof,
(bk.) diepte van een dak. *- FUL, bn. lang. *-wlsE,
bijw. in de lengte. -, bw. zie LENGTHEN.
Lengthen, (length' -n), bw. 1. verlengen, langer maken;.
to - the course of, den loop verlengen van; 2. uitbreiden; vergrooten; 3. uithalen, rekken (ook fig.); to - out,
uitrekken. -, ow. 1. langer worden; zich verlengen; the
days -, de dagen worden langer; wilds seem -ing as
I go, de wildernissen schijnen langer te worden naar
ik verder ga; 2. zich uitrekken. *- En, dw. bn.-mate
verlengd enz.; zie LENGTHEN. * -ING, dw. bn. verlengend ens. -, s. (het) verlengen, verlenging enz., v.;.
Zie LENGTHEN.
Lengthiness, (length' -i-nes), s. lengte, v. (het) lange.
Lengthy, (length'-i),bn. l.vrij -,tamelijklang;2.langwijlig.
Leniency, (li'-ni-en-si), s. verzachting, zacht -, mildheid,
v. *...ENT, s. (gen.) verzachtend middel, o. *...ENT, bn.,
-LY, bijw. 1. verzachtend; - of grief, leedverzachtend;
2. troostrijk; 3. mild, inschikkelijk.
Lenified, (len' -i-faj d), dw. bn. verzacht.
Lenify, (len'-i-faj). bw. verzachten. *- inG, dw. bn. verzachtend.
Leniment, (len'-i-ment), s. verzachtend middel, o.
Lenitive, (len'-i-tiv), bn. en s. 1. zie LENIENT, 2. verweekend.
Lenitude, (len'- i-tjoed), s. zie LENITY.
Lenity, (len'-i-ti), s. zachtheid, mildheid,toegeeflijkheid,v.
Lennock, (len'-nok), bn. mager, tenger.
Lenny, (len' -ni), in. (verk. v. Leonard), Leonard (m. n.).
Lenocinant, (li-nos'-i-nent), ho. losbandig, wellustig.
Lens, (lens), s. (mv. -es), (gez.) lens (geslepen glas), v.;_
burning -es, brandglas.
Lent, (lent), vt. leende. -, vdw. geleend; zie LEND;
money - out, uitstaande gelden.
Lent, (lent), bn. langzaam.
Lent, (lent), s. vasten, v.; mid -, halfvasten; to keep -,
de vasten houden, - in acht nemen. *- EN, bn. tot de
vasten behoorend.
Lentando, (len-ten'-do), bijw. (muz.) steeds langzamer
wordend, slepend.
Lenticula, (leis -tik'-joe-le), s. (gen.) moedervlek, roode
huidvlek, v.
Lenticular, (len-tik' joe-lur), bn., *- LY, bijw. linzen
* -GLASS, s. linsglas, o.
-vormig,acht.
Lentiform, (len'-ti-form), bn. lensvormig.
Lentiginous, (len-tidsj'-i-nus), bn. 1. vol moedervlekken, vlekkig op de huid; 2. (gen.) korstig, schilferig.
Lentigo, (len-taj'-gho), s. 1. moedervlekken; 2. zomer
-sproetn,v.m
Lentil, (hen'-til), s. (plant.) lias, v.
Lentiscus, (len-tis' -kus), *...Isx, (len'-tisk), s. (plant.)
mastikboom, m.
Lentitude, (lent' -i-tjoed), s. langzaamheid, traagheid, v.
Lentner, (lent'-our), s. (steen)valk, m.
Lento, (len'-to), (ook lentemente), bijw. (muz.) langzaam.
Lentor, (len'-tur), s. 1. slijmachtigheid; 2. (fig.) lang
traagheid, vadsigheid, v,
-zamheid,
Lentous, (len'-tus), bn. slijmachtig, taai.
Leo, (ho), m. 1. (sterr.) Leeuw, m.; 2. Leo (m. n.).
Leod, (li'-od), s. (fig.) volk, o. lieden, m. mv.
Leonard, (len'-urd), m. Leonard (m. n.).
Leonidas, (li -o' -ni-des), m. (Gr. gesch.) Leonidas (Spartaansch koning en veldheer), m.
Leonine, (li' o-naja), bn., 5 -ir, bijw. 1, van den leeuw,
leeuwen...; the - part, (recht.) het leeuwendeel (onrecht
deel, dat men zich door geweld toeëigent); 2. --matig
verses, Leoninische verzen (naar Leo den uitvinder, ver
-zen
wier einde niet het midden rijmt).
Leontice, (li-on'-tis), s. (soort) plant, v.
Leontodon, (li-on'-to-dun), s. (soort) plant, v.
Leopard, (lep'-urd), s. luipaard (dier), m. -'s BANE, S.
(plant.) gemswortel (zeker vergif), m.
Leopold, (li'-o-pold), m. Leopold (m. n.).

peulvrucht, v.

Legumin, (le-ghoe'-min), s. (plant.) plantaardig bestand
-ous, ('-us), bn. (plant.) peul-, hulsdragend,-del,o.
peul ...

Leicester, (les'-tur), m.1. Robert Dudley, Graaf van Leicester (Eng. staatsman onder koningin Elisabeth), m.;
2. (aardr.) stad en graafschap (Engeland).
Leiger, (led'-jur), m. bondsgezant, m.
Leipathymic, (li-peth'-i-mik), bn. (gen.) bezwijmend.
Leipsic, (lip'-zik), s. (aardr.) Leipzig (Saksen), o.
Leisurable, (le'-zj oe-ri-bl), bn., *:..Y, bi}w.1. ledig, werkeloos; - hours, ledige uren; 2. gemakkelijk, ongedwongen.
Leisure, (le'-zjur), s. ledige tijd, m.; - hours, ledige
uren; - time, ledige tijd; to be at -, vrij zijn, tijd
hebben; B. desired to know of his uncle was at -, B.
wenschte te weten of zijn oom geen belet had; to afford
full - to prepare, den vollen tijd geven zich gereed te
maken; you will thine of it at your -, gij kunt er op
uw gemak over nadenken; he waited the king's -, hij
wachtte totdat de koning hem zou willen gehoor verbenen; may I ask for five minutes of your -? wilt gij
mij vijf minuten gehoor verleenen? °-iv, bn. zie LEISURABLE; upon a - survey, na een bedaard onderzoek.
Leman, (li'-men), m. v. (Shale.) vrijer, m vrij ster, v.
beminde, m. v. liefje, o.
Leme, (hem), s. lichtstraal, m. -, ow. schijnen.
Lemma, (lem'-me), s. 1. (wisk.) lemma, voorbewijs, o.; 2.
(plant.) waterlias, v.
Lemming, (lem'-ming, s. bergmuis, v.
Lemnian, (lem'- ni-en), bn. van (liet oil.) Lemnos, Lemniseb; - earth, (aardk.) zegelaarde, v.
Lemnlscate, (lem- nis'-ket), s. (meetk.) slingerlijn, v.
Lemnos, (lem'-nus), s. (aardr.) Lemnos (oil.), o.
Lemon, (lom' -un), s. (plant.) 1. citroen, limoen ; 2.
limoen-, citroenboom, m. 5 -coLoR, bn. eitroenkleurig,
citroengeel. -, s. citroengeel, o. *- GRASS, s. (plant.) zek.
geurige bies, v. * - PEEL, s. citroenschil, v. *- PLANT, s.
citroen-, ijzerkruid, o. 5 -RACER, s. citroensnijder, m.
* -scooP, s. citroensteker, m. 5 -SQUEEZES, s. mv. citroen
sTRAINrR, s. citroenzeefje, o. 5 -TREE, s.-pers,v.°
limoen -, citroenboom, m.
Lemonade, (lem-en- eed'), s. limonade, v. citroenwater,
o.; effervescing -, limonade gazeuse.
Lemur, (li'-mur), s. (nat. h.) aap niet een vossesnuit,
maki, m.
Lemures,(lem'-j oe-ris),s.mv.kabouters,aardgeesten,m.mv.
Len, (len), m. (vork.) Leonard (ni. n.).
Lend, (lend), bw. onr. (vt en vdw. lent), benen, verleenen; to - an ear to het oor verleenen aan; to - a hand
to, de hand leenera aan, helpen te; - me a hand with
my coat, help mij mijnen rok aantrekken; - her your arm,
geef haar den arm. * - ABLE, ('- i - bl), bn. leen-, verleenbaar. ° - ER, ('-ur), m. v. leener, m leenster, v. geldschieter, -ster, m. v.; - on botomry, (kh.) bodemerijboner. 5 -ING, dw. bn. leenend. -, s. (het) leenen.
-LIBRARY, S. huurbibliotheek, v.
Lends, (lènde), s. mv. (vleesehh.) lenden, v. mv.
Length, (length), s. 1. lengte, v.; the nail was a hundred
feet in -, de muur was honderd voet lang; stretched
at his -, in zijne volle lengte uitgestrekt; he measured
his - upon the ground, hij viel zoo lang als hij was
op den grond; cold as the marble where his - was laid,
ZOO koud als het marmer waarop hij uitgestrekt lag;
to insert a name at -, een naam voluit invullen; to
paint a full -, ten voeten uit schilderen; half - pertrait, kniestuk (portret); a charming whole - of a boy,
een bekoorlijk portret ten voeten uit van een knaapje;
he won by half a -, hij won op cone halve lengte (van
een paard, bij wedrennen); by two -s, op twee lengten;
- of the stroke of a piston. (stoomw.) lengte van een
zuigerslag; 2. (fig.) uitgestrektheid, v. afstand, m.; large
-s of seas, wijduitgestrekte zee-afstanden; to describe
at some -, eenigszins breed beschrijven, - uiteenzetten;
he enumerated the miseries of war at great -, hij zette
de ellende van den oorlog breed uiteen; to dwell upon
a topic at uncalled-for -, over een onderwerp nutteloos uitweiden; 3. ruimte, baan, v.; to run one's -, zijne
loopbaan afleggen (inz. fig.); 4. punt, o.; graad, m. hoogte,
v.; these treaties she suffered to proceed to what - she
pleased, zij liet die verhandelingen zoo ver uitloopen als
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Lepanthes, (li-pen'-this), s. (soort) plant, v.
Lepanto,(li-pen'-to), s. (aardr.) Lepanto (Griekenland), o.
Leper, (lep'-ur), m. v. melaatsche, m. v. *— FISA, s.
(soort) vich, m. -OUS, bn. zie LEPROUS.
Lepid, (lep'-id), bn. (w. g.) vroolijk, dartel.
Lepidity, (lep'-i-di-ti), s. netheid, fijnheid, v.
Lepidodendron, (lep-i-do-din'-drun), s. (soort) ver
-stendpla,v.
Lepidoid, (lep'-i-doj d), s. geslacht van zek. uitgestorven
versteende visschen, o. —, bn. (ontl.) schilferachtig
(van den hersenpannaad). *...DOLITE, ('-do-lajt), s. (soort)
mika (delfstof), v. *...DOPTER, (-dop'-tur), s. viervleugelig insect, o.; the —a, de viervleugeligen.
Lepidus, (lep'-i-das), m. (Rom. gesch.) Lapidus (m. n.).
Lepory, (lep'-o-ri), s. (jag.) hazenleger, -nest, o.
Leporine, (lep'-o-rajn), bn. tot hazen behoorend, hazen...
Lepraria, (li-pree'-ri-e), s. (plant.) sehurftkruid, o.
Leprosity, (le-pros'-i -ti), 5 ...sy, (lep'-ro-zi),s.melaatsehheid.
Leprous, (lep'-rus), bn., * — LY, bijw. melaatsch. 5—NESS,
s. melaatschheid, v.
Lept, (lept), zie LEAP.
Leptodactyl, (lop-to- dek'-til), s. dunpootige vogel m.
Leptology, (lep-tol'-o-dji), s. vervelende verhandeling
over een nietig onderwerp, v.
Lere, (lier), s. zie LORE. —, bw. leeren, onderwijzen.
*—, bn. ledig.
Lerna, (bur' -ne), s. (fab.) Lerna (Griekenland), o.
Lerneans, (lur'-ni-ens), s. mv. (geslacht van) zek. schelp=
diertjes, o. my
Lerry, (ler-ni), s. 1. verwijt; P. geraas, getier, o.
Lesion, (lie'-zjun), s. beschadiging, kwetsing, kneuzing, v.
Less, (les), bn. vergr. tr., minder, kleiner, geringer; -patience, minder geduld; — of that wine, minder van
dien wijn; in a greater or — degree, in meerdere of
mindere mate; to make —, minder maken, verkleinen;
to grow —, minder-, kleiner worden; I shall have the —
opinion of your understanding, ik zal een te minder
gunstige meaning van uw verstand hebben; no — than,
niet minder dan; there sat no — person than, daar zat
geen mindere persoon dan. f —, bijw. in — than half an
hour, in minder dan een half uur; — and —, minder en
minder; much —, veel minder, veelmin; so much the —,
des te minder; the — you speak, the better it will be, hoe
minder gij spreekt, des te beter het is; you will the — avant
my instructions, as, ge zult te minder mijn onderricht behoeven, daar.
Lessee, (les-sie'), mv. pachter, huurder, -ster, m. v.
Lessen, (les'-sun), bw. 1. verminderen, verkleinen; 2.
verlagen; 3. (zeev.) opkorten; dunner maken (hout). *—,
ow. verminderen, afnemen. *- ED, dw. bn. verminderd
enz.; zie LESSEN. * -ING, dw. bn. verminderend. —, s.
(het) verminderen, vermindering, v.
Lesser, (less'-ur), bn. zie LESS; the greater or — quantity,
de meerdere of mindere hoeveelheid; the — works of this
author, de mindere werken van dien schrijver; the -brook, de kleinere beek (van twee); — Asia, (aardr.) KleinAzië; the — barons, de kleine baronnen.
Lesseron, (les-se-run), s. (plant.) klimop, o. en m.
Lesses, (les'-sis), s. mv. (jag.) mest, dierendrek, m.
Lesson, (les'-sun), s. 1. les, v.; to say -, to recite one's
—, zijne les opzeggen; to get a — by heart, eene les van
buiten leerera; to take —s, les nemen; to give —, les geven;
— in drawing, teekenles; — in dancing, dansles; to hear
one's —, iemand zijne les verhooren; 2. (fig.) les, vermafling, v. verwijt, o.; to give —, to read a — to, iem. den
tekst lezen, (gem.) doorhalen kapittelen; 3. leeruur, o.;
4. voorlezing; 5. (muz.) stemming. v. akkoord, o. —,
bw. 1. onderrichten, leeres; to be —ed into, geleerd
worden om:..; onderricht worden in het...; 2. verwijten,
doorhalen, den tekst lezen. *— ED, dw. bn. onderricht enz.;
zie LESSON, bw. 5 -ING, dw. onderrichtend enz. —, s.
(het) onderrichten enz.; zie r,ESSON, bw.
Lessor, les'-sor), m. v. verhuurder, verpachter, -ster, m. v.
Lest, (lest), vw. uit vreeze dat, opdat niet; — a greater
evil happen, opdat niet een grootex onheil (daaruit) ontspruite; I was in great fright — N. should speak, ik beefde
uit vrees dat N. zou spreken, - babbelen.
Lestage, (lest'-idsj), s. (zeev.) stuwage, o. stuwing, v.
Let, (let), bw. onr. (vt. en vdw. let), 1. laten, toelaten,
dulden; they did no — the ship enter, zij lieten het
schip niet binnen(komen); she — herself be deleeded, zij
liet zich misleiden; — me tell you, laat mij u vertellen;
:

LET.
— me thank you, ontvang mijnen dank ; — me be a
mediator, laat mij bemiddelaar zijn; — me sit upon this
stone, duld dat ik mij op dezen steen nederzette; don't
— me disturb you, laat ik u niet storen; — me think,
laat mij nadenken; — me not wander from Thy command-

ments,(Bijb.)maak dat ik niet van Uwe geboden afwijke;
— us not — pass the occasion, laat ons de gelegenheid
niet laten ontslippen; — usgo, laat ons gaan, gaan wij
here for a pause — us rest, houden wij hier een oogenblik
stand; nor — it be forgotten that, vergeten wij ook niet
dat; — none fire but.., niemand mag vuur geven behalve; — what would happen, er gebeure wat wil, wat
ook gebeure; — me take what course I might, welk besluit ik ook neme; — it be so, ook wanneer het zoo
ware; — his distemper be ever so trifling, hoe licht zijne
ongesteldheid ook zij ; — it be, laat dat, bemoei er u
niet mede; do not — that be, duld dat niet; 2. laten gaan,
- loopen enz.; to — blood, aderlaten ; you must be —
blood, gij moet adergelaten worden ; to — plants blood,
planten melken; 3. staan -, gaan laten; — that alone,
laat dat, raak er niet aan; bemoei er u niet mede;
— it alone, laat loopen; — me alone, laat mij, plaag mij
niet; — me alone for that, laat mij daarmede omspringen;
— them and their money atone, laat hen met hun geld;
— alone, zonder, gezwegen van; to — drive, laten drijven (een schip); they — drive at me, (fig.) zij hebben
mij aangevallen; to — fly, (zeev.) vieren de (schoten),
loslaten; she — go my land, zij liet mijne hand los;—
go ! (zeev.) strijk ! — loose, loslaten; (zeen.) losgooien;
— go at once ! — go every where ! los overal ! — go and
haul ! haal om voor ! — go fore and aft and haul ! om brassen overal ! — her fall ! afhouden ! to — go astern,
laten deinzen; to — go amain, in eens losgooien; to —
run the halliards, de vallen vieren; to -- passions loose,
den teugel vieren aan zijne hartstochten; he was — loose
among the woods, men liet hem de bossehen inloopen; 4.
doen, veroorzaken; — wine circulate freely, laat den wijn
bij stroomen vloeien; — them be informed of it, men
moet hen er van onderrichten; • — it be added that, voeg
er bij dat; — his saddle be taken care of, draag zorg
voor zijnen zadel; there — it rest, laat het daarbij blijven,
- berusten; — every man do his duty, dat ieder man zijnen
plicht doe; he — him feel the whole weight of his vengeance,
hij deed hem het volle wicht zijner wraak gevoelen; to —
f y an arrow, een pijl afschieten; — us have something to
eat, geef ons iets te eten; I wish they would — us have
dinner, ik wenechte dat zij. het middagmaal opdienden;
I cannot — you have the carpet cheaper, ik kan u het
tapijt niet goedkooper geven; — us have our wine,geef
den wijn; I desired the landlord to — us have his company,
ik verzocht den kastelein ons gezelschap te houden; to
-- know, laten weten; — me know your name, zeg mij
uwen naam: I am — know that, men heeft mij gemeld,
- gezegd; 5. verhuren, verpachten; to be —, te huur (op
bordjes enz.); to — furnished or eeufurnished, te huur,
gestoffeerd of ongestoffeerd; 6. aanbesteden (een werk);
7. (Shak.) beletten, verhinderen; 8. to — down, neder-,
aflaten; to — down nets, netten uitgooien; the carriages
are — slowly down, de voertuigen rijden langzaam naar
beneden; to — the steel down, staal temperen; to — down,
(zeev.) strijken, neerlaten; to — dowes pride, den hoog
moed ternederslaan ; to — down a chord, cone snaar ontspannen; to — down a fame, eene vlam uitdooven; te —
down prices, (kh.) den prijs verminderen; to — one's self
down, zich neerlaten, afdalen, (ook fig.) zich verlagen;
to — forth, uitlaten, laten heengaan; to — in, into,.in,
binnen-, toelaten; the examination — in no light upon
that scene of guilt, het onderzoek verspreidde geen licht
over dit misdadige; bedrijf; those boots — in water, die
laarzen lekken, - laten het water door; to — in a diamond,
een diamant zetten, - invatten ; the box I was — into, de
loge waar ik werd binnengelaten; he — himself into his
skiff; hij stapte in zijn broos vaartuig•, to — into a secret,
in een geheim inwijden; I was — into tlae characters of
the inhabitants, ik werd met de zeden der bewoners bekend gemaakt; to — of, laten (heen)gaan, - ontsnappen,
loslaten; aflaten (een vuurwapen), afsteken (vuurwerk),
afschieten (een pijl); begenadigen; laten ontsnappen
(stoom); to — out, uit-, los-, vrijlaten; laten ontvallen
(een woord), laten ontsnappen (een geheim); laten uit
vuur enz.); uitleggen, wijder maken (een-gan(het
kleed enz.); to — out the reefs, (zeev.) de reven uitsteken;

LEU. -- LEV.

LET. - LEU.

461

to - out, verpachten, verhuren; plaatsen -, geven (geld Leucophlegmacy, (ljoe-ko-flegh'me -si), s. (gen.) huidop interest); to - up, naar boven laten, weder laten
waterzucht, v. 5 ...MATIc, (-met -ik), bn. waterzuchtig.

bekomen, - oprichten.
Let, (let), vt. liet.
-, dw. gelaten; zie LET, bw.
Let, (let), s. beletsel, o. verhindering, v. -IN, s. 1. (bk.)
poortje; 2. teeken van inlassching, o. teksthaakjes, o. mv.
_PAss, s. 1. bewijs van toegang; 2. geleibriefje, o. los
-eêl,v.
Letch, (letsj), s. 1. lektobbe, v. 2. stilstaand moeras, o.
Lethal, (lie'-thul), bn. doodelijk, noodlottig. *- iTY,
(-thul'- i -ti), s. doodelijkheid, noodlottigheid, v.
Lethargic, (le-thaar'-djik), *- AL, bn., *- ALLY, bijw.
slaapzuchtig, in (ziekelijken) slaap gedompeld. *-ALNESs,
*-NESS; s. slaapzucht, v.
Lethargied, (leth'-ur-djid), dw. bn. tot ziekelijken slaap
fi

gebracht.

Lethargy, (leth'-ur-dji), s. gmv. slaapziekte, v.; to fall
into a -, in slaapziekte vervallen; to lie under a -,
aan slaapziekte lijden. *-, bw. in slaapziekte doen
vallen.

Lethe, (li'-the), s. (fab.) Lethe, v. stroom der vergetelheid, m. 5-AN, (li -thi'-en), bn. (fab.) tot de Lethe beboorend, der vergetelheid.
Lethiferous, (li-thif'-ur-us), bn. doodelijk.
Letter, (let'-tur), m. v. 1. die toelaat, vergunner, ver
-gunster;2.
verhuurder, verpachter, -ster, m. v.
Letter, (let'-tur), s. 1. letter, v.; black -, Gothische letter; capital -, hoofdletter; to -, to the very -, naar
de letter, woordelijk; this is a dead -, dit is een doode
letter; to print in large -s, in groote letters drukken;
2. brief, m.; take this - to, put this - in the post,
breng -, bestel dien brief op de post; a dead -, gewei gerde brief; registered -, - of value, aangeteekende brief;
paid -, - post-paid, gefrankeerde brief; unpaid -, ongefrankeerde brief; - of attorney, volmacht; - of credit,
eredietbrief; - of license, akkoord (met een gefailleerde);
- of marque, kaperbrief; gewapende koopvaarder; sea
of safe donduct, vrij
of grace, - of protection, - of respit,-gelid(brf);
(kh.) respijtbrief; -s overt, -s open, -s of grant, open

-, zeebrief; by -, per brief; -

brieven, koninklijk rescript, patent, octrooi; - missive in
chancery, dagvaarding van een pair om voor den lordkanselier te verschijnen; official -, dienstbrief; I. -s,
mv. wetenschap, v. (fraaie) letteren, v. mv.; a man of-,
een man van letteren. * -BAG, S. brievenzak, nl. - BEARER,
*-CARRIER, m. v. brenger.
ster van een Brief, m. v.
*-BOOK, s. brievenboek, o. brievensteller, m. *- coPYBOOK, s. kopieboek, o. * -BOARD, s. (drukk.) letterplank, v. -Box, S. brievenbus, v. B- BRUSH, s. (drukk.)
letterborstel, m. *- CASE, s. 1. brieventasch; 2. (drukk.)
letterkas, v. * -CITATORY, s. (recht.) dagvaarding, insinuatie, v. *- cLIPs, s, mv. papiersnippers, m. mv.-coPYING- MACHINE, S. kopiëer -machine, v. * -FOLDER, S.
vouwbeen, o. 5- FOUNDER, m. lettergieter, m
Inn, s. (het) lettergieten. * -KEYED-LOCK, S. kunstslot
(naar letters), o.*--LEARNED, bn. boekengeleerd.*-LEARNING, s. boekengeleerdheid, v. * -LESS, ho. ongeletterd.
*-MARK, s. postmerk, - zegel, o. *- PAPER, S. postpapier,
o.--PREss, s. 1. drukpers, v.; 2. brievendekker; 3.
(drukk.) tekst, druk, m. * -PRESSER, s. brievendekker,
m. * -PRESS-PRINTER, m boekdrukker, m. *-wRITER,
m. v, brievenschrijver, - schrijfster, m. v.
Letter, (let'-tur), bw. 1. letteren, met letters drukken,
merken; 2. betitelen. *-ED, dw. bn. gemerkt enz.;
zie LETTER, bw. -, bn. geletterd, geleerd, wetenschappelijk. *_I n c , dw. bn. merkend enz. -, s. ihet) merken
enz.; zie LETTER; brass --, koperen letters.

-, -

Lettiee, (let'-tis), v. Letitia (v. n.).
Letting, (let'-ting), dw. bn. latend enz. -, s. (het)
laten enz.; zie LET, bw.
Lettuce, (let'-tis), s. (plant.) latuw, veldsalade, v.; cabbage -, headed --, kropsalade; hare's -, wilde latuw;
lamb's -, veldsalade.

Leucin, (ljoe'-sin), s, korrelige zelfstandigheid der vezels, v.
Leucippus, (ljoe-sip'-pus), m. Leucippus (m. n.).
Leucite, (ljoe'-sajt), s. (delfst.) vulkanische bergstof, v.
*...TIc, (ljoe-sit' -ik), bn. (delfst.) tot de leucite behoorend.
Leuco-ethiopic, (ljoe'-ko- i -thi-op' -ik), bn. zwart -wit.*-,
m. v. witte neger, m. - negerin, v.
Leucophane, (lj oe' -ko-feen), s, zek. donker-geelkristal, o.

Leucorrhoea, (ljoe- kor-ri'-el), s. (gen.) witte vloed, m.
Leucostine, (ljoe-kos'-tin), s. (gen.) soort luchtpijpontsteking, v.
Leucothiop,(ljoe-ko'-thi-op),m.1. kakkerlak; 2. albino,m.
Leuctra, (ljoek'-tre), s. (aardr.) Leuctra (Griekenland), o.
Levant, (li' -wenth), s. i. (aardr.) (de) Levant, v. (oostelijke
zeehavens der Middellandsche zee); 2. Morgenland, o.
(het) Oosten. *_,bn. van de Levant, Levantijnsch, Oostersch. -, 5-ER, ('-ur), m. oostenwind (in de Middel
* - INE, (-tajn), bn. 1. Levantijnsch,-landsehz),m.
Oostersch; 2. van Levantijnsclie zijde. -, s. Levantijnsche•
zijde, v. -, m, v. Morgenlander, Oosterling, m. v.
Levator, (li -wee'-tar), s. 1. (ontl.) hefspier; 2. heftang, v..
Leve, (lieu), zie BELIEVE.
Levee, (lev' -ie, s. 1. (het) opstaan (uit het bed), 2, opgang, m. oprijzing, v.; 3. ochtend-ontvangst (aan een
hof), v. lever, o.; to hold a -, een lever houden; a lady's
-, het toiletwaken eenei dame ; 4. aardhoop, m.
-DAY, s. ontvangstdag, m. lever, o.
Level, (lev'- nl), bn. 1. waterpas, horizontaal; to be to, to lie - with, waterpas zijn, - liggen met; (fig.) op.
de hoogte zijn met; onder het bereik zijn van; to make
- to, gelijk maken met (ook fig,); 2. effen, vlak, plat;
- country, vlak land; 3. (fig.) gelijk, effen; to lic - to,
overeenkomen met. -, s. 1. plat -, horizontaal vlak, o.
oppervlakte, v.; 2. waterpas, o. gelijkheid, evenheid, v.;
to brinq down to a - with, tot op gelijke hoogte verlagen
met; dead -, volkomen waterpas; sumruit -, hoogste punt
(van een kanaal); you are of their-, gij zijt methen gelijkgij zijt tegen hen opgewassen; 3. mikboog, m. richting,.
schietlijn (van eon vuurwapen), v.; 4. waterpas (werkt.);
plumb -, paslood; spirit -, lucht - waterpas; water -,
waterpas; 5. richtsnoer, (ook fig.), o.; 6. vleugel (eenei
mijn), m.; 7. (fig.) strekking, hoogte, v.; the bounded'
- of our mind, de beperkte ruimte van ons verstand.
5-- BATTER,S.(gez.) hellingmeter,m.*-BLocxs, s.mv blok
coIL, bijw. beurtelings. -. s. plaats -,-wigen,v.m*
rangverwisseling,v. *-GROUSD,s. gelijke -, vlakkegrond,
m. *- RAC GE, s. (mil.) verschot, o. waterpasse schootsverheid, v. A-TOPPED, bn. (plant.) van gelijke hoogte.
Level, (lev'- nl), bw. 1. waterpas maken, - leggen, waterpassen; to - to the foundation, - with the ground, met
den grond gelijk maken; 2. vellen (een boom), 3, evenera ,.
niveleeren, gelijk maken (ook fig.): 4. onder het bereik
brengen van; to - observations to the capacity of a child,
opmerkingen onder het bereik van het kinderlijk begrip brengen; 5. (mil.) richten, pointeeren (een kanon); to
- a bleu' to, een slag voeren naar; remarks -led at
the folies of the age, opmerkingen tegen de dwaasheden
der eeuw gericht; to - down, verlagen -, verminderen
tot; to - out, (meetk.) horizontaal verlengen (eerre lijn).
*-, ow. at, 1. mikken (op); 2. trachten, streven (naar).
5 -ED, (lev'-uld), dw. bn. golvend enz.; zie LEVEL, bw.
*--ER, ('-ur), m. gelijkmaker, niveieerder, m. (ook fig.).
Leveling, (lev'-ul-ing), dw. bn. evenend enz. ; genius, bevorderaar van -, ijveraar voor de gelijkheid;
- sentiments, denkbeelden van gelijkheid: - change, gelijkmaking, -wording; - the fuel, (stoomw.) de brandstof
gelijk ophoopen. -, s. 1. (het) evengin enz.; zie LEVEL,
bw en ow.; 2. niveleering,pointeering,v. *-INSTRUMENT,s.
niveleer- werktuig, o. * - POLE, *-STAFrf, s. niveleerstaaf, v.
Levelness, (lev'-ul -nes), s. 1. effenheid, gelijkheid, v. waterpas, o.; 2. gelijke hoogte, v. (ook fig.).
Leven, (lev'-in), s. 1. zie LEAVEN; 2. weêrlicht, o.
Lever, (liv'-ur), zie RATHER.
Lever, (lev'-ur), s. 1, hefboom, m.; (zeev.) handspaak, v.;
fulcrum -, prop of a -- , steunpunt van een_ hefboom;
starting -, hand gear -, (stoomw.) handel der stoomschuif; safety-valve -, Handel der veiligheidsklep; standard -, regulateur-hefboom; bent -, gebogen hefboom,
koevoet; great -, zwengel, wip; 2. (u'irw.) vereffeningsstang, v.; 3. (fig.) hefboom, m, drijfveer, v. *- AGE,
('-idsj), s. 1. (nat.) hefmacht, - kracht; 2. (stoomw.) werking
op de nokken, v.; 3. pedaalveêren, v. mv.
Leveret, (lev'-ur-it), s. haasje, o.
Leverock, (lev'-ur-ok), s. leeuwerik, m.
Levet, (lev'-iti), S. (mil.) morgenwaak (door de trompet),
v, trompetgeschal, o.
Levi, (li' -waj) Levi, Levie (m. n.).
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Leviable, (lev'-i-ibl), bn. hefbaar, inbaar(van belastingen).
Leviathan, (li-waj'-e-then), s. (Bijb.) Leviathan (vóórwereldlijk zeemonster), m.
Levied, (lev'-id), dw. bn. geheven; zie LEVY, bw.
Levigate, (lev'-i-ghet), bw. 1. (seheik.)fijnstampen, -wrijven (tot poeder); 2. polijsten. f -, bn., -D, dw. bn. 1.
fijngewreven; 2. gepolijst. ...ING, dw. bn. 1. fijnwrjvend; 2. polijstend. -, s. (het) fijnwrijven; - stone,
wrijfsteen. t...ION, (-ghee'-sjun), s. fijnwrijving, v.
.Levin, (lev'-in), s. weêrlicht, o.
Levirate,(le-waj'-ret),bn. - law,leviraatwet, (wet der oude
Israelieten, krachtens welke eene weduwe zonder kinderen den broeder van den overleden man moest huwen).
Levitation, (lev-i-tee'sjun), s. 1. verlichting; 2. lichtheid, v.
Levite, (li'-wajt), m. Leviet, m.
Levitical, (li-wit'-ik-ul), bn., *- LY, bw. Levietisch.;
the - law, zie LEVITICUS.
Leviticus, (li-wit'-ik-us), s. (Bijti.) Leviticus (derde Boek
van Mozes), m.
Levity, (lev'-i-ti), s. 1. lichtheid; 2. (fig.) lichtvaardigheid,
lichtzinnigheid, onnadenkendheid; 3. vroolijkheid, v.
Levy, (lev'-i), s. 1. lichting (van troepen); 2. heffing (van
belasting enz.), v.
Levy, (lev'-i), bw. 1. (troepen) lichten, wapenen ; to war, ten oorlog wapenen, troepen lichten; 2. (belastingen)
heffen; to - a fine, zijn recht op iets door een rechterlijk
gewijsde wettigen; 3.(miL) opwerpen (batterijen). *- ING,
dw. bn. lichtend enz. -, s. (het) lichten enz.;zie LEVY,bW.
Levyne, (lev'-ien), s.: oort bergstof, v.
Lew, (ljoe), bn. 1. lauw; 2. bleek.
Lewd, (Ijoed), bn , * -LY, bijes. 1. onkuisch, ontuchtig,
liederlijk; 2. slecht, verdorven, onzedelijk. -NESS, s.
1. onkuischheid, ontucht, liederlijkheid; 2. verdorvenheid, onzedelijkheid; 3. (Bijb.) goddeloosheid, v. -STER,
m. v. ontuchtig mensch, m.; zie LECHER.
Lewer, (ljoe'-ur), s. (hoed.) 1. vormkussen, o.; 2. (wev.)
appreteerborstel, m.
Lewet, (ljoe-wit), s. hop (vogel), m.
Lewis, (ljoe'-is), m. Lodewijk, Louis (m. n.); (gesch.) the stammerer, Lodewijk de stamelaar (II); - the fat,
Lodewijk de Dikke (VÍ); - the obstreperous, Lodewijk de
Onrustige (untie) (X). * - D ) OR, s. louis dor (gouden
muntstuk), m.
Lex, (leks), s. wet, v.; - talienis, wet -, recht der wedervergelding; - terrae, (de) landswet; - scripta, (de) geschreven wet.
Lexical, (leks' -i-kul), bn. tot een woordenboek (lexicon)
behoorend.
Lexicographer, (leks-i- kogh'-re-fur), m. schrijver -, vervaardiger van een woordenboek; lexicograaf, m....GRAPHIC, (-ghref'-ik), -AL, bn. lexicographisch. 5 ...GRAPHY,
(-kogh'-re-fi), s. (-les), kunde -, wetenschap om een lexicon
of woordenboek te schrijven ; lexicographic, v. *...LOGY,
(-kol'-o-dji), s. woordenkunde, - kennis, v.
Lexicon, (leks' -i-kun), s. (mv. lexica), (wetenschappelijk)
woordenboek, lexicon, o. *- IST, m. (w. g.) schrijver
van een lexicon, m.
Lexigraphic, (leks -i-ghref'-ik), bn. door teekens of letters voorstellend, lexigraphisch. *...GRAPHY (-igh'-re-fil),
s. gmv. woordomschrijving. -aanduiding, v.
Ley, (li), S. 1. zie LEA; 2. (scheik.) loog, v.
Leyden, (lee'-dn), s. (aardr.) Leiden (Nederland), o.
*-JAR, *_PHIAL, S. (nat.) Leidsche -, electrische flesch, v.
Leze-majesty, (liez-mee'-djes-ti), s, gmv. (recht.) majesteitschennis, V.
Lherzolite, (lur'- zo-lajt), s. (soort) bergstof, v.
Liable, (laj'- i-bl). bn. - for, 1. verantwoordelijk; the
surety is -, (recht.) de borg is verantwoordelijk; 2. - to,
onderworpen, blootgesteld, vatbaar; - to err, blootgesteld aan dwaling•, - to censure, aan eritiek blootgesteld;
3. bedreigd (met straf, met boete). *- NESS, 5 ...BILITY,
(-bil'-i-ti), s. 1. verantwoordelijkheid, gehoudenheid, v.:
to incur - to, zich verantwoordelijk stellen voor; 2. vatbaarheid (voor), v.; - to contract a disease, vatbaarheid
voor eene ziekte; 3. (het) onderworpen zijn (aan eens straf.
boete enz.); 4. liabilities, (mv.) verplichtingen, verbintenissen, v. mv.; 5 neiging, v. lust, m.
Liana, (laj'-e-ne), s. slingerplant, v.
Liar, (laj' jur), m. v. 1, logenaar, leugenaar, -ster, m.v.
2. (jag.) blaffende brak, m.
Liard, (laj'-urd), bn. grijs, grauw.
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Lias, (laj'-es), s. (aardr.) kalksteen, m.
Lib, (lib), bw. lubben, ontmannen. f -, s. (oudt.) halfschepel, o.
Libanus, (lib'-e-nus), m. (aardr.) Libanon (berg), m.
Libation, (laj-bee'-sjun), s. plenging, v. drankoffer, o.
Libbard, (lib'-burd), m luipaard, m.; (oudt.) libaard, o.
*-'s BONE, s. (plant.) wolfsboon (vergif), v.
Libel, (laj'-bel), s. 1. schimp-, schotschrift; 2. (recht.) las
geschrift, o. eerroof, m.; accusatory -, bezwaar--terlijk
schrift, aanklacht;3.aanranding der openbare zedelijkheid
(door middel der drukpers), V.; 4. proces-verbaal eener
overtreding, o.
Libel, (laj'-bel), bw. 1. lasteren, smaden, de eer aanranden (in een openbaar geschrift); 2. (recht.) klachten inleveren tegen, proces-verbaal opmaken (eener overtreding).
*-, ow. smaden, zich aan eerroof schuldig maken. *- ANT,
* -ER, (- ur), m. v. 1. schotschrijver, - schrijfster; 2. las
roofster, m. v. *- ED, dw. bn. gesmaad,-tera,ov
gelasterd enz.; zie LIBEL. *-ING, dw. bn. smadend enz.;
-, s. (het) smaden enz.; zie LIBEL, bw. en ow. *_-ous,
('-us), bn, smadend, eerroovend.
Liber, (laj'-bur), s. (plant.) onderschors, v.
Liberal,(lib'-ur-ul), bn., * - LY, bijw. - to, 1. vrijgevig, mild,
edelmoedig; to be - of praise, niet gierig zijn met loftuitingen;2.vrij zinnig,onbekrompen ,onbevooroordeeld,liberaal;
- policy, vrijzinnige staatkunde; - education, verlichte
opvoeding; the - arts, de vrije kunsten (in tegenst. van
mechanical arts, handwerken); - construction of the law,
onbekrompcn uitlegging der wet; the -s, de liberalen
(staatspartij met verlichte denkbeelden); 3. breed, ruim;
OH a - scale, op breede schaal; 4. vrij, open; - communication of thoughts, vrije wisseling van gedachte; 5.
eervol, onderscheiden; a - station, een eervolle betrekking; 6. (gen.) overvloedig, ruim; 7. losbandig. *-HEARTED, bn. milddadig, vrijgevig. * -MINDED, bn. onbevooroordeeld, liberaal. * -S0uLED, bn. edelaardig, groothártig.
Liberalism, (lib'-ur-el-ism), s. stelsel -, o. beginselen der
liberalen, o. mv. *...IST, s. aanhanger der liberale beginselen, m.
Liberality, (lib-ur-al'- i-ti), s. 1. vrijgevigheid, mildheid,
edelmoedigheid; 2. vrijzinnigheid, onbekrompenheid,
liberaliteit; 3. onbevangenheid, v.
Liberalize, (lib'-ur-el-aj z), bw. vrijzinnig maken. -D,
dw. bn. vrijzinnig gemaakt. ...ING, dw. bn. vrijzinnig
makend.
Liberate, (lib'-ur-et), bw. 1. bevrijden, verlossen, (fig.)
losmaken (van); to - the mind from the shackles of prejudice, den geest van de boeien des vooroordeels verlossen; 2. vrijmaken, vrij verklaren (een slaaf); 3. (kh.)
losmaken (een kapitaal); 4. (recht.)ontheffen,emancipeeren
(een minderjarige). *-, m. v. bevrijde, geëmancipeerde,
m. v. *- D, dw. bn, bevrijd enz.; zie LIBERATE. * ...ING,
dw. bn, bevrijdend enz. -, s. (het) bevrijden ens.; zie
LIBERATE. * ...ION, (-ee'-S]un), S. 1. bevrijding. losmaking;
2. vrijmaking (van een slaaf); 3. (recht.) handlichting (aan
een minderjarige gegeven); 4. losmaking (van een kapitaal), v.
Liberator, (lib'-ur-e-tur), m. bevrijder, m.
Liberia, (lib-ie'-ri-e), s. (aardr.) Liberia (republiek van
vrije negers in Zuid-Afrika), o.
Libertarian, (lib-ur-tee'-ri-un), bn. (godg.) tot den vrijen
wil behoorend. -, s. (godg.) voorstander van den
vrijen wil, m. -Isar, s. stelsel der libertarians, o.
Liberticide , (lib'-ur-ti-sajd) , s. vrijheiddooder , m.
* ...TINAGE, ('-tin-idsj), * ... TINISM, S. 1. losbandigheid,
liederlijkheid; 2. vrijgeesterij, v. ...TINE, ('-tin), m. 1.
wellusteling, zwierbol; 2. vrijgeest, m. -, bn. 1.liederlijk, losbandig; 2. goddeloos.
Liberty, (lib'-ur-ti), s. (-ice), 1. vrijheid, v.; the - of the
press, de drukpersvrijheid ; to be at -, in vrijheid
zijn, de vrijheid hebben om; he has restored his country
to -, hij heeft de vrijheid aan zijn land teruggegeven;
to set at -, in vrijheid stellen; I had the - of the whole
house, ik mocht vrij door het gansche huis loopent 2. vrijheid, v. verlof, o.; he was left at - to, hij had verlof
om te ; he sees himself at -, het staat hem vrij ; you have
my full - to, gij hebt mijne volle toestemming om; 3.
rechtsgebied, o.; 4. (rij sch.) ledige ruimte in het gebit,v.; liberties, privileges, handvesten; 4. vrijpostigheid,v.; to take
liberties with, zich vrijpostigheden veroorloven jegens.
Libidinist, (li-bid'-in-ist), m v. wellusteling, m wulpecho vrouw, v. * ...DINOUS, ('-in-us), bn., -LY, bijw.
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wellustig, wulpsch. *... DINOuSNESS, ('-in-us -nes), s. wel- Lie, (laj), ow. onr. (tdw. lying), liegen; you - in your
lust, m. wulpsehheid, v.
throat, gij liegt, het is een uitgemaakte logen.
Libra, (laj'-bre) ; s. (stern.) Weegschaal, v.
Lie, (laj), ow . our . (vt lay, vdw. lain, tdw. lying), 1. ligLibral, (laj'- bril), bn. een pond zwaar, ponden wegend.
gen, gelegen zijn, zich (neder)leggen; to - in bed, te
Librarian, (laj-bree'-ri-en), m. 1. boekenbewaarder, bibed liggen; to - on, liggen op; to - hard, hard liggen;
bliothecaris; 2. (oudt.) overschrijver, m. 5 -SHIP, s. bihe lay sick, hij lag ziek te bed; his corpse -s in state,
bliothecaris -ambt, o.
zijn lijk ligt op een paradebed; an intense terror lay over
Library, (lai'-bre-ri), s. (-ies), boekerij, bibliotheek, v.;
the assembly, diepe angst heerschte in de vergadering;
circulating -, leeskabinet, -museum, - bibliotheek.
2. rusten (in het graf enz.); he -s with his fathers, hij
Librate, (laj'-bret), bw. ow. wegen, in evenwicht houden,
rust bij zijne vaderen; to - buried, begraven liggen;there
- zijn. -n, dw. bn, gewogen enz.; zie LIBRATE. *...ING,
-s, hier rust, hier ligt (op grafsteenen); 3. - against,
dw. bn. wegend enz. -, S. (het) wegen enz.; zie LIsteunen, leunen (tegen); 4. liggen, gelegen zijn; Ireland
BRATE. * ...ION, (-bree'-sjun), s.1. weging, v.; 2. evenwicht,
-s west of Engeland, Ierland ligt ten westen van Engeo.; 3. (sterr.) omwenteling (der maan), v.
land; the estate lay for some extent around us, het landLibratory, (lai'-bre-to-ri), bn, evenwichtig, zwevend.
goed breidde zich op eenige mijlen in de rondte uit; there
Liburna, (laj-bur' -ne), s. (zeev.) Romeinsch oorlogsschip
they lay encamped, daar waren zij gelegerd; the petition
met twee rijen roeiriemen, o.
-s at his house, het verzoekschrift ligt te zijnen huize,
Libya, (iieb'-i-e), s. (oude aardr.) Lybië (Afrika), o.
- is bij hem bezorgd; there -s your road, hier ie uw weg;
Lice, (lajs), mv. zie LOUSE. * -BANE, S. (plant.) luiskruid, o.
both our routes lay the same way, wij moesten beiden denLicea, (li-si'-e), s. soort plant, v.
zelfden weg gaan; the course -s along the English coast,
Licensable, (laj'- sens-i-bl), bn, vergunbaar, bewilligbaar.
men moet langs de Engelsche kust (varen, zeilen); to License, (laj'-sens), 1. s. verlof, o. vergunning, v.; shooting
the course, (zeev.) koers liggen; to let the ship po as the
-, jachtakte; articles brought under -, koopwaron door
wind -s, (zeev.) om katzwijm ronddrijven; to - swung
speciale vergunning ingevoerd; 2. privilege, o.; letter of
under the helm, onder den wind gezwaaid liggen; the
coast - north and south, de kust strekt zich noord en
--, verlofbrief, patent; to take out a -, een verlof brief
lichten; - outward, verlof tot uitvoer; - for trading,
zuid uit; how does she --:' hoe ligt het voor ? keep her as
handelsprivilege; 3. brevet, octrooi, o.; 4. machtiging,
near as she will -! zoo hoog als het kan ! (fig.) our
volmacht; 5. dispensatie, v.; to procure a -, eens dispen journey lay through mountainous regions, ons pad leidde
satie koopera, - verworven; G. losbandigheid, vrijheid,
door bergachtige streken; nay vocation lay not to thecloisv.; poetical -, dichterlijke vrijheid; to degenerate in -,
ter, mijne roeping was niet het klooster; my taste lay
in losbandigheid ontaarden. * -, bw. 1. vergunnen, verthat way, mijn smaak dreef mij in die richting; let the
blae,e - on my head, de blaam kome op mij; to oorloven, verlof geven (tot); 2. machtigen; 3. patenteeren,
breveteeren. *-ACT, s. (acad.) censuur- edict, o. 5 -D, dw.
at heart, aan het hart liggen; two different methods before him, hij heeft tusschen twee verschillende wijzen
bn. veroorloofd, van een verlof voorzien enz.; zie LICENSE,
bw. -R, (-ur), m, verlofgever, machtiger, m. *...ING, dw.
te kiezen; is the money lying by you ? berust het geld
bn. veroorlovend enz. -, s. (het) veroorloven enz.; zie
onder u ? he has the manuscript lying by him, het handLICENSE, bw.
schrift berust onder hein; to - under a lethargy, in slaapLicensee, (laj- sen -sie'), m. v. bezitter van een verlof,
ziekte gedompeld zijn; to-underacharge, onder eerre begepatenteerde, gebreveteerde, m. v.
schuldiging liggen; to - under the king's displeasure, bij
Licensure, (laj'- sen -zjoer), s. zie LICENSE, s.
den koning in ongenade zijn; your displeasure is the heaviest
Licentiate, (laj'- sen -sjet), s. 1. (acad.) gegradueerde,
burden he -s under, uw misnoegen is de zwaarste last die
licentiaat; 2. praktiseerend arts, us, -, bw. vergunnen,
hem drukt; to - under a disadvantage, onder een nadeel
vrijheid geven om. *...ION, (-ee' sjun), s. verlof, o. vrij
lijden, het nadeel hebben dat...; to - under a mistake, in
-gevin
om, v.
dwaling verkeeren; to - underobligations,verplichtingen
Licentious, (laj- sen' -sju^), bn., *-LY, bijw. 1. losbanop zich hebben; to - with, in landen zijn van, berusten
dig, teugelloos; 2. buitensporig. -NESS, s. 1. losbanonder; 5, blijven, rusten; those goods have long lain on
digheid , teugelloosheid; 2. buitensporigheid, v.
hand, die goederen bleven lang onverkocht; the time that
Lich, (lik), zie LIKE. -, s. lijk, o. *-owL, S. 1. nachtuil;
-s on your hands, de tijd die u nog overig blijft; to let
2. (fig.) ongeluksvogel, m.
-, het laten blijven, het daarbij laten; 6. wegen, drukken;
Lichen, (laj' -kun, litsj'-in), s. (plant.) muurplant, v. mos,
to show how light it lay upon my mind, om te toongin
o. *-IC, (litsj'-en -ik), bn. - acid, (soort) plantenzuur.
hoe licht liet op mijnen geest woog; 7. bestaan in; thedif
Lichenin,(litsj'-in-in),s.stij fselmeel(uit IJslandsch mos),o.
ference -s in this, het verschil bestaat daarin (dat); the
Lichenography, (litsj-in-ogh'-re-fi), s. gmv. mosplanonly danger lay in this fellow, alleen die kerel was te
ten-beschrijving, v.
vreezen; 8. afhangen (van), liggen (in); as much as in
Licit, (lis'-it), bra., *-LY, bijw, wettig, -lijk, veroorloofd.
hint -s, voor zooveel in hem is, - van hem afhangt; it
*- NESS, s, wettigheid, v.
-s Oil the plaintiffto maintain his action, van den eiseher
Lick, (lik), s. 1. likplaats (waar dieren zout likken aan
hangt het af het geding gaande te houden; 9. (recht.)
de mijnen), v.; 2. stomp, slag, m. veeg, v . * -SPITTLE,
geopend zijn, aanhangig zijn; ara action -s against him,
m. (fig.) (gem.) likkebroêr, gemeene klaplooper, m.
er is een rechtsvordering tegen hem ingesteld; an appeal
Lick, (lick), bw. 1. likken; 2. slorpen (vocht); to - up,
-s ira this case, er is hooger beroep van deze zaak aan
oplikken, opslorpen; 3. afrossen, afranselen. *-ED, dw.
it was deckled that the action would not -, de-getknd;
bn. gelikt enz.; zin LICK, bw.
eischer werdniet- ontvankelijk verklaard in zijne vordeLicker, (lik'-ur), m. v. 1. likker, -ster; 2. slorper, -ster,
ring; an appeal lay front, men kon in hoogex beroep kom. V. -ISH, ('-isj), bn., * -ISHLY, bijw. 1. lekker, snoemen van; 10. the snow -s deep, de sneeuw ligt hoog;
perig; 2. snoeplustig. * _ISHNESS, S. 1. lekkerheid, snoeto - fallow, (landb.) braak liggen; to - heavy on, zwaar
perigheid, v.; 2. snoeplust, m.
drukken op; (ook fig.); to - hid, verborgen liggen; the
Licking, (lik'-eng), dw. bn. likkend enz. -, s. (het) likempire lay open to be invaded, het rijk lag voor een inken enz.; zie LICK; to give a -, afrossen (iem.).
val open; to - waste, verwoest liggen; to - close, (zeev.)
Licorice, (lik'-e-rus), s. (plant.) zoethout, o,; Spanish -,
na aan den wind liggen; to - swung under the helm,
dropwater; stick -, zoethout; refined -, pipe -, gerafonder den wind gezwaaid liggen; 11. to - aback, (zeev.)
fineerd zoethout. * -BALL, S. drop, m. *-JUICE, s. droptegengebrast liggen; to - about, rondom verspreid ligwater, o. * -POWDER, S. gestampt zoethout, o.
gen, rondslingeren; to - along, (zeev.) overliggen, hellen;
Licorous, (lik ' -e -rus), bn. zie LICKERISH.
to - along side, boord aan boord liggen; to - athwart,
Lictor, (lik' -tur), m. (Rom. gesch.) lictor, bijlbunderdradwars voorover liggen; to - aground, gestrand zijn; to
ger, m.
- at single anchor, voor één anker liggen; to - by,
Lid, (lid), s. 1. deksel, lid; 2. ooglid, o.; 3. (uurw.) dekrand,
in voorraad -, voor de hand liggen; let the goods - by
m.; 4. (plant.) dekvliesje, o. *-LEss, bra. zonder deksel.
there, leg de goederen daar neder; to - by, zich geLie, (laj), s. 1. loog; 2. logen, v.; to tell a -, cene logen
reed houden; he determined to -- by for opportunities to,
vertellen, liegen; I scorn a -, ik veracht de logen; to
hij besloot zich op alle gebeurtenissen voorbereid te
give the - to, logenstraffen (iem.); to give the - to one's
houden; to - by, uitrusten; (zeev.) bijgedraaid liggen;
principles, zijne eigene beginselen logenstraffen, er onto - down, nederliggen; I was lying down, ik lag, ik
trouw aan worden.
had mij nedergelegd; - down, leg u neder; (ook) ga te
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bed; to - down, in het graf rusten, neêrgelegen zijn;
his collar was lying down, zijn halskraag was neêrgeslagen; to - down again, zich weder neder (te bed) leggen; to - in, in de kraam liggen; to - in of, in de
kraam komen met, bevallen van; to - on, liggen op,
- tegen; to - on opposite tacks, (zeev.) over tegengestelde
boegen liggen; to - out, buiten liggen, buitenshuis slapen; to - over. uitgesteld -, opgeschort zijn; the note is
lying over, de rekening is nog niet betaald, de wissel
bleef op den vervaldag onbetaald; to °- over, hangende
zijn; to - to, (zeev ) bijgedraaid liggen; bijleggen; to under the sea, tusschen de golven in liggen; to - upon
the wind, op den wind liggen; to - without steerage,
zonder stuur liggen; to - with, beslapen, (echtelijk) bijwonen.
Liefraught, (laj'-fraot), bn.met logens beladen,vol logens.
Lief, (lief), bn. lief, bemind. -, bijw. gaarne; he had
as - go away, hij wilde even gaarne zich verwijderen; I
had as - die as do, liever sterf ik dan (dit) 'te doen.
Liege, (liedsj), bn. (leenst.) 1. leenp`ichtig, onderdanig•,
2. leenheerlijk. *-, m. v. 1. leenplichtige; 2. leenman,
leenvrouw, m.v. * - MAN, m. leenman, vazal, m. *- LORD,
m. leenheer, m.
Liege, (liedsj), s. (aardr.) Luik (België), o.
Lieger, (liedsj-ur), m. afgezant (aan een hof), m.
Lien, (laj'-in), tw. zie LAIN, dw. -, s. 1. (recht.) pandrecht, recht van pandhouding, .o.; 2. zie SPLEEN.
Lienteric, (laj-in-tur'-ik), bn. (gen.) loslijvig.
Lientery, (laj-en'-tur-i), s. buikloop, m. loslijvigheid, v.
Lier, (laj'-ur), m. v. liggende, blijver, blijfster, m. v.
Lieu, (Ijoe), s. plaats, v.; in - of, in plaats van.
Lieutenancy, (lef-ten'-un -si), s. 1. luitenantsehap, o.
graad van luitenant, m.; 2. landvoogdij, v. -schap, o.
Lieutenant, (lef-ten'-ent), s. 1. luitenant, m.; first -,
eerste luitenant; - at arms, (onderste) luitenant ter zee;
2. stadhouder, m.; deputy -, onder-gouverneur; lord of Ireland, onderkoning van Ierland. 5 -COLONEL, rn .
luitenant-kolonel, m. *-GENERAL, m. luitenant-generaal, m. * - SHIP, s. zie LIEUTENANCY.
Lieve, (lieu), zie LIEF.
Z.,ievrite, (lieu'-rajt), s. soort delfstof, v.
Life, (lajf), s. (mv. lives), 1. leven, o.; early -, jeugd; early
in -, op jeugdigen ouderdom; at his time of -, op zij
leeftijd; he ended his - in the eightieth year-ne
of his age, hij stierf in zijn tachtigste jaar; if God
give me -, indien God mij tijd van leven schenkt; to
give new - to, een nieuw leven geven aan; if we escape
with our lives, als wij er met het leven afkomen, - er
het leven afbrengen; he flew for his -, hij zocht zijn
heil in de vlucht; he embarked with risk of - and limb,
hij scheepte zich op gevaar van lijf en leven in; I have
scarcely enough to keep - and soul together, ik heb
nauwelijks genoeg voor een bete broods; they sought
his -, zij hadden het op zijn leven toegelegd; to take
one's -, iemand het leven ontnemen; to be tried for -,
(recht.) hal, straffelijk terechtstaan; to sit upon - and
death, als rechter over leven en dood zitten; cats have
nine lives, (fig.) de katten kunnen lang leven; he is too
good a -, hij is taai van inhoud, hij is levenskrachtig;
for -, levenslang ; a pension for -, een levenslang
jaargeld; to last -, het leven lang duren ; as I have
-, I don't understand, zoo waar ik leef, ik versta u
niet; my - upon it, ik verwed er mijn leven onder,
(gem.) ik mag sterven als; my -for it you succeed, ik
wed om alles wat gij wilt dat liet u gelukt; my - on N's
honor, ik sta met mijn leven voor de eer van N. in; I
cannot do it for my -, ik kan het niet, al moet het
mij het leven kosten; I could not, for the - of me, refrain from, al had het mij het leven gekost, ik kon mij
niet weêrhouden van ; come no nearer me upon your-,
nader niet, als u het leven lief is; tree of -, (Bijb.)
boom des levens; wood of -, (plant.) pokhout; 2. leven,
o. levenswijze, v.; line, manner of-, levenswijze, gedrag;
single-, ongehuwde staat; sea -, leven ter zee, zeemaneberoep; he leads them such a - that, hij verbittert
hun het leven zoodanig dat; 3. levensbeschrijving, v.;
the lives of the saints, het leven der heiligen; the lives
of Plutarch, de levens (der groote mannen) van Plutarehus; 4. bloed, o.; the - came issuing, het bloed spoot
(golfde) er uit; 5. levendigheid, v. vuur, o. drift, v.; she
was all - and gladness, zij was vol leven en vreugde;
6. (fig.) ziel, v.; N. was the - of the conspiracy, N. was
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de ziel der samenzwering; the - of a party, de ziel
eener partij; my -, I love you, bij mijne ziel, ik bemin
U; 7. (kunst.) leven, o. natuur, natuurlijkheid, v.; a
picture taken from -, een stuk naar het leven geschilderd; a portrait as large as -, een portret in levensgrootte;
his portrait is drawn to the -, zijn portret is naar de
natuur geschilderd, - geteekend,- gelijkt sprekend;to paint
to the -, naar de natuur schilderen; 8. teekening -,
schets naar de natuur; 9. (fig.) wereld, v. gezelschap, o.
kring, m.; fashionable -, hooge kringen, beau monde;
high -, adellijke kringen, gtoote wereld; low -, gemeene
volksklasse; good station in -, goede positie in de
maatschappij; 10. mensehenleven, o. mensch, man, m.;
how many lives were lost? hoeveel menschen zijn er bij
omgekomen? 5 - ANNUITANT, m. v. lijfrentenier, -ster,
m. v. -ANNUITY, s. lijfrente, v. *_BELT, s. (zeev.) reddinggordel, m. *-BLOOD, s. 1. (ontl.) levensbloed; 2.
(fig.) zuiverst bloed, o.; 3. levenskracht; 4. (fig.) ziel,.
zenuw, V. -, bn. wezenlijk, echt. * -BOAT, S. (zeev.)
reddingsboot, v. * -BREATH, s. levensadem, m. 5 -BUOY,
s. (zeev.) reddingsboei, v. -CONSUMING, bn. het leven
verterend, - verwoestend. *-DEvoTEDNESS, s. zelfopoffering, getrouwheid voor het leven, v. *-ENDING, bn.
een einde aan het leven makend, moordend. * -ESTATE,
s. (recht.) niet -erfelijk -, fidei-commissariaal goed, o.
* -EVERLASTING, s. (plant.) 1. maagdepalm, m.; 2. amaralith(bloem), V. *_GIVING, bn. levengevend.-GUARDMAN, m. soldaat der lijfwacht, m. F - INSURANCE, s, levensverzekering, v. -COMPANY, s. levensverzekeringmaatschappij, v. *-INTEREST, s. vruchtgebruik, o.*- LIDES, s. (zeev.) rugpardoens, m. mv. leuning, v. *--LONG,
bn. levenslang. 5 - PRESERVER, s. 1. zwembuis, o.; 2.
reddingstoestel, m. LENT, s. lijfrente, v. *-SIZE, s.
levens-, natuurlijke grootte, v. * -STRING, levenszenuw, V. (ook fig.) levensdraad, m. 5 -TIME, S. levenstijd,
m.; in his -, gedurende zijn leven, in leven ; the labor
of a -, het werk van een gansch leven. *-WEARY,
bn. (Shak.) het leven moede, levenszat.
Lifeless, (lajf--les), bn., * -LY, bijw. 1. levenloos, zielloos; 2. (fig.) krachteloos, kleurloos. *- NEss, S. 1. levenloosheid, zielioosheid; 2. (fig.) krachteloosheid, kleurloosheid, v.
Lifelike, (lajf'-lajk), bn. als het leven, als een levend
wezen, als levend; a - portrait, een portret naar het
leven, een welgelijkend portret.
Lift, (lift), s. 1. (het) lichten, oplichten, lichting, heffing,
v.; the goat gave the fox a -, de bok gaf den vos een
steun; to have a - in a coach, in een voorbijgaand rijtuig stappen; 2. poging om te lichten, v.; a dead -, een
vergeefsche poging; to be at a dead -, zich om niets -,
zich te vergeefs afwerken; 3. stoot om op te beuren, duw;
4. last (die te lichten is), m.; it is a good -, liet is een
fiksch gewicht, dat weegt geducht; 5. hoogte, v.; 6. (zeev.)
toppenant, o.; fore- to, fokke-toppenanten; haul the taut, haal de toppenant -, het toppenend stijf; standing
-, vast toppenend; topping -, dirk; to ease the -s, de
toppenenden bijvieren; - of a canal lock, verschil van water aan weêrszijden eenei sluis; 7. ascenseur, ophaler,
heftoestel, m.; 8. aard-, puinlaag; 9. (hijsch.) kraan, v.
kraanweger, m. *- BLOCK, s. toppenendblok, o. *-GATE,
s. (timm.) in eerre voeg ingehangen deur, v. *- LOCK, S.
verlaat-, wetering-sluis, v.
Lift, (lift), bw. 1. heffen, lichten, oplichten; he -ed the
spoon to his mouth, hij bracht den lepel aan zijnen mond;
he offered to - her from the saddle, hij bood zich aan
haar uit den zadel te heffen, - haar te helpen afstijgen; she -cd her eyes, zij sloeg hare oogen op; she -eet
herself from her pillow, zij hief zich op haar kussen half
overeind; we were obliged to - him into the carriage, wij
waren verplicht hem in zijn rijtuig te helpen klimmen;
2. ophoogen, verheffen; (ook fig.) his fortune has -eet
him into notice, zijne fortuin heeft hem in aanmerking
doen komen; to - the soul to heaven, de ziel ten hemel
heffen; 3. weder opheffen, - opbeuren; 4. opblazen, doen
opzwellen (van hoogmoed); 5. stelen, ontvreemden; 6.
verhoogen (een weg enz.); to - away, to - out, mede-,
wegnemen, uitlichten; to - up, oplichten, naar boven duwen, ophoogen, kruisigen; ophelpen (die gevallen is); to
- up one's eyes, zijne ooges opslaan; to - up one's hand,
de hand in de hoogte steken, - opheffen; he wants to be
-cd up, (fig.) hij behoeft een steun, - een ophelper; to
be -cd up by success, door den voorspoed opgeblazen
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zijn. *-, ow. - at, trachten op te heffen enz., afnemen
(de hand). *- ED, dw. bn. geheven, gelicht enz.; zie LIFT,
bw. * - ER, ('-ur), m. v. 1. opheffen, -ster, opbeurder,
-ster enz., m. v.; zie LIFT, bw.; 2. kruk, klink (eenei
deur); 3. (stoomw.) handel; 4. vijzel, m.; 5. (fig.) dief,
dievegge, oplichter, -ster, m. v. - IIV G, dw. bn. heffend,
lichtend enz. -, s. 1. (het) heffen enz.; zie LIFT, bw. en
S.; 2. (stoomw.) luchtpompklep, v. *-BRIDGE, S.
brug, v. *- JACK, s. dommekracb t, v. 5-JEVER, S.
(stoomw.) gierhandel, m. *- PUMP, s. handpomp, v.
*-VALVE, S. (stoomw.) klep, v.
Ligament, (ligh'-e-ment), s. 1. (ontl.) zenuw, bindspier;
2. vezel; 3. boei, keten, v.; 4. (fig.) band, m verband,
o. *- AL, *- ous, ('-us), bn. (ontl.) 1. zenuw-, spierachtig;
2. vezelachtig, vezelig.
Ligation, (li-ghee'-sjun), s. 1. (het) binden; 2. (het) gebonden zijn; 3. (fig.) band, m. keten; 4. schakel; aan
-enshaklig,v.
Ligature, (ligli'-e-tjoer),' s. 1. band, m. bindsel, windsel, o.; 2. (drukk.) stukletter; 3. (muz.) koppeling, v.; 4.
(heelk.) laatband, m verband, o.; 5. (gen.) stijfte, bevangenheid (der geledingen), v.; 6. tooverknoop, m. iroeien,
ketenen, V. mv.
Light, (lajt), s. 1. licht, o.; 2. helderheid, v. schijnsel, o.;
by (in) the -- of the moon, bij maneschijn; I got into
t "ie - of one of the lamps, ik zette mij onder den schijn
van een der lampen; northern -, southeris -, noorder-,
zuiderlicht; 3. daglicht, o. dag, m.; is it -? is het dag?
as soon as it was -, zoodra de dag aangebroken was;
to rise xvith the -, met den dag -, met de zon opstaan;
to bring to -, aan den dag brengen, openbaren; to come
to -, aan den dag komen; to give - to, licht versprei den over, verlichten; (fig.) toelichten; to keep from the
-, voor het (dag)licht verberc en, in de schaduw houden;
to see the -, het (dag)licht zien verschijnen; to shnss the
-, het licht schuwen; you stand in my -, gij staat mij
in hot licht; you stand in your own -, gij staat u zelven
in het licht; (fig.) gij benadeelt u zelven; 4. glans, m.;
5. licht, o. kaars, lamp, v.; bring me a -, breng licht;
to work by candle -, bij kaarslicht werken; to strike a
-, vuur slaan; to give -, licht geven, - verspreiden;
(ook fig.); 6. licht, oogpunt, o.; to set in a proper -, in
een behoorlijk licht plaatsen; to be in a false -, in een
valsch licht geplaatst zijn; to see a mattes-in its true -,
eerie zaak in haar waar licht beschouwen; to represent a
matter in a strong -, eene zaak sterk kleuren; to report
a matter in the worst -, eene zaak in het ongunstigste
licht voorstellen; in whatever - we view it, onder welk
licht wij het ook beschouwen; 7. (zeev.) kustlicht, vuur,
o.; floating -, drijvend licht, drijvende baak; blue -, Bengaalseh vuur; to carry, to show a -, een licht tonnen;
to hang out the -s, de lichten hijechen; match -, klein
vuur, havenvuur; 8. (zeev.) poort, v.; dead -, looze poort;
9. (bk.) licht, venster, o. ruit, v. glas, o.; a house with
twenty -s, een huis met twintig lichten; 10. (schild.)
licht; - and shade, licht en bruin, halfdonker; 11. (fig.)
fakkel, v.; he is the - of his time, hij is de fakkel zijner
eeuw. * _ BALL, S. (zeev.) brandkogel, m. 5-BEARER, m.
fakkeldrager, lichtdrager, m. *- BILLS, s. mv. (zeev.) onkosten van lichttorens, bakens enz., m. mv. *- BLUE, bn.
lichtblauw. * - HOLE, s. luchtgat, o. 5 - HOUSE, s. vuur
* - KEEPER, m. oppasser van een vuurtoren, m.-toren,m.
*-Moazy, S. (zeev.) lichttop engeld, vuurgeld, o. *- roRT,
-ROOM, s. (zeev.)
S. (zeev.) spiegel -, patrijspoort, v.
lantaarngat, o. * - SHIP, *-vzssEL, o. vuurschip, o.
Light, (lajt), bn. 1. licht, helder; it is -, het is dag,
- licht; 2. helder (van kleur); - hair, blond haar; blue, lichtblauw; - brown, lichtbruin; -er mourning,
halve -, lichte rouw.
Light, (lajt), bw. onr. (vt. en vdw. lighted en lit), 1. aan-,
ontsteken; 2. - with, verlichten (met olie, gas enz.); 3.
illumineeren; 4. (fig.) verlichten, voorlichten, licht verspreiden over, opklaren; 5. (zeev.) to - the anchor, het
anker lichten. -, ow. 1. ontbranden. ontvlammen, (ook
fig.); 2. licht geven; 3. to - up, opvlammen; (fig.) zich
verhelderen, opklaren; his countenance -ed up, zijn gelaat verhelderde zich; her eyes - up, hare oogera helderen
op; 4. - on, upon, treffen, geraken, vallen (op); 5. afstijgen; 6. zich nederzetten, uitrusten. 5-ED, dw. bn.
aangestoken, ontvlamd enz.; zie LIGHT, bw. en ow.
Light, (lajt), bn., *- Ly, bijw. 1, licht, niet zwaar; a burden, een lichte last; - coin, te lichte munt; a - breeze,

flauwe bramzeilkoelte; - cloud, witte wolkjes; - sails,
bovenzeilen; ship, - vessel, scherp schip, vlagge
zeilei; - u'°nd, flauwe wind, - koelte; 2. licht, vlug; - of
foot, vlug ter been; 3. onbelemmerd, licht gewapend; troops, lichte troepen; - horse, lichte ruiterij; the ass went
-, de ezel ging onbeladen; the ship returned -, het
schip kwam ledig (zonder lading) terug; 4. rijzig; 5.
licht te verteren (van spijzen); 6.licht,gemakkelijk,lichtelijk; a - task, een lichte taak; - of belief, lichtgeloovig;
7. onbeduidend, nietig; a - error, een lichte -, kleine
dwaling; - sufferings, lichte -, onbeduidende pijn; a meal, een licht maal ; a - rain, een lichte regen; a snow, een kleine sneeuwbui; to stake - of, niets maken
van, licht heenstappen over; to set - by, weinig geven
om; minachten; 8. oppervlakkig; - knowledge, flauwe
kennis; 9. lichtvaardig, wuft; a - mind, een wufte geest;
10. vroolijk, opgeruimd; to make a - heart, liet gemoed
opvroolijken, - verlichten; every bosom. felt -, aller gemoed
was verlicht; he delighted in - reading, hij hield van
lichte (vermakelijke) lectuur; 11. loszinnig, onzedelijk
(van gedrag); 12. (rij sch.) - upon the hand, licht in den
bek (van paarden). °- AIR, s. flauwe koelte, v. -ARMED, bn. licht gewapend. * - BORNE, bn. (rij seh.) licht in
de hand. 5 -BRAIN, S. zwakhoofd, o. *-FINGERED, bn.
1. handig, vingervlug; 2. diefachtig. 5-FOOT,-FooTED,
bn. licht -, vlug ter been. *-Goons, s. mv. (kh.) lichte (ka
goederen, o. mv. 5 -HEADED, bn. .t. loszinnig, ge--toen)
dachteloos; 2. ijlhoofdig, in liet wild sprekend. *HEADED..
n Fss, s. 1. loszinnigheid; 2. ijlhoofdigheid, v. 5-HEARTED,
ho.. -LY, bijw. vroolijk, opgeruimd. -pass, s. vroolijkheid, opgeruimdheid, v. *- HEFLED, *-LEGGED, bn. zie
LIGATFOOTED. * -MINDED, bn, lichtvaardig, wuft. 5 -SPIRITED, ho. opgeruimd, onbezorgd.
Light, (lajt), vt. lichtte. *-, dw. bn. verlicht enz.; zie
LIGHT, bw. en ow.
Lighten, (light'-n), hw. 1, verlichten (ook fig.); 2. verlichten, (minder zwaar) lichter maken;3.lossen(een schip);
4. op minder diepgang brengen (een vaartuig); 5. (fig.)
verlichten, opvroolijken. -, ow. 1. lichten, weêrlichten;
2. volgkelen. 5 -D, ('-tnd), dw. ho. 1. verlicht; 2. verlicht
ellz.; Zie LIGHTEN, bw. en ow. - ING, div. bn. 1. ver
verlichtend enz. -, s. (het) verlichten; (het)-lichtend;2.
verlichten ens.; zie LIGZIT.
Lighter, (lajt'-ur), m. v. opsteker, -steekster, m. v.;
lamp -, lantarenopsteker -, s. (zeev.) lichter (vaartuig),
m.; ballast -, ballastschuit, praam. *..MAN, m. schuitevoerder, m. -, bn. vergr, tr., lichter; zie LIGHT, bn. 5 -AGE,
('-idsj), s. schuitevoerdersloon, o. lichtervraeht, v.
Lighting, (lajt'-ing), dw. ho. aan-, opstekend enz. -,
S. (liet) aansteken enz.; zie LIGHT, bw. en ow.
Lightless, (lajt'-les), bn. duister, donker, zonder licht.
Lightness, )lajt' -nes), s. 1. lichtheid; 2. vlugheid; 3.
wuftlieid, lichtvaardigheid, onstandvastigheid, v.
Lightning, (lajt'-ning), dw. ho. Zie LIGHTENInG. -, s.
bliksem, m. weêrlicht, o.; a flash of -, een bliksem
heat -, weêrlicht (door de warmte); (het) lichten;-stral;
the chimney has been struck with -, de schoorsteen is
door den bliksem getroffen; he was killed by -, hij werd
door den bliksem gedood. 5 -GLANCE, s. bliksemlicht, o.
-straal, m. -ROD, s. bliksemafleider, m.
Lights, (lajts), s. mv. longen (der dieren), v. mv.
Lightsome, (lajt'-sum), bn. 1. verlicht, helder: 2. (fig.)
vroolijk.-r Ess, s. 1. verlichting, helderheid; 2. (fig.)
vroolij kheid, v.
Lignaloes, (ligh-nel'-oos), s. (plant.) aloë-hout, o.
Ligneous, (ligh'- ni-us), bn. 1. Houtig; 2. houtachtig,
van hout.
Ligniferous, (ligh-nif'-ur-us), ho. houtdragend, houtrijk.
Lignification, (ligh- ni-fi-kee'-sjun), s. (plant.) houtwording, -zetting, V.
Lignified, (ligh'- ni-fajd), dw. bn. (plant.) tot hout geworden, - gezet; zie LIGNIFY.
Ligniform, (ugh' -ni-form), bn. houtvormig, als hout.
Lignify- , (ligh'-ni-faj), bw. tot hout maken, -vormen.
S-IIe G, dw, bn. tot hout vormend.
Lignin, (ligh'-nin), s. (scheik.) houtvezel, -stof, v.
Ligniperdous, (ligh- ni-pur'-dus), bn. houtknagend,
houtvretend (van zek. insecten).
Lignite; (ligh'-najt), s. (delfst.) houtsteen, m. ...IC,
(-nit'-ik), bn. houtsteenachtig, - houdend.
Lignous, (ligti'-nus), ho. zie LIGNEOUS.
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Lignum, (ligh'-num), - vitae, s. (plant.) pokhout, o.
Ligulate, (ligh'-joe-let), *-D, bn. (plant.) tong-, bandvormig.
Ligule, (ligh' joel), s. (plant.) vlies, o.
Ligure, (ligh' joer), S. (delfst.) lossehensteen, m.
S. liguriet, (soort edelgesteente), o.
Ligures, (ligh' joe-ris), s. mv. (omit.) Liguriërs, bewoners
van Ligurie, m. mv.
Liguria, (li -ghjoe'-ri-e), s. (oude aardr.) Ligurië (Italië), o.
Ligwort, (ugh-wart), s. (plant.) wolkruid, o.
Like, (lajk), bn. 1. gelijk, zoodanig, such -, dergelijke,
zoodanige; the -, iets dergelijks, insgelijks; girl -,
meisjesachtig; soldier -, soldatenachtig, als een soldaat;
- extent, gelijke uitgebreidheid; nothing -- experience,
niets (gaat) boven ondervinding; 2, gelijk (aan), overeenkomstig (met); there was nobody - her, zij had haars
gelijke niet; earth holds no other -- to thee, de
aarde kan niemand toonen die u evenaart ; it is
something -, het gelijkt er eenigszins naar; to look
something -, vrij goed uitzien; that is something -, dat
gaat wel aan, dat schikt nog al; they are -, zij gelijken
elkander; you were her -, gij geleekt haar, gij waart
als zij; she asked if that picture was -- herself, zij vroeg
of dit portret haar geleek; 3. overeenkomstig; 4. waarschijnlijk, vermoedelijk; he is - to be the author, hij zal
wel de schrijver zijn; he is - to die of hunger, hij loopt
gevaar van honger te sterven; he seemed - to choke
with laughter, hij stikte bijna van lachen. -, bijw. en
vw. 1. zooals, evenzoo, zoodanigerwijze; he looks - a
dead man, hij ziet er uit als een doods; that is just you, daaraan herken ik u; that is just - my luck, zoo
(ongelukkig) gaat het mij altijd, het gaat mij nooit anders; 2. passend (aan), geschikt (voor); quit yourselves
- men, gedraagt u als mannen; live - yourself, leef
zoo als het u past, - als het u toekomt; this is spoken
- yourself, zoo moet gij spreken; 3. vermoedelijk. *-,
m. v. 1. gelijke, m. v.; I shall not look upon his - again,
Ik zal zijns gelijke niet weder zien; never was the- known,
zoo iets heeft men nooit gekend (gezien); did ever
mortal hear the - ? heeft men ooit (immer) zoo iets gehoord? to do the -, hetzelfde doen, evenzoo handelen;
to give - for -, to return the -, gelijk met gelijk
vergelden; it was enough for the - of them, voor lieden
van hun slag was dit genoeg; screws and the -, sehroeven en dergelijken meer; he had - to be defeated, het
scheelde weinig of hij werd geslagen; thus had it - to
have happened to, dit moest gebeuren aan; 2. gelijkenis;
zie LIKENESS. 5 -MINDED, bn. geestverwant, gelijk in
aanleg. - in neiging. -, bijw. vermoedelijk, waar
-schijnlk.
Like, (lajk), bw. 1. gaarne hebben, zin hebben in, naar
zijnen smaak vinden. (iets, iem.); do you - this wine?
bevalt -, smaakt u die wijn ? do you - him? bevalt hij
U ? I don't much - it, het staat mij niet erg aan; how
do you - lier ? hoe bevalt zij u ? would you - it ? zou
het u aanstaan, - aangenaam wezen ? how do you - your
maid ? hoe bevalt u uwe kamenier ? I don't - being intruded upon, ik houd er niet van gestoord te worden (in
mijne bezigheden); 2. begeeren, verlangen, willen; Ishould
- to see, ik zou wel willen zien; I should - her to see
you, ik wenschte dat zij u zage; how should you - to
have ? zoudt gij wel begeeren (dat) ? as you -, zooals
gij wilt, - verkiest.
Likelihood, (lajk' -li-hoed), s. gmv. waarschijnlijkheid,
vermoedelijkheid, v.; there is all - to believe, er is alle
reden te gelooven (dat).
Likeliness, (lijk'-li-nes), S. 1. zie LIKELIHOOD; 2. behaaglijke eigenschappen, v. mv.
Likely, (lajk'-li), bn. 1. aangenaam, schoon enz.; 2. zie
LIKE, bn.; very - it may be so, naar allen schijn is het zoo.
Liken, (lajk'-n). bw. 1. vergelijken; 2. doen gelijken naar.
*-, ow. gelijken (naar). *-ED, (lajk'-nd), dw. bn. 1.
vergeleken; 2. geleken.
Likeness, (lajk'-nes), s. 1. gelijkenis, v.; his son begotten
in his ow.n -, zijn zoon, die zijn levend evenbeeld was;
he is a handsome -- of B., hij gelijkt naar B. in het
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my - taken, ik zou wel mijn portret willen laten
maken; 4. beeld, o.
Likening, (lajk'-ning), dw. bn. vergelijkend enz.-,
s. (het) vergelijken enz.; zie LIKEN.
Likewise, (lajk'-wajz), bijes. evenzoo, ook, bovendien.
Liking, (lajk'-ing), dw. bn. gaarne hebbend enz.; zie
LIKE, bw. -, s. 1. neiging, v, behagen, o.; 2. wenseh,
m. verlangen, o. smaak voor, m.; to take a - to, smaak
(zin) krijgen in; to have a - for, behagen hebben in;
an amusement to your -, een uitspanning naar uwen
smaak; a sudden - of two young persons, een plotselinge
wederzijdschc genegenheid van twee jonge lieden; her
- for me, hare genegenheid voor mij; 3. goed uitzien, o.
gezonde staat, m.; in good -, in welstand; 4. proef,
V. bezien, o.; on -, om te probeeren.
Lilac, (laj'-lek), s. (plant.) sering, v.
Lilalite, (laj'-le-lajt), s. zie LEPIDALITE.
Lihaceous, (lil-i-esj'-us), bn. (plant.) lelie- achtig.
Lilied, (lil'-id), bn. met leliën begroeid, - getooid.
Lihputian, (lil-i-pjoe'-tsjun), m. v. 1. bewoner -, bewoonster van het denkbeeldige eiland Liliput, lilliputter,
m. v.; 2. (fig.) dwerg, m. -, bn. lilliputsch.
Lill, (lil), bn. zie LOLL .
Lilt,(lilt),ow.1.handig werken, - zijn; 2. lief spelen, - zingen.
Lily, (lil'-i), s. (mv. -ies), s. 1. (plant.) lelie, v.; May - of
the valley, lelie der dalen; water -, waterlelie; daffodil
-, affodille(bloem). * -HANDED, bn, met leliewitte handen . 5 - HYACINT, S . lelie-hyacinth, v.* -LIVERED, bn. met
witte lever, zonder bloed in de aderen. *-PINK, s.
(soort) anjelier, m.; the empire of the lilies, (fig.) het rijk
der 1©limn. (oudt.)hetFransche koninkrijk(naar de leliën
der Bourbons). *-PASTE, s. leliezeep, v . * -THORN,
s. (plant.) roode verfstof, v. *- TRIBE, s. (plant.) geslacht van leliën, o. * -WHITE, bn. leliewit.
Limaceous, (li-mesj'-us), bn. tot de naakte slakken
behoorend.
Limate, (laj'-met), bw. vijlen, polijsten.
Limation, (laj-mee-'sjun), s. gladvijling, polijsting, v.
Limature, (laj'-me-tj oer), s. (het) vijlen, - polijsten; 2.
vijlsel, o.
Limax, (laj'-meks), s. slak, Blek (zonder huisje), v..
Limb, (lim), s. 1. rand, m.; 2. lid (van het lichaam), o.;
3. tak (van een boom); 4. (sterr., plant. en wisk.) krans,
straal, m . 5 -MEAL, bijw. stukje voor stukje, bij stukjes
en beetjes.
Limb, (lim), bw. 1. in doelen verbrokkelen ; 2. stuksnij den.
Limbat, (lim'-bet), s. koude wind (op het eilandCyprus),m.
Limbate, (lie'-bet), ho. gerand, van een rand omgeven.
Limbec, (lim'-bek), s. distilleerkolf, m.
Limbed, (limd), bn. met leden; large -, strong - , kloek
gebouwd; it was a colt finely -, het was een fraai gesneden veulen; light -, rijzig van gestalte.
Limber, (lim'-bur), bn. 1. buigzaam; 2. broos, tenger.
*-NEss, s. buigzaamheid, v.
Limber, (lim'-bur), s. voorgestel, o. voorwagen (der kanon
-neri),m.*BOARDs(zev-)ulingpak,.*BRACE:
5 -5TAY, * -STROP, S. (zeev.) koptouw, O. 5 -STROKE, s.
(zeev.) vullinggang,. m. 5 --HOLES, S . mv. (zeev.) log-, vuilinggaten, 0. mv. * -IRON, 5 -ROPE, * --CHAIN, N. (zeev.)
seliuurtouw, o. -ketting, in.
Limbless, (lim' -les), bn, zonder leden.
Limbo, (lim'-bo),...US, (lim'-bus), s. (godg.) voorhel, v.
ingang tot de onderwereld, m.
Lime, (laj m), s. 1. lijm, vogellij m, v.; 2. kalk, steenkalk, v.;
quick, onslacked -, ongebluslhte kalk; slacked -, ge
kalk; cream of -, witkalk, witsel; 3. (plant.)-bluschte
limoen, m.; brook -, (plant.) waterkers; 4. linde(boom), v.
* -BURNER, m. kalkbrander, m. 5 - GRAVEL, s. zandmerel, 0 . HOUND, s. (jag.) speurhond, m. 5-JUICE, s.
limoensap, o . * -KILN, s. kalkoven, m. *-PIT, s. (leen.)
kalkgroef, v . * -SINK, s. kalkput, m. *-SPAR, s. (delfst.)
kalkspaath, o. * _STONE, s. kalksteen, m.; aluminous aluin . 5 -TREF., s. 1. lindeboom; 2. limoenboom, m.
* -TWIG , s. (vog.) lijmroede, v. *-T WIGGED, bn. (vog.)
met lijm bestreken . * -WATER, S . kalkwater, o. *-WHITx,
s. kalkwitsel, o.

schoone, - het goede; 2. schijn, m. voorkomen, o.; an Lime, (lajm), bw. 1. lijmen, met lijm bestrijken; (ook)
vangen (vogels); 2. (fig.) vangen, lokken (in een valenemy in the - of a friend, een vijand onder het voor
strik), 3. verlegen maken; 4. (lancib.) kalken, met kalk
een vriend; 3. portret, o. beeltenis, v. af--komenva
mesten. ^`-D, dw. bn. met lijm bestreken enz.; zie LIME,
beeldsel, o.; to draw (take) one's -, iemands portret schil
bw.
(schild.)
*... ING, dw. bn. met kalk bestrijkend enz.; zie
maken; to sit for one's -.
-dern,tk
LIME, bw.
poseeren, zich laten portretteeren; I should like to have

L [ ill. - LIN.
Zimer, (lajm'-ur), m. zie LIMEHOLJND.
Limit, (lira'-it), s. 1. grens, v. grenspaal, m.; 2. (stern.)
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with deep -s, zijn aangezicht vertoonde diepe rimpels;
11. (teek.) omtrek, m.; 12. keep, v.; - engraving, (het)

graveeren, snijden (op steen, metaal enz.); 13. rechtlijnige
grootste heliocentrische breedte (van cone planeet); 3.
teekening," schets, v.; the -s of a building, plattegrond
(kh.) limito, v. bepaalde prijs (aan een commissionnair),
van een gebouw; 14. lijn, linie (van bloedverwantschap),
m.; to give more -, meer speelruimte geven.
v.; male -, female -, mannelijke -, vrouwelijke linie;
Limit, (lim'-it), bw. begrenzen, beperken. *- ABLE, ('-ibl),
- of descent, geslachtslinie, geslachtsboom; - of kings,
bn.
-ANEOUS,
bn. begrensbaar, beperkbaar. *
(-e'-ni-us),
reeks van(opvolgende)koningen; 15. richting,afbakening
tot de grenzen behoorend. u-ARIAN, bn. begrenzend,
(van een weg), v.; branch -, zijtak; lb baan, aarden baan
afbakenend. 5 -ARY, bn. aan de grenzen geplaatst.
(van een spoorweg), v.; main -, hoot'dbaan; single -,
-ATION, S. 1. beperking, v.; he consented to a - of, hij
weg met enkel spoor; double -, dubbel spoor; arp -, upbewilligde in eene beperking van; 2. voorbehoud, o.; 3.
train -, (spoor)weg naar de hoofdstad; down -, down(recht.) termijn, m. *- ED, dw. bn begrensd enz.; zie
train -, (spoor)weg van de hoofdstad naar het platteLIMIT, bw. -, bn., 5 -EDLY, bijw. 1. (wisk.) bepaald,
land, - naar zee; broad gauge -, narrow gauge -, weg met
omschreven; 2. op beperkende wijze; 3. .... company limiwijde -, met nauwe spoorbreedte; to get off the -, uit het
ted. ....maatschappij, wier aandeelhouders voor geen boospoorraken, ontsporen. derailleeren; 17. (telegraaf)lijn,v.;
ger bedrag dan ingeschreven is verantwoordelijk zijn.
18. (tol)linie, v.; 19. (aardr.) linie, evennachtslijn, v.; to
-EDNESS,s. beperktheid, v. -ER, ('-ur), mv. beperker,
cross the -, (zeev.) de linie passeeron; 20. meridian -,
-ster, m. v. *- LESS, bn. zonder grens, zonder beperking.
middagcirkel; 21, koord, snoer, o.; to lay out by a -,
Limmer, (lim'-mur), m. s. 1. bastaard (hond); 2. meslangs het richtsnoer metselen; plumb -, loodlijn; 22.
ties, m. v.
lijn ('/ 12 van een ouden duim); streep (maat); 23.
Limn, (lim), bw. 1. sapverven, in sapverf teekenen; 2.
(drukk.) punt, v.; a - two letter, een tweepuntige let(gem.) portretten maken. *- ED, dw. bn. in sapverf geter; 24. (mil. en vest.) linie, lijn, v.; - of circumvallation,
teekend. *- ER, m. V. 1. teekenaar -, -ster in sapverf; 2.
omwallings-linie, circumvallatie -lijn; troops of the -, li kleurdei -, afzetter van prenten; 2. portrettenmaker, nietroepeti; the army was drawn up in three -s, het leger
maakster, m. v. schilder, m. *--ING, dw. bn. in sapverf
stond in drie gelederen geschaard; - of march, marschteekenend, enz. -, s. 1. (het) teekenen in sapverf enz.;
orde; to get into -, to fall back into -, zich in linie schazie LIMN; 2. aquarelle; 3. (fig.) schets, beschrijving, v.
ren, linie formeeren; to attack the -s, de linién aanvalLimonite, (lim'-tin-ajt), s. soort (Noord-Amerikaansch)
len; 25. (zeev.) lijn, v. touw, o.; boarding -, richtlijn
ijzererts, o.
(voor hout); bunt -, buikgording; close hauled -, bij den
Limous, (lajm'-us), bn. moerassig, modderig.
windlinie; clue -, geitouw; concluding -, ladder aan den
Limp, (limp), ow. hinken, mank gaan; to - away, o bezaansboom; crane -, zwichting; cross -, weeflijn;
of, heen-, weghinken; to - up, naar boven hinken. f -,
crow foot -, scheerlijn; fancy -, kraallijn; furling -,
in. V. lamme, manke, m. v. -, s. (het) mank gaan. -,
leech - , beslaglijn; girt -, jolletouw; hammock -, sjorbn. 1. mank; 2. zwak. -ER, m. V. hinken, -ster, (gem.)
lijn; head - of a sail, raband; house -, huizing; lead -,
lampoot, I51. v.
sounding
-, loodlijn, dieplood; life -s, reddingslijnen;
Limpet, (lim'-pet), s. eenschalige mossel, v.
log -, loglijn; mackerel -, makreellijn; chalk -, krijt-,
Limpid, (lim'-pid), bn. Melder, klaar, doorschijnend
merklijn; mar -, marlijn; nave -, ophaalder; pointing -,
(van vocht). * - ITY, * -NESS, s. helderheid, klaarheid, v.
trensgaren; rat -s (ratlings,) weeflijnen; reef-, rifband;
(het) doorschijnende.
sash -, vierstrengsiijn; shifting- ,driestrengslijn;peek-.
Limping, (limp'.ing), dw. bn., *- LY, bijw. hinkend.
kaailijn; slab -, licht - end(touw), small -opgeslagen lijn;
Limpsy, (limp' -si), LIMSY, (lim'-si), bn. 1. zwak; 2. buigspilling -, dempgording; stray -, waarlooze lijn, voor
raam.
tarred -, geteerde lijn; tow -, warp -, jaagtros,-loper;
Limy, (lajm'-i), bn. 1. lijmig; 2. kalkachtig, kalk...; boegseertouw; tricing -, wapper; top timber -, to psoil, kalkgrond.
spantlijn; whale -, harpoenlijn; white -, witte lijn, onLin, (lin), s. 1. poel, maalstroom; 2. waterval, m.-,
geteerd touw; 26. (zeev.) rang, m. lijn, richting, linie,
ow. wijken, toegeven.
V.; - abreast, linie in de breedte; - ahead, bij don wind
Linament, (lin'-e-ment), s. 1. vezel, v.; 2. (heelk.) pluklinie; base -, alignement; boarding -, bewerklijn; bow
eel; 3 verband, o.
and quarter -, ruitsgewijze orde; to close the -, opLinaria, (li-nee'-ri-e), s. (plant.) wild vlas, o.
sluiten (de linie); cutting-down -s, uitwendige lijnen van
Finch, (lintsj), s. (meetk.) been, o. rechthoekige hulplijn,
de wrangen; direction -, riehtingslijn; fire -, vuurlijn;
V.; axletree -, aseinde, asarm. *-Hoop, s. (werkt.) band
extreme breadth -, grootste breedtelijn; to form -, zich
om den asarm, m. 5 -PIN, s. luns, v. 0 -PIN-HOLE, s.
in linie formeeren; in construction, constructielijn; lee
lunsgat, o.
-, linie aan lij; level -, waterpaslijn; - of metal, richt-,
Lincoln, (lin'-kun), s. (aarde.) Lincoln (Engeland), o.
pointeerlijn; - of battle, linie van bataille; - of beariicg
* -GREEN, s. donkergroen (laken), o. °-'s INN, s. eerre
vaart -, koerslijn; - of flottation, waterlijn; - of ships,
juridiEche school te Londen, v.
colonne; rhumb -, wind-, kompasstreek; rising -s, lijLincture, (link'-tjoer), s. (apoth.) likpot, m. likartsenij,v.
non van het beloop; to sail in -, in linie zeilen; sheer -.
Linetus, (link'-tus), zie LINCTURE.
zeegdlijn; ship of the -, linieschip; to contract the -, de
Lind, (lajnd), *...EN, (lin'-din), * - TREE, s. (plant.) linde
linie opsluiten; to reestablish the --, de linie herstellen;
-bom,.
weather -, loefwaartsehe linie; 27. (stoomw.) - of the
Line, (lajn), s. 1. lijn, rij, v.; to stand in a -, op dine
centers, doods punten. 5 -DRAWING, S. rechtlijnige teerij staan; to set in a -, in dine lijn stellen; the servant
kening, V. *-sTocx, s. (mil.) lontstok, m.
isad come up on a - with us, de bediende was ons op
zijde gekomen; to be in a - betwixt, op ééne lijn staan Line, (lajn), bw. 1. voeren; a coat -d with silk, een rok
met zijde gevoerd; to - with fur, met bont voeren 2.
met; the horses were unaccustomed to keep the -, de
(fig.) vullen; a purse -d with gold, een beurs met goud
paarden waren niet gewoon achter elkander te loopen;
gevuld; 3. optoomen, opmaken (een hoed); 4. (fig.) (Snak.)
- of route, reiswijzer, reisplan: 2. regel, m, gedragslijn,
stoppen, omkoopen, duimkruid geven; 5. zoomen; 6. bev.; 3. tak, m. vak, o.: - of business, handelstak; the
sugar -, het suikervak, de suikerhandel; they were
zetten; the banks were -d with soldiers, de oevers waren
met soldaten bezet; 7. (zeev.) voeren, verdubbelen (een
matters quite outof his -, liet waren zaken geheel buiten
kiel), dekken leggen (in een schip); 3. (stoolnw.) opvulzijn vak, - buiten zijne sfeer; he had his own particular -,
len; to - up the brasses of an engine, een stoommachine
in this debate, hij speelde een eigenaardige rol in dat
weder stellen; 9. dekken, garneeren; to - with marble,
geschil, - bij die beraadslaging; 4. dienst (in de admet marmer dekken; 10. (schild.) bestrijken (linnen met
ministratie), m.; 5. grens; 6. (drukk. en schrijfk.)lijn, v.
lijm); 11. (Snak.) versterken; 12. uitspringen; to - through,
regel, m.; fat -, vette lijn; catch -, verloren lijn; white
doorhalen, uitstrijken; 13. (mil.) linie formeeren; 14. (fig.)
-, spatie-lijn; head -, hoofdlijn; new -, nieuwe regel,
a man well lined, een man van geld.
alinea; 7. briefje, biljet, o.; drop me a - by post, zend
mij een woordje per post; 8. vers (regel), o.; 9. (vissch.) Lineage, (lin'-idsj), s. afkomst, linie, v. geslacht,o. stam,m.
lijn, v. snoer, o.; dead -, slapend snoer; 10. trek, m. Lineal, (lin'-i-ul), be., *- LY, bijw. 1. rechtlijnig; - measure, lengtemaat; - design, het rechtlijnig teekenen, reehtstreep, lijn (met een liniaal); (fig.) groef, v. rimpel, m.; his
lij,iige teekening; 2. strekkend; the - ell, de strekkende
face was narked with the -s of studying, diep nadenken
el; 3. rechtstreeksch, rechtstreeks,in rechte lij n(afkomstig
had zijn voorhoofd gegroefd ; his countenance was printed
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werk); 7. (stoomw.) sti op, m.; back -, parallelstang
verwant); 4. erfelijk, ervend. *- ITY, s. lijnvormigheid,
dray -, koppelstuk, o. *- Boy, *-IIAN, m. fakkeldrager,.
V. het lijnrechte.
m. 5 -BUTTONS, s. mv. dubbele handknoopjes, o. mv..Lineament, (lin' -i-e- ment), s. wezens-, gelaatstrek, m.;
*- Sl0Tl0N, s. (stoomw.) veêrbeweging der stoomschuif,.
- of a character, karaktertrek; natuur, v. aard, m.
v. -wosM, bw. (zeev.) trensen (touw).
Linear, (lin'- i -ur), bn. 1. zie LINEAL ; 2. uit lijnen bestaand; - perspective, vogelperspectief. t-, *-SHAPED, Link, (link), bw. ketenen, aaneenbooien, vasthechten,
aaneenschakelen (ook fig.); to - in, vastklinken, opsiuibn. (plant.) lijnvormig.
ten. -, ow. 1. geketend -, geboeid zijn; 2. zich aan
Lineate, (lin'- i -et), bn. (plant.) lijnvormig.
-ED, (hinkt), dw. bn. geketend enz.; zie-enshakl.
Lineation, (lin- i -ee'-sjun), s. 1. rechtlijnige teekening, v.;
LINK, bw. * - ING, dw. bn. ketenend enz. -, s. (liet)
2. plan, o. teekening, v.
ketenen enz.; zie LINK, bw. en ow.
Lined, (lajnd), dw. bn. gevoerd enz.; zie LINE, bw.
Linen, (lin'-in), s. 1. linnen, lijnwaad; 2. linnengoed, o.; Linnaeus, (li - ni' -us), m. Linnaeus (beroemd planten -beclean -, schoon linnengoed; dirty -, vuil linnengoed;
schrij ver),m. 5 ...NAEAN, (- ni' -en), naar -, volgens Linnaeus..
to have a change of-, van linnengoed voorzien, onder- Linnboard, (tin'- boord), s. (schoenm.) snijplank, v.
legd zijn; to change -, van linnengoed veranderen; Linnet, (tin'-nit), s. vlasvink (vogel), m.; green -, goudvink.
baby -, luiermand, kindergoed. * -DRAPER, m. V. linnenkooper, -ster, lijnwaadhandelaar, -ster, m. v. *-DRA - Linseed, (tin'-sled), s. lijnzaad, o. 5 -CAKE, s. lijnkoek.
(veevoeder), m. *- MEAL, s. lijnmeel, o. 5 -OIL, s. lijn PERY, S. linnenhandel, m. -PINCHERS, *-TWEEZERS,

S.mv. linnenweverstangen, V. mv. -PROPER, * -TELLER,
olie, v.
m. lijnwaadquadraatje, -vergrootglaasje, o. *- wEAVER, Linsey-Woolsey, (tin' -si-woel'-si), s. (kh.) tIeretein
(zek, katoen - wollen stof), v. -, bn. 1. tiereteinen, half
m. linnenwever, m.
linnen half wol; 2. (fig.) grof, half.
Linen, (tin'-in), bn. 1. (van) linnen; van vlas; - cloth,
linnen, lijnwaad; - yarn, - thread, linnengaren; -drill, Linstoek, (tin'- stok), s. lontstok, m.
(kh.) dril, linnentijk; 2. in linnen; the - trade, de lin- Lint, (lint), s. 1. vlas; 2. pluksel, o. --SEED enz. zie LIrSEED enz.
nenhandel; 3. voor linnengoed bestemd; - press, linLintel, (tin' -til), s. (bk.) bovendrempel, m.
nenkast; 4. (fig.) bleek (als een witte doek).
Lion, (laj'-un), in. 1. leeuw; 2. (fig.) merkwaardig persoon
Linener, (tin'-in-ur), m. zie LINEN-DRAPER.
(in zwang), modeheld, m.; a she-, eene leeuwin. *- cUB,
Liner,(lajn'-ur), s. 1. (zeev.) beurtpaket (boot); 2. (stoomw.)
s. leeuwenwelp, m. -'S DEN, 8.leeuwenkuil,In.*-HEARTopvullingsplaats, V.
ED, bn. moedig als een leeuw; Richard the -, (Eng.
Liug, (ling), s. 1. leng (visch), m.; 2. heide (plant), V.
gescli.) Richard Leeuwenhart. '-'s EAR, s. (plant.) leen5 -WORT, s. engelwortel, m.
FOOT, s. (plant.) leeuwenvoet, m.-wenor,m.'s
Linger, (lingh'-ur), ow. 1. dralen, talmen, zich ophouden,
5 -LEAF, 5 -'S PAW S. poot -, voet van eon leeuw, m.
2. achterblijven; he -cd on his way, he -cd oa, hij dren* -'S MOLTI7, S. mull van een leeuw, ru 'S TAIL, S.
telde over den weg; wishing on earth to -, (dicht.)
(plant.) leeuwenstaart, m. -'s TOOTH, S. leeuwen wenschend zijn verblijf op aarde to verlengen; I have
tand, m.
some remains of languor -ing on me, ik ben nog altijd
aan zwakte lijdend ; 3. weifelen, aarzelen; 4. beiden, Lioncel, (laj'-un-sil), s. leeuwtje (ook wap.), o.
wachten; 5. - after, kwijnen, haken naar; he has long Lioness, (laj'-e -nes), s. 1. leeuwin; 2. (fig.) modeheldin,v..
-ed, hij heeft lang gekwijnd; 6. dwalen. *-, bw. - out, Lionlike, (laj'-un-lajk), *...LY, ( - li), bn. als -, gelijk een
leeuw, fier.
- away, verkwijnen, wegkwijnen ; to - life away,
een kwijnend leven leiden. 5 -ED, dw. be. 1. gedraald; Lion-mettled, (laj'-un-met'-tled), bn. leeuwenmoedig.
2. gekwijnd enz.; zie LINGER. 5 -ER, ('-ur), m. v. 1. Lionize, (laj'-un-aj z), ow. (gem.) alle merkwaardigheden
eener plaats bezichtigen, - toonen. -, bw. (fig.) als een
draler, talmer, -ster; 2. kwijner, kniezer, kwijnster, m.
wonderdier beschouwen.
V. *-ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. dralend; 2. kwijnend
enz. -, S. (het) dralen, kniezen, kwijnen enz.;ziOLINGER. Lion-sejant, (laj'un-sijaant), s. (wap.) een liggendeleeuw.
-, bn. -pace, langzame tred; - hours, slepende uren; - Lip, (lip), S. 1. lip, v. mond, m.; to make a -, to put up-a -, een lip maken, pruilen ; with dry -s, met drogepoison, langzaam vergif; - tortures, lange martelingen;
lippen; (fig.) zonder te drinken; to open one's -s, den
- note, (muz.) aangehouden noot; - look, kwijnende -,
mond openen; thick -, dikke lip; she confirmed it with
verlangende blik; - wish, lang gekoesterde wensch; her =-s, zij bevestigde het met haren mond; he bites his
hope, verborgen hoop, - verwachting•, - disease, kwijnende
-s, hij bijt zich op de lippen; (fig.) hij verkropt zijnen
ziekte; - fever, sluipkoorts.
toorn; 2. rand (van Bene vaas enz.), 5 -DEVOTION, s..
Linget, (lin'-ghet), s. 1. baar (zilver, goud); 2. grasmusch
lippen -, gehuichelde vroomheid, v. 5-GLUE, S. mond. (vogel), v.
lijm, v. *- GOOD, bn. goed in woorden. *-LABOR,
Lingle, (tin'-ghl), s. schoenmakers pikdraad, m.
s. woorden zonder gevoel, holle woorden, o. mv. 5 -SALVE, .
Lingo, (tin'-gho), s. 1. bargoenseh, o.; 2. (gem.) taal,
s. 1. lippenpomade, -zalf, v.; 2. zoetsappige woorden,.
spraak, v.
o. mv. * STRAP, s. (rijsep.) valsche kinketting, in..
Linguacious, (tin-ghwo'-sjus), bn. (gem.) praat -, snap*-wISDOSI, S. woordenwijsheid, v.
achtig.
Linguadental, (tin-ghwe-dent'-el), bn. tot de tong- en Lip, (tip), bw. (Shak.) kussen, omhelzen.
tandletters tevens behoorend. -, s. tong- en tandlet- Lipless, (lip' -les), bn. zonder lippen.
Liplet, (lip'-lit), s. lipje, o.
tergeluid, o.
Lingual, (tin'-gllwel), bn, tot de tong behoorend, tong... Lipogram, (lip'- o-ghrem), s. geschrift waarin opzettel;jk
een bepaalde letter is uitgelaten, lipogram, o. 5 --MATIc,.
*-MUSCLE, S. (ontl.) tongspier, v. -riem, m.
bn. lipogrammatisch. *-MATIST, m. v. schrijver -, schrijfLinguiform, (tin'-ghwi-form), bn. tongvormig.
ster van lipogrammen, m. v.
Linguist, (lin'-ghwist), m. v .taalkenner, -ster,taalgeleerde,
m. v. *- IC, * -ICAL, bn. taalkundig, tot de kennis der Lipothymous ,(laj-poth'- i -mus),bn. bezwij md,onmachtig.
talen behoorend. -ICS, s. mv. taalkunde, - wetenschap, Lypothymy, (laj- potti'-i-mi), s. bezwijming, onmacht, v.
Lipped, (lipt), dw. bn. gekust. f -, bn. 1. gelipt; thick
taalgeleerdheid, v.
Lingulate, (tin'-ghjoe-let), bn. (plant.) tongvormig, tongig. 1 -, diklippig; 2. met een rand, gerand; wide- vessels,.
vazen niet broede randen. *...ING, dw. bn. kussend.
Lingy, (tin'-dji), bn. .1. buigzaam; 2. rijzig; 3. werkzaam,
Lippitude, (lip'- pi-tjoed), s. (heelk.) druipoog, o. loep- bedrijvig; 4. gehard tegen vermoeienis.
oogigheid. v.
Liniment, (lin' -i-ment), s. (heelk.) dunne zalf, v. bniLiquable, (likw'- i -bl), bn. smeltbaar. *- NESS, *...BILITY,
ment, strijkmiddel, o.
('- bil - i -ty), s. smeltbaarheid, v.
Lining, (lajn'-ing), dw. bn. voerend enz. -, s. 1. (het)
voeren enz.; zie LINE, bw.; 2. voering, v. garneersel, o.; Liquate, (laj'-kwet), ow. (w. g.) smelten, oplossen._
*...ION, (-ee'-sjun), s. smelting, oplossing, v.
3. (schoenm.) lhielstuk, o.; side -, zijbelegsel; 4. hoede kap, v. interieur; 5. (zeev.) stootlap, m.; - of a ship, Liquefaction, (li -kwi-fek'-sjun), s. vloeibaarmaking, v.
5 ...FIABLE, ('-faj- i -bl), bn. 1. vloeibaar te maken; 2.
wegering; - on the hitte, betinglap; reef -, rifband.
smelt-, oplosbaar. *...FLED, ('-fajd), dw. bn. gesmolten
Link, (link), s.1, schakel, v. ring m.; 2. lok (haar) v.; 3. (fig.)
enz.; zie LIQUEFY. * ...FIER, (-faj'-ur), m. v. die -, dat.
band, m, keten, v.; Love is the common -, de Liefde Is de
smelt, - oplost; oplosser, smelter, -ster, m. v.
algemeens band; 4. (vleeschh.) bloedbeuling; 5. (zeev.)
schalm, v.; swivel -, wartel; 6. pekkrans (van oud touw- Liquefy, (li' -kwi-faj), bw. smelten, oplossen, vloeibaar
:

-
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maken. *-, ow. vloeibaar worden, oplossen.-ING,
dw. bn. smeltend, oplossend.
Liquescency, (laj- kwel'-sen-si), s. smelt-, oplosbaar
ESCENT, (-kwes -sent), bn. smelt-, vloei -, op--heid,v.*
losbaar.
liqueur, (li -kjoer'), s. likeur, v. gestookte fijne drank, m.
Liquid, (lik' -wid), bn., *-Ly, bijw. 1. vloeibaar; 2. zacht,
zoet; - melody, zoete melodie; 3. (taalk.) vloeiend; - consonant, medeklinker (t) als j uitgesproken, mouillé;
4. (kh. en recht.) invorderbaar, erkend; - debt, verschenen schuld. *-, s. 1, vloeistof, vloeibare stof; 2. (taalk.)
vloei -, (gemouilleerde) letter, v.; the -s are, de vloeiletters zijn (l, m, n en r.)
Liquidamber, (li -kwid -om' -bur), s. (plant.) vloeibare
amber, m.
Liquidate, (li' -kwi-det), bw. 1. ophelderen, licht worden; 2. (kh.) vereffenen, verevenen, afdoen, liquideeren;
3. vloeibaar maken; 4. zoet maken. *-D, dw. bn. ver offend enz.; zie LIQUIDATE . *..j i G, dw. bn. vereffenend
enz. -, s. (liet) vereffenon enz.; zie LIQUIDATE. * ...ION,
(-dee'-sjion), s. vereffening, afdoening, liquidatie, v....an,
(-ur), m. vereffenaar, afdoener, liquideerder, in.
Liquidness, (li' -kwid -nes), *...ITY, ('- i -ti), s. vloeibaar
-heid,v.
Liquor, (lik' -or), s. 1, vocht, o.; - of flints, potasch-oplossing; 2. drank, m.; spirituous -, geestrijk vocht, sterke
drank; to be a little in -, een kleinen roes hebben, over
don drank zijn. *-CASE, s. likeurstel, m. - keldertje, o.
*-srL ICL M, s. (scheik.) potasch- oplossing, v. -, bw. besproeion, bevochtigen.
Liquorice, (li'-kor -is) , zie LICORICE.
Liriconfancy, (lir -i-kon -fen' -si), s. Meibloempje, o.
Liripoop, (hr' -i poep), s. doctorale kap (aan de hoogescholen), v.
Liroeone, (lir'-o- koon), bn. (delfst.) wit- poederachtig.
*...CONITE, ('- kon -ajt), s. (scheik.) koperoxyd, -zuur, o.
Lisbon, (lis' -bun), s. 1. (aardr.) Lissabon (Portugal), o.;
2. lisbonate, (witte) wijn, m.; 3. poedorsuiker, v.
Lish, (lisj), bn. (w. g.) werkzaam, kloek.
Lisle, (hiel), s. (aardr.) Rijssel (Frankrijk), o.
Lisne, (lajn), s. holte, v. kuiltje, o.
Lisp, (lisp), s. 1. gelisp, o. (het) lispelen; 2. (het) stamelen. -, ow. en bw. 1. lispelen; 2. liepen; 3. stamelen.
*-ED, dw. bn. gelispeld enz.; zie r,ISP, ow. en bw. - ER,
('-ur), m. v. I. lispelaar, -ster; 2. stamelaar, -ster, m. v.
*-ING, dw. bn ., -LY, bijw. lispelend enz. -, S. (het)
lispelen enz.; zie LISP, ow. en bw.
Lispound, (lis'paaund), s. (kh.) )ijspond (_ '/ schip pond = 15 pond = 7.4 kilogr.), o.
Lissom, (lis' -sum), bn. los, levendig, vlug.
List, (list), s. 1. rand, zelfkant, band, m. koord, o. ; 2.
(Shak.) grens; 3. lijst, v. catalogus, m.; the civil --, de
. civiele lijst(grondwettig inkomen van een Staatsopperhoofd); 4, staat (van administratie), m.; 5. (bk.) pilaarlijst;
6. (zeev.) lijst, rol, v.; to have a - to part, slagzijde heb
stuur- of bakboord); 7. to be on the retired -,-ben(ovr
gepensionneerd zijn; 3. (fig.) lust, m. verlangen, o.-s,
s. mv. renperk, o. vechtplaats (inz. bij steekspelen), v.; to
enter the -s, in het renperk treden; (ook fig.). *-sxoE,
S. schermsak, v. - schoen, m.
List, (list), bw. 1, van randen -, van lijsten voorzien; 2.
begrenzen, binnen slagboomen zetten, afperken; 3. lijsten
maken (van namen enz.); 4. zie E NLIST . -, ow. 1. beginnen, debuteeren; 2. (Shak.) luisteren; 3. begeeren, lusten;
as they -, zooals zij willen, zooals het hun behaagt;4, een
weinig buigen. -, tw. luister! hoor hier! 5 -ED, dw.
bn. gestreept enz.; zie LIST, bw. en ow.
Listadoes, (list-ee'- doos), mv. (kh.) listados (zek. bont gewerkte linnen stof), o.

Listel, (list'-il), s. (bk.) pilaarlijst, v.
Listen, (lis'-n), ow. - to, 1. luisteren (naar); no speaker
was more easily -ed to, geen redenaar wist gemakkelijker het oor te boeien; she -ed after the voice of her
pursuers, zij leende het oor of zij de stein harer vervolgers

hier een luistervink te zijn; a circleof merry - s. een kring
van vroolijke toehoorders; he is a good -, hij weet geduldig te luisteren; an attentive -, een oplettende toehoorder, -es. 5 -ING, (lis' -fling), dw. bn. luisterend
enz. - , S. (het) luisteren enz.; zie LISTEN.
Lister, (list'-ur), m. v. die een lijst maakt enz.

Listful, (list' feel), bn, oplettend.
-

Listing, (list' -ing), dw. bn, streepend enz. ^`-, s. (het)
streepen onz.; zie LIST, bw. en ow.
Listless, (list' -les), bn., *-LY, bij w. i. onoplettend ; 2.
- to, onachtzaam, onverschillig, zorgeloos. *-NESS, S.
1, onoplettendheid; 2. onachtzaamheid, zorgeloosheid, v.
Lit, (lit), vt. trof. *-, dw. en;bn. getroffen; zie LIGHT, bw.
en ow. -, dw. bn. gestraald enz.; zie LIGHT, stralen.
Litany, (lit'-e -ni), s. (r. k.) litanie (een gebed), v.
Lite, (lajt), bn. weinig.
Liter, (lai'-tur), *... TRE, (lie'-tr), s. liter (inhoudsmaat voor
natte en voor droge waren), m.
Literal , (lit'-ur-el), s. woordelijke zin, m. -, bn., *-LY,
bijw. 1. letterlijk; you are a - booby, gij zijt een uit gemaakte zot ; as if I were - galley-slave, alsof ik
een echte galeiboef ware; in a - sense, in letterlijken
(woordelijken) zin; 2. met -, door letters; fault, drukfout. *-ISM, 5 -NESS . *-IST, m. die zich nauwkeurig
aan do letter houdt. *-ITY, S. letterlijkheid, woordelijkheid, v.
Literary, (lit'-e-re-ri), ho. 1. letterkundig; - fame, letterkundige vermaardheid; the - propriety, deletterkundige eigendom; 2. geletterd; a - man, een geletterd man,

een letterkundige.

Literate, (lit'-ur-et), bn. geleerd, geletterd.
Literati, (lit-ur-ee'-ti), s. mv. (de) letterkundigen, gelet terden, m. mv.
Literator, (lit'-ur-e-tur), m. (fig.) schoolvos, pedant, m.
Literature, (lit'-ur-e-tjoer), s. gmv. letterkunde, geleerd heid, v.; polite -, fraaie letteren.
Lith, (lith), s, geleding, v. lid, o.
Lithanthrax, (li- then'-threks), s. (delfst.) steenkool, v.
Litharge, (lith'-erdsj), s. (delfst.) loodglans, o.; - of
gold, goudglans.
Lithate, (lith'-et), s. (scheik.) steenzuurzout, o.
Lithe, (lajth), bw. 1. zacht maken, lenig maken; 2. (fig.)
verzachten, vorgoclijken; zie LISTEN. -, bn. buigzaam,
lenig. *-NEss, s. buigzaamheid, lenigheid, v.
Lither, (lajth'-ur) , 5 -LY, bijw. 1. zacht, buigzaam; 2.
slecht; 3. langzaam, traag. *-NEss, s. luiheid, traagheid, v.
Lithesome, (lajth'-sum), bn. 1. buigzaam; 2. vlug.
Lithia, (lith' -i -e), s. (scheik.) soort kali, o. -sla, s.
(gen.) steenwording, v.; korsten op de oogleden, v. mv.
Lithic, (lith' -ic), bn., (gen.) tot den steen in de blaas
behoorend, steen...
Lithium,(lith'- i -um), s. (scheik.) metaalbasis van lithia, v.
Lithocarp, (lith'-o knarp) s. versteende vrucht, v.
5 ... COLLA, (- kol' -le), s. steenlijm, v. 5 ... DENDRON, (-den'drun), s, plantkoralen, v. mv. *... DERM, s. (gen.) rugge
graatverharding, v. *...DOMI, s. mv. steenwormen, m. mv.
5 ...DOMOUS, (li -thod'-o -mus), bn. tot den steenworm behoorend. 5 ... GENESY, (-djen'-e-zi), S. wetenschap -, leer
der mineraalwording, - der delfstoffelijke schepping, v.
*...GENOUS, (-thodj'- i -nus), bn. koraal -, poliepachtlg.
*... GLYPH, S. (het) snijden van edelgesteenten, steensnijding, v . -ITE, (-ghlif'-aj t), s. soort versteening als kunstmatig gesneden zich vertoonend, v. beeldsteen, m.
Lithograph, (lith'-o'ghref), s. steendruk, m. -, bw.
steendrukken. *-ED, ('-ghreft), dw. bn. gesteendrukt.
5 -ER, (li -thogh'-re-fur), m. steendrukker, m.
(-ghref' -ik), * -ICAL, bn ., 5 -ICALLY, bijw . tot het steen drukken behoorend, lithographisch. * -ING, (lith'-o-ghrefing), dw. bn. steendrukkend, litographieerend.
Lithography, (li -thogh'-re-fi), s. 1. steendrukkunst; 2.
teekening op steen, v. afdruksel er van, o. lithographie;
3. steendrukkerij, v.
Lithoidal, (lith'-ojd-ul), bn. steenachtig, als steen, steen...
Lithologic, (lith-o-lodj' -ik) , * -AL ., bn., 5 - ALLY, bijes.

nog hoorde; they were -ing for some new alarm, zij luis
tot de steenkunde behoorend, steenkundig.
zij weder eenig nieuw gerucht vernamen; 2.-terdnof
(fig.) gehoor geven, gehoorzamen; to - to reason, naar Lithologist, (li-thol'-o-djist)' s. steenkenner, -beschrijver, m.
rede luisteren. f-, bw. (Shak.) aanhooren. -ED, (lis' -nd),
dw. bn. geluisterd. *-ER, ('- lis -nur), m. v. luisteraar, Lithology, (li-thol'-o-dji), S. gmv. steenkunde, wetenschap der steensoorten, v.
-ster, luistervink, In. v.; -s have never heard any goo d
of themselves, (spr.) die luistert aan den wand hoor t Lithomaney, (lith'-o-men -si), s. gmv. steenwaarzeggerij,
v, *... MARGE, ('-maardsj), s. kleierts, o
zijn eigen sehand; there seems to be one - here, er schijn t
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Lithontriptor, (lith' -un-trip'-tur), *...TRITOR, (lith'-o-

- you frighten them! hoe weinig schrik boezemt gij hun
traj'-tur), s. (heelk.) steenverbrijzelaar (in de blaas), m.
in ! *- Go, s. klein examen (aan de hoogescholen), o.
Lithontryptic, (lith-un-trip' -tik), bn. (heelk.) steenop* -NESS, S. kleinheid, geringheid, v. (het) weinige.
lossend, -verbrijzelend. *-, S. (gen.) steenoplossend mid- Littoral, (lit'-to -rul), bn. tot het kustland behoorend_
del, o.
Lituite, (lit' joe -ajt), s. soort versteende schelp, v.
Lithophagi, (li-thof'-e-dji), s, mv. steenvretende wormen, Liturgie, (li -tur'-djik), * - AL, bn. tot de kerkgebruiken -,.
m. mv.; zie LITHODOMI. * ...PHAGOUS, ('- e-ghuS), bn. steen tot den kerkdienst behoorend, liturgisch.
etend, (als de ooievaar enz.).
Liturgy, (lit'-ur-dji), s.1. kerkgebruik, o. kerkdienst, m.;
Lithophosphor, (lith'-o-fos'-fur), s. (delfst.) phosphor2. (r. k.) mis, v.; 3. Nachtmaal, o.
steen, m. *- IC, (-for' -ik.), bn. phosphorsteenachtig.
Lituus, (lit' joe -us), s. 1. (meetk.) soort spiraallijn, v.;
Lithophyl, (lith'-o-fil), s. (delfst.) bladsteen, m. *...PHYTE,
2. (Rom. g.) wichelaars -, kromstaf, m.
('-fajt), s. steenplant, v. *...PHYTIc, (-fit' -ik), ...PHYTOUS, Livadia, (li- wee'-di-e), s. (aardr.) Livadië (Griekenland), o.
(-thaf'-i-tus), bn. tot de steenplanten behoorend, steen - Livia, (liv' -i -e), v. (Rom. g.) Livia (vrouw van keizer

plantachtig.
Lithotome, (lith'-o-tome), S. 1. zie LITHOGLYPHITE; 2.
(heelk.) steensnijder(werkt.), m. *. ToMrc, (tom'-ik),bn.
(heelk.) door de steensnijding bewerkt, - verkregen. ...TOMIsT, (-thot'-o-mist), s. (heelk.) steensnij der, steenopera teur, m.
Lithotomy, (li' -thot-o -mi), s. (heelk.) steensnijding, v.
(het) snijden van den steen.
Litrotripsy,(lith' o-trip -si), s.(heelk.) steenverbrijzeling,
v. *...TRIPTIST, m. (heelk.) steenverbrijzelaar, - operateur,
m. *...TRIPTOR, s. (heelk.) steenverbrijzelaar (werkt.), m.
Lithotrity, (li -thot'-ri-ti), (heelk.) steenverbrijzeling (in
de blaas), V.
Lithoxyle, (li -thoks' -iel), s. versteend hout, o.
Lithuania, (li-thoe-ee'- ni -e), s. (aardr.) Litthauen (Rusland), o. -, m. v. Litthauer, m. Litthausche (vrouw), v.
Lithy, (lajth' -i), bn. buigzaam, lenig.
Litigant, (lit'- i -ghent), bn. (recht.) in rechten betrokken,
pleitend. *-, m. v. procesvoerder, pleiter, m. pleitster,v.
Litigate, (lit' -i- ghet), bw. en ow. in rechten vervolgen,
- zoeken, pleiten. * - D, dw. bn. gepleit; zie LITIGATE.
*...ING, dw. bn. pleitend enz. -, s. (het) pleiten enz.;
zie LITIGATE. ...ION, (-ghee'-sjun), S. rechtsgeding, pro
ces, o. gerechtelijke vervolging, v.
Litigious, (li -tidsj'- i -us), bn., *- LY, bijw. 1. (recht.) strjdig, betwist; - right, twijfelachtig -, betwist recht; concerns. twistgeding; 2. proeesziek. *_rESS, s.1. (recht.)
bestrijding, v.(het) betwisten in rechten;2. procesziekte v.
Litmus, (lit' -mus), s. lakmoes, v. blauwsel, o.
Litorn, (lit' orn), s, jeneverlijster, v. (vogel).
Litotes, (laj'-to-tis), s. (red.) verminderende spraakwending (als: „een niet onaanzienlijk burger," voor: „een
zeer aanzienlijk burger. ")
Litrameter, (laj- trem' - i -tur), S. vochtmeter (werkt.), m.
Litre, zie LITER.
Litten, (lit'-n), s. church -, kerkhof, o. doodenakker, m.
Litter, (lit' tur), s. 1. draagstoel, m.; horse--, draagstoel op
paarden; 2. berrie; 3. draagbaar, v.; 4. stroo (voor paarden enz.), 0.; 5. (het) werpen (van dieren); 6. werpsel, o.
jongen, o. niv.; 7. (fig.) verwarring v. boêl, m.; to make
a -, alles onderst boven keeren. -, bw. 1. een strooleger bereiden (voor dieren); 2. (gem.) alles onderst
boven keeren; 3. werpen, jongen. *- ED, dw. bn. bereid
(met stroo enz.); zie LITTER, bw. * - ING, dw. bn. bereidend (stroo) enz.; zie LITTER, bw.
Litterings, (lit'-tur-ings), s. mv. weeftoestel, m.
Little, (lit'-ti) bn. (vergr. less, overtr. least), 1. klein; -child, klein kind; - sum, kleine som; I packed up my
- all, ik pakte mijn klein beetje (mijne kleine have)
bijeen; his - ones, zijne kleine -, jonge kinderen, (van

dieren) jongen; the - are often great in the eyesof their
maker, de kleinen (geringen) zijn dikwijls groot in de
oogera van hunnen Schepper: 2. weinig; a - sleep, een
weinigje slaap; a -hay, een weinighooi: a - of that fruit,
een weinig van dat ooft; to pay but - attention, slechts
weinig aandacht verleenen; it is of - worth, het is van
weinig waarde; be it ever so -, al is het nog zoo weinig,
- zoo gering. *-, s. weinige, o. nietigheid, geringheid,
kleine ruimte, v. korte duur, m.: wait a -, wacht wat,
- een weinig; she is a - better, zij is iets beter; the lawyer
said -, de advocaat zeide (sprak) weinig ; - and -,
- by -, by - and - , langzamerhand, zachtjes aan; this
news not a - alarmed him, deze tijding maakte hem niet
weinig ongerust; much was in - writ, het kleine geschrift
bevatte veel; mady a - makes a mickle, vele kleinen maken een groote; we know - of this, - of it, wij weten
er weinig van. -, bijw, weinig; he is - changed, hij is
weinig veranderd; he sleeps -, hij slaapt weinig; - less,
- more, - better, weinig minder, - meer, - beter; how

Augustus).
Live, (liv), ow. 1. leven, bestaan; does my father yet -r
(Bijb.) leeft mijn vader nog? this tree will not - through
the winter, deze boom zal den winter niet doorleven;.
he his as good a man as ever -cd, braver man heeft nooit
bestaan; he -d to see his daughters splendidly married,
hij zag nog vóór zijn einde zijne dochters rijk gehuwd;
2. - on, - upon, leven (van), zich voeden (met); he has
enough to - on, hij heeft genoeg om er van te leven;
to - well, goed leven; to - by robbery, van roof levens
he as never -d up to his income, hij heeft nooit zoo veel
verteerd als hij verdiende, - als zijn inkomen was; 3. wonen, verblijven; to - in Paris, te Parijs wonen; where
do they -? waar wonen zij ? 4. voortduren, blijven bestaan; men's evil manners - in brass, de slechte zeden
der menschen worden in brons vereeuwigd; hisnameshalf
ever -, zijn naam zal steeds leven; 5. het leven doorbrengen; he -s in affluence, hij leeft in rijkdom; to - by
one's self, alleen -, ongehuwd -, afgezonderd leven; 6.
zich gedragen ; 7. (fig.) ademen; the writer -s in every
line, in Tederen regel ademt de schrijver; 8. (zeev.) zee
houden, - volhouden; 9. to - away, een vroolijk leventje
leiden; to - on, voortleven; 10. gloeien (van kolen); 11.
(fig.) to - in common, uit eene gemeenschappelijke beurs
teren. -, bw. leiden, voeren; to - a life of ease, een gemakkelijk (lui) leven leiden; it isnot enough to say prayers
unless they - them too, het is niet genoeg gebeden op
te zeggen, men moet er ook naar leven; to - one down,
iemand overleven; he will not - the week out, hij zal de
week niet uitleven: let them - out their day, mogen zij
hunne levensdagen voleindigen, - hunne baan afloopen..
Live, (lajv), bn. 1. levend; - stoeit, levend vee, veestapel;
2. levendig (van kleuren); 3. gloeiend (van kolen); coal, gloeiende -, brandende kool. * - EVER, * --LOzG, s.
(plant.) smeerwortel, m. * -FEATHERS, s, mv. levende vederen (van den levenden vogel geplukt), v. mv. *- LESS,
be. levenloos. *-oAx, s. (beste soort) eikeboom, In.
*-SHEAVE-HOLE, s. (zeev.) bovenste schijf in de hieling
van de steng, v. * -- SHELL, S. (mil.) gevoede granaat, v.
Lived, (lied), dw. bn. geleefd enz.; zie LIVE, Ow.
Lived, (lajvd), bn. levend; high -, van de groote wereld;
high - company, groote -, adellijke kringen; low -, van
de lage volksklasse; long -, langlevend, langdurig; short
-, kortlevend, van korten duur.
Livelihood, (lajv' -li- hoed), s. bestaan, onderhoud, o.;
an honest -, een eerlijk -, fatsoenlijk bestaan; to seek a
-, zijn onderhoud zoeken; to earn an independent -, zijnen
kost winnen zonder te werken, van zijne renten leven;
the barber's shop was a poor -, de barbierswinkel leverde
een sober bestaan op.
Livelily, (laiv'- li-li), bijw. zie LIVELY.
Liveliness, (laiv'•li -nes), s. 1. levendigheid, v. vuur, o.;
2. vroolijkheid, opgewektheid; 3. koppigheid (van wijn
enz.); 4. frischheid (van verf), v.
Livelong, (liv'-long), bn. 1. lang, gansch; the - day, den
God-ganschelijken dag; 2. duurzaam.
Lively, (lavj' -li), bn. en bijw. 1. levendig, bezield, vurig,
vol vuur; a - complexion, een vurige tint, - huidskleur;- description, levendige beschrijving; - color, frissehe
-, levendige verf; to convey a - idea of, een juist denkbeeld geven van; they play a - measure, (muz.) de maat
is zeer vroolijk, levendig•, 2. (fig.) levend, naar het leven,
getrouw; - imitation of nature, getrouwe nabootsing der
natuur; the - part of the town, het drukke gedeelte der
stad; 3. geestig, bezield; a - pencil, een bezield penseel;
4. krachtig nadrukkelijk; - persuasion, innige overtui ging; - faith, innig geloof; - wine, vonkelende wijn.
Liver, (liv'-ur), m. v. levende, in. v.; the longest -, de
langstlevende ,overlevende;iiigh-, free- ,vroolijke kwant,

LW. -- LOA.
bon vivant; christian -, die als christen leeft, vroom
christen; loose -, losbol; bad -, slecht mensch.
Liver, (liv'-ur), s. (^ntl.) lever, v.; - of antimony , (scheik.)
spiesglanslever. * COMPLAINT, s. (gen.) leverziekte, v.
*_c0L0R, s. leverkleur, v. *- COLORED, bn. leverkleu-

rig. * -EATER, s, levereten, Indische toovenaar, m.

* -FRECKLES, s. mv. levervlekken, v. mv . * -GROWN, bn.
(gen.) met te groate -, uitgezette lever. *--PYRITEs, s. mv.
(delfst.) levergrind, v. 5 -STONE, s. (delfst.) leversteen,

LOA. - LOC.
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diepgangmerk, o. * --MANAGE, S. (zeev.) loodsdienst, m.
* -SMAN, s. loods, stuurman, m. * -STAR, s. poolster,

v. *-sTONE, s. magneet, zeilsteen, m.; to cap a -, een

magneet wapenen.

Load, (lood), bw. 1. - with, laden; to double -, dubbel
laden (een vuurwapen); deep -ed, (zeev.) overladen; to
- in bulk, met stortgoederen laden; to be -ing for,
(kh.) in lading liggen naar; 2. beladen, belasten; 3. overladen; 4. verzwaren (met lood, met steenen); 5. verval schen (dobbelsteenen). -ED, dw. hn. geladen enz.; zie

m. *-w0RT, s. (plant.) leverkruid, o. *-ED, ('-urd), bn.
eene lever hebbend; white -, onmannelijk,, laf. *-ING,
LOAD, bw. -, bn. a - whip, een zweep met lood ver
- dice, valsehe dobbelsteenen. 5 -En, ('ur), m.-zward;
s. leverworst, v.
Liveried , (liv'-ur-id), bn. liverei dragend.
V. lader, aflader, aflaadster, m. v. 5 -ING, dw. ho. ladend enz. -, s. 1. (het) laden enz.; zie LOAD; 2. lading,
Livery, (liv'-ur-i), s. (mv. ies), 1. (recht.) overgifte van
leenbezit; 2. invrijheidstelling; 3. handlichting (aan een
V.; 3. book of -, vrachtboek; - in quick time, (mil.)
minderjarige verleend), v.; 4. huurprijs, m.; horses at -,
gezwinde lading; - by word of command, lading in temhuurpaarden; to put out horses at -, paarden verhuren;
po's ; 4. laadloon, o. -BOOM, s. laad. om, m. -TACKLE,
5. liverei, v.; (ook fig.) full -, groote liverei: undress -,
s. (zeev.) speeltakel. m.
kleine liverei; April's -, (het) April-gras, (het) voorjaar; Loaf, (loof), s. (mv. loaves), (lang) brood, 0.; - of sugar,
6. vrijgild (te Londen), o. *--COMPANY, s. gildenvereenisuikerbrood; to be ira a had -, er slecht aan toe zijn.
ging, v. -noRsE, S. huurpaard, o. *-LACF, s. livereigal-sue; AR, s, broodsuiker, v.
lon, -passement, o. *-mAN, m. 1. livereibediende: 2. gil Loafer, (loof'-ur), m. landlooper, luiaard, in. *...ING, bn.
kiesrecht te Londen) heeft, m.-sTA--debro(iht
lui, vadsig, rondloopend.
BLF., s. stalhouderij, v . * -STABLEKE EPER, m. stalhou- Loam, (loon, s. leem, o. klei, v. * -BOARD , s. (stoomw.)
der, verhuurder van paarden, m.
vorm -, strijkl-lank, v. * -COATED, (-koo'-tid), bn. in geLivery, (llv'-ur-i) , bw. 1. (Shak.) In liverei steken; 2.
stampt leem.
(fig.) inkleeden.
Loam, (loom), bw. met leem dekken, - bestrijken. C -ED,
Lives, (lajvs), mv. van LIFE.
dw. bn. met leem gedekt. * -ING, dw. bn. met leem dek
vol leem.
-kend.*Y,hlomig
Livid , (liv'-id), bn. 1. loodkleurig, lichtblauw; 2. verveloos;
3. (fig.) doodsbleek. • * -DITY, * -NESS, s. loodkleur, ver- Loan, (loon), s. 1. (het) geleende; I shall thank you for the of a hundred guilders, als gij mij honderd gulden wilt
veloosheid, v.; 2. (fig.) (het) doodsbleeke.
Living, (liv'-ing), dw. bn., * -LY, bijes. 1. levend enz.; to be
benen, zal ik u zeer verplicht zijn; we shall have the of his ciderpress for nothing, hij zal ons zijne wijnpers
weary of -, het leven moede zijn; while -, gedurende het
leven; the -, de levenden; no man - can maintain that,
voor niets benen; 2. geldleening, v.; to raise a -, een
niemand ter wereld zal kunnen beweren dat; - langnage,
geldleening sluiten; contractor of a -. sluiter ., aannemer
een
springbron;
a
spring,
levende taal; 2, levendig;
eenex geldieening; to put out to -, in beleening geven.
cave of - stone, hol in de levendige rots; - frith, inC _BANK, A -OFFICE , s. 1. bank van leening; 2. voor
beambte bij de bank-schotbank,v.°OFICERm1
nig geloof; 3. golvend; 4. verlevendigend. -, s. 1. (het)
van boning; 2. bank-van-leeninghouder, m.
leven enz.; zie LIVE, ow.: 2. have, v. goed, vermogen; 3.
middei van bestaan, o. ; Zie LIVELIHOOD; 4. inkomen van Loath, (booth), bn., *-LY, bijw. 1. afkeerig (van) ; he was
een pastorie, o.
- to punish, hr was af keerig van straffen ; he is - to leave
Livonia, (li-woo'-ni-e), s. (aardr.) Lijfland (Rusland), o.
the land, ongaarne verlaat hij het land; lie is nothing -- to
*-, bn. Livonisch; the -, het Livonlsch (taal.) -, m. v.
leave the company, hij is volstrekt niet rouwig het gezel Livoniër, m. Livonische (vrouw), v.
schap te verlaten; Í ass - to do it, ik doe het ongaarne.
Livre, (laj'-vur, li'-vur), s. livre (oud Fransch muntstuk Loath, (booth), bw. ow. 1. haten, verafschuwen; 2. af= 1/, Ned. gulden), m.
keerig zijn van, walgen, een walg hebben van; I - it,
Livy, (liv'-i), In. Titus Livius (Rom. geschiedschrijver).
het walgt mij. *-R, ('-ur), m. v. 1. hater, haatster, m.
*- v. (vork.) Olivia (v. n.).
v.; 2. die een afkeer heeft van. ...FUI., bn. 1. hatend,
Lixivial, (liks-iv'-i-ul), bn, loogachtig, loog...
verafschuwend; 2. walgend van; 3. walglijk. *...ING, dw.
Lixiviate, (liks-iv'- i-et), bn. loogachtig, loog... -, s.
bn., -LY, bijw. walgend onz.; zie L OATHE .
(scheik.) loog, v.
Loathliness, (looth -li-nes), s. walging, v. afkeer, afLixiviate, (liks-iv'-i-et), bw. (scheik.) bogen. *-D, dw.
schuw, m.
bn. geloogd. *...ING, dw. bn. loogend. *...IoN, (-ee'-sjun), Loathly, (booth' -li), bn. en bijw . zie LOATHFUL . ...NEss,
s. (het) bogen.
zie LOATITLINESS. * ...SOME, ('-sum), bn., -LY, bijw. 1.
Lixivious, (-us), bn. zie I. IXIVIATE . ...IUM, s. (scheik.)
afschuwelijk; 2. walglijk. *...soMENEss, s. 1. afsehuweloog, v.
lijkheid; 2. walglijkheid, v.
Cap
-,
(aardr.) Loaves, (boys), s. mv. zie LOAF; si qar in -, suikerbrooLizard, (liz'-urd), s. 1. hagedis, v.;
Kaap Lezard; 2. (zeev.) ijzeren kous, v. *-FISH, s. (soort)
den; fine -, geraffineerde (suiker)brooden.
makreel, m.; the facetan - fish, (plant.) waterguiehheil. Lob, (lob), m. 1. vlegel, m. uilskuiken, o. boer, m.; 2.
S
(plant.)hagedisstaart,m,*-sToNE,
* --'S TAIL, . (lizardital),
lomp -, grof stuk, - voorwerp, o. *-L OLLY, s. hutspot,
s. hagedissteen, m.
m, allerlei, o. * ._LOI,I,Y-BOY, * -LOLI,Y-M AN, m. (zeev.)
Lizzie , (liz'-zi), v. (vork.) Lise, Betje (v. n.).
zwabberkapitein, m. *-I ,OLLY-BAY, s. soortplant, v. -'s
Llewellin, (le- wel' -lin), m. Lionel (m. n.).
POUND, S. (gem.) gevangenis, v. * -woRaI, s. regenworm,m.
Lloyd, (lojd), s. genootschap van zee- assuradeurs (te Lob, (lob), bw. laten zwabberen, - hangen; to - down,
Londen (naar Lloyd, in wiens koffiehuis zij het eerst
zwabberen.
obaria, (bn-bee'-ri-e), s. (plant.) longkruid, o.
vergaderden), o. -'S LIST, s. Lloydslijst, v. dagblad voor
zeezaken (te Londen), o. -'s ROOMS. s. kantoor voor Lobate, (lo'-bet), ho. (plant.) met -, in vliesjes.
de zeezaken (in een gedeelte der Londensche beurs), o. Lobby, (lob' -bi), s. 1. voorkamer, v. voorportaal, o.
Lo, (lo), tw. zie!
wachtkamer, v.; 2. zijkamertje, o.; 3, loopplaats (voor
Loach, (lootsj), s, grondel (viech), m.
het vee) . V.; 4. zijgang (in echouwburgon),m . * -CLOTH,
s, vloermat, v. C-MEMBER, m. bui parlementslid (die
Load , (lood), s. 1. last, m pak, o. vracht, v.; - of dung,
drukkende
zorg;
steeds buiten de vergaderkamer is), o.
cone vracht mest; (fig.) a - of care,
2. gewicht o.; 3. menigte, v. hoop, stapel, m.; a - of fruit, Lobe, (boob), s. 1. (plant.) vlies. o.; 2. (ontl.) kwab, v.
een menigte vruchten ; 4. harde slagen; (gem.) pak Lobed, (loobd), clw. bn. gezwabberd. -, bn. zie I.OBATE.
slaag, o.; 5. harde drukking, v.; he laid hard - upon Lobelia, (lo-biel'-i -e), s. (plant.) soort vergiftige (Noordamerikaansche) plant, v.
the helm, (zeev.) hij drukte hard op den helmstok; 6.
lading,v. last,m.;7.wisse (houtmaat), =1.4185 kub. meter), Lobscouze, (lob-skous'), s. (zeev.) hutspot, m.
V.; 8. vracht erts (= 229 kilo ongeveer), v.; 9. (zeev.) Lobster, (lob'-stur), s. zeekreeft, m.; cock -, hen -,
diepgang (van het geladen schip), m.; 10. maagvol, v.; 11.
mannetjes -, wijfjeskreeft.
mijngang. v.; 12 . (stoomw.) belading. v.; 13. -s, mv. Lobule, (lob' ,joel), s. (ontl.) kwabbetje, lelletje, o.
(mijnw.) afwateringskanaaltjes, o. mv. *-LINE, s. (zeev.) Local, (lo' -kul) ho., * -LY , bijw. plaatselijk, locaaL..;
diepganglijn (van een geladen schip), v. *-MARK, S.
- situation, topographisehe ligging; 2. (gen.) uitwendig

LOC.

LOC. - LOG.

(van artsenijen). -ISa^, S. liefde voor eenc plaats, v.
* -ITY, s. (mv. -les), 1. plaatselijke gesteldheid, v.; 2.
ruim, o. plaats, v. locaal, o.; 3. (hersenl.) gehechtheid
aan de plaats, v. *- IZE, ('-ajz), bw. plaatselijk maken.
*- IZATION, (-i-zee'-sjun), s. (het) plaatselijk maken.
Locate, (lo'-ket), bw. 1. plaatsen, zetten; 2. (rich) vestigen, - nederzetten;3.afbakenen(grenzen van landerijen).
*-D, dw. bn. geplaatst, gelegen enz.; zie LOCATE, bw.
*... ING, dw. bn. plaatsend enz. -, s. (het) plaatsen
enz.; zie LOCATE. * ...ION, (-kee'-sjun), s. 1. plaatsing,
zetting, plaatsaanwijzing; 2. afbakening (van grenzen);
3. woonplaats; 4. (recht.) verhuring, v.
Loch, (lok), s. zee-arm, inham, m. meer, o.
Loehaber, (lo-kaa'-bur), *-Ax, s. strijdbijl, -aks (der
oude Schotten), m.
Lochage, (lok' -idsj), s. hopman (in Oud- Griekenland), m.
Loche, (lootsj), zie LOACH .
Lochia, (lo-tsjaj'-e), s. mv. (vroedk.) navloeiing, kraam
-zuiverng,.*L(lo'tsj-)bvredk.naloi,
tot de lochia behoorend.
Lock, (lok), s. 1. slot, 0.; double -, dubbel -, nachtslot; safety -, geheim slot; spring -, slot met veer,
springslot; mortise -, moerslot; to be under - and key,
weggesloten zijn; (fig.) achter slot (gevangen) zitten; the
key was in the -, de sleutel was op (in) het slot; 2.
slot (van een geweer), o.; match -, lontslot; fore -,
spijl; wood -, slothout (van een roer); 3. spanketting,
m.; 4. (zeev.) sluis, weer, v.; to take a ship through a -,
een schip doorschutten; 5. greep (in het worstelen), m.;
6. erf, o. plaats, V.; 7. (haar) lok, -bos, m.; raven -s, ra
haren; the rape of the -, de geroofdo haarlok-venzwart
(gedicht van Pope); 8. vlok (sneeuw), v.; 9. bos (hooi), m.;
10. handvol, v.: 11. (fig.) is he upon that -? is het zóó
met hem gesteld? upon she same - with, op gelijken voet
met. * -CHAIN, S. (rijt.) remketen, v. *-CHAMBER. S. sas

rend. -, s. (spoorw.) locomotief, v . * - BOILER, s, lacomotiefketel , m. * -ENGINE, S. locomotief, V. * -POWER,
S. locomotief-kracht, v. -vermogen, o. *-SLIDE, s. bakstoomschuif, v.
Locris, (lo'-kris), s. (oude aardr.) Lokris (Griekenland), o.
Loculament, (lok' joe-le-ment), s. (plant.) zaadkapsel, o.
Loculicidal, (lok' joe-li-ci'-del), bn. (plant.) tot het
zaadkapsel behoorend.
Loculose, (lok'-joe-loos), bn. (plant.) in cellen verdeeld,
cellen...
Locus, (loo'-kus), s. (meetk.) veranderlijke lijn (naar
zekere wet), v.
Locust, (lo'- kust), s.1. sprinkhaan, m.; 2. (plant.) St.-Jansb000d, o. * -TREE, s. acacia-boom, m.
Lode, (lood), s. 1. mijngang, metaalader, V.; 2. zie LOAD.
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(eenar sluis), o. sluiskamer, v.*_DUEs, s. mv. sluisgeld,o.

*-FURNITURE, S. (smed ,) slotbeslag, o. 5 -GATF, s. sluisdeur, V. * -JAw, S. (gen.) mondklem, v. * -KEEPER, m.
sluiswachter, sasmeester, m. * -PADDLE, s. sluiskeep,
v. * -PICKER, n1 . (smed.) slothaak (om sloten te openen),
m, * --PIECES, S. mv. (mijnw .) stempels, m . mv. -SILL, S.

sluisdrempel, m. * _RAM, s. grof linnen, o. -Ron, s.
(plant.) ranonkel, m . * -SMITH, 111 . slotenmaker, m. -vP,
*-UPgousE, s. (nacht)gevangenis ,kortegaard,v.blokhuis,
0. WE IR, s. verlaat, o. sas, o.
Lock, (lok), bw. 1. sluiten (op slot); to double -, op
nachtslot sluiten; to single -, niet op nachtslot sluiten;
to - on the inside, van buiten sluiten; to - the jaws,
de kakebeenen klemmen; (fig.) knarsetanden; 2. op-,
wegsluiten; the family was yet -ed in sleep, het huisgezin lag nog in slaap gedompeld; 3. sluiten, drukken (in
de armen), omarmen; 4. van sluizen voorzien; 5. (zeev.)
schutten (door een sluis); 6. (drukk.) op-, aankooien;
7. (kh.) steken (geld in goederen enz.); 8. sluiten, doen
bevriezen; to - away, wegsluiten; to -, in - up, in-, opsluiten; to - one's self in, zich insluiten; to - out, bui
uitsluiten; to - up, (drukk.) opkooien;-tenslui;(fg.)
the frost -s up our rivers, de vorst houdt onze rivieren
the
up
hour, uur van het poortsluiten.
gesloten;
Lock, (lok), ow. 1. (zich) sluiten; 2. sluiten; the door -s
close, de deur sluit goed; 3. ineensluiten, -vatten.
Lockage, (iok'-idsj), s. 1. sluizenstelsel (van een rivier);
2. sluisgeld, o.; 3. sluisval, m.
Locke, (lok'-o),m. John Locke (Eng. wijsgeer, 1632-1704).
Locked, (lokt), dw. bn. gesloten enz.; zie LOCK. - JAW,
S. (gen.) mondklem, v.
Locker, (lok'-ur), s. (zeev.) 1. ketting-kabelbak, m. -bank,
v.; 2. shot -, kogelbak.
Locket, (lock'-it), s. 1. slootje, haakje; 2. medaillon; 3.
kapje (eener scheede), o.
Locking, (lok'-ing), dw. bn. sluitend enz. --, s. (het)
sluiten enz.; zie LOCK, bw. en ow.; - of the jaws, (gen.)
klemming der kakebeenen.
Loeky, (lok'-i), bn. 1. gelokt, vol lokken; 2. gekuifd.
Loco, (lo'-ko), bn. plaats... -CESSION, s. (recht.) (het)
plaats maken. *-Foca, s. wrijfhoutje, o. lucifer (in Amerika), m.; - party, naam der uiterste democratische
partij in Noord-Amerika. *-MOBILE, s. kleine(stilstaande)
stoommachine, locomobile, v. *- MOTION, * -MOTIvITY,
S. 1. (nat.) vermogen der plaatsverandering, o.; 2. plaats
bewegende kracht, locomotie, v.
-verandigo
Locomotive, (lo-ko-moo'-tiv), be. van plaats verande-

* -STAR, * -STONE, zie op LOAD.

Lodgable, (lodsj'-i-bl), bn. woonbaar, te huisvesten.
Lodge, (lodsj), s. 1. hut, v. (tuin)huisje, 0.; 2. portiers
huisje; 3. hol (van een dier), o.; 4. loge (der-wonig,v.
vrijmetselaars), v . MENT, s. 1. stelling, ligging, v.; 2.
hoop, stapel, m.; 3. (mil.) verschansing, schans, v.
Lodge, (lodsj), bw. 1. plaatsen, nederleggen, beleggen,
bewaren; to - a credit with, bij iem. een crediet openen;
to - money, geld op hypotheek geven; my money is -d
in his hands, mijn geld berust (is geplaatst) in zijne
handen; 2. indrukken, inprenten, planten; to - a ball
(an arrow) in, een kogel -, een pijl schieten in; to ideas in the memory, denkbeelden In de herinnering opnemen, - planten; 3. huisvesten, laten wonen; I have -d
him in my house, ik heb hem te .mijnent opgenomen; 4.
eerre schuilplaats verleenen, herbergen; 5, nederleggen
(schoven, halmen); 3. (recht.) inleveren (eene klacht); 7.
(mil.) - arms! in den arm het geweer! -, ow.1. wonon, logeeres; 2. gaan liggen (van halmen); 3. gestuit
worden (in den val); 4. (mil.) ingekwartierd zijn; 5.
(jag.) legeren. *-D, dw, bn. 1. geplaatst; 2. gehuisvest
enz.; zie LODGE, bw.-R, ('ur) m. V. 1. inwoner, inwoon
logeergast, huurder, -ster, m. v. ...ING, dw. bn.-ster;2.
1. plaatsend; 2. huisvestend enz. -, s. 1. (het) plaatsen enz.; zie LODGE; 2. bewaring, nederlegging, v.; 3.
bewaard goed, - geld, dépot, o.; 4. huisvesting, v. logles,
logement, o.; a night's -, nachtverblijf; - for man and
horse, hier stalt men paarden en rijtuigen (opschrift van

herbergen); to

let -s,

gestoffeerde kamers verhuren; to

be in private -, bij particulieren inwonen; we took up
our -s at the Golden Lion, wij namen onzen intrek in
„de Gouden Leeuw "; -s on the first floor, kamers op de

eerste verdieping; 5. schuilplaats, v.; (fig.) dak, o.
-HOUSE, s. 1. logement; 2. hotel garni, o.
Lodgment , (lodsj'- ment), s. 1. logement, 0.; 2. inkwartiering, v.; covered -, bedekte gang, v.; 3. (geld)belegging, v.
Loess, (lo'-es), s. (aardk.) soort tertiaire aardlaag, v.
Loffe, (lof), ow. (Shak.) lachen.
Loft, (loft), s. (bk.) 1. zolder, m.; 2. verdieping; 3. hoogte,
v.; 4. luifel, m.; mould -, (zeev.) mallen - kamer; sail -,
zeilenzolder. -HousE, s. werkplaats, V. (op een werf).
Loftily, (:loft'-i-li), bijw. zie LOFTY.
Loftiness, (loft'-i-nes), s. gmv.1. hoogte, verhevenheid; 2.
(fig.) fierheid, v. trots, m.; 3. waardigheid. hooghartigheid,
majesteit, v.; - of carriage, waardige houding, - gang;
- of thought, verhevenheid der gedachten.
Lofty, (loft' -i), bn. 1. hoog, verheven (ook fig.); 2. waardig edel, grootsch; 3. fier, trotsch, hooghartig; - rhyme,
sublieme verzen.
Log, (logh), s. 1. blok, o. stamp(hout); 2. balk; 3. takkenbos, m.; 4, zek. vochtmaat (bij de oude Hebreeuwen), V.;
5. (zeev.) log (werktuig om de snelheid van een schip
te bepalen), 0.; to heave the -, loggen. * -BOARD , S.
(zeev.) logtafel, v. *_BooK, s. logboek, journaal, o. -CABIN, -xausE, *-HUT, s, blokhut, houten hut, but van
balken, v. *- GLASS, s. logglaasje, o. *-HEAP, s. hout-,
blokkenstapel, m . * -INN, s. houten tent, herberg van
hout, v 5 -LINE, s. (zeev.) lc►glijn, v. *--MAN, s. hout
* -REEL, s. (zeev.) logrol, v. *-woon, S.-drage,m.
(plant.) campêchehout, o.
Log, (logh), bw. (zeev.) loggen, met de loglijn meten.
*-, ow. (campêche)hout vellen.
Logarithm, (logh'-e-ritm), s. (wisk.) logarithmus, m.
* -ETIC, (-met' -ik) , * -ETICAL, ( - met' -ik- el). bn. (wisk.)
logarithmisch. *-IC, * -ICAL, bn. logarithmisch.
Loggats, (logh'-ghets), s. soort kegelspel, o.
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Loggerhead, (logh'-ghur -hed), m, v. 1. domkop, m. i Long, (long), s. (taalk.) lange -, verlengde klank, m.- lettergreep, v.
gans, v. uilskuiken, o.; to fall to -s, to go to -s, handgemeen worden; 2. (zeev.) kogel met een steel; 3. tang Long, (long), bn. 1. lang, (ook fig.); - hair, lang haar,
lange haren; - time, lange tijd; - date, (kh.) lange
om gloeiende kogels aan te vatten, v. * - DUCK, S. dik datum; to diem at a - date, op langen datum trekken;
koppige eend, v. 5 -ED, bn. dom, stomp van geest.
the gallery is hundred feet -, de gaanderij is honderd
-TURTLE, s. dikkoppige seliildpad, v.
voet lang; the days are ye/tiny -, de dagen worden lang,
Logic, (lodsj' -ik), s. redeneerkunst, logica, v. *- AL,
bn., * -ALLY, bijw. redeneerkundig, logisch.
- langer; in the - run, (fig.) op de lange baan, met
den tijd; death will not be - in coming, de dood zal zich
Logician, (lo-djisj'-un), m. ervarene in de redeneerkunst,
redekunstenaar, logicus, m.
j niet lang laten wachten; the - home, het graf; casting
a - look that way, een langen (aanhoudenden) blik
Logistic, (lo -djis' -tik), * -AL, bn. (wisk.) stelkundig,
algebraïsch.
naar dien kant werpend; to kraow the - and the short of a
thing, Bene zaak in al hare bijzonderheden kennen, er alles
Logographic, (logh-o-ghref' -ik), *-AL, bn. tot de togographie behoorend.
van weten; 2.uitgestrekt; - views.vooruitziende plannen;
Logography, (lo-ghogh'-re-fi), s. (drukk.) aanduiding i 3. verlengd; a - syllable,(taalk.)een verlengde lettergreep;
van woorden door enkele letters, v.
a - sound, een verlengde klank; 4. (mus.) lang aangehouden. *-, bijw. Lover een groote lengte of uitgestrektheid;
Logoghryph, (logh'-o-ghrif), s. letterraadsel (door cijfers), logogrief, v.
- extended rows, lange rijen; 2. (gedurende) langen tijd;
Logomachist, (lo-ghom'-e- kist), m, woordenzifter, strijbefore -, ere -, eerlang; -- ago, -- since, lang geleden,
der over woorden, m. *...ACHY, ('-e-ki), s. woordenzifvoorlang; how - is it since you saw him ? sedert hoe
terij, v. strijd over woorden, m.
lang - sedert wanneer hebt gij hem niet gezien ?how -- since
Logometric, (logh-o-met' -rik), bn. (scheik.) soortgelijk
did he die? sedert hoe lang is hij nu dood? how - did
gehalte aanduidend.
he reign? hoe lang heeft hij geregeerd? how - will it be
Logotype, (logh'-o-tajp), s. (drukk.) dubbele letter (als
before he returns? wanneer zal hij terugkomen? it was
if, ae enz.), v.
- before, het was lang te voren; it was not - before he
Lohock, (lo' -hok), s. (apoth.) half- siroop, v.
repented his obstinacy, het duurde niet lang of hij had
Loimic, (loj' -mik), bn. (gen.) besmettelijke ziekten beberouw van zijne halsstarrigheid; we had not - parted
treffend, pest...
from the Indians, when, wij hadden ons nog niet lang
Loin, (lojn), s. 1. (vleeschh.) nierstuk, o.; 2. lende, v.;
van de Indianen verwijderd, of; as - as, so - as, zoo
- of veal, kalfsnierstuk; to gird one's-, zich de lenden
lang als; 3. gedurende; all his life -, gedurende zijn
omgorden; you will sprain your -, gij zult u de lendegansche leven; fifty years -, vijftig jaren lang; all night
nen verstijven.
-, den gansehen nacht. 5 -BOAT, s. (zeev.) groote sloep,
Loiter, (loj'-tur), ow. dralen, talmen, drentelen; he -ed i barkas, v. *-BOLT, s. (zeev.) betingbout, m. *-BOW, s.
back into, hij drentelde, hij liep schoorvoetend terug
handboog, m. * -BREATHED, bn. met langen sterken
naar. -, bw. - away, verbeuzelen (den tijd); they adem. * -BURIED, bn. lang begraven. 5 - cLOTBS, s. mv.
out the day in sloth, zij verdrentelen -, verbeuzelen in j (kh.) 1. Oost - indisch (gedrukt) katoen; 2. dril, vaatdoek luiheid den dag. 5 -ED, dw. getalmd enz.; zie LOITER.
linnen, o. 5 - CLOTHES, s. mv. lange kleêren (voor kleine
5 -ER, ('-ur), m. V. 1. draler, talmer, -ster, drentelaar,
kindertjes), o. mv. 5 - CONCEALED, bn. lang verborgen,
-ster; 2. straatslijper, -ster, m. v. * - ING, dw. bn.,
- verholen. 5 -CROSS, S. (boekdr.) kruis van het raam, o.
*-Lh, bijw. talmend enz. -, s. (het) talmen enz.; zie
* -EXTENDED, bn. veruitgestrekt, verreikend. *-FANGED,
LOITER.
ho. met lange klauwen. °-- FORGOTTEN, bn. lang ver
l oke, (look), s. 1. nauwe steeg, v.; 2. booze geest (in
gedachten.-getn.*_HEAD,b(fig)metvruznd
de Skandinavische mythologie), m.
* -nunDRED, s. centenaar van 112 pond gewicht, m.
Loll, (lol), ow. 1. bukken, zich buigen; 2. achteloos
* -LEASE, s. erfpacht, v. 5 - LEAVED, bn. langbladerig.
leunen (op), zich uitrekken; 3. uithangen (van de tong).
* -LEGGED, ho. langbeenig, met lange beenen. 5 -LEGS,
*-, bw, laten uithangen, uitstelen (de tong).
s. hooiwagen (insect), m. 5 - LIVED, ho. langlevend, lang
Lollard, (lol' -lurd),...ER, ('-lur), m. Lollard (naim der
geleefd hebbend. * - LOST, bn. lang verloren. " - LOVED,
aanhangers van Wiclef), m. *- Y, s. gmv. leerstellingen
bn. lang -, innig bemind. 5 -MEASURE, s. lengtemaat, v.
der Lollards, v. mv.
*-NECKED, bn. met langen nek, langhalzig. -NESS, s.
Lolling, (lol- ling), dw. bn. bukkend enz. ; zie LOLL;
lengte, v. *,_NURSED, bn. lang gezoogd, - verzorgd.
ow. en bw.
* -PARTED, ho. lang gescheiden. 5 - PATED, bn. scherp
Lollipop, (lol'-li -pop), s. suikerklontje, o.
* -PLANE, s. groote schaaf, v. 5 - PREMIUM, s.-zing.
Lollop, (lol' -lop), ow. zich log bewegen.
(kh.) hooge premie (van assurantie), v. *-PRIMER, s.
Lombard, (lum'-burd), m. v. 1. Lombardiër, m. Lom
(drukk.) garmondletter, v.*-PRICE,S.(kh.)bruto-prijs,m.
(vrouw); 2. bank van leening. v. -IC, bn.-bardische
*-PROMISED, ho. lang beloofd. *-RUN, s. uiteinde, o.
Lombardisch; -o- Venitian, Lombardisch -Venetiaanech.
afloop, m. 5 - SHANKS, nl. (gem.) langbeen, m. 5 - SIGHTED,
*-nousE, s. bank van leening, v. -Y, s. (aardr.)
bn. verziend. 5 --5IGHTEDNES5, s. verziendheid, v. (het)
Lombardië (Italië), o.
verziende. 5 -soasz, ho. uitgebreid, uitgestrekt. *- SPUN,
Lombart, (lum'-burt), s. soort drukpapier, o.
bn. gerekt, langdurig. * -STRETCHING, bn. zich ver uit
.Loment, (lo'- ment), s. (plant.) verlengd zaadhuisje, o.
lang uitrekkend. 5 -suFFERANCE, * - SUF--streknd,
*-AcEous, (-ee'-sjus), bn. (plant.) met -, vol zaadhuisFERING, s. lankmoedigheid, v. 0 - SUFFERING, bn.lankmoejes, met een klokhuis.
dig. *_TAIL, s. langstaart, groote jachthond, m. *-TIMLomonite, (lom' -o-najt), s. (delfst.) dubbel prismatische
BERS, s. mv. (zeev.) draaispanten, v. mv. * -TONGUED, bn.
bruinsteen, m.
(Shak.) (fig.) langtongig, praatzuchtig. * -- WAYS, * -wISE,
Lomp, (lump), s. soort rondvisch, m.
bijw. in de lengte, overlangs. *-wINDED, bn. van
Lonchites, (lon-kaj'-tis), s. (plant.) lansvormig blad, o.
langen adem; (fig.) vervelend. 5 -WORT, s. (plant.)
London, (ion'-dun), s. (aardr.) Londen (Engeland), o.
angelika, v.
*-Pxinz, s. (plant.) steenbreke, v. -ER, ('-ur), m. v. Long, (long), ow. - after, 1. verlangen, reikhalzen (naar);
Londenaar, m. Londensche (vrouw). *- ISM, ('-ism), s.
I - to see him, - after seeing him, ik verlang hem te
Londensch taaleigen, o. '-izs, ('-ajz), bw. en ow. de
zien; 2. (oudt.) behooren (aan).
Londensehe manieren enz. aannemen, - geven aan; tot Longanimity, (lon-ghe-nim'- i -ti), s. gmv. lankmoedig
een Londenaar vormen.
heid, v.
Londras, (lun'-dies), s. (kh.) londres (soort laken), m. Longe, (londsj), s. 1. (sehermk.) uitval, stoot, m.; 2.
Lone, (loon), bn. 1. eenzaam, alleen; 2. afgezonderd;
(rijsch.) leireep, v. -WHIP, s. lange zweep, v.
-12ouse, alleenstaand huis ; 3. ongehuwd, weduwnaar, Longed, (longd), dw. verlangd (naar); for, gewenscht,
weduwe; 4. verlaten. 5 -NEss, *--LINESs, s. 1. eenzaambegeerd.
heid; 2. (Snak.) liefde tot de eenzaamheid; 3. verlaten- Longer,( longh'-ur),m. v. verlangen. begeerden, -ster, m. v.
heid, v. *- LY, bijw. 1. eenzaam, afgelegen; - situation, Longer, (longh-ur), ho. (vergr. tr.), langer. -, bijw.
eenzame -, verlaten plaats; the - traveller, de eenzame
langer (van duur); the sound was no - to be heard,
reiziger; 2. de eenzaamheid zoekend. *- soME, ('-sum),
het geluid werd niet langer (niet meer) vernomen; for
*-SOMELY, bn. en bijw. zie LONELY. 5 - SOMENESS, s.
some time -, eenigen tijd langer; not any -, niet langer;
zie LONELINESS.
the - the more, hoe langer hoe meer. ...EST, ('- ghest),
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bn. (overtr. tr. van long), langst; the — day, de langste
dag. —, bijw. langstdurend, langstdarig.
Longeval , (lon-dsji'- wel), ...vUS, (-wus), bn. langlevend.
Longevity, (lon -dj ev'- i -ti), s. gmv. (het) lang leven, hooge
ouderdom, m.
Longieorn, (lon'-dji-korn), s. the —s, (nat. h.) langhoornigen (insecten), m. mv.
Longimanous, (lon djim'-e-nus), bn, langhandig.
Longimetry, (lon-djim' -i-tri), s. lengtemeting, v.
Longing, (long'-ing), dw. bn., *—LY, bijes. reikhalzend;
— look, —gaze, reikhalzende blik. *—, s. (het) reikhalzen.
Longinquity, (lon-djin'-kwi-ti), s, verwijdering, v.
Longipalp, (lon'-dji-pulp), s. langvleugeligen (kevers),
m. mv. *.., PENNATE, (-pen'-net), s. langvleugeligen

(zwemvogels), m. mv. *...RosrERs, (-ros'-turs), s. lang
(watervogels), m. mv. *... ROSTRAL, bn, lang-snavelig

-snavelig.
Longish, (long'-isj), bn. vrij -, eenigszins lang.
Longitude, (lon'-dji-tjoed), s. lengte (ook aardr.), v.;
— by account, gegiste lengte; — by observation, waargenomen lengte; — altitude, lengte door (zons)hoogte gevonden. *... INAL, (-tjoe'-din-el), bn., —iv, bijw. langsch,

langs, in -, over de lengte; — section, (zeev.) langs
-schep
doorsnede.
Lonish, (loon'-isj), bn. eenigszins eenzaam.
Louise
(vork.)
Loo, (boe), s. 1, lanterlu (kaartspel), o.; 2.
(v. n.). «—, bw. (Shak,) overtroeven.
Loobily, (loe'- bi-li), bijw. dom, gek.
Looby, (los'-bi), m, domoor, gek, m.
Loof, (loef), s. 1. (zeev.) achterboeg, m.; 2. zie LUFF.
* -ED , (loeft), bn. zie ALOOF .
Look, (lock), s. 1. blik, oogwenk, m.; to cast —, to dart
a at, to give —, to take a — at, een blik werpen, schieten (op, naar); to take a last — of, een laatsten
blik werpen op; to give a — in, (ergens) eventjes aan -,
binnenloopen: 2. voorkomen, uitzicht, o.; ill —s, slecht
uitzicht; good —s, gezond uitzicht. — OUT, s. 1. uitzicht,
o.: a — in the country, uitzicht op het land, - op het veld;
I took a — from a high tree, ik keek uit van een hoogen
boom; to be on the —, op den uitkijk liggen, - zijn; to
be on the — for game, (jag.) op wild loeren. *_OUTMAN, m. (zeev.) uitkijker op de mars, m zie verder op

for a strong rein forceme^ct, de koningin wachtte dagelijks
aanzienlijke versterking; to —forth, in de verteuitkijken; to — forward, voor zich uitzien; (fig.) wachten,
verbeiden, den geest bezig houden met, - vol hebben van;
he —ed forward to a fall, (kh.) hij was in de verwaehting eenei daling (van prijzen); they had not—ed forward
to the consequences ,

de gevolgen hadden zij niet voorzien;

to — in, inzien, inkijken; (fig.) eventjes aanloopgin bij;
to — into, naar binnen zien, kijken, binnentreden (eene
kamer); (fig.) onderzoeken, kennis nemen van; to — intro
a question, (recht. enz,) eene quaestio grondig bestudeeren;
she —ed into my very heart, zij doorschouwde het binnenste van mijn hart; he did not — into his affairs, hij
sloeg geen acht op zijne zaken; to — into, uitzicht geven

op (van een venster onz.); to — off, den blik -, de oogen
afwenden, - afkeeren; —ing off the newspaper, mijne ooggin
van de courant opslaand; to — on, toezien, aanschouwen; to — eu , upon, aanzien (iets, iem.), beschouwen;
she is fair to — upon, zij is schoon te aanschouwen; to be
—ed on, upon, aangezien worden, de oogen (op iets)
vestigen; to - on, upon, (fig.) beschouwen, houden
voor, oordeelen; lie --s on you as a friend, hij houdt u
voor een vriend; the distances we had traversed are —ed
on as nothing, de afstanden, die wij hebben doorloepen,

worden als niets beschouwd; his commercial negotiations
were ill —ed upon by his brothers, zijne handelsoperatimn
werden met een nijdig oog door zijne broeders aangezien; to be well —ed upon, te goeder naam en faam staan;
to — on, upon, uitzicht geven op (uit een venster); to
— out, uit-, naar buiten zien; to — out at the window,
uit het venster kijken; to — out, (fig.) uitkijken, op zijne
hoede zijn; (zeev.) goed wacht doen; — out, neem u in
acht; — out afore there ! (zeev.) wel uitkijken voor l
(commando); to — out after, bewaken; to — out for, uitkijken (naar); they can — out for themselves, laten zij
ziehzelven redden; to — out for, wachten; the captain
was —ing out for the return of the messenger, de kapitein

wachtte de terugkomst van den boodschapper; to — out

for, voorbereid zijn op; do not — out for gratitude in,
verwacht Beene dankbaarheid van; to — out of a window,
uit een venster kijken; the windows —ed out of, men zag
(keek) uit de vensters naar: to — out of, blijken, spreken
uit (de oogen enz.); to — out on, upon, uitzien naar,
LOOK, bw.
nederzien op; te — out into, on, upon, uitzicht geven
Look, (look), ow. 1. zien, kijken, blikken; — and see, zie -,
in, - op; te — over, zien over..., het oog -, de ooggin
ziet eens; — ye! — you! zie ! beschouw! you mustnot — twice,
werpen over.... heen, giver-, doorzien; onderzoeken; na
gij moet u geen tweemaal bedenken; he —ed in her face,
opstel);-zien,al(s);vrbetn,coig(
hij zag haar in het aangezicht; — sharp, kijk goed uit;
bewaken; door de vingers zien (cone overtreding); to —
(ook) haast u wat; to — about, rondzien; can you— about?
round. rondzien (naar), zijne blikken in de rondte vestikunt gij zien ? is het licht genoeg om te zien ? to —
gen op; met de oogen zoeken; to — through, zien door,
about, uitkijken, op zijne hoede zijn; — about you, haast
doorscliouwen; (fig.) doorboren met de ooggin; to — to,
u wat: to — about for, zoeken naar; to — after, nazien,
zien op, het oog hebben (houden) op; that man must be
nakijken; beschouwen; in acht nemen, opmerken; zorgen
—ed to, dien man moet men in het oog houden; to --voor, waken over, verzorgen; I shale — after this, ik zal
to, passen -, letten op ; — to thyself, pas op, neem u in
er voor zorgen; to — sharp after, scherp toezien op; I
acht; — to his wound, verbind zijne wonde; — to your
desire to have the horses well —ed after, ik wenseh de
defense, wees op uwe hoede; — that you bind them fast,
paarden goed verzorgd te zien ; our luggage must be —ed
after, gij moet op onze bagage goed passen; to — after,
zorg ze stevig te binden; to — to, zich wenden tot; (fig.)
wacliten,verhei den,opzoeken:to — around,in het rond zien;
de blikken werpen op; I had no relations to — te for
assistance, ik had geen bloedverwant wiens hulp ik kon
to — around for, met de oogen zoeken naar; to — aside
from, de oogen afwenden van; to — at, aanzien, beinroepen; they will— to you for redress, tot u zullen zij zich
schouwen. aankijken; — at him in the face, zie hem in
wenden om recht te verkrijgen; to — towards, de oogen
het aangezicht; it was finny to — at, het was grappig om
wenden naar, (ook fig.); to — up, op-. naar boven zien;
aan te zien; — at this watch, zie dat horloge; - at
(fig.) het hoofd opbeuren, moed vatten; (kh.) rijzen, zich
your watch, zie op uw horloge; — at his conduct, beverbeteren (in prijs); to — up to, zijne blikken slaan op;
schouw zijn gedrag, sla zijn gedrag gade; to — away
(fig.) zijne hoop vestigen op; we —ed up to him for adfrom, den blik afwenden van; to — back, omzien, orukijvice, wij namen onze toevlucht tot zijnen raad; they—ed
ken, achter zich zien i she never —ed back upon her folup to their sovereign as their protector, zij vestigden
lowers, zij zag geen oogenblik naar haar geleide om; to
hunne hoop op hunnen soeverein, • als op hunnen
— back, (fig.) een terugblik werpen (op); to — down, de
beschermer; to — up to, ontzien, eerbiedigen; 2, uit
oogen neêrslaan, naar den grond zien, - kijken; he —ed
(als), het voorkomen hebben (van), schijnen; that —s-zien
down into a glen, hij zag onder z ch in een dal; he —ed
heavy, dit schijnt zwaar te zijn; to— ill, er ziek -, slecht
down at the manuscript, hij wierp de oogen op het handuitzien; to — sharp, een schrander voorkomen hebben;
schrift: to — down upon, van eene hoogte naar beneden.
to — well, er goed uitzien: I never saw her — better, zij
zien; (fig.) uit de hoogte bezien; lie —ed down upon them
scheen mij nooit beter uit te zien; you — much better in
as green horns. hij zag op hen als op vlasbaarden neder;
that bonnet, dat hoedje staat u veel beter; how do I — ?
to — down, (kh.) neiging tot daling (in den prijs)
hoe zie ik er uit? he —ed serious instantly, oogenblikkeverraden, - toonen; to — for, uitkijken naar; what are
lijk nam hij een ernstig voorkomen aan; to —s like a
you —ing for? waar ziet gij naar ? to — for, zoeken;
statue, er als een standbeeld uitzien; it —s to, it —s like
opzoeken; voorbereid zijn op, wachten; they could not
it, liet schijnt zoo: it would — like vanity, het zou ijdel— for support from that quarter, van dien kant hadden
heid schijnen (te zijn); she is only thirty, but she —s more,
zij geen hulp te wsehten; rain may be —ed for, wij krjzij is slechts dertig (jaar), maar schijnt ouder (te zijn).
gen regen; to — for, wachten; the queen was —ing daihry Look (look), bw. 1. aanzien; to — one in the face, iemand
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in het aangezicht kijken, - zien; 2. uitdrukken, te kennen
vast ineengewerkt; - texture, los weefsel; - articles'
geven (door blikken); I -ed my happiness, mijn gelaat
(kh.) stortgoederen (zonder emballage); -- money, los
verried mijn geluk; she has -ed: „yes", hare ooggin zeiden:
geld; 4. (stoomw.) losloopend, vrijdraaiend; - pulley,
ja; he -ed his character to admiration, op bewonderensafgekoppeld wiel; 5. golvend; 6. wijd, ruim; - robe,.
waarde wijze sprak zijne inborst uit elk zijner trekwijd (vrouwen)kleed; - sleeves, wijde mouwen; 7. los
ken; soft eyes -ed love to eyes that to spoke again, uit
verstrooid; 8. week, krachteloos, verwijfd; --ligend,
zachte oogen sprak liefde tot oogen welke er antwoord
sty le, waterige stijl; 9. onsamenhangend, verward; a --op gaven; the lady -ed carving knives at the delinquent,
treatise, eend verhandeling zonder orde; -observance of
de oogen der vrouw schoten brandende pijlen op den
rites, onnauwgezette naleving van godsdienstvoor
schuldige; 3. werken; invloed hebben, - uitoefenen (op);
onbepaald: - reasoning onlogische rede--schriften;10.
to - into duty, door een blik tot den plicht terugbren flooring; 11. los, ongeregeld (van zeden); 12. verloren
gen; to - presumption out of countenance, de ingebeeld(oogenblikken, uren); 13. losbandig; - livers, zwierbolheid beschamen; to - down, bedwingen (met een blik);
len; 14. (gei,.) losljvig. -, bijw. losjes; branches were
to - out, zoeken, opsporen, uitvorschen, voorbereiden;
laid -ly above each other, de takken waren losjes op
to - up, opmaken (eon staat), samenstellen (eene tabel
elkander gelegd; a neckcloth held - by, een halsdoek
enz.). * - ED, (loekt), dw. bn. gezien enz.; zie LOOK, ow.
losjes omgeslagen; zie verder LOOSE, bn. *-STRIFE, s.
en bw.; - for, verwacht; not -for onverwacht, * - ER,
(plant.) weegbreê, v.
('-ur), -one, m. v. toeschouwer, toekijker, -ster, m. v. Loosen, (lee'-zn), bw. 1. losmaken, oplossen; 2. ontLooking, (leek' -ing), dw. bn, ziend enz.; good -, goed
spannen, losser maken; 3. (gen.) ontsluiten; 4. ontbinden;.
uitziend; clever -, verstandig -, knap uitziend; queer ! 5. lostarnen (steken enz.); 6. (zeev.) doen slippen (een
-, raar -, vreemd uitziend. -, s. (het) zien enz.
end ketting); 7. (recht.) ontheffen (van eene verplichting)..
* -GLASS, S. 1. spiegel, m.; 2. (plant.) veldsalade, v.
*-, ow. 1. loslaten, losgaan; 2. wijken, uitzetten. *- ED,
* --GLASSMAKER, m. spiegelmaker, m. * _ PLATES, S. mv.
(loe'-znd), dw. bn. losgemaakt, losgegaan ens.; zie LoosE,
spiegelplaten, v. mv. groote effene spiegels, m. mv,
bw. en ow. -NESS, (loes'-nes), s. 1. losheid, onvastheid;.
Lool, (boel), s. (mijnes.) vat (der ertswasschers), o.
2. wijdte, ruimte; 3. weekheid (ook van karakter enz.),
Loom, (loom), S. 1. weefstoel, m. -getouw, o.; draw -, trekv.; 4. (het) onsamenhangende (van tekst enz.); 5. losbank; hand -, raam, métier; power -, mechanisch weef
heid (van zeden), onvastheid (van beginselen); G. onbewerktuig; 3. (zeev.) handvat (van een riem);-getnuw;2.
paaldheid; 7. (gen.) loslijvigheid, v.
4. huisraad, o. ; 5, kleine Noorsche duiker (vogel), m. Loosening, (loes'-ning), dw. bn. losmakend, loslatend
* -EARTH, s. leemaarde, v. 5 -GALE, s. frissehe bries, v.
enz. k -, s. (het) losmaken enz., loslating enz., v.; zie
Loom, (loom), ow. (zeev.) opdoemen, schemeren, zicht
LOOSEN, bw. en ow.
zijn; that ship -s a •great sail, dit schip ziet er-bar Loosing, (loo'-zing), dw. bn. losmakend enz. -, s. (het)
zeer groot uit; this land --s high, dit land -, die oever
losmaken enz ; zie LOOSE, bw. en ow.
schijnt hoog (te zijn); she -s large before, het (schip) Loosish, (loes'-isj), bn. eenigszins los, losjes.
schijnt voor den wind to loopes. -ING, des. bn. op- Loover, (loe'-wur), s. luik, dakvenster, o.
doemend enz. -, S. (het) opdoemen, opdeeming enz., Lop, (lop), s. 1. gesnoeide takken, us. mv. snoeisel (der
v.; zie LOOM, ow.
boomen), o.; 2. (gem.) vloo, v. * -EARED, bn. (rijsch4
Loon, (loon), m. 1. deugniet, schelm; zie LOWN; 2. groote
loboorig. * - SIDE, bn. eenzijdig, scheef. 5 SIDED, bn. Noorsche duiker (vogel), m.; 3. stemming, luim, v.
shih, schip met slagzijde.
Loop, (loep), s. 1. strop, m. snoer; 2. (zeev.) gestropt Lop, (lop), bes. 1. snoeien, (ook (fig.); toppen (boomgin);.
oog, o. touwring, m.; 3. lis, lus; 4. franje, v. boordsel,
behouwen; to - branches, takken afkappen ; 2. laten
o.; 5. band (aan den geweerloop), m.; 6. kijkglaasje, o.
hangen (de opren).
*-HOLE, s. 1. gat, o.; 2. spleet, v.; 3. schietgat, o.; 4. Lope, (loop), vt. (oudt. van leap), (ik, hij) sprong. -,.
(fig.) uitvlucht, v. *_HOLED, bn. 1. met -, vol gaten; 2.
ow. (w. g.) springen, rennen; (fig.) zich uit de voeten
van schietgaten voorzien. *- LACE, s. galon, passement,
maken. -, s, sprong, lange stap, m.
o. knooplis, V. -MAKER, m. passementwerker, m.
Lophiodon, (lo-faj'-o-dun), s. (versteende) rhinoceros, m..
Looping, (boe'-ping), s. ineenlooping (van gesmolten Loping, (loo'-ping), dw. bn. springend.
metaal), v.
Lopped, (lept), dw. hn. gesnoeid enz, zie LOP, bw. ...Pza,
Loord, (loerd), m. 1. domoor; 2. hommel (bij), m.
(-nv), m. v. snoeier, snoeister, m. v.
Loose, (locs), s, gmv. vrijheid, v.; tv ,give - to, (fig,) Lopper, (lop'-pur), ow. zuur worden, schiften (van melk)
vrijen loop geven, - laten, den vrijen teugel vieren aan.
enz. -En, dw. ho, geschift.
bw. 1. losmaken, loslaten, (ook fig.); - thy shoe Lopping, (lop'-ping), dw. bn. snoeiend. 'f -, s. 1. (het)
from thy foot, maak uwen schoen van den voet los; to
snoeien enz.; zie i,op, bw.; 2. (het) gesnoeide, snoeisel, o.
- one's hold, loslaten wat men vasthield; 2. vrijlaten, Loquacious, (lo-kwe'-sjus), bn., *- LY, bijw. praat-,
in vrijheid stellen; 3. - from, ontdoen (van); 4. (recht.)
babbelzuchtig, snapachtig. -NFss, *...ITY, ('- i - ti), S.
ontheffen, déchargeeren; 5. (zeev.) losgooien, ontmeeren,
praatzucht, snapachtigheld, v.
vieren (een touw); to - the lee yard-aim. lijbras vieren; Lora, (lo'-re), s. Laura (v. n.).
to - command, geen stuur meer liehben; to -- the sheets, Lord, (lord), m. 1. heer, m.; a great -, een groot -,
de schoten opsteken; 6. (gen.) zuiveren, ontlasten (de
aanzienlijk heer; my -, welgeboren heer, genadige heer;
darmen). *-, ow. (zoev.) lichten -, afzetten (de ankers);
2. meester; I was the -- of this fair mansion, ik was de
the vessels -s her joints, het verband van liet schip
meester van dit fraaie ridderverblijf; what has passed
raakt los. *- D, dw, bn. losgemaakt, - geraakt enz.; zie j between hiss and his -, wat er voorgevallen was tussehen
LOOSE, bw. en ow.
hem en zijnen meester; - paramount. opperste leenheer;
Loose, (loes), bn., * - LY, bijw. 1. los, niet vast: the horse
3. Heer, Opperwezen; o -! o mijn God ! the -'s prayer,
is -, het paard is -, loopt los; - sheets, losse bladen; j het gebed des Heeren; the -. thy God, de Heere, uw
to be - of, , from, los zijn van ; to break -, los- j God; the -'s day, de dag des Heeren; 4. eigenaar (eenar
breken, zich bevrijden, zich losmaken (van), ontvluchten,
mijn enz., m.; 5. man, echtgenoot, m.; 6. Lord (erfelijke
uitbreken ; losgaan (van naaisel enz.) ; he broke titel der leden van het Engelsehe Hoogerhuis); the House
from their grasp, hij ontrukte zich aan hunne vuisten
of -s, het Huis der Lords; the - chancellor, de lord(handen) ; this dangerous spirit once broken -, deze
kanselier (eerste minister); the - mayor, (lord-meer), de
gevaarlijke geest eenmaal uitgebarsten zijnde; to
lord-mayor (burgemeester van Londen); the - lieutenant
cast one's self - from, zich losmaken, - bevrijden,
of Ireland, de onderkoning van Ierland; - high amiral,
af-, uitspringen (om zich te redden) ; to come -, to
minister van marine (in Engeland).
get -, losspringen, -gaan, -worden; to hang -, los- Lord, (lord), bw. tot lord benoemen. -, ow. over, 1.
hangen; to let -, loslaten, vieren; to work -, to set -,
heerschee (over); 2. den meester (baas) spelen (over).
(fig.) in vrijheid stellen; to shake -, losschudden; to Lordane, (lor'-den), m. dagdief, lediglooper, m.
shake one's self - from, zich losrukken; to turn --, los- Lording, (lord'-ing), dw. ho. heerschend enz.; zie LORD,
laten, (tegen) opjagen; to play fast and -, uitvluchten
bw. en ow.-, s. 1. (het) heerschen; 2. heerschappij, v.
zoeken, te baat nemen; 2. los (van), op zich zelf; to be
*-. m. zie LORDLING.
-, speling hebben; to evork -, werken, afwijken; the Lordlike, (lord'-lajk), bn. 1. als een lord, deftig; 2
tooth was -, de taild zat los; to get -, niet houden;
trotsch, opgeblazen. *...LINEss, S. 1. deftigheid; 2. trotschher hair lung - ly, zij had loshangende haren; 3. niet
heid, opgeblazenheid, v. *...LING, m. (fig.) 1. neertje,
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lordje, o.; 2. landedelman, m. *...Ly, bn. en bijw. 1. als
lord, grootsch; deftig, fijn, rijk; 2, trotsch; 3. den lord
uithangend.
Lordosis, (lor-do'-zis), s. (gen.) kromming -, buiging van
de • ruggegraat, v.
Lordship, (lord'-sjip), s. 1. macht, v. gezag, o. heerschappij; 2. heerlijke waardigheid, heerlijkheid, v.; 3.
Lordschap (eeretitel aan alle edellieden tot en behalve
hertog), V.
Lore, (loor), S. 1. kennis, wetenschap, geleerdheid, v.;
2. Laura (v. n.); 3. strot (van een vogel), m.
Lorel, (br -il), s. vagebond, schobbejak, m.
Loresman, (loons'-men), m. onderwijzer, m.
Loretto, (lo-ret'-to), s. (aardr.) Loretto (Italië), o.
Loricate, (lor'-i-ket), bw. 1. pantseren; 2. met eene plaat
bedekken, met eene kalklaag dekken. *- D, dw. bn. gepantserd. *...ING, dw. bn. pantserend enz.; zie LORICATE.
*...IoN, (-kee'-sjun), S. pantsering, dekking met Bene plaat,
- met eene kalklaag.
Lorimer, (lor'-i-mur), s. tuigmaker, sporenmaker, m.
Loring, (loor'-ing), s. leerzaam gesprek, o.
Loriot, (lo'- ri-ut), s. weduwaal (vogel), m.
Loriped, (lor' -i-pid), s. soort schelpdier, o.
Loris, (lor'-is), s. loris, aap met een hondekop, m.
Lom, (loin), bn. 1. verloren; 2. verlaten, eenzaam.
Lorrain, (lor-reen'), s. (aardr.) Lotharingen (Frankrijk), o.
Lory, (lo' -ri), s. (soort) papegaai, m.
Losable, (loez-'i-bl), bn. verliesbaar.
Losange, zie LOZENGE.
Lose, (loes), bw. onr. (vt. en vdw. lost), 1. verliezen, kwijt
raken; I had no time to - in, ik had geen tijd te verliezen met; he lost his life, his reason, hij verloor zijn leven,
- zijn verstand; to - one's breath, zijnen adem verliezen;
she had lost her voice, zij had hare stem verloren; to - one's
way, zijnen weg verliezen (verdwalen); he has lost his purse
from his pocket, hij heeft zijne beurs uit zijnen zak verloren; he does not give it up for lost, hij geeft het niet voor
verloren (ook fig.); she must - blood, zij moet worden
adergelaten; to - ground, grond verliezen; (fig.) wijken;
to - one's debts, onbetaald blijven; (zeev.) geen grond
meer hebben (om te ankeren); to - one's voyage, de
plaats niet halen, de vaart missen; to - the wind, den
wind zien gaan liggen; to - sound, niet meer kunnen
landen; take care and - not your heart, neem u in acht
en geef uw hart niet prijs; to - one's self, to get lost,
verdwalen; (fig.) van den rechten weg afraken; to be lost,
verloren zijn; (ook fig.); to be lost at sea, op zee omkomen, vergaan; to be lost, zich verliezen (voor het oog);
to be lost in astonishment, in verbazing wegzinken; lost in
thought, in gedachten verdiept; he was lost to all sense of
honor, hij was alle eergevoel kwijt ; compliments are all
lost upon me, complimenten zijn bij mij geheel verloren,
- gelden bij mij niet; no gesture was lost upon the keen
eyes of the brigands, niet ééne beweging ontsnapte aan
den scherpen blik der roovers; 2. doen verliezen; his
indulginq in pleasantry lost him mane friends, zijne neiging
tot spotten kostte hem menigen vriend; 3. ongelukkig ma
ken, verderven; to - a person with, iemand zwart maken
bij; 4. uit het gezicht verliezen; 5. achteruitkomen; my
watch -s five minutes a day, mijn horloge gaat iederen dag , vijf minuten na.
-, ow. 1. you - by the
change, gij verliest bij den ruil; 2. verminderen (in
waarde). dalen (in prijs); 3. all is not lost that is delayed,
uitstel is geen afstel.
Losel, (los'•il), m. gemeenti kerel, schavuit, m.
Losenger, (los'-in-djur), m. bedrieger, m.
Loser, (los'-ur), m. v. verliezer, verliesster, verliezende,
m. v.; you will rarely find yourself a -, gij zult zelden
de verliezende partij zijn; he must be the greater -, hij
zal er het meest bij verliezen; you will not be a - by
the change, gij zult bij don ruil niet verliezen; he had
been a - bq that unworthy action, deze onwaardige handeling heeft hem benadeeld.
Loshhide, (losj'-haj d), s. buffelvel, o. -, bn.zeemlederen.
Losing, (looi'-ing), dw. bn., * - LY, bijes. verliezend; prices, (kh.) lage -, nadeelige prijzen; a - concern, a business, nadeelige zaak, handel die schade oplevert; number, niet (in de loterij). *-, s. (het) verliezen enz.
Loss, (los), s. (mv. -es), 1. verlies, o.; to have -, to suffer -, to meet with a -, een verlies lijden, - ondergaan; - in the weight, het inwegen; the - of liberty, het
verlies der vrijheid; to sell at a -, niet verlies verkoo-
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pen; 2. nadeel, o. schade, v.; coin was adulterated to the
great - of the public, de munt werd vervalseht tot groot
nadeel van het publiek; 3. verlegenheid, v.; to be at a
-, verlegen -, onzeker zijn van, niet weten hoe te handelen, - wat te doen ; (jag.) het spoor bijster zijn ; 4.
(zeev.) averij, zeeschade; 5. (zeev.) vertraging, v. *- FUL,
bn. nadeelig, schadelijk. *-LESS, bn. schadeloos, zonder
verlies.
Lost, (lost), vt. verloor. -, vdw. verloren enz.; zie LOSE;
- trouble, verloren moeite; we prepared ourselves for the
reception of our -- one, wij maakten ons gereed ons ver
te ontvangen.
-lorenkid
Lot, (lot), s. 1. lot, o.; to divide by -s, bij loting verdeelen; to cast -s, to draw -s, loten, een nommer. trekken;
2. bestemming, v.; the mill fell to his -, de molen viel
hem te beurt; will this ever be his -? zal dat ooit zijne
bestemming (zijn lot) wezen ? oft has it been my - to,
vaak is het mij gebeurd dat; 2. lot, aandeel (in eene
loterij), v.; 3. (kh.) kaveling, partij (koopwaren), v. post,
m.; 4. aandeel (in een omslag), o.; to pay scot and -,
schot en lot betalen; 5. hoeveelheid, menigte, v. hoop,
m.; - of plums, eens menigte -, massa pruimen; 6.
bouwgrond, m. veld, terrein, o.
Lot, (lot), bw. 1. verdeeles (in kavelingen enz.); 2. ver
-loten;3.(im)
een lot (aandeel) geven.
Lote, (loot), s. (plant.) lotus(boom), in.; 2. aalrups, v.
puitaal, m. * - TREE, s. lotusboom, m.
Loth, (loth), zie LOATH.
Lothario, (lo-the'-ri-o), m. Lotharius (m. n.).
Lothe, (booth), zie LOATHE.
Lothsome, zie LOATHSOME.
Lotion, (lo'-sjun), s. 1. (gen.) afwassching, v. bad, o.
2. wascllmiddel; 3. schoonheidswater, o.
Lotos. (lo' -tos), s. (plant.) zie LOTE.
Lotted, (lot'-tid), dw. bn. 1. verdeeld; 2. verloot.
Lottery, (lot'-tur -i), s. (mv. -ies), 1. loterij, v.; to put in
the -, in de loterij spelen; 2. verdeeling, verkaveling, V.
* -TICKET, s. loterijbriefje, o.
Lotting, (lot'-ting), dw. bn. 1. verdeelend; 2. verlotend.
Lotus, (lo'-tuS), zie LOTOS.
Loud, (laud), ho. en bijw., *- LY, bijw. luid, overluid,
luidruchtig; with -, in a - voice, met luider stemme; a
- clap of thunder, een harde donderslag; a - cry, een
harde schreeuw; a - laugh, een luid gelach; a - explosion, een geweldige uitbarsting; she was - of tongue,
zij had een schreeuwende stem; to be -, schreeuwen,
luide spreken; he was - in his complaints, hij verhief
luide klachten; they where - in their praises, zij prezen
zeer, spraken zeer tot lof (van); to knock -, -ly, hard
kloppen; to speak -, -ly, overluid spreken. -ER, bn.
(vergr. tr.) luider. 5 -EST, bn. (overtr. tr.) luidst, hardst.
*-LAUGHING, bn. hard lachend. * - NESS, s. harde
klank, m. hard geluid, o. luidruchtigheid, v. *- vOICED,
bn. met luide stem, luidkeels.
Lough, (lok), s. 1. meer ; 2. blindeerlicht, o.
Loughton, (lof'-tun), s. zoon van een vrijmetselaar,
louveton, m.
Louisa, (loe-i'-ze), v. Louiza (v. n.).
Louisiana, (loe-i-zi-ee' -ne), s. (aardr.) Louisiana (Amerika), o.
Lounge, (laaundsj), ow. 1. leêg loopen, lanterfanten,
beuzelen; 2. achteloos leunen. -, bw. to - away, ver
tijd). *-, plaats waar men den tijd-beuzln(d
verbeuzelt, beuzelplaats, v.; 2. luie -, vadsige gang, m.
(het) heen en weder schommelen, - leunen. *- D, dw.
gebeuzeld, verbeuzeld. *- ER ('-ur), . m V. beuzelaar,
lanterfanter, leêglooper, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
beuzelend enz. -, s. (het) beuzelen enz.; zie LOUNOL
Lour, (laur), zie LOWER.
Louse, (lans), s. (mv. lice), luis, v. -woRT, s. (plant.)
luiskruid, o.
Louse, (lans), bw. (gem.) luizen, huizen zoeken.
Lousily, (laus'-i-li), bijw. (gem.) luizig. *...NESS, s. (gem.)
luiziltheid, v.
Lousy, (lau'-zi), bn. 1. luizig; 2. (fig.) vrekkig•, 3. gemeen, lomp.
Lout, (laut), m. lummel, vlegel, m. -IsH, bn., *-- ISHLY,
bijw. lummelachtig, boersch, lomp.
Louver, (loe'-wur), s. rookgat, o. ; - window, torenvenstertje, o.
Lovable, (luv'- i-bl), bn. beminnelijk, beminnenswaard.
Lovage, (luv'-idsj), s. (plant.) lavas, o.

LO V, -- LOW.

LOW.

Lovain, (loov' -een), S. (aards.) Leuven (België), o.
Love, (luv), s. 1. liefde, v.; to be in - with, verliefd
zijn op; to fall in - with, verliefd worden op; to make
a person in - with, iem. verliefd doen worden op, iem.
doen beminnen (iets); to make - to, het hof maken -,

(r. k.) mis zonder zang; - latitude, (aardr.) lage -, kleine
breedte; - cards, lage kaarten; - price, lage prijs; -rate of intrest, lage rente; - wages, gering loon; class, geringe -, lage (volks)klasse; - mind, laag gemoed,
- karakter; -style, gemeene -, verwaarloosde stijl; - piece of humor, gemeene boert ; - Latin, monniken -,
middoleeuwsch Latijn; upon a - average, naar een matige (gemiddelde) evenredigheid; to get -, zakken, lager
worden; the sun is -, de zon is aan het ondergaan; ta
brisrg -, doen zakken, - dalen; to lay -, neerslaan, dollen, afmaken (een os enz.); begraven (een lijk); to lie
-, begraven zijn, rusten (in het graf); 2. laag, van lage
afkomst, gemeen; - company, gemeen gezelschap; tavern, gemeene kroeg; to keep -, laag-, onder den duim
houden; 3, laag uitgesneden (van kleedij); to wear dresses, gedecolleteerd gaan, - zijn; 4, onhoorbaar, zacht
van toon; a - lcnocking, een zacht kloppen; 5. diep; valley, diep dal; - bow, diepe buiging; - subjection,
diepe onderdanigheid, - onderwerping; 6. zwak, krach teloos; - pulse, zwakke -, flauwe pols; his disease has
brought hiss -, zijne ziekte heeft hem zeer verzwakt,
- doen afnemen; the patient is very -, de patient is
ver heen; to be in a - condition, zeer uitgeput -, krachteloos zijn; the lamp burnt -, de lamp brandde flauw;
to get -, verzwakken, afnemen (ook kh. van prijzen);
7. langzaam; - fever, langzame -, sluipkoorts; 8. neer
moedeloos; to bring -, ontmoedigen; she seems --slaehtig,
in her spirits, zij schijnt moedeloos te zijn, - den moed
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zijne liefde verklaren aan; to marry for -, uit liefde
huwen; the lady of his -, zijne uitverkorene; 2. genegenheid, vriendschap, v.; to get every body's -, ieders genegenheid winnen; my -, my kindest - to, mijne vriendelijke groete aan (onder brieven); to play for -, om
niets -, uit liefhebberij spelen; it is not be had for - or
money, het is niet te krijgen voor geld of goede
woorden ; my - ! mijn liefje, - schatje ! trust oe - !
geloof mij, mijn engel ! out of -, uit liefde, uit vriendschap; 3. liefde -, vriendschapsdienst, m.; 4. Liefdegod,
Amor, m. 5 -APPLE, s. (fab.) appel der liefde,
*_BROKER, m. v. (Shak.) koppelaar, . ster, mv. 5 -CHARM,
S. toover-, liefdedrank, m. *- CRACKED, bn. waanzinnig
van liefde. 5 -C1100SED, bn. ongelukkig in de liefde.
* -DARTING, bn. van liefde stralend (van de oogen enz.). ,
*-DAY, s. verzoeningsdag, (oudt.) dag van vergelijk
(tusschen twistende partijen), m. *- ::iTTY, s. liefdezang,
m. 5 -FAVOR, s. gunstbewijs, liefdeblijk, teeken van
liefde, o. * -FEAST, s. (godg.) liefdemaal, broedermaal, o. Í
* -FEAT, s• heldendaad uit liefde, - van een minnaar, v.
*-FIT, s, aanval van verliefdheid, m. liefdewoede, v.
* -GAME, s, spel uit liefhebberij, - om niet, o. *- GRASS,
S. (plant.) liefdegras, -kruid,o., * - HOOD, s. (kh.) soort dunne i
Zijden stof, v. 5 -IN-IDLENESs,S. (plant.) vergeet-mij-nietje,
o. *-KILLING, bn. liefdedoodend, - smorend. -xNnT, s.
liefdeknoop, ni. - vlecht, v. 5 -LABORED, bn. door de
liefde gekweld, - ondermijnd. * - LAss, s. liefje, o. vrij Ster, v. 5 -LETTER, S. minnebrief, m. 5 -LIFS- A-BI.EEDING, s, soort amarant(bloem), v. 5 -LINKED, bn. door
de liefde verbonden, - vastgeklonken. 5 -LOCK, s. liefdevlecht, -lok (uit de tijden van koningin Elisabeth), v.
*-LORN, bn. verlaten (door een minnaar), wanhopig
door liefde. 5 -MONGER, m. v. koppelaar, -ster, m. v.
*- PINap, bn. kwijnend -, kniezend van liefde. *- POTION, s. liefde -, minnedrank, m. * -SECRET, s. liefdegeheim, o. *- SHAFT, s. liefdepijl, m. - schicht, v. Amors
pijl, m.-sicx, bn. liefdedronken, minneziek, verliefd.
*-slcxaEss, s. liefdekwaal, v. *_SOCG, s. liefdezang, m.
idylle, v. *--SUIT, s. 1. minnehandel, m. vrijerij, v.; 2.
vraag ten huwelijk, v. *- TALE, s. liefdeverhaal, o. liefdegesehiedenis, v. 5- TAUGIT, bn. door liefde geleerd, onderricht. * -THOUGHT, S. verliefde gedachte, verliefdheid, v. *- TOKEN, s, liefdeteeken, - blijk; geschenk eens
minnaars, - eener minnares, o. 5 -TOY, s. klein liefdegeschenk, souvenir, o. *_TRICK, S. liefdegril, v. liefde

m.I

-kunstje,o.cqriv
Love, (luv), bw. 1, beminnen, liefhebben; to - one another, each other, elkander beminnen; to - one's self,
zich zelven liefhebben; to - to see, gaarne zien, wenschen te zien; to - away one's life, zijn leven minnend
doorbrengen; 2. genoegen vinden (in); he -s yarning, hij

houdt van -, bemint het spel. -, ow. gaarne doen, wel
willen. 5 -D, (luvd), dw, bn, bemind enz.; zie LOVE.
*-LESS, bn. 1. zonder liefde; liefdeloos; 2. gevoelloos.
*-LILY, ('- li -li), bijw., *- LY, bn. 1, beminnelijk, bemin nenswaard, bekoorlijk; 2. vriendelijk, innemend; 3. fraai,
schoon; - faced, innemend van gelaat, - van uiterlijk.
*-LINESs, s. 1. beminnelijkheid; 2. bekoorlijkheid, innemendheid, v.
Lover, (luv'-ur), m. v. 1. minnaar, minnares; 2. verloofde;
3. vriend, -in, liefhebber. -ster, m. v.; he was a great - of
his bottle, hij was een groot minnaar van zijne flesch; of innovations, vriend van nieuwigheden.
Lovesome, (luv'-sum), bn. zie LOVELY, bn.
Loving, (luv'-ing), dw. bn., *- LY, bijes. beminnend enz.
*-, bn. verliefd. *-, • (het) beminnen enz.; zie LOVE,
bw. 5 -NEss, s. liefde, genegenheid, teederheid, v.
* --- KINDNESS, S. 1. (Bijti.) teederhartigheid; 2, meêwarig-

heid, v.
Low, (lo), bn. en hijw. 1. laag; - ground, - land, lage
grond; the - countries, (aarde.) (de) Nederlanden; water, laag water; - water mark, (zeev.) laag watermerk;
- flight, lage vlucht (der vogels); - temperature, lage
temperatuur; - pr•ession, (stoomes.) lage drukking; -

heat, matige hitte; - stature, korte gestalte; the wind is
-, (zeev.) de wind is langs den grond; - voice, zachte
stem; - conversation, gesprek met bedekte stem; - mass,
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verloren te hebben; when she is in her - moments, als
zij in hare zwaarmoedige luim is; 9. (muz.) laag; -- note,
lage toon; 10. dof; - growling, dof geknor; - murmur-,
dof gemompel; 11. beperkt, matig, sober; - estimate,
matige schatting; - diet, matig voedsel, diëet; te keep
one -, iem. bij matigen kost -,in streng dibet houden;12.
arm, gering; to be reduced to a - condition, tot een behoeftigen staat gebracht zijn; his - condition, zijn ar
staat; 13. gemeen, alledaagsch; - education,-moedig
verwaarloosde opvoeding; - language. gemeene taal; ---manu rs, gemeene manieren; 14. laag, schandelijk; -- trick,
lage trek. --, bij w. 1, laag; as - down as, tot op den
tijd van; 2. goedkoop, tot lagen prijs; 3. van geringere
stand; to bow -, diep buigen; to sit -- at the board,
aan het benedeneind der tafel zitten. *-ARCHED, bn..
laag geboogd, met lage bogen. 5 -BELL, S. vangklok (bij.
de fakkelj acht), v. *BELL. bw. (jag.) opjagen, opschrik ken (de vogels in den nacht). *- BORN, bn. laag geboren.
5 - BREI), bn. gemeen, onbeschaafd, ruw. * -BRowED, ho.
1. met lage wenkbrauwen; 2. laag gebouwd, gedrukt
*- cHURcH, s. niet uitsluitend Episcopaalsebe kerk (in
Engeland), v. 5 -MINDED, bn. beperkt van geest, - van
begrippen. 5 -MUTTERED, bn. dof gemompeld. - PRICED,
bn. laag van prijs, laag geprijsd. *-REGIMEN, s. (gen.).
streng diet, o. *- ROOFED, bn. snot een laag dak.
* -SPIRITED, bn. neerslachtig, zwaarmoedig. -NESS, s.
neerslachtigheid, v. * -SUNDAY, s. eerste Zondag na Paschen (Quasimodo), m. 5 -T000011TED, bn. met gemeene -,.
lage denkbeelden. 5 -wiazs, s. mv. (dist.) voorloop, m..
Low, (lo), ow. loeien, bulken (van rundvee). f -, s. 1..
gebulk, geloei, o.; 2. (laaie) vlam, v.
Lower, (lo'-ur), bn. en bij w. (vergr, tr.) lager, minder;
the - members, de mindere leden; the -- office, de lagere
ambten; the - Empire, (gesch.) het Byzantijnsche (Griek
Rijk; the - House, het Lagerhuis (in Engeland);-seho)
- Egypt, Beneden - Egypte; he could oversee all the country, hij kon het gansehe lager gelegen land overzien;
the - regions, de gewesten der onderwereld; the - ranks'
of life, de benedenste rangen der maatschappij; the of the table, het benedeneinde der tafel; the - end of
the corridor, het ondereinde van de gang. -BOS, s.
(zeev.) pompemmer, m. * - CASE, s. (drukk.) onderkast,
V. C O UR T, S. vogelhof, m. binnenplaats, v.-DECK, S.
(zeev.) benedendek, o. *- MAST, s. ondermast, m.
* -sHROUDS, S. mv. onder want, o. * - STUDDING-SAIL, S. onderlijzeil, o. * -TRANSO ➢ZS, s. mv. dwarsliggers (aan den
achtersteven), m. mv. * - YARD, S. onderra, v.
Lower, (Tour), bw. 1. verlagen, lager maken; 2, doen
zakken; he -cd his voice, hij deed zijne stem dalen; 3.
aflaten (van eene hoogte naar beneden); he -cd himself'
by his scarf from, bij zijnen gordel liet hij zich af van; 4.
(zeev.) strijken, neerhalen; to - sail, zeil minderen; to
- away, afschaken; to - clieerly, willig strijken; to -- a
topmast on deck, een bramsteng aan dek nemen; to -
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handsomely, stadig aanvieren; to - on the cap, op den
rand vieren; 5. (fig.) verlagen, vernederen; to - pride,
den trots vernederen; I will make him - his tone, ik zal
hem een toontje lager doen zingen; ik zal hem dien toon
verleeren; 6. verminderen, verzwakk in; to - the heat, de
fitte doen bedaren, minder stoken; 7. lager stellen (den
prijs, den koers enz.); 8. verdunnen (melk enz.). -, ow.
1. lager worden, afnemen, zakken, dalen; 2. betrokken
-, bewolkt worden (van de lucht); the clouds that -cd
upon your house, de wolken die zich boven uw huis
samenpakken; 3. (fig.) dreigen; his eye -ing on his enemy,
zijn dreigend oog op den vijand gericht. -, s. 1. (het)
duister -, (het) donker -, (het) betrokken worden (van de
lucht); 2. (fig.) donker uitzien, dreigend voorkomen, o.
* -ED, dw. bn. verlaagd enz.; zie LowER, bw. en ow.
* -ING, dw. bn., *-LY, bijw. verlagend enz. -, s. 1. (het)
verlagen enz.; zie LOWER, bw. en ow.; 2. (zeev.) gebroken dek, o. 5 -MOST, zie LOWEST.
-Lowery, (lo'- ur-i), bn. bewolkt, betrokken (van de lucht).
Lowest, (lo'-ist), bn. (overtr. tr.) laagst enz.; zie Low.
Lowing, (lo'-ing), dw. bn. loeiend, bulkend.
Lowlihood, (la'-li-hood), s. nederige staat, - stand, m.
vergetelheid, v.
Lowlily, (lo'- li-li), bijw. zie LOWLY.
Lowliness, (lo' -li-nes), s. 1. ootmoed, m. nederigheid; 2.
laagheid, onwaardigheid, v.
Lowly, (lo' -li), ho. 1. ootmoedig, nederig; the great and
the -, de grootera en kleinen; their - strain, hun nederige zangtoon; 2. laag, onwaardig, -lijk.
Lown, (loon), s. gemeene kerel, schavuit, m.
Lowness, (lo' -nes), s. 1. laagte, v.; - of the water, laagte
van liet water; 2. diepte; 3. nederigheid, laagheid (van
geboorte, stand, denkbeelden enz.); 4. kleinheid, gering
zwakte, v.; 6. ootmoed, m. onderwerping; 7.-heid;5.
Yieerslachtigheid, moedeloosheid; 8. zwakheid (van karakter); 9. vermindering (van fortuin), beslommering, v.
netelige toestand, m.; 10. koelte, afneming (van temperatuur), v.: 11. lage stand (der markt), m. flauwheid
(van prijzen), v.; - of value, waardevermindering; - of
the funds, daling van den koers (der fondsen enz.); 12.
(muz.) laagte, diepte (van toon); 13. gemeenheid, trivialiteit, v.
Lowry, (1'-ri), s. blokwagen, mallejan, in.
Loxodromie, (loks-o-drom'ik), bn. (zeev.) scliuinzeilend, loxodromiseh; - curve, - line, kompasstreek van
den wind; - table, streektafel. -s, s. mv., *...DROMY, S.
kunst van schuinzeilen, loxodromie, v.
Loyal, (loj'-ul), ho., *- LY, bijw. 1. trouw, getrouw; subject, trouwe onderdaan; 2. goed afgericht; gehoorzaam.
-IsT, m. welgezind -, getrouw onderdaan, m.
S. trouw, getrouwdheid, v.
Lozenge, (loz'-endsj), s. 1. ruit, v.; 2. (suiker)plaatje, o.;
3. (apoth.) borstplaatje, o. pastille, v. *- D, ('-ensjd),
* -SHAPED, bn. ruitvormig. ...Y, bn. (wap.) geruit.
Lubbard, (lub' -burd), ...FR, (lub'-bur), m. 1. knecht;
2, lummel, m.; 3. (gem.) landrat; land -, matroos
voor de binnenvaart. *- LY, bn. en bijes. lummelachtig,
traag, lui, onhandig. *- HOLE, *-' s xoLE, s. (zeev.) soldatengat, matrozengat, o.
Lubeck, (ljoe'-bek), s. (aardr.) Lubeck (Duitschland), o.
Lubric, (ljoe'-brik), bn. 1, glibberig; 2. onkuisch. *- ANT,
bn, glibberig makend.
Lubricate, (lj oe '-bri-ket), bw. 1. glibberig -, glad maken;
2. (stoomw.) vetten, oliën. -D, dw. bn. glibberig gemaakt. 5 -ING, dw. bn. glibberig -, glad makend. -,
(plant.) glad, glanzig. ...oR, S. 1. al wat glibberig of
glad maakt; 2. (stoomes.) oliedop, olietoestel, m.
Lubricity, (ljoe-bris'-i-ti), s. 1. glibberigheid, gladheid;
2. (fig.) onstandvastigheid (der fortuin enz.); 3. onkuischheid, onzedelijkheid, v.
Lubricous, (ljoe'-bri-kus), bn. 1. glibberig; 2. onstandvastig, onzeker, wisselvallig; 3. onkuisch.
Lubrifaction, (ljoe-bri-fek'-sjun), *...FICATION, (- fi -kee'sjun), s. (het) glibberig -, glad maken.
Lubs, (lubs), bn. (kh.) (verk.) Lubecksch; mark -, marken
lobs (Hamburgsch wisselgeld).
Lucama, (ljoe-kaa'-me), s. soort perzik (van Chili), v.
Luesn, (ljoe'-kun), m. Lucanus (Rom. dichter).
Lucas, (ljoe'-kes), m. Lucas (m. n.).
Lucca, (luk'-ke), s. (aardr.) Lucca (Italië), o.
Luccese, (luk'-sies), m. v. Luccaner, Luccaansche (vrouw).

m. v.

LUC. -- LUF.
Luce, (ljoes), S. 1. (plant.) lelie, v.; flower de -, leliebloem; 2. snoek, m.

Lucent, (ljoe'-sent), bn. schitterend, glanzend.
Lucern, (ljoe'-sure), s.1. (Moskovische) losch (dier), m.; 2.
(plant.) spurrie, Spaansche klaver, v.; 3. (aardr.) Lucern
(Zwitserland), o. *- AI,, bn. lichtend, lamp...; - microscope, lampmicroscoop.
Lucia, (ljoe'-sji-e), v. Lucia (v. n.).
Lucian, (ljoe'-sji-un), m. Lucianus, Lucius (m. n.).
Lucid, (Ijoe'-sid), bn., *- LY, bijw. 1. lichtend, glanzend,
stralend; the - orbs of heaven, de lichtende hemelbollen;
2. doorschijnend; the - stream, de kristallen stroom; 3.
helder (van begrip); - intervals, heldere oogenblikken
(van krankzinnigen). *- ITY, *-NESS, s. gmv. 1. licht,
o. glans, m.; 2. doorschijnendheid; 3. helderheid (van
begrip); 4. duidelijkheid, klaarheid, v.
Lucifer, (ljoe'-si-fur), s. (stern.) morgenster, v. k -, m.
Lucifer, gevallen engel, m. *_,*_MATCH, S. lucifer (phosphorisch zwavelstokje), m. *- IAN, bn. van Lucifer, Luoilers... -, m. volger -, aanhanger van Lucifer (tegen
-LY, bijes. licht -standerAi),m.-ousbn
-gevnd,
verspreidend; (ook fig.).
Lucific, (ljoe-sif'-ik), bn. lichtvoortbrengend. ...FO$M,
ho. lichtvormig.
Lucimeter, (ljoe-sim'-i-tur), s. lichtkrachtmeter, m.
Lucina, ;ljoe saj'-ne), v. (fab.) Lucina (bijnaam van Juno).
Lucius, (ljoe'-sji-us), m. Lucius (m. n.).
Luck, (luk), s. 1. fortuin, v. geluk, O.; good -, voorspoed;
on good -, op goed geluk; ill -, tegenspoed; by -, bij
geluk; by ill -, bij ongeluk; to try one's -, zijn geluk
beproeven; to bring good -, geluk aanbrengen; to bring
bud -, ongeluk aanbrengen; it is his good - that, geluk kig voor hem dat; 2. gelukkig toeval, o. fortuin v.; you
ai-e in -'s way, alles loopt u mede; as - would have it,
gelukkig kwam het zoo, het geluk wilde; to have the of it, liet gaat waarlijk gelukkig, - mooi! that is just
likfa my -, zoo voorspoedig ben ik altijd. *-PENNY, S.
(kh.) afslag, m. rabat (bij inkoop), o.
Luekie-dad, (luk'ki-dud), m. grootvader, m.
Luckily, (luk'-i-li), bijw. gelukkig, -lijk, bij geluk.
Luckiness, (luk'-i-nes), s. gelukkig toeval, o. voorspoed,
m.; gelukje, o.
Luckless, (luk'-les), bn., *-LY, bijw. ongelukkig, onvoorspoedig; - hour, noodlottig uur.
Lucky, (luk'-i), bn. 1. gelukkig, voorspoedig; - time,
voorspoedig oogenblik; to be -, voorspoedig zijn; 2. gunstig, voorspoedig; to be -, geluk aanbrengen.
Lucrative, (ljoe'- kre-tiv), bn., 5-LY, bijw. winstgevend,
voordeelig.
Lucre, (ljoe'-kur), s. (onbehoorlijke) winst, v. voordeel,
o.-, ow. naar winst jagen.
Lucretia, (ljoe-kri'-sji-e), s. Lucretia (v. n.).
Lucretius, (ljoe-kri'-sjus), m. Lucretius (in. n.).
Lucriferous, (ljoe-krif'-ur-us), *...Fic, (-krif'-ik), bn.
voordeelig.
Luctation, (luk-tee'-sjun), s. (w. g.) worsteling, v.
Luetual, (luk'-tjoe-ul), ho. bedroevend.
Lucubrate, (ljoe'-ku-bret), ow. bij nacht studeeren.
*...BRATION, (-bree'-sjun), s. nachtstudie, v. 5...BRATORY,
('-bret-o-ri), bn. bij licht -, bij nacht bewerkt; naar de
lamp riekend.
Luculent, (ljoe'-kjoe-lent), bn. 1. helder, doorzichtig; 2.
(fig.) klaar, duidelijk.
Lucullite, (ljoe-kul'-lajt), s. soort zwarte glanssteen, m.
Lucullus, (lj oe-kul' -us), m. (Rom. gesch.) Lucullus.

Lucy, (ljoe' -si), v. Lucia (v. n.).

Lud, (lud), tw. (lord), Heer! mijn God! (gem.) o Jee!
Ludibrious, (ljoe-dib'-ri-us), bn. zie LUDICROUS.
Ludicrous, (lj oe'-di-krus), bra., *-LY, bijw. grappig,
boertig, lustig, komiek. 5-N rtss, s. grappigheid, v. (het)
boertige, komische.
Ludification, (ljoe-di-fi-kee'-sjun), s. spot, m. bespotting,
V. 5...CATORY, (-dif'- i-ke-to-ri), bra. bespottend, spotachtig.
Luellin, (ljoe-el'-lin), s. (plant.) eereprijs, m.
Luen, (ljoe'-in), s. pauwfazant, m.
Lues, (ljoe'-is), s. 1. pest, v.; 2. vergif, o.
Luff, (luf), s. 1. (ontl.) palm (van de hand), m.; 2. (zeev.)
loef, v.; - of the bow, het ronde van den boeg; to gain
the -, de loef winnen; keep the -I bij den wind!
E-BI.ocx, s. botteloef, v. *-FRAME, s. loefspant, o.
*-GUS, s. jager, m. 5-000h, S. halstalie, v. *-HOOxRosE, s. bulletouw, o. -PIECE, s. jager (stuk geschut), m.
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-s, V. takels, m. mv. * -TACKLE, s, booze talie, derde
hand, v *- TIMBERS, s. mv. loefhouten,-boomen, o. m. mv.
huff, (luf), ow. (zeev.) loeven, loef houden, aanloeven;
- all! - round! zoo hoog als het kan! to - up, aan den
wind loopen. * - ING, dw. bn. loevend. -, s. (het loeven.
Lug, (lugh), S. 1. tarbot, V.; 2. ruk, m. trekking (aan
het oor), v.; 3. zwaar voorwerp; 4. (stoomw.) leioog,
-oor, o.; 5. roede (vlaktemaat), V.; -s of the tieblocks,
stroppen der draaireepsblokken. *- SAIL, s. (zeev.) emmerzeil, 0. * -SAILBOAT, S. vischschuit, V.
Lug, (lugh), bw. 1. trekken, rukken, sleepen; to - away,
- off, weg -, voortsleepen, afrukken; to - in, naar binnen
trekken, - rukken; to - out, - forth, naar buiten trekken, - sleepen; van leer trekken (een degen); overkomen,
aanspreken (de beurs). *-, ow. zich moeielijk voort
-slepn.
Luggage, (lug'-ghids), s. 1. (het) voortsleepen; 2. bagage,
passagiersgoed, o. *- TRAIN, S. goederentrein, m.
Lugger, (lugh'-ghur), s. (zeev.) logger (vaartuig), m.;
coasting -, kustlogger; fishing -, vlschlogger.
Luggs, (lughs), s. soort aardworm, duizendbeen, m.
Luggubrious, (ljoe-ghjoe'-bri-us), bn., *- LY, bijw. naar,

treurig, donker.
-

Luke, (ljoek), m. Lucas (m. n.); Saint -'s hospital, St.
Lucas- gesticht (krankzinnigen - gesticht te Londen).
Luke, (ljoek), * - WARM, bn., * - WARMLY, bijw. lauw;
(ook fig.); to get -, to grow -, lauw worden, verkoelen;
to make -, lauw maken, doen verkoelen. 5 - wARMNESs,
s. gmv. lauwheid, v.
Lull, (lul), s. 1. (zeev.) stilte, kalmte, V.; 2. alles wat
doet inslapen, o. -, bw. 1. doen inslapen, wiegen; to
- asleep, to - to sleep, to - to rest, in slaap wiegen;
(ook fig.); 2. tot slaap noodigen; to - into security, vei ligheid voorspiegelen, in (bedrieglijke) gerustheid doen
verkeeren; to - with vain hopes, met ij dele beloften paaien;
3. doen bedaren; to - pain, pijn verdooven; 4. (zeev.)
bijvieren. -, ow. 1. bedaren; 2. (zeev.) gaan liggen
(van den wind); the wind -s, de wind bedaart.
Lullaby, (lul' -e-baj ), s. I. wiegelied, o.; to sing -, een
wiegeliedje voorzingen; 2. (fig.) middel om in slaap
te wiegen, (inz. fig.).
Lulled, (luid), dw. bn. in slaap gewiegd enz.; zie LULL.
Luller, (lul'-lui) m. v. I. die in slaap wiegt; (ook fig.);
2. wieger, wiegster, m. v.
Lulling, (lul' -ling), dw. bn. in slaap wiegend onz. -.
s. (het) in slaap wiegen enz.; zie LULL
Lum, (bum), s. schoorsteen (senor hut), m.
Lumachel, (ljoe'-me -kil), * - Lu, s. (soort) marmer (met
schelpen, o.
Lumbaginous, (lum-bedsj'- i -nus), bn. (gen.) tot de lendenjicht behoorend, jichtig, stijf in den rug.
Lumbago, (lum-bee'-gho), s. (gen.) 1. lendenjicht; 2.

rugverstijving, V.

Lumbal, (bum' -bul) bn. zie LUMB &R.
Lumbar, (lum'-bur), bn. (ontl.) de lendenen betreffend,
lenden...; the - region, de lendenstreek.
Lumber, (bum'-bur), s. 1. rommel, m. oud huisraad; 2.
(zeev.) stuwage -hoat, o. oude balken, m. mv.; 3. timmerhout (in Noord - Amerika), o. -IrovsE, *- RooM, s.
rommelkamer, v. -hok, o. 5 -MAa, m. koopman in duig hout, m.
Lumber, (lum'-bur), bw. 1. opstapelen, volpakken met
rommel). f -, ow. zich log bewegen, strompelen. 5 --ED,
('-burd), dw. bn. opgepakt enz.; zie LUMBER, bw, en ow.
s-ER, ('-ur), m. v. 1. sprokkelaar, -ster bin Noord -Amerika); 2, voddenraper, -raapster, In. v. * - ING, dw. bn.
oppakkend enz. -, s. (het) oppakken, opstapelen enz.;
zie LUMBER, bw. en ow.; a - crash followed, een luidruchtig instorten deed zich hoeren; - bedsteads, logge

bedplanken.

Lumbric, (lum'- brik), S. worm, m. *- AL, bn. 1. de lendenen betreffend; 2. (ontl.) wormachtig. -, s. (ontl.)
wormspier, v. *- IFORM, (lum- bric'-i- form), ho. wormvormig.
Luminary, (ljoe'-min-e-ri), s. 1. lichtgevend lichaam, o.;
2. (fig.) licht, o. fakkel, flambouw, v. *...ATE, ('-min-et),
bw. verlichten. *...ATIoa, (- eo' -sjun), s. verlichting, v.
Lumine, (lj oe'- mien), zie ILLUMINE.
Luminiferous, (lu- min-if'-ur-us), bn. liclitgevend.
Luminosity, (lu- min- os'-i -ti) zie LUMInousnrss.
Luminous, (ljoe'-min-us), bn., 5 -LY, bijw. 1. verlichtend,
schijnend, stralend; 2 (fig.) schitterend, helder, glansrijk,
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vol licht. - matter, (nat.) lichtstof. -NEss, s. 1. af
licht, o.; 2. (fig.) helderheid, v. glans, m.;-straling,v.
3.duidelijkheid, klaarheid (van opvatting, gedachte), v.,
Lummox,(lum'- moks), s. logge -, domme kerel, lummel, m.
Lump, (lump), s. 1. brok, stuk, o. klomp, m.; - of sugar,
klontje suiker; copper and iron in one - , koper en ijzer
in één klomp; in a -, in the -, in one -, by the -,
over den hoop, voetstoots, 2. tros (kersen); 3. (timm.)
scherpe beitel, m. -, *- FISH, s. zeehaas (visch), m.
* -SUGAR, s, broodsuiker, V.
Lump, (lump), bw. 1. bijeenpakken, op één hoop leggen;
2. voetstoots koopen, - verkoopen. *- ED, (lumpt), dw. bn.
bijeengepakt.
Lumpen, (lump'-in), s. zeehaas (visch), m.
Lumper, (lump'ur), s. havenwerker, schuitenvoerder, m.
Lumping, (lump'-ing), dw. bn. bijeenpakkend enz.-,
bn. lomp, log, zwaar (ook fig.). *-, s. (het) bijeenpak ken eon.; zie LUMP.
Lumpish, (lump'-isj), bn., -I.Y, bijw. zie LUMPING,bn.
s-NEss, s. lompheid, logheid, v. (ook fig.).
Lumpy, (lump' -i), bn. klontorig, vol brokken.
Luna uornea, (ljoe'- ne -kur'- ni -e), s. (scheik.) zilver
-clior,.
Lunacy, (ljoe'- ne-si), s. (gen.) maanzuclit, krankzinnigheid, V.; commission of -, (recht.) geneeskundige raad in
zake van curateele wegens krankzinnighoid.
Lunar, (ljoe'-nur), bn. de maan betreffend, maan...
*- CAUSTIC, S. helsche steen, m. - CYCLE, s. (tijdr.)
maalra cyclus, (tijdverloop na hetwelk de nieuwe manen
weder op denzelfden dag van het jaar vallen), m.
-- MONTH, s. maanmaand, v. i' - YEAR, S. maanjaar, o.
Lunarian, (ljoe-nee'-ri-un), m. maanbewoner, m.
Lunary, (ljoe'- ne -ri), 1n. 1. zie LUIAR; 2. maanvormig.
*-, s. (plant.) maankruid, o.
Lunated, (]joe' -né-tid), ho. halve- maanvormig.
Lunatic, (ljoe' -ne-tik), bn. (gen.) maanzuchtig, -ziek,
krankzinnig; - asylnin, - house. krankzinnigengesticht.
* , m. v. maanzuchtige, krankzinnige, m. v.
Lunation, (ljoe-nee'-sjun), s. maanmaand, v.
Lunch, (luntsj), s. zie LunCIrnon.
Lunch, (luntsj), ow. het tweede ontbijt nemen, het

twaalfuurtje gebruiken.

Luncheon, (luntsj'-un), s. 1. stuk, brok (brood); 2.
tweede ontbijt, o. collation, v. twaalf- uurtje, o.; to take
a -, een tweede ontbijt nemen; they have their -, zij
gebruiken hun tweede ontbijt; a - was presented them,
een collation werd hun aangeboden.
Lune, (ljoen), S. 1. maan, (inn.) halve maan, (ook meetk.),
v.; 2. (jag.) koppelriem, m. -s, mv. grillen, v. mv.
Lunet, (ljoe'-nit), * -TE, s. 1. (vest.) halve maan, lunette,
v.; 2. (sterr.) kleine maan, v. wachter (van eene planeet), m.; 3. gekort hoefijzer; 4. oogleer (van een paard),o.
Lung, (lung), s. 1. (onti.) long; 2. (kalfs)long (genees
* -GLASSES, s. mv. longglazen, o. mv. respira--midel),v.
tors, m, mv. A-GROWN, bn. (gen.) met aangegroeide
long. * -SICK, bn. longenziek. 5 -WORT, s. (plant.) longenkruid, o.
Lunge, (lundsj') s. stoot, stomp, m.
Lunged, (lungd), bn. met een long; hoarse -, heesch, schor.
Lungis, (lun'-djis), m. talmer, drentelaar, m.
Lungless, (lung' -les), bn. zonder long.
Lungs, (lungs) S. mV. zie LUNG.
Luniform, (ljoe'- ni -form), bn. Halvemaanvormig. ...soLAR, (-so'-lur), bn. (sterr.) - year, tijdverloop na hetwelk zoos- en maansverduisteringen op dezelfde tijden
terugkeeren (duur van 532 jaren).
Lunistice, (ljoe'- nis -tis), s. (sterr.) verse afstand der
maan van de aarde, m.
Lunt, (lunt), s. (mil.) lout, v. 5 -IN, bn. rookend.
Lunula,(ljoen'joelu), ho. kleine halve maan, halvemaansfi guur, v.
Lunular, (ljoe'-njoe-lur), bn (plant.) halvemaanvormig.
Lunulate, (ljoe'-njoe-let), bn. zie LUNULAR. '...LITE,
('-lajt), s. (delfst.) maansteen, m.
Lupercal, (]joe' -pur -kul), bn. tot de Lupercalia behoorend. *-, s. mv. (Rom. gesch.) Lupercalia, feesten ter
sere van den god Pan, v. mv.
Lupine, (ljoe'-pajn), s. (plant.) wolfsboon, v. -, ho.
wolfachtig, wolven... *...PININ, ('-pin-ni), *...PINITE,
('-pin-ajt), s. aftreksel van wolfsboonen, o.
Lupous, (ljoe'-pus), ho. zie LUPINE, bn.
Lupulin, (ljoe'-pjoe-lin), s. bitterbostanddeel van hop, o.
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Lurcation, (lur-kee'-sjun), s. gulzigheid, opslokking, v.
Lurch, (lurtsj), s. 1. (kaarts.) beet, v.; te save the -,
beet af spelen; to leave in the --, (fig.) in de verlegen
steek laten; 2. (zeev.) afvalling, slinge--heid,n
ring, gier, v.; to take a -, een gier nemen; the ship gave
a -, het schip nam een gier, - gierde; lee -, afvalling;
3. loer, schuilhoek, m.
Lurch, (lui-tsj), bw. 1. bedriegen, foppen; 2. wegnemen,
stelen; to - of, wegkapen; 3. opslikken; 4. (kaarts.) beet
-, jan maken. -, ow. 1. schuilhoekje spelen; (fig.) uit
zoeken; 2. loeren; 3. (zeev.) slingeren, gieren.-vluchten
*-ED, (lurtjst), dw. bn. gegierd enz.; zie LURCH, bw. en
ow. *- ER, ('-ur), m. v. die loert, bespieder, -ster; 2. gul
speurhond, m. -Ico, dw.-zigard,m.vs(j)
bn. gierend enz. -, s. 1. (het) gieren enz.; zie LURCH,
bw. en ow.; 2. list, uitvlucht, v.
Lurdan, (lur'-dun), m. domoor, leêglooper, m. -, bn.
dom, stomp.
Lure, (ljoer), s. 1. lokaas, aanloksel (ook fig.), o.; the of beauty, de aanlokselen der schoonheid; the - of gain,
het lokaas der winst. -, bw., lokken, aan -, verlokken.
*-, ow. (jag.) den valk terugroepen. -n, (lj oerd), dw.
bn, gelokt enz.; zie LURE, bw. en ow.
Lurid, (ljoe'-rid), bn. 1. doodsbleek; 2. (fig.) donker, naar;
3. (plant.) donkerbruin.
Luring, (ljoer'-ing), dw. bn. lokkend enz. -, s. (het)
lokken.
Lurk, (lurk), ow. 1, loeren, op den loer -, in hinderlaag
liggen; 2. zich schuil houden; dissatisfaction still -ed
among his troops, ontevredenheid schuilde nog altijd onder zijne troepen. *- ED, dw. geloerd enz.; zie LURK,
ow. *- ER, ('-ur), m. V. loerder, bespieder, -ster, m. v.
* -ING, dw. bn. loerend enz. * - PLACE, s. 1. sluiphoek;
2. schuilhoek, m. -plaats, v. * - REEP, * -ROCK, s. (zeev.)
blinde klip, v. -, s. (het) loeren enz.; zie LURK, ow.
Lurry, (lur'-ri), s. 1, verwarde hoop, - stapel, m.; 2.
wartaal, v.
Lusatia, (ljoe-zee' - sjie), s. Lausitz (Saksen), o.; Upper -,
Lower -, Opper-, Beneden -Lausitz.
Luscious, (lus'-sjus), bn., *- LY, bijw. 1. zeer -, malzoet;
- melon, suikermeloen; 2. heerlijk, zoet, fijn; -food,
zeer smakelijk -, lekker voedsel; - flattery, (fig.) zoet
vleierij; 3. wulpsch, onkuisch. -NEss, s.1. zoet--sapigo
held, sappigheid, lekkerheid, smakelijkheid; 2. wulpschheid, v.
Lusern, (ljoe'-surn), s, losch, linx (dier), m.
Lush, (lusj), bn. 1. (Shak.) donkerkleurig; 2. sappig.
Lusiad, (ljoe'-zi-ed), s. Lusiade (naam van een heldendicht van den Portugeeschen dichter Camoens), v.
Lusitania, (Ijoe-zi-tee'- ni-e), s. (oudt.) Lusitanië (thans
Portugal), o.
Lusk, (lusk), m, luiaard, slenderer, m. -, bn. lui, vadalg. -, ow. luieren, slenderen. -ISB, bn., * -ISHLY,
bijes. zie LUSK, bn. *-IsHNEss, S. luiheid, vadsigheid, v.
Lusorious, (ljoe-zo'-ri-us), bn. zie LUSORY. •
Lusory, (ljoe'-ze-ri), bn. i. het (kaart)spel betreffend,
speel...; 2. kortswijlig, speelsch, dartel.
Lust, (lust), s. 1, lust, m. begeerte, v.; - of gain, winzucht; 2. wulpschheid; 3. (oudt.) kracht, v.; - dieted,
(Shak.) van wulpschheid doorkneed; - stained, door
wellust bevlekt; - wearied, van wellust verzadigd. *-,
ow. - after,1. belust zijn op; 2. (fig.) belonken, bejagen.
*-ER, ('-ur), m. wellusteling ; m. -, s. zie LUSTRE.
*-FUL, bn.. 5 -FULLY, bijw. 1. wellustig, wulpsch; 2.
(oudt.) krachtig. * -FULNESS, S. zie LUST, S.
Lustihead, (lust'-i-hod), s. zie LUSTIHOOD.
Lustihood, (lust'-i-hoed), s. 1. kracht, kloekheid; 2.
forschheid, v.
Lustily, (lust'-i-li), bijw. Zie LUSTY. * ...NESS, S. zie LUSTI-

fen); 3. luchter, armblaker, m.; 4. zie LUSTRUM; 5. (kh.)
luster, popelien, o.
Lustrical, (lus'-tri-kul), bn. zie L"sTRAL, bn.
Lustring, (lus'-tring), s. (kh.) glansstof, v.
Lustrous, (lus'-trus), bn., *- LY, bij w. glanzig, blinkend.
Lustrum, (lus'-trum), s, (mv. lustra), vijfjarig tijdvak,
lustrum, o.
Lustwort, (lus'-wort), s. (plant) rossolis, o.
Lusty, (lust'-i) bn. (bijw. lustily), 1. krachtig, kloek; 2.
dik, zwaarlijvig, gezet; (fig.) zwanger; 3. (oudt.) blozend
(van uitzicht, 4. overvloedig.
Lutanist, (ljoe'- te -vist) : m. v. luitspeler, m. -speelster,v.
Lutarious, (ljoe-tee'-ri-us), bn. 1. modderig, modder...;
2. modderkleurig.
Lutation, (ljoe-tee'sjun), s. (scheik.) bestrijking met
leem (van distilleerkolven), v.
Lute, (ljoet), s. 1. luit; 2. (scheik.) witte lijm, v. *- CASE,
s. luitkoker, m. -kast, v. * -PLAYER, m. fluitist, m.
* -STERN, s. (zeev.) smalle spiegel, m. * - STRING, S. luitsnaar. v.
Lute, (ljoet), bw. (scheik.) met leem bestrijken, leemen.
*-D, dw. ho. geleemd.
Lutenist, (ljoe'-tin-ist), m. v. zie LUTANIST.
Luteolin, (ljoet'-o-lin), s. (plant.) geel bestanddeel van

wouw, o.
Luteous, (ljoe'-ti-us), ho. bruin, modderkleurig.
Luter, (ljoe'-tur), 5 ...IST, m.4. Zie LUTANIST.
Luther, (ljoe'-thur), m. Martijn Luther (de hervormer,
1483-1546). * - AN, (- un), bn. Luthersch. -, m. v. Luthersche, Lutheraan, m. v. * -ANISM, ('-en-izm), s. Lutherdom,
o. leer van Luther, v.

Luthern, (ljoe'-thurn) s. (bk.) dakvenster, o.
Luting, (ljoe'-ting), dsa. bn. met leem bestrijkend.

f-,

leembestrijking, v.
Lutist, (ljoe'-tist), m. luitspeler, m.
Lutulent, (ljoe'-tu-lent), bn. modderig.
Luxate, (luks'-et), bw. ontwrichten, verstuiken. *-D,
dw. bn. verstuikt. *...ING, dw. bn, verstuikend. -, s.
(het) verstuiken. *...ION, (-ee'-sjun), s. verstuiking, ontwrichting, v.
Luxe, (luks), s. die LUXURY.
Luxembourg, (luks'-um-burgh), s. (aardr.) Luxemburg,o.
Luxuriance, (luk-zjoe'-ri-uns), *...IANCY, s. weelderig
overvloed, m.; - of beauty, weelde der schoon -heid,v
*...IANT, ('.i-ent), bn., --LY, bijes. weelderig, rijk-heid.
bedeeld met.
Luxuriate, (luk-zjoe'-ri-et), ow. 1. overvloeien (van),
weelderig groeien, - zijn enz., pralen in den dos van;
2. zwelgen in. *...ION, (-ee'-sjun), S. zie LUXURIANCE.
Luxurious, (luk-zj oe'-ri-us), bn., *- LY, bijw. 1. weeldeademend, naar weelde jagend; 2. wellustig, wulpsch;
a - life, een wulpsch leven; - ease, wellustige rust; 3.
rijk, weelderig, prachtig; a - table, eens rijke tafel.
5 -NE5S, s. 1. weelderigheid; 2. wulpschheid, v.
Luxurist, (luk'-zjoe-rist), m. wellusteling, m.
Luxury, (luks'-e-ri), s. 1. gmv. weelde, pracht, heerlijkheid, v.; 2, wellust, m.; 3. voorwerp van weelde, o.;
4. wulpschheid, v. vleeschelijke lust; 5. rijke wasdom,
m. weelderigheid, v..
Luzon, (ljoe'-zun), s. (aardr.) - isles, Luconsche eilanden (Australië), o. mv.
Luzulo, (ljoe'-zoe-lo), s. soort plant, v.
Lyam, (laj'-em), S. koppeltouw (voor honden), o.
Lycanthropy, (laj-ken'-thro-pi) s. (gen.) wolfswoede,
-razernij (soort ijlhoofdigheid), v. *...THROPIST, m. V.
lijder, -es aan lycantrophie, m. v.
Lycaon, (laj'-ke-un), m. (fab.) Lykaon (m. n.).
Lyceum, (laj'- si -um), s. (mv. lycea, lyceums), hoogeschool, v. lyceum, 0.
HOOD.
Lycknis, (lik'-nis), S. (plant.) zek. plant, v. (ook) edel
Lusting, (lust'-ing), dw. bn, belonkend. -, s. (het)
*...NITE, ('-najt), s. oude benaming van-gestn,o.
belonken enz.; zie LUST, ow.
Parisch marmer, v. *...NOBITE, ('-no-bajt), m. v. (gen.)
Lustless, (lust'-les), ho. 1. lusteloos; 2. krachteloos.
nachtziener, -ster, m. V.
Lustral, (lus'-trul), bn, reinigend, reinigings...
Lyconic, (laj- kun'-ik), bn. wolfachtig, wolfs..., wolven...
Lustrate, (lus'-fret), bw. 1. reinigen, zuiveren (in gods- Lycia, (lisj'-i-e), s. (oude aardr.) Lycië (Klein-Azië), o.
dienstigen zin); 2. het oog houden over; 3. zie ILLUSTRATE. Lycium, (lisj'-i-um), s. soort plant, v.
*-D, dw. bn, gereinigd enz.; zie LUSTRATE, bw. * ... ING, Lycomedes, (laj-ko-mi'-dis), m. Lycomedes (m. n.).
dw. bn. reinigend enz. -, s. (hét) reinigen enz.; zie Lycoperdon, (laj-ko-pur'-dun), s. (plant.) wolfsvoet, m.
LUSTRATS. bw. ...ION, (-ee'-sjun), s. 1. reiniging, was- Lycopodium, (laj-ko- po'-di-um), s. (plant.) poeder van
sching, plenging; 2. wijding, v.
wolfsklauw. o.
Lustre, (lus'-tur), s. 1. luister, glans, m.; to shed a - Lycopus, (laj-ko'-pus), s. (plant.) wolfsveest, v. valsche
over, luister verspreiden over; 2. glans, luister (van stofpaddestoel, m.
S.
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Lyeurgus, (laj-kur'-ghus), m. Lycurgus (wetgever van Lyncean, (lin'- si -en), bn. tot den losch behoorend,
Sparta).
loschachtig, losschen...
Lydia, (li' -di-e), s. (oude aardr.) Lydia Azië), o.-N, Lynch, (lintsj), bw. straffen -, straf voltrekken zonder
bn. Lydiech. -, m. v. Lydiër, m. Lydisehe (vrouw); vorm van proces, (inz. in Noord- Amerika). *-ED, dw.
stone, Lydieche steen; (oudt.) proefsteen van goud en
bn, gestraft. *-ING, dw. bn, straffend (zonder vorm
zilver.
van proces). * -LAW, s. (Noord - Amerika) eigen recht Lye, (laj), S. 1. 100g, v.; 2.

verschaffing (van het volk), lynchwet, v.

zie LIE, S.

Lying, (laj'-ing), dw. bn. liggend; - a hull, (zeev.)
voor top en takel liggen; - along, - heeling, overliggend; - by, - to, bijliggen; - of, op de hoogte liggen, - zijn van. -, s. (het) liggen enz.; zie LIE (liggen).
*_ IN, S . kraam, v. kraambed , 0. - IN CHARITY, * -IN
HOSPITAL, S. kraamvrouwen-hospitaal, o.
Lying, (laj'-ing), dw. bn., *-LY, bijes. liegend. *-, bn.
logenachtig, bedrieglijk. -, s. (het) liegen enz. ; zie
LIE (liegen), bw.
Lym, (lim), s. (Shak.) speurhond, m.
Lymegrass, (lajm'-ghraas), s. '(plant.) soort kruid, o.
Lymnite, (lira' najt), s. soort waterslang, v.
Lymph, (limpf), S. (ontl.) bloedwater, waterachtig vocht
des lichaams, o.
Lymphate, (limpf'-et), *-D, bn. razend (van angst enz.).
Lymphatic, (lim-fet' -ik), bn. 1. (ontl.) lymphatisch; 2.
geestdrijvend, dol, razend. -, m. krankzinnige, m.
Lympheduct, (limpf' -i dukt), s. (ontl.) vocht -, waterbuis, v.
Lymphography, (lim-fogh'-re-fi), s. gmv. (onti.) vochtenbeschrijving, v.
Lymphy, (limpf' -i), bn. 1. (ontl.) vocht -, waterbevattend;
r 2, waterig.
Lyncaeus, (ha -si-us), m. (fab.) Lynceus (m. n.).

Lynx, (links), s. losch, lynx (dier), m. *-EYI^D, bn.
loschoogig, met losschenoogen.
Lyon, (laj'-un), m. (oudt.) eerste heraut der koningen
van Schotland, m.
Lyons, (laj'-uns), s. (aardr.) Lyon (Frankrijk), o.
Lyra, (laj'-re), s. (sterr.) Lyra, v.
Lyrate, (laj'-ret), f-n, be. (plant.) harpvormig, geharpt.

Lyre, (lajr), s. 1. lier, lyra (der ouden), v.; 2. soort visch,
m. *- SHAPED, bn, lier -, harpvormig.

Lyric, (lir' -ik), *-AL, be. (dichtk.) lyrisch; zangerig.
*-, m. 1. lierdichter, m.; 2. liesdicht, o. --ISM, (lis' -isism), s. (het) lyrisch dichten.
Lyrist, (lajr'-ist), m. v. lier-, harpspeler, - speelster, m. v.
Lys, (lis), s. Chineesche lengtemaat (= 490 meter), v.
Lysander, (li-zen'-dur), m. Lysander (m. n.).
Lysias, (li' -zji-es), m. Lysias (ni. n.).
Lysimachia, (lis - i -me'-ki-e), s. (plant.) egelkruid, o.
Lysimachus, (li - zien' -e -kus), m. Lysimachus (m. n.).
Lysippus, (li- sip'-pus), m. (Gr. gesch.) Lysippus, m.
Lyssa, (lis' -se), S. hondsdolheid, v.
Lyterian, (laj-ti'-ri-en), bn. (gen.) crisis aanduidend,

ziekte-eindigend.
Lythrode, (lith'-rood), s. (delfst.) soort oliesteen, m.

M.
M, (em), s. 1. M. (medeklinker en dertiende letter van
MSS, (manuscripts), handschriften; Mty. zie Majy ; M. W.
het alphabet); 2. Rom. getalletter = 1000, v.
(man of war), oorlogsschip; My. (money), geld.
M, (verk. madam), mevrouw; (majesty), majesteit; (Marcus); Ma, (maa), v. (kindertaal) rood. mama, v.
(Marquis), markies; (member), lid; (mille), duizend; (mix), Ma'am, (maam), v. (verk. madam) mevrouw, juffrouw.
vermeng; (mixture), mengsel; (Monday), Maandag; (mor- Mab, (meb), v. 1. Mab (koningin der tooverheksen); 2.
rainy), ochtend; (murder, manslaughter), moord, manslag;
(gen.) slet, v. -, ow. zich slordig kleeden.
M. A. (master of arts), meester in de vrije kunsten; Mac, (mek). m. (Iersch en Schotsch) zoon, m.
M'., Me. (Mac) ; Ma, (Matthew) ; maa. (my account),mijnere- Macadamize, bw. macadamiseeren (een wegmaken vol kening; Majy. (majesty), majesteit: Mar. (Mardi). (mark),
gees het stelsel van Mac-Adam, den uitvinder).
merk; (martyr), martelaar; Mart. (Martin), (martyr ); Mas,
dw. ba. gemacadamiseerd. *...iNG, dw. ba. macadamisee(master), jonge heer; Mat. (Matthew); math. (mathematics);
rend. *... AT]oN, (ee' - sjun). s. macadamisatie, v.
wiskunde; M. B. (medicisaae baccalaureus), candidaat in
de geneeskunde, (musicae baccalaureus), meester in de
vrije kunsten; M. D. (doctor of medicine), doctor in de
geneeskunde, - in de medicijnen; m. d. (measured distance), gemeten afstand; (middle-door), middendeur; m/d. !
(months after date), maanden na datum; mdize, nadze j
(merchandise), koopwaar; Mdm. (madam); mevrouw; Mds. ;
rups (Madras rupees), ropijen van Madras; mem,. (memento),
herinner u; pro memorie; Mess. Messrs. (messieurs), heeren, den hoeren; Mich. (Michael). Michiel; (3lichaelmas),
Sint-Miclhaelsdsg; Alin. (minister), minister. predikant;
mkt. (market), markt; M. L. (marc luis), marken lube; !
millr. (millerees), milrees; M. bi. (messieurs); mn., mos.
(month, months), maand, maanden, M. 0. S. (Mo. Ott. St.,
Mot. Obt. Servt. (most obedient servant), zeer gehoorzame -,
dienstwillige dienaar; M. P. (member of Parliament), lid
van het Parlement; M. R. zie Mds. rups ; Mr. (mister),
heer, den heer; M. R. A. S. ( member of tlar h'o2ial Asiatic
Society),

lid van het Koninklijk Aziatisch Genootschap; Í

M. R. C. S. (member of the Royal College of Snrgeoos), lid
van het koninklijk genoot; chap van heelkundigen; M. R. j
I. A. (member of the Royal Irish Academy), lid van de i
Koninklijk -Ierscho Academie; M. R. I. (eierher of the i
Royal Institution of Great Britain). lid van liet Koninklijk
Instituutvan Groot-Brittannië; M. R. S. L. (n,emberofthe
Royal Society of Literatare), lid van de KoninklijkeMaatschappij van Letterkunde; Mrs. (missie), mevrouw; 3Is.
(miss), mejuffrouw; Ms. M5. M. S. (manuscript). handschrift; m/s. (months after sight), maanden na zicht; 111cc.

Macao, (me-ke'-o), s. (aardr.) Macao (China), o.
Macaroni, (me-ke-ro' -ni), s. 1. (kookk.) macaroni (zak.
Napelsche meelspijs), v.; 2. bioterkoekje, o.; 3.modepop,v.
fat, in. -c, (- ron'-ik), bn. 1. (kookk.) met macaroni toebereid; 2. fatterig, gemaakt; 3. uit een mengelmoes van
vreemde woorden bestaand, macaronisch. -, s. macaronisch gedicht. o.
Macaroon, (me-ke-roen'), s. 1. bitterkoekje, o. Deventer
mop, m.; 2. mengelmoes, koeterwaalsch, o.
Macauco, (me-kao'-ko), s. (naam van verschillende vierhandige diersoorten); zi LEMUR.
Macau, (me- kou'), s. (soort) Amerikaansche papegaai, m.
-T REE, s. (plant.) waaier -palm(boom), m.
Maccabees, (mek' -ke- bies), m. v. (Bijti.) Makkabeiin (geslachtsnaam), m. mv.
Maccano, (mek -kee'-no), s. makkano (soort visch), m.
Maccoboy, (mek' -ko-boj), s. makuba (snuif), v.
Mace, (mees). s. 1. knots, v.; 2. scheptor, staf, m. (ook
fig.); 3. (biljart)keu; 4. (plant.) foelie, v . * -ALE, s. kruiden-, gemberbier, o. -BEARER, m. stafdrager, ni. *-oIL,
s. muskaatolie, v. - nEED, s. (plant.) kattestaart, m.
*- vroor, ho. (recht.) vrij van arrest.
Macedonia, (me- si -do'- ni -e), s. (oude aardr.) Macedonië
(Griekenland), o. -N, ba. Macedonisch. -, m. v. Maeedoniir, Macedonische (vrouw).
Macerate, (mes' -ur-et). bw. 1. vermageren; 2. kastijden,
tuchtigen (zi n lichaam); 3. (scheik.) verdunnen,weeken.
... InG, dw.
0 -D, dw. hn. gekastijd enz.; zie iIACERATF.
ho. kastijdend ens. -, s. (het) kastijden enz.; zie MA31
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bw. * ... ION, (-ee'-sjun), S. 1. vermagering•, 2.
(zelf)kastij ding; '3. (scheik.) verdunning, weeking, V.
Machairodus, (me-kee'-ro -dus), s. (soort) voorwereldlijke
beer, m.
Machelin, (me-ki'-lin), zie MECHLIN.
Machiavelian, (me-ki-e- wel' - i -en), bn. machiavelistisch,
valsch, arglistig. -, m. machiavelist, volgeling van
Machiavel, m. *...IsM, S. machiavelisme, o. arglist, V.
Machicolated, (me-ki-ko-lee'-tid), ho. (vest.) van schietgaten voorzien. *...LATION, (-lee'-sjun), S. (vest.) schietgat,
0. muuropening, v.
Machinal, (mek' -in-el), bn. werktuiglijk, machinaal.
Machinate, (mek'-i -net), bw. bewerken, brouwen, draaien. -, ow. met arglist te werk gaan. *- D, dw. bn.
bewerkt enz.; zie MACHINATE. * ...ING, dw. bewerkend
enz.; zie MACHINATE. * ...ION, (-ee'-Sjun), C. bewerking,
V. arglistig plan, o.
Machinator, (me'-ki- ne -tur), m. arglistige bewerker, aanlegger (van), m.
Machine, (me-sjien'), s. 1. werktuig, raderwerk, o. toestel, m. machine, v.; blowing-, blaasbalg; boring-,
drilling-, boar-, drilbank; compressing-, pak -, persma chine; cylinder blowing -, cylindrische blaasbalg; bolt
screwing-, schroefdraad -, draaibank; drawing-, trekbank; dredging-, bagger-machine; electrical -, eleetriseer-machine; fluting-, rifling-, groef-machine; funicnlar -, hijschtoestel, - kraan; infernal -, (fig.) helsche machine, ontploffingsmachine; hydraulic -, waterwerk
,slotting- ,(timm.) ploegbank;-tuig,persom; nplaning --, schaafbank, schaaftoestel (door draaiing);
CERATE,

printing -, mechanische drukpers; portable -, beweegbare -, rijdende machine; pneumatic-, luchtpomp ;
punching-, stoot -machine, drijftoestel; regulator of a
-, (stoomw.) regulateur; rivetting-, klink- machine;
screw-, schroefboor- machine; sewing-, naaimachine;
simple -, eenvoudige toestel; weighing -, weegtoestel,
bascule -waag; - with five pullies, kraan met vijf katrollen; 2. (oudt.) diligence; - horses, (ook : machiners), diligence- paarden; 3. (fig.) aanslag, kunstgreep, m intrige,
kuiperij, v.; 4. (het) wonderdadige (in een drama enz.); 5.
(Shak.) lichaam, o. 5 -FACT0RY, s. machinera-makerij,
- werkplaats, v. *- MADE, bn. werktuiglijk gemaakt, fabriekmatig, machinaal, mechanisch. *-MAKER, m. machinenmaker, m. * -PRINTED, bn. mechanisch gedrukt.
*-TOOL, s. gereedschap (inz.) door stoom gedreven, o.
Machinery, (me-sjen'-ur -i), s. (mv. -les), werktuiglijke
inrichting, v. - bouw, m. machinerie, v. mechanisme, o.;
gloves sewed by -, mechanisch bewerkte handschoenen;
sie verder MACHINE.
Machining, (me-sjie'-ning), s. inkleeding -, machinerie i
(van een drama enz.), v.

(- krom' - i-tur), s. (sterr.) afstandsmeter (door twee
reflectors), m. *...TYPous, (-crot' -i -pus), bn. (mijnw.)
TER,

langwerpig.
*...CRURAN, (me-kroe'-run), s. schaaldier
(als kreeften enz.), o. *...CRU$us, bn. met schalen enz.,
schaal...
Mactation, (mek- tee'-sjun), s. offerslachting, v.
Macula, (mek'-joe -le), s. 1. vlek, v. smet; 2. (drukk.)
misdruk, m.: 3. (sterr.) zenne-, maanvlek, v.
Maculate, (mak' -joe -let), bw. bevlekken, smetten. -,
bn., -D, dw. bn. bevlekt. *...ING, dw. bn. bevlekkend.
-, s. (het) bevlekken. ...ION, (-lee'-sjun), s. bevlekking , v.
Macule, (mek'-joel), s. vlek, v. smet, m....ous, bn. vlekkig, bemorst.
Mad, (m ed ), ho. 1. gek, krankzinnig, dol; raving -, razend
dol; stark -, dol om te binden; to drive one -, iem.
dol maken; to go -, to run -, dol worden; I shall go
- aloofly you, gij zult mij mijne zinnen doen verliezen;
to be - with love, razend verliefd zijn; a - dog, een
dolle hond; 2. verzot (op), liefhebber (van); to be after nnusic, dol zijn op muziek; to run - after farce,
dol veel van kluchten houden; 3. razend, uitgelaten
(van toorn enz.); 4. buitensporig, razend; - wars, onzinnige oorlogen. *-APPLE, s. dolappel, m. *- BRAIN,
*-BRAINED, bn. waanzinnig, dol. *-BUTTER, s. harde
(door koude) onsmakelijke boter, v.-CAP, m. 1. dwaas,
gek, dwaashoofd; zotskap; 2. grappenmaker, m. -, bn.
dwaas, uitzinnig. -FLOwER, S.steenbleem.v. * -HEADED,
bn. dwaas, dol. *-HousE, s. dolhuis, krankzinnigengesticht, e. *- MAN, m. dolleman, krankzinnige,m *- woRT,
s. (plant.) steenkruid, o.
Mad, (med), bw. en ow. zie MADDEN.
Madam, (med um), v. mevrouw, v.
Madden, (med'-dn), bw. 1. gek -, dol maken; 2. tot razernij brengen, razend maken, (inz. fig.). --, ow. 1.
dwaas -, dol zijn; 2. ijlen, razen. *- ED, dw. bn. razend
gemaakt. * - ING, dw. bn. razend makend enz.; -draught,
teeverdrank; - billows, (fig.) woedende baren. -, s.
(het) dol -, razend maken.
Madder, (med' -dur), bn. (vergr, tr.) dwazer enz.
Madder, (med' -dur), s. meekrap, v.; barked -, geschilde
meekrap ; ground, - powdered -, gestampte meekrap.
crop - •, fijne meekrap; rough -, ruwe meekrap;

Macrouran,

* -COL()RED, bn. meekrapkleurig, rood.

*-DYEING, S.

(het) meekrap verven. * -DYER, m. meekrapverver, m.
*-RooT, s. (plant.) meekrapwertel, m. alizari, V.
Madder, (med' -dur), bw. met -, in meekrap verven.
Maddest, (med'- dist), bn. (evertr. tr.) dolst enz.
Madding, (med'-ding), dw. bn, zie MADDENING.
Maddish, (mod'-disj), bn. niet heel wijs.
Machinist, (me-sjie'-nist), m. 1.machinemaker;2.(stoomw. Made, (meed), vt. maakte. -, vdw. gemaakt enz.; zie
MAKE, bw.; ready - clothes, gernaakte kleedoren; - dislies,
enz.) machinist, m.
tusschengerechten; - gravy, (keokk.) doorgezegen saus;
Macigno,(ma-sjin' -jo), s. (delfst.) soort (Italiaansche)zand- delights, kunstmatige schoonheid; you were not the
steen, m.
- man then that you are now, toen waart gij niet de
Macileney, (mes' - i -len -si), s. gmv. magerheid, v.
bn. mager.
rijke man die gij thans zijt. * -MASTS, s. mv. (zeev.) rendhouten uit meer dan één stuk bestaand, e. mv. Mackerel, (mek' -ur-il), s. 1. makreel (visch), m.; Spanisli
UP, ba. gemaakt, kunstig, kunst...
-, tonijn(visch); 2. zeeduivel(vogel); 3. koppelaar,hoerenMadefantion,
(med- i -fek'-sjun), s. bevochtiging, v.
-GALE,
S.
(zeev.)
waard, m. *- BOAT, S. makreelschuit, v.*
*...Evj r e, (med'-i-fajd), dw. bn. bevochtigd *...EFY, ('-i -faj),
harde wind, m. *- GULL, s. (soort) meeuw, v. *-sxy, s.
bw. bevochtigen. -ING, dw. bn. bevochtigend.
schaapjes (witte wolkjes), o. mv.
Mackintosh, (mek' -in-tosj), s.1.James Mackintosh (Eng. Madeira, (me-dee'-re), s. 1. (aardr.) Madera (eiland), o.;
2. madera-wijn, m. 5-NUT, o. (plant.) madera-noot, v.
geschiedschrijver ,1765-1832);2.waterdicht kleedingstuk
(Inz. jas), o.
Madeline, (med' -i -ho), v. Madelina (v. n.).
Mackie, (mek' -ul), s. (drukk.) misdruk, dubbeldruk, m. Madge, (medsj), v. (verk.) Margaretha, Grietje (v. n.).
* -Hou'LET, s. 1. nachtuil, m.; 2. (fig.) slet, v.
* -PAPER, s. misdruk(papier), o. -, bw. 1. (drukk.) mis
zwart maken; 2. (kh.) aan kleinhandelaars ver -druken, Madia,(mee'-di-e), s. oliegevende plant (Zuid -Amerika),v.
-kopen.* Madid, (med'-id), bn. nat, vochtig.
R, ('-lur), m. kleinhandelaar, venter, in.
Mackie, (mek' -ul), S. chiastolieth (zek. kristalsteen), m. Madly, (med' -li), bij w. zie MAD.
Madness, (med' -nes), s. 1. dolheid, krank -, waanzinnig
Maclurite, (mek -ljoe'-rajt), s. (delfst.) soort steen, m.
v.; fit of -, vlaag van krankzinnigheid; 2. dwaas--heid,
Macpherson, (mek -phur'-sun), m. James Macpherson
heid, buitensporigheid, uitzinnigheid, v.; it is downright
(vertolker der Ossiansche gedichten, 1738-1796).
-, het is pure zinneloosheid; 3. razernij, woede, v.;
Macrinus,(me-kraj'-nus),m. (Rom. gesch.) Macrinus(m.n.).
canine -, hondsdolheid.
Macrobius, (me- kro' - bi -us), m. Macrobius (Latijnsch
Madona, (me-do' -ne), v. 1. (r. k.) moedermaagd (Maria);
schrijver), m.
2. vrouw, mevrouw, v.
Macrobiotic, (mek -ro- bi - ot'-ik), bn. langlevend.
Macrocosm, (mek' -ro-kosm), s. (de) groote wereld; (het) Madras, (me-fires'), s. 1. (aardr.) Madras (Eng. Oost-Indië),
o.; 2. (kh.) fijne (Oostindische) wollen stof, v.; a - handwereld -al. *...DACTYLS, s. mv. langvoetigen (zek. Wakerehief; een madrassen zakdoek.
tervogels), m. mv. *...DACTYLIC, bn. langvoetig. *...DIA
bn. (meetk.) langst-diagonaal. *...LOGY, (me-krol'--GONAL, Madrepore, (me-dri-poor'), s. zeegewas, (soort) koraal,
o. *...PORITE, ('.pc-rajt), bn. madreporisch.
o-dji), s. gmv. breedsprakigheid, langwijligheid, v.

MAD. --- MAG.
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Madrier, (med-rier'), s. balkplank, zware plank, v.
Madrigal, (coed'-ri-ghul), s. minnedichtje, madrigal, o.
11Mads,(meds), s.mv. (veearts.) draaiziekte (der schapen), v.
Maeander, (mi-en'-dur), m. 1. (fab.) Meander (m. n.); 2.
naam van een stroom, m.
Maecenas, (mi-ci'-nes), m. (Rom. gesch.) Mecenas (m. n.).
Maelstrom, (mal'-strum), s. (aardr.) maalstroom (op de
kust van Noorwegen), m.
Maenades, (mi-nee'-dis), mv. (fab. en gesch.) Menaden
(bijnaam der Bacchanten).
Maese, Maese, (maaz), s. (aardr.) Maas (rivier), v.
Maestoso, (me-is-to'-zo), bijw. (muz.) maestoso, verheven.
Mafe, (mef'-fl), ow. stamelen, stotteren. 5 -R, (-ur), rn.
v. stamelaar, stotteraar, -ster, m. v.
Mag, (megh), v. (verk.) Margo, Margriet, v.
Magazine, (me-ghe-zien'), s. 1. magazijn, pakhuis, o.; 2.
(letterk.) verzameling, v. magazijn, o ; 3. (zeev.) kruit-
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naald; pole, magneet-pool. - telegraph magnetische
(ook electrische) telegraaf. * -ICALNESS, s. (-net'-i-kulnes), s. magnetische eigenschap, - kracht, v.
Magnetics, (megh-net'-iks), s, wetenschap van het mag
-netism,v.
Magnetiferous, (megh-net-if'-ur-us), bn. magneet krachtig.
Magnetism, (megh'-net-ism), s. gmv. 1. magnetisme, o.;
animal -, dierlijk magnetisme; 2. (nat.) aantrekkingskracht, v.
Magnetize, (megh'-net-ajz), bw. 1. magnetisch maken
(eene naald enz.); 2, magnetiseeren. -, ow. magnetisch
worden. *... IZATION, s. (het) magnetiseeren. -n, dw.

bn. magnetisch gemaakt, gemagnetiseerd. *...Ir G, bw.
bn, magnetiseerend. -, s. (het) magnetiseeren enz.-R,
( - 'tur), magnetiseur, m.
Magnetameter,(megh-net-am' -i- tur),s. magneet-(kracht)kamer, v.; portable -, ammunitiekist. -z, ('-ur), m.
meter (werkt.);

medewerker aan een letterkundig magazijn (tijdschrift), Magnetomotor, (megh-net-o-mo'-tur), s. magneet -voortverzamelaar, m.
brenger, magnetomotor (werkt.), m.
Magdala, (megh'-de-le), s. (aardr.) Magdala (stad in Magnifiable, (megh' - ni - faj - i - bll, bn, vergrootbaar.
Abessinië), o.
Magnfe, (megh-nif'-ik) * -AL, bn., * -ALLY, bijw. zie
,

iIAGNIFICENT.
Magdalen, (megh'-de-lun), v. 1. Magdalena (v. n.); 2.
(fig.) boetvaardige -, berouwhebbende vrouw, v.
Magnificat, (megh-nif'-iket), s. (r. k.) Lof (gebed der

Heilige maagd), o.
Magdeburg, (megh'-di-burgh), s. (aardr.) Maagdenburg, o.
Magnifieate, (megh-nif'- ik -et), bw. verheerlijken.
Mage, (meedsj), m. toovenaar, m.
Magellan,(me-ghel'-un),m. Maghelan, Magellaan (zeevaar- Magnificence, (megh-nif'- i - sens), s. pracht, heerlijkheid,
der), m.; straits of-, (aardr.) straat van Magellaan.*_ANIC
v. rijkdom, m. *... CENT, bn., -LY, bijw. 1. prachtig,
heerlijk, rij k; 2. prachtlievend.
CLOUDS, S. mv. (sterr.) sterrennevels, m. mv.

Magnifico ,(megh-nif'- i -ko), m. (oudt.)Venetiaansch edelman, nobile, m.
Magnified, (megh'- ni -faj d), dw. bn. vergroot; zie si oNizz.
Magnifier, (megh'- ni -faj-ur),s. vergrootend werktuig,vergrootglas, o. t-, m. v. op vij zelaar, vergrooter, -ster,m.v.
Magnify, (megh'- ni -faj), bw. 1. vergrooten; 2. opvijzelen,
ophemelen, uitbazuinen; 3. (Bijti.) verheffen. * -ING, dw.
ho. vergrootend enz. -, s. (het) vergrooten enz.; zie
MAGNIFY. * -GLASS, S. vergrootglas, 0. microscoop, m.

Maggiore, (medsj- i -oo'-re), bn. (muz.) grooter.
Maggot, (megh' -ut), s. 1. made (worm), v.; 2. (fig.) gril, v.
inval, m. lui,n, v.; till the - bites, totdat de luim weder
opkomt. *-Y, bn. 1. vol wormen, - maden; 2. (gem.)
grillig; - headed, vol grillen.
Magi, (meed' -djaj), m. mv. magiërs, wijze mannen uit het
Oosten, m. mv.
Magian, (ma'-dji-en), bn. tot de magiërs behoorend,
hen betreffend. *-, m. (mv. magi) magiër, m. *-Isar,
s. leer der magiërs, v.
Magic, (medj' -ik), s. tooverij, tooverkunst, v. -, *-AL,
bn., *- ALLY, bijw. tooverachtig, magisch, toover...; wand, tooverstaf; - square, toovervierkant; - lantern,
tooverlantaren, (camera obscura).
Magician, (me-dji'-sjun), m v. toovenaar, -ster, m. v.
Magilp, (me-ghilp'), s. mengsel van lijnolie met vernis, o.
Magister, (me-djis'-tur), m. meester, magister, dokter, m.
Magisterial, (me-djis-ti'-ri-ul), bn., *-r.Y, bijw. 1. mees
overheid, overheids...; 3. heersehend,-terachig;2.vnd
gebiedend; 4. (heelk.) volgens recept. *-NESS, S.1. mees
-terachigd,v.;2()
gebiedende.

Magniloquence, (megll-nil'-o-kwens), s. hoogdravend
gezwollenheid, grootsprekerij(van stijl),v.*...OuENT,-heid,
bn ., -LY, bijw. hoogdravend, gezwollen.

Magnitude, (megh' -ni- tjoed), s. 1. (wisk.) grootheid, v.;
algebraical -, algebraïsche grootheid, - formule; 2. (fig.)
grootheid, v.; - of mind, grootheid van ziel ; 3. gewicht,
a. belangrijkheid, v.
Magnolia, (meg h-no'li-e), s, magnolia (heester), v.
Magnum bonum, (megh-num-bonum), s. flesch die
twee Eng. quarts inhoudt, v.
Magot, (megh' -ut), s. 1. groots aap, m.; 2. Chineesche
pop, v.; 3. (fig.) zeer leelijk mensch, aap, m.
Magpie, (megh' - paj), s. ekster (vogel), v.

Magistery, (medsj' -is - te - ri), s. (seheik.) nederploffing, v.

Magistracy, (medsj'-is-tre -si), s. (-ies), gezag -, macht eener
overheid, o. v. magistratuur, v.
Magistral, (medsj'-is-trul), bn., *-LY, bijw. 1. meesterachtig; 2. tot de overheid behoorend, overheide... -,
s. afdoend -, heroïsch geneesmiddel, o. *-ITY, s. mees
-terachigd,v.
Magistrate, (medsj'-is-tret), s. overheid, v. overheidspersoon, magistraat, m. ...ic, (-tret' -ik), bn. overheids...
*... URE, (-tre-tjoer), s. rechterlijke overheid, rechterlijke
macht, rechtsmacht,waardigheid -,v.gezag,der overheid,o.
Magma, (megh'-me), s. delf-, bergstof, v.
Magna charta, (megh'- ne -ker -te), s. (Eng. geseh.) groots
vrijheidsbrief (van koning Jan- zonder -land, 1215), m.
magna charta, v.
Magnanimity, (megh- ne -nim'- i -ti), s. gmv. grootmoe
...Kous, (-nen' -i-mus), bn., - LY, bijes. groot -dighe,v.

Maguey, (megh'- wi-i), s. soort (Amerikaansche) aloë, v.
Magydare,(meg-gi-deer),s. (gen.)duivelsdrek,assa-foetida.
Mahaleb, (me-he'-lib), s. 1. Sint-Lucie-hout (verfstof), o.;
2. soort kers, v.
Mahogany, (me-hogh'-e-ni) s. en bn. mahagony, mahonihout, o. -houten, (bn.). * _vENEER, (-wen -ier), s. blad
van den mahagony-boom, o.
Mahomed, *...SLET, (me'-hum-et), m. Mahomed (stichter
van het Mahomedisme), m. *_AN, (me-hum'-et-un), bn.
Mahomedaansch. -, mv. Mahomedaan,m. Mahomedaansche (vrouw) * - ANISM, (-e nism), s. Mahomedisme, o.
* -ANIZE, ('-en-ajz), bw, tot het Mahomedisme bekeeren.
Mahound, (me'-haund), s. (oudt.) Mahomet (scheldnaam), m.
.

Mahráttas, (me-ret'-tez), m. mv. Maratten, Mooren
(scheldnaam), m. mv.
Maid, (meed), v. 1. maagd, v.; the - o f Orleans, de Maagd
van Orleans; 2. ongehuwde (vrouw), v. meisje, o.; 3.
Magnate, (megh'-net), m. rijksgroote, magnaat, m.
dienstmeid, kindermeid, v.; - of all work, slobbermeid,
Magnesia, (megh- ni' -zji-e), s. (scheik.) bitteraarde, mag-moedig,

-lijk, edel, edelaardig.

nesia, v. sulphate of -, bitterzout, o. -N, bn. tot de
sloof; nursery -, kindermeid; house -, werkmeid; bar
--, winkelmeisje, buffetjuffer; lady's --, kamenier; magnesia behoorend. - LIMESTONE, s. (delfst.) soort
of honor, eerejuffer; 4, hofdame, v.; 5. soort rog (visch), m.
kalkaarde, v. dolomiet, 0. ...SITE, (megh' -ni- sajt), s.
*- CHILD, s. meisje, dochtertje, o. *-PALE, s.(Shak.) bleek
(delfst.) kiezelzure magnesia, v. ...srvx, (megh- ni' -zjials een (ziek) meisje, o . * -SERVANT, s. dienstmeid, v.
um), s. (seheik.) basis van magnesia, v.
Magnet, (megh'-net), s. (nat.) magneet, zeilsteen, m.; Maid, (meed), bn. vrouwelijk, maagdelijk.
artificial -, kunst - magneet; to arm to cap a -, een Maiden, (meed' -un), v. 1. meisje, o. maagd. V.; 2. linnenklopper (der waschvrouwen), m.: 3. guillotine, v.;
magneet wapenen. -IC, (net' -ik), s. magneet (benaming
van alle metalen, die magnetisch kunnen gemaakt wor4. haairog spitsmuil (viscis), m.. #-, bn. 1, maagdelijk
(van i iooisje); - throng , maagdenrei, zwerm van
den), v. * -IC, -ICAL, bn., -LY, bijw. magnetisch; jouge maagden; - name, meisjes-, geboortenaam (vóór
to be - of, (iets) aantrekken; needle, lna,g11eetn laid ;
,

deviation of the - needle, afw }^dn;; V.l:l ale uiagneet-

het huwelijk); 2. ongehuwd; a -sister, cone ongehuwde
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zuster; 3. (fig.) maagdelijk, ongerept, nieuw; - sword,
maagdelijk zwaard; -'s blush, white rose, maagdelijke
roos; - speech, eerste redevoering (van een afgevaardigde
enz.), debuut, o.; - brief, (recht.) eerste zaak, eerst proces ; - assize, (recht.) assises waar geen doodvonnis werd
uitgesproken ; - appearance, eerste verschijning, eerst
bezoek; 4. (mil.) nog nooit Ingenomen (van vestingen).
*--HAIR, s. (plant.) vrouwenhaar, o.; great golden -,
sneeuwklokje. *- LIKz, bn, meisjesachtig, bedeesd,
schroomvallig, maagdelijk. *- LIP, s. (plant.)klis, v.
*-PINK, s. (plant.)maagde-anjelier, m. * - PLATE, s.paard
dat voor de eerste maal den prijs behaalde (bij wedrennen), o. * - PLUM, s. maagdepr:Iim, v. * y5 i, s.
(plant.) maskerbloem, V.
Maidenhead,(meed'-un-hed), *...HooD, MAIDHOOD, (-hoed),
s. gmv. 1. maagdelijkheid; 2. (fig.) zuiverheid, reinheid,
verschheid, v. (het) ongerepte.
Maidenliness, (meed'-un-li-nes), s. gmv. meisjesachtigheld, bedeesdheid, schroomvalligheid, v.
Maidenly, (meed'-i..,-li), bn. en bijw. maagdelijk, meis
bedeesd.
-jesachtig,
Maid-marian, (meed-mee'-ri-en), v. 1. mansrol in vrouwenkleederen vervuld, v.; 2. soort dans, m.
Mail, (meel), s. 1. malie, v.; coat of -, frock of-, (oudt.)
pantser,o. maliënkolder,m.; 2. wapenrusting;3. opbrengst,
schatting, v.; black -, brandschatting, gedwongen belasting; 4. koffer, m. valies, o.; 5. mv. borstpennen van
den valk, V. mv.; 6. brievenzak, m. (fig.) post, v.; foreign
-, buitenlandsehe post; by the first -, by earliest -,
return of -, per eerst-vertrekkende, eerst -volgende mail;
by this day's -, per mail van heden; India -, Indische
brieven, - post, - mail; overland -, land-mail, (inz.)
Indische post; overdue -, vertraagde post, - brieven;
7. brief, m. depêche, v.; to convey the -s, de depêches
overbrengen; to make up the -s, de brieven ter verzending gereed maken. 5 -BAG, s. brievenzak, m. *- BOAT,
*-PACKET, 8. post-, brievenboot, v. * - CLAD, * -SHEATHED,
bn. met een maliënkolder aan. *-coACH, s. postkar, v.
*-DAY, s. postdag, m. *- GUARD, s. postkoerier, postbode, m. *- HORSE, s. postpaard, o. -TRAIN, s. post-,
brieventrein, m. *- STAGE, S. postkar, v.
Mail, (meel), bw. 1. (Shak.) pantseren, ten strijde gorden;
2. (fig.) omhullen, wapenen (tegen); 3. inpakken, verzenden (per mail); -ed up, in-, vastgeregen.

brambras; - top mast, groots steng; - top sail, groot
marszeil; - top yard, groote marsera; - try sail, groot
barkzeil; - wale, onderste barghout; - yard, groote ra;
3. (stoomw.) - link, parallel staalroede; - pedestal,
zijstukken van het geraamte; - pipe, stoompijp; -shaft, hoofdas; 4. (werkt.) - spring, hoofdveer.
Mainor, (meen'-ur), bijw. (oudt. recht.) op heeterdaad
betrapt (inz. van stroopers).
Mainpernable, (meen' -purn-i-bl), bn. (recht.) ontvang
vrijwaring. *...PERnoR,, s. (recht.) borgstelling,v.-barin
*...PRIZE, ('-prajz), s. (recht.) vrijlating onderborgtocht, V.
-, bw. (recht.) borg staan (voor iem.); vrijlaten onder
borgtocht.
Mainswear, (meen-swear'), ow. valsch zweren, een valschen eed doen, zich aan meineed schuldig maken.
Maintain, (men-teen'), bw. 1. handhaven, l.ewaren, onderhouden; to - the fertility of the soil, de vruchtbaarheid van den grond onderhouden; to - heat, de warmte
onderhouden; to - a conversation, een gesprek aanhouden;
to - one's character, - one's reputation, zijn karakter -,
zijnen naam ophouden; to - one's state, zijnen rang ophouden; 2, to - a post, een post bewaren, zich in Bene
stelling handhaven; to - one's ground, zijn post bewaren, geen duim grond wijken (ook fig.); 3. onaerhouden,
in het onderhoud voorzien (van). 4. staande houden;
I shall - my right, ik zal mijn recht vei dedigen; to an argument, eerre stelling staande houden; 5. bevestigen,
beweren. -, ow. zich houden, zich handhaven (van
prijzen enz.). 5 -ABLE, ('-i - bl), bn. 1. beweerbaar; 2.
houdbaar, verdedigbaar; the post was not -, de post was
niet houdbaar (ook fig.). 5 --D, dw. bn. gehandhaafd enz.;.
zie MAINTAIN. -ER,, (' -ni), m. v. 1. handhaver, -haafster;
2. beweerder, -ster; 3. onderhouder, -ster, m. v. *- IN G,
dw. bn. handhavend enz. -, s. (het) handhaven enz.; zie
MAINTAIN. *- o$, m. (recht.) geldschieter in een proces, m..
Maintenance, (meen'-te-nuns), s. 1. onderhoud, o.; to
contribute to the - of, tot het onderhoud bijdragen van;
2. middelen van bestaan, o. mv.; 3. handhaving, bewaring, v.; the - of one's rights, de verdediging zijner
rechten; 4. toelage, v. pensioen, o.; separate -, (recht.>
scheiding van goederen; 5. (recht.) voorschot van geld tot
proeedeeren, o.; 6. the cap of -, de pelsmuts van den
lord-mayor van Londen (een der zinnebeelden van het
koningschap).

Mailable, (meel'-i-bl), bn. verzendbaar per post, - per nail.

Mainz, (meens), s. (aardr.) Mainz, Mentz (Duitschland), o..

Mailed, (meeld), dw. bn. gepantserd enz.; zie MAIL, bw.
* ...ING, dw. bn. pantserend enz.; zie MAIL, bw.
Maim, (meem), s. 1. verminking, v. verlies (van een lichaamsdeel), o.; 2. (fig.) slag, m.; gevoelig nadeel; 3.
hoofdgebrek, o. -, bw. 1. verminken, verlammen, (ook
fig.); 2. beschimpen, bekladden. -, bn., 5 -ED, dw. bn.
verminkt enz.; zie MAIM, bw. *-EDNESS, s. verminking, v. (het) verminkt zijn. *- ING, dw. bn. verminkend enz. -, s. (het) verminkende enz.; zie MAIM, bw.
Main, (meen), s. 1. kracht, v. vermogen, o.; with might
and -, met kracht en macht; 2. (het) voornaamste, hoofd
geheel; for the -, in the -, voor het grootste-del,(ht)
deel; (fig.) in den grond, hoofdzakelijk; upon the -,
eigenlijk; 3. kern, v. (het) innerlijke; 4. (wereld)zee, v.
Oceaan, m.; 5. (het) vasteland, clad in the gay costumes
of the -, gekleed in de schoone plunje, die zij, aan land
zinde, droegen; 6. gas-, waterbuis, v.; street -s, straatbuizen; 7. groote pakmand, v.; S. hanengevecht, o. weddenschap, v. pari (bij hanengevechten), o.; seven, the
-s, ik pariëer (wed) zeven; 9. eerste worp (in het dobbeispel), m.
Main, (meen), s. (aardr.), Mein, Main (rivier), v.
Main, (meen), bn., * - LY, bijw. 1. voornaamst, hoofd...,
grootst; = chance, persoonlijk -, eigenbelang; - battle,
hoofdtreffen; - body, hoofdkorps; - body of a fleet,
hoofddivisie eener vloot; with - strength, met alle kracht;
2. (zeev.) - boom, de zeilboom; - brace, groote bras; breath, grootste wijdte; - cap, groot ezelshoofd; - thannel, groote rust; - course, groot zeil; - deck, geschutdek; - frame, groot spant; - hatch way, groot luik; gear, groot kardeel; - keel, kiel; - lift, groot toppenant;
- mast, groote mast; - post, achtersteven; - sail, groot
zeil; - and foresails, onderzeilen; - sea, volle zee; sheets, groote schoten; - shroud, groot want; - stay,
groote stag; - stream, midden-stroom; - sack, groote
hals; - top, groote mars; - top brace, groote marsebras;
- top cap, groot ezelshoofd; - top gallant brace, groote

Maize, (meez), s. (plant.) maïs (Turksch koren), v.
Majestatic, (me-djes'-tet-Ik), zie MAJESTIC.
Majestic, (me-djes'-tik), * - AL, bn., 5 -ALLY, bijw. verheven, deftig, grootselh, majestueus. *-ALNESs, s. gmv.
(het) verhevene, - deftige.
Majesty, (medj'-es-ti), s. 1. waardigheid, grootschheid,
majesteit; 2. macht, v. glans, m.; the - of office, deglans
der eerambten; 3. edelheid, v. waardig voorkomen, o.;
4. majesteit (titel), v.; his -, her -, zijne -, hare majesteit; their majesties, hunne majesteiten.
Major, (me'-djur), bn. 1. grooter, grootste; the - part,
het grootste deel; 2. (muz.) majeur, dur; 3. (mil.) aid -,
adjudant-majoor; drum -, tamboer-majoor; sergeant -,.
sergeant-majoor, m. -, m.1. (mil.)majoor,bataljonschef,
m. -, 2. (recht.) m. v. meerderjarige, m. v.; 3. (red.)
major, m. hoofdlid (eener stelling), o.; 4. (mus.) dur, m.
a -DOMO, m. (oudt.) hofmeester, majordomus, maire-dupalais. m. *- GETRRAL, m. generaal-majoor, m.
Majorat, (ma-zjur'-et), s. (Eng. recht.) majoraat (erfrecht
van den eerstgeborene), o.
Majoration, (me-djo-ree'-sjun), s. vermeerdering, ver
-grotin,v.
Majorca, (me-ejur'-ke), s. (aardr.) Majorca (eil.), o.
Majority, (me-djur'-i-ti), s. (ies), 1. meerderheid (in ver
the measure was carried by a large -,-gaderin),v.;
het voorstel ging met een groote meerderheid door; bare
-, volstrekte meerderheid; 2. (recht.) meerderjarigheid;
to come to -, de meerderjarigheid bereiken; 3. (mii.)
majoorsgraad, m.; 4, voorouders, m. mv.; 5. (Shak.)
eerste rang, m.
Majuseulae, (me-djus'-kjoe-lee), s. mv. hoofd-, kapitale
letters, v. mv.
Make, (meek), s. 1. fatsoen, o. vorm, m.; - of a coat,
snede van een rok; a horse of a low -, paard klein van
stuk; 2. bouw; 3. vorm, m. houding (van eon persoon),.
v.; 4. maaksel, werk, fabrikaat, o. ; 5. (bk.) Constructie,.
V.; 6. maakloon, o. -, m. v. makker, m, kameraad, m.

MAK. - MAL.

MAK.
*

V. —BATE, m.

twiststoker, - zoeker, m.

—PEACE, m.

vredestichter, -maker, m. *— SHIFT, S. uitvlucht, v. redmiddel, o. *--w$IGHT, S. 1. (kh.) toegift (in het gewicht);
2. (fig.) opvulsel, stopwoord, o.
Make, (meek), bw. onr. (vt. en vdw. made), 1. maken;
to — bread, brood maken; to — an agreement, cone overeenkomst sluiten; to — a singular appearance, eerre zon
(vreemde) figuur maken; to — a blunder, Bene-derling

fout maken; to — choice, eerre keus doen; to — a coneerre bekentenis afleggen; to — a declaration,
Bene verklaring doen; to — one's fortune, zijn (ook : eens
anderen) geluk maken; to — hay, (landb.) hooien; to — a
journey, eene reis doen; to -- bee, vrijen, verkeeren
(met) ; to — an o fer, een aanbod doen ; to — peace,
vrede sluiten, - stichten; to — a present, een geschenk
maken ; to — a promise, eene belofte doen ; to — a
request, een verzoek doen ; to — a sign, een teeken
geven ; to — a trial, eerre proef nemen ; to — verses,
verzen maken ; to — a vow, eerre gelofte doen; to —

fession,

f

war, oorlog voeren ; to — to way, op weg gaan naar;
to — way for, plaats maken voor; to — little way, weinig vorderen, - vooruitkomen; to — way through, zich een
weg banen door; to — words, woorden wisselen, twisten,
krakeelen; to — a will, een testament maken; to —abode,
verblijf houden; to — account of, werk maken van, gewicht hechten aan; to — amends for, zich verontschuldigen wegens; boete doen; to — an appointment, eene plaats
-, een tijd van samenkomst bepalen; to — a blow at, een
slag voeren naar; to — a speech, Bene redevoering hou
to -- money, (fig.) geld maken (winnen); to — a-den;
merit of, zich eene verdienste maken van; to — good husbands, goede mannen (voor hunne vrouwen) vormen,
- zijn; he —s it his sole employment to, zijne eenige bezigheid is te...; will you — one of the party? wilt gij van
de partij zijn ? to — the best, the most of, de beste -,
de meeste partij trekken van; we made the best of our
way to, wij begaven ons in allerij 1 op weg naar; I had
made the best of myself, ik had niets verzuimd om mij
in het gunstigste daglicht te plaatsen; to — light of,
licht opvatten, - opnemen; to — little of, niet veel werk
maken van; (fig.) niet veel winnen -, verdienen bij; he —s
no more of him than, hij ziet hem voor niet veel beter aan,
dan ; to — nothing of, geen werk (niets) maken van;

geen waarde hechten aan; what to — of it? wat er mede
te doen ? (ook) hoe dat te begrijpen, - op te vatten ? 2.
maken, vormen, fabriceeren (kleederen enz.); 3.vermaken,
versnijden (eerre pen); 4, voorstellen, schilderen; heis not
the fool you — him, hij is niet zulk een gek als gij van hem
maakt; 5. noodzaken, doen; to — one bear distresses, iem.
tegenspoed doen verdragen; she was made to believe that,

men deed haar gelooven dat; they should be made to rise
at an early hour, men moet hen noodzaken vroegtijdig op
te staan; 6. veroorzaken, brengen, maken (fig.); to —proud,
trotsch maken; to — fast, vastmaken; to — ready, gereed maken; to — clean, schoonmaken; to — one mad, iem.
dol (razend) maken; to — one's self comfortable, het zich
gemakkelijk maken; to — itdoubtful, doen twijfelen of;
to — known, bekendmaken; to be made a father, vader
worden; to be made a party to, betrokken worden in,
deelgenoot worden van; to — good, uitvoeren, vervullen
(none belofte); goed maken; beantwoorden aan (een eisch);
bewijzen (een feit, enne bewering); verdedigen (none zaak,
eerre post); vergoeden (een verlies), schadeloos stellen; to
— good one's word, woord houden ; one lie needs many
more to — it good, één logen is de moeder van vele andere ; he made good his escape, hij wist te ontsnappen;
to — (one's self) bold, free (with), de vrijheid nemen,
zich verstouten te ; to — sure of, als zeker houden,
- stellen; do — sure, verzeker u, overtuig u; to — sure
of, zich verzekeren van; 7. verrijken, de fortuin maken
van; 8. (zeev.) to — sail, koers zetten; to — water, water
inkrijgen, lek zijn; to —foul water, over den bodem strjken; to — a foul anchor, onklaar anker krijgen; to — a
harbor, eerie haven aandoen ; to — a coast, none kust
verkennen; to — a board, a tack, een gang maken; to
— fast, beleggen; to — leeway, afdrijven; to — northing,
noord bijhouden; to — stemway, deinzen; to — signals,
seinen ; 9. to — away, weg maken, wegsehaffen, uit
den weg ruimen, ombrengen; to — nice, keurig zijn,
bezwaar maken; to — out, ontdekken, ontcijferen (een
handschrift); onderscheiden; bewijzen, betoogen; overleggen, verschaffen; beschrijven; afbakenen; opstellen,
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samenstellen, opmaken (eene rekening enz.), schikken;
to — over, overmaken, zenden; to — up, voltallig maken;
bijeenbrengen (none som) ; aanvullen (een tekort) ; besluiten, een gevolg trekken; vervullen; opmaken (eene
rekening); vormen, maken, opmaken, inrichten, schikken;
to — up a bundle, een bundel -, een pak maken; to —
up a lip, de lip laten hangen, pruilen; to = up one's
mind to, besluiten tot, het besluit vatten om; to be made
up of, bestaan uit; to — up, bijleggen (een geschil); to
— it up, icp again, zich (met elkander) verzoenen, het
weder bijleggen; to — up, herstellen, vergoeden (iets),
schadeloos stellen (iem.); (drukk.) klaar -, opmaken (den
vorm);(kh.)opmaken, appreteeren (stoffen). *—, ow. to — at,
for, to, towards, 1. doen als, zich houden als; they made as
if they were beaten, zij deden alsof zij geslagen waren;
2. zich begeven (naar); the tiger made at the sportsman,
de tijger rende op don jager toe; to — for a harbor,
(zeev.) op none haven aanhouden; to — after, volgen,
naloopen; 3. opklimmen, stijgen; the tide —s fast, de
vloed stijgt ras; 4. strekken; his confession —s against
him, zijne verklaring pleit tegen hem; to —for the interest
of, in het belang -, ter gunste zijn van; this —s for you,
dat is een kolfje naar uwe hand, dat loopt u mede; 5.
samenloopen, samenstemmen; to — away, wegloopen,
ontsnappen; to — away with, zich ontdoen van; to — away
with one's self, zich het leven benemen; the spoons were
made away with, de lepels werden te gelde gemaakt; to
— forth, voortmaken, zich spoeden; to — of, zich weg -,
uit de voeten maken; to — on, voortloopen, verder gaan;
to — out, slagen (in); he made out to reconcile them, het
gelukte hem hen (met elkander) te verzoenen; to — up,
naderen; he made up to us, hij naderde ons; to — up to,
zijn hof maken aan; (fig.) het oor verleenen aan; to —
up for, vervangen, verwijderd houden van; to — up,for
lost time, den verloren tijd herstellen; to — up with, zich
verzoenen met; to — with, overeenstemmen.
Makeable, (meek'- i -ble), bn. (w. g.) doenbaar, te maken.
Makebate, (week'-beet), s. vredeverstoorder, m....P^AC^,
S. vredestichter, m.
Makeless, (meek' -les), bn. 1, weêrgaloos; 2. zonder makker, vriendenloos.
Maker, (meek'-ur), m. maker, schepper, m.; the universal
—, de Schepper van het Heelal. —, m. v. 1. maker,
maakster, vormer, -ster, m. v.; — of a bill, (kh.) trekker
van een wissel; 2. dichter, vinder, -ster, m. v. *—UP, s.
(drukk.) opmaker (der vormen), m.
Makeshift, s. iets waarmede men genoegen neemt bij
gebreke van beter.
Maki, (mee' -ki), s. maki, snuitaap, m.
Making, (meek'-ing), dw. bn. makend enz. —, s. 1.
(het) maken enz.; zie MAKE, bw. en s.; the dessert was
served without his — his appearance, het nagerecht werd
opgediend zonder dat hij zich liet zien; you will be amused at my — such a proposal, gij zult lachen dat ik

zulk een voorstel doe; 2. arbeid, m. werk, fabrikaat, o.;
pay for —, maak -, werkloon; it is a story of his own —,
het is een sprookje van zijn eigen maaksel; 3. vorm,
bouw, m. * -IRON, s. (zeev.) breeuwijzer, o. *—UP, S. 1.
maaksel, o. (het) opmaken; 2. vervaardiging, v.
Malabar, (me-le-bar'), s. (aardr.) Malabar (Azië), o.
* -LEAF, s. (plant .) kaneel, v. 0. * -NIGHTSHADE, s. (plant.
belladonna, nachtschade, v. *—NUT, s. athaloda (noot), v.
Malachi, (mol'- e-ki), m. (Bij b.) Malachi (m. n.).
Malachite, (mel'-e-ksjt), s. (dolut.) malakiet(steen), m.
Malaeolite, (mol'- e-ko-laj t), s. weeksteen, malakoliet, m.
Malacologist, (mel-e- kol' -o-djist), m. kenner -, beschrijver der weekdieren, m. ...oGY, ('-o-dji), s. gmv. beschrjving der weekdieren, v.

Malacostomous, (mol - e kos' to - mus), bn. met weeke
-

-

kaken (als de visschen).
Maladjustment, (mel-ed j ust'- ment), s. verkeerde schikking, v.
Maladministration, (mel-ed-min-is-tree'-sjun), s. slecht
beheer, wanbestuur, o.
Maladroitness, (mol -a-drojt' -nes), s. onhandigheid, V.
Malady, (mol'- e-di), S. (ies), ziekte, v.
Mala fide, (mee' -le-faj'-di), s. gmv. kwade trouw, v.
Malaga, (mol'- e-ghe), s. 1. (aardr.) Malaga (Spanje), o.;
2. malaga-wijn, in.
Malanders,(mel-en' durs),s.mv.(veearts.)knieboogkloven,
Malapert, (mol'- e-purt),bn.,* _LY, bij w.1. onbeschoft, onbe-

schaamd; 2.stout, 3 n r: beeld. *—x ►.s-, s. gmv. 1. onbeschoft-
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MAL.

heid, onbeschaamdheid; 2. stoutheid, ingebeeldheid, v.
Mal-a-propos, (mel-e-pro-po'), bijw. ongepast, ongelegen.
Malar, (mee'-lur), bn. tot de wangen behoorend, wang....
Malaria, (me-lee'-ri-e), s. ongezonde lucht, smetlucht, v.
*...Rlous, ('-ri-us), *...RIAL, ('- ri-al), bn. besmet door malaria.
Malate, (mee'-let), s. (scheik.) appelzuurzout, o.
Malaxate, (me-leks'-et), bw. (scheik.) verzachten, zacht
kneden. ...ION, (-ee'-sjun), s. gmv. zachtkneding (tot
bewerking, tot het maken van pillen enz.), v.
Malay, (me-lee'), m. V. Maleier, m. Maleische (vrouw).
*-, s. (het) Maleisch (taal). 5-AN, ('-un), bn. Maleisch.
Malconformation, (mel-kon'-for-mee-sjun), s. wanstaltigheid, scheefheid, v.
Malcontent, (mol'-kon-tent), m. ontevredene (met de
regeering); the -s, (Fr. gesch.) de malcontenten (staatspartij onder Hendrik III). *-, *= ED, bn., *- EDLY,
bi)w. ontevreden. 5-EDNESS, s. gmv. ontevredenheid, v.
Male, (meel), m. 1. man, m. mannetje (van dieren), o.;
2. mannelijke plant; 3. (werkt.) schroef, v. -, bn.
mannelijk; - child, jongen; a - friend, een vriend; is$ue, mannelijke linie, - nakomelingen; - relations, mannelij ke bloedverwanten; horse, hengst; - screw, schroef.
*--SPIRITED, bn. met mannelijken geest, manmoedig.
Male, (meel), bn. kwalijk enz.; - practice, onwettige daad,
kwade praktijk.
Maledieency, (mel- i-daj'-sen-si), s. gmv. (w. g.) kwaadsprekendheid, V. * ..DICENT, (mel'-i-daj-sent), bn. kwaad
lasterlijk.
-spreknd,
Maledicted, (mel-i-dikt'-id), bn. vervloekt. 5...DICTION,
(-dik'-sjun), s. vloek, m. vervloeking, v.
Malefaction, (mel-i-fek'-sjun), s, misdrijf, o. misdaad,
V. *...FACTOR, (-fek'-tur), m. boosdoener, misdadiger, m.
Malefic, (me-lef'-ik), bn, schadelijk, kwaadstichtend, onheilbrengend.
Malefice, (mel'-i-fis), s. booze daad, v. duivelentrek, m.
duivelsstreek, v.
Maleficence, (me- lef'-i-sens), 5...CIENCE, s. (het) kwaad
stichten, duivelenboosheid, v. *...CENT, *...CIENT, bn.
kwaadstichtend.
Maleficiate, (mel-i-fi'-sj et), bw. betooveren, beheksen.
*...ION, (-ee'-sjun), s. betoovering, v.
Maleic acid, (me-li'-ik es'-id), s. (scheik.) appelzuur, o.
Malengine, (me-lin'-djin), s. bedrog, o. misleiding, v.
Malet, (mel'-it), s. valies, o. reistasch, v.
Malevolence,(me-lev'-o-lens),s.kwaadwilligh eid,v. *..ENT,
*...ous, ('-o -lus), bn., -LY, bijw. 1. kwaadwillig; 2. tegenstrijdig, vijandig; 3. (sterrenw.) vijandig, kwaadspellend.
Malexecution, (mel-eghs-e-kjoe'-sjun), s. gmv. kwalij ke -, slechte uitvoering, v.
Malfeasance, (mel-fie'-zens), s. (het) boosdoen, misdrijf, o.
Malformation, (mel-form-ee'-sjun), s. misvorming, v.
Malie, (mel'-ik), bn. (scheik.) van appelen; - acid, appelzuur.
Malice, (mel'-is), s. 1. kwaad-, boosaardigheid, kwaad
to bear - to one, iem. kwaad willen; 2.-wilghed,v.;
toom, wrok, haat, m.; 3. (recht.) boosaardig opzet; implied
-, vermoedelijk boos opzet; with - forethought, with prepense, met voorbedachten rade. -, bw. een kwaad
hart toedragen aan.
Malieho, (mel'-i-ko), s. (Shak.) nadeel, kwaad, o.
Malicious, (mel'-i-sjus), bn., * - LY, bijw. 1. kwaadwillig,
boosaardig, slecht; 2. schamper; 3. (recht.) met boos opzet. *- NESS, s. 1. kwaadwilligheid, boosaardigheid; 2.
schamperheid, v.; 3. boos opzet, o.
Malign, (me-lajn'), bn., *- LY, bijw. 1. listig, sluw; 2.
boos; - spirits, booze geesten; 3. vijandig, tegenstrevend;
4. (gen.) kwaadaardig; a - ulcer, een kwaadaardige
zweer. -, bw. 1. mishandelen, als vijand bejegenen; 2.
met een nijdig oog beschouwen; 3. bekladden, belasteren. *-, ow. haat -, wrok voeden.
Malignancy, (me-ligh'-nen -si), s. gmv. 1. boosheid, v.
wrok, m vijandigheid, v.; 2. ongunstige stand (der
sterren enz.), m.; 3. kwaadaardigheid (van ziekten), v.;
*...ANT, bn., -LI, bijw. boos, kwaadaardig, -lijk; a fever, een kwaadaardige koorts.
Maligned, (me'-lajnd), dw. bn. mishandeld enz.; zie
MALIGN, bw. en ow.
Maligner, (me-lajn'-ur), m. 1. vijand, kwaadwillige; 2.
lasteraar, m.
Maligning, (me-lajn'-ing), dw. bn. mishandelend enz.;
zie MALIGN, bw.
Malignity, (me-ligh'- ni-ti), s. 1. boosaardigheid, boos-
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heid, slechtheid; 2. vijandigheid, v. wrevel, wrok, m; 3.
kwaadaardigheid (van ziekten enz.), v.
Malines, (me-lien'), s. (aardr.) Mechelen (België), o.
Malinger, (me-lin'-ghur), ow. (mil.) zich ziek houden.
*-FR, ('-ur), m. (mil.) die zich ziek houdt, malenger, m.
*-Y, s. gmv. geveinsde ziekte, v.
Malison, (mel'-i-sun), s. vloek, m. verwensching, v.
Malkin, (mao'-kin), s. 1. wisscher, ovenbezem; 2. vogel
keukenslobbe, v. -, v. (verk.)-verschik,m.
Maria, Mietje (v. n.).
Mall, (maol), S. 1. moker, m.; 2. kolfspel, o. kolfbaan, v.;.
3. wisseher, ovenbezem, m.; 4. laan, dreef, v. f -, bw.
hameren, kloppen.
Mallard, (mel'-urd), s. wilde eend(vogel), v.
Malleable, (mel'-li-i-hi), bn. 1. smeedbaar; 2. buigbaar,
rekbaar. 5...BILITY, (-bil'-i-ti), -NESS, s. gmv. 1. smeedbaarheid; 2. buigbaarheid, v.
Malleate, (mel'-li-et), bw. smeden, uitkloppen. -D, dw.
bn. gesmeed. 5 ...ING, dw. bn. smedend. -, s. (het) smeden. ...ION, (-ee'-sjun), s. smeding, v.
Mailed, (maol'-id), dw. bn. gehamerd, geklopt.
Mallet, (mel'-let), s. 1. (houten) hamer, m.; calking -,
kalefaathamer; cartridge -, kardoesklopper; driving -,
drijfhamer: fuse -, buishamer; heirving -, moskuil;.
servi7ly -, kleedkuil; 2. (drukk.) pers-, klophamer, m..
Mailing, (maol'-ing), dw. bn, hamerend, kloppend.
Malow, (mel'-o), *-s, s. (plant.) maluwe, v.; marsh -,
witte maluwe; musk -, geurige maluwe; rote -, zicht
-markuid;
- flower-color, bruinrood.
Malmsey, (maam' -si), s. malvezier (wijn), m.; - faose,.
roode neus, wijnneus.
Malodor, (mel-o' -dur), s. kwade reuk, stank, m.
Malope, (mei'-op), s. (plant.) soort kruid, o.
Malposition, (mel-po-zi'-sjun), s. verkeerde -, valsche
houding, - stelling, v.
Malpractice, (mel-prek'-tis), s. kwade praktijk, verkeerde
handeling, v.
Malt, (maolt), s. mout, o.; amber -, pale -, mout waaruit de suikerdoelen worden getrokken; blown -, brown
--, smaakgevend mout; black -, wasted -, patent -,.
kleurgevend mout. * -DRINK, *-LIQuoR, s. moutdrank,.
m. bier, o. * - DUST, *-THICKET, s. draf (voor de beesten), m. 5-FLooR, s. (bierbr.) moutvloer, m.- HO$sE,
s. 1. molenpaard, o.; 2. (fig.) lompe vlegel, m.- HOLTsE,.
s. mouterij, v. * - KILN. S. moutoven, m. -LONG,
'i-WORM, s. 1. (veearts.) kloof (aan de enkels der paarden), v.; 2. (fig.) dronkaard, m. -MAN, m. mouthandelaar, m, 5-ROLLER, S. moutrol, v. *-SPIRITS, s. mv. ksrenbrandewijn, jenever, m.
Malt, (maolt), bw. ,en ow. mouten, mout maken ; tot
mout worden.
Malta, (mel'-te), s. (aardr.) Malta (oil.), o.
Maltalent, (mel' -te-lent), s. kwade luim, v.
Malted,(maolt'-id), dw. bn.gemout enz.;zie MALT,bw.en ow.
Maltese, (mel-tiet'), m. v. Maltezer, m. Maltezische
(vrouw). -, bn. Maltezisch.
Maltha, (mel'-the), s. (delfst.) soort jodenlijm, asphalt, o.
Malting, (maolt'-ing), dw. bn. moutend. -, s. (het)
mouten enz.; zie MALT, bw.
Maltreat, (mel-triet'), bw. mishandelen. *- ED, dw. bn..
mishandeld. *- ING, dw. bn. mishandelend. -MENT, S.
mishandeling, v.
Maltster, (maolt'-stur), m. 1. mouter, m. ; bye -, die zijn
eigen bier brouwt; 2. mouthandelaar, m.
Malvaeeous, (mel-we'-sjus), bn. maluwe-achtig, maluw...
Malvasia, (mel-wee'-zji-e), s. malvezier (wijn), m.
Malversation, (mel-wur-zee'-sjun), s. (recht.) ontrouw, v.
wangedrag, o. verduistering van penningen, v.
Mam, (mem), v. (vork.) moeder, mama, moê, v.
Mamaluke, (mem'-e-ljoek), *...MELUK, ('-iljoek), m. mameluk (oudt. soldaat van een korps Turksche troepen), m.
Mamelon, (mem'-i-lun), s. (vest.) wal, mamelon, m.
Mamma, (mam-ma'), s. mama, moeder, v.
Mammal, (mem'-ui), s. zoogdier, o. *- IA, (-mee'-li-e), s.
(het) geslacht der zoogdieren, (de) zoogdieren, o. mv.
*-ION, (-mee'-li -en), bn. tot de zoogdieren behoorend.
5 -IFEROUS, (-lif'-ur-us), bn. tot de versteende zoogdieren
behoorend. *_oGIST, (mel'-o-djist), m. kenner -, beschrijver der zoogdieren, m. *- oGY, (-mel'-o-dji), s. gmv.
kennis -, beschrijving der zoogdieren, v.
Mammary, (mem'-me-ri), ho. (ontl.) de borsten -, de tepels betreffend; - veins, (vrouwen)borstaderen.
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Mammee,(mem -mi'), *- TREE,S. Amerikaansche abrikozeboom, m.
Mammer, (mem' -mur), ow. aarzelen.
Mammet, (mem' -mit), s. 1. popje, o.; 2. dwerg, m.
Mammifer, (mem'-mi -fur), s. zie MAMMAL. *-OUS, (- mif'ur-us), bn. zoogend, zoog... *...FORM, br_. borst -, tepel
-vormig.
Mammillary, (mem'mil-le-ri), bn. (ontl.) tot de tepels
behoorend; tepel... *...LATED, ('-le-tid), bn. met tepels,
van tepels voorzien.
Mammock, (mem'-mok), s. vormlooze klomp, m. *-, bw.
(Shak.) in stukken breken, - verscheuren.
Mammodis, (mem' -mo -dis), s. grof Indisch neteldoek, o.
Mammon,(mem'-mun), m. 1. (Ind. fab.) Mammon (god van
den rijkdom); 2. (fig. rijkdom, m. geld, o. *- IST, m. geldduivel, vrek, m.
Mammoth, (mem'- moth), *...MUTH, S. mammouth (vóórwereldlijk monster), m.
Man, (men), m. (mv. men), 1. mensch, man, m.; good -,
goed -, eerlijk mensch; - grown, volwassen mensch; fellow -, evenmensch, naaste; -'s estate, mannelijke ouderdom; - shall not live by bread alone, (Bijb.) de menseh
zal van brood alleen niet leven; the kin# is but a - as I
am, de koning is een mensch even als ik; to be one's own
-, zijn eigen heer en meester zijn; when he comes to be a-,
wanneer hij den mannelijken leeftijd zal hebbenbereikt;
self made -, zie op SELF; a - of war, een oorlogsman; oor
they were slain to a-, zij werden tot den laat--logschip;
sten man gedood; they returned every - to his house, ieder
hunner ging naar zijn huis; every - of them, ieder van
(onder) hen; if any - come, als er iemand komt; I love
kim beyond any -, ik bemin hem meer dan iemand ter
wereld; they know their men, zij kennen hunne Inensehen,
zij weten wie zij voor hebben; I am not the - to, ik
ben er de man niet naar, om; he was not a - to, hij
was de man niet om; he is not his own -, hij is geen
(niet) meester meer van zich zelven, hij weet niet meer
wat hij doet; Charles is the -, het is Karel; play your part
like a -, wees man, toon u als man; he is no -, hij is
geen man; no -! that's not, neen man ! dat is zoo niet;
he should not have been the - he is, hij zou de man niet
geworden zijn, die hij (nu) is; the - within, de innerlijke
mensch, moed, m. karakter, o.; 2. rijk -, gevestigd man,
m.; to be made a -, om rijk te worden; 3. eerlijk -, dapper man; 4. (mil.) soldaat, m.; six men and a corporal,
zes man en een korporaal; all the men, al de manschap;
5. werkman, kerel, knaap; 6. (zeev.) matroos, man,
m.; barge-, schipper; Fast-India -, Oostindiëvaarder (ook
schip); - for the hold, ruimsgast; fore -, voorste sloep roeier; fore castle -, sehiemansgast; fore top -, voor mansgast; fresh -, onbevaren matroos; Guinea -, sla venhaalder (ook schip); impressed -, geronselde matroos;
leads-, lodder; look-out -, uitkijkgast; quarter-, com-

mandeur; 7. (gehuwd) man, echtgenoot, m.; - and wife,
man en vrouw; 8. bediende, knecht; 9. (schaak.) pion, m.
(dam)schijf, v. *-, vnw. men; a - is not always master of
his own temper, men is niet altijd meester van zich zelf;
men often give alms through vanity, men geeft vaak
aalmoezen uit ijdelheid. * - AT-ARMS, m. gewapende,
krijgsman, m. *- BOTE, S. (icons.) schadeloosstelling voor
den moord van een vazal, v. *- CIIILD, s. zoontje,
kind van het mannelijk geslacht, o. *- cooK, m. kok,
M. * -EATER, m. menscheneter, m. *- HATER, m. menschenhater, m. *- HOLE, S. (stoomw.) mangat (der ketels),
0. * -HOLE-DOOR, S. (stoomw.) mangatdeksel, o. * - KIL
m. (menschen)dooder, moordenaar, m. * -KILLING,-LER,
bw. (menschen)doodend, moordend. * -MIDWIFE, m.
vroedmeester, m. *- MILLINER, m. modehandelaar, m.
* -OF-WAR, S. oorlogsschip, o.; - bird, fregatvogel.
0 -PLEASER, m. vleier, indringer, m. *- QUELLER, m.
moordenaar, m. * - ROPE, s. (zeev.) valreep, v.; of the bowsprit, loopstag. * -SERVANT, ni. knecht, bediende, m. * - SLAUGHTER, s. (recht.) manslag (zonder
voorbedachten rade), m. * -SLAYER, m. moordenaar,
m. * -STEALER, m. menschenroover, M. * -STEALING, S.
menschenroof, m. *- TRAP, S. voetangel, m. * -- wAY, S.
(stoomw.) mangat, o. *_ voasHIP, s. mensclien-aanbidding, mensch-vergoding, v.
Man, (men), bw. 1. (zeev. en mil.) bemannen, bezetten;
to - the capstan, spil doen zoeken; to - the launch,
roeiers op de sloep brengen; to - the yards, paradeexen

in het wand; - the rope! valreepsgasten! - the side!'
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valreepsgasten buiten boord ! - the tops ! marsgasten
boven ! - the yards ! enter uit op de ra's ! 2. (fig.) ver
bekrachtigen; to - one's self, zich vermannen,-sterkn,
moed vatten; 3. (jag.) africhten, temmen; 4. dienen; 5.
richten; 6. to - out, uitrusten.
Manacle, (men'- i-kl), s. handboei, v. *-, bw. 1. boeien,
de handboeien aanleggen; 2. knevelen. *-n, dw. bn.
geboeid enz.; zie SIANACLE, bw. *...ING, dw. bn. do handboeien aanleggend.

Manage, (men'-idsj), s. zie

MANAGEMENT. *-,

bw. 1.

besturen, geleiden, richten, beheerschen; to - a horse,
een paard mennen, - berijden; to - war, den oorlog
voeren, - besturen; 2. behandelen, bespelen (een instrument); 3. aanleggen; how to - it? hoe het aan te leggen?
- it as you can, tracht u zoo goed mogelijk te helpen;
4. voleindigen, afmaken; he will - it in the end, hij zal
het eindelijk klaarkrijgen, - spelen; 5. sparen, matig te
werk gaan (met), zacht behandelen. °-, ow. 1. het beheer voeren, handelen; he will - very well, hij zal zich
er wel door weten te helpen; how have you -d with her?
hoe hebt gij het met haar aangelegd? he -d to deride
in favor of both parties, hij wist het zoo aan te leggen
dat hij ten voordeele van beide partijen besliste. * - ABLE,
('- i- bl), bn., 0 -ABLY, bijw. 1. handelbaar, lijdzaam; 2.
goed af te richten, tam; a - horse, een mak paard; 3.
buigzaam, lenig. *-ABLENESS, s. 1. handelbaarheid, lijdzaamheid; 2. tamheid; 3. buigzaamheid, lenigheid, v.
*-D, dw. bn. bestuurd enz.; Zie MANAGE. *-LESS bn.
1. onvatbaar voor bestuur; 2. onlijdzaam, onhandeliaar;
3. ontoegeeflijk; 4. onbehoedzaam. * - MENT, S. 1. bestuur,
o. leiding, v. beheer, o.; 2. behandeling (eener zaak), v.;
a stratagem very delicate in its -. een zeer moeilijk te
volvoeren krijgslist; 3 list, kunstenarij, v. geheime aanslag, m.; 4. voorzorg, behoedzaamheid, v.
Manager, (men'-idsj-ur), m. 1. bestuurder; opzichter, beheerder, gérant; 2. gemachtigde, commissaris; 3. (goed)
huishouder, in.; to be a - of, spaarzaam zijn met, zuinig
zijn op; 4. verzorger, m. *- ESs, v. 1. bestuurderes enz.;
2. huishoudster, v. * - Y, S. gmV. Zie MANAGEMENT.
Managing, (men'-idsj-ing), dw. bn. besturend enz.; a
bold and - spirit, een stoute geest, gemaakt om te heer schen. *-, S. (het) besturen enz.; Zie MANAGE, bw. en
ow. * -OWNER, S. (kh.) boekhouder eener reederij, m.
* -PARTNER, S. besturende compagnon, - vennoot, chef, m.
Manakin, (men'-e-kin), s. soort (fraaie) vogel (Zuid -Ame-

rika), m.
Manasseh, (men -nes' se), s. (Bijb.) Manasse (m. n.).
Manatee, (men-e-tie'), *...TI, (- ti'), s. zeekoe, v.
Manation, (men-ee'-sjun), s. uitstrooming (van lucht
enz.) v.
Manche, (maantsj), S. mouw, v.
Manchester, (men' ches-tur), s. 1. (aardr.) Manchester
(Engeland), o.; 2. zek. wollen en katoenen stof, v.
Manchet, (men' tsjet), s. broodje, kadetje, o.
Manchineel, (mentsj -i -niel'), * - TREE, s. (plant.) mancenilje (gifboom), m.
Mancipate, (men' -si -pet), bw. (w. g.) verslaven; binden,
beperken. *...IoN, (-pee'sjun), s. slavernij, dienstbaarheid, v.
Manciple, (men' -si-pul), m. 1. hofmeester, beheerder; 2.
huishouder, m.
Mandamus, (men-dee' -mus), s. (recht.) bevel (eene hoogere
rechtbank), o.
Mandarin,(men-de-rin'), m. Chineesch landvoogd, - edel
mandarijn, m. m-DUCK, s. kuifeend (vogel), v.-man,
Mandatary, (men'-de- te -ri), m. 1. gemachtigde, gelastigde, lasthebber; 2. (recht.) mandataris; 3. (r. k.)benoemde
tot een kerkelijk ambt (door den paus), m.
Mandate, (men'-det), s. 1. bevel, o. order, opdracht, v.;
2. lastbrief, m.; 3. betaalbriefje, mandaat, o.
Mandator, (men-dee'-tur), m. bestuurder, directeur, iv.
rn
*-Y, (men'-de-to-ri), bn. bevelend, lastgevend.
lasthebber, gemachtigde, mandataris, m.
Manderel, (men'-di -ril), Zie MANDREL.
Mandible, (men'-di-bl), s. (ontl.) kaak, v. kinnebak, m.
*_, bn. eetbaar. m...DIBULAR, (- dib' joe -lur), bn. tot de
kakebeenderen behoorend. m...DIBULATE, (- dib'-joe -let),
-D, bn. met kakebeenderen.
Mandil, (men' -dil), S. soort mantel, m. mantilje, v.
*-IoN, (- dil' - i -un), s. (mil.) kapotjas, m.
Mandioe, (men'-di -ok), s. zie MANIOC.
Mandle, (men'-dl), * - STONE, s. amandelpit, v.
-,
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Mandment, (mend'-ment), s. 1. bevel; mandement, 2. Mania, (mee'-ni-e), s, 1. waanzinnigheid; 2. zielekrank
bevelsehrift, o.
heid, zieIsziekte, manie, v..
Mandolin, (men'-do-lin) s, (muz.) either, m, harp, man- Maniac, (me'-ni-ek), bn, waan-, krankzinnig. *-, m. v.
krankzinnige, razende, m, v. *-AL, (me-naj'-e-kul), bn.
doline, v.
Mandore, (men'-door), s, (muz.) viersnarige luit, v.
zie MANIAC, bn,
Mandragore, (men-dregh'-o-re), *...DRAKE, (men'-dreek), Manichean, (me-ni-ki'-un), bn, (Bijb.) tot de Manichean
s, (plant.) alruin, mandragora, v.
behoorend,
Mandrel, (men'-dril), s. (werkt.) spil, v. klauw, m,
Manichee, (me-ni-ki'), m. v. (Biib.) Manicheer, ManiMandrice, (men'-dris), s, (plant.) mahagoni-hout (van
cheesehe vrouw (volgeling van Manes), m. v. *...CHEISM,
Madagascar), o.
(-ki'-izm), s, gmv. Manieheisme, O. leer der Manichesrs,
Mandrill, (men'-dril), S. groote sap, baviaan, mandril, m.
V. *...CHEIST, C-ki-ist), zie MANICHEAN.
Manducable, (menvdjoe-ki-bl), bn. eet-, kauwbaar.
Manichord, (men'-i-kord), *-ON, ('-un), S. (muz.) claviManducate, (ment-djoe-ket) bw. eten, kauwen, vercordium, o.
malen. *-n, dw. bn. gekauwd. *...ING, dw. bn. kau- Manicon, (men'-i-kun), s. (plant.) soort nachtsehade, v.
wend, vermalend, *...ION, (-kee'-sjun), S. (het) kauwen, Manifest, (men'-i-fest), bn., *-LY, bijw. openlijk, duivermaling, v. *...ORY, (-men'-djoe-ke-to-ri), bn. tot het
delijk, kennelijk; I saw him - in view, ik onderseheidde
kauwen behoorend.
hem duidelij k, *-, s. 1. manifest, o. openlijke verklaring;
:Mane, (meen), S. manen, V. mv.; withjlowittg - and tail,
2. (zeev. en kh.) ladingslijst, v. scheepsmanifest, O.
(rijsch.) met golvende manen en staart; with - erect, met
*-WEIGHT, s, (zeev.) manifest -, verklaard gewicht, o.
overeind staande manen; ~ of a helmet, pluim -, veder- Manifest, (men'-i-fest), bw. openlijk verklaren, - te kennen geven, bekend maken, *-ATION, (-ee'-sjun), e. 1.
bos van een helm. *-COMB, s. roskam, m. *-D, (meend),
bn, met manen, *-SHEET, s, (rijsch.) hoofddek (van een
openlij ke verklaring, bekendmaking, v.; 2.(het) te kennen
paard), o.
geven, manifestatie, betooging,v. *-ED. dw. bn. openlijk
Manege, (me-needsj'), S. 1. (het) paardrijden; 2. rijschool,
verklaard enz.; zie MANIFEST, bw. *-IBLE, (,-i-bI), bn.
manege, v.
openlijk verklaarbaar. *-ING, dw. bn. openlijk verklaManeriul, (me-nt'-ri-ul) bn. zie MANORIAL.
rend enz.: zie MANIFEST, bw. *-NESS, S. 1. openbaarheid;
Manes, (mee'-nis), S. mv, (fab.) sohimmen, v, mv.
2. duidelijkheid, v,
Maneuver, (men 1oe'-vur), s. (mil. en zeev.) beweging, Manifesto, (men-i-fest'-o), zie :MANIFEST, s.
manoeuvre, V. *-, ow. (mil. en zeev.) manoeuvreeren.. Manifold, (men'-i-foold), bn., *-LY, bijw. 1. menig-,
*-, bw. de positie veranderen (van sehepen of troepen). I veelvuldig: 2. verschillend, veelsoortig.*-LETTERWRITER,
*-ED, dw. bn. gemanoeuvreerd enz.; zie MANEUVER, ow.
s. soort kopieer-machine, v. *-NESS, s. gmv. menig-,
veelvuldigheid, V.
en bw. *-ING, dw. bn, manoeuvreerend enz, -, s,
(het) manoeuvreeren enz.; zie MANEUVER.
Manif.::>lded, (men'-i-foold-id), bn. met veel vouwen,
Manful, (men'-foel), bn., *--LY, bijw. manmoedig, kor- plooien.
daat, manhaftig. *-NESS, s, gmv, manmoedigheid, kor- Maniglions, (me-nlgh-Ii-uns), s. my. handvatsels,ooren
daatheid, V.
(aan een kanon), o. my.
Mangaby, (men'.-ghe-bi), s. soort (Ethiopische) aap, m. Manikin, (mea'-i-kin), s, 1. mann eke, dwergje, 0.; 2.
Manganate, (men'-ghe-net), *...NESATE, (-ni'-set), s.
ledepop, v,
(seheik.) mangaanzuur, o.
Manilio, (me-nil-jo), s. armband, -ring. m.
Manganese, (men'-ghe-niez), S. (delfst.) bruinsteen, Manilla, (me-nir-le), S. 1. (aardr.) Manilla (eiland in
Australie), 0.; 2. (zeev.) harp van een ankerketting~ 3.
mangaan, m. *...IAN, (-ni'-zi-en), bn. tot den bruinsteen
(kaarts.) manilje, v. *-HEMP, s. Manilla-hennep, m. *-TObehoorend, mang-aan... *...OL'S, (ni'-zus), bn. bruinsteenachtig; - acid, bruinsteen-zuur.
BAceo. s. Manilla-tabak, v.
Manganic, (men-ghen'-ik), bn. (scheik.) uit mangaan Mlnioc, (me'-ni-ok), s. (plant.) maniok, m.
getrokken. *...GANITE, C-ghe-najt), S. grijs mangaan- Maniple, (men'-i-pul), s. 1. (r. k.) stooL V. armband (del:
erts, o.
priesters), m.; 2. zek. legerafdeeling by de oude RomeiMangcorn, (meng'-korn), s. gemengd koren, o.
nen; 3. (apoth.) handvol, v.
::Mange, (meends), s. (veearts.) schurft, v.
Manipular, (me-nip'-joe-lur), bn. tot een oud-Romeinsehe
Mangel-wurzel, (men'-ghil-wur'-zil), s. (plant.) soort
legerafdeeling behoorend. *...LATE, ('-let), bw. met de
beetwortel, m.
handon bewerken, kneden. -D,dw. bn. bewerkt, gekneed.
Manger, (men'-djur), s. 1. eetbak, trog; 2. (zeev.) pisbak,
*...LATfNG, dw. bn. bewerkend, knedend. *...LATION,
m. *-BOARD, s. schot van den pisba.k, o.
(-lee'-sjun), s. be werking, kneding, v. *...LATIVE, C-le-tiv),
::Manginess, (men'-dji-nes). s. schurft (van een dier), v.
bn. zie MANIPULATED.
Mangle, (men'-ghl), S. 1. mangel; 2. (plant.) wortelboom, Manitrunk, (men'-i-trunk), s. inkerving, kerfsnede (der
m. *-, bw. 1. mangelen; 2. verminken, verscheuren,
insecten), v.
vaneenrijten (ook fig.). *-n, dw. verseheurd enz.; zie M"l.nis, (mee'-nis). s. soort schildpad, v.
:MANGLE, bw. *-R, ('-ur) m. v. verminker, verscheurder, Mankind, (men-kajnd'), s. gmv. 1. menschdom, mensehe-ster; 2. die mangeIt, mangelvrouw, ·m. v. *...ING, dw.
lijkgeslacht, o. (dicht.) (de) mensch; 2. mannelijkekunne,
bn. verseheurend enz. -, s. (het) verseheuren, manv. mannelijk geslacht, o.
gelen enz.; done here, hier mangelt men; zie Manks, (menks), S. oude taal del' bewoners van het eiland
:MANGLE, bw.
Man, v.
Mango, (men'-gho), s. mango (Oostindisehe vrucht), v. Manless, (men'-les), bn. (w. g.) 1. zonder man; 2. zonder
*-FISH, s. zek. (Oostindisehe) visch. *-GINGER, S. inmanschap.
gelegde kurkuma (van Indie), v. *-TREE, s. mango- Manlike, (men'-lajk), bn. mannelijk, manhaftig.
Manliness, (men'-Ii-nes), s. mannelijk voorkomen, O. ma.nboom, m.
Mangonel, (men'-gho-nil), s. (oudt.) steenwerper (oorhaftigheid, v.
Manling, (men'-ling), m. mannetje, manneke, o.
logswerktuig), m.
Mangonism, (men'-gho-nism), s. opsiering, kunst om Manly, (men'-li), bn. en bijw. zie MANLIKE; - voice, man·
iets fraai te doen uitkomen, V. *...NIZE, C-najz), bw.
nelijke stem.
Manna, (men'-ne), s. (plant.) manna; (Bijb.) hemelbrood, o.
opsieren, poliisten.
Mangostan, ~(men'-ghos-ten), *...GOUSTE, (men'-ghoest),
*-ASH, *-TREE, s. bloeiende esch (boom), m.
Manned, (mend), d W. bn. bemand enz.; zie :MAN, bw.
S. soort (Oostindische) appel, m.
Mangrove, (men'-ghroov), S. mangelboom, m. *-CRAB, Manner, (men'-nur), s. 1. manier, wijze, v.; in like - ,
S..moeraskreeft, rq.. *-GRAPE, s. (plant.) zeedruif, V.
in the same - as, op dezelfde wijze, evenals; 2. soort,
*-ROPES, s. my. soort touw (uit den bast van den West- I klasse, v.; all - of things, alIe soort zaken, allerlei; 3.
indischen witten rizophoraboom), o. *-SNAPP.ER, s. lipgraad, m. punt, 0.; in a - , yes. tot op zekere hoogte,
visch, m.
ja; 4. wijze van bestaan, houding, v. gedrag, 0.; 5. han·
:Mangy, (men'-dji), bn. schurftig.
del wijze. gewoonte; 6. manier, behandeling, school (van
Manhaden, (men-hee'-din), zie MENHADEN.
een srhilder enz.), v.; after the - of, volgens de manier
Manhood, (men'-hoed), S. gmv. 1. mensehelijke aard,
vau; 7. -s, my. manieren, v. mv. toon, m.; - 8 make
ill. menschheidj 2. manbaarheid, v. mannelijke ouderdom,
man, de manieren maken den mensch; .900d-s, gflede .,
rijpe leeftijd, m.
besehaafde manierenj ill -, kwade gewoonte, kwade
II
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hebbelijkheden, onbeleefdheid; 8. -s, mv. zeden; good Manuduction, (men -joe -duk'-sjun), s. leiding met (van)
de hand, v. *...DUCTOR, (-duk'-tur), m. 1. leider met de
-s, beschaafde zeden.
hand; 2. (oudt.) maataangever (bij het kerkgezang), m.
Manner, (men'-nur), bw. zedelijk vormen, beschaven.
*-ED, bn. 1. beschaafd; mild -, zacht van zeden; ill -, Manufactory, (men joe -fek'- te -ri), s. (-ies), manufactuur, fabriek, v.*-, *...AL, fabriekmatig, manufactuur...
ruw van zeden. onbeleefd; 2. gemanierd, gekunsteld.
*-MAN, m., *- WOMAN, v . fabriekarbeider, -ster, m. v.
*-IsM, S. 1. gelijkheid vanmanieren; 2.gekunsteldheid,
v. *- IST, M. v. 1. die slechts één manier heeft; 2. ge- Manufacture, (men joe -fek'-tjur), s. 1. vervaardiging,
V. fabrikaat, o.; 2. (kh.) manufactuur, v. lijnwaad, o.;
maniëerd mensch, m. preutsche, v. *- LTNESS . s. gefabriek, v.; -s of brass, koperwaren, v. mv. *-,
manierdheid, beleefdheid, v . * -LY, bn. en bij w. beleefd,
bw. 1. (fabriekmatig) bewerken, fabriceeren; 2. behoffelijk, op voorkomende wijze.
arbeiden, maken. *-, ow.1. werken; 2. eene fabriek beManners, (men'-nurs), zie op MANNER .
sturen, fabrikant zijn. *-D, dw. bn. gefabriceerd enz.;
Manning, (men'- hing), dw. bn. bemannend. *-, s. 1.
Zie MANUFACTURE. * -R, ('-ur). m. 1 . werker, maker; 2.
(het) bemannen; 2. uitrusting, v.
fabrikant, industriëel; 3. manufacturist, m. *...ING, dw.
Mannish, (men'-nisj), bn. grof, ruw; she is too -, zij is
bn. fabriceerend enz.; - district, fabriekdistrict (inz. in
te veel man.
Engeland );-establishment,industriëele inrichting; --house,
Mannite, (men'-najt),s.gekristalliseerde -,manna-suiker,v.
fabriekgebouw; -town, fabriekstad. -, s. (het) fabriceeMannoeuvre, (men-njoe'-wur), zie MANEUVER.
ren enz.; Zie MANUFACTURE.
Manometer, (me-nom'- i -tur), s. luchtdichtheid -, lucht zwaartemeter, stoommeter (werkt.),m.*... METRICAL, (met'- Manumise, (man'-joe -majz) , Zie MANUMIT .
ri-kul), bn. tot de luchtdichtheidmeting behoorend, Manumission, (men joe-mis' -sjun), s. vrijlating (van een
slaaf), manumissie, v.
manometrisch.
Manor, (men'-ur), s. 1. ridderslot, - kasteel, riddergoed, Manumit, (men -joe -mit'), bw. vrijlaten, -geven (een
slaaf) . * -TED, dw. bn. vrijgelaten. *... TING, dw. bn.
o.; 2. heerlijkheid, v.; a - in grass, (recht.) eigen rechtsvrijlatend, - gevend. -, s. (het) vrijlaten.
macht. * - HOUSE, * -SEAT, s. heerenhuis, o. - hofstede, v.
Manorial, (me-no'-ri-ul), bn. tot een ridderlijk of adel- Manumotive, (men' -joe -mo-tiv), bn. (werkt.) met een
kruk, - zwengel. *...MOTOR, ('-mo-tur), s. handkarretje
lijk goed behoorend.
(tot zelfbeweging, voor kreupelen enz.), o. vélocipède, v.
Manoscope, (inen' -o-skoop), Zie MANOMETER.
Mansard-roof, (men'-sard- roef), s. (bk.) vliering-ka- Manurable, (me-njoer'- i -bl), bn. (w. g.) bemestbaar, bebouwbaar. *... AGE, ('-idsj), *... ANCE, (' ens), s. bemesting,
mertje, o.
bebouwing, v.
Manse, (mens), s. 1. pastorie; 2. pachthoeve; 3. hoerenManure, (me-njoer'), s. (landb.) mest, m. *-, bw. 1. behofstede, v.
Mansion, (men'-sjun), s. 1. woning, verblijfplaats, v.
mesten; 2. vruchtbaar maken; 3. bebouwen. *-D, dw.
huis; 2. ridderslot, - verblijf; 3. groot huis, hotel, o.; 4.
bn. bemest enz.; Zie MANURE, bw. * -MENT, S. zie MANURAGE . *-R, ('-ur), m. landoatginner, -bomester, m.
verblijf, oord, o. *-House, s. 1. woonhuis; 2. heerenhuis,
hotel; 3. hotel van den lord-mayor te Londen, o.
*-ING, dw. bn. bemestend enz. -, s. (het) bemesten
enz.; zie MANURE, bw.
Mansionary, (men'-sjun-e-ri), bn. verblijfhoudend, wo-

nend.
Mansionry, (men'-sjun-ri), s. (Shak.) verblijfplaats, woon
Mansuete, (men'-swiet), bn. (w. g.) zachtaardig, zacht

Manuscript, (men'-joe-skript), bn. geschreven, nietgedrukt. *-, s. handschrift, o.

-sted,v. Manatenency, (men-joe-ten'-en-si), s . Zie MAINTENANCE .
Manic, (menks), zie MONKS.

-moedig, Many, (men'-ni), bn. en bw. (mv. van much), vele, veel,
minzaam.
Mansuetude, (men'-swie-tjoed), s. zachtaardigheid,zacht- i menig; - friends, veel vrienden; - of these tribes, vele
moedigheid, v.
dezer stammen; - a tine, - tinnes, veeltijds; by - a death
1 have been, ik heb aan meer dan één sterfbed gestaan;
Manta, (men' -te), s. zek. vischje, o.
full - a goat, een menigte edelgesteenten; as -, zooMantel , (men' -til), Zie MANTLE. * -ET, Zie MANTLET.

Mantiger, (ment'-i-ghur), s. baviaan, m.
Mantilla, (men-til'-le), s. (vrouwen)mantel, m. mantilje, v.
Mantis, (men'-tis), s. zek. insect, o.
Mantissa, (inen-tis'-se), s. (wick.) tiende deel van een logarithmus, o.

Mantle, (men' - ti), s. 1. mantel, (ook fig.), m.; 2. dekkleed,
o.; 3. schoarsteeninantel, m.; 4. (wap.) afhangende helmslippen, v. mv. *-PIECE, *- SHELF, s. schoorsteenstuk,
o. -rand, m. -blad, o . * - TREF., S. schoorsteenmantel, m.
Mantle, (men'-tl), be . (Shak.) bemantelen, bedekken. *-,
ow. 1. zich uitstrekken, - uitbreiden; 2. zich openbaren,
- ontdekken (aan het oog); 3. in het aangezicht stijgen;
the blood mantling in her cheeks, het bloed in hare wangen
stijgend; 4. schuimen, gieten; 5. vermaak -, genoegens
najagen. *-D, dw. bn. bemanteld enz .; Zie MANTLE, bw.

enow.
Mantlet , (ment' -lit), s. 1. manteltje, o.; zie MANTLE, S.;

2. (mil.) stormdak; 3. (zeer.) luik, o. klep, v.
Mantling, (ment' -ling), dw. bn. bemantelend enz.; vine, wilde wijngaard; - bless, algemeene zegen;- blood,
opstijgend bloed; - bowl, schuimende bokaal. *-, s. 1.

veel, even zooveel; so -, zoovele, - velen; so - persons, zoo veel lieden; so - men so opinions, veel hoofden veel zinnen; be they even so -, laat hen nog zoo
talrijk wezen, al zijn zij nog zoo talrijk; too -, te veel;
too -goods, te veel goederen; how -? hoe velen? *-. s.
menigte, v. groote hoop, m.; o, thou fond - ! (Sink.) o
dwaze menigte! tjee - are fit only to be led or driven, het
gemeen is alleen geschikt om geleid of gedreven te worden; a great - persona, eon groot aantal lieden . * -CLEFT,
bn. (plant.) veelspletig . * -COLORED, bn. veelkleurig.
N-C ORNERED , bn. veelhoekig. * -FEET, s. veelvoet, m.
poliep, V. *-FLOwERED, bn. veelbloemig; - lily, (de) berglelie. * --HEaDED . bn. veelhoofdig,veelkoppig . * -LaNGUAGED, bn. veeltalig, veelsprakig. *-LE AVED, bn. veelbladerig . * -LEGGED, bn. veelvoetig. 5 MaSTERED, bn. met
veel meesters. *-PARTED, bn. (plant.) met veel kerven,
veelkervig. 5 -PEOPI,ED, bn. volkrijk; uit vele natiën samengesteld . * -PETALED, bn. (plant.) veelbladig. 5 SEE

DED, bn. veelzadig * -SIDED, bn. veelzijdig (ook fig.).
* -SIDEDNE^s, S. veelzijdigheid, v. *-'TONED, bn. veel
.

5 -TWINKLING,

bn. veolglanzig, sterk vonkelend.-tonig.

* -VALVED, bn. 1. veeischalig (van dieren); 2. (plant.)
(het) bemantelen enz . ;zie MANTLE, bw. en ow.; 2. (wap.)
hermelijnpels, m.
veelvliezig; 3. (werkt.) met veel kleppen. 5 -VEINED,
Mantology, (men- tol' -o-dji), s. waarzeggerij, v.
bn. veeladerig. 5 -VOICED, bn. veelstemmig.
Mantua, (men'-tjoe-e), s. 1. (aardr.) Mantua (Italië), o.; Map, (mep), s. 1. landkaart, v.; plain-, schoolkaart (zon
2. (dames)mantel, m. -robe, v.; 3. taf, zijde, v. * - MAKER,
kleuren); colored -, gekleurde (land)kaart; - on-der

v. wollennaaister, modiste, v.
Mercator's projection, (zoev .) wassende kaart; 2. schets, v.,
Manual, (men -joe-ui), s. handboek, o. *-, bis., *-LY,
3. groote tasch (voor brieven enz.), v. 5 -SELLER, m. ver
bijw. 1. met de hand gedaan, - gemaakt, hand...; landkaarten, in.
-kopervan
exercise, (inil.) handgrepen; 2. eigenhandig; under the Map, (mep), bw. 1. afteekenen, schetsen; 2. in kaart
king's sign -, onder 's konings handteekening; 3. (kh.)
brengen. *-, ow. (land)kaarten teekenen.
gangbaar, verkoopbaar . * -IST, m. handwerker, m.
Maple, (me' -pl) , * -TREE, S. (plant.) ahornboom, m.; rock
Manuary, (men'-joe -e-ri), bn . Zie MANUAL, bn.
-tree, sugar -tree, suiker- ahorn. 5 --sUGAR, s. ahornManubial, (me-njoe'- bi-ul), bn. (w. g.) buitgemaakt.
suiker, v.
Manucaption, (men joe -kep'-sjun), s. (recht.) geschreven Mapped, (mept), dw. bn. geschetst enz.; zie MAP, bw.
borgstelling, v. *... CAPTOR, (-kep'-tur), m. (recht.) borg bij
en ow. *... ING, dw. bn. schetsend. -, s. (het) schetsen
geschrift, - bij akte, m.
enz.; zie MAP, bw. en ow.

MAP. - MAR.
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Mappery, (mep'-pur-i), s. (liet) landkaarten toekenen.
Mar, (maar), s. 1. beleediging, v. boon, m.; 2. Zie LAKE.
* -ALL, * -PLOT, m. V. albediller, -ster, moeial, m. v.
Mar, (maar), bw. bederven, vernielen, beschadigen; to

hunnen post geplaatst; to - in, laten inrukken; to --inÉo, laten binnentrekken; to - of - up, laten af-,.
opmarcheeren; the sergeant was -ed off, de sergeant was
afgemarcheerd; to - of, verjagen, doen ruimen (een
vesting); to - out, laten uitrukken. *- ED, (maartsjt),.
dw. bn. gemarcheerd enz.; zie MARCH. *-ER, m. grens
wachter, m.; lord -, markgraaf. * - ING, dw.-opzichter,
bn. marcheerend enz. -, s. (het) marcheeren enz.; zie
MARCH. * -REGIMENT, S. (mil.) regiment van linie, o.
Marchioness, (maar'-sjun-es), v. 1. markgravin; 2.
markiezin, v.
Marchpane, (maartsj'-peen), s. marsepijn (soort koek), m.
Marcid, (maar'-sid), bn. 1. afgeteerd, verlept, verdroogd;.
2. uitterend (van koorts enz.).
Marcionite, (maar'-sj un-aj t), s. Marcioniet (volgeling.
van Marcion, een gnostikus uit de 2de eeuw), m.
Marcor, (maar'-kur), s. gmv. magerheid, uitgeteerdheid,v.
Marcus Aurelius, (maar'-kus-o-ri'-li-us), m. Marcus
Aurelius (Rom. keizer).
Mare, (meer), v. 1. merrie (paard), v.; broad -, veulen
merrie; - in foal, volle -, drachtige merrie; 2. zie
;DICHT -MARE. 5 -COLT, S. (merrie)veulen, o. * -FACED,
bn. plat van voorhoofd, - van aangezicht. *- MAID, s.
meermin, sirene, V. * -'S NEST, S. (fig.) fopperij, mystificatie, v. 5 -'s TAIL, S. (plant.) paardenstaart, m.
Mareca, (Ine-ne'-ce), s. Braziliaansche wilde eend, v.
Marena, (me-rio'-ne), s. soort tonijn (visch), m.
Mareschal, (maar'-sjul), Zie MARSHAL.
Margarate, (maar'-ghe-ret), s. (scheik.) parelzuur, o.
*...RIC, (-ghur' -ik), bn. tot de parel behoorend, parel...;
- acid, parelkleurig zuur (zeep in een zuur opgelost).
*...RIN, (maar'-ghe-rin), s. zek. zelfstandigheid uit spek
getrokken, margarine, v. 5 ...RITE, ('-rajt), s. 1. parel, v.;
2. parelzuur, o. *...RONS, ('-roon), s. parelolie, v.
Margaret, (maar'-ghe-ret), v. Margaretha (v. n.).
Margariferous, (maar-ghe-riI'-ur-us), bn. parelhoudend,
-voerend.
Margay, (maar'-ghee), s. tijgerkat, v.
Margery, (maar'-dje-ri), v. Grietje (verk.Margaretha,v.n.).
Marget, (maar'-djet), Zie MARGERY.
Margin, (maar'-djin), s. 1. rand, oever, m.; - of a lake,.
oever van een meer; 2. rand, m. kant, zijde (van een blad),
V.; in the -, op den rand; in margine, as per -, (kh.)
als op den rand; named in the ---, in margine, hiernevens
vermeld; 3. (drukk.) wit, o.; inner-, binnen-wit; head -,
hoofd; 4. (heelk.) lip (eener wond) v.; 5. (kh.) verschil, o.
marge (tot winstmaking), v.; to offer a fair -, een
goede winst laten. *-, bw. 1. op den rand aanteekenen,
kantteekenen; 2. begrenzen, invatten. *- AL, bn.,* -ALLY,
bijw. op den kant, aangeteekend, rand... *- GLOSS,
* -NOTE, s. kantteekening, V.
Marginalia, (maar-djin-ee'-li-e), s. mv. kantteekeningen,
v. mv. *...GINATE, bw. van randen -, van kanten voorzien.
-D, dw. bn. gerand enz.
Margined, (maar'-djind), dw. bn. 1. met een kant of
rand; 2. gekantteekend. *...iN G, dw. bn. 1. met een
kant of rand voorziend; 2. kantteekenend.
Margode, (maar'-ghood), s. soort harde blauwe steen, m.
Margot, (maar'-ghut), s. 1. soort baars (visch), m.; 2..
Margot (v. n.).
Margrave, (maar'-ghreev), m. markgraaf, m. *...IATE,.
(-ghree'-vi-et), s. markgraafschap, o. ...INE, ('-in), v.
markgravin, v.
Marian, (mer'-jen), v. Marianne (v. n.).
Mariet, (mer'-jet), s. (plant.) madeliefje, o.
Marigenous, (me-ridsj'-i-nus), bn. door -, uit de zee
voortgekomen, zee...
Marigold, (suer'-i ghoold), s. (plant.) goudsbloem, v.;
African -, Indische roos; corn-, wild -, wilde anjelier; marsh -, waterlelie, v. -anjelier, m. *- WINDOWS,
s. mv. (bk.) rozet-vensters, o. mv.
Marikina, (mer-i-ki'-ne), s. soort aapje (Zuid-Amerika),o..
Marinate, (nier'-in-et), bw. inleggen (in azijn, pekel)),
marineeren. *- D, dw. bn. gemarineerd. *...ING, dw. bn..
marineerend.
Marine, (me-rien'), s. gmv. zeewezen, o. marine, v.; zie
NAV Y. t -, m. (mv. -s), zeesoldaat, marinier. m. *-, bn.van
de zee, van de marine, zee...; -acid, zoutzuur; -architecture, scheepsbouw; -artillery, zee-artillerie; -char4
zeekaart; forces, zeemacht; - engagement, zeegevecht;
- glue, marinelijm; -insurance, zee-assurantie; -league,
zeemijl; -officer, zee-officier; -shell, - schelp, zeetrompet;
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- the visage, het gelaat bederven, - schenden; (ook fig.);
to - mirth, de vreugde bederven, - storen.

Marabout, (mor'-e-bout), m. maraboe (zek. vogel), v.
Maracan, (mer'-e-ken), s. soort (Braziliaansche) pape-

gaai, m.

Marakock, (mer'-e-kok), s. passiebloem, v.
Marai, (me-ree'), s. tempel (der Zuidzee-eilanders), m.
Maranatha, (mer-e-na'-the), tw. (Bijb.) de Heer is ge-

komen ! (dreigende uitroep van den apostel Paulus).

Maranon, (mer'-e-nun), s. (aardr.) Maranon, Amazonen-

rivier (Zuid-Amerika), V.

Maraschino, (mer-es-ki'-no), s. maraskijn (zek. likeur),v.
Marasmus, (me res'-mus), s. (gen.) uittering, v.
Maraud, (me-rood'), ow. (mil.) plunderen, stroopen.

gestroopt. *- ER, ('-ur), m. strooper, m.
bn. stroopend. -, s. (het) stroopen; to go
-, gaan maraudeeren.
Maravedi, (mer-e-wi'-di), s. Spaansch muntje (= 1V/4
cent Ned. ong.), o.
Marble, (maar'-bi), s. 1. marmer, o.; the Elgin's -s, de
bas-reliefs -, de marmers van Elgin (door lord Elgin uit
het Oosten medegebracht); block of-, blok marmer; statuary -, beeldhouwers marmer; artificial -, kunstmarmer, stuc; figured -, gefigureerd marmer; variegated-,
gespikkeld marmer; veined -, geaderd marmer; lumacelli
-, schelpmarmer; cipoli -, wit marmer; Brescia -,
punthoekig marmer;pudding-stone - ,rondhoekig marmer;
2. stuiter, knikker, m.; clay -s, knikkers van leem; to
play at -s, met knikkers spelen, knikkeren; to shoot
-s, knikkeren; 3. (drukk.) zetsteen, m. *-, bn. 1. van
marmer, marmeren; 2. gemarmerd; a - cover, een gemarmerde deken. * -CUTTER, m. steenhouwer, -polijster,
m. * -CUTTING, S. (het) steenhouwen, - polijsten. *- EDGED, bn. (boekb.) met gemarmerde hoeken. * -HEART,
m. v. (fig.) steenen hart, o. * -HEARTED, ho. (fig.) met
een steenen hart, ongevoelig. *- L1KE, bra. als marmer;
(ook fig.); onverbiddelijk, hardvochtig. 5 -;MILL, S. marmer-zagerij, V. *-QUAssy, s. marmergroef, v. *- SLAB, S.
marmerplaat, -tafel, v. *- WASH BALLS, S. mv. gemarmerde
zeepballen, m. mv. *-woRKER, m. marmerwerker, steen houwer, m. *- wonKs, s. mv., *- YARD, S. steenhouwerij, v.
Marble, (maar' -bl), bw. marmeren. *- D, dw. bn. 1. gemarmerd; 2. (vleeschh.) doorgroeid (met vet). *...In G, dw.
bn. marmerend. , s. (het) marmeren.
Marbly, (maar'-bli), bw. op de wijze van marmer.
Marc, (maark), s. droesem, m. wijnmoêr, v.; zie MARK.
Marcasite, (maar'-ke-zajt), s. (delfst.) ijzersteen, m.
...IC, (zit'-ik), bn. van ijzersteen.
Marcassin, (maar-kes'-sin), s. (wap.) wilde beer, m.
Mareeseent, (maar-ces'-sent), bn. verwelkend, kwijnend. *...CESSIBLE, (-ses'-si-bl), bn. verwelkbaar.
March, (maartsj), s. Maart (derde maand), v.; the 5 th. of-,
de vijfde Maart; the Ides of - , ( Rom. tijdr.) de Idus van
Maart (15 Maart); as mad as a - hare, zoo dol als een
Masrtsche haas (als een krolsche kat). *-, (mv. -es), 1.
(mil.) marsch, tocht, m.; dead -, lijk-, begrafenismarsch;
feigned -, boze -, geveinsde marsch; forced -, geforceerde marsch; to be on the - op marsch zijn; to conceal a - from, een marsch verbergen voor; to perform
a -, een marsch doen, - volbrengen; to steal a - upon,
een (dag)marsch winnen op; (fig.) een vlieg afvangen
aan; to set an army on -, een leger doen opmarcheeren,
- laten oprukken; 2. marsch (van trommels enz.), m.; to
strike up a -. een marsch slaan, - blazen; the rogues
-, (oudt.) zek. dans, rigidon; 3. gang, loop, stap; 4.
voortgang, m. vordering, v. *- Es, s. mv. grenzen, v. mv.
March, (maartsj), ow. (mil.) marcheeren, oprukken,
voorttrekken; to - back, terugmareheeren, - trekken; to
- down, afmarcheeren; to -forth, uittrekken; to - in,
intrekken; to - into, binnentrekken, -rukken; to - off,
afmarcheeren; to - on, - of - up, opmarcheeren, oprukken; to - out, uitrukken. *--, bw. doen -, laten
oprukken, in beweging zetten; he -ed an army, hij liet
een leger oprukken; he was -ed with his regiment into
garrison, hij werd met zijn regiment in garnizoen gehouden; to - back, laten terugtrekken; to - forth, laten
uitrukken; the sentinels were -ed ,forth to their stations,
de schildwachten werden buiten de verschansingen op
* - ED, dw.
*-ING, dw.

MAR.
- surveyor, (werkt.) gangmeter (van een schip); - watch,

scheepsklok, - horloge.

Mariner, (mer'-in-ur), m. zeeman, matroos, m.;-'s con ipass,
zeekompas; -'s needle, magneet -, kompasnaald; -'s card,
(zeev.) windroos.
Marino (San), (san-mer- i' -no), s. (aardr.) San-Marino
(republiek in Italië), o.
Marinorama, (mer-in-o- ra' -me), s. zee-panorama, zeegezicht, o.
Mariput, (mer' -i -put), s. (nat. h.) zorilje (van het geslacht der stinkdieren), v.
Mariscus, (me'-ris'kus), s. (plant.) grooto vijg, v.
Marish, (mer'-isj), S. moeras, o. *-, bn. moerassig.
Marital, (mer' -i-tul) bn. van den (gehuwden) man, maritaal, mans...
Maritime, (mer'- i -tim-), be. de zee betreffend, van de
zee, zee...; maritiem; -- court, 1. rechtbank voor assurantie- zaken; 2. zee- consulaat; - law, wetboek voor zeeza
legislation, wetgeving voor het zeewezen; - ser-ken;
zeedienst; - town, zeehaven, -stad; the - powers,-vice, .
de zeemogendheden. 1
Marius, (meer' - i -us), m. (Rom. gesch.) Marius (m. n.).
Marjoram, (maar' -djo-rum), s. (plant.) orego, v.; sweet
-, marjolein. v.
Merk, (maark), m. Markus, Marcus (m. n.).*-, s.1. teeken,
blijk, o.; - of ignorance, blijk -, bewijs van onwetendheid; 2. merk, merkteeken, wit, (fig.) doel, o.; to hit
the -, het wit treffen; (ook fig.); to overshoot the -, voorbij het wit schieten; (fig.) het doel voorbijstreven, - te
buiten gaan; to shoot at a -, op het wit -, naar de schijf
schieten; to be near the -, (fig.) dicht bij de waarheid
zijn; to be over the -, de waarheid overschrijden; to be
under the -, beneden de waarheid zijn; to be op to the
-, voet bij stuk -, oog in 't zeil houden; 3. moedervlek (op de huid), v.; 4. letter of -, kaperbrief,
kaperschip; land-, landmerk; load-, diepgangsmerk;
leading-, geleidemerk, -boei; light water -, diepgangs merk voor ledige schepen; sea -, boei, baken; thwart-,
dwarsmerk; to wlieather a -, to open a -, een merk
doorzeilen; water-, watermoet; 5. (rijsch.) kenning (aan
de paardetanden); 6. kenniegevin g, waarschuwing, v.; 7.
merk, kruisje (tot handteekening); 8. mark (gewicht en
munt); 9. brandteeken; 10. brandmerk, o.; 11. handkrul,v.;
12. law of-. recht van wedervergelding. *-BANco,s.(kh).
wisselmunt = f 0.85 cent ong.) gewicht ( 233 gram ong.)
Mark, (maark), bw. 1. merken (goederen enz.), kenteekenen, nummeren; 2. opmerken, opletten. acht geven
(op); 1V. -ed lijm closely, N. sloeg hem oplettend gade;
a sharper -ed him for an easy prey, een beurzensnijder
had hem als een gemakkelijke prooi opgemerkt; 3. (vee
to be -ed, kenningstanden hebben; 4. to - out,-arts.)
merken, aanwijzen (door teekens); fatality seemed to me out for an untimely death, het noodlot scheen mij tot
een ontijdigen dood te hebben bestemd; they had always
-ed him out for a genius, men had altijd in hem een
genie voorspeld. *-, ow. 1. opletten, acht geven; 2.
spatten (van een pen). *, ABLF, (- i -bli), ow. merkbaar.
-ED,(maarkt), dw. bn. gemerkt enz.; zie 51AEEK. *--FDLY,
bijw. beteekenend, aanwijzend. *- ER, m. v. 1. die merkt,
aan -, opteekent; 2. merker, -ster, m. v.; 3. markeur(bij
liet biljart). -. s. merkteeken, viesje (in het spel). o.
Market,(maark'-it),s. 1. markt, hal,v.; butcher's -, vleeschhal; poultry -, kippenmarkt; clerk of the -. marktmeester; to go to -, naar de markt gaan; 2. markt -, handelsplaats, v.; the London -, de Londensche markt; to find no
credit in the -, geen crediet ter beurze hebben; 3. (kb.)
verbruik; débouché, v.; home -, binnenlandsch verbruik;
foreign -, vreemde markt; the American -, de Amerikaansehe markt; the -for cattle, de veemarkt; lo find a-,
Bene markt -, een débouché -, aftrek vinden; to fi -rad a ready
-, gereede asnemers vinden; 4. verkoop, m. debiet, o.;
flour -s are dull, de meelsoorten vinden weinig koopers,
de meelmarkt is verlaten; a damp was thrown on the
money -, de geldmarkt is lusteloos; to come to a bad -.
met schade verkoopen; to understand the -. de beurs
verstaan; 5. prijs, koers, m.; money - , beursnoteering;
railway -, share -. spoorwegactiën-koers; the -is low,
de markt is laag; the - rate of interest, geldkoers, dis
the - rate price of gold, de goudkoers. *- BELL,-cont;
s. marktklok, v. *- cRIZR., m. marktschreeuwer. kwak
dat-zalver,m.*cRos(j)arktuien
de mis begonnen is), o. 0 -DAY, s. marktdag, ni. *--Drr s,
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s. mv. marktgelden, o. mv. *-roLK(s), m. ruv.marktbezoekers, m. mv. * -GARDENER, m.warmoezier,groenteverkooper, m. -GELD, s. markt -, staangeld,o. *_HOUSE, s. ver
magazijn, o. * - MAID, V. marktmeisje, koop -kophuis,
verkoopster ter markt, V. *-MAN, m. marktbe--ster,
zoeker, uitventer, (ook) kooper, m. *- PENNY, s. markt
* -PEN1\IES, s. niv. woekerwinstjes,-penig,m.ldo
buitenkansjes, o. mv. *-PLACE, s. marktplaats, - plein,
V. 0. ° -PRICE, * -RATE, S. marktprijs, - koers, M. * -TOwN,.
s. 1. handels -, stapelplaats, v.; 2. marktvlek, o.
MASS, V.
V. marktbezoekster, in-, verkoopster, v.
Market, (maark'-it), ow. markt houden, uitgestald zijn,.
ter markt koopen, - verkoopen; to go -ing, ter markt
gaan, provisie inhalen. * - ABLE, ('- i - bl), bn. 1. verkoop
goede qualiteit; - iron, prijswaardig ijzer;- 2.-bar,vn
gangbaar; - value, gangbare -, muntwaarde. * -ABLENESS,.
('i -bl -nes), s. 1. verkoopbaarheid; 2. gangbaarheid; 3.
goede qualiteit, V. ° -ING, dw. bn. markthoudend. -,.
s. 1. (het) markthouden, uitstalling; 2. gekochte waar,
v. marktgoed, o.
Marking, (maark'-ing), dw. bn. merkend. *-, s. (het)
merken enz.; zie MARK, bw. *- INK, s. merkinkt, m.
*-IRON, s. 1. brandijzer; 2. (zeev.) ritsijzer, 0. *-NUT,
s. soort galnoot (tot merkinkt), v.
Marksman, (maarks'-men), m. 1. scherpschutter, mikker;
2. (recht.) onderteekenaar met een kruisje, m.
Marl, (maarl), s. (aark.) mergel, v.; argillaceous -, zachte klei, leemaarde. *- PIT, S. mergelgroef, v. *- SLATE, S.
mergellei, v. *- STOi\ E, S. harde mergel, v.
Marl, (maarl), bw. 1. (landb.) mergelen, met mergel mesten; 2. Zie MIZAELINE. *-ACEOUS, (-ee'-sjus), bn. mergelachtig. 5 -ED, dw. bn. gemergeld.
Marlborough, (mal' -bro), m. Marlborough (hertog, Eng.
veldheer, 1(350-1722).
Marline, (maar' -ho), s. (zeev.) marllijn, rollijn, v.; tarred'
-, geteerde marllijn. *-sNAKEs, s. mv. bos marllijn, m.
*- sPIKF., S. marlpriem, V.
Marline, (maar' -lin), bw. (zeev.) marlen; to - the foot
rope to a sail, het onderlijk aan een zeil marlen. *- D,
('-hod), dw. bn. (zeev.) gemard.
Marling, (maar'- ling), dw. marlend. *-, s. 1. (het) marl en ; 2. marling, V. *-HOOT, S. marlslag, m. *- SPIKE, S.
marlpriem, m. * -SPLicE, s. splitsijzer. o. - hoorn, m.
Marlite, (maarl'-ajt), s. soort mergel, v.; bituminous -,
stinksteen....ITIC, ('ie-ik), zie MARLY.
Marly, (maarl' -i), bn. 1. mergelachtig, 2. vol mergel.
Marmalade, (maar' -me-led), s. vruchten-gelei, marme-

lade, v.
Marmalite, (maar' -me-lajt), s. soort witte bergstof (zink
met ijzer), v.
Marmolite, (maar' -mo-lajt), s. soort slangensteen, m.
Marmoraceous, (maar -mo- ree' -sjus), be. marmerachtig. ...MORATE, (- mo-ret), -D, bn. gemarmerd. *...MOR.ATION, (- mo- ree' -sjun), s. (w. g.) marmering, v. (het)
marmeren. *...5]0RATUM, (- mo- ree' -tum), s. (mets.)marmerkalk, V.*...MOREAN,(- mo'-ri. en),bn.marmeren,van marmer..
Marmose, (maar' -moos), s, buidelrat, v. *- T, ('-mo-sit),
s. (Steak.) aapje, o.
Marmot, (naaar' -mut). s. marmot, v. mornieldier,o.;German
-, veldrat, v. hamster, m. *-risx, s. soort brasem, m.
Maronites, (mer'-on-alts). mv. Maronieten (Christenen
van den Libanon in Klein- Azië), m. mv.
Maroon, (me-roon'), m. boschneger, in. *-, bn.kastanjebruin. *-, bw. (zeev.) 1. wegloopen (van schip); 2. (mis
een onbewoonde kust afzetten. * - ED, dw.-daigers)op
bn. (zeev.) weggeloopen enz.; zie MARooic, bw.
Marow, (me-row), s. strooper. m.
Marplot, (maar' -plut), m. aanbrenger -, ontdekker (eenex
samenzwering enz.), m.
Marque, (maark), s. 1. zie MARK; letters of -, (oorl.)kaperbrieven; 2. kaperschip, o.
Marquee, (mar- kie'), s. 1. (mil.) officierstent, v. * -TICBS,
S. mv. (kb.) tentlinnen, o.
Marquess,(maar'-kwes),v. markierin,v.*- FS,* - ISLANDS,
mv. (aas-dr.) Markiezen-eilanden (Stille Zuid -zee), v.mv.
Marquetry, (maar' -ket-ri), s. ingelegd (meubel)werk,mozaïek, o.
Marquis, (mar'-kwis), m. markies, m. * - ATE, ('-et), s.
markiezaat, markgraafschap, o. *-sniP, s. markiesschap.
o. titel -, m. waardigheid van markies, v.
Marred, (maand). dw. bn. bedorven enz.; Zie MAR. *...ER,
('-us-), m. V. bederver, ni. bederfster, v.
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Marriable, (mer'-ri-i-bl), Zie MARRIAGEABLE.
Marriage, (mer'-idsj), s. 1. huwelijksfeest, o. bruiloft, v.;

Marsupite, (maar'-su- pajt), s. versteend schelpdier (naar
een buidel gelijkend), o.
Mart, (maart), s. zie MARKET. *-, bw. en ow. (Shak.)
koopen en verkoopgin, handelen, schacheren. 5 11005E,
s. entrepot, o. *-TOWN, S. vrijstad, v.
S.
Martagon, (maar'-te- ghun),s. goudwortel, m. schelkruid,o.
Martel, (maar'-til), bw. kloppen, hameren.
Martello, (maar - til' -lo),- tower, s. (Eng. g.) Martino- toren;
verdedigingswerken aan de kust (tegen een verwachten
inval van Bonaparte in 1798), o. mv.
Marten, (maar' -tin), s. 1. Zie MARTIN; 2. marter, m. bunsing; 3. muurzwaluw, V.
Martern, (maar' -turn), Zie MARTEN.
Martha, (Trier'-the), v. Martha (v. n.).
Martial, (maar' -sjul), bn., * -- LY, 1. krijgshaftig; - appearance, krijgshaftig voorkomen; 2. militair, krijgs...;
- music, militaire muziek; - array, slagorde; court -,
krijgsraad, militair hof; - equipage, krijgstoerusting; law, krijgswet; 3.(scheik.)ijzeren,ijzerhoudend.*-,m.Martialis (Rom. dichter), m. s. 1. krijgshaftigheid;
2. krijgsoefening, exercitie, v. *- IST, m. (spott.) voor
-vechtr,m.
Martin, (snaar' -tin), m. Maarten, Martijn (m. n.). *-,
S. Zie MARTEN. *-MAS, S. (r. k.) St. Maarten (feest),
0. 5 -MAS-BEEF, s. gerookt vleesch, o.
Martinate, (maar'- tin-et), bw. naar een overzeesche kolonie verbannen. deporteeren.
Martinet, (maar' -tin- sit), s. gierzwaluw, v. *-, m. (mil).
gestreng officier, m. -s, mv. (zeev.) dampgording, v.
Martingal, (maar'- tin-ghul), s. 1. (r ( sch.) springteugel;
2. (zeev.) Spaansche ruiter, m. doove jut, v.
Martinique, (maar -tin -ik'), *...QUO, (- ko'), s. (aardr.)
Martinique (Westindisch eiland), o.
Martlet, (maart' -lit), s. 1. muurzwaluw, v.; 2. zie KARTIN ET; 3. (wap) vogel zonder pooten, m.
Martyr, (maar -tIr), m v. martelaar, m martelares, v.; for the faith, martelaar voor (van) het geloof; to die a -,
als martelaar sterven; he is a - to the gout, hij wordt
door de jicht gefolterd. f -, bw. tot martelaar maken,
martelen. * - DOM, (' -duin), S. gasv. martelaarschap, o.;
to suffer -, het martelaarschap ondergaan. *- ED, bn.
gemarteld. *_OLOGE, ('- o-loodsj), S. lijst der martelaren,
v. 5 -OLOGICAL, (o-lodsj' -i-kul), bn. volgens de martyroloáie. 5 -oLOGY, (- rol' -o-dji), s. geschiedenis -, beschrijving der nnrtelaren, v. *- izE, ('-ajz), bw. (w. g.) lang
martelen.
-zam
Marum, (mee '-ram), s. (plant.) kattekruid, o.
Marvel, (maar'-vul), s. 1. wonder, wonderwerk, o.; 2.
zie JALAP; - of Peru, (plant.) balsemkruid. *-, ow.
- at, zich ver wonderen (over). * - ING, dw. bn. zich
verwonderend. -, s. verwondering, v. *- OUS, bn., -LY,
bij w. verwonderlijk; wonderbaar. -, s. (het) verwonderlij ke; they are ,fond of the -, het wonderbare trekt hen
aan. *-OUSNESS, s. verwonderlijkheid, v. (het) wonderbaar lij ke.
Mary, (mee' -ri) v. Maria (v. n.). 5 -BUO, s. (plant.) zip
1IARIGOLD. * --GROSS, S. mariagroot (zek. oude munt), m.
Mascagnin, (mes -ken'-jin), s. (scheik.) sulfaat van ammonia, o.
Masele, (mes' -sl), s. (wap.) doorboorde ruit, v.
Masculate, (mes' -kjoe-let), bw. versterken. *- D, dw.
ba. versterkt. *...ING, dw. bn. versterkend. -, S. (het)

2. huwelijk, o. echt, m.; prudent -, huwelijk uit berekening, gekoppeld huwelijk; a child of the second -, een
kind uit tweeden bedde. -ARTICLES, 8. mv. huwelijks
lijksstrikjes,
FAVORS, s. mv. huwe--vorwaden,.mcto*-lintjes, o. mv. *- GOOD, *-POJTION, S.
huwelijksgoed, o. *-LICENCE, S. huwelijksdispensatie, v.
verlof tot trouwen, o. * -- SETTLEMENT, S. weduwgift, v.
*- SUPPEa, s. bruiloftsmaal, 0. *-TIE, s. huwelijksband,
m. *- TREATY, S. huwelijkscontract, o. *-vow, S. trouwbelofte, v. jawoord, o.
Marriageable, (mer'-ri-dji-bl), bn. 1. huwbaar; the aqe, de huwbare ouderdom; 2. bevoegd om te trouwen.
Married, (mer'-rid), dw. bn. gehuwd enz.; zie a;
- life, de gehuwde -, echtelijke staat.
Marrier, (mer-ri'-ur), m. v. die uithuwelijkt, huwer,
huwster, m. V.
Marring, (maar' -ring), dw. bn. bedervend enz. f -, s.
(het) bederven enz.; zie MLR.

Marroon,. zie MAROON.
Marroquin, (mer'-ro-kin), s. zie MARocco, 2.
Marrow, (mer'-ro), s. 1. merg, o.; spinal -, ruggemerg;

vegetable -, sappige kauwoerde; 2. (fig.) kern, pit, v.
-BONE, S. 1. mergpijp; 2. knieschijf, v.; the -es and
cleavers, (volksuitdrukking) bezoek der slagers op een
bruiloft; down on your -s, (gem.) op uwe knieën. *- FAT,
s. (plant.) groene erwt, v. fi -SPOON, S. merglepel, m.
Marrow, (mer'-ro), bw. met merg vullen; (fig.) opvullen,

mesten.

Marrowish, (mer'-ro-isj), bn. mergachtig. *...LESS, bn.
zonder merg; (fig.) zonder kern of pit, krachteloos.
Marrowy, (mer'-ro -i), bn. vol merg; (fig.) krachtig, kernachtig.
Marry, (mer'-ri), bw. 1. uithuwelijken, trouwen; au - j
each other, met elkander trouwen; 2. (zeev.) een lange
splits maken. *-, ow. huwen, trouwen; he had married,
hij was in het huwelijk getreden. *-, bij w. (gom.) ay -!
yes -! zoo waarlijk! he, wat ge zegt! - will I! nu,
ik wil wel; - come up! heere, mijn tijd! * - ING, dw. 1
bn. huwend enz.; - buds, (zeev.) gesjorde watervaten,
o. mv. -, s. (het) huwen enz.; zie MAaaY; on his his daughter, bij het uitduwen z ij ner dochter.
Mars, (waars), m. 1. (fab. en sterr.) Mars (god van den
oorlog en planeet), m.; 2. (scheik.) ijzer, o.
Marsh, (maarsj), s. moeras, o. poel, m.; salt-, zoutput.
* -BENT, S. ,moerasbiezen, v. mv. 5 -BRED, bn. in -, uit
een poel geboren. *_CINQUEFOIL, s. rood vijfvingerkruid,
0. *-csOWFOOT, S. (plant.) vergiftige hanepoot, m.
*- ELDER, s. watervlierboom, m. *- FEVER, s. (gen.)
moeraskoorts, v. *- GENTIAN, s. herfstgentiaan, geineene
kamille, v. * -- GROUNDSEL, s. (soort) St.-Jacobskruid, o.
HORSE-TAIL, s. (plant.) water- paardestaart, m. schaaf
LAND, s. moerasland, o. *- 5ALLOw, S. Wa--gras,o.*
ter- maluwe, v. *_ MARIGOLD, S. goudsbloem, v. *-)ioss,
s. boommos, o. *- PENNYWOBT, s. water-penningkruid,
O. * -PINE, S. water- pijnboom, waterden, m. * - ROCKET,
S. water- klaver, v. *- SAMPSIB.E, s. 1. zeegras, o.; 2.
weedasch, v. *- SPURGE, s. (plant.) wolfsmelk, v. *- TARE,
S. poelwikke, (erwt), v. *-- TITMOUSE, S. poelmees(vogel),
V. * -TREFOIL, S. (plant.) beverklaver, V. *-WORM, s.
waterworm (soort van poliep), m.
Marshal, (maar' -sj ul), s. 1. maarschalk, m.; earl-, groot maarschalk; knight -, hofmaarschalk; field-, veldmaarschalk; 2. hofmaarschalk; 3. (mil.) kwartiermeester; 4.
officier van politie (Noord-Amerika); 5. tweede ceremoniemeester, m.; 6. - of the king's (of the queen's) bench, directeur der gevangenis van Southwark teLonden;7.(zeev).
gevangenbewaarder (op Engelsche oorlogsschepen), m.
-sEA,s.gevangenis van Southwark te Londen,v.*-sarp,
S. maarschalkschap, o. waardigheid -, ambt van maar
-schalk,v.o
Marshal, (maar' -sjul), bw. 1. rangschikken, scharen, vademen; 2. (Shak.) aanvoeren. *- ED, ('-sjuld), dw.bn.gerangschikt enz.; Zie MARSHAL. *-ER, ('-sj ul-ur), m.v.rangschikker, -ster, m. V. * -ING, dw. bn.rangschikkend.-,s.l.(het)
rangschikken enz.; zie MABSHAL;2.(wap.)balkordening,v.
Marshy, (maarsj' -i), bn. moerassig, vochtig. *-WEED, S.
waterplant, v.
Marsupial, (maar -sjoe'-pi-el), *...ATE, ('-eta, bn. (nat. h.)
tot de buideldieren behoorend. f -, s. (mv. marsupialia),
buideldier, o.

versterken.

Masculine, (mes' -kjoe.lin), bn., *--LY, bij w. 1. mannelijk;
- features, mannelijke trekken; - spirit, mannelijke
shaped,
geest, mannelijk verstand; 2. grof, van een man; -shaped,
grof gebouwd (van eens vrouw); 3. (taalk.) mannelijk;of
NESS,
S. 1.
the - gender, van het minnelij It geslacht. *mannelij k voorkomen, - karakter, o.; grofheid(van bouw,
van leden), v.
Mash, (mesj), s. 1. mengsel, mengelmoes; 2. gemengd
beestenvoeder, o. *-PINS, S. mv. netwerkersnaalden, v.
Cnv. * -TUB, * -TUN, S. moutkuip, v.
Mash, (mesj), bw. 1. mengen, vermengen; 2. fijnstampen,
wrijven; 3. mouten (bier). *-ED, (mesjt), dw. bn. ge mengd enz.; zie MASS. *-ING, dw. bn. mengend enz

-, S. (het) mengen.
Mashy, (mesj'.i) bn. 1. gemengd; 2. gestampt.
Mask, (maask), s. 1, masker, o.; to raise one's -.het -,
zijn masker oplichten; (ook fig.); to throw of the -, het
masker, afwerpen, zich ontmaskeren; under the - of
virtue, onder het masker der deugd; 2. maskerade, v.; 3.
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gelegenheidsstukje, -vers, o. klucht, v.; Comus, a -, by Mast, (maast), bw. masten, bemasten. L-ED; dw. bn. beMilton, Comus, kluchtspel door Milton; 4. (bk.) apenmast; three -, met drie masten.
tronie (aan deuren, fonteinen enz.), v. *-EousE, s. huis-, Master, (maas'tur), m. 1. meester, heer, m.; to speak as
lokaal voor maskeraden, o.
a -, als meester spreken; the - of the house, de heer
Mask, (maask), bw. maskeeren, vermommen; (ook fig.).
des huizes; to be - of one's self, meester van zich zel*-ED, (maakt), dw. bn. gemaskeerd, vermomd. * . aa ,
ven zijn; to be - of one's time, meester over zijnen tijd
('-ur), m. V. gemaskeerde, gemaskerde, m. v. -, m. paljas
zijn; to make one's self - of, zich meester maken van;
(bij een maskerade), m. * -ERY, ('-ur-i), s. maskerade,
2. heer, bezitter, eigenaar; 3. meester deskundige, ge-

vermomming, v. * -IT G, dw. bn. maskeerend, vermomleerde: great -s of our language, de groote meesters -,
mend. -, s. (het) maskeeren.
de scheppers onzer taal; he was - of his business, hij ver
Maslin, (mes'-lin), s. mengkoren, o. *--, bn. gemengd.
zijn vak in den grond; you will soon be - of the-stond
*- BREAD, S. masteleinbrood, o.
trade, gij zult het vak weldra meester zijn; heis thoroughly
Mason, (mee'-zn), s. metselaar, m.; -'swork, metselwerk;
- of Greek, hij is het Grieksch volkomen meester; he is
-'s laborer, opperman; free-, vrijmetselaar. *-ic,
a great - of the flute, hij is zeer sterk op de fluit ; to
(me-zun'-ik), bn. tot de (vrij)metselarij behoorend, metbe an eminent - of sarcasm, volleerd zijn in spotternij,
selaars..., maçonniek; - jewels, insignibn der vrijmetse- in ironie; 4. meester, onderwijzer, m.; head-, hoofdonlaars . * - RY , s. gmv. 1. metselwerk, o.; 2. (het) metselen;
derwijzer, rector; assistant-, hulponderwijzer; - of*arts,
3. vrijmetselarij, v.
. meester in de vrije kunsten, (ook meester indeletteren);
Masora, (mes'-o-re), s. Hebreeuwsch godsdienstig boek,
- in chancery, assessor bij het kanselarij-hof; - of the rolls,
0. * ...RETIC, (-ret' -ik), * ...RETICAL, bn . tot een masora
rijks-archivaris; - of the horse,opper- stalmeester; -of the
behoorend. *... ITE, m. schrijver van een masora.
hounds, opper-jagermeester; grand - of freemasons, groot Masque, (mask), s. zie MASK.
meester der vrijmetselaren; 5. (zeev)master (luitenant op
Masquerade, (mes -ke-reed'), s. 1. maskerade; 2. ver
Eng. oorlogsschepen), m.; - at arms, (schermk.) provoost;
v.; in -, vermomd, b-, ow. en bw. (zich)-moing,
-- attendant, havenmeester; band-, kapelmeester; - of
maskeren, - vermommen, gemaskerd uitgaan. *--R, (mes Greenwich hospital, gouverneur van het invaliedenhuis
kur-eed'•ur), m. v. gemaskerde, vermomde, m. v.
te Greenwich; 6. (zeev.) kapitein, gezagvoerder; 7. meesdw. bn. maskeerend, vermommend. -, s. (het) masketer, baas, m.; - mason, meester - metselaar; the - is out,
ren, maskerade.
de baas is uit(gegaan); 8. bestuurder, meester, m.; - of
Mass, (maas), s. (mv. masses), 1. massa, v. klomp, m.
ceremonies, ceremoniemeester; 9. (mil.) - general of the
menigte, v.; in a -, in massa; the - of people, de volks
ordnance, grootmeester der artillerie ; grand -- of Malta,
a - of ruins, een hoop bouwvallen; 2. (kb.) boe--mas;
grootmeester der Malthezer- ridders; 10. (titel) jongeheer,
del, m. massa, v.; - of bankruptcy, failliete massa; 3.
m. ; - Alfred, jongeheer Alfred ; little -s and misses,
(r. k.) mis, v.; high -, hoogmis; low -, laagmis, stille mis
jongeheeren en jongejuffrouwen; - doctor, heer dok
(zonder gezang); to say -, de mis lezen; to go to -, naar de
William, baas Willem. *-, bn. uitstekend, vol--ter;
mis gaan.roomsch-katholiek warden *-xooK,s.(r. k.)miskomen, opper... *-BUILDER, m . scheepsbouwmeester, m.
boek, o. *_nousE, s. (gem.) roomsch- katholieke kerk, v.
*- CHORD, s. hoofdsnaar, V. * -GUNNER, m. (zeev.)
*- MEETITG, S. groote volksvergadering (inz. in de Ver
konstabel-majoor, m. *- HAND, s. meesterhand, v.
Noord - Amerika), v . * -PRIEST, m.-enigdStav
*- JEST, s. voornaamste grap, v . *- KEY, s. 1. hoofd
'(r. k.) mispriester, m.
sleutel, keizer, M. *_LOCK, s. huis--sleut;2.vach
Massacre, (nies'-, e-kur), s. moord, m. bloedbad, o. menslot, o. *--LODE, s. (mijnw.) hoofdader, v. *-MASOH, M.
schenslachting, v. *-, bw. moorden, dooden. *-D, dw.
vrijmetselaar in den derden graad, meester, m.*-MOU LD,
bn. gemoord, geslacht. *-R, ('-ur), m. moordenaar, doos. volkomen model, o. *-MovER, s. 1. voornaamste aan
der, menschenslachter, m. *,..ICG. dw. bn. moordend,
hoofdspil, v. * -NOTE, s . (muz.) grond--legr,m.;2(fi)
slachtend.
toon, m. *- PASSION, s. heerschende hartstocht, m. Masser, (maas'-ur), m. (r. k.) misbedienaar, mispriesdrift, v. * -PIECE, S. meesterstuk, 0. * --PRINTER, m.
t er, n1.
(drukk.) meesterknecht, m. * -SPELL, s. alvermogende
Masseter, (mes' - si -tur), s. (out].) kinnebakspier, v.
tooverwerking, v. *-sln}w, s. (veearts.)knieboogspier,v.
Massicot, (mes'-si-kut), s. (scheik.) loodgeel, o.
* -SHIPWRIGHT, S. scheepsbouwmeester, M. *-ST RING,
Massiness, (maas' -i•nes), s. zie MASSIvvn ss.
s. hoofdsnaar, V. *- STROBE, s-TOUCH, S. 1. hand Massing er, (mes'-in-djur), s. Massinger (Eng. tooneeltrek eens meesters, v. m.; 2. (fig.) handeling -, daad
schrijver, 1585-1639).
eens meesters. v. *-TOOTH, s. kies, v. groote tand, m.
Massive, (maas'-iv), bn., *-LY, bijes. 1. zwaar, uit één
5 -WARDFI\ , M. opperste, eerste opziener, m.; - warden
stuk. massief; 2. dicht; 3. log. *-nESS, s. 1. zwaarte; 2.
of theetint, muntdirecteur, -nieester(in Engeland),wardijn,
dichtheid, v.; 3. (het) massieve; 4. logheid, v.
m. *-woEK.s. meesterstuk ,onverbeterlijkwerk,o. * -woRMassy, (maas'-i), zie MAssivE.
KER, nl. 1. meesterknecht; 2. (fig.) voornaamste bewerker,
Mast, (naast), s. 1. (zeev.) mast, m. steng, v.; 2. mastaanlegger, m. *-WORT, S. (plant.) meesterwortel, m.
boom, m.; cap of a -. ezelslioofd; chain necklaces of the Master, (maas'-tur), bw. 1. vermeesteren, beheerschen,
-, ijzeren mast- kettingband; coat of the -, mast-broein bedwang houden, overwinnen (een hinderpaal enz.);
king; driver -, druilsmast; to secure a -, een mast vast2. verkrijgen (door oefening), vatten.
zetten; half - high, halfsteng; hoops of the -, kuipban- Masterdom, (maas'-tur-dum), s. meesterschap, o. en v.

den van den mast; hounds of the -, nommerstukken; Mastered, (maas'-turd), dw. bn. vermeesterd enz.; zie
hounding of the -, lengte van de hiding tot de nummers;
MASTER, bw.
housing of the -, lengte van de hieling tot het opperdek; Masterful, (niaas'-tur-foel), bn., *-LY, bijw. 1. mees
holes and partners of the -, mast- vissing; jury-, nood
-terlijk,
voortreffelijk; 2. gebiedend, als heer.
h-s ees of the -, ooren van den mast; over -, te-mast; Mastering, (maas' -tur-ing), dw. bn. bemeesterend enz.
hoog getuigd; rake of a -, valling van een vlast; single
-, s. 1. (het) bemeesteren enz. ; zie MASTER, bw. ; 2.
-, zie PALFMAST ; spare , waarlooze steng; small -,
looierskuip, v.
-

kleine mast; step of a -, mastspoor; to cut a -, een mast Masterless, (maas'-tur-les), bn. 1. zonder meester ; 2.
kappen; to spend a -, een mast over boord zeilen; to
onbeheerd ; 3. bandeloos. *...LINE, *...LY, bn. en bijes. 1.
step a -, een mast in het spoor zetten; to spring a -,
meesterachtig; 2. meesterlijk. * ...LINESS, s. meesterlijk
een mast doen kraken . * -BEAM , s. zeilbalk, m. * CAR
-heid,v.
Lines, S. mv. klamaaien, v. mv. 5_-CLOTH, s. stengekleed, Mastership, (maas' -tur-sjip), s. gmv. 1. meesterschap,
0. *-COAT, s. broeking van den mast, v. 5 - FIEAD, S.
o. oppermacht, v. ; 2. voorrang, m. ; 3. meesterstuk; 4.
top van den mast, m. - zin. s. sluithout (der stengen), o.
(iron.) heerschap, o.; what news with your -^ ? (Shak.)
5 -noop, s. kuipband, m. *-HOUND, s. nommerstuk, o.
wat is er nieuws, heerschap ? 5. meesterrang, - titel, m.
*_ Ks aas. s.mv. noren, o. mv. 5- MAEER. m.mastenmaker, Mastery, (maas' -tur -i), s. (ins) 1. heerschappij, v. ; 2.
m. * --PROP , s. kielstut, m. *. SPARS, s, mv. rondhouten,
meesterschap, bezit, o.; they will fight for the - of the
0. mv. - ROOM, S. vissing-ruimte, v. 5 -TACKLE, s. Zij _passages, zij zullen om het bezit der bergpassen strijden;
takel, ni. 5 --TBW ART , s. zeildoft, ni. 5 -TRUCX, s. mast3. voorrang. ni.; 4. meesterlijkheid, v. uitstekend talent,
kloot, us. 5 -w EDGES .s.mv. mastkeggen, v. mv . * - WRUnG ,
o. bedrevenheid, v.
s. bocht van een mast, v.
Mastfut, (Inaast'-ful), bn. vol eikels, vol noten enz.
Mast, (maast), s. gmv. 1. (plant.) eikel, m.; 2' noot, v. Mastic, (mes'-tik), s. 1. mastik, wierook, m.; 2. (plant.)

494

MAS. -- MAT.

MAT.

('- i -bl),bn.vereenigbaar, vergelijkbaar, overeenstemmend.
kattekruid, o.; thijm, m.; - of bees, waskoek; 3. steen
* -ED, (metsjt), dw. bn. geëvenaard, gepaard enz.; zie
0. * -THYME, S. (plant.) amberkruid, o. * - TREE, S.-lijm,
MATCH, bw. en ow. * - ING, dw. bn. evenarend, parend
mastikboom, m.
enz. -, s. (het) evenaren, paren enz.; Zie MATCH, bw.
Masticable, (mes' -ti-ki-bl), bn. eet -, kauwbaar....cAen ow.
DoR, (- kee' -dur), s. (rijsch.) kauwgebit, o.
Masticate, (mes' -ti-ket), bw. kauwen. *- D, dw. bn. Matchless, (metsj' -les), bn., * - LY, bijw. zonder gelijke,
weêrgaloos. *- NEss, s. onvergelij kelij kheid, weêrgaloosgekauwd. *...ING, dw. bn. kauwend. -, s. (het)
heid, v.
kauwen. *...ION, (-kee'-sjun), s. kauwing, v. (het)
kauwen. *...oRY, ('-ur -i), bn. kauwend, tot het kau- Mate, (meet), m. v. 1. maat, makker, kameraad, gezel,
-lin, m. v.; her maiden -s, hare speelnooten; 2. gade,
kauwmiddel,
o.
(gen.)
wen behoorend. -, s.
man, vrouw, echtgenoot, m. v.; 3. mannetje, wijfje (van
.Masticot, (mes' -ti -kut), zie MASSICOT.
dieren), gaaiken (mannetje van vogels), o.; 4. dischgeMastiff, (maas' -tif), s. kettinghond, bullebijter, m.
noot; 5. schoolmakker; 6. ambtgenoot, collega; 7. (zeev.)
Masting, (maast' -ing), dw. bn. bemastend. *-, s. (het)
maat, adelborst, m.; carpenter's -, tweede timmerman;
bemasten, inzetting van masten, v. *- sHEERs, S. mv.
sailmaker's -, tweede zeilmaker; cook's -, koksmaat;
mastbok, m. *- SHED, S. mastenmakerij, v.
gunner's -, konstabelsmaat; - of a merchant man, opMastless, (maast'-les), bn. 1. masteloos; 2. (plant.) zonperstuurman op een koopvaardijschip; steward's -, bot
der eikels.
surgeon's -, tweede scheepsdokter 8.-telirsma;
Mastlin, (mest' -lin), s. zie MESLIN.
(schaaks.) mat (ook bn.).
Mastodon, (mes' -to-dun), s. zek. vóórwereldlijk monMate, (meet), bw. 1. huwen, paren, verbinden; 2. evensterdier, o. mastodon, m.
aren, op zijde streven; 3. zich gelijk stellen (met);
Mastoid, (mes' -tojd), bn. (ontl.) tepelachtig; - muscle,
4. het opnemen (tegen); 5. (schaaks.) mat zetten; 6. (fig.)
buigspier aan liet hoofd. *...TOLOGY, S. (- tol' -o-dji), s.
pal zetten; 7. overwinnen, verpletteren. *- D, dw. 1. gebeschrijving der zoogdieren, v.
paard; 2. mat gezet enz.; zie MATE, bw. * - LESS, bn. 1.
Mastress, (maas'-tres), V. meesteres, v.; zie MISTRESS.
zonder makker; 2. zonder gade, ongehuwd.
Masturbation, (mes -tur-bee'-sjun), s. zelfbevlekking, v.
vol
eikels.
Matelotte,
(met'-e-lot), s. (kookk.) matrozengerecht (van
Masty, (maast'-i), bn. (plant.)
visch enz.), o.
N[at, (met), m.v. 1. (vork.) Mattheus (m. n.); 2. (verk.)
Mateology, (mee -ti-ol'-o-dji), s. (-ies), ijdel gezwets, o.
Mathilde, Mat (v. n.).
beuzeltaal, v.
Mat, (met), s. mat, v. vlechtwerk, o.; straw -, stroomat;
door -, vloermat (voor de deur); thrummed -, chafed -, Mateotechny, (me-ti-o-tek' -ni), s. dorre -, onvruehtdragende kunst of wetenschap, v.
(zeev.) gespekte mat. *- BED, s. matras, v. *- FNLON, S.
(plant.) duizendgulden-kruid, o. *- GRASS, S. 1. (plant.) Mater, (mee' -tur), s. (out).) hersenvlies, o.; dura -, hard
hersenvlies; pia -, zacht hersenvlies.
nardus ; 2. bies, v. * - mAKE] , m. V. mattenmaker,
- maakster, M. V. * -SELLER, M. v. mattenverkooper, -ster, Materia medica, (me-ti'-ri-e-med'- i -ke), s. (gen.) ge
matten
biezen,
v.
mv.
neeskundige stof, v. onderwerp der geneeskunde, o.
III. v. * - WEED, S. Spaansch riet, o.
Mat, (met), bw. 1. met matten bedekken ; 2. vlechten Material, (me-ti'-ri- ul), bn., *- LY, bijw. 1. stoffelijk,
lichamelijk, van stof; 2. belangrijk, gewichtig, wezenlik.
(haren enz.); 3. plat maken, plat treden (gras). 'i -, ow.
*-, s. (inz. mv.) bouwstof, v. materiaal, o.; raw -s, ruwe
matten maken.
stoffen, materialen; rules which I had not -s to make
Matachin, (met'-e-sjin), s. (oudt.) zek. comische volksup, handboorden, waartoe mij de materialen ontbradans, m.
(bij
ken. -isnr, (me-ti'-ri-e-lism), s. gmv. 1. (wijsb.) leer
Matadore, (inet'-e-door), m. 1. stierdooder, matador
van de eeuwigheid der stof, v. materialisme, o.; 2.
stierengevechten); 2. (kaarts.) hoofdkaart, v. matador, m.
(het) hangen aan de stof alleen, geesteloosheid, grove
Match, (metsj), s. (-es), 1. lont, v. ; slow -, lont van
zinnelijkheid, v. *-rsT, m. v. aanhanger -, -ster van
(touw)werk (voor geschut); quick -, gezwinde lont; 2.
liet materialisme, materialist, m. v. *- ITY, (- ul'- i -ti),
zwavelstok,m.; phosphorus -, phosphorus- stokje; lucifer-,
*-y E5S, S. gmv. 1. stoffelijkheid, v.; 2. gewicht ; belang, o.
lucifer (zwavelstokje); 2. (de -, het) gelijke, (gem.) portuur;
wezenlijkheid, v.
he will find his -, hij zal zijn portuur vinden; he is
your -, hij is uwe portuur, hij is tegen u opgewassen; Materialize, (me-ti'-ri-el-ajz), bw. 1. verlicharnelijken,
stoffelijk -, lichamelijk maken, vormen; 2. alles als stof
he has not his -, hij heeft zijns gelijke (zijn weerga)
beschouwen. *- D, dw. bn. verliehamelijkt. *...ING, dw.
niet ; he was no - for my aunt, hij was tegen mijne
bn. verlichamelij kend.
moei niet opgewassen; we shall be a bad -for them, wij
zullen hen niet kunnen bijhouden; 3. (het) passende, Materiate, (me-ti'-ri-et), *- D, bn. (w. g.) uit stof bestaand, - gevormd. *...ION, (.ee'-sjun), s. stofvorming,
weerga, v.; they are a good -, zij passen goed bij
stofwording, V.
,elkander; 4. huwelijk, o. verbintenis, v. verbond, o.;
love -, huwelijk door liefde ; prudent -, huwelijk uit Materiel, (me-ti'-ri-el), be. tot het materiëel behoorend
niet
hij
was
(in
tegenst. van personeel).
he
was
not
averse
to
the
-,
berekening;
tegen het huwelijk; 5. (huwelijks)partij, v.; the richest Maternal, (me-tur' -nul), bn., * - LY, bijw. moederlijk.
*...NITY, ('- ni -ti), s. gmv. moederlijkheid, v. moederschap, o.
- in the country, de rijkste partij in het land; a capital
-, een groote (rijke) partij; she is no - for him, zij is Matfelon, (met'-fil-un), s. (plant.) matbloer, v.
geen partij voor hem; 6. worsteling, v. gevecht, o. strijd, Math, (math), s. hooioogst, m; after -, nagras, etgroen;
(fig.) verjonging.
m.; solemn -es, godsdienstspelen (der ouden); rowing
-, sailing -, roei- en zeilwedstrijd; wrestling -, wor- Mathematic, (meth -i- met' -ik), * - AL, be., *- ALLY, bijw.
wiskunstig, -lijk, mathematisch. *- IAN, (- ti sjun), m. v.
stelpar tij (om een prijs enz.); fencing -, schermpartij,
wiskunstenaar, -Hares, m. v. mathematicus, m. f -s, mv.
v. assaut. o.; 7. (spel) partij, v.; chess-, schaakpartij,
wiskunst, mathesis, v.
schaakwedstrijd; 8. gevecht, o.; 9. weddenschap, v.;'t is
as -, het gaat. *--BARREL, s. (mil.) lontvat, o. * -Box, Mathemeg, (meth'- i -megh), s. (soort) kabeljauw, m.
S. 1. tonderdoos, v.; 2. zwavelbakje, o. 5 -LOCK, S. 1. Mathes, (meth'-is), s. (plant.) dolle kamille, v.
vuurslag; 2. lontgeweer, o. * -MAKER, m. v. 1. huwelijk - Mathew, (me-tjoe), m. Mattheus, Thijs (m. n.).
maker, - maakster, koppelaar, -ster, m. v.; 2. fabrikant Mathesis, (met-thi'-zis), s. wiskunde, v.
van lucifers, - van zwavelstokken, m. *- MAKING, S. kop- Mat(h)ilda, (no- til '-de), v. Mathilde (v. n.).
pe l arij , koppeling (van huwelijken), v. *-- STICK, S. lont - Matin, (met'-in), be. van den ochtend; morgen...; - orison,
vroeggebed. *- s, S. mv. (r. k.) vroegmis, v.
stok, m. *- TUB, s. (mil. en zeev.) lontbalie, v. -vat, o.
.Match, (metsj), bw. 1. evenaren; 2. doen evenaren, een Matrass, (met'- tres), s. (scheik.) distilleerkolf, v.; zie
MATTRESS.
mededinger geven (aan); 3. wederstaan, het hoofd bieden
(aan), zich meten (met); 4. overeenbrengen, paren, hu- Matrice, (me-tries), s. 1. (ontl.) baarmoeder; 2. (werkt.)
matrijs, v.; 3. muntstempel, m.; 4. ijkmaat, v.; 5. (very.)
wen (kleuren enz.); 5. doen bijeenpassen; 6. in evenrede vijf oorspronkelijke kleuren (zwart, wit, blauw, rood
digheid brengen; let poets - their subjects to theirstrength,
en geel).
een dichter moet zijn onderwerp naar zijne krachten afmeten ; 7. uithuwelijken, door den echt verbinden ; 8. Matricide, (met'-ri-sajd), s. moedermoard, m. *-, m. v.
moedermoordenaar, -ster, m. v. *...DAL, ('-dal), bn. moezwavelen (fust). *-, ow. 1. huwen, zich verbinden; 2.
dermoordend.
paren (van dieren); 3. - with, bijeenpassen, -komen;with
Matricuila, (me-trik'- joe -le), s. register, o.naamlijst,rol,v.
.0 lash to -, met een gordel die er bij hoorde. *- ABLE,

MAT.
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*-, ^ Matting, (met'-ting), dw. bn. met matten dekkend enz.;
bn. tot de inschrijving behoorend .
Zie MAT, bw. b-, s. matwerk, o. matten, v. mv.
Matriculate, (me-trik' -joe -let), bw. inschrijven op een Mattock, (met' -tok), s. houweel, o. spade, v.
register,/- een rol enz.; immatriculeeren. *-, s. geïmma- Matthew, (met'-tjoe), m. Mattheus (m. n.).
triculeerde, m. V. *-D, dw. bn. geïmmatriculeerd. *... ION, Mattress, (met'- tres), s. matras, v.; wool -, wollen ma(-lee'-sjun), s. inschrijving, immatriculatie, v. *-BooK,
tras; hair -, paardenharen matras; straw-, stroozak,
s. immatriculatie -boek, o.
stroomatras . *-MAKER, m. v. matrasmaker, - maakster,
.Matrimonial, (met-ri-me'- ni -ul), bn., * -LY, bijw. echm. v.
Matricular, (me-trik' -joe -lur), s. zie MATRICU LA.

telijk, huwelijks...; - duties, huwelijksplichten; - love, Maturant, (met' joe- runt), s. etterbevorderend middel, o.
huwelijksliefde; - faith. huwelijkstrouw. *...MONIOUS, Maturate, (metsj'- oe -ret), bw. 1. rijp maken, doen rijpen;
bn . Zie MATRIMONIAL .
2. (gen.) doen etteren. °-, ow. rijpen, rijp worden. *-D,
Matrimony, (met'-ri-mo -ni), s. gmv. huwelijk, o. echt,
dw. bn. gerijpt enz.; zie MATURATE . *...ING, dw. bn. rijm.; to be joined in -, door den echt verbonden zijn.
pond. -, s. (het) rijpen enz.; zie MATURATE. * ...ION,

zie MATRICE .
Matron, (met'-run), v. 1. bejaarde vrouw, - dame; matrone; 2. huismoeder; 3. (recht.) vroedvrouw (als deskundige); 4. gasthuismoeder, V. * -LIKE, bn . zie MATRONAL.
Matronage, (met'-run-idsj), s. gmv. staat -, rang eener
matrone, m.
Matronal , (met-run -ui), bn. huismoederlijk, deftig; eer baar; - years, rijpe jaren, leeftijd (eener vrouw).
i

_Matrix, (me' - triks) ,

Matronhood, (met'-run-hoed) , zie

MATRONAGE .

(- ree' -sjun), s. rijpwording, v. *...IvE, s. rijpmakend -,
etterbevorderend middel, o. -LY, bijw. rijpmakend, et-

terend.

(metsj- oer'), bn., *-LY, bijw. rijp; - in years, in jaren; the scheme was -, het plan was
rijp. *-, bw. doen rijp worden. *-, ow. 1. rijp worden;
2. (k11.) vervallen, verschijnen (van wissels enz.). *-D,
(-tjoerd'), dw. bn. 1. gerijpt; 2. (kh.) vervallen. *... ESCENT,

Mature,

of age, rijp

(-es'-sent), *... ING, dw. bn. rijpend, rijp wordend. * -NESS,

Matronize, (met'-run-ajz), bw. het uitzicht -, de manie - zie MATURITY, s.
ren eener matrone doen aannemen. *-D, ('-ajzd), dw. Maturity, (me-tsjoer'- i -ti), s. gmv. 1. rijpheid, v.; 2.
bn. tot matrone gemaakt. *... ING, dw. bn. tot matrone
(kh.) vervaltijd, m. (het) vervallen (van wissels enz.);
makend.
at -, op den vervaltijd.
Matronly, (met'-run -li), bn . zie MATRONAL .
Matutinal, (met joe' ti nul), *... TINE, (-tajn), bn. vroeg,
-

-

Matross, (me- tros'), m. (-es), s. 1. trossoldaat, treinsoldaat
tot den morgen behoorend, ochtend...
(bij de artillerie), 2. (zeev.) hulpkanonnier, m.
Maud,
* -LIN, V. (vork.) Magdalena,Lena,Leentje
Mattamore, (met' -te- moor), s. korenkelder (in Indië), m.
(v. n. ) .

.Matte, (met' -te), s. 1. kopererts, o.; 2. (plant.) soort Maudlin, (maod'-lin), bn. 1. beneveld, betraand; 2. half
thee, v.
dronken, opgewekt; 3. verdommelijkt. *-, s. (plant.)

Matted , (met'-tid), dw. bn. met matten belegd; Zie MAT,
bw. k-, bn. vermengd; - locks, verwarde haren.

Matter , (met'-tur), s. 1. stof, materie; 2. stof, v. onderwerp; o.; the - in hand, de onderwerpelijke zaak; this
is no - of astonishment, dat is niet te verwonderen,
daarover behoeft men zich niet te verwonderen; - of
joy, reden tot vreugde; 3. zaak, v.; a small -, een metige zaak; thus the - ended, aldus eindigde de zaak; !
what is the -? wat is het? waarvan is sprake? wat is ^
er te doen? what 's the - with your head? wat scheelt i
u aan het hoofd? that is the -, ziedaar de zaak; daarop
komt het aan; something is the - with that child, daar is
iets gaande met dat kind; what could be the - with me? 1
wat kan er in mij omgaan ? as if nothing at all was the j
-, alsof er niets gaande was; there is nothing tjee -,
het is niets; er is niets aan de hand; it is no -, no -, .
het is niets; het komt er niet op aan; no such -, vol - j
strekt niet, dat is niet zoo; that 's no great -, er is niet

St.- Jakobskruid, o.
Manger, (mao'-ghur), *... GRE , bijw. ten spijt van, ondanks.

Maukin, (mao'-kin) , Zie MALKIN.
Maul, (maol), s. 1. moker; 2. knuppel, m.; top-, (zeev.)
moker in de mars. *-STICK, s. (schild.) leunstok, m.
Maul, (maol), bw. 1. kneuzen; 2. kloppen, hameren . * -ED,
(maold), dw. bn. gekneusd enz.; zie MAUL, bw. * -ING,
dw. bn. kneuzend. -, s. (het) kneuzen; kneuzing, v.
Maunch, (mauntsj), s. (-es), mouw, v.
Maund, (maond), s. 1. mand, v. korf, m.; 2. gewicht van
100 pond (in Bengalen), o. *-, bw. en ow. mompelen,
knorren. *-ER, ('-ur), m. v. 1. bedelaar, bedelares; 2,
klager, klaagster, in. v. 5 -ERING, ('-ur-ing), s.weeklacht,
v. (het) weeklagen.

Maundril, (maon'- dril), s. 1. (mijnw.) soort houweel, o.
spade, v.; 2. (stoomw.) bos van een draaibank, m. *-Box,
s. (stoomw.) potstaak, m. * -PLUG, s. sleutelpen, v.
Maundy-Thursday, (maon'-di-thurs'-dee), s. Witte
veel aan gelegen; a - of form, een zaak van vorm; a
Donderdag, m.
- of importance, een zaak van gewicht; a - offact, een Maurice, (mor' -is), m. Maurits, Moritz (gin. n.).
feit, een daadzaak; a. - of fact man, een man van han- Mauritania, (mao-ri-tee'-ni -e), s. Mauritania, (het) Moo, delen; in plain common place - offact, om het in ronde
renland, o.
woorden uit te drukken; a - of business, een handels- Mauritius, (mao-ri'-sjus), s. (aardr.) Mauritius, Ile de
:zaak, een affaire: a - o f course, een eenvoudige -, naFrance (eiland), o.
tuurlijke zaak; a - of history, een historisch feit; to Mausolean, (mao- zo - li' -un), bn. tot een grafgesticht be.speak to the -, dingtaal spreken; to cone to the -, om
hoorend, mausolisch. *...LEUM, (- li' -um), s. (mv. mausolea),
op de zaak -, om tot de quaestie te komen; to cut the 1. grafgesticht, - kelder, o. m.
short, om kort te gaan; be the - how it may, laat het Mausolus, (mao -zo'-lus), s. (gesch.) Mausolus (een koning
zijn zoo als het wil; put a good face upon the -, houd
van Carië in Klein- Azië).
u goed, blijf bedaard bij de zaak; to come near the -, Mauther, (mao'-thug), v. dartel meisje, o.
het onderwerp naderen, op het punt staan zich te ver- Mavis, (ine' -wis), s. 1. meeuw; 2. zingende lijster, v.
wezenlijken; upon the whole -, upon the -, eigenlijk, Maw, (mao), s. 1. maag (van dieren), v.; 2. krop (van
in den grond; it is a - of ten shillings, het is een affaire
vogels), m. 3. (gem.) pens, v. buik, m.; 4. vogelzaad, o.
van tien schellingen; a - of six miles, niet meer dan
*-woRM, s. ingewandsworm, m. made, v.
zes mijlen; to carry a small -, eer. poosje stilhouden ; Mawk, (maok), s. 1. worm, m.; 2. geile deern, v. * -INGLY,
Zet us observe how -s stand, laat ons beschouwen hoe
('ing-ly), bijw., *-Isa, bn., * -ISHLY, ('-isj -li), bijw. 1.
, de zaken
staan; to carry -s too far, de zaak te ver
walglijk; 2. laf, smakeloos, afgezaagd . 5 -ISHNEss, ('-isjdrijven; -s have succeeded thus far, tot dusverre zijn de
nes), s. 1. walglijkheid; 2. lafheid, smakeloosheid, v.
zaken goed gegaan; to settle -s, de zaken regelen, - schik- Mawks, (maoks), s. slot, v.
ken; 4. (recht.) feit, o.; - and manner, de quaestie on (le Mawky, (maok' -i), bn. vol wormen of maden.
vorm; to try -, to judge a -, een quaestie onderzoeken; Mawmet, (mao'-mot), m. 1 . Zie MAHOMET; 2. afgodsbeeld,
5. (gen.) materie, v. etter, m.; to resolve into -, to grow
o. * -RY, ('-ri), s. afgoderij, v.
to -, etteren.
Mawmish, (mao'-misj), bn. 1. dwaas, gek; 2. walglijk,
'Matter, (met'-tur), onp. w. er aan gelegen zijn; it -s
misselijk.
little, er is weinig aan gelegen; it -s not, het komt Mawworm, (mao'- wurm), s. (veearts.) maagworm, in.
er niet op aan; what -s it, wat is er aan gelegen. Maxilla, (meks'-it-le), s. (ontl.) kakebeen, o. bovenkaak,
* - , ow. (gen.) etteren. * - , bw. aanzien. * -ED, ('-id),
v. * - R, ('-lur), *-RY, bn. tot de kakebeenderen behoo-

1. dw. aangelegen; 2. geëtterd, gerijpt (van een wond).

* -LESS, bn. 1. zonder stof; 2. zonder etter.
M attery, (met'-tur -i), bn. (gen.) etterend.

rend, kakebeens..., kinnebaks...

5

... IFORM, (-il' -li- form),

bn. kakebeenvormig. *... IPED, (il'- li -ped), bn. kaakpootig
(van kreeften enz.).

MAX. - MAZ.

ME. - MEA.

Maxim, (meks'-im), s. grondregel, m. *-MONGER, m.

Me, (mi), pers. onw. ie p. 3e en 4e naamv. my, aan mij; she
knew -, zij herkende mij; follow -, volg mij; they spoke
of -, zij spraken van mij; it appeared to -, het scheen
mij toe; she gave it to -, zij gaf het mij; he sent - a basket of game, hij zond mij een korf met wild; who called'
- ? wie riep mij ? ah -1 helaas ! dear -1 goede
hemel! groote God! I followed - close, (verouderd) ik
volgde van nabij.
Meacock, (mi'-kok), bn. (Shak.) laf, bevreesd. f-, m.
lafaard, m.
Mead, (mied), s. 1. meede, v. honigwater, o.; 2. anjer, m.
warande, weide, v.
Meadow, (med'-o), s. weiland, o. weide, v. gras-, hooiland, o.; queen of the -, (plant.) klokbloem. *_BOUTS,.
s. mv. boterbloempje, o *_CAMPION, s. vliegenvanger (insect), m. * -GRASS, s. hondsgras, 0. * -GROUND, S. Weidegrond, m. *- IRON-oRE, s. (delfst.) ijzererts onder de
graszoden gevonden, o. * - LARK, s. veldleeuwerik, m.
* -PINKS, s. mv.koekoeksbloem, v.* -RUE, s. (plant.) waterruit, v *- SAFFRON, s. (plant.) nachtjuffer,v. hondsvergif, o. * -SAXIFRAGE, S. seselikruid, 0. *-QUEEN,
*-swEET, *-WORT, s. weideboksbaard, m. *- TREFOIL,
s. weideklaver, v.
Meadowy, (med'-o -i), bn. vol weiland.
Meager, (mi'-ghur), bn., * - LY, bijw. 1. mager, dor; were his looks, (Shak.) hij zag vermagerd uit; a - soil,
een magere -, dorre grond; 2. (fig.) arm, armzalig, pover;.
a - style, een magere stijl; - day, (r. k.) vastendag.
*-NESS, s. 1. magerheid, dorheid; 2. armoede, armzaligheid, V.
Meagre, (mie'-ghur), zie MEAGER.
Meak, (miek), s. zeis, v.
Meal, (miel), s. 1. maal, o. maaltijd, m.; to eat three -s
a day, driemaal daags eten; a hearty -, a slight -, een
hartig -, een licht maal; a full -, een volkomen
maaltijd; to take one's -, zijnen maaltijd houden; 2.
(zeev.) schafting, v.; 3. stuk, o.; Zie PIECE-MEAL; 4. grof
meel, o.; Indian -, maïsmeel. * -BRIMSTONE, s. bloem
van zwavel, v. *- MAN, m. meelverkooper, m. *- MEAT,
S. meelspijs, v. *- POWDER, s. (mil.) meelpulver, (fijn
kruit), 0. *-TIME, s. etensuur, 0. -tijd, m. *- TUB, S.
meelkuip, v.; the - plot, de meelkuip-samenzwering (in
Engeland onder Jacob II).
Meal, (miel), bw. 1. bestrooien -, bepoederen -, vermengen (met meel). *- ED, dw. bn. bestrooid enz.; zie MEAL,
bw.; - pulver, .meelpulver.
Mealiness, (meel'-i-nes), s. 1. meelachtigheid (op het
gevoel); 2. meligheid (in den smaak), v.
Mealy, (miel'-i), bn. 1. meelachtig; 2. melig (van vruchten); 3. donzig (van vleugels); 4. bepoederd. *_MOUTHED,
bn. 1. beschroomd in het spreken; 2. zoetsappig, vleiend
(van taal). *--MOUTHEDNESS, S. zoetsappige mond, m. tong, v. *- TREE, s. (plant.) meelboom, v.
Mean, (mien), bn. 1. gemeen, burgerlijk; a - birth, een
lage geboorte; 2. laag, verachtelijk; a - interest, vuig
belang; no - foes, geen verachtelijke vijanden; 3. middelmatig, alledaagsch; -abilities, alledaagsche bekwaamheden; - performance, middelmatig talent; 4. armoedig,
nietig, schraal (van woning, kleeding enz.); a - look,
een armoedig voorkomen; - fare, schrale kost. *-SPIRITED, bn. laag van gemoed.
Mean, (mien), bn. 1. gemiddeld, in doorsnede; - ratio,
(rek.) midden-, evenredig, gemiddeld; 2. middelmatig; 3. tusscheninliggend, - komend. *-CLIFF, s. (muz.)
tenorsleutel, M. * -PAPER, s. tusschensoort-papier, o.
* -PARTS, S. mv. (muz.) tusschenstemmen (alt en tenor),
V. mv. *-PRESSURE, s. (stoomw.) gemiddelde drukking,
v. * - TIME, S. middelbare tijd, m.; in the -, tenzelfden
tijde, intusschen. * -WHILE, bijes. ondertusschen, intusschen, middelerwijl.
Mean, (mien), s. 1. (het) midden; there is a - in all
things, er is een midden in alles; 2. (oudt.) tusschenruimte; 3. wijze, v. weg, m.; a - to work the conversion
of the heathens, een wijze om de heidenen te bekeeren;
4. middenweg; 5. (reden.) middentern, m.; 6. (wisk.)
midden -evenredige, o.; 7. (muz.) middenstem, v. tenor,
m. *-s, (mv. en enk.) 1. middel, o.; by this -, door
dit middel; by his -, door zijne bemiddeling, door zijnen
invloed; by - of, door middel van; by some - or other,
door het een of ander middel; by no -, volstrekt nietin geenerlei wijze; by all -, door alle mogelijke mid
delen; zekerlijk, zeer zeker; go by all -, ga er in alle
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man der grondregels, - der theorieën, m.

Maximilian, (meks-i-mil'-jun), m. Maximiliaan (m. n.).
Maximinanus, (meks'-i-mi-e-nus), s. Maximianus (Rom.
keizer).
Maximin, (meks'-i-min), m. Maximinus (Rom. keizer).
Maximum, (meks'-i-mum), s. 1. (-ma), grootst getal, hoogst cijfer, o.; 2. (kh.) hoogste prijs, m. maximum,o.

May, (mee), s. 1. Mei, Bloeimaand (vijfde maand van het

jaar); 2. (fig.) lente, v.; 3. (plant.) witte hagedoorn, m.
*- APPLE, s. soort (Amer.) appel, m. *- BLOOM, s. hageroos, v. *- BEE, *-BUG, s. meikever, m. *- BUSH, S.
dwergkwee (vrucht), v. *- DAY, S. eerste Meidag, m.;
- days, (fig.) vreugde -, gelukkige dagen, dagen der
jeugd. *- DEW, s. Meidauw, m. *- DUKE, s. soort kers,
V. *-FISH, S. elft, v:*- FLOWER, s. Meibloempje, o. 5 -FLY,
s. waterkrekel (insect), v. * - GAME, B. 1. Meispelen, o.
mv. feest van den eersten Mei; 2. (fig.) speelgoed, o.
* -LADY, *- QUEEN, V. koningin van het Meifeest, v.
*-LILY, S. lelie der dalen, v. *-MORN, s. 1. Meimorgen;
2. (fig.) frischheid, jeugd, V. *-POLE, 5. Meiboom, m.; to
set up the -, den Meiboom planten (om er om heen te
dansen). *- WEED, S. (plant.) stinkende kamille, v.
*-wonen, s. meikever, -worm, m.
May, (mee), ow. 1. bloemen op den Meimorgen plukken;
2. zich vermeien.
May, (mee), hulpw. onr. (vt. en vdw. might) 1. mogen,
kunnen; you - ye out, gij moogt uitgaan, - I go
mag ik binnengaan ? -1 not see him ? mag ik hem niet
zien ? as soon as - be, zoo spoedig als het kan; we as well part, wij doen al zoo wel te scheiden; it - be
so, that - be, het is mogelijk; - be he will return, wel
mogelijk dat hij terugkomt ; he - or - not come, het
is mogelijk dat hij komt of niet; I - go this afternoon,
mogelijk dat ik dezen namiddag ga, - er heen ga; you not always fall into such good company, niet altoos zoudt
ge zulk goed gezelschap aantreffen; I hope he - succeed,
ik hoop dat hij slagen moge; I wish 1 - have been
deceived, ik wensch dat ik mij moge bedrogen hebben;
who knows but some friend - be expecting here ? wie weet
of niet de een of andere vriend hier wacht? if all the
English unite as I hope they -, als al de Engelschen
zich vereenigen, zooals ik hoop dat zij zullen (doen);
this subject I have never thought of and perhaps never -,
over dit onderwerp heb ik nooit nagedacht en zal er
misschien nimmer over nadenken; be all this as it -, laat
dit altemaal zijn zooals het wil; come what come -,
laat geschieden wat wil; admit him, be he who or what
he -, laat hem binnen, wie of wat hij ook zijn moge;
say what he -, wat hij ook zegge; let our connexion terminate as it-, laat onze betrekking ophouden, hoe dan
ook; - I be struck dumb, if, (gem.) ik mag stom worden,
als; - it please Your Majesty, moge het Uwer Majesteit
behagen; -'st thou ever be what now thou art, moogt gij
altijd zoo blijven als gij thans zijt. *- BE, *-HAP, bijw.
't is mogelijk, misschien.
Mayhem, (mee'-hem), s. (recht.) verminking, v.
Maying, (mee'-ing), dw. zich vermeiend enz.; zie MAY,
bw. en ow.
Mayn't, (meent), (verk. may not) mag niet.
Mayor, (me'ur), m. burgemeester, m.; lord -, (lord-meer),
burgemeester (van Londen, van Dublin, van York).
* -ALTY, ('-el-ti), s. burgemeesterschap, o. 5 -ALTY-HOUSE,
S. stadhuis, raadhuis, o. *-Ess, (meer'-es), v. lady -,
burgemeestersvrouw. Mazagan, (mez'-e-ghun), s. soort witte boon, v.
Mazard, (mez'-zurd), s. 1. (ontl.) kaak; 2. zwarte kers,
kriek, v. *-, bw. op het hoofd slaan, stompen.
Mazarine, (mez-e-rien'), s. 1. zekere wijze om gevogelte
op te disschen, v.; 2. kleine schotel, m.; 3. gevulde taart,
V. *-BLUE, S. 1. donkerblauw; 2. blauw papier, o.
Maze, (meez), s. 1. doolhof (ook fig.), m.; 2. verlegenheid,
V. labyrinth, o. *-, bw. en ow. verlegen maken, - zijn;
zie AMAZE. * -DNESS, S. verlegenheid, V.
Mazer, (meez'-ur), s. fijnhouten schaal, - nap, v.
Mazily, (mee'-zi-li), bijw. zie MAZY, bn. ...NEss, s. ver
-legnhid,v.
Mazological, (mez-o-lodsj' -i-kul), bn. tot de zoogdierkunde behoorend. *...GIST, (zol'-o-djist), m. kenner der
zoogdieren. *...GY, (- zol'-o-dji), s. gmv. zoogdierkunde,v.
Mazy, (mee'-zi), bn. 1. vol doolpaden, labyrinthisch; 2.
(fig.) verlegen, verward.
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geval heen; by any -, door wat het ook zij; by fair -,
maatregelen; to take legal -s, den weg van rechten inby good -, 1. in der minne, met zachtheid; 2. door
slaan; 3. (mil.) dracht, schootsverheid, v.; 4. (wisk.) eveneerlijke middelen; by foul -, door oneerlijke middelen,
matig deel, o. * - NOTE, S. (muz.) volle noot, v. - slag, m.
door boosaardige list; it was made the - of, hot werd Measure, (mezj'-ur), bw. 1. meten, afmeten, schatten;
het middel tot; to leave no - unattempted, geed middel
to - by the ell, bij -, met do el meten; to - by the eye,
onbeproefd laten; immediate -, rechtstreeksch middel; 2.
op -, met het oog meten; 2. afleggen (een weg); the
(geldelijke) middelen, o. mv. vermogen, o.; I wanted -,
vessel -s back her former way, het schip slaat zijnen
het ontbrak mij aan middelen; to live o). one's -, van zijn
vorigen koers weder in; to - back one's footsteps, op
geld -, van zijne inkomsten leven; ways and -, wegen en
zijne schreden terugkeeren; - your desires by your
middelen (staatsinkomsten), begrooting van ontvangsten.
fortunes, meet uwe begeerten naar uw vermogen af;
Mean, (mien), bw. en ow. onr. (vt. en vdw. meant), 1.
to - with compass, (zeev.) met het kompas peilen; to zich voornemen, voornemens zijn, willen, bedoelen; do
the diameter, de middellijn schatten, mallen; to -- out,
you - to go ? denkt gij te gaan ? they did not - it, zij
uitmeten (bij de el). *-, ow. meten, inhouden; this vessel
meenden het niet, zij deden het niet opzettelijk; it was
-s 300 tuns, dit schip meet driehonderd ton; this tree
not -t, het was geen ernst, - niet gemeend; does he -s sixty feet, deze boom is zestig voet hoog. *- CAST, S.
what he says? meent hij wat hij zegt? he -s honestly, j
af te meten worp. m. ° -CHAIN, s. landmetersketting, m.
hij heeft eerlijke bedoelingen; he meant well to her, hij 1 *-D, ('-urd), dw. bn. genieten enz.; zie MEASURE. -, bn.
meende het goed met haar; I meant, no harm, ik had
afgemeten, gelijk, effen; with - steps, niet afgemeten
geen kwaad in zin; 2. willen zeggen, - uitdrukken; what
stappen. *- LESS, bn. mateloos, zonder maat, oneindig.
do you - by that? wat meent gij daarmede? I - that
* -Lzssnzss, s. mateloosheid, oneindigheid, v. *_MENT,
lady, ik bedoel die dame; do you - them? bedoelt gij
s. 1. meting v.; exterior -, interior -, maat buitenwerks,
hen ? whatever was meant by them, welke ook hunne
- binnenwerks; - of wood, (het) vamen van hout; gedachte was; 3. beteekenen, te kennen geven; what does
charge, ijkloon; 2. landmeting; 3. afmeting, v.; 4. (zeev.)
this -? wat beteekent dit? 4. - to, for, bestemmen;
tonneninhoud, m. inhoudsmeting, v. *- R, ('-ur), m. v.
his attentions were -t for my dan.tighter, zijne oplettendmeter, meetster, m. v. -, ni. landmeter, m.; -'s fees,
heden hadden mijne dochter ten doel.
me etloon. °...inG, dw. bn. metend enz. -, s. 1. (het)
Meander, (mi -en' -dur), s. (dicht.) kronkeling, kromming,
meten enz.; Zie MEASURE; 2. meetkunst, v.; 3. (kh.) meetv.; (fig.) the -s of the law, de doolhof der wetten. *-,
loon, a. *- TAPE, S. meetsnoer, o. maatband, m. * - WHEEL,
bw. krommen, bochten maken. *-, ow. (zich) kronkelen,
S. Zie PERAMBULATOR.
- slingeren. *- ING, dw. bn. kronkelend. -, s. (het) Meat, (miet), S. 1. voedsel, o. spijs, v. kost, m.; spoon -,
kronkelen.
lepelkost; to sit at -, aanzitten, aan tafel zitten, - zijn;
it was - and drink to them, dat was eten en drinken
Meandrian, (mi -en'-dri-un), bn. kronkelend, slingerend.
Meandrina, (mi -en- draf'-ne), s. schelpkoraal, o.
voor hen. daarvan leefden zij; to pause for - and drink,
Meandry, (mi -en'-dri), *...DROUS, ('-drus), bn. kronkelend,
ophouden (met werken) om eten; 2. vleesch (kost), o.
slingeren,d.
butcher's -, geslacht vleesch; roast -, boiled -,stewed-,
minced -, forced -, salt -, gebraden, -, gekookt -, ge
Meaner, (mien'-ur), bn. vergr. tr. gemeener; zie MEAN.
*...EST, ('-est), bn. overtr. tr. gemeenst; zie MEAN.
gehakt -, gefarceerd -, gezouten vleesch; white-stofd,
-, wit vleesch, kalfsvleesch; gevogelte; cat's -,dog's-,
Meaning, (mien'-ing), 1. dw. bn. meeeend enz.; 2. bn.
good -, welmeenend; best -, welmeenendst; ill -,
vleesch goed voor katten en honden; to abstain from -kwaadwillig; 3. beteekenend, beduidend; to dart a diet, zich van vleesch onthouden, geen vleesch eten;
glance, een (veel)beteekenenden blik werpen. *-, s. 1.
to forbear -, vasten; to shake after -, aan tafel te veel
(het) meenen enz.; zie MEAN; 2. meeping, bedoeling, v.
gedronken hebben; to let - hang, vleesch laten besterven;
plan, voornemen, o.; 3. beteekenis, v. zin, m.; double
3. voeder, voedsel, o.; an egg full of-, een goed gevuld
-, dubbelzinnigheid.
1 ei; 4. (fig.) (godg.) de afgetrokken lesringen van het
Meanly, (mien' -li), bijw. laag enz.; zie MEAI\T, bn.; - 1 Evangelie, V.mV. * -OFFERING, S. Spijsoffer, 0. 5 -SAUSAGE,
born, laaggeboren; - dressed, armoedig gekleed; to think
s. vleeschworst, v. °- scREEN, s. spijskast, v. *- STAND,
- of, laag denken van; to speak - of, kwaad spreken van. s. tafelkomfoor, - bekken, o.
Meanness, (mien' -nes), s. 1. laagheid, burgerlijkheid Meated, (wiet' -id), bn. gevoed, doorvoed.
(van geboorte, van stand enz.); 2. laagheid, gemeenheid Meathe, (mieth), s. meede, V. honigwater, o.
(van karakter enz.); 3. middelmatigheid, geringheid; 4. Meatus, (mi' -e-tus), s. (ontl.) kanaal, o. buis, v.
vrekkigheid, karigheid; 5. armoedigheid (van woning Meaty, (miet' -i), bn. vleezig, doorvoed.
enz.), v.
Meawl, (mjoel), zie 3lFWL.
Meazling, (miez'-ling), Zie NUZZLING.
Means, (miens), s. mv. middelen; zie op MEAN, s.
Meant, (mient), 1. vt. meende; 2. dw. gemeend enz.; Mecca, (mek' -e), s. (aardr.) Mekka (Arabië), o.
Mechanic, (mi -keu'-ik), m. handwerker, ambachtsman,
Zie MEAN, bw.
Mear, (mier), s. grens, v.
m. *-s, mv. werktuigkunde, v. *-, bn. Zie MECHANICAL.
Mearl, (meerl), s. meerle (Vogel), v.
Mechanical, (mi -ken'- ik -ul), bn., * - LY, bijw. 1. werk
mechanisch ; - pressure, werktuiglijke druk -tuigljk,
Mease,(mies),s.hoeveelheid van 500 (haringen enz.), v.
wonder, mechanisch wonder; the work is not -,-king;
Measle, (mie'-zul), s. (veearts.) schurft (der varkens), v.
*-D, bn. 1. schurftig; 2. ziek aan de mazelen. *-DNESs,
het werk is niet volgens de regels der werktuigkunde;
S. varkensschurft, v. ('-zuls), mv. en enk. 1. (gen.)
2. kunstmatig, technisch; the -part of an art, het technische eener kunst; 3. tot den werkenden stand behoomazelen; 2. (veearts.) varkensschurft; 3. (boom)spleten, v.
rend, ambachts... ; - dialect, taal der ambachtslieden;
Measly, (miez' -li), bn. zie MEASLED.
4. mechanisch; machinaal; - motion, machinale beweMeasurable, (mezj'-u-ri-bl), 5 ...ABLY, bijes. 1. meetbaar; 2.
ging; -ly turned, -ly inclined, smaak voor de werk
matig. * - NESS, s. 1. meetbaarheid; 2. matigheid, v.
kunsten bezittend; his fingers moved -ly, zijne-tuigljke
*...AGE, ('-idsj), s. 1. (het) meten, meting, v.; 2. (kh.)
vingers bewogen zich werktuiglijk. * - NESS, s. 1. werk
meetloon, o.
mechanisme, o.
Measure, (mezj'-ur), s. 1. maat, afmeting, v.; dry -,
-tuigljkhed,v.;2
leaped -, maat voor droge waren; liquid -, vochtmaat; Mechanician, (mek -e-nisj'-un), m. werktuigkundige, m.
werktuiglijke,
long -, lengtemaat; solid -, kubiekmaat; superficial -, Mechanism, (mek' -e-nism), s. 1. (het)
mechanisme, o.; 2. mechanische werking, - kracht, v.
vlaktemaat; strike -, gestreken maat (van granen enz.);
*...IST, m. 1. werktuigkundige, mechanicus; 2. machistandard -, standaard -, ijkmaat; - of volume, lichaamsnist, m. *...IZE, bw. bewerktuigen.
maat ; tonnage -, tonnenmaat, scheepsinhoud; - of the
circle, eirkelverdeeling; in some -, eenigermate; in -, Mechanographist, (mek -en-ogh'-re-fist), m. v. nabootser, -ster (door werktuigen), m. v. *...OGRAPEY, (- ogh'matiglijk, bedaard; in a great -, in groote mate, grootere-l), s. nabootsing, v. nadruk, m.
lijks; without -, beyond -, out of -, boven -, buiten(mek' -lin), s. 1. (aardr.) Mechelen (België), o.;
Mechlin,
to
take
-,
maat
nemen
;
mate;
de
to take - on the
2. Mechelsche kant, v. * - ETS, S. mv. (kh.) soort vesten ground, op den grond vallen; to beat -, (muz.) de maat
stof (half katoen half linnen), v.
slaan; to keep -, maat houden (ook fig.); a lively -,
een vroolijk deuntje, een levendige -, vlugge melodie; Mecklenburg, (mek' -lin-burgh), s. 1. (aardr.) Meeklenburg (Duitschland), o.; 2. (kh.) soort wollen stof uit
2. maatregel, m.; harsh -s, gestrenge maatregelen; a
Norwich, v.
rasli -, een overijld besluit; inefficient -, niet afdoende
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Mecoacan, (mi -ko'-e -kun), s. witte rabarber, v.

Meconium, (mi -ko'- ni -um), s. 1. maansap, heulsap, o.;

2. (gen.) kinderpik (eerste afgang), v.
Meconate, (mek' -un-et), s. (scheik.) soort zoutzuur, o.
*...IL, bn. (scheik.) opium -zuur, o. *...INA, (- kun' - i-ne),
s. geest van opium, m. *...ITE, (-ko-najt), s. kleine zandsteen, m.
Medal, (med'-ul), s. gedenkpenning, m. medaille, v.; cabinet of -s, penningkabinet. *- ET, ('-t), s. penninkje,
0. *-IST, m. muntkenner, penningkundige, numismaticus, M. * -LIC, bn. de penningkunde betreffend, er toe
behoorend, numismatisch. 1
Medallion, (mi -del' jun), s. medaillon, o.
Medalurgy, (med'-ul-ur-dji), s. gmv. penninggraveer-,
snijkunst, v.
Meddle, (med- ui), ow. - with, zich bemoeien (met),
zich mengen (in); why dost thou - with their affairs,
waarom bemoeit gij u met hunne zaken; never - with
edgetools, (spr.) met messen moet men niet spelen;
to - in a matter, zich in Bene zaak mengen; they hate
to be -d with, zij hebben niet gaarne dat men zich met
hunne zaken bemoeit. *-, bw. mengen, vermengen (met).
*-D, dw. bemoeid enz.; Zie MEDDLE. * -R, ('-ur), m. v.
bemoei -al, m. v. *-soarz, ('-sum), bn. bemoeiziek. *-soMENESS, s. bemoeiziekte, V. *...ING, dw. bn., *...INGLY,
bijw. zich bemoeiend enz. -, s. 1. (het) bemoeien enz.;
Zie MEDDLE; 2. bemoeiing, v.
Mede, (wied), m. v. Mediër, m. Medische (vrouw).
Medea, (mi -di'-e), s. (fab.) Medea (v. n.).
Media, (mi' -di-e), s. (oude aardr.) Medië (Azië), o.
Mediaeval, (mi -di- i' -wul), bn. middeleeuwsch.
Medial, (mi -di-ul), bn. midden...; tusschen.
Median, (mi' -di-un), bn. in het midden, midden; - paper,
mediaan papier; - vein, (ontl.) middelader.
Mediant, (mi' -di-unt), s. (muz.) middentoon, m.
Mediastine, (mi -di-es'tien), s. (ontl.) middelschot (der
borstkas), o.
Mediate, (mi' -di-et), bn., 5 -LY, bijw. 1. tusscheninliggend, tusschen...; 2. middellijk, middelbaar; - cause,
middenoorzaak; - state, middelbare toestand. -, ow.
tusschen beide komen, bemiddelend optreden. -, bw.
bemiddelen. *.. .I NG, dw. bn. bemiddelend. *...ION, (- ee'sjun), s. 1. bemiddeling; 2. tusschenkomst, v.
Mediatization, (mi-di-et- i -zee'sjun), s. (gesch.) mediatisatie, d. i. de aanhechting van de kleinere (Duitsche)

staten bij de grootere (onder Napoleon I in 1806).
Mediator, (mi-di-ee'-tur), m. bemiddelaar, m. *- IAL,
(to'-ri-ul), bn., * -IALLY, bijes. bemiddelend; bemiddelaars... -SHIP, s. bemiddelaarsambt, o. *- Y, bn. bemiddelend.
Mediatress, (mi -di-ee'- tres), *...TRIX, V. bemiddelaarster, v.
Medic, (med' -ik), * -FODDER, S. (plant.) spurrie; Spaan
-sche
klaver, v.
Medicable, (med'- ik - i -bl), bn. genees -, heelbaar. *...CAL,
('kul), bn., * -CALLY, ('-kel -i), bijw. geneeskundig; the
- profession, het geneeskundige vak; - atténdance, geneeskundige hulp; -jurisprudence, gerechtelijke geneeskunde; medicina forensic; our - friend, onze vriend de
dokter.
Medicament, (me- dik' -e- ment), s. geneesmiddel, o. medicijn, v. * - AL, ('-ul), bn., 5 -ALLY, bw. geneeskrachtig,
heilzaam, als geneesmiddel.
Medicaster, (med'ik-es-tur), m. kwakzalver, m.
Medicate, (med'- ik -et), bw. geneeskundig toebereiden,
- behandelen; -d herbs, geneeskruiden; -d vapor-baths,
damp-, kruiden - baden; -d waters, gezondheidsbronnen.
*-D, dw. bn. geneeskundig toebereid, - behandeld. *...ING,
dw. bn. geneeskundig toebereidend, - behandelend.
*...ION, (-ee'sjun), s. 1. geneeskundige behandeling,
- toebereiding, v.; 2. geneeskundig gebruik, o. *...IVE,
('-e-tiv), bn. genezend, heelend.
Medicinable, (mi - dis' -in- i -bl), ..NAL, (mi -dis'in-ul),
bn., -LY, bijw. 1. geneeskundig, - krachtig; - days, ver
-plegdan;2.
als geneesmiddel.
Medicine, (med' -i -sien), s. geneesmiddel, o. artsenij, v.
* -CHEST, s. medicijn-kist, v.
Medicine, (med'- i -sien), ow. als geneesmiddel werken.
Medics, (med'-iks) S. pl. artsenijkunde, v.
Mediety, (me-daj'- i -ti), s. (-les), doorsnede, v. midden, o.
Medieval, (me-di -i'-vul), bn. middeleeuwsch.
Medina, (med'- i-ne), s. (aardr.) Medina (Arabië), o.
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Medino, (me-di'-no), s. kwartpiaster, m.
Mediocre, (mi' -di-o-kur), *...AL, ('- krul), bn. middelmatig.
*...IST, m. middelmatig mensch, m. *...ITY, S. (- ies), 1.
middelmatigheid, v.; a - of talents, middelmatige bekwaamheden; 2. matigheid, matiging, v.
Meditate, (med'- i -tet), ow. - on, upon, 1. nadenken
(over); 2. voornemens zijn (te). *-, 1. bw. be-, overdenken; 2. beramen. *- D, dw. bn. nagedacht, bedacht enz.;
Zie MEDITATE. * ...ING, dw. bn. na -, bedenkend enz.; zie
MEDITATE, ow. en bw. *...ION, (-tee'-sjun), S. na -, overdenking, bepeinzing, v. *...IVE, bn. peinzend, nadenkend.
* ...IvENEss, ('-tiv -nes), s. gmv. peinzende -, nadenkende
aard, m.
Mediterrane, (med- i -tur- reen'), * - AN, (med-i-tur-ree'ni-en), bn. middellandsch; the -, the - sea, de Middellandsche zee. *...ous, (ree' - ni -us), bn. middellandsch.
Medium, (mi' -di-um), (mv. media) 1. (nat.) midden, middenlichaam, medium, o.; water is the - in which fishes
live, het water is het levenselement der visschen: 2.middelpunt; just -, (het) juiste midden; - price, middenprijs, gemiddelde prijs, 3. (wisk. en red.) middenterm, middenevenredige, m.; 4. middel, o. wijze, v.;
through the - of, door middel, door tusschenkomst
van;5. slaapwandelaarster (ten dienste der magnetiseurs);
6. (kh en geldw.) munt, v. betaalmiddel, o.; circulating
-, wettig betaalmiddel, circuleerend medium, o.
Medlar, (med'-lur), s. (plant.) mispel; v. *-, *- TREE,
mispelboom, m.
Medle, (med'-ul), bw. (w. g.) vermengen.
Medley, (med' -li), s. 1. mengsel, mengelmoes; 2. (muz.)
pot-pourri, o. *--, bn. vermengd, verward. 5 - CLOTH, S.
.(kh.) laken in de wol geverfd, o.
Medulla, (mi-dul'-le), s. (plant.) merg, o. *- R, ('-ur),
* -RY, ('-le-ri), bn. mergachtig, merg...; - rays, (plant.)
mergaderen. «...IN, S. (plant.) merg -, pit der zonnebloem
of vlier, o.
Medusa, (mi-dj oe'-ze), v. (fab.) Medusa (een der Gorgonen), v.; -'s head zeenetel (zek. poliep), m. *...DUSIDANS,
(djoe'-zi-duns), s. mv. zeenetels, poliepen, m. mv.
Meed, (mied), s. 1. loon, o. belooning; 2. gave, v. geschenk, o.
Meek, (miek), bn., * - LY, bijw. 1. zacht, zachtmoedig,
vreedzaam; Lewis the =, (Fr. gesch.) Lodewijk de Goede;
2. tam (van dieren). * - EYED, bn. met zachte oogen.
;

* -SPIRITED, bn. zachtmoedig, goedaardig.

Meeken, (miek'-un), bw. 1. verzachten; 2. temmen, tam
maken. * - ED, dw. bn. 1. verzacht; 2. getemd.
Meekness, (miek' -nes), s. gmv. 1. zachtaardigheid, goed
tamheid, v.; 3. (godg.) ootmoed, m.
-ardighe;2.
Meer, (mier), Zie MERE.
-PIPE,
o.
*
Meerschaum, (mier' -sjoum), s. meerschuim,
s. meerschuim-pijp, v.
Meet, (miet), bn., * -LY, bijw. behoorlijk, welvoeglijk,
gepast; it is - we suffer, wij behooren te lijden.
Meet, (miet), bw. onr. (vt. en vdw. met), 1. ontmoeten;

they - each other. zij ontmoeten elkander; his daughter
came out to - him, zijne dochter ging hem te gemoet;
to - one's wishes, iemands wenschen voorkomen; 2. zich
vervoegen (bij, tot); he requested me to - hint this
evening, hij verzocht mij heden avond bij hem te komen;
he had appointed to - me yesterday, hij had beloofd mij
gisteren te komen bezoeken; 3. zien, ontmoeten; would
you like to - them? zoudt gij hen gaarne ontmoeten (in
een gezelschap enz.) ? I met him frequently at B's, ik
zag hem vaak bij B...; 4. zich vertoonen, verschijnen
(voor); will the king - his parliament? zal de koning
zich voor zijn parlement vertoonen? the paragraph met
his eye, de volzin trof zijn oog; 5. vechten, zich meten
met; they will -, zij zullen duelleeren; 6. trotseeren; to
- danger, het gevaar trotseeren; to - a charge. eene beschuldiging afweren; to - death, den dood onder de oogen
zien; to - expenses, uitgaven bestrijden; 7. ondervinden,
ondergaan, lijden; he was met by the answer that, hij ontving tot antwoord dat; he met the punishment, hij ontving de straf; you will - your reward, gij zult uwe
belooning krijgen; 8. (kh.) honoreeren (een wissel). *-,
ow. 1. elkander ontmoeten; they met at..., zij ontmoetten
elkander te; to - half way, elkander te halverwege
tegenkomen; (fig.) van weerskanten iets toegeven (in
een geschil); (kh.) het verschil deden (bij een koop);
his coat was scarcely capable of -ing in front of his
body, hij kon zijne jas te nauwernood van voren dicht-
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knoopen; to make both ends -, de twee eiradon aan
elkander brengen; (fig.) het oude en het nieuwe houden
(op 31 December); de uitgaven gelijk snaken met
,de inkomsten ; 2. (mil.) handgemeen worden; 3. bij
vergaderen; parliament - early this year, het-enkom,
Parlement komt dit jaar vroeg bijeen; the council will at 10 o'clock, de raad zal ten 10 ure vergaderen; 4. with, vinden, opdoen ; where are they to be met with?
waar zijn zij te vinden? 5. - with, opzoeken, zich ver
bij; (fig.) ondervinden, ondergaan; to - with a-voegn
fall, een val doen; - with a loss, een verlies ondergaan;
having niet with a broken head, daar zijn hoofd verpletterd werd. * - EN, ('-in), bw. geschikt maken (tot). *- ER,
('-ur), m. v. ontmoeter, vinder, -ster, m. v. a -ING,
dw. bn. ontmoetend enz. -, s. 1. (het) ontmoeten; 2.
ontmoeting, v.; a hostile -, een vijandelijke ontmoeting;
een tweegevecht; 3. bijeenkomst, vergadering, v. ; to
our next merry -, tot wederziens; a - of share-holders,
of creditors, vergadering van aandeelhouders, - van
crediteuren; 4. godsdienstoefening; 5. samenvloeiing
(van rivieren); 6. eensluidendheid, ineenvloeiing (van
letters), v.; 7. wedrennen, -loopgin, o. 5 - ING -ROUSE, s.
huis van bijeenkomst, lokaal voor openbare vergaderingen, kerkgebouw, o.
Meetness, (meet' -nes), s. gepastheid, geschiktheid, v.
Meg, (megh), v. (verk.) Margaretha (v. n.).
Megacosm, (megh'-e-kosm), s. (de) wijde wereld.
Megaere, (mi-dji'-re), v. (fab.) Megera (helsche godin).
Megalesian, (megh-e-lie'-zjen), bn. - games, (Rom. gesch.)
megalesia (spelen ter eere van Cybele).
Megalonyx, (megh-e-lon-'-iks), s. megalonyx (zek. vóórwereldlij k viervoetig dier), o.
Megalopolis, (megh-e-lop'-o -lis), s. hoofdstad, v.
Megalosaurus, (megh-e-lo -zou'-rus), s. zek. (thans uit
-gestorvn)
reusachtige hagedis, v.
Megara, (mi-ghee'-re), s. (oude aardr.) Megara (Griekenland), o. *...IAN, (ghee'-ri-en), m. v. Megarenser, m.
Megarische (vrouw).
Megascope, (megh'-e-skoop), s. (soort) zon-microscoop, m.
Megatherium, (megh-e-thi'-ri-um), s. megatherium, soort
uitgestorven luiaard (dier), m.
Megrim, (mi'-ghrim), s. (gen.) 1. schele hoofdpijn, aan
duizeling, v.
-gozichtspjn;2.
Meine, (mien), s. dienstboden, m. mv. *-, bw. mengen.
Meionite, (maj'-o-najt), s. soort steen, m.
Meiosis, (maj-o'-zis), s. (red.) verkleining, v.
Melaleuca, (mel-e-ljoe'-ke), s. soort plant, v.
Melam, (mie'-lem), s. (scheik.) (soort) ammonia-poeder,
0. *-PODE, (mel'-em-pooh), s. (plant) zwart nieskruid,
o. 5-PYRUM, (- paj'-rum), s. zek. plant, v.
Melanagogue, (mi-len'-e-ghoogh), s. (oudt. apoth.) zek.
middel tegen de zwartgalligheid, o.
Melancholic, (mel'-un-ko -lik), bn. 1. zwaarmoedig, neerslachtig; 2. droevig, bedroevend, treurig. *-, m. v. zwaarmoedig mensch, m. *-, s. zwaarmoedigheid, v. 5 ...LILY,
bijw. zwaarmoedig ; treurig, droevig. *...LINESS, S.
.Zie MELANCHOLY. *...Llous, (-ko'-li-us), bn. donker, naar
*...LIST, m. v. droefgeestige, zwartgallige,-gesti.
m. v. melancholicus. *...LIZK, ('-lajz), ow. enbw. droef
naargeestig worden, - maken.
Melancholy, (mel'-un-ko -li), s. gmv. zwaarmoedigheid,
v. *-, bn. 1. zwaarmoedig; 2. treurig, droevig; 3. verschrikkelijk. * -THISTLE,, S. (plant.) Engelsche distel, m.
Melange, (me-laandsj'), s. mengsel, o.
Melanite, (meel'-en-ajt), s. (delfst.) soort granaat, m.
*. ITIC, (-it'-ik), bn. tot den melaniet behoorend.
Melanure,(mel'-e-nj oer), s. baars (Middellandsche zee),m.
Melaphyre, (meel'-e-fajr), s. (delfst.) zwart porfier, o.
Melasis, (mi'-les-is), s. (soort) mug, v.
Melasses, (me-laas'-sis), s. mv. zie MOLASSES. ...ie, bn.
- acid, (scheik.) suikerzuur.
Meleager, (me- li-ee'-ghur), m. (Gr. gesch.)Meleager (m. n.).
Melic, (meel'-ik), *- GRass, bn. (soort) gierst, v.
Melicerous, (me-lis'-ur-us), bn. (gen.) als honig uitziende (van etter).
Melicoton, (meel'-i-ko-tun), s. herfstperzik, v.
Melilite, (meel'-i-lajt), s. soort geel kristal, o.
Melilot, (mel'-i-lot), s. (plant.) lionigklaver, v. *-us,
(-lo'-tus), s. (plant.) balsemboom, in.
Melieerte, (me -li-sur'-te), ni. (fab.) Melicertes (m. n.).
Meliorate, (mil' -jo ret), bw. on ow. verbeteren, beteren.
*-D, dw. bra. verbeterd. *...ING, dw. bn. verbeterend.

*...ION, (-ee'-sjun), s. (het) verbeteren, verbetering, v.
5...ITY, (-jur'-i-ti), s. (het) beter zijn, beterschap, v.
Mell, (mel), ow. vermengen. f -, s. honig, in. *- ATE,
('-et), s. (scheik.) honigzuur, o. '-IC, bn. Zie MELLITIC.
*-IFEROUS, (-lif'-ur-us), bn. honigrijk, -voortbrengend.
5 - IFICATION, (-lif-i-kee'-sjun), s. (het) honig maken.
*-IFLUENCE, (-lif'-ljoe-uns), s. honigvloeiing, v. (ook
fig.). - IFLUENT, - IFLUOus, bn., -LY, bijw. 1. van

*

*

honig vloeiend; 2. (fig.) honigzoet, zoetsappig, -lijk.
*-IGENous,(- lidj'-i-nus), bn. honigachtig, honig... * - IGO,
(- laj'-gho), s. honigdauw, m.
Mellit, (mel'-lit), s. droge wrat (aan de pootes der paarden), v.
Mellitate, (mel'-li-tet), s. (scheik.) Honigzuur met een
basis, o.
Mellite, (mel'-lajt), s. honigsteen, melliet, m. *...ic,
(-lit'-ik), bn. tot den honigsteen behoorend.
Mellon, (mel'-lun), s. (scheik.) geel poeder uit kool- en
stikstof, o.
Mellow, (mel'-lo), ho. 1. week, murw, rijp, sappig; pear, buikzieke peer; 2. zacht; a - sound, een zacht zoet geluid; a - pipe, eene zoete fluit; a - voice, een
mollige stem; 3. mul, los (van aarde); 4. malsch; - wine,
malsehe wijn; - picture, malsch penseel; 5. beschonken;
(gem.) to be -, vet zijn. *- NEss, s. 1. weekheid, rijp
mulheid, v.; 3. rijpe leeftijd, m.; 4. malschheid,-heid;2.
v. *- TONED, bn. (muz.) zacht -, malsch van toon.
Mellow, (mel'-lo), bw. en ow. 1. week -, zacht -, murw -,
malsch maken, worden; 2. (fig.) vermurwen, murw worden; 3. blijven liggen en daardoor beter worden (van
wijn). 5-ED, dw. bn. zacht -, week gemaakt, - geworden. 5-Y, bn. Zie MELLOW, ho.
Melocotone, (mel-o-ko-tun'), s. (plant.) kweepeer, v.; zie
MELICOTON.

Melodious, (mi-lo'-di-us), bra., *- LY, bijw. welluidend,
melodisch.*- N Ess,s. welluidendheid, v. (het) melodische.

Melodist, (mel'-o-dist), m. v. zanger -, vervaardiger,
-ster van melodieën, m. v.

Melodize, (mel'-o-dajz), bw. welluidend -, melodisch ma-

ken. *- D, dw. bn. melodisch gemaakt. *...ING, dw. ho.
melodisch makend.
Melodramatic, (mel-o-dre-met' -ik), bn. (toon.) melodramatisch. *...IST, M. v. schrijver -, schrijfster van melodrama's, m. v.
Melodrame, (mel'-o-drem), s. melodrama, (tooneelspel
met muziekoptochten, vertooningen enz.), o.
Melody, (mel'-o-di), s. (-les), 1. (zang)wijze, melodie, v.;
2. (het) welluidende.
Melon, (mel'-un), s. (plant.) meloen, v.; rock ---, kanteloep; water-, watermeloen, pastinak. *- BED, S. meloenbed, 0. 5-PUMPKIN, S. (plant.) kalebas, v. 5 -THISTLE,
s. (plant.) meloendistel, m.
Melophone, (mel'-o-foon), s. melophoon, v. (samengesteld muziekinstrument).
Melpomene, (mel-porn'- i-ni), s. (fab.) Melpomene (muze
van het treurspel), v.
Melrose, (mel'-rooz), s. rozenhonig, m.
Melt, (melt), bw. en ow. 1. smelten; 2. (zich) oplossen;
(fig.) we were -ing, wij dropen van zweet; to - into
tears, tot tranen versmelten; 3. (fig.) verteoderen; pity
-s the mind to love, het medelijden kneedt do ziel tot
liefde, - tot teederheid; 4. verzachten, doen bedaren; 5.
ontzenuwen,doen wijken; to - away, geheel versmelten,
wegsmelten; to - down, geheel oplossen; (fig.) (Shak.)
verkwisten,vergooien, verdwijnen;. (zeev.) handgemeen
worden; to - on opposite tacks, elkander over tegengestelde boegen passeeren. 5 -ABLE, ('- i- bl), bn. smeltbaar.
s-ED, dw. bn. gesmolten enz.; zie MELT. *- ER, (' -ur),
m. v. smelter, -ster, m. v. 5 -HOUSE, s. smelthuis, o.
gieterij, v. 5 -ING, dw. ho., -LY, bijw. smeltend enz.;
- fruit, malsche -, sappige vrucht; - heat, - sun,
brandende hette. - zon. -, S. 1. (het) smelten enz.; zie
MELT; 2. smelting, oplossing; 3. (fig.) moedeloosheid; 4.
verteedering, v. -NESS, S. (het) verteederende, - gevoelige. -POT, s. smeltkroes, m.
Meiwel, (mei-oud), s. stokvisch, m.
Member, (mem'-bur), m. 1. lid, o. lidmaat, m. v.; fellow
-, medelid; 2. deel, stuk, o. *- ED, ('-id), ho. geleed,
met leden; large -egt grof -, forsch van leden. gesihonkt.
* -SHIP, s. lidmaatschap, o.; fellow -, gebroederschap.
Membrane, (mein-bran), s. 1. (ontl.) vlies, vliesje, o.;
2. (inijnw.) bovenlaag, v. °..._LCEOUS, (- e&- sjus), *...ous.
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pace, zijnen stap verhaasten. *-, ow. beterworden, zich
('-us), *...IFEROUS, (-nif'-ur-us), bn. vliezig, vliesachtig,
verbeteren. *- ABLE, (' -i -bl) bn. verbeter -, herstelbaar.
veelvliezig. *...IFORM, (-bree' -ni- form), bn. vliesvormig.
Mendacious,
(men-dee'-sjus), bn. logenachtig, valsch.
Memento, (mi- men'-to), s. (herinnerings)teeken, o. aan
*...DACITY, (des'- i -ti), s. gmv. logenachtigheid, V.
-wijzng,
v.; - mori, gedenk te sterven.
Memnon, (mem' -nun), s. (gesch.) naam van een fabel- Mended, (mend'-id), dw. bn. verbeterd enz.; Zie mEND.
*...ER, ('-ur), m. v. 1. verbeteraar, hersteller; -ster; 2.
achtig Egyptisch standbeeld (dat bij zonsopgang geluid
lapper, flikker, -ster, m. v.
gaf), Memnon, m.
Memoir, (mem' -wor), s. 1. gedenkschrift, o.; 2. memorie, Mendicancy, (mend' -i- ken -si), s. gmv. bedelarij,v. *...CANT,
('-kent), bn. bedelend; a - friar, een bedelmonnik. -,
v. *-s, mv. gedenkteekenen, 0. mv. *- IST, M. V. schrijm. v. 1. bedelaar, -ster, m.v.; 2. bedelmonnik, m. * - CATE,
ver -, schrijfster van gedenkschriften, m. v.
('-ket), ow. bedelen.
Memorable, (mem' -o-ri-bl), bn., *...ABLY, bijw. gedenkwaardig, heuglijk. *...BILIA, (- bil'-i -e), s. mv. gedenkwaar- Mendicity, (men- dis' - i-ti), s. gmv. bedelarij, v.; the society, vereeniging tot wering der bedelarij.
digheden, v. mv. *...BILITY, (- bil' - i -ti), s. (-ies), gedenk
-wardighe, Mending, (mend'-ing), dw. bn. verbeterend enz. *-, s.
V. (liet) heuglijke.
1.(het) verbeteren enz.; Zie MEND, bw. en ow.; 2. verbeteMemorandum, (mem -o- ren' -dum), s. (mv. memoranda),
ring, v. herstel, o.; the evil is past -, het kwaad is
aanteekening
make
a
of,
1. aanteekeningslijst, v.; to
onherstelbaar.
houden van; 2. nota, notitie, v.; 3. korte mededeeling, v.
briefje in de stad, o. *- Boox, s. aanteekening-, no- Mendment, (mond'-ment), zie AMENDMENT.
Mendocans,
(men-do'- sens), m. mv. inboorlingen der
titieboekje, o. agenda, v.
Markiezen-eilanden, m. mv.
Memorate, (mem' -o-ret), bw. melding maken van, ver
*...IVF, bn. herinnerend, vermeldend.
-meldn. Mends, (mends), s. Zie AMENDS.
Memoria, (me-mo'-ri-e), - technica, s. kunstmatig geheu- Mene, (mi'-ni), s. (Bijb.) opsomming, v.
Menelaus, (men'- i -le-us), m. (Gr. gesch.) Menelaus (kogen, kunstmiddel om het geheugen te scherpen, o.
ning van Sparta), m.
Memorial, (mi -mo'-ri-ul), bn. 1. het geheugen scherpend,
- bewarend; - of my name, mijn naam in aandenken Menhaden, (men -hee' -din), s. panharing, m.
houdend; 2. tot het geheugen behoorend; 3. herden- Menial, (mi - ni-ui), bn. 1. knechts...; tot een bediende
behoorend, gemeen; - servant, bediende, knecht; kend. *-, s. 1. gedenkteeken, -stuk, o.; 2. aanteekening,
offices, lage ambten, - verrichtingen; - animal, huisdier.
noot; 3. memorie, v. geschrift; 4. memoriaal; 5. (zeev.)
*_, m. v. 1. knecht, m. meid, v.; the -s, de dienstbosteller
-,
IST,
S.
1.
schrijver
plan van een vaartuig, o. *den, huisbedienden; 2. (fig.) kruiper; laaghartige, m.
van gedenkschriften; 2. steller van memoriën, m.
Menilite, (men' -i- lajt), s. (delfst.) meniliet, soort don('-ajz), bw. eene memorie -, een request indienen.
kerbruine
steen, m.
(de
geMemorist, (mem' -o-rist), m. die de herinnering
Meninges, (me-nin'-djis), s. mv. (ontl.) hersenvliesjes,
dachtenis) bewaart van.
0. mv. *...INx, s. hard hersenvlies, o.
Memoriter, (mi-mor' - i -tur), bw. door het geheugen,
Menippus, (mi- nip'-pus), m. Menippus (Grieksch philovan buiten.
soof en hekeldichter), m.
Memorize, (mem' -o-rajz), bw. 1. opteekenen (tot herinnering); 2. vieren, herdenken. *- D, dw. bn. 1. aange- Meniscal,(mi- nis'-kul), s. (gez.) holbol geslepen. *...cus, S.
holbol glas, o.
teekend; 2. herdacht.
Memory, (mem' -o-ri), s. (-ies), geheugen, o. herinne- Menispermate, . (men -i- spurm'-et), *...ic, s. (scheik.)
maankopzuur, o.
ring, v.; to the best of my -, voor zooverre ik mij kan
herinneren; I have no -, ik heb geen geheugen; if my Meniver, (men'- i -wur), s. 1. Noorsch eekhoorntje, o.
2. bont daarvan, o.
- is correct, als mijn geheugen getrouw is; to escape
from -, uit het geheugen ontsnappen; to occur to -, Mennonites, (men'-non-ajts), 5 ...ONISTS, ('-on-ists), M.
mv. Doopsgezinden, Mennonieten, m. mv.
in het geheugen komen, zich herinneren; to bear in -,
in het geheugen bewaren; to commit to -, aan het ge- Menology, (me- nol' -o-dji), *...LOGIUM, (- lo'-dji-um), s. 1..
lijst der maanden; 2. (godg.) lijst der martelaren, v.
heugen toevertrouwen; to call, to recall to -, in hot
geheugen terugroepen; by -, from -, uit het hoofd, van Menow, (men'-o), s. grondeling (visch), m.
buiten; within the - of man, bij menschengeheugen; it Mensal, (men' -sul), bn. (w. g.) tot den disch behoorend;
tafel...
was within my -, het was in mijnen tijd; before-, beyond
my -, vóór mijnen tijd; it was out of -, het was ver- Menses, (men' -sis), s. mv. maandstonden, m. mv.
geten ; men herinnerde zich het niet meer; in - of, Menstrual,(men'-stroe-ul),bn.1. maandelijksch; 2.(scheik.)
oplossend, ontbindend. *...ANT, (' -ent), bn. aan maand
ter gedachtenis aan, - van. *-, bw. 1. herdenken; 2.
onderworpen. *...OUS, ('-us), bn. Zie MENSTRUAL.-vloeing
van buiten leeres.
*...UM. s. (mv. menstrua), oplossend middel, o.
Memphian, (mem' -fi-un),bn. 1. Memphisch, van Memphis;
2. (fig.) zeer duister; - darkness, Egyptische duisternis. Mensurable, (men'-sjoe-ri-bl), bn. meetbaar. *...BILITY,
(- bil' - i -ti), s. (-ice), meetbaarheid, v.
Memphis, (mem'-fis), s. (aardr.) Memphis (stad in MidMensural, (men'-sjoe -rul), bn. tot een maat behoorend;
den- Egypte), o.
maat... 5 ...RATE, ('-ret), bw. (w. g.) meten. *...RATION,.
Men, (men), S. mv. zie MAN; (zeev.) hold -, ruimsgasten;
(- ree' -sjun), s. 1. meting; 2. maat, v.
launch -, karkasroeiers. * -PLEASER, m. menselrenvleier, aardschgezinde, m. *- RoPES, S. mv. (zeev.) loopstagen, Mental, (men' -tul), bn., * - L Y, bijw. 1. verstandelijk; eerstands...; ziele...; faculties, verstandelijke vermogens;
0. mv.
- operations, verrichtingen van den geest; - sight, het
Menace, (men'-us), s. bedreiging, v. dreigement, o.
oog der ziel; 2. inwendig, innerlijk; - prayer, inwendig
dreigen, bedreigen. *- D, ('-ust), dw. bn. ge -, begebed; - restriction, inwendig voorbehoud (bij het doen
dreigd. *- R, ('-ur), m. v. bedreiger, -ster, m. v. *...ING,
van een valschen eed).
dw. bn., -LY, bijw. dreigend.
Mention,
(men'-sjun), s. vermelding, melding, v.; there is
soort
(Eng.)
ijzererts,
o.
(mi-nek'
-en-ajt)
s.
Menachanite,
no - of, er wordt niet van gesproken; deserving of-,.
*...GRANITIC,(- ken-it' -ik), bn. totmenachaniet behoorend.
meldenswaard; he started at the - of S., hij trilde bij het
Menage, (men-aadj'), *_BIE, *-$Y, (nedj'-e-ri), s. (-ies),
hooren van S's naam. *-, bw. 1. vermelden, noemen,.
menagerie, verzameling van vreemde dieren, v. dierenspreken van; to have a matter -ed, eene zaak hooren
tuin , m.
noemen, - vermelden; it is not worth -ing, het is niet
Menagogue, (men'-e-ghoogh), s. (apoth.) zek. geneesmidI beg, you do not - it, het iis waarlijk.
noemenswaard;
del tot bevordering der maandzuivering, o.
de moeite niet waard (er van te spreken). * - ABLE,.
Menald, (men'-uld), bn. bontgevlekt (van dieren).
i bl), bn. - vermeldbaar, noembaar. *- ED, dw. bn. verMenandre, (mi-sen'-dur), m. Menander(Grieksch dichter).
meld enz.: above -,fore -, bovengemeld; herein -, theMend, (mend), bw. 1. verbeteren, herstellen, vermaken,
rein --, hereafter -, hier -, daarin -, later vermeld.
versnijden (eene pen); to - a watch, een horloge repa*--ING, dw. bn. vermeldend. -, S. (het) vermelden.
reeren; to - a window, een venster laten maken, eene ruit
laten inzetten; to - the fire, het vuur oppoken; to - Mentor, (men'-tur) m. 1. Mentor (m. n.); 2. (fig.) leidsman, wijze raadgever, m. *- IAL, (- to'-ri-ul), bn. wijs
the constitution, (gen.) het gestel verbeteren; to - one's
radend, leidend.
life, zijne zeden verbeteren; to - an opinion, eene mee
zuiveren, betere denkbeelden aannemen; this does-nig Mentz. (mens), s. (aardr.) Mainz (Duitschland), o.
not - the matter, dit maakt de zaak niet beter; to - one's Mephitic, (mi -fit' -ik), * - AL, ('-ul), bra. stinkend, scha-
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,delijk door uitwaseming, verpestend; - air, stiklucht;
- gas, stikstofgas; - water, 1. brakwater; 2. zwavel
-water.

Mephitis, (mi-faj'-tis), *- M, (-fit'-ism), s. stinkende -,
verpestende uitwasemingen, v. mv.
Meraeious, (mi-ree' -sjus), bn. sterk, gespierd.
Mercable, (mur'-ki-bl), bn. koop -, verkoopbaar.
Mercantante, (mur-ken-ten'-ti), m. vreemde koopman, m.
Mercantile, (mur'-ken -til), bn. 1. handeldrijvend, handelend; - nation, handeldrijvend volk; 2. tot den handel
behoorend ; - establishment, handelshuis ; -- affairs,
handelszaken; - advices, handelsberichten; - court, rechtbank van koophandel; - interest, handelsbelang, -zaak.
Mercaptan, (mur-kep'-ten), s. (scheik.) soort zwavelvocht, o.
Mercat, (mur'-ket), s. markt, v.
Mercator,(mur-kee'-tur), s. Mercator (Portugeesche aard
m.; -'s charts, (zeev.) wassende -, proj ectie--rijksundge),

to show - to, zich genadig toonen jegens; 2. medelijden;
in -, uit medelijden; 3. genade, vergiffenis; to sue for
-, om genade smeeken; to cry -, for -, vergiffenis
inroepen; zich overwonnen verklaren; for -'s sake, uit
genade; 4. wil, m. macht, v.; to lie at the - of, in de
macht -, aan de willekeur overgegeven zijn van; she is
at his -, zij is in zijne macht; to throw one's self to the
- of, zich op genade en ongenade overgeven aan; 5.
(fab.) Barmhartigheid (godin). *- SEAT, S. (godg.) genadestoel (dekkleed van de arke des verbonds), m.
Merd, (murd), s. drek, m. vuilnis, v. mest, m.
Mere, (mier), s. 1. poel, m. moeras, o.; 2. vijver, m.; 3.
grens, v. greppel, m. *- SAUCE, S. pekelsaus, v. *-STONE,
s_ grenssteen, m.
Mere, (mier), bn. eenvoudig, zuiver; the - truth, de
zuivere waarheid; -- success, de goede uitslag alleen; he
was a - tool, hij was niets meer dan een werktuig; a
- boy, niets moer dan een knaap, - een kind. *-, bn.,
5 -LY, bijw. slechts, alleen, louter, eenvoudiglijk.
Meretricious, (me-ri- tri' -sj us), bn., *-LY, bijw. 1. hoerachtig, hoere...; 2. wulpsch, verleidelijk. *-NEss, s. 1.
hoerachtigheid; 2. (fig.) wulpschheid; lage verleiding, v.
Merganser, (mur-ghun' -sur), s. duikeend (vogel), v.
Merge, (murdsj), bw. en ow. verteren, vergaan, (doen)
verzinken; verloren gaan. *-D, (murdst), dw. bn. vergaan enz.; zie MERGE. *-R, ('-ur), s. (recht.) insmelting,
opneming (van een kleiner in een greeter goed), v. *...ING,
dw. bn. verterend enz. -, s. (het) verteren enz.; zie

kaarten.
Mercenary, (mur'-ci- ne -ri), bn., 5 ...N 4RILY, ('- ne -ri -li),
bijw. 1. veil, te huur, te koop; - soldiers, huurbonen ; - services, gehuurde -, gekochte diensten, (ook
fig.); a - mind, - disposition, veile ziel; a -judge, een
omkoopbare rechter; a - marriage, een geldhuwelijk.
--, m. v. (mv. ies), huurling, in. v. 5 ...NARINESS,
(' -ne -ri -nes), s. omkoopbaarheid, veilheid, v.
Mercer, (mur' -sur), in. v. 1. kramer, kraamster, klein
,koopster van zijden stoffen enz.,-winkelr,st;2.opMERGE.
m. v. 5 -sxjp, S. 1. zijdehandel; 2. kleinhandel, uitsnij Merick, (mur' -ik), ni. Emmerik, Emerich (m. n.).
winkel, m. goederenkraam; 3. kramerij, v.
(mi -rid'- i -an), s. 1. (sterr.) middagcirkel, meriMeridian,
Merchand, (mur'-tsjend), ow. (w. g.) handelen.
diaan, m.; - altitude, zonshoogte; 2. middag, m.; 3. (fig.)
Merchandise, (mur-tsjend-ajz), s. 1. koopwaar, v. goed,
midden (der loopbaan), o. top, m. hoogste punt (van roem
o.; 2. (Shak.) koophandel, m. *-, ow. handelen, handel
enz.), o. *-, bn. 1. meridiaans...; - likte, middaglijn; 2.
drijven. ..ING, dw. bn. handel drijvend.
zuidelijk; the sun's - heat, de middagwarmte der zon; 3.
Merchandry, (mur'-tsjend-ri), s. kleinhandel, m. tra(fig.) hoogst; the -- glory, de hoogste top van roem.
fiek, v.
Merchant, (mur'-tsjent), m. v. koopman, handelsman, Meridional, (mi- rid'- i -en-ul), bn., *-LY, bijw. 1. zuidelijk; 2. tot den meridiaan behoorend; - distance, merim. koopvrouw, v.; coal -, steenkolenkooper; -'s account,
diaans-tusschenruimte; - parts, zuidelijke hemelstreken.
koopmansboekhouden; -'s house, magazijn. *-GOODS,
S. mv. koopgoederen, - waren, o. v. mv. *-, LAW, S. han
* -ITY, S. gmv. 1. zuidolijkheid, zuidelijke ligging, v.;
2. Ineridiaans- afstand, m.
0. * -SERVICE, S. koopvaardijdienst, m. *- sHIP,-delsrcht,
*-MAN,s. koopvaardijschip,o. * -TAII.oR, m. kleermaker,
Merillion, (mi-ril' jun), s. zek. hoedenmakerswerktuig, o.
Merils, (mur'-ils), s. mv. hinkebaan (jongensspel), v.
kleéren- leverancier, m.
Merchantable, (mur'-tsjent- i -bl), bn. verkoopbaar, Merino, (mi -ri'-no), bn. van merinos, merinossen. *-,
0, gangbaar; Zie MARKETABLE.
S. 1. merinos (soort Spaansch schaap), v.; 2. merinos
(stof), o. *-WOOL, S. (kh.) merinos -, Spaansche wol, v
Merchantlike, (mur'-tsjent-lajk), bn. als koopman, op
zijn koopmaas.
Merit, (cour' -it), s. 1. verdienste, v.; to make a - of, zich
een verdienste maken uit, - van; according to -, naar
Merciable, (mur'- si - i -bl), bn. zie MERCIFUL.
Merciful, (Inur'- si -foel), bn., * - LY, bijw. 1. - to, goeverdienste; 2. waardij, eigenschap, v.; 3, loon, o.; 4.
dertieren, genadig; 2. medelijdend; 3. zachtaardig, in(kh.) inhoud, doel (van een brief), m. o. *-MONGER, m.
schikkelijk. * - NESS, S. 1. goedertierenheid, barmhartigvoorstander der leer dat alleen verdienste behoort in
aanmerking to komen, m.
heid; 2. medelijdendheid; 3. zachtaardigheid, v.
Merit, (mur-it), bw. verdienen; to have -cd highly of
Mercify, (mur'- si -faj), bw. (w. g.) beklagen.
Merciless, (mur' -si-les), bn., *- LY, bijw. 1. onverbidthe country, zichzeerverdienste)ijkjegens(om) netvader delij k; 2. onmededoogend, onbarmhartig, -lijk. *- NESS,
land hebben gemaakt. * -ABLE, ('- i -bl), bn.verdienstelijk.
1.
S.
onverbiddelijkheid; 2. onmededoogendheid, on*-ED, dw. bn. verdiend. * -ING, dw. bn. verdienend.
barmhartigheid, v.
Meritorious, (mur- i -to'-ri-us), bn., *-LY, bijw. verMercurial, (mer'-kjoe-ri-ul), bn. 1. van Mecrurius,
dienstelij k. * -NESS, S. verdienstelijkheid, verdienste, v.
* ...ORY, ('-to-ri), bn. Zie MERITORIOUS.
Mercurius...; 2. van kwikzilver; -gauge, (stoomw.) kwik
levendig, vurig, vlug. f -, s. (apoth.)-stomer;3.(fig) Meritot, (mur' -i -tut), s. (het) schommelen, schoppen
kwikmiddel, o. *- IST, ei. die onder den invloed van
(kinderspel).
Mercurius staat, onbestendig mensch, m. *...IZE, (- ajz), Merkin, (mur'-kin), S. (mil.) wisscher, m.
bw. (gen.) met kwikmiddelen behandelen. -, ow. Merle, (marl), s. meerle (vogel), v.
levendig -, onbestendig zijn.
Merlin, (mur'-lin), s. 1. steenvalk, m.; 2. Merlin (m. n.).
Mercuried, (mur'-kjoe-rid), dw. bn. met kwik ingewre- Merlon, (mur'-lun), S. (mil.) verschansingscel, v.
ven; Zie MERCURY, bW.
Mermaid, (mur'- meed), v. meermin, sirene, v.*-'S HEAD,
s. zee-ëgel (schelpdier), m. *-'S TRUMPET, s. zeeslak, v.
Mercurifíed, (mur-kjoe'-ri-fajd), dw. bn. van kwik
Merman, (mur'-men), m. (mv. mennen) zeegod, Triton, m.
gelouterd.
Mercurify, (mur-kjoe'-ri-faj), bw. van kwik louteren, Meroe, (mer'-o -i), S. (aardr.) Meroë (Zweedsch eiland), o.
kwik halen uit... * - ING, dw. bn. van kwik louterend.
Merope, (mor'- o-pi), v. ( (P r. gesch.) Merope (v. n.).
Mercury, (mur'-kjoe-ri), m. (fab.) Mercurius (bode der Merops, (mi' -rops), s. 1. (Egypt. gesch.) Merops (m. n.);
Goden, ook planeet), m.; -'s wand, Mercuriusstaf; the
2. bijenwolf (insect), m.
-, (fig.) boodschapper. *-, s. 1. kwik, kwikzilver, o.; Merrily, (mor'-i-li), bijw. vroolijk, zie MERRY,bn.*...MAKE,
S. uitspanning, v. vroolijke dag, m. pleizierpartij, v. -,
corneous -, (delfst.) horenkwik ; fluid -, native -,
gedegen kwikzilver; 2. (plant.) glas -, bingelkruid, 0.;
ow. zich vroolijk maken.*...MENT, s. vroolijkheid, v. ver
opgeruimdheid,-mak,o.lust*NESvroijkhed,
English -, ganzekruid ; -'s finger, wilde saffraan; 3.
pret, v.
(wap.) purper, o.; 4. (fig.) levendigheid, onbestendigheid,
drift, v. *-, bw. van kwik louteren, - zuiveren, kwik Merry, (mer' -i), bn. 1. vioolijk, lustig, blijde; to live a uithalen.
life, een vroolijk leventje slijten; to be -, to make -,
vroolijk zijn;zich verblijden; to make - with, zich vroolijk
Mercy, (mur' -si), s. 1. glnv. lankmoedigheid, goedertierenheid, barmhartigheid, v.; have -! wees genadig ! maken met; voor den gek houden; 2. boertig, koddig;
a - jest, een koddige grap; 3. levendig, frisch; a -gale
upon me! God sta mij bij ! - on my life! bij den hemel!
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(zeev.) een frissche koelte; - Andrew, vroolijke Frans.
* -HEARTED, bn. vroolijk van inborst. * _MAKING, bn.
opgeruimd, jolig. -, s. vroolijke dag, m. feest, o.*- MEETING, S. uitspanning; (stud.) jool, v. * _THOUGHT, S. borstbeen (van gevogelte), o. *- WING, s. soort kleine mug, v.
Merry, (nier'-i), s. (mv. -ies), (plant.) Spaansche kers, v.
Mersion, (mur'-sjun), s. indompeling, v.
Merulidans, (mi-rjoe'-li-dens), s.mv. (soort) lijsters,v. mv.
Mesaraic, (mes-e-re'-ik), bn. zie MESENTERIC.
Meseems, (mi-siems'), onp. w. het schijnt mij, ik denk.
Mesenteric, (me-zen-ter'-ik), bn. (ontl.) tot het darmscheel behoorend. *...TERY, ('-en- te-ri). s. (ontl.) darmscheel, o.
Mesh, (mesj), s. 1. maas, v. gat, oog, o.; 2. droesem (van
bier), m. * - FAT, zie MASH-TUB.
Mesh, (mesj), bw. vangen (in een net). *- ED, (mesjt),
dw. bn. gevangen. * - ING, dw. bn. vangend. *- Y, bn.
vol mazen, gevlochten, netvormig.
Mesial, (mi-'zjul), bn. (ontl.) ;scheidend; - line, scheidingslijn.
Meslin, (mes'-lin), s. 1. mengkoren, o.; 2. twee deelen
tarwe en één deel rogge, v.
Mesmeric, (mez-mer' -ik), *- AL. bn. tot het mesmerisme behoorend, mesmerisch. t...ISM, s. stelsel -, leer
van Mesmer, o. v. dierlijk magnetisme, o. *...IST, m.
v. leerling -, volgeling van Mesmer, voorstander van
het mesmerisme, m. *...IZE, ('-ajz), bw. het mesmerisme volgen, - aanwenden. *...IZATION, ( - i-zee'-sjun), s.
aanwending van het dierlijk magnetisme, v. *...IZFR,
('-ajz-ur), s. magnetiseur, m.
Mesnality, (me-nel'-i -ti), s. (leenst.) het geven van onderleen.
Mesne, (meen), bn. (leenst.) in onderleen. *-PRocESs,
S. (recht.) exceptie, v. tusschengeding,o.*-PROFITS,s.vervalrecht aan den tweeden leenbezitter, onderleenbezit, o.
Mesocolon, (mes'-o-ko-lon), s. (ontl.) kronkeldarmscheel, o.
Mesolabe, (mes'-o-leb), s. (oudt.) werktuig tot het vinden van twee gemeene evenredigheden tot twee gegeven
lijnen, mesolabium, o.
Mesole, (mes'-ool), s. (delfst.) soort zeoliet, m.
Mesoleucys, (mes-o-ljoe'-sis), s. (delfst.) soort onyx, m.
Mesolite, (mes'-o-lajt), s. zie MESOLE.
Mesologarithm, (mes'-o-logh'-e-ritm), s. (wisk.) mesologarithmus, logarithmus (van cosinus en cotangens), o.
Mesomelas', (me-sum' -i-les), s. (delfst.) zek. zwart gestreept edelgesteente, o.
Mesopotamia, (me-zo-po- tee'-mi-e), s. (aardr.) Mesopotamië (Azië), o.
Mesosperm, (mes'-o-sperm), s. (plant.) zaadvliesje, o.
*...THORAX, (-tho'-reks), s. middelste snijding der borst
(in insecten), v.
Mesotype, (mes'-o-tajp), s. soort zeoliet (steen), m.
Mesprise, (mes-prajz'), s. verachting, v.
Mess, (mes), s. (-es), 1. gerecht, o. portie (eten), v. schotel,
m.; - of meat, vleeschspijs; - of broth, kop bouillon;
- of porridge, schotel soep; 2. rantsoen (voeder enz.);
3. stukje, beetje, o. droppel, m.; 4. kooksel, o. hutspot,
m.; to make a -, een schotel (spijs) samenstellen; to be
in a nice -, (fig.) er leelij k in zitten; 5. (mil. en zeev.)
bak, m. ratjetoe; 6. officiers-, studententafel, v. bak(zeelieden), m.; master of a -, bakmeester. *- BOY, m. bak
MATE, m. baksmaat, -gast, m. *-ROOM, S.-jonge,m.*
eetkamer, eetzaal, v.
Mess, (mes), bw. 1. eten toedienen, te eten geven; 2.
eten klaarmaken. *-, ow. samen eten,dischgenooten zijn.
Message, (mes'-sidsj), s. 1. boodschap, v.; to bear a -,
to deliver a -, eene boodschap overbrengen, zich van eene
boodschap kwijten; to go on a -, op Bene boodschap -, op
eene zending uitgaan; to send on a -, op eene boodschap
uitzenden (lom.); a royal -, een koninklijke boodschap
(aan een staatslichaam); 2. bericht, o. opeisching, v.
Messalina, (mes-e-li'-ne), v. 1. (Rom. gesch.) Messalina
(v. n.); 2. (fig.) slechte -, ontuchtige vrouw, v.
Messed, (mest), dw. bn. aan één tafel vereenigd; zie
MESS, ow. en bw.
Messenger, (mes' -son-djur), 1. m. v. boodschapper, -ster,
m. v. koerier, o,.;2.berichtgever ,-geefster;3.(fig.)voorbode,
m. v.; -'s . fee, bodeloon. *-, s. (zeev.) kabelaring; to
clap a -, opseizen ; to get the - to pass, de kabelaring
om de spil nemen; to surge the-, de kabelaring vieren.
* -CHAIN, S. (zeev.) stopketting, m.
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Messiah, (mes-saj'-eh), m. (Bijb.) Messias, Verlosser, m.
*-SHIP, s. (Bijb.) zending van den Messias, v.
Messianic, (mes-saj-en'-ik), bn. tot den Messias behoorend, verlossend.
Messieurs, (mesj'-urs), m. mv. (den -, mijne) heeren (als,
titel, adres enz.).
Messin, (mess-in), s. hondje, o.
Messing, (mess-ing), dw. bn. samen etend enz. *-, s..
1. (het) samen eten; 2. officiers-, commandantstafel, v.
Messina, (mes-i'-ne), s. (aardr.) Messina (Sicilië), o.
*...NIAN, ('-ni-un), m. v. Messiniër, Messinische (vrouw)..
Messuage, (mes'-uidsj), s. (recht.) woonhuis en erve, o.
Mestizo, (mes-ti'-zo), s. mesties (kind van een creool en
een inboorling in de koloniën), m. v.
Mesymnicum, (mi-zim'-ni-kum), s. (red.) eindherhaling,
v. referein, o.
Met, (met), vt. ontmoette. *-, vdw. ontmoet; they are wel
-, zij komen -, passen goed bij elkaar; zie MEET.
Meta, (mee'-te), bn. (kh.) half, gemeenschappelijk; conto,
-, halve -, gezamenlijke rekening.
Metabasis, (mi-teb'-e-zis), s. (red.) overgang, m.
Metabola, (mi-teb'-o-le), s. (gen.) verandering (van lucht
enz.), v. *...BOLIAN, (met-e-bo'-li-un), s. insect dat van
gedaante verwisselt (als de rups enz.), o.
Metacarpal, (met-e-kaar'-pul), bn. (ontl.) tot de middelhand behoorend; - saw, (heelk.) middelhandszaag.
*,..CARPUS, (-kaar'-pus), s. (mv. - carpi), (ontl.) middel
5 ...CHRONISM, (-tek'-ro-nism), s. verwarring (in-hand,v.
de tijdrekenkunde), v.
Metacism, (met'-e-sism), s. gebrekkige uitspraak der
letter m, v.
Metage, (mi'-tidsj), s. 1. meting (inz. van steenkolen),
v.; 2. meetloon, o.
Metagrammatism, (met-e-ghrem'-me-tism), s. letterverzetting van een naam tot een woord, dat er op toepasselijk is (als : telegraph = great help), v. metagrammatisme, o.
Metal, (met'-ul), s. 1. metaal, o. ; bell -, klokspijs;
centre of -, middellijn van de ziel (van een kanon) ;
Britannia -, wit Engelsch metaal; Dutch -, spinsbek;
coarse -, ongezuiverd metaal, metaalerts; gun -, kanonmetaal; line of-, (mil.) richtlijn; loft -, zacht ijzer;.
2. kokende glasspijs, v.; 3. grindweg, m.; 4. (mil.)
kaliber, o.; heavy -, zwaar geschut.
Metalepsis, (mot-e-lep'-sis), s. (red.) oorzaak voor gevolg
(als : hij heeft geleefd, voor : hij is dood). of gevolg voor
oorzaak (als : wij beweenen hem, voor : hij is dood), metalepsis, m. * ... LEPTIC, (-lep'-tik), -ALLY, ( lep'tik-el-li),.
bijw. metaleptisch.
Metallic, (mi-tel'-lik), * - AL, ('-ul), bn. van metalen,
metalen; - currency, (kh.) klinkende munt; - pile,
(nat.) voltaïsche -, galvanische kolom; - piston, (stoomw.>
metallieke zuiger; - plug, metallieke stop. *-s, s. mv.
metallieken (Oostenrijksche staatsfondsen), m. mv.
Metalliferous, (met-el-lif'-ur-us), bn. metaalhoudend,
-rijk.
Metalliform, (mi-tel'-li-form), bn. metaalvormig.
Metalline, (met'-ul-lajn), bn. 1. metalen, van metaal;
2. van metaaldeelen doordrongen. 5 ...IST, m. v. 1. metaalwerker, -ster; 2. metaalkenner, -ster, m. v.
Metallize, (met'-el-lajz), bw. tot metaal vormen, metallizeeren. 5 ...ATION, (-zee'-sjun), s. metaalvorming, v..
-D. ('-ajzd), dw. bn. gemetallizeerd. *...ING, dw. bn.
metallizeerend.
Metallography, (met-el-logh'-re-fi), s. metaalbeschrij ving, v.
Metalloid, (met'-ul-lojd), s. (scheik.) metaal-basis, m.
*-AL, ('-ul), bn. als een metaal -basis.
Metallurgic, (met-ul-lur'-djik), bn. tot de metalen -, tot
de metaalkunde behoorend,metallurgisch. *...GIST,('- djist),
m. v. 1. metaalwerker, -ster ; 2. metaalkenner, -ster, m. v.
Metallurgy, (met'-ul-lur-dji), s. 1. gmv. metaalwerking,.
-kunst; 2. metaalkunde, -kennis, metallurgie, v.
Metalman, (met'-ul-men), m. metaalwerker, koperslager,
lood-, tinnegieter, m.
Metamorphic, (met-e-murf' -ik), bn. (aardk.) gewijzigd
in ligging, - aard enz. 5 ...ISM, ('-ism), s. (aardk.) natuurlijke wijziging, veranderde ligging, - aard enz., v. m.
Metamorphose, (met-e-morf'-oos), bw. herscheppen, van
gedaante doen veranderen. *- D, dw. ho. berschapen.
5 -R, (- ur), m. v. herschepper, -ster, m. v. 5 ...Ic, ('- o-zik),.
bn. herscheppend, gedaanteverwisselend. *...ING, dw.
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*-uLous, ('joe-lus), bn. beschroomd, vreesachtig.
bn. herscheppend, van gedaante doende verwisselen.
*...TICAL, (-phos'-tik-ul), bn. tot de gedaanteverwisseling Metoche, (met'-o-ki), Zie METATOME.
behoorend. *...Is, (-oses), s. herschepping, gedaante- Metonie, (mi-tun'-ik), be. metonisch; - cycle, - year,
verwisseling, v.
(sterr.) een tijdkring van 19 jaren volgens den omloop
Metaphor, (met'-e-fur), s. (red.) toepassing -, eigenschap
der maan (naar Meton, den Atheenschen sterrenkunin één woord uitgedrukt, v. bijvoeglijk naamwoord, o.
dige). 5 ...NÏMIC, (-nim'-ik), -AL, bn., -ALLY, bijw.
* -Ic, (-for'-ik), * - ICAL, ('-ik-ul), bn., * -ICALLY, ('-ik-e-li),
(red.) een woord voor het ander gesteld. *...NYMY,
bijw. eigenschap aanduidend, metaphorisch. 5 -IST, (met'(-tun'-i-mi), s. gmv. gebruik van een woord voor het
e-fur-ist), m. V. metaphorenmaker, -maakster, schrijver -,
ander (als : kiel voor schip, zielen voor menschen), meschrijfster in gezwollen stijl, m. v.
tonymie, v.
Metaphrase, (met'-e-freez), s. woordelijke vertaling, v. Metope, (met'-oep), s. (bk.) ruimte tusschen de friezen, v.
*...PHRAST,('- frest), m.v.woordelijke vertaler,- vertaalster, Metoposcopist, (met-o- pos'-ko-pist), m. v. gelaatkunm. V. *...PHRASTIC, (-frest'-ik), bn. letterlijk -, woordedige, m. v. 5 ...scopY, s. gmv. gelaatkunde, v.
lijk (vertaald).
Metre, (mie-tur), s. 1. versmaat, v. metrum; 2. vers, o.
Metaphysic, (met-e-fiz' ik), * -AL, ('-ul), bn. 5 -ALLY,
strophe, v.; 3. zie METER.
('- ul-li), bijw. bovennatuurkundig, metaphysisch. *...IAN, Metrical, (met'-rik-ul), bn., *-I.Y, bijw. 1. (dicht.) dicht(-zi'-sjun), m.bovennatuurkundige, m. *-s, s. mv. bovenmatig, naar de maat (der lettergrepen); 2. (rek.) tiendeelig.
natuurkunde, metaphysica, v.
'
Metaplasm, (met'-e-plesm), s. (taalk.) letterverzetting, Metrician, (me-tri'-sjun), m. verzenmaker, schrijver in
woordverandering (door bijvoeging of afneming van
dichtmaat, m.
letters), v.
Metrist, (mie'-trist), Zie METRICIAN.
Metastasio, (me-tes-tee'-zji-o), m. Metastasio (Ital. com- Metrology, (me-trol'-o-dji), s. geschiedenis -, beschrijponist), in.
ving der maten en gewichten, metrologie, v.
Metastasis, (me-tes'-te-zis), s. ziekteverplaatsing, v. Metromania, (met-ro-me'- ni-e), s. rijmwoede, v. *...MANIAC, (-mee'-ni-ek), m. v. die door rijmwoede aangetast is.
Metatarsal, (met-e-taar'-sul), bn. (ontl.) tot den middelvoet behoorend. *...TARSUS, (-taar'-sus), s. (ontl.) Metronome, (met'-ro-noom), s. (muz.) maataangever
middelvoet, m.
j (werkt.), metronoom, m.
Metathesis, (mi-thet'- i-zis), S. (taalk.) letterverplaat- Metropolis, (mi-trop'-o-lis), s. (mv. -les), 1. hoofdstad,
sing, v.
groote wereldstad; 2. moederstad, v. moederland, o.
Metathorax, (met-e-tho'-reks), s. laatste kerf (van in- j *...POLITAN, (- pol'-i-tun), bn. tot eens hoofdstad -, tot
het moederland behoorend; metropolitaansch. -, m.
secten), v.
Metatome, (met'-e- toom), s. tusschenruimte der tand- j eerste bisschop, aartsbisschop, m. *...POLITIE, (-trop'-o-lajt),
sneden, v.
m. metropolitaan, in. 5 ...POLITIC, (- pol'-i-tik), -AL, bn. zie
;
METROPOLITAN. bn.
Metayer, (mi-tee' jur), m. pachter, m.
Mete, (miet), s. maat, v.; within -s and bounds, binnen Mettle, (met'-ti), s. 1. geest, m. drift, v. ijver, m.; 2.
palen en grenzen. *-, bw. meten; to - out, uitmeten.
vuur (van een paard), o.; 3. moed, m.; to show -, moed
*-D, bn. gemeten. * -GAVEL, s. cijns in eetwaren, m.
toones; to put a man upon his -, de snaar der eer aan-STICK, S.1. maatstok; 2. passer, m.
roeren in iem. *-D, (met'-uld), bn. 1. driftig, vurig;
high -, onstuimig; 2. moedig. *-soMF, ('-sum), bn.,
Metempsychose, (me-tem'-si-koos), bw. doen verhuizen
(dezielin een ander lichaam). * ...IS, ('-zis), S. gmv.
-LY, bijw. Zie METTLED. * -SOMENESS, ('-sum-nes), S.
zielsverhuizing, v.
gmv. vuur, o. drift, v. ijver, m.
Metemptosis, (met-emp-to'-zis), s. (tijdr.) berekening -, Mourn et tuum, (mi -um et tjoe'-um), s. (recht.) mijn
en dijn, o.
vaststelling der schrikkeldagen, V.
Meteor, (mi' -ti-ur), s. luchtverschijnsel, o. * -Ic, (-or-'ik), Mew, (mjoe), s. 1. meeuw (vogel); 2. kooi; 3. gevangenis;
bn. als een luchtverschijnsel. * -ITE, ('-ajt), s. lucht-,
4. sluis, geul; 5. (plant.) varkensvenkel, v. *-s, mv.
naam der koninklijke stallen te Londen.
meteoorsteen, m. * -LIKE, ('-lajk), bn. als luchtverschijnsel. * -IZE, ('-ajz), ow. in damp oprijzen.
Mew, (mjoe), bw. kooien, insluiten (ook fig.); to - up,
opsluiten. * -, ow. 1. ruien (van vogels); 2. (fig.) veranMeteorolite, (mi-ti-or'-o-lajt), s. zie METEORITE. ...oderen, zich vernieuwen; 3. miauwen. *-ED, (-id), dw.
LOGIC, (-lodj'-ik),
-AL, ('-ik-nl), bn. weêrkundig,
gekooid; gemiauwd enz.; zie MEW. 5 -ING, dw. bn.
meteorologisch. *...LOGIST, (- ol'-o-djist), m. weêrkundige,
meteoroloog, m. *...LOGY, (- ol'- o-dji), s. gmv. weêrkunde, j kooiend; miauwend enz. -, s. (het) kooien; miauwen
enz.; zie MEW, bw. en ow.
meteorologie, v. ...MANCM, (-or'-o-men-si), s. gmv. waarzeggerij uit het onweder, - den storm enz., v. *...scoPE, Mewl, (mjoel), ow. (Shak.) krijten, schreeuwen (van een
kind). * -FR, ('-ur), m. v. krijter, schreeuwer, -ster, m.
('-o-skoop), s. (w. g.) sterre- afstandsmeter (werkt.), m.
*...scopy, (-os'-ko-pi), s. gmv. (w. g.) berekening -,
v. » -ING, dw. bn. krijtend, schreeuwend. -, s. (het)
krijten.
wetenschap der sterrenafstanden, v.
Mexican, (meks'-i-kun), bn. Mexicaansch. *-, s. (het)
Meteorous, (mi-ti'-or-us), bn. meteroorachtig.
Mexicaansch (taal). *-, m. v. Mexicaan, m. Mexicaan Meter, (mi' tbr), m. V. 1. meter, meetster; 2. rekenaar,
sche (vrouw).
-ster, m. v.; 3. Nederlandsche el, v. meter, m.
Metewand, (miet'-wund), *...YARD, (' jaard), s. meet- Mexico, (meks'- i-ko), s. (aardr.) Mexico (Amerika), o.
Mezereon, (mi-zi'-ri-un), s. (plant.) kellerhals, m.
roede, v. maatstok, m.
Metheglin, (me-thegh'-lin), s. mede, v. honigwater, o. I Mezzanine, (mez' -ze-najn), s. (bk.) vlieringkamertje, o.
Methinks, (mi-thinks), onp. w. dunkt vlij, mij dunkt. Mezzo, (med'-zo), bijw. tusschen (inz.); - relievo, (beeldh.)
half verheven; - soprano, (muz.) half sopraan; - tinto,
Method, (meth'-ud), s. 1. leerwijze, methode, v.; 2. middel, o. wijze, v.;; - of cure, geneeswijze; 3. orde, v. loop,
(gray.) zwart geëtst; - voce, (muz.) ter halver stemme.
gang, m. *-ic, (-thed'-ik), -AL, ('-ul), ho., * -ICALLY, Mi, (mi), s. (muz.) mi (derde noot der toonschaal), v.
bijw. geregeld, ordelijk, methodisch. -IS:F, ('-ajz), bw. Miasm, (mi-esm), *-A, ('-me), s. (mv. -mata), smetstof
(door uitwaseming), v. * -AL, ('-ui), * -ATIC, (-met'-ik),
ordenen, naar orde en regel rangschikken. *-ISM, s.
bn. aanstekend, miasmatisch.
leer der Methodisten. *-IST, m. V. 1. die regel en orde
in acht neemt; 2. volgeling van zekere Protestantseh- Mica, (maj'-ke), s. (delfst.) glimmer, m. mica, v. * -SCAIST,
*-SLATE, s. (delfst.) glimmerlei, v.
Christelijke sekte, Methodist; 3. (gen.) empirisch arts;
4. (spott.) fijne, rechtgeloovige, m. *-ISTic, (-ist'-ik), Micaceous, (maj-ke'sjus), bn. glimmerachtig.
*-ISTICAL, (-ist-ik-ul), bn. -LY, bijw. naar de wijze Micah, (maj'-ke), m. Micha (m. n.).
der Methodisten, Methodistisch.
Micarel, (mik' -e-ril), s. (soort) leem, o.
Methodize, (meth'-ud-ajz), bw. tot een methode brengen, Mice, (majs), mv. zie MOUSE.
ordenen, regelen. *-D, ('-ajzd), dw. bn. geordend enz.; Michael, (maj' -kl), m. Michiel, (Bijb.) Michael (m. n.).
*-ITE, ('-ajt), s. (soort) dropsteen, m. *-MAS, * -MASzie METHODIZE. 5 ...ING, dw. bn. ordenend enz. *-, s.
DAY, (r. k.) Sint-Michiel, (feest op den 20 September).
(het) ordenen enz.; zie METHODIZE.
*-MAS, (mik'-ul-mas), - DAISY,S.(plant.) sterrenMethought, (mi-thaugt'), vt. dunkte mij.
bloem, v.
Methuselah, (mi-tj oe'- ze-le), m. (Bij b.) Methusalem(m.n.).
Miche, (mietsj), ow. 1. zich verschuilen; 2. stelen (Shak.).
Methylene, (nieth'- i-li-ne), s. (scheik.) houtgeest, m.
*-R, ('-ur), m. dief, m. * -RY, (-'ur -i), s. gmv. 1. dieMetic, (met'-ik), m. V. vreemde bezoeker, -ster, m. V.
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verij, v. bedrog, o. *... ING, dw. bn. 1. zich verschuilend; Middleburg, (mid'-ul-burgh), s. (aardr.) Middelburg (Nederland), o.
2. stelend. -, s. (het) verschuilen.
Middlesex, (mid'-ul- seks). (aard.) Middlesex(Engeland),o.
Mick, (mik), (verk.) Michael (m. n.).
Miekle, (mik' -ul), bijw. veel; many a little makes a - , Midling, (mid'-ling), bn. 1. middelmatig, midden...; -size,
middelmatige grootte; - understanding, middelmatig
veel kleintjes maken een groote.
verstand; 2. redelijk, tusschen beide; it is -, het schikt
Mico, (maj'-ko), s. (soort) kleine aap (Zuid-Amerika), m.
klein,
nog
al; he is -, hij is iets beter; 3. (kh.) van midden
in
het
wereld
v.
Microcosm, (maj'- kro-kosm), s.
middelsoort; 4. burgerlijk (van stand). *_LY,-qualite,
microcosmus, m. *-ic, (-kos'-mik), *-ICAL, bn. microbijw. tamelijk.
cosmisch; - salt, (scheik.) urinaal-zout. * -OGRAPHY,
als
Midland, (mid'-lend), bn. binnen (van grond); middel
(-mogh'-re-fi), s. gmv. beschrijving van den mensch
- counties, graafschappen in het binnenste-landsch;
een wereld in het klein, v.
des lands (in Engeland); - circuit, middenreehterlij k
Microcoustic, (maj-kro-koes'-tik), s. werktuig om
gebied; middengraafschappen(provinciale rechtsmacht in
zwakke geluiden te hooren; oorhorentje, o.
Engeland); a - sea, een binnenzee. *...NIGHT, s. midMicrography, (maj-krogh'-re-fi), s. gmv. beschrijving van
dernacht, m. -, bn. middernachtelijk; his - labors,
microscopische lichamen, micrographie, v.
zijn nachtelijke arbeid; the -gloom, het nachtelijke duisMicrometer, (maj-krum'-ie-tur), s. (sterr.) klein-hoekter, liet midden van den nacht. *... NIGHT-BIRD, s. nacht
meter (werkt.) micrometer, m. *... METRICAL, (met'-ri-vogel,m.
*... RIF, S. (ontl.) middenrif, o.
kul), W. micrometrisch.
Microphone, (maj'- kro-foon), s. werktuig om geluiden Midship, (mid'-sjip), s. midden van het schip, middenschip, o.; helm a - ! middenscheeps het roer ! *-BEAM, S.
te doen zwellen, o. microphoon, v. *...PYLE, ('-pajl), s.
zeilbalk, m. * -BEND, S. omtrek van het grootspant, m.
(plant.) mond van een zaadbuisje, m.
* -FRAME, s. grootspant, o. *-MAN, m. zeecadet, adelMicroscope, (maj'-cro-scoop), s. (gez.) vergrootglas, o.;
borst, m.
cloth -, (fabr.) zoekglaasje (om de meerdere of mindere
fijnheid eener stof door het getal weefruiten te vinden),
0. * ...SCOPIC , (-skop ' -ik), -AL, bn ., - ALLY, bijw. door
een vergrootglas te zien, microscopisch; - insects, microscopische diertjes; the - eye, het oog met een microscoop gewapend; a -al eye, buitengewoon goed oog,
- gezicht. *...scoPlsT, ('-sko- pist), m. ervarene inde kennis of het gebruik van den microscoop, m. ^`...scoPY,
(-kros'-ko-pi), s. kennis -, gebruik van den microscoop, v. o.
Microtine, (maj'- kro -tajn), bn. uit kristaldeeltjes gevormd, - bestaand.
Micturition, (mik-tjoe-ri'-sjun), s. (gen.) pisdrang, m.
Mid, (mid), bn. midden; the - hour of night, het middernachtsuur. 5 -AGE, S. middelbare leeftijd, m. -, m. v.
man -, vrouw van rijpe jaren, m. v . * -CHANNEL, S . mid-

den (vaar)water, o. *-COURSE, s. halfweg, M. *-DAY,
s. middag, m. -, bn. middags... * -HEAVEN, s. midden
van het uitspansel, - van den hemel, o. *-LAND, bn.
midden..., binnen; - sea, binnenzee. *-LEG, S. (ontl.)
midden van het been, o.; - high, tot op kniehoogte.
*-LENT, S. (r. k.) half-vasten, o. *-MOST, bn. middelste, binnenst. *-RIB, s. (plant.) middenrib, v. *-SEA,
s. middellandsche -, binnenzee, v. *-STREAM, S. midden van den stroom, o. middenstrooming, v. * _SUMMER,
S.

zomer-zonnestilstand, langste dag, M.

*-TIME, s. 1.

midden-, gemiddelde tijd; 2. tusschentij d, m. *-WATCH,
s. middenwaak, -wake, middelwacht, v. *-WAY, S. 1.
halfweg;2.(fig.) middelweg, m. -, bn. en bij w.1. halfweg,
te halver wege; 2. tusschen-inliggend. *-WINTER, s.
winter-zonnestilstand, kortste dag, M. *-wooD, s. midden van liet bosch, o.
Mid, (mid),

*-DY, m. Zie MIDSITIPMAN.

Mida, (maj'-de), s. purpermade (insect), v.
Midden, (mid-din), s. mesthoop, m.
Middest, (mid'- dist), bn. overt. tr. middenst; zie MID.
Middle, (mid'-dul), bn. 1. middelpuntig, centraal; 2. middelbaar; - height, middelbare -, matige hoogte; - size,
middelbare grootte, - lengte,ranke leest; -station,burgerlijke rang;to take a - way,een middenweg kiezen ; inslaan;
to pursue a - course, het midden kiezen; 3. bemiddelend. *-, s. gmv. 1. midden, o.; in the - of summer,
in het midden van den zomer; in the -- of life, op
bedaarden leeftijd; to be up to one's - in water, tot aan
de heupen in het water staan; - of the stroke, (stoomw.)
stoomschuif; 2. middelpunt, o. * -AGES, S. mv. middel

middelbaren ouder--euwn,v.m*AGEDban
dom. *-HAND, s. stootlap (van een zeil), m. *-DECK,

s. (zeev.) midden -, gebroken dek, o . * -EARTH, S. (de)
aarde, wereld, v. * -FINGER, S . middel-, middenste vinger,

M. *-LATITUDE, S. (sterr.) middenbreedte, v. * -MAN,
m. 1. ander-, tweede huurder, - pachter; 2. tusschenpersoon, agent, makelaar; 3. (mil.) middelman, -post,
M. *-MOST, bn. (overtr.) middenst, middelst; the - sister,
(fab.) de schikgodin des levens (Lachesis). *-PART, s.
(zeev.) middelste hoogte der wrangen, v. *-SHAFT, S.
(stoomw.) krukpen, middenhoofdas, v. *-SIZED, bn. van
gemiddelde grootte, - gedaante. *_STAYSAIL, S. middenstagzeil, o. vlieger, m . * -STRAND, s. (zeev.) hart (in touw

-werk),o.*ATCHs(zevhondwact,.*-WIT
TED, bn. van middelmatig verstand, - vernuft.

Midships, (mid'-sjips), bijw. (zeev.) middenscheeps.
Midst, (midst), s. midden, o.; in the - of, in -, te midden
van; from the - of, uit het midden van. *-, bijw. te

midden.

Midurard, (mid'-wurd), bijw. Zie MIDST, bijw.
Midwife, (mid'-waif), v. vroedvrouw, v.; man -, vroed
verloskunde uitoefenen. *-RY, s.-mestr.*,owd
gmv.l .verlos -,vroedkunde,v.;2.beroep van vroedvrouw,o.
Miemite, (maj'- i -majt), s. (delfst.) (soort) kalksteen, m.
Mien, (mien), s. voorkomen, o. gedaante, v.; lofty -,

fiere houding.

Miff, (mif), s. pruilerij, kwade luim, v. *-ED, (mift), bn.

kwaad geluimd; niet goed gemutst.
Might, (majt), vt mocht; zie MAY. *-, S. 1. macht, v.
vermogen, o. kracht, v.; with all his -, uit al zijne macht;
with -- and man, met kracht en geweld, - en macht.
Mightily, (majt'- i-li), bijw. zie MIGHTY . 5 ...NESS, S. 1.
zie MIGHT; 2. gezag, o. grootheid, v.; 3. Hoogheid (titel);
their-High -ness,Hunne Hoogmogenden(eert.titel der Nederlandsche Staten-Generaal).
Mighty, (majt'-i), bn. 1. machtig, krachtig, sterk; 2. groot,
geweldig; a - famine, een geweldige hongersnood; a tempest, een hevige storm; - thunderings, hevige donderslagen; 3. verbazend, reusachtig; a - city, een groote
stad; 4. uitstekend, geleerd; 5. ontzagwekkend, plechtig;6.
hoogmachtig (titel). *-,bij w.verbazend; - rich,sehatrijk.
Migniard, (min' jurd), bn. 1. verfijnd, overgevoelig; 2.
lief, aardig.
Mignonette, (min jo-net'),r s. (plant.) reseda, v.
Migrate, (maj'-ghret), ow. 1. verhuizen (uit een land);
2. ronddolen. *-D, des. bn. verhuisd. 5 ...ING, dw. bn.
1. verhuizend ; 2. dolend, nomadisch ; - bird, trekvogel. -, s. 1. (het) verhuizen; 2. landverhuizing, v.
*... ION, (-ghree'-sjun), s. 1. verhuizing; 2. ronddoling, v.
*...oItY, ('-e-ri), bn. verhuizend, dolend; - bird, trekvogel; -- people, nomadisch volk.
Mike, (maj k), ' m. verk. Michiel (m. n.).
Milan, (mil'-un), s. aardr. Milaan (Italië), o.
(-nies'), m. v. Milanees, m. Milaneesche (vrouw).
Mitch, (mitsj), bn. melkgevend, melk...
Mild, (majld), bn., *-LY, bijw. 1. mild, mildelijk; 2.
zacht, lenig, week, teêr. *-NESS, S. 1. mildheid; 2. zachtheid, lenigheid; 3. vriendelijkheid, innemendheid, v.
* -SPIRITED, * -TEMPERED, bn. zacht -, liefelijk van
aard, -, van gemoed.
Mildew, (niil'-djoe),s. 1. (plant.)honigdauw, brand(ziekte),
m.; 2. vochtvlak, v. stip, m.; 3. schimmel,v. *-,bw.(plant.)
1. met honigdauw besmetten; 2. doen vervuren (hout
(door vocht); 3. bevlekken, besmetten. *-ED, dw.
vervuurd enz.; zie MILDEW. *-ING, dw. bn. vervurend
enz. -, S. (het) vorvuren enz.; zie MILDEW, bw.
Mile, (majl), s. mijl (Eng. mijl = '( 3 van een uur in tijd
= 1500 meter in lengte), v.; marine --, geographical -,
zee-, geographische mijl (1851 meter). *AGE, ('-idsj), s.
mijlgeld, o. tol, m. * -MAN, m. tolgaarder, m. *-POST,
*- STONE, S. mijlpaal, n.
Milesean, (mi-li'-zjun), m. v. Milesiër, m. Milesische
(vrouw), inboorling van Miletus.
Miletus,(mi-li'-tus), s. oude aardr.) Miletus(Klein-Azië),o.

MIL.
Milfoil, (mil'-fojl), s. (plant.) duizendblad, o.
Miliary, (mil'-je-ri), bn. (ontl.) griesvormig, griezig; fever, purperkoorts; - glands, huidklieren; - herpes,
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een blok aan het been hebben; (fig.) getrouwd zijn; to
see into a - stone, (fig.) door een plank kunnen zien.
*_ STONE-MAKER, m. fabrikant van molensteenen, m.

*-STONE-QUARRY, S. molensteen -groef, v. *-TAX, S. 1.
huiduitslag, -brand .
molen-, fabriekbelasting; 2. belasting op het gemaal, v.
Miliolite, (mil'-i-o-lajt), s. zek. versteend weekdier, o.
*-TOOTH, s. (ontl.) maaltand, m. * _WEAR , 8. molen Militant, (mil'-i-tent), bn. strijdend; the church -, (godg.)
weer, v. * -WHEEL, s. molenrad, o. *-woRK, S. 1. mode strijdende (katholieke) kerk . 5 -ANCY, ('-ens -i), s. gmv.
lenwerk, o.; 2. molenbouw, m. * --WRIGHT, m. molen w. g.) strijdende geest, strijd, m.
bouwer, m.
Militarily, (mil'- i - te -ri -li), bijw . Zie MILITARY .
Military, (mil'- i - te -ri), bn. het krijgswezen betreffend; Mill, (mil), bw. 1. malen; 2. vermalen; 3. vollen (laken);
4. slaan, randen (munt); 5. kloppen, aanmaken (chocokrijgs...; militair; - appointment, militaire graad, - rang;
- art, krijgskunst; - chest, krijgskas; - life, soldaten lade); 6. (gem.) afranselen . 5 -ED, dw. bn. gemalen enz.,
leven; - code, krijgswetboek; - delict, militaire over- ! zie MILL, bw.; double - cloth, dubbel gekeperd laken;
treding; - duty, soldatenplicht; krijgstucht; - execution,
cuir-de-laine.
voltrekking van de doodstraf aan een militair; - man, Millenarian, (mil-li-ne' -ri-un) bn. (godg.) duizendjarig.
*-, m. (godg.) die aan het 1000-jarig rijk van Christus
krijgsman; - science, krijgswetenschap; - stores, krijgsgelooft . * -ism, S. (godg.) geloof aan het millennium, o.
voorraad, ammunitie; - stock, stropdas. *-, s. 1. (het)
militair, gewapende macht, militie, v. troepen, m. mv.; Millenary, (mil'-li-ne-ri), s. (-ies), duizendtal, o.
Millennial, (mil-len'- ni-ul), bn. tot een millennium be2. krijgswezen, o.
j hoorend. 5 -isT, m. geloovige aan het 1000-jarig rijk
Militate, (mil'- i-tet), ow. strijden (tegen).
van Christus, chiliast, m.
Militia, (mi-li'-sje), s. militie, landmacht, landweer, v.
j Millennist, (mil'-len-eist), m . Zie MILLENNIALIST .
*-MAN, m. soldaat, milicien, loteling, m.
Milk, (milk), s. 1. melk, v.; ass's -, ezelinnen-melk; goat's Millennium, (mil-len'- ni -um), s. (godg.) duizend jaar,
duizendjarig rijk (gedurende hetwelk Christus en de
- ,geitenmelk; skim-, geroomde melk; 2. (planten)melk,
v. sap, o.; 3. almond -, amandelmelk, orgeade; - and apostelen weder zelven op aarde zullen regeeren), o.
water, water en melk; (fig.) flauw, laf (van karak- Milleped, (mil'- li -ped), s. duizendpoot (insect), m.
ter). 5 -cow, v. melkkoe, v. 5 -FEVzR, s. (gen.) melk -,
5 ...POINT, s. (kh.) gebloemde everlasting (zek. stof), v.
5...YORE, s. duizend - poriën-diertje, o . * ...PORITE, (- po -rajt) ,
zogkoorts, V. 5 -FOOD, S. melkkost , nl. 5 -GAGE, S . melk s. versteende millepore, v.
1
maat, v. *--IlorsE, s. melkhuis, o. -kamer, v . * -LIVERED,
bn. laf (van aard). *-MAID, v. melkmeisje, o. -boerin, v. Miller, (mil'-lur), ni. v. molenaar, -ster, m. v.; - s scuttle,
*-MAN, m. melkboer, m. 5 -PAIL, s. melkemmer, m. 1 molengoot. *-, s. (soort) vlieg, v.; - 's thumb, post (zek.
*- PAN, s. melkpan, v. -pot, m. * -PARSLEY, S. (plant.) visch).
veldpeterselie, v. * -PORRIDGE, 5 -POTTAGE, S. melksoep, Millesimal, (mil-les'-im-ul), bn. duizendvoudig, duizenddeelig.
V. *-POT, S. melkpot, m. 5 -QUARZ, S. (delfst.) melkkwarts, 0. * -SCORE, s. kerfstok (van den melkboer), m. Millet, (mil'-let) s. (plant.) gierst, v. 5 - GRASS, S. gierst
-*soP,m.
janhen, lafaard, m. 5 -TARE, s. (plant.) melk - i gras, o. -halm, m.
kruid, o. 5 -THISTLE, s. (plant.) vrouwendistel, m. Milliard, (mil -li-aard') s. milliard, duizend millioen, o.
-TOOTl, s. (ontl.) melktand, m. s. (plant.) Milliary, (mil'- li -e-ri), bn. mijlen aanduidend, mijlen...;
melkboom, m. -TREF OIL, S . (plant.) melkblad, o . * -VAN, l - column, (Rom. gesell.) mijlpaal, mijlenwijzer. *--, s.
s. melkkar, v. 5 -vETCn, s. (plant.) wilde basilicum, m. mijlsteen, m.
*- WEED, s. (plant.) wolfsmelk, v. *. vr;ITE, S. melkwit, ! Milligram, (mil'-li ghrom), s. duizendste van een gram.
0. *-woMAN, S. melkvrouw, -boerin, v. *-WORT, S.5 ...LITER, ('-li-tur•), s. duizendste van een liter. 5 ... METER,
('-mi-tur), s. duizendste van een meter.
(plant.) melkkruid, o.
Milk, (milk), bw. melken. 5 -ED, ('-id), dw. bn. gemelkt. ' Milliner, (mil'- li-nur), v. modewerkster, -handelaarster,
* -EN, ('-un), bn. uit melk bestaand, van melk. *-ER, !, modiste, v.; man -, handelaar in mode- artikelen. *-Y,
('-ur), m. v. melker, -ster, m. v. 1 s. mo^iewaren, - artikelen, v. o. mv.
Milkily, (milk'- i-li), bij w. zie MILKY . 5 555S, S. gmv. li Milling, (mil'-ling), dw. bn. malend enz. *-, s. (het)
malen, gemaal, o. enz.; zie MILL, bw.
1. melkachtigheid; 2. (fig.) flauwheid, lafheid, v.
Milky, (milk' -i), bn. 1. van melk, melk...; 2. melkachtig; Million, (mil' -jun), s. 1. millioen, o.; twenty -s of men,
twintig millioen menschen; 2. (fig.) groote menigte,
- juice, melksap (der planten); 3. melkgevend; - cow,
massa; he is worth a -, hij is een millioen rijk . * -AIIIE,
melkgevende koe; 4. (fig.) zacht als melk. 5 -wAY, S.
I
(' - eer), m. millionair, zeer rijk man, m. * -ARY, ('-e-ri),
(stern.) melkweg , m.
bn. tot millioenen behoorend, bij millioenen . * -ED,
Mill, (mil), s. 1. molen, m.; cider-, (wijng.) perskuip, -mo('-und), bn. (Shak.) millioenen maal (vergroot). *-Tn,
len; overshot -, molen met kleppen; foot-, voetmolen
('-unth), bn. millioenst. -, s. millioenste (deel), o.
(als van een scharenslijper enz.); to bring grist to the -,
(spr.) water op den molen doen komen, voordeel aan- Millree, (mil'-rie), s. Portugeesche (wissel)munt = f 2.50
ongeveer, milree, v.
brengen; 2. fabriekmolen, m. fabriek, v.; flax-, vlasmolen, - spinnerij; silk-, zijdespinnerij, -fabriek; spinning-, Milo, (maj'-lo), nY. (Gr. gcsch.) Milo (m. n.).
spinmolen, spinnerij; sawing-, zaagmolen; pressing - , 'Milt, (milt), s. 1. (ontl.) milt; 2. (visch)kuit, v. -woRT,
persmolen; 3. muntmolentje, o.; 4. (gen.) stomp, vuist- , * -WASTE , s. (plant.) miltkruid, o.
slag, m.; 5. mill (Amerik. muntje ._ 1/10 cent = 1 /4 1 Milt, (milt), bw. bevruchten, kuit schieten. *. za, ('-ur),
m. hommerd (visch), m.
cent Ned.), v. 5 -BAR, s. geplette stang (koper enz.), v.

* - BOARD, s. 1. (zwaarste soort) bordpapier, o. ; 2. Miltiades, (mil - taj' - e - dis), in. (Gr. gesch.) Miltiades
(m. n.).
(stoomw.) flens, v. 5 -BROOK, s. molenbeek, v. * -CAKE,
s_ wafeltje, dun koekje, o. * -CLACK, *-cI .AYPE R, S. Milton, (mil'-tun), m. John Milton (Eng. dichter, 1608onrust (van een molen), v. *-coG, s. tap, kam, tand1674), m.
(aan een rad), v. m. 5 -couxsE, s. waterloop (van een Mile, (majm), s. 1. klucht -, blijspel (der ouden), o.
mimische voorstelling, v.; 2. kluchtspeler, potsenmaker,
molen), m. * -CRANK, s. molenijzer, 0. * -DAM, S. molendam, -beer, m. 5 -DUST, S. stuifmeel, o . 5 -GRATE, S.m. f-, ow. kluchtig voorstellen, - nabootsen. *-R,
(.-ur), m. kluchtspeler, m.
molenrooster, -kolk, in . 5 - HANDLE, s. 1. (molen)wiek,
v.; 2. handvatsel (van een handmolen), o . * -HOPPER, Mimesis, (maj- mi'-zis), s. (red.) nabootsing der stem en
gebaren van een ander, v.
s. molentrekker, -tremel, m . * -HORSE, s. molenpaard, o.
*-HOUSE, S. molenhuis, o. - werkplaats, v. 5 - LEAT, S. Mimetene, (mim'-i-tien), s. (scheik.) lood-arsenicum, o.
molensloot, -gracht, v. *-MOTH, S. mot (insect), v. Mimetic, (maj-met' -ik), * AL, bn. nabootsend, mimisch.
* -MOUNTAINS, s. mv . (plant.) purgeer-, springkruid, 0. Mimic, * -K, (mim' -ik), * -AL, ('-ul) , bn ., * -ALLY, ('-e -li),
bijw . mimisch, met gebaren; the - art, gebarenspel ; * -POINT, zie MILLEPOINT. * -POND, S. molenvijver , m.
gestures, kluchtige gebaren. *-, m. 1. kluchtspeler; 2.
* -PUFF , S. scheerwol, v. *- RACE, S. molengoot, - sloot,
(fig.) slaafsche navolger, nabper, m. --, bw. kluchtige
v. - .OD, 5 -R UDDER. S . molenrail, o. 5 -slxi, ENCE, s.
KED, ('-mikt),
gebaren maken; nabootsen, naapen.
(oud Eng.) zesstuiversstuk, o. - STONE, s. molensteen,
dw. bn. nagebootst enz. ; zie Mimic, bw. *-KER,
m. ; upper -. - runner , beweegbare molensteen ;
('-ik-ur), m. kluchtspeler, m. 5 -KING, dw. bn. nabootnether - , onder -, vaste molensteen • to have a send enz. -, s. (het) nabootsen enz.; zie MIMIC, bijw.
about one's neck, (spr.) een steen om den hals -,
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kluchtige nabootsing, potsierlijkheid, v. *-s,
mv. gebarenkunde, mimiek, v.
Mimographer, (maj-mogh'-re-fur), m. 1. schrijver van
kluchten; 2. beschrijver van mimische voorstellingen, m.
Mimosa, (mi-mo'-ze), s. (plant.) kruidje-roer-mij-niet, o.
Min, (min), S. gelijkenis, v.
Mina, (maj'-ne), s. (oudt.) zek. gewicht en zekere maat
(bij de Hebreeuwen = 50 sikkels, bij de Grieken = 100
drachmen), v.
Minacious, (mi-nesj'-us), bn. dreigend. *...ITY, (-nes'
dreiging, dreigende houding, v.
-it),s.
Minage, (min'-idsj), s. (het) ondermijnen, mijnwerken.
(der
moskee),s.
minaret,v.
torentje
Minaret,(min'-e-ret), s.
Minatory, (min'-e-te-ri), bn., *...TORIALLY, (-to'-ri-e-li),
bijw. (recht.) dreigend.
Mince, (mins), bw. 1. klein hakken; to - to bits, tot
stukjes hakken; 2. (fig.) verzachten, verkleinen; I know
no way to - it, ik wind er geen doekjes om; 3. ver
bemantelen ; do not - the matter, (Shak.)-bloemn,
verbloem de zaak niet; 4. gemaakt -, met een klein
mondje iets zeggen, - spreken. *-, ow. met gemaaktheid -, met affectatie loopen, - dribbelen, - spreken. *- D,
dw. bn. kleingehakt enz.; zie MINCE, bw. en ow.; - meat,
gehak, gehakt vleesch, o. *- PIE, s. vleeschpastei, v.
Mincing, (min'-sing), dw. bn. klein hakkend enz. *-,
bn., * - LY, bijw. gemaakt, geaffecteerd; a - step, een
geaffecteerde loop, - tred; a young - creature, een jong
(gemaakt) popje (meisje), eene preutsche. *-, s. 1. (het)
klein hakken enz.; zie MINCE, bw. en ow.; 2. gemaaktheid, affectatie, v.
Mind, (majnd), s. 1. geest, m. verstand, o. ziel, v. gemoed, o.; weak -, upright -, zwak -, oprecht gemoed;
lofty -, verhevene -, grootmoedige ziel; unsettled -,
onbestendig karakter; is he in his perfect -, in his right
- ? heeft hij wel zijn gezond verstand ? is hij wel in
zijn hoofd? sound -, gezonde hersenen; to be of unsound
-, gekrenkt van hersenen zijn; to be out of one's -,
niet meer bij zinnen zijn; he went out of his -, hij geraakte buiten zich zelven, zijne rede begaf hem; to be
easy in -, een gerust gemoed hebben; to break -, to
open one's - to, iem. zijn hart openen; to disburden
one's - to, zijn hart ontlasten van; this would not enter
his -, dit wilde maar niet in zijn verstand; to have -,
voor oogen -, voor den geest hebben; (fig.) in het schild
voeren; the -'s eye, het oog der ziel ; I have him before
my -'s eye, ik zie hem steeds voor mij; to have - upon,
denken aan, letten op; impress your - with, prent in
uwe ziel dat; doordring uw gemoed met; to make up
one's - to, besluiten tot, zich onderwerpen aan; he
must make up his -, hij moest een besluit nemen; what
did he make his - up to ? tot wat heeft hij besloten?
to occur to one's -, bij iemand -, in iemands verstand
opkomen; to set one's - on, zich in het hoofd zetten;
to relieve one's -, iemands gemoed gerust stellen; to
turn one's - to, zijne -, iemands oplettendheid vestigen
op; 2. lust, smaak, m. begeerte, v.; he had - for, to,
hij had lust tot, - in, - om; let me know your -, zeg
mij wat gij begeert; do you know your own - ? weet gij
zelf wel wat gij wilt ? do you find it to your -? vindt
gij het naar uwen smaak? to be a partner in one's -,
denzelfden smaak hebben als ; I was not mounted to my
-, het paard, dat ik bereed, beviel mij niet zeer; 3.
bedoeling, v. voornemen, o.; let me know your - laat
mij uwe bedoeling kennen, - weten; to alter one's -,
van gedachte -, van plan veranderen; is he still of the
same - ? heeft hij nog altijd dezelfde plannen ? 4. gevoelen, o. meening, zienswijze, v.; they are of the same
-, zij hebben Bene gedachte; they are of a -, of one-,
zij zijn het eens; speak your -, zeg wat gij wilt, - begeert; as many men, as many -s, (spr.) zooveel hoofden,
zoo veel zinnen; 5. geheugen, o. herinnering, v.; bear
in -, vergeet niet ; to bring to -, to call to -, doen
denken (aan); in herinnering brengen; keep in -, onthoud wel; keep him in - of, iaat hem niet vergeten
dat; to put in one's -, in het geheugen prenten; the fact
was out of his -, de zaak was hem geheel ontschoten;
times out of -, onheuglijke tijden. * -FILLING, bn. den
geest vervullend. * -STRICKEN, bn. krank van geest.
Mind, (majnd), bw. 1. luisteren (naar), gehoorzamen; you
must - your master, gij moet naar uwen meester luisteren; 2. letten op, in het oog houden; he does not-what
you say, hij geeft geen acht op hetgeen gij zegt; -what
*-RY, S.

MIN.
you say, let op uwe woorden; - your business, denk aan
uwe zaken; - your lessons, leer vlijtig;; do not - expense,
let niet op de verteringen, - op de kosten; don't -her,
never - her, hoor niet naar hetgeen zij zegt; never -!
het komt er niet op aan, er is niets aan gelegen; do
you - me? verstaat -, hoort ge mij ? - you give a receipt,
denk er aan een quitantie te geven; 3. bewaken, ver
- your health, neem uwe gezondheid in acht;-zorgen;
- the door, let -, pas op de deur; 4. herinneren; this
-s me of, dit doet mij denken aan. *-, ow. lust hebben
(in), geneigd zijn (tot).
Minded, (majnd'-id), dw. bn. geluisterd enz.; zie MIND.
*-, bn. geneigd, geschikt; contrary -, van een tegen
gevoelen; feeble -, zwak van geest; high-overgstld
-, verheven van ziel, - van karakter; fier, laatdunkend; low -, laag van karakter; double -, arglistig;
ill -, kwalijkgezind ; to be well -, goede bedoelingen
hebben. *- NESS, s. neiging, overhelling (tot), v.
Mindful, (majnd'-foel), bn., *- LY, bijw. 1. oplettend,
aandachtig; 2. indachtig. *- NESS, s. 1. oplettendheid;
2. herinnering, v.
Minding, (majnd'-ing), dw. bn. 1. luisterend naar enz.
*-, s. (het) luisteren enz.; zie MIND, bw. en ow.
Mindless, (majnd' -les), bn. 1. onoplettend; 2. niet zorgvuldig, onverschillig; 3. niet indachtig (aan); 4. geesteloos, dom.
Mine, (majn), bez. vnw. 1. (de -, het) mijne, (de) mijnen;.
your father, your mother and -, uw vader, uwe moeder
en de mijne; your sword and -, uw zwaard en het mijne;
your children and -, uwe kinderen en de mijnen; - is
a good hat, mijn hoed is goed; is not - a nice home? heb
ik daar niet een fraaie woning ? such shame was never
-, nooit trof mij zulk een schande; a friend of -, een
mijner vrienden, mijn vriend; that's no fault of-, dat
is mijne schuld niet; a relation of -, een mijner bloed
you are no son of ,-. gij zijt mijn zoon niet;-verwant;
2. mij (toebehoorend); the world was -, de wereld
behoorde mij; it is - to command, het staat aan mij te
gebieden; what a tale is - to tell! welk een verhaal
moet ik doen ! 3. (oudt.) bez. vnw. - eyes, mijne oogen;
- own tears, mijne eigene tranen.
Mine, (mijn), s. 1. mijn, groef, v.; gold-, goudmijn; to work
a -, eene mijn exploiteeren, - ontginnen; 2. erts, o. mijn
mij n,v.; to spring a -, een e mijn doen sprin--stof,v.;3(mil)
gen; to discover the -, de mijn uitvinden (doen mislukken). * -ACTION, s. aandeel in Bene mijn, o. * - BURNER,
m. ertsbrander, m. * - DIAL, s. (meetk.) hangende hoek
(werkt.), m. * -DIGGER, m. mijnwerker, -graver,-metr
m. * - MAN, m. mijn-, bergwerker, m. *- PIT, s. mijnput,
m. groef, ertsgroef, v. * -SHAFT, s. mijngang, v. -put, m.
*-SHIP, s. (mil.) mijnschip, o. -ruimte, v.
Mine, (majn), bw. en ow. 1. ondermijnen (ook fig.); 2.
uitgraven, bedienen, exploiteeren (eene mijn); 3. in de
mijnen arbeiden. *- D, (majnd), dw. bn. ondermijnd enz.;
zie .niNE, bw. en ow. 5 -R, ('-ur), m. 1. nlljn-, bergwerker;
2. (mil.) mineur, m.
Mineral, (min'-ur-ul), s. delfstof, v. mineraal, o.
delfstoffelijk; - coal, steenkool; - mummy, bergbalsem (uit den Kaukasus); - pitch, aardpek, asphalt; waters, minerale wateren. * - IST, m. Zie MINERALOGIST.
Mineralize, (min'-ur-el-ajz), bw. delfstoffelijk maken,
mineraliseeren.*-, ow. 1. delfstoffelijkworden; 2. minera
ertsen zoeken,- verzamelen. *...IZATIOa,( -i-zee'-sjun),-liën.
s. 1. (het) delfstoffelijk maken, mineralisatie, v.; 2. (het)
zoeken -, verzamelen van ertsen. *- D, ('-ajzd), dw. bn.
gemineraliseerd. *- R, ('-ur), s. dat tot delfstof -, tot erts
maakt. -, m. zoeker -, verzamelaar van ertsen, m.
* ...szvNG, ('- ajz-ing), dw. bn. mineraliseerend enz. -, s.
(het) mineraliseeren enz.; Zie MINERALIZE, bw. en ow.
Mineralogical, (min-ur-©l-odj'- ik-ul), bn., *- LY, bijw.
delfstoffelijk, mineralogisch. *...OGIST, ('- o-djist), m. kenner -, beoefenaar der mineralogie, m. *...OGY, (- ul'-o-dji),
s. gmv. kennis der delfstoffen, - der ertsen, mineralogie, v.
Minerva, (mi-nur'-we), v. (fab.) Minerva (godin der wijsheid), v.
Minever, (min'-i-wur), s. grondeling (vischje), m.
Mingle, (min'-hul), S. mengsel, o. * -MANGLE, s. mengelmoes, o. hutspot, m.
Mingle, (min' -hul), bw. - with, 1. vermengen, mengen;
2. troebel maken (door vermenging); 3. (fig.) verwarren.
*-. ow. 1. zich vermengen; 2. verkeeren, zich mengen
onder; she -d with the rest, zij mengde zich onder de
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overigen; to -- with the crowd, zich onder de menigte
begeven; do not - with those who, sluit u niet aan bij
hen, die; he -d among, hij verkeerde met. *- D, dw. bn.
vermengd, gemengd. *- DLY., bij w. verward, dooreen.
* -MENT, S. vermenging, mnenging, v. *- R, (- ur), m.v.
vermenger, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. vermengend
enz. -, S. (het) vermengen enz.; zie MINGLE, bw.
Minglet, (min'-ghlit), s. wollen stof (uit Manchester), v.
Mingrelia, (min-ghri'- li -e), s. (aardr.) Mingrelië (Azië), o.
Miniard, (min'-jurd), bn. (w. g.) zacht, fijn, teer.
Miniardize, (min'-jurd-ajz), bw. zacht -, teer maken.
*-D, ('-e-tid), dw. bn. zacht gemaakt.
Miniate, (min'- i -et), bw. (very.) meniën, rood verven.
*-D, ('-ajzd), dw. bn. gemenied. *...ING, dw. bn. meniënd. -, s. (het) meniën.
Miniature, (min'i--tjoer), s. (schild.) 1. schilderstuk in
het klein, o. miniatuur; 2. roode (druk)letter, rubriek letter, v.-, bn. in het klein, klein; - representation,
vertooning -, afbeelding in het klein. *-PAINTER, m.
miniatuur - schilder, m.
Minié, (mi-ni-ce), - rifle, s. (mil.) minié- geweer (met
drie tot vijf kogels te laden), o.
Minikin, (min' -i -kin), bn. klein, nietig. *-, s. 1. (soort)
kleine speld, damesspeld; 2. fijne darmsnaar, v.; 3. dreumesje, kindje, lief dochtertje, o.; 4. poppegek, In.
Minim, (min'-im), s. (muz.) halve noot, v. *-, In. minderbroeder (monnik), m. *-, m. v. 1. dwerg, m. v.; 2.
grondeling (visch), m. *-, bn. goudgeel.
Miniment, (min' -i-munt), s. (recht.) bewijs, blijk, o.
Minimum, (min' -i-mum), s. minste hoeveelheid, v. minst
bedrag, - getal, minimum, o. *...mus, s. 1. (fig.) dreumes,
dwerg, m.; 2. ondeeltje, o.
Mining, (majn'-ing), dw. bn. ondermijnend enz. *-, s.
(het) ondermijnen enz.; zie MINE, bw. * -ASSOCIATION,
* -COMPANY, S. genootschap voor den bergbouw, o. mijn
maatschappij, v. *_TOWN, s. bergstad (in de na--bouw
bijheid van bergwerken), v.
Minion, (min' -jun), bn. lief, aardig. *-, m. v. lieveling,
m.v. *-, s. (drukk.) diamantletter, v. *-, m. schandjonge n , m. *_ NG, s. liefkoozing, v. *-LTKE, *-LY,bijw.
aardigjes, liefjes. * - SHIP, s. betrekking van lieveling,
- van gunsteling enz., v.
Minious, (min' jus), bn. menie-kleur, rood.
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Mink, (mink), s. 1. otter, Amerikaansche wezel, m. a-,.
*-SKIN, M. ottervel, o.
Minnoek, (min' -nok), v. (Shak.) zie Minx.
Minnow, (min'-no), s. zie MENOW.
Minor,(maj'-nur), bn. 1. minder; minste, kleiner, kleinste;
gering; a - fault, een geringe misslag; - details, kleine
bijzonderheden; - consideration, minder gewichtige beschouwing; a -poet, een dichter van den tweeden rang; the
- theatres, de tooneelen van minderen rang ; Asia -,
(aardr.) Klein -Azië; 2. (muz.) mineur, mol; 3. (recht.)
minderjarig; 4. jonger. *-, m. v. 1. (recht.) minderjarige,
m. v.; 2. (wisk.) minor (logar.); 3. (red.) tweede lid van
een syllogisme, o. minor, m.; 4. (muz.) moitoon; 5. (r. k.)
minderbroeder (monnik), M. *-ATE, ('-et), bw. verminderen, geringer maken. * -ATION, (-ee'-sjun), s. ver mindering, verkleining, v. (het) geringer maken.
Minorca, (mi -nor'-ke), s. (aardr.) Minorca (eiland), o.
Minorite, (maj'- ne -rajt), in. minderbroeder (monnik), m.
Minority, (mi -nor - i -ti), s. 1. (recht.) minderjarigheid; 2.
minderheid (van stemmen in eene vergadering), v.; large
-, sterke minderheid.
Minos, (maj'-nos), m. (fab.) Minos (koning van Kreta), in.

Minotaur, (min'-o-toor), m. (fab.) paardmensch, o. minotaurus, m.
Minster, (mies' -tar), s. 1. (oudt.) hoofdkerk, v. munster,
m.; Torlc -, kathedraal van York; 2.monniken-klooster,o.
Minstrel, (min'- stiel), m. 1. (Eng.) minnezanger, minstreel, bard; 2. muzikant, speelman, m. *- LIKE, bn.
en bij w. als minnezanger. *- sY, s. gmv. 1. kunst -, roe; ping van den minnezanger, v. ; 2. (barden)zang, m.
koor van harden, o.
Mint, (mint), s. 1., munt (gebouw waar geld gemunt
wordt), v.; fresh from the -, versch -, nieuw van de
munt; master of the -, muntmeester; 2. (fig.) fabriek, v.;
a - of forgery, of calumny, een logen -, lasterfabriek ;
to have a - of money, schatrijk zijn, (gem.) broken van
j het geld ; 3. (plant.) munt, v.; 4. rattenkruit, o.; garden
-, (plant.) tuinmunt. * -DROPS, s. mv. pepermuntjes, o.
mv. *-JULEP, s. pepermuntwater, o. *- MAN, M. (geld-)
munter, M. * -MASTER, m. 1. muntmeester; 2. (fig.) logensmeder, m.
Mint, (mint), bw. 1. munten (geld); 2. (fig.) uitdenken,
smeden (logens, laster). *- AGE, s. 1. gemunt geld; 2..
muntloon, o.; 3. muntslag, - stempel, M. *-- ED, dw. bn.
Minish, (min'-isj), bw. Zie DIMINISH.
gemunt. *- ES., (' ur), M. 1. munter ; 2. uitdenker,
staatsdienaar,
m.;
Minister, (min'-is-tur), m. 1. minister,
smeder (van logens), m. * - ING, dw. bn. muntend. -,
prime -, eerste minister, minister-president; foreign -,
s. (liet) munten.
buitenlandscli afgezant; fellow -, ambtgenoot in het
ministerie; 2. geestelijke, m.; officiating -, dienstdoend Minturnae, (min-tur' -ni), s. (oude aardr.) Minturnae
(Italië), o.
predikant; 3. (fig.) bewerker, volvoerder, m. *-, bw. 1.
toedienen, verschaffen; 2. verordenen. *-, ow. 1. dienen; Minuend, (min'-joe -end), s. (rek.) getal waarvan afgetrokken moet worden, o.
to - to me, om mij te dienen; 2. (den) dienst doen, - ver
kerk); 3. - to, helpen, te hulp komen; to-richten(d Minuet, (min'- joe -et), s. menuet (dans), v.
- to the wants of, in de behoeften voorzien van; to - Minum, (min'-um), s. 1. (drukk.) kleine lettersoort; 2.
(muz.) halve noot, v.
to pleasures, medewerken tot de genoegens van; to - to
passions. de hartstochten dienen van; to - to a patient, Minus, (majn'-us), bijw. 1. (alg.) min, minus; 2. minder
(dan). *-, s. (alg.) minusteeken (-), o. *- cULE, ('-kjoel),.
een zieke oppassen; canst thou not - to a mind diseased?
kleine letter (in tegenst. van nnajuscule), v. -, bn.
(Shak.) weet gij geen middel voor Bene kranke ziel?
S.
zeer klein.
to - occasion of, gelegenheid geven tot. 5 -ED, dw. bn
Minute, (mi' -njoet), bn., *- LY, bij w. 1. zeer klein, onbetoegediend enz.; Zie MINISTER, bw. en ow.
duidend, in het klein; - details, kleine bijzonderheden;
Ministerial, (miii-is-ti'-ri-ul), bn., *- LY, bijes. 1. die- powder, fijn poeder; - vessels, (ontl.) kleine vaten;
nend, helpend; 2. ministeriëel; - benches, ministeriëele
2. zeer nauwkeurig; - observation, nauwkeurig onderbanken (plaatsen door de voorstanders van het ministerie
zoek; - point, onbeduidend -, gering punt.
ingenomen); - officers, staatsambtenaren; 3. middellijk,
ongeschikt; - cause, bijkomende oorzaak; 4. ambtelijk, Minute, (min'-it), s. 1. minuut, v.; stay a -, wacht een
minuut; I will be with you in a -, in a few -s, binnen
ambts...; 5. geestelijk, priesterlijk, kerkelijk.
eenige minuten ben ik bij u; this very -, dadelijk, op
Ministering, (min'-is-ter-ing), dw. bn. toedienend enz.
staanden voet; 2. (recht.) minute, v. eerste opstel (van
*-, S. 1. (het) toedienen enz.; Zie MINISTER, bw. en ow.
een contract eznz.), o. ; to take -s of, proces - verbaal
2. hulp; 3. verzorging; 4. bediening (der kerk), v.
-, uittreksels maken van ; 3. nota. aanteekening;
Ministery, (min'-is-ter -i), zie MINISTRY.
to make -s, notulen houden. *-BELL, S. minuutklok,
Ministral, (min'-is-trul), zie MINISTERIAL.
V. *-BOOK, s. 1. zakboekje, o. agenda, v.; 2. register
Ministrant, (min'-is-trent), bn. dienstbaar, dienend
(van
notarieële akten enz.), o. *-mss, s. (zeev.) mim.
dienstverrich
*...TRATION, (-tree'-sjun), s. 1. dienst,
nuutgias (zandlooper), o. 5 -GUNS, s. mv-. minuutschoten,
ting; 2. oppassing; 3. medewerking, v.; 4. (kerkelijk
O. 151V. 5 -HAND, S. minuutwijzer, m. *-JACIc, s. (Shak.)
ambt, o. *...TRESS, v. vrouwelijke minister; 2. ministers
beeld dat -, pop die het uur slaat, o. V. *-LINE,
vrouw.
S. (zeev.) zie LOGLINE. *-MEN, m. mv. mannen die na Ministry,(min'-is -tri), s. 1. dienst, m.; verrichting, v.; th e
middellijk gereed staan (te dienen. te vechten enz.), vouw.
- of domestic animals, de dienst (het nut) der huisdieren
5 -WATCH, S. horloge met minuutwijzer, o. *-WHEEL,
the - of second causes, de werking der bijoorzaken; th e
s. (uurw.) minuutrad, o.
- of arms, het beroep der wapenen; 2. staatsdienst, m
ministerie, o. (de) ministers, m. mv.; 3. geestelijk - Minute, (min'-it), bw. 1. aanteekening houden van,
noteeren; 2. notuleeren; 3. (recht.)ontwerpen,minuteeren
priesterambt, o. * - SHIP, S. Zie MINISTRY.
J (een akte enz.). *-D, des. bn. ontworpen, geminuteerd..
Minium, (min'- i -um), s. (very.) menie, v.
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v. * ...ARRANGE, bw. kwalijk -, verkeerd schikken, - ordeMinutely, (min'-it -li), bn. en bijw. elke minuut gebeunen. -D, dw. bn. kwalijk geordend.....ING, dw. bn.
rend, telkens, alle oogenblikken; Zie MINUTE, bw.
kwalijk
schikkend. 5 ... ARRANGEMENT, s. verkeerde
kleinheid,
ge(mi
-njoet' -nes), s. 1. gmv.
Minuteness,
schikking, - ordening, v. *... ASCRIBE, bw. verkeerd -, ten
ringheid; 2. fijnheid; 3. uiterste nauwkeurigheid, nauw
onrechte toeschrijven. *... ASSIGN, bw. ten onrechte -, verkleingeestigheid, v.
-gezthid;4.
keerd bepalen. -ED, dw. bn. verkeerd bepaald. -ING,
Minutiae, (mi -njoe'-tji -i), s. mv. kleinigheden, kleinste
dw. bn. verkeerd bepalend. -, s. (het) verkeerd bebijzonderheden, v. mv.
palen. *... ATTEND, bw. minachten, veronachtzamen.
Minuting, (mi-njoe'-ting), dw. bn. ontwerpend, minuMisbecome, (mis-bi-kom), bw. onr. misstaan, kwalijk
teerend (akten enz.).
passen; it would - mc, het zou mij niet passen (ook
Minx, (minks), s. 1. deern, dartele meid; 2. opgedirkte
van kleedaren); that cap -s her, die muts staat haar
dame; 3. jonge teef, v.; 4. zwaard met breede kling, o.
leelijk. *... ING, dw. bn. misstaand enz. -, bn. ongeMiny, (main' -i), bn. 1. rijk aan mijnen; 2. onderaardsch.
Miocene, (maj'-o-sien), bn. (aardk.)tot de tweede tertiaire past, onbetamelijk. -, S. (het) misstaan. *...INGNESS, s.
ongepastheid, onbetamelijkheid, v.
vorming behoorend.
Mirable, (maj'-ri-bl), bw. (Shak.) wonderbaar; mirabile Misbefitting, (mis-bi fit'-ting), bn. niet passend. *...BEGOT, *... BEGOTTEN, bn. onwettig, onecht. *...BEHAVE,
dicta, (Lat. uitdrukking) verwonderlijk om te verhalen,
ow. 1. zich slecht gedragen; 2. kwalijk te werk gaan
- om verhaald te worden.
(met). -D, dw. bn. slecht van gedrag. 5 ... BEHAVIOR,
Mirabelle, (mir'-e -bel), s. (plant.) kleine gele pruim, v.
S.
slecht gedrag, wangedrag, o. *... BELIEF, s . wangeloof, o.
-reb'-o-len),
s.
gedroogde
Indische
(mi
Mirabolane,
5 ... BELIEVE , bw. valsch -, verkeerd gelooven. -R, m. v.
vruchten, v. mv.
wangeloovige, m. v. ...ING, dw. bn. vaisch geloovend.
Miracle, (mir'-e -kul), s. wonder, mirakel, o.; to work -s,
*...BESEEM, bw. misstaan . -ING, dw. bn. misstaand.
wonderen verrichten; to cry a -, (iets) als een wonder
*...BESTOW, bw. verkeerdelijk aanbieden, - toereiken.
uitschreeuwen; to succeed to a -, wonderbaarlijk slagen,
-ED, dw. bn. verkeerdelijk toegereikt. -ING, dw. bn.
- geluk hebben. *-MoN GER, m. wonderdoener, m.
verkeerdelijk toereikend. *...BORN, bn. voor het kwade
Miracle, (mir'-e -kul), bw. (Shak.) wonderbaarlijk maken.
geboren.
Miraculous, (mi-rek'-joe-lus), bn., *-LY, bijw. wonderMiscalculate, (mis -kel'-kjoe-let), bw. misrekenen. *-D,
baar, -lijk. * -NESS, s. wonderbaarlijkheid, v.
dw. bn. misrekend. *... ING, dw. bn. misrekenend. -, s.
Mirador, (mir-e- dor'), s. (bk.) hoog balkon, - plat,
(het) misrekenen. 5 ... ION, (-lee'-sjun), s. misrekening, v.
belvédère, o.
Mirage, (ma'-ridsj), s. (zeev.) opdoeming, luchtspiege- Miscall, (mis -kaol'), bw. verkeerd noemen, - roepen.
*-ED, dw. bn. verkeerd genoemd. * -ING, dw. bn. ver
ling, fata morgana, v.
-kerd
noemend. -, s. (het) verkeerd noemen.
Mire, (majr), S. 1. modder, v. slijk, o.; 2. modderpoel, m.;
3. mier (insect), v.; to be deep in the -, in groote ver - Miscarriage, (mis -ker'-ridjs), s. 1. misslag, m. onrecht, o.;
2. mislukking, v. kwade uitslag, m.; 3. miskraam, v.
legenheid verkeeren. *-euow, s. zeemeeuw (vogel), v.
* ...CARRIED, (-ker'-rid), dw. bn. mislukt enz.; zie MIs* -DRU M, s. roerdomp (vogel), m.
CARRY. * ...CARRY, ow. 1. mislukken, niet slagen, falen;
Mire,(majr), bw. 1. bemodderen, beslijken; 2. (fig.) bekladthe ship has miscarried, het schip is gestrand; 2. niet
den. k-, ow. in de modder zinken. *-D, dw. bn.beslijkt.
aankomen, misloopen (van brieven); 3. eene miskraam
Mirificent, (mi-rif'-i- sent), bn. wonderbaarlijk.
hebben.
Miriness, (majr' -i-nes), s. gmv. modderigheid, v.
Miring, (majr'-ing), dw. bn. bemodderend enz. *-, s. Miscast, (mis - kaast'), S. misrekening, v. *-, bw. inisrekenen, zich verrekenen. *-, dw. bn. misrekend. 5 -ING,
(het) bemodderen enz.; zie MIRE, bw.
dw. misrekenend. -, s. (het) misrekenen.
Mirk, (murk), bn. donker. *-soME, bn. donkerachtig.
Miscellanarian, (mi -sel-le-nee'-ri-un), bn. tot sane men*-soMENEss, s. duisternis, donkerheid, v.
geling
behoorend; - poetry, mengelpoëzy. *-, 5 ...LAburning
fig.),
m.
;
spiegel
(ook
Mirror, (mir'-rur), s. 1.
NIST, (-sel'-le-nist), m. v. schrijver -, schrijfster van men-, brandspiegel; - of faith, (fig.) huwelijks -, minne
gelingen, m. V. *... LANE, (mis' -sel-len), s. mengkoren,
spiegel, m. medaillon, o. 5 --STONE, s.-spiegl;2.(bk)
0. 5 ... LANEOUS, (-lee'- ni -us), bn ., -LY, bijw. ge -, ver
(delfst.) spiegelsteen, m.
dooreen; - works, mengelingen. -NESS, S. ver -mengd,
Mirror, (mir'-rur), bw. afspiegelen, laten zien in een
ge -, vermengde. *... LANY, (mis' -sel-le -ni),-mengi,v.(ht)
spiegel. *-ED, ('-rurd), dw. bn. afgespiegeld. *...ING,
bn. gemengd. -, s. (-ins), mengelwerk, o.
dw. bn. afspiegelend.
Mirth, (murth), s. vroolij kheid, blij dschap, uitgelatenheid, Miscenter, (mis-sen' -tur), bw. verkeerd plaatsen, mis
-steln.
V. * -FUL, bn., 5 -FULLY, bij w . vroolijk, lustig. 5 --FULNESS, s. zie MIRTH . *-LEss, bn. vreugdeloos, droevig. Mischance, (mis -tsjaants'), s. tegenspoed, m. ongeluk, o.
Mischaracterize, (mis -ker'-ek-ter-ajz), bw. misvormen,
5 -LESSNESS, s. vreugdeloosheid, v.
misteekenen, valsch beschrijven.
ry, (majr' -i), bn. modderig, slijkerig.
1s, (mis) , voorvoegsel : mis, on... * -ACCEPTATION, S. Mischarge, (mis -tsjaardsj'), bw. (kh.) verkeerd berekenen, - belasten, - debiteeren. *-, s. (kh.) verkeerde demisduiding, v. *- ADVENTURE, S. 1. ongeval, o. tegenbetpost, m. *-n, dw. bn. (kh.) verkeerd belast.
spoed, m.; 2. (recht.) ongeluk, o.; homicide by -, manslag
zonder voorbedachten rade. -D, be. ongelukkig. *-AD- Mischief, (mis' -tsjief), s. 1. kwaad, onrecht, o.; a new
law is made to remedy the -, er wordt een nieuwe wet
VISED, bn. slecht -, kwalijk geraden . * -AFFECT, bw.
gemaakt om in het kwaad te voorzien; to intend -,
afkeerig zijn van. *-AF FECTED, bn. kwalijk genegen.
kwaad bedoelen, - willen; no - has happened, er is niets
* -AFFIRM, bw. ten onrechte bevestigen, - volhouden.
(kwaads) gebeurd; to be in -, kwaad begaan, - veroor-ED, dw. bn. ten onrechte bevestigd . * -AIMED, bn.
zaken; to come to no -, geen kwaad beloopen, zich niet
verkeerd -, kwalijk gemikt. 5 -ALLEGE, bw. ten onrechte
to delight in -, in kwaad doen behagen schepbezeeren;
onrechte
beweerd.
*-ALLE
-D,
dw.
bn.
ten
beweren.
pen , zich in het kwade verlustigen; to make -, kwaad
'GATION, S. verkeerde -, valsche bewering, v. * -ALLIANCE,
brouwen, tweedracht zaaien; to get into -, zich kwaad
s. 1. mishuwelijk, o.; 2. ongelijke verbintenis, v. *-ALberokkenen; to do -, kwaaddoen; 2. nadeel, o. schade;
LIED, bn. kwalijk verbonden, - gehuwd . 5 -ALLOTMENT,
3. boosheid, kwaadaardigheid, v.; he is full of-, hij is
S. verkeerde -, valsche toekenning, v.
vol boosheid. * -MAKER, M. v. 1. kwaaddoener, -ster; 2.
Misanthrope, (mis' -en-throop), m. menschenhater, m.
onruststoker, - stookster, m. v. * -MAKING, bn. 1. kwaad * ...IC, * ...ICAL, bn . menschenhatend. 5 ...IST, m. mendoend; 2. twiststokend. -, s. (het) kwaaddoen, - twist
schenhater, m. *•..Y, s. gmv. menschenhaat, m.
stoken.
Misapplication, (mis -ep-pli-kee'-sjun), s. verkeerde -,
valsche toepassing, v. *... APPLIED, dw. bn. verkeerd toe- Mischief, (mis' -tsjief), bw. kwaad doen, benadeelen, beschadigen. *...cuIEVOUS, ('-tsjiev-us), bn., -LY, bijw.
gepast. *... APPLY, bw. verkeerd -, valsch toepassen, ver
1. kwaad, boosaardig; - boy, ondeugende jongen; plaatsen. *...APPLYInG, dw. bn. verkeerd toepas -kerd
animal, boosaardig dier; a - thing, een slechte zaak; 2.
plaatsend. *... APPRECIATED, bn. valsch berekend,-send,
schadelijk, nadeelig; to operate -by, schadelijk -, nadeeverkeerd geschat. *... APPREHEND, bw. misverstaan. -ED,
lig werken. *... GRIEVOUSNESS, S. 1. kwaad -, boosaardigdw. bn. misverstaan . -ING, dw. bn. misverstaand.
heid; 2. schadelijkheid, V. (het) nadeelige.
*... APPREHENSION, s. misverstand, verkeerd begrip (van),
0. *... APPREHENSIVELY, bijw. bij -, door misverstand. Mischoose, (mis' -tsjoes), bw. slecht -, verkeerd kiezen.
*-EN, dw. bn. slecht gekozen.
*... APPROPRIATION, s. verkeerde -, valsche toeëigening, ^

MIS
Miscible, (mis' - si -bl), bn. mengbaar. *...BILITY, (- bil' - i -ti),

S. gmv. mengbaarheid, V.
Miscitation, (mis-si- tee'-sjun), s. verkeerde -, valsche
aanhaling, v. *...CITE, bw. verkeerd aanhalen. -D, dw.
bn. verkeerd aangehaald.
Misclaim, (mis -kleem'), s. verkeerde -, valsche vordering,
V. valsche eisch, m.
Miscognizant, (mis - kon' - i -zunt), bn. (recht.) onwetend
(van.)
Miscomputation, (mis -kum-pjoe-tee'-sjun), s. valsche
berekening, - becijfering, v. *...COMPUTE, bw. valsch -,
verkeerd berekenen. -D, dw. bn. valsch berekend. ...ING,
dw. bn. valsch berekenend.
Miseonceit, (mis-kun -siet'), s. verkeerd -, valsch begrip,
0. *,..CONCEIVE, bw. en ow. verkeerd begrijpen, - opvat
misverstaan. -D, dw. bn. misverstaan. ...ING, dw.-ten,
bn. misverstaand. *...CONCEPTION, s. valsch -, verkeerd
begrip, misverstand, o.
Misconduct, (mis-kon' -dukt), s. gmv. 1. slecht -, wangedrag; 2. wanbeheer, o. *-, bw. 1. slecht leiden,
- voeren; 2. kwalijk besturen, - beheeren. *-, ow. - zich
slecht gedragen. *-ED, dw. bn. slecht geleid enz.; zie
MISCONDUCT, bw. en ow. * -ING, dw. bn. slecht leidend
enz.; zie MISCONDUCT, bw. en ow. * ...CONJECTURE, S.
valsche gissing, V. valsch vermoeden, o. -, bw. valsch -,
verkeerd gissen, - vermoeden. -D,dw. bn. valsch gegist.
...ING, dw. bn. valsch gissend. *...CONSECRATION, S.
verkeerde wijding, v. ..CONSTRUCTION, s. valsche -,
verkeerde uitlegging, misduiding, v. *...CONSTRUE, bes.
verkeerd -, valsch uitleggen, misduiden. -D, dw. bn.
verkeerd uitgelegd. -R, in. v. valsche -, verkeerde
uitlegger, -ster, misduider, -ster, m. v. ...ING, dw. bn.
verkeerd uitleggend. *...CONTINUANCE, s. afbreking,
staking, schorsing, v. *...CORRECT, bw. kwalijk verbeteren, - corrigeeren. -ED,dw.kwalij k verbeterd. *...COUNSEL,
bw. kwalijk raden. -ED, dw. bn. kwalijk geraden. -ING,
dw. bn. kwalijk radend. 5 ...COUNT, s. verkeerde rekening, v. -, bw. kwalijk -, verkeerd rekenen, - tellen.
-, ow. misrekenen. -ED, dw. bn. misrekend. -ING,
dw. bn. misrekenend. 11 ...CREANCE, ...CY, s. ongeloof, o.
*...CREANT, m. v. ongeloovige, m. v. -, m. booswicht,
m. ...CREATE, -D, bn. wanschapen, misvormd. »...CREATIVE, bn. wanvormig.
Misdate, (mis -deet'), s. verkeerde dagteekening, v. *-,
bw. verkeerd dagteekenen. *- D, dw. bn. verkeerd ge
misdrijf, o. misdaad, v.-dagtekn.*DE,(-di')s
*...DEEM, (diem'), bw. kwalijk beoordeelen. -ED, dw.
bn. kwalijk beoordeeld. -ING, dw. bn. kwalijk beoordeelend. *...DEMEAN, bw. (Shak.) to - one's self, zich
slecht gedragen. *...DEMEANOR, S. 1. slecht gedrag; 2.
misdrijf, o. overtreding, v.; 3. hoon (tegenover gezag voeders), m. *...DERIVE, bw. verkeerd afleiden. *...DEscRIBED, bn. verkeerd -, valsch beschreven. *...DESERT,
(-di-sort'), s. ondienst, m. valsche verdienste, v. *...DEVOTION, S. (w. g.) valsehe godsvrucht, schijnheiligheid, v.
*...DIET, S. slecht voedsel, o. *...DIRECT, (daj- rekt'), bw.
1. kwalijk -, slecht leiden, besturen; 2. verkeerd aan
verkeerd adresseeren.-ED,dw.-wijzen,odrcht;3.
bn, kwalijk aangewezen enz.; zie MISDIRECT. -ING, dw.
bn. verkeerd aanwijzend enz.; Zie MISDIRECT. 5 ...DIRECTION, s. 1. verkeerde leiding; 2. verkeerde aanwijzing;
3. (recht.) valsche aanduiding (aan de gezworenen), v.
5 ...DISPOSITION, S. 1. neiging tot het kwaad, v.; 2. booze
toeleg, m. *...DISTINGUISH, bw. kwalijk -, slecht onderscheiden.
Misdo, (mis- doe'), bw. onr. 1. slecht -, kwalijk doen,
- handelen; 2. misdoen, onrecht begaan. *-ER, m. v.
1. overtreder, overtreedster; 2. misdadiger, -ster, m. v.
SF -ING, dw. bn. kwalijk handelend, misdoend. -, s.
(het) kwalijk handelen, onrecht, o.
Misdoubt, (mis -dout'), bw. verdenken, verdacht houden
(van onrecht, misdaad enz.). *-, s. 1. verdenking, v.
kwaad vermoeden, o.; 2. (Shak.) besluiteloosheid, aarzeling. v. *- FUL, bn. 1. verdenkend; 2. dwalend. *...DREAD,
(-died-), s. bedreiging met kwaad, v.
Mise, (miez), s. 1. (recht.) opschorting (eener rechterlijke
beslissing), v.; 2. inzet (in een spel), m.; 3. kosten, m.
mv.; 4. (oudt.) hoofdgeld, o.; 5. vrijwillige gave aan den
jonggeboren prins van Wales, v.
Miseducated, (mis -ed' joe -ke-tid), bn. slecht opgevoed.
*...EMPLOY, bw. verkeerd -, slecht besteden. -ED, dw.
bn. slecht besteed. -inn, dw. bn. slecht bestedend.
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-MENT, S. slechte besteding, v. verkeerd gebruik (van
geld, tijd enz.), o. *...ENTERED, bn. (kh.) slecht -, verkeerd geboekt. *...ENTRY, s. (kh.) verkeerde -, slechte
boeking, v.
Miser, (maj'-zur), m. v. 1. gierigaard, vrek, m. gierige
vrouw, v.; 2. (Shak.) ellendige,ongelukkige,m.v. *_LIKE,
*-LY, bn. vrekkig; als -, van een vrek.
Miserable, (mis' -ur- i -bl), bn., *...BLY, bijes. ellendig, ongelukkig; I am miserably cold, ik ben verschrikkelijk
koud. 5 -NESS, s. ellende, v. ellendige -, ongelukkige
toestand, m.
Miserere, (mis - i -ri'-re), s. 1. (gen.) hardlijvigheid, v.; 2.
(r. k.) zek. boetpsalm, m.
Misery, (miz'-ur -i), s. (-ies) 1. ellende, ramp; 2. groote
armoede, v. nood, m.
Misestimate, (mis -es'-ti-met), bw. valsch -, verkeerd
schatten. *-D, dw. bn. verkeerd geschat. *...EXPLICATION,
s. verkeerde uitlegging, - verklaring, v. *...EXPOUND,
bw. verkeerd blootleggen. *...EXPRESSION, S. verkeerde
uitdrukking, v.
Misfail, (mis -faol'), bw. onr. overkomen; zie BEFALL.
*...FARE, s. tegenspoed, m. ongeluk, o. -, ow. tegen
hebben; zich kwalijk bevinden bij. 5 ...FASHION,-spoed
bw. slecht -, kwalijk fatsoeneeren, - maken. 5 ...FEASANCE,
S. (recht.) overtreding, v. misdrijf, o. *...FEIGN, ow. huichelen. 5 ...FORM, bw. misvormen. -ATION, s. misvorming, v. *...FORMED, dw. bn. misvormd; -- shape, wanschepsel. o. 5 ...FORTUNATE,bn. ongelukkig, rampspoedig.
...FORTUNE, s. ongeluk, o. tegenspoed, m.; a -happened,
er gebeurde een ongeluk. -D, bn. ongelukkig.
Misgive, (mis -ghiv'), bw. onr. 1. verkeerd geven 2. doen..
twijfelen, - vreezen, met angst vervullen; my heart-s me,
mijn hart is vol vrees. *...GIVING, dw. bn. 1. met angst
vervullend. -, s. 1. angst, m.; 2. bang voorgevoel, o..
twijfelmoedigheid, v. *...GOTTEN, bn. kwalijk verkregen.
*...GOVERN, bw. kwalijk -, slecht regeeren, - besturen.
-ANCE, -MENT, S. 1. slechte regeering, v.; 2. slecht beleid, - bestuur; 3. slecht gedrag, o. 5 ...GOVERNED, dw. bn.
1. slecht bestuurd; 2. ongeregeld, ruw. *...GRAFT, bes.
(tuinb.) slecht -, verkeerd enten. -ED, dw. bn. slecht
geënt. *...GROUND, bw. verkeerd giondvesten, - vestigen.
*...GUIDANCE, S. verkeerde -, valsche richting (ook fig.),
V. *...GUIDE, bw. verkeerd richten,van het spoorbrengen,.
misleiden. -D, dw. bn. misleid enz. -, bn. verdwaald,.
bedrogen. *...GUIDING, dw. bn., -LY, bijw. misleidend
enz. -, s. (het) misleiden enz.; zie MISGUIDE.
Mishap, (mis -hop'), s. ongeluk, o. tegenspoed, m. *- PEN >
(-hep'n), ow. mislukken, tegenvallen;bij ongeluk gebeuren. *...HEAR, bw. mis -, verkeerd hoeren. -D, bw. bn.
verkeerd gehoord.
Mishmash, (misj'-mesj), s. mengelmoes, o. hutspot, m..
Mishna, (misj'-ne), s. talmud, m. mischna, v. *...NIC, bn.

talmudisch, tot de mischna behoorend.
Misimprove, (mis -im-proev'), bw. kwalijk bezigen; tel,
kwade aanleggen. *-D,dw.bn.kwalijk gebezigd.*_MENT,
s. slecht gebruik, o. *...ING, dw. kwalijk bezigend. -,.
s. (het) kwalijk bezigen.
Misinfer, (mis -in-fur'), bw. ten onrechte afleiden -, opmaken (uit).
Misinform, (mis -in-form'), bw. kwalijk onderrichten.
*-ATION,s. kwalijke -, verkeerde onderrichting,
des. bn. kwalijk onderricht. * -ER, m, v. die verkeerd-,
kwalijk onderricht; valsche gids, m. v. * -ING, dw. bn.
kwalijk onderrichtend.

Misinstruct, (inis-in-strukt'), bw. kwalijk onderrichten,.
- onderwijzen. *-ED, dw. bn. kwalijk onderwezen. * -ING,
dw. bn. slecht onderwijzend. -, s. (het) slecht onderwijzen, - onderrichten. *-ION, S. slecht -, verkeerd onderwij s, o.
Misintelligence, (mis-in- tel'-li-dj ens), s. 1. valsche -,
verkeerde tijding; 2. oneenigheid, v. twist, tweespalt, M.
Misinterpret, (mis -in-tur'- pret), bw. 1. verkeerd uitleggen, - vertolken (ook fig.); 2. vervalschen (een bericht); 3.
verkeerdelijk samenstellen. *-ATION, s. 1. valsche -,
verkeerde uitlegging, v.; 2. valsch begrip, o. *-ED, dw.
bn. verkeerd uitgelegd. *-ER, m. v. verkeerde -, valsche
uitlegger, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. verkeerd uitleggend.

Misjoin, (mis -djojn'), bw. verkeerd samenvoegen, - ver
(ook fig.). *-DER, m. v. (recht.) onwettelijke sa--binde
menvoeging (van onderling verschillende eischen), v..
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dw. bn. verkeerd samengevoegd. * - ING, dw. bn.
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ring (eener misdaad); - of treason, het verhelen eener samenzwering. *...PROCEEDING, S. verkeerde handelwijze,
v. * ...PROFESS, bw. eerre verkeerde (valsche) bekentenis
afleggen. -ING, s. verkeerde -, valsche bekentenis, v.
*...PRONOUNCE, bw. en ow. verkeerd -, slecht uitspreken;
slecht spreken. -D, dw. bn. slecht uitgesproken.
*...PRONOUNCIATION, s. slechte -, gebrekkige uitspraak,
v. 5 ...PROPORTION, bw. slecht indeelen. -ED, dw. bn.
slecht ingedeeld. -ING, dw. bn. slecht indeelend. -,
s. (het) slecht indeelen, slechte indeeling, v. 5 ...PROUD,
brr. (Shak.) ten onrechte trotsch, - hoovaardig.
Misquote, (mis -kwoot'), bw. verkeerd aanhalen. 5 ...ATION,
s. verkeerde aanhaling, v. *-D, dw. bn. verkeerd aangehaald. *...ING, dw. bn. verbeerd aanhalend. -, s. (het)

verkeerd samenvoegend.
Misjudge, (mis -djudsj'), bw. en ow. kwalijk -, verkeerd
beoordeelen, - oordeelen. *--D, dw. bn. verkeerd be-,
geoordeeld. *...ING, dw. bn. verkeerd beoordeelend,
- oordeelend. * - MENT, S. 1. verkeerde beoordeeling,
v.; 2. verkeerd oordeel; 3. hatelijk vonnis, o.
Miskin, (mis' -kin), s. klein doedelzakje, vogelorgeltje, o.
Miskindle, (mis- kin'-dl), bw. 1. verkeerd -, ten onrechte
-, ten kwade ontsteken (inz. fig.). *...LAID, dw. bn. verkeerd gelegd. *...LAY, bw. onr. 1. verkeerd leggen,
- plaatsen; 2. wijten; to - the fault upon, de schuld
wijten aan; 3. verleggen. *...LAYER, m. die (iets) verkeerd
legt, - verlegt. * ..LAYING, dw. brr. 1. verkeerd leggend
2. verleggend. -, s. (het) verkeerd leggen, verlegging, v.
verkeerd aanhalen.
Misle, (miz'-zl), ow. stofregenen. °-, s. stofregen, m.
Misrate, (mis -reet'), bw. kwalijk -, slecht schatten. *- D,
Mislead, (mis -lied'), bw. onr. 1. verkeerd leiden, - voedw. bn.slecht geschat. *...RATING, dw. bn.slecht schattend.
ren; 2. misleiden, bedriegen; to - from, wegtroonen
-, s. (het slecht schatten, gebrekkige schatting, v.
van. *-ER, m. v. 1. die verkeerd leidt, valsche gids;
* ...RECEIVE, bw. verkeerd ontvangen. *...RECITAL, S.
2. misleider, -ster, M. v. * -ING, dw. bn. verkeerd
verkeerd -, valsch verhaal, o. 5 ...RECITE, bw. verkeerd
leidend. -, s. 1. (het) verkeerd leiden; 2. (fig.) mis
verhalen. =D, dw. bn. verkeerd verhaald. *...RECITING, dw.
-leidng,v.
bedrog, o.
bn. verkeerd verhalend. 5 ...RECKON, bw. mis -, verkeerd
Mislearned, (mis -lurnd'), bn. verkeerd -, valsch onderrekenen. -ED, dw. bn. misrekend. -ING, dw. bn. mis
wezen, schijngeleerd.
misrekenen, misrekening, v.-reknd.,s(ht)
Misled, (mis -led'), dw. bn. 1. verkeerd geleid; 2. misleid;
...RELATE, bw. verkeerd vertellen. -D, dw. ba. verkeerd
zie MISLEAD.
verteld. ...ING, dw. bn. verkeerd vertellend. -, s. (het)
Misletoe, zie MISTLETOE.
verkeerd vertellen. 5 ...RELATION, s. verkeerde vertelling,
Mislike, (mis -lajk'), s. tegenzin, afkeer, m. *-, bw. en
v. valsch verhaal, o. *...REMEMBER, bw. zich verkeerd
ow. Zie DISLIKE enz. *- R, m v. die een afkeer heeft van.
herinneren, in de herinnering falen; if I - not,
Mislin, (mis' -ho), Zie MESLIN.
bedriegt mijn geheugen mij niet. -ED, dw. bn. in de
Mislive, (mis' -liv), ow. slecht leven, zich niet goed geherinnering gefaald. -ING, dw. bn. in de herinnering
dragen. 5 ...LUCK, S. tegenspoed, m, ongeluk, o.
falend. -, s. ontrouw geheugen, o. 5 ...REPORT, S. verMisly, (mis'-li), bn. mistig, regenachtig.
keerd verslag (van), o. --, bw. verkeerd overbrengen.
Mismanage, (mis- men'-idsj), bw. slecht -, kwalijk bestu-ED, dw. bn. verkeerd overgebracht. -ING, dw. bn. verren. *-, ow. zich slecht gedragen. *- D, dw. bn. 1.
keerd overbrengend. 5 ...REPRESENT, bw. verkeerd -, valsch
kwalijk bestuurd; 2. (zich) slecht gedragen. * - MENT, S. 1.
voorstellen. -ATION, s. verkeerde voorstelling, v. -ED,
slecht bestuur, - gedrag; wanbeheer, o. *- R, m. v. slecht
dw. bn. verkeerd voorgesteld. -ER, m. v. verkeerde
bestuurder, m. slechte bestuurster, v. *...IiNG, dw. bn. 1.
voorsteller, -ster, m. v. -ING, dw. brr. verkeerd voorstel
kwalijk besturend; 2. zich slecht gedragend. -, s. zie
verkeerd denken van. -D, dw.-lend.*REPUT,bw
MISMANAGEMENT.
bn. 1. verkeerd gedacht van; 2. ten onrechte gehouden
Mismark, (mis -maark'), bw. verkeerd -, valsch merken.
voor. *...RULE, S. 1. wanorde, v. geraas, tumult ; 2.
*-ED, dw. bn. verkeerd gemerkt. 5 -ING, dw. brr. ver
slecht -, onrechtmatig beheer, o.; the lord of -, (oudt.)
merkend. *...M ATCH, bw. verkeerd -, slecht ver-kerd
bewaker der vroolijke grappen bij het kermisfeest.
paren. -ED, dw. bn. slecht gepaard. -ING,-enig,
...RULY, bn. ongeregeld, wanordelijk.
dw. ho. slecht parend. *...MEASURE, bw. verkeerd -, Miss, (mis), v. (mv. -es), 1. juffrouw, jonge juffrouw, v.;
slecht meten.
little -es, jonge juffertjes; - drabella, mejuffrouw
Misname, (mis-neem'), bw. verkeerd noemen. *-D, dw.
Arabella; do you sing, - Harriet? zingt gij, juffrouw
bn. verkeerd genoemd. *...ING, dw.bn.verkeerd noemend.
Henriëtte ? the two -es P, ( of) the two - P's, de twee
* ...NOMEN, s. (recht.) verkeerde naam, m. - benaming, v. juffrouwen (dames) P ; to the -es Stoward, aan mejufMisobedienee, (mis -o- bie' -djens), s. ongehoorzaamheid,
frouwen Stoward; 2. (het) missen, ketsen (van een
v. ..OBSERVE, bw. kwalijk -, slechl in acht nemen,
vuurwapen); a - fire, (bilj.) een misstoot; 3. verlies, o.
i naleven.
schade, v. nadeel, o.; 4. bijzit, maitresse, v. ; - of the
Misogamist, (mi -sogh'-e-mist), m. v. huwelijkshater,
town, publieke vrouw.
-vij and, -in, m. V. *...GAMY, ('-e -mi), s. gmv. huwelijkshaat, Miss, (mis), bw. 1. missen; to the - mark, het wit niet
m. *...GYNIST, ('- i - eist), m, vrouwenhater, m. *...GYNY,
treffen; (fig.) het doel missen; mind you don't -, them,
('-i-ni), s. gmv. vrouwenhaat, m.
pas op hen niet te missen, - mis te loopen; to Misopinion, (mis -o-pin'- i-un), s. verkeerde -, valsche
the way, den weg verliezen, verdwalen; to - the street,
meeping, v.
zich in de straat vergissen; to - one's footing, uitglijden;
Misorder, (mis -or' -dur), s. wanorde, ongeregeldheid, v.
to - fire, firing, ketsen (van een geweer enz.); to *-, bw. 1. kwalijk -, verkeerd bevelen; 2. verkeerd
ill treatments, kwade bejegening ontgaan, - vermijden; to
ordenen. *- LY, ho. wanordelijk, ongeregeld. 5 ...ORDINA- many lessons, vele lessen niet bijwonen, - verliezen;
TION, S. verkeerde regeling, - orde, v.
2. missen, bewerken dat men iets niet bezit; I - my
Mispell, Zie MISSPELL. * ...PEND, zie MISSPEND.
spectacles, ik mis mijnen bril; bever - any thing, ik mis
Misperception, (mis -pur- sep' -sjun), s. valsch begrip, o.
nooit iets; to - money, geld missen; perhaps he will Mispersuade, (mis -pur'-sweed), bw. verkeerd -, ten
it, misschien heeft hij het niet noodig; I am not allowed
onrechte overtuigen. ...PERSUASION, (- pur-swee'-zjun), s.
drinking co ffee, but Ido not - it, ik mag geen koffie drinken,
verkeerde -, valscho overtuiging,v. *...PICKEL, (- pik' -il), s.
maar ik geef er niet veel om; in case you - that money,
(delfst.) erts van arsenicum, o. *...PLACE, (- plees'), bw.
ingeval gij dit geld kwijt zijt; 3. niet meer zien, de
misplaatsen, verkeerd zetten. r D, (-pleest'), dw. bn.
afwezigheid betreuren van; we -ed you very much, het
misplaatst. ...ING, dw. bn. misplaatsend. -, s. (het)
speet ons zeer dat gij er niet waart; we -ed him, wij
misplaatsen. *...PLACEMENT, s. misplaatsing, v. *...PLEAD,
bemerkten hem niet; I shall - him like an old friend,
ow. (recht.) verkeerd pleiten. -ING, dw. bn. verkeerd
wij zullen hem missen als een ouden vriend; 4. ontbopleitend. -, s. (het) verkeerd pleiten. *...POINT, bw.
ren; I cannot - any of them, ik kan geen hunner ont(taalk.) verkeerd -, slecht punctueeren. *...POLICY, s.
beren (missen);5. overspringen (een woord,eene zinsnede);
slechte -, verkeerde staatkunde, v. *...PRACTICE, s. kwade
6. misstooten (een bal); 7. (zeov.) weigeren; to - anchorpraktijk, v. *...PRINT, S. 1. misdruk; 2. gebrekkige afdruk,
age, de ankerplaats niet krijgen; to -. stays, weigeren
m. -, bw. verkeerd -, slecht drukken. -ED, dw. bn. verin de wending. *--, ow. 1. ontbreken; the second volume
keerd gedrukt. -ING,dw. bn.verkeerd drukkend. *...PRISE,
was -ing, het tweede deel ontbrak; the young man was
bw. (Shak.) 1. zich vergissen; 2. minachten.
-ing, de jongeling werd vermist; how long had they been
...PRISION, (.prizj'-un), s. 1. minachting, v.; 2. (recht.)
-ing? hoe lang werden zij vermist? 2. ketsen, weigeren;
positive -, misdrijf, een graad minder dan die waarop de
3. (bilj.) misstooten; 4. falen, niet slagen; to - of, niet
doodstraf staat; negative -, niet - ontdekking - ,niet -openbavatten, niet raken.

MIS.
Missaid, (mis -sed'), dw. verkeerd gezegd, - gesproken,
versproken; zie MISSAY.
Missal, (mis'-sul), S. (r. k.) gebeden -, misboek, o.
Missay, (mis- see'), ow. onr. verkeerd spreken, zich verspreken. *-, bw. kwaad spreken van. -I^ G dw. bn.
verkeerd sprekend enz.; zie MissAY, ow. en bw.
Missed, (mist), dw. bn. gemist enz.; zie Miss, bw. en ow.
Misseem, (mis -siem'), ow. 1. een valsch uiterlijk ver toonen; 2. niet passen, niet voegen (aan).
Missel , (mis' -sll), *-BIRD, S. lijster, V. * -DINE, S. zie
MISTLETOE.
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much -ii, zij bedriegt zich zeer; to be grossly -n, zich
erg vergissen; you are - 7t in this king, gij vergist u in
dezen koning; the sense of this passage has been -n, de
meening van dezen volzin is verkeerd opgevat geworden;
2. verkeerd houden voor; he mistook him for, hij hield
hem verkeerdelijk voor. °-, ow. zich vergissen, dwalen.
*-N, dw. bn. vergist enz.; Zie MISTAKE, bw. -, bn.
- vanity, verblinde ij dellseid; - zeal, verkeerd geplaatste
ijver; - report, valsche tijding; - notion, valsch denk
. 5 -NLY, bijw. bij vergissing, verkeerdelijk. *-n,-beld
m. v. die zich vergist, dwalend. *... ING, dw. bn., - LY,
bijw. zich vergissend enz. -, s. (het) vergissen enz.;

Missemblance, (mis -sem'-blens), s. valsche gelijkenis,v.
Missend, (mis- send'), bw. onr. verkeerd zenden,
zie MISTAKE, bW.
- verzenden. 5 ... SENT, dw. bn. verkeerd verzonden. Mistaught. (mis -taot'), dw. bn. kwalijk -, slecht onder
... SERVE, bw. ontrouw dienen, verraden. -D, dw. bn.
zie MISTEACH . *...TE 5CH, (-tietsj'), bw. onr. slecht-wezn;
ontrouw gediend.
onderwijzen, - loeren. -ING, dw. bn. slecht onderwijzend.
Misshape, (mis-sjeep'), bw. slecht vormen, misvormen.
*...TELL, bw. onr. verkeerd vertellen. *... TEMPER,
*-D, *-N, dw. bn., * -NLY, bijw. misvormd, wanschabw. ontstemmen, ziek maken . -ED, dw. bn. (Shak.)
pen, wanstaltig, -lijk. * -NNESS, S . wanschapenheid, wanontstemd, ziek.
staltigheid, v. *... ING, dw. bn. misvormend. -, s. (het) Mister, (mis'-tur), in. (altijd verkort 111r.) heer, den
misvormen.
heer, mijnheer. 5 -,bw. ow. (oudt.) noodig zijn, behoeven.
Missheated,(mis-sjieth'-id),bn. in eene verkeerde scheede Misterm, (mis-turm'), bw. verkeerd noemen. *-ED, dw.
gestoken.
bn. verkeerd genoemd . * -ING, dw. bn. verkeerd noeMissile, (mis' -siel), bn. geworpen, werp...; - weapon,
mend.
werptuig, -spies.
Mistful, (mist-fool), bn. mistig, bewolkt.
Missing, (mis'- sing), dw. bn. missend. ---, s. (het) Misthink, (mis- think'), ow. onr. verkeerd denken.
missen enz.; zie Miss, bw. en ow. 5-LY, bijw. bij tus*... THOUGHT, dw. bn. verkeerd gedacht.
schenpoozen, nu en dan.
Mistily, (mist'- i-li), bijw. zie MISTY.
Mission, (misj'-un), s. 1. zending, v.; a foreign -, een Mistime, (mis-tajm'), bw. en ow. ontijdig doen, - voorbuitenlandsche zending, een buitenlandsch gezantschap;
vallen, - gebeuren. *-D, dw. bn. ontijdig gedaan, - ge
2. (kerk.) zending, missie, v.; brethern of the -, broeders
*... ING, dw. bn. ontijdig doende, - gebeurend.-beurd.
zendelingen; 3. verlof, o.; 4. (Shak.) (fig.) bestemming, v. Mistiness, (mist' -i-nes), s. gmv. mistigheid, nevelach* -ARY, ('-e-ri), m. (-ies), zendeling, missionaris, m. -,
tigheid, v.
bn. tot do zendelingen behoorend; - fund, zonding- Mistion, (mis'-tsjun), s. menging, v. mengsel, o.
fonds; - society, zendeling-genootschap. * _ATE, ow. als Mistitle, (mis-taj'-tl), bw. verkeerd betitelen, - noemen.
zendelinghandelen,- optreden . * -ER, ('-ur) ,Z1eMISSION AUY .
*-D, dw. bn. verkeerd betiteld.
Missive, (mis'-siv), bn. om te zenden; 1. letter -, zie Mistle, (miz'-1), ow. stofregenen. *-TOE, ('-to), s. mistel,
MISSIVE, S.; 2. zie MISSILE. *-, S. 1. brief, m . missive,
weideplant, v. 5 -THRUSII, s. lijster (vogel), v.
v.; 2. boodschapper, gezant, m.
Mistlike, (mist-lajk), bn. nevelachtig.
Misspeak, (mis - spiek'), ow. en bw. onr. verkeerd Mistold, (mis-toold'), dw. bn. verkeerd verteld; zie Misspreken, - uitspreken, zich verspreken. *... SPELL, bw.
TELL. * ...TOOK, dw. bn. vergist; zie MISTAKE. * ...TRAIN,
1. verkeerd -, kwalijk spellen; 2. foutief schrijven.
bw. verkeerd opvoeden, - leiden. *... TRANSLA TE, bes. slecht
-ED, (ook misspelt), dw. bn. verkeerd gespeld . -ING,
-, verkeerd vertalen. -D, dw. bn. verkeerd vertaald.
dw. bn. verkeerd spellend. -, s. (het) verkeerd spel...ING, dw. bn . verkeerd vertalend . * ...TRANSLATION, S.
len, spelfout, v. *... SPEND, bes. oor. slecht -, ververkeerde vertaling, v. *... TREAT , bw. slecht behandelen,
keerd besteden (geld enz.). -ER, ('-ur), m. v. ver
mishandelen.
-ster, m. V. -ING, dw . bn . kwalijk bestedend-kwister, Mistress, (mis'-tres), V. 1. meesteres, v.; where is your
enz. -, s. (het) kwalijk besteden, verkwisting, v.
- ? waar in uwe meesteres, - uwe mevrouw ? Rome, - of
... SPENSE, s, verkwisting, dwaze vertering, v. 5 ...SPENT,
the world, Rome, beheerscheres der wereld; 2. onderwijdw. bn. kwalijk besteed.
zeres; school-, schooljuffrouw, (oudt.) -matres; 3. eigeMisspoke, (mis-spook'), *...SPOKEN, (-spoo'-kin), dw. bn,
nares; she is - of her time, zij is meesteres van -, zij heeft
verkeerd gesproken; zie MISSPEAK .
de beschikking over haren tijd; 4. bezitster, v.; she was
Misstate, (mis-stoet'), bw. verkeerd uiteenzetten, - ver
a perfect - of music, zij verstond de muziek in den
verkeerd uiteengezet . * -MENT, s.-halen.*D,dwb
grond, zij was eene uitstekende musicienne; she was not verkeerde uiteenzetting, v. gebrekkig verslag, o. *... ING, Í
of half the circumstances, zij wist de omstandigheden nog
des. bn. verkeerd uiteenzettend. -, s. (het) verkeerd
niet ten halve; when she is -- of the business, als zij het
uiteenzetten.
vak goed zal verstaan; she was but an indifferent - of
Misstayed, (mis -ste'-id), bn. (zeev.) geweigerd te wenden.
repartee,op het vaardig antwoorden was zij niet zeer gevat;
Missummation, (mis- sum- mee' -sjun), s. foutieve optel5. minnares; 6. maitresse; 7. opzichtster, v.; - of the
ling, v.
robes, opzichtster der garderobe (ambt aan het hof).
Mist, (mist), s. mist, nevel, m. (ook fig.); a Scotch -, Mistress, (mis' -is), V. (altijd verkort Mrs.) mevrouw, v.
een zeer fijne regen; his passion cast a - before his
*-- PIECE, s. hoofd-, voornaamste sieraad (senor vrouw),
sense, de hartstocht benevelt zijn verstand. 5 -ENCUMo. *- SHIP, s. 1. vrouwelijke -, vrouwenheerschappij; 2.
BERED, bn. met nevel bedekt . * -EXHALING, bn. nevelen
2. hoedanigheid van maitresse, v.
uitdampend. *-F ULL, bn. vol mist, vol damp. 5-LIKE, Mistress, (mis' -tress), Lw. (w. g.) den hof maken aan -,
bn. als mist, als nevel.
aanbidden (eene vrouw).
Mist, (mist), bw. benevelen. *-, ow. 1. misten, donker Mistrial, (mis -troj'ul), s. (recht.) verkeerd -, gebrekkig
worden; 2. stofregenen.
verhoor, o. gebrekkige rechtspleging, v.
Mistakable, (mis -tek'- i -bl), bn. vatbaar voor verkeerde Mistrust, (mis- trust'), s. gmv. wantrouwen, o. argopvatting.
waan, m. *-, bw. 1. wantrouwen; to be - cd, geMistake, (mis-teek'), s. fout, vergissing, dwaling, v., to
wantrouwd worden: 2. vermoeden; 3. verdenken.
make a -, eene fout maken, eerre dwaling begaan; 't is
dw. ho. gewantrouwd. * -FUL, brr., -LY, bijw. wantrouall a -, liet is een grove fout, - vergissing; and no -,
wend, wantrouwig. 5 - FULNESS, S. 1. - wantrouwen o.; 2.

zeer zeker, buiten kijf, niets anders. *-, bw. oor. 1.
niet goed begrijpen, verkeerd opvatten, zich bedriegen

in; don't - the house, vergis u niet in het huis; he -s
my meaning, hij vat mijn gevoelen verkeerd op; she mistook my motives, zij begreep mijne beweegredenen niet;
to - one's way, zich in den weg vergissen; there is no
mistaking him, men kan zich in zijnen persoon niet bedriegen; do not - me, versta mij wel; I had not -n
any man, ik had mij in mijnen man niet vergist; she is

verdenking, v.; 3. vermoeden, o. 5 -ING, dw. brr -LY,
bijw. wantrouwend. -, s. (het) wantrouwen. * --LESS,
brr. zonder wantrouwen, zonder argwaan.
Mistune, (mis -tjoen'), bw. slecht (doen) stemmen,
ontstemmen. *-D, dw. bn. ontstemd. *...TURN, bw. bederven, kwalijk richten. *... TUTOR, bw. slecht onder
.,

-richten.ED,ds
brr. slecht onderricht.
Misty, (mist' -i), brr. mistig, nevelachtig; - weather, mis
lucht; (zeev.) dik weder; - sight, beneveld gezicht.-tige
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*...LY, bijw. door vermenging, vermengd. *...TUBE, ('-tjoer) 7
s. mengsel, o. -s, mv. (kh.) gespikkeld laken, o.
* -ING, dw. bn. misverstaand. -, s. 1. (het)-verstan.
misverstaan; 2. misverstand, o. *...STOOD, dw. bn. mis Mizmaze, (mis'-meez), s. doolhof, m.
-verstan. Mizzen, (miz'-zun), s. (zeev.) 1. bezaan, v.; to balance the
-, liet balansrif in de bazaan nemen; to change the -,
Misusage, (mis-joe'-zidsj), s. 1. slecht gebruik, o.; 2.
de bezaan overnemen; to haul the - up, de bezaan geien;
mishandeling, v. *...usE, s. misbruik; slecht gebruik, o.
to peek the -, de bezaan oppieken; to set the -. de
-, bw. 1. slecht gebruik maken van, misbruiken; to
bezaan bijzetten; to smite the -, de bezaan breed zetten.
-- a word, een woord verkeerd bezigen; 2. mishandelen.
*-Boats,
s. bezaansboom, m. *- BRAILS, s. mv. oezaans--D, dw. bn. 1. misbruikt; 2. beleedigd. *- R, s. (rechts-)
geitouwen, 0. mv. * - CAP, s. bezaansezelshoofd, o.
misbruik, o. -overtreding, v....ING, dw. bn. 1. misbrui*- CRAIN-WALES, s. mv. bezaansruiten, v. mv. *....COURSE ,
kend; 2. beleedigend. -, s. (het) misbruiken.
*-GAFF,S. bezaangaffel, v.*- LIFTS, s.mv. begijnetoppenMisvouch, (mis -woutsj'), bw. valsch getuigen.
enden, o. mv. *- MAST, s. bezaansmast, m.
Miswear, (mis-oueer'), bw. onr. slecht -, verkeerd
s. bovengrietjebras, v. *- SAIL, s. bezaan, v.
BRACE, 5.
dragen. *...WED, bw. mishuwen. -DED, dw. bn. mis
* -SHROUDS, s. bezaanswant, o. * - STAY, S. bezaansstag,
* ... WEEN, ow. miskramen. *... WEND, ow. ver -huwd.
0. *--SHEAT, s. bezaansschoot,m.* -TACK, s. bezaanshals,
draaien, - gaan. *...WRITE, bw. onr. onjuist -,-kerd
M. * -TACKLE PENDENT, S. hanger van den bezaansmast,
verkeerd -, misschrijven. *...WROUGHT, dw. bn. slecht
m. *_Top, m. kruismars, V. *-TOPMAST, s. kruissteng,
bewerkt.
V. * _TOPSAIL, S. kruiszeil, 0.
(mis-dj
ook'),
-,
verkeerd
slecht
voorspanbw.
Misyoke,
nen, - koppelen, - jukken. *- D, dw. bn. slecht voorge- Mizzle, (miz'-zl), onp w. stofregenen. * •• .ING, dw. bn.
stofregenend, mistend; a - rain, een fijne stofregen.
spannen. *...ING, dw. bn. slecht voorspannend.
Miszealous, (mis-zel'-us), door valschen (verkeerden) Mizzy, (miz'-i), s. mestvaalt, v.
Mnemonic, (ni-man'-ik), -AL, ('-ul), bn. het geheugen
ijver gedreven; blind ijverend.
helpend, mnemonisch, *-s, s. mv. geheugenleer, mnemoMite, (majt), s. mijt (insect), v. worm; 2. penning, m.; the
niek, v. *...MOTECHNY, ('-mo-tek-ni), s. gmv. kunst het
widow's -, het penningske der weduwe; 3. zier, v. ziertje,
geheugen te helpen, mnemotechnie, v.
o.; 4. twintigste deel van een grein (gewicht), o.
Mnemosyne, (ni-mos'-i-ni), v. (fab.) Mnemosyne (het
Mitella, (mi-tel'-le), s. (plant.) bisschopsmuts, v.
geheugen), (godin), v.
MITRE.
(maj'-tur),
Zie
Miter,
Mo, (mo), bn. en bijw. meer.
Mithie, (math'-ik), Zie MYTHIC.
Mithridate, (mith'-ri-det), m. (Rom. gesch.) Mithridates Moan, (moon), ow. zuchten, weeklagen. *-, bw. beklagen, beweenen, betreuren. *---, s. klacht, weeklacht, v.
(koning van Pontus), m. *-, s. (apoth.) zek. tegengif, o.
*-ED, dw. bn. ge-, beklaagd, beweend. *- FUL, bn.,
*- MUSTARD, S. 1. (plant.) boeremosterd, m.; 2. wilde
* -FULLY, bijw. klaaglijk, zuchtend, treurend. *_ING
kers, v. *...ic, bn. tot het tegengif behoorend; mithriï dw. bn. klagend, beweenend. -, s. (het) weeklagen.
datisch.
Mitigable, (mit' .i-ghi-bl), bn. verzachtbaar, te verzach- Moat, (moot), s. 1. aardheuvel, -hoop, m.; 2. gracht, sloot,
v. -, bw, omgraven, met grachten omringen.
ten. *...GANT, ('-ghunt), bn. 1. verzachtend, calmeerend;
2. bevredigend. *...GATE, ('-ghet) bw. 1. verzachten, Mob, (mob), s. 1. menigte, v. volkshoop, m.; 2. samenscholing, v.; a - collected, een opeengepakte volkshoop;
verlichten, calmeeren; 2. bevredigen; 3. matigen. -D, dw.
the - began to gather, het gemeen liep te hoop; a branch
bn. verzacht enz.; Zie MITIGATE, bw. ...ING, dw. bn. ver
-, een drom van het gepeupel; the - were shouting,
verzachten enz.; zie MITIGATE,-zaclitend.,s(h)
het gemeen schreeuwde; to raise a -, het gemeen -, het
bw. *...GATION, (-ghee'-sjun), S. 1. verzachting; 2. bevregepeupel opruien; 3. gepeupel, gespuis. o.; 4. verwarde
diging; 3. matiging, v. *...GATIVE, ('-ghe-tiv), bn. verzachhoop, m.; 5. muts; 6. plunje, v. *- CAP, s. nachtmuts, v.
tend. *...GATOR, ('ghe-tur), m. v. 1. die -, dat verzacht;
Mob, (mob), bw. 1. aan de woede van het gepeupel
verzachter, -ster; 2. bevrediger, -ster, m. V.
prijsgeven, mishandelen; 2. hullen in een kap, vermomMitral, (mai'-trul), bn. 1. een mijter betreffend; 2.
men; 3. toetakelen (ook fig.). *-, ow. samenscholen, op(ontl.) mijtervormig.
roerig zijn. 5 --BED, dw. bn. aangevallen(door het gemeen),
Mitre, (mai'-tur), s, 1. mijter, m. bisschopsmuts, v.; 2.
samengeschoold. *- BING, dw. bn. aanvallend, samenhoofdsieraad, o.; 3. (bk.) eindhoek van 45 graden, m.;
scholend. *. BIsH, bn. 1. oproerig, onstuimig; 2. gemeen,
4. (stoomw.) conische sluiting, v.; 5. sluithout (eener
volks...
sluis), o. *- Box, S. (timm.) winkelhaak van 45 graden,
m. *- SQUARE, s. (timm.) zwei, v. * -- VALVE, s. klep van Mobile, (mo'-bil), bn. beweeglijk. *-, s. 1. gemeen, gepeupel, o.; 2. (oude sterr.) bewegende hemel, M. *...ITY,
45 graden opening, V. *-WHEEL, s. (werkt.) diagonaal(-bil'-i-ti), s. (-ies), 1. beweeglijkheid, beweegbaarheid;
rad, o.
2. ongedurigheid, rusteloosheid; 3. bedrijvigheid, v.; 4.
Mitre, (maj'-tur), bw. 1. mijteren; 2. (bk.) onder een 45gemeen, gepeupel, o.
enz.;
*D,
gemijterd
hoek
brengen.
dw.
bn.
gradigen
Moble, (mo'-bl), bw. omhullen (het hoofd). *- D, dw. bn.
Zie MITRE, bw.
omhuld, gemutst.
Mitriform, (mit'-ri-form), bn. mijter-, mutsvormig.
Moccasin, (mok'-ke-zin), *...soN (-zun), S. ruw-lederen.
Mits, (mits), s. mv. mofjes, polsjes, o. mv.
schoen (der Indianen), mocazin, m.
Mitten, (mit' -tun), s. mof, m.; to handle without -s, (spr.)
Moekastone, (mok'-e-stoon), s. (delfst.) mokkasteen, m.
hard aanpakken, er geen doekjes omwinden.
Mock, (mok), s. 1. spot, m. spotternij, bespotting; 2.
Mittent, (mit'-tent), bn. uitwasemend, uitzendend.
potsierlijke nabootsing, v. *-, bn. 1. bespottend, spotMittimus, (mit'-ti-mus), s. (recht.) 1. bevel van aanhouaclitig; 2. nabootsend, nagebootst; 3. valsch, onecht,
ding; 2. bevel tot opzending, - tot inlevering van stukken
schijnbaar, schijn... * -BATTLE, s. spiegelgevecht, o.
(aan een andere rechtbank), rogatoir vonnis, o.
iS-BIRD, s. spotvogel, m. *- DOCTOR, m. kwakzalver, m.
Mitu, (maj'-tjoe), s. (-es), soort (Braziliaansche) kalkoen, m.
*- DRAMA, S. poppenspel, o. *- HEROic, bn. heroïcomisch.
Mity, (majt'-i), bn. vol mijten, wormstekig.
* -KING, m. tooneel-, schijnkoning, M. *-LEAD, *-ORE,
Mitylene, (mi-ti-li'-ni), s. (oude aardr.) Mitylene (hoofdS. (delfst.) talksteen, m. blende, v. *- MAJESTY, s.tooneel-,.
stad van Lesbos,), o. *...NIAN, (- li' - ni-un), m. v. Mitylevastenavond-majesteit, V. *-MooN, s. (stein.) bijmaan,
niër, m. Mitylenische (vrouw).
v. * - ORAG GE, s. (plant.) soort vlier, v. *- PRIVET, S.
Mix, (miks), bw. reg. en onr. (vt mixed en mixt), mengen,
(plant.) steenlinde, V. 5 -QUILTING, s. (kh.) half piqué
vermengen. f -, ow. zich vermengen (met); to - in
(met losse draden), o. *- SATIN, s. (kh.) smal -, wollen
society, zich in de gezelschapskringen vertoonen; don't
- with such people, geef u met zulke lieden niet af.
damast, o. *- SONG, s. boertig gedicht, - lied, o. *_ STYLE,
s. boertige -, burleske stijl, M. * -TRIAL, s. schijnproces,
-ABLE, bn. vermengbaar. *- ED, dw. bn., -IT, bijw.
-geding, o. *-TURTLE, s. nagemaakte schildpadsoep, v.
ge-, vermengd. -, bn. Oxford -, soort donkergroen; *- ti'ELVET,S. (kh.) fluweel-trijp (stof),v. *_VERSES, s.mv.
body, (nat.) halfslachtig lichaam; - number, (rek.) geboertige verzen, o. mv.
mengde breuk. *- EN, ('-nu), s. mesthoop, m. -vaalt, v.
*-ER, ('-ur), m. v. menger, -ster, m. v. *- ING, dw. bn. Mock, (mok), bw. 1. nabootsen, namaken; 2. bespotten,.
belachelijk maken; we'll - him home, wij zullen hem
mengend.
met gejouw naar huis jagen; 3. uitlachen; to -- danger,
Mixtilineal, (miks-ti-lin'-i-ul), '..NEAR, (-lin'-i-ur), bn.
het gevaar verachten; 4. foppen, teleurstellen; why am
(meetk.) recht- on kromlijnig.
1 -'d with death,? waarom stelt de dood mij te leur
Mixtion, (miks'-tsjun), s. menging, v. (het) mengen.

Misunderstand, (mis-un-dur-stend'), bw. onr. mis

MOC. - MOD.
to - expectation, de verwachting bedriegen. ow.
- at, spotten, lachen (niet, over). C -ABLE, ('- i -- bl),

bn. bespotbaar, bespottelijk, blootgesteld aan nabootsing.
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*-n. m. v. moderniseerder, -ster, lui. v. *...J G. dw. bn.
moderniseerend. -, S. (het) moderniseeren.
Modest, (mod -est), bn., *-Lr, bijw. 1. zedig, -lijk, bedeesd, bescheiden; 2. matig, burgerlijk. *-v, s. 1. gmv.
zedigheid, bedeesdheid, bescheidenheid ;2.burgerlijkheid,
v. *- PIECE, s. halsdoek (der nonnen). m. guimpe, v.
Modicum, (mod- i' -kum), s. kleine hoeveelheid, v. (een)
weinig, o.
Modifiable, (mod'- i -faj- i -bl), bn. 1. te wijzigen, vatbaar
voor wijziging; 2. nader te bepalen.
Modificate, (inod' -i -fi-ket), bw. bepalen, omschrijven.
••IOn, (-kee'-sjun), s. 1. bepaling, omschrijving; 2.wijziging, v.
Modified, (mod' -i- fajd), dw. bn. gewijzigd enz.; zie
MODIFY. ...ER, ('-ur), us. v. wijziger, -ster, m. v.
Modify, (niod' -i -faj), be-. 1. wijzigen: 2. bepalen,omschrijven; 3. verzachten. -inc, dw. bn. wijzigend enz. -,
s. (liet) wijzigen.
Modillion, (mo- dil'-jun), s. (bk.) krol, v.
Modiolar, (ino'-di-o-lur), bil. als korenmaat gevormd.
Modish, (mo'-disj), bn., °-Lv, bijuw.' modisch, naar de
mode. ° -aEss, s. 1. (liet) modisclie. (liet) modieuse; 2.

Mockadees, (niok-e-dies'), s. mv. (kh.) soort fluweeltiijp,
o. *...ADOES, ('-e- doos). s. mv. (kh.) weefeinden (aan stukken), o. mv. zelf kant, In.
Moekage, (mok' -idsj), s. spotternij, v. (het) spotten.
Mocked, (mokt), dw. bn. bespot enz.; zie asoca. *...ER,
('-sir), m. v. 1. spotter, bospotter, -ster; 2. fopper, -ster,
ni. v. *...ERY, ('-ur-i), s. ( -les), 1. spotternij, bespotting, v.
(het) uitlachen; to tuut. into -, bespottei..; to look like
a - upon, eene bespotting schijnen van; 2. speelbal, ni.
spel, o.; of the holy place they made a -, de heilige
plaats was hun een voorwerp van spot; 3. bedrieglijk
uiterlijk, o. valsche schijn, In.; 4. bedrog. o. fopperij, v.
Mocking, (Inok'-ing), dw. bn., 5 -Lr, bijes. bespottend
enz. *-, s. (het) bespotten enz.; zie 3iocs, bw. en ow.
-BIND, s. spotvogel (ook fig.), nn. *= .sTOCk. s. voorwerp
van spot, o. zondebok, in.
Moekle, (iiiok'-ul), zie SICKLE.
Moco, (mo'-ko), s. soort (Amerikaansch) varken. o.
modezucht, v.
Modal, (ino'-dul), bn. den vorm betreffend. 5 -7rv,
Modulate, (mod'-joe -let), bes. (slur.) naar de maat
(-del'- i -ti), s. vormelijkheid, v. fatsoen, o.
schikken, - vormen, - zotten,; ioduleeren. *-v, dw. bn.
Mode, (mood), s. 1. wijze, manier, v.; 2. vorm, m. ge(mui.) gemoduleerd enz.; Zie SIODULA F. *...inG, bw. bn.
daante, v.; - of government, regeeringsvorm; 3. trap, v.
moduleerend enz. -, s. (het) moduleeren enz.; zie aIODUgraad; 4. staat, aard, m.; 5. (taalk.) wijze, wijs, v.;
LATE. *...loin, (-lee'-sjun), s. 1. (mui.) modulatie; 2.
im.herative -, gebiedende wijs; 6. -s of dress, kleederzangwijze. melodie; 3. vorming, v. 5 ...oa,(mod' joe -le-tur),
drachten. *-s, Inv. (kh.) zijden lint, taf, o.
m. v. die -, dat moduleert, - vormt.
Model, (mod'-ul), s. 1. voorbeeld, model, o.; rouylc -,
ruw model; to take.- after, een voorbeeld nemen aan; ' Module, (mod' joel); s. 1. beeld; 2. (bk.) model, o. planteekening, v. *-, by- . (si. g.) 1. vormos, schetsen; 2.
to serve as a -, tot voorbeeld dienen; 2. (kunst.) model
modeleoren. *...rs, s. (wisk.)ulodulus(vali logaritlimen),m.
(om na te schilderen enz.), o.; 3. (Shak.) vorm, in.
fatsoen, o.; 4. maatstaf, M. *-F, ARM, s. modelhoeve, v. Modus, (mo-d u s), s. 1. (recht.) opbrengst in geld (van
-iIAP, s. landkaart in relief, v. --xAC-DOLLS, S. mv. tienden), v.; 2. - quo, de wijze hoe: - operandi, (recht.)
wijze van te si -erk gaan, - van bewerking.
katoenen kinderpoppen, v. niv. °-scxoos., s. neodelModwall, (mod'-waol), S. Zie MUDWALL.
school, v.
Model, (mod'-ul), bw. 1. snaken, vormen, fatsoeneeren, Moe, (moo), s. pruilmondje, o. getrokken mond, m. -,
modeleeren; 2. toekenen, trekken; 3. boetseeren; 4. (fig.)
bw. (Shak.) den mond vertrekken. "-.. bn. en bijw. naeer.
vormen. * -ED, ('-uld), dw. bn. gefatsoeneerd enz.; zie Moesia, (mi'-7,j1-e). s. (oude aarde.) Moesië (tog. Servië en
MODEL, bes.Ex, ('-sir), nl. v. 1. maker, vormer, be- j
een deel van Europeesch Turkije), o.; tloeso-Gothic, Moesowerker, -ster, m. v.; - of gardeuzs, aanlegger van tuinen; I Got.hisch (van de Gotlien, die Moesië bewoonden).
2. (kunst.) modeleerder, -ster, m. v. 0 ...ILG, dw. bn. Mogul, (nso-gliul'), s. Great -, groot-mogol (oudt. keizer
fatsoeneerend enz. -, s. 1. (liet) fatsoeneeren enz.; zie ; van Hindostan), nl.
MODEL; 2. (kunst.) modeieering, boetseering, v.
Mohair, (nio- 'heer), s. 1. kemelshaar; 2. kenlelsgaren,
Modeller, (mod'-e-lur), zie MODELER enz,
weefsel, o. 0 -BUS rOns, s. mv. garen knoopen, nl. mv.
-sxELL, S. soort schelp, v. -lW Isr, 5 --YAxn, s. keModena, (lno -di' -ne), s. 1. (aas- dr.) Modena (Italië), o.;
2. karniozijnrood, o. *...ESE, (mo-di- nies'), ni. v. Modener,
nietsgaren, o.
ni. Modeensche (vrouw), v. -, bn. Modeensch.
Mohammedan, (mo- hein- Iiiid-un), bn. Moliamedaansch,
Moderate, (plod'-ur-et), bn., *-Li, bijes. 1. matig, ge- .
Mahoniedaansch. *-, nl. v. Mohaniedaan, Mahoniedaan,
znatigd; - in eating, matig in liet eten; the - men, de
Mohalnedaansche (vrouw), ni. v. #-Ism, *...SIEDISM,
gematigden; a reformation of a - kind, Bene gematigde
(liii'-dizm), s. Mohalnedanisme. o. 7 -Ijs, ('-ajz), bw.
hervorming: a - walk. een kleine wandeling; at a - : tot liet Mohalnedanisiue brengen, - bekeeron.
hour, op een behoorlijk (fatsoenlijk) uur; a --- income, Mohawk, (mo'-hank), 0 ...Iioc1;. ('-hok;, s. 1. lnshawk (van
een matig inkomen; a - price, een matige prijs; . 2.
zek. Indiaanschen stam); 2. (fig.) straatroover (inz. te
middelmatig ;-- abilities, middelmatige talenten; 3. (zeev.)
Londen), in.
handzaam; - weet/ier, handzaam weder; a - breeze, eene Mohur, (mo'-or), s. gouden munt in Britsch-Indic; (=15
bramzeilskoelte; a - gale, een marszeilskoelte. *-nESS,
ropijen), v.
s. 1. matigheid, gematigdheid; 2. billijkheid, redelijkheid Moidore, (moj'-door), s. gouden leunt (in Portugal
3.
prijs);
middelmatigheid,
(van
f 20 Ned.), v.
v
Moderate, (mod'-ur-et), bw. en ow. matigen, zich mati- Moiety, (moj'-i-ti), s. helft, v.
gen, gematigd zijn, - worden. *-D, des. bn. gematigd. Moil, (mo'-il), s. vlek, v. *-, bw. (w. g.) 1. bevlekken,
*...ING, dw. bn. matigend. -, s. (liet) matigen. *...ION,
bosmetten; 2. afmatten. *-, ow. zich afsloven, - af(-ee'-sjun), s. 1. matiging, matigheid; 2. kalmte, bematten.
daardheid, v.
Moineau, (raoj'-no), s. (vest.) klein bastion, o.
Moderato, (mod -i-ree' -to), bn. (muz.) langzaam (tusschen Moire, (mojr), s. (kh.) moor (zek. zijden stof), o.
andante en allegro), moderato.
Moist, (mojst), bn. 1. vochtig; - air, vochtige lucht; 2.
Moderator, (mod'-ur-e-tur), m. v. matiger, stiller, -ster,
(gen.) klam; 3. - sugar, poeier - suiker. 0 -Elmo, bn. met
m. v. *-, m. 1. voorzitter; 2. ondervrager, examinator,
vochtige oogen.
m. *-sxn>, s. voorzitterschap, o. leiding (senor verga - Moisten, (mojs'-n), bw. bevochtigen, betten, natten. -,
dering), v.
ow. (zeev.) stikken. *-ED, (moj s'-nd), des. bn.bevochtigd.
Modern, (mod'-urn), bn., 5 -Lx, bijw. 1. nieuwerwetsch,
*-Ex, ('-nur), in. v. die -, dat bevochtigt; bevochtiger,
nieuw, modern; 2. (Shak.) gemeen, alledaagsch.
s.
-ster, m. v. *-Ir G, ('-ning), be-. bn. bevochtigend.
(het) nieuwe, moderne; the -s, de nieuwere (thans Moistful, (mojst'-foel), bn. zeer vochtig. 5 .•.n5ss, s. zie
lovend) volken (in tegenst. van de ouden); de nieuwere
MOIsTURE.
kunstbeoefenaren. 5 -Isar, s.1. moderne wijze, v. - vorm, ; Moisture, (moj st' j oer), s. 1. vochtigheid, natheid, v.;
m.; 2. zucht voor al wat nieuw is v.; 3. liet smeden
2. vocht. o. vloeistof, v. sap, o. * -LESS, bn. zonder vocht,
van nieuwigheden, neologisme, o. 5 -ISr, m. voordroog.
stander van al wat nieuw is, - van de moderne school, Moisty, (niojst' -i), bn. vochtig. mistig (van liet weder).
m. *nEss, s. 1. nieuwigheid, v.; 2. (het) moderne.
Mokes, (snooks), s. me. mazen (van een net), v. mv.
Modernize, (mod'-ur-najz), bw. nieuwerwotsch -, modern
maken, moderniseeren. "" --D, des. In. gemoderniseerd.

Moky, (mo'-ki), bn. donker, mistig.
Mol, ,,mol). v. (verb. Mary), Maria .,v, n.).
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Molar, (mo'-lur), bn. vermalend; maal...; — teeth, maaltanden.

Molasse, (mo-laas), S. (delfst.) soort rotssteen, m.
Molasses, (mo-laas-sis), s. mv. suikersiroop, v. -droesem,
m. melasse, v.
Mold, (moold), zie MomLD enz.
. Moldavia, (mol-dee'-wi-e), s. (aardr.) Moldavië (deel van
Rumenië), o. *— N, ('-un), bn. Moldavisch. — , s.(het)Moldavisch (taal). —, m. v. Moldaviër, m. Moldavische(vrouw),v.
Mole, (mool), s. 1. (ontl.) moedervlek, v. -teeken, o.; 2.
(heelk.) wild vleesch, o.; 3. (zeev.) zeebeer, m. hoofd, o.
dijk, m. moelje; 4. mol (dier), v. * - BAT, * -BUTE, S.
klompvisch, • m. *— CART, S. molshoop, M. * -CATCHER,
m. mollenvanger, m. *— COwzY, s. mol, v. * -CRICKET, S.
aardkrekel, V. * -EYED, bn . met molsoogen, blind als
een mol. * - KILL, 5. .molshoop, m. *— RAT, s. veldrat, v.
*—sKIN, S. (kh.) soort katoenen vesten- en broekenstof,
V. * -TRACK, S. mollengang, m. molspoor, o. *— WARP, s.
mol, V.; Zie MOULDWARP.
Mole, (mooi), bw. molshoopen opruimen.
Molecule, (mol'-i -kjoel), s. (nat.) levensdeeltje. molekuul, v. *...LAR, (- mo-lek'-joe-lur.), bn. tot de molekulen behoorend.
Molendinaceous, (mo-len'-di-nesj'-us), bn. (plant.) als
molenwiek.
Molest, (molest'), bw. hinderen, hinder doen (aan), bestoken, molesteeren. * -ATION, (-ee'-sjun), s. hinder, m.
plagerij, V. molest, o.; we were in great risk of Indian —,
wij liepen groot gevaar door de Indianen bestookt te
worden. * - ED, dw. bn. gehinderd, geplaagd, gemolesteerd. * - ER, m. v. die hindert -; hinderaar, -ster; bestoker, bestookster, m. v. *— FUL, bw. hinderend; plagend; bestokend. * - ING, dw. bn. hinderend enz.; zie
MOLEST, bw.
Molien, (mo'-li-un), s. soort (Chineesche) heester, m.
Moliminous, (mo-lim'-i-nus), bn. belangrijk, gewichtig.
Molinism, (mo'-lin-ism), s. (r. k.) leer van Molina, v.
Molinisme, o. E...IST, m. (r. k.) volgeling van Molina,
k
s
Molinist, m.
Mollah, (mol'-leQ), m. opperrechter (in Turkije), m.
Mollar, (mol'-lur), s. inktvisch, m.
Mollient, (mol'-li-unt), bn., 5 —LY, bijw. (gen.) verzachtend, verweekend.
Mollifiable, (mol'-li-faj-i-bl), bn. verzacht-, verweekbaar.
*...FICATION, (-fi-kee'-sjun), s. (gen.) verzachting, ver
*...FICATIVE, (-lif'-i-ke-tiv), bn. verzachtend,-weking,v.
verweekend. *...FLED, ('-faj d), dw. bn. verzacht, verweekt.
*...FIER, ('-faj-ur), in. v. die -, dat verzacht. —, s. ver
middel, o.
-zachtend
Mollify, (mol'-li-faj), bw. (gen.) verzachten, weekera (ook
fig.); lenigen. *_ING, dw. bn. verzachtend. —, s. (het)
verzachten; leniging, v.
Mollusca, (mol-lus'-ke), s. mv. (nat. h.) weekdieren, o.
env. *...CAN, ('-kun), s. weekdier, o. —, ..sous, ('-kus),
bn. tot de weekdieren belioorend.
Mollusk, (mol'-lusk), s. weekdier, o.
Molly, (mol'-li), v. (verk. Mary), Maria, Mietje (v. n.).
Moloch, (mo'-lok), m. Moloch (god der Ammonieten), m.
Molossus, (lno-los'-sus), s. (dicht.) molossus, voetmaat
van drie lange lettergrepen (— — —), v.
Molt, (molt), ow. ruien; zie MOULT. *—ED, dw. bn. geruid.
Molten, (molt'-in), dw. be. gesmolten; zie MELT; a —
inzage, 'een gegoten beeld; — grease, (veearts.) smelting
van het vet (in een al te verhit paard), v. *— ING, dw.
bn. ruiend. —, s. (het) ruien, ruitijd, m.
Moluccas,(mo- luk'-kes), s. mv. (aardr.) de Molukken, Moluksche eilanden (Zuid- Azië), o. mv.
Moluccella, (mo-luk-sel'-le), s. zek. lipvormige plant, v.
Moly, (mo' -li), s. (plant.) wilde knoflook, v.
Molybdate, (no-lib'-det), s. (scheik.) waterloodzuurzout,
o. *...DEN, ('-din), *...DENA, (-di'-ne), s. (scheik.) waterlood, o. *...DENÍTE, (-lib'-di-najt), s. (scheik.) waterloodzwavel, v. *...DENOUS, (-di'-nus), bn. (scheik.) uit waterlood getrokken, tot waterlood behoorend, waterlood...
*...DENUM, (-di'-num), s. waterlood, o. *...Die, bn. waterloodaehtig; — acid, waterloodzuur.
Mome, (moom), s. domkop, ezel, m.
Moment, (mo'-ment), s. 1. oogenblik, o.; in a —, in -,
binnen een oogenblik; stop a —, houd eens even op; at
the — of, op het oogenblik van..., - dat...; at this —,
oogenblikkelijk; the — when, in het oogenblik dat; the
— he arrived, in het oogenblik toen hij aankwam ; at
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a —'s notice, in een oogwenk; have a —'s patience,
heb een oogenblikje geduld; leisure —s, ledige oogenblikken: 2. beweegkracht, v.; 3. zie MOMENTUSI; — of
impulse, drijvende -, stootende kracht; 4. gewicht, belang,
o.; it is of no —, het is van geen belang; it was of the
greatest —, het was van het grootste belang; of far less
—, van veel minder belang; a consideration of—, een gewichtig punt; the — of truth, de kracht der waarheid.
*-AL, (-ment -ui), bn. belangrijk, gewichtig. *—ALLY,
(-ment' -ul-li), bijw. voor een oogenblik. *—ANEOUS,
(-eo' -ni-us), * - ANY, (mo'-ment-e-ni), * -ARY, ('-e-ri), bn.,
*— ARILY, ('-e-ri-li), bijw. oogenblikkelijk, kortstondig,
voor het -, voor een oogenblik, ieder oogenblik, in -,
binnen een oogenblik. *—ous, (-ment'-us), bn., —LE,
bw. belangrijk, gewichtig. *—ousNEss, (- ment'-us-nes),
S. gmv. belangrijkheid, v. gewicht, o.
Momentum, (mo-ment' -um), s. (mv. momenti), (werkt.)
1. moment, o. verkregen snelheid, v.; 2. (fig.) toppunt, o.
Momier, (mum'-i-ur), s. spotnaam der Fransche en Zwitsersche protestanten, m.
Mommery, zie MUMMERY.
Momordica, (mo-mor' -di-ke), s. (plant.) soort kruid, o.
Momot, (mo'-mot), s. soort (Zuidamerikaansche) koekoek, m.
Momus, (mo' -mus), m. (fab.) Momus (god der spotternij), m.
Monachal, (mon'-e -kul), bn. de monniken betreffend,
monniks, monniken ... *...CHISn1,('- kism),s. monnikendom,o.
Monad, (neon'-ed), s. ondeelbaar stofje, o. atoom, v.
Monadelph, (mon'-e- delf), s. (mv. mouadelphia), plant met
verscheidene vereenigde stampertjes, v. *—IAN, *— oUS,
bn. tot de monadelphia behoorend, monadelphisch.
Monadic, (mo-ned'-ik), * -AL, bn. atomisch, monadisch.
Monander, (mo-non' -dur), s. (mv. rnonandria), plant met
slechts één stampertje, v. ...DRIAN, ('-dri-un), *...DROUS,
('-drus), bn. tot de monandria behoorend.
Monarch, (mon'-urk), m. alleenheerscher, monarch, m.;
I am — of all I survey, ik ben heer over alles wat mij
omringt; the lion, — of forests, de leeuw, koning der
wouden.*—, bn. heerschend, opper...*—AL,(mo-naark'-ul),
-bn. alleenheerschend, monarchaal. *— ESS, (mon'-urk-es),
V. alleenheerscheres v. * —ic, (mo-naark'-ik), —AL, ('-ul),
bn. alleenheerschend, monarchaal. *—Ism,(mon'-urk-ism),
s_ stelsel der alleenheerschappij, monarchisme, o. *— IST,
m. voorstander van het monarchisme, m. *— IZE. ('-ajz),
ow. alleenheerscher -, moiIarch zijn. —, bw. tot een
monarchie maken.—D, dw. bn. monarch geweest. *—IZING,
(-ajz'-ing), dw. bn. monarch zijnde.
Monarchy, (mon'-urk-i), s. (-ies), 1. alleenheerschappij,
v.; 2. gebied van een monarch, o. monarchie, V. eenhoofdige staat, m. - regeering, v.
Monasterial, (mon-es-ti'-ri-ul), ho. tot een klooster behoorend. *...TERY, (mon'-es-tur-i), s. (-ies), klooster, o.
*...Z , Ic, (mo-nes'-tik), m. monnik, kloosterling, m. —AL,
('-ui), -ALLY, (' -ui-li), bijw. kloosterlijk, klooster...
...TICIsai, (-nes'-ti-sism), s. 1. kloosterleven; 2. kloosterlijk stelsel, o. *...TICON, ('-ti-kun), s. boek -, werk
over de kloosters, o.
Monday, (mun'-dee), s. Maandag, m.; on —, op Maandag;
on — morning, Maandagmorgen; on —s, op Maandagen;
black —, eerste Maandag na de vacantie; Easter —,
tweede Paaschdag; to keep saint —, Maandag houden.
Mone, (moon), v. slet, v. liederlijk vrouwspersoon, o.
Monecia, (mo-ni'-sji-e), s. mv. (plant.) eenhuizige bloemen,
V. mv. *—N, ('-sjun), ho. tot de monecia behoorend.
Monetary, (mun'-i-te-ri), bn. tot het muntstelsel behoorend, munt...
Money, (mun'-i), S. geld, o. munt, v.; coined —, gemunt
geld; public —, openbare geldmiddelen; ready —, — down,
cornptant geld; — in cash, geld in cassa; hard —, klinkende specie, - munt; paper —, papieren geld, papier;
small —, klein geld, pasmunt; counterfeit —, valsche
munt; even —, gepast geld; odd —, payment — in hand,
onmiddellijke -, comptante betaling; pocket —, zakgeld;
pin —, speldegeld; earnest —, geld op hand, godspenning; hush —, omkoopgeld; a stock of —, fonds, geld voorraad, bespaarde penningen; to keep out of —, de
betaling vertragen; — of account, handelsshunt, betaal
has he any —? heeft hij geld ? it is — in gold,-midel;
het is winst voor de hand, - goud; it is worth —, dat
is geld waard; it is worth any —, dat is onbetaalbaar; to he worth —, geld hebben, - bezitten; to coin
—, geld munten, - slaan; to get in —, geld innen; to male
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(als visschen, slangen enz.). *...CARPOUS, (- kaar' -pus),
-, geld verzamelen, - potten; to raise -, gelden bij
bn. (plant.) slechts éénmaal vruchtdragend.
to turn all into -, alles te gelde maken,-enbrg;
van alles geld trekken; - begets -, geld geeft geld; Monoceros (mo-nos' -i-rus), s. éénhoorn (dier), m.
waar geld is, komt geld bij ; it's throwing - out of Monochlamydeous, (mon-o- klem- id'-i-us), bn. (plant.)
éénkapselig.
window, dat heet het geld door de glazen werpen ; to
throw good - after bad, goed bij kwaad geld smijten; Monochord, (mon'-o-kord), s. éénsnarig speeltuig, monochordium, o. 5 ... CHROME, ('-kroom), s. éénvervig-,
we could not get a bed for love of -, wij konden
éénkleurig schilderstuk, o. *... CHROMATIC, (-kro-met' -ik),
voor al het geld der wereld geen bed krijgen; monies,
bn. éénvervig, éénkleurig. *... CLINATE, (- nok'-li net), bn.
1. penningen, centen; 2. muntloon, v. * -AGENT, m.
(delfst.)
schuin gebogen (van de as der kristallen).
1. geldwisselaar, - makelaar; 2. bankier, m. *-BAG,
*... CLINOUS, (- nok' - li -nus), bn. (plant.) tweeslachtig.
S. geldzak, m. * -BALANCE, S. goud-, geldschaaltje,
0. *- BILL, s. financieële wet, v. budget van financiën, Monocous,(mon'-o- koos), s.mv. bundel tabaksbladeren,m.
0. *-Box, S. 1. geldkist, -kast; 2. kas, v.; 3. spaar
varkentje, 0. C -BROKER, m. geldmakelaar, m.-dosje,

s: geldwisseling, V. -handel, m. *-CHANOER, m. geldwisselaar, m. 5 -DIGGER, m . goudzoeker, m.
* -GETTING, bn. (fig.) geldmakend. *-JOBBER, m. beurs
dobbelaar, m. *-LENDER, m. 1. geldleener; 2.-spelr,
voorschieter, m . *-MAKING, bn. geldwinnend . * -MARKET,
s. 1. geldmarkt; 2. beursnoteering, v. 5 -MAT'rvR, s. 1.
geldzaak,rekening; 2. financieële onderneming,v.*-PACK,
*-PACKET, s. pakket met geld, - met waarde, o. *-PROOF,
bn. onomkoopbaar . * -SCRIVENE R, m. geldmakelaar, m.
* -SPINNER, s. geluksspin, v. ° -TRADE, S. geldhandel, m. 5 - TRANSACTIONS, S. mv. geldhandel, m. geldzaken, v. mv. omzet van kapitaal, nl . * -'S- WORTH, s. 1.
geldswaardig voorwerp, o.; he has his -, hij heeft waar
voor zijn geld; 2. golds-, koopwaarde, v. *-WORT, S.
(plant.) penningkruid, o.
IV[oneyage, (mun'-i-idsj), s. (oudt.) haardgeld (zek. belasting), 0.
Moneyed, (man'-id), bn. 1. geldbezittend; a - anon, een
geldbezitter, kapitalist; the - interest, (fig.) de geld-bezitters; 2. gemunt, comptant ; - capital, kapitaal (in
tegenst. van papier).
Moneyer, (mun' -i ur), m. 1. bankier; 2. geldmunter, m.
Moneyless, (mun' -i-les), bn. geldeloos.
Mongcorn, (mong'-korre), s. (landti.) mengkoren, o.
Monger,(mun'-ghur),m. 1. handelaar (inz. in samenst. als:
Eisla -, iron-, news- enz.), m. 2. visscherspink, v.
Mongrel , (mun'-ghril), m. v. 1. mesties (neger -, negerin
van gemengd ras); 2. bastaard, m. v. * -, s. zeekat, v.
*-, bn. van gemengd ras.
Mongst, (mungst), zie AmOn GST.
-CHANGE,

Monocotyle, (mon'-o-ko-tiel), 5 -DoNous,bn. (plant.) met
één enkel zaadhuisje. *--DON, (- til'-i-dan), s. plant met
één enkel zaadhuisjé, v.
Monocrasy, (mo- nok' -re-zi), s. (-ies), v. éénhoofdige regeering, v.
Monocular,(-mo -nok' joe -lur), -"'...LOuS,('-lus),bn. éénoogig.
Monocule, (mon'-o-kjoel), s. éénoogig insect, o.
Monodactylous, (mon-o- dek'-til -us), bn. éénvingerig,
met één vinger.
(mon'-o-dist) , m. v. treurdichter, -es, m. v.
Monodon, (mon'-o -dun), s. (nat. li.) zee-éénhoorn, m.
Monocrat, (mon'-o-kret), m. zelfheersclier, m.
Monodrame, (mon'-o-drem), s. tooneelstuk door een enkelen persoon gespeeld ,monodrama,o.*...siATIC,(-met'-ik),
bn. tot het monodrama behoorend, monodramatisch.
Monody, (lnon'-o-di), s. (-ies), klaag-, treurdicht, o.

Monodist,

Monoecia, (ino - ni' - sje), zie aio • CIA..

Monogam, (nion'-o-ghem), s. (mv. - gamia), éénbloemige
plant, v. *-IAN, (-ghe'miun), *-ous, (-nogh'-e-mus),
bn. 1. éénbloemig; 2. slechts éénmaal gehuwd; tegen liet
hertrouwen gezind.
Monogamist, (lno-nogh'-e-mist), m. tegenstander van
het hertrouwen, monogamist, m. *...GAMr, (-nogh'-e -mi),
s. gmv. 1. huwelijk met slechts ééne vrouw; 2. stelsel
van nooit te hertrouwen, o.
Monogram, (mon'-o-ghrem), s. ineengevlochten letterteeken (als op signetten enz.), o. — -MAL, ('-mul), ho.
monogrammatisch, als een letterteeken. *-MIC, (-ghrem'mik), bn. tot een monogram behoorend.
Monograph, (mon'-o-graph), s. beschrijving van een
enkele zaak, geschiedenis van een enkelen persoon,
monographie, v. *-FR, (-nogh'-re-fur), m. v. schrijver -,
schrijfster
van een monographie, m. v. *-IC, (-ghref'-ik),
Monied, (mun'-id) , Zie MONEYED.
5 -ICAL, (ghref'- ik-ul), tin., -LY, bijw.monogra.phisch.
Monies, (mun'-ies), zie op MONEY.
5 -ICI', ( gh '-re-fist) , m. V. Zie MONOGRAPHTR. 5 --Y,
Moniliform,(mo-nil' -i -form),bn.(plant.)parelsnoervormig.
(-nogli'-re-fi), s. 1. planteekening (zonder kleuren), v.
Moniment, (mun'-i- ment), s. inschrift (op een gedenk2. Z10 MONOGl.APH.
teeken), o.
Monogyn,(mon'-o-djin), s. (mv. -gynia), éénwijvige plant,
Monish, (mon'-isj), enz . Zie ADMONISH enz.
Monition, (mo-ni'-sjun), s. 1. raad, m. vermaning; 2.

aanduiding, v. 5 ... TIVE, (mon'-i-tiv), bn.radend,vermanend.
MQnitor, (mon'-i-tur), m. 1. vermaner; 2.kweekeling,oudste
leerling (op scholen), monitor, m.; 3. (zeev.) gepantserd
oorlogsschip, ramschip, o. monitor, in. * - TAL, (-to'-ri-ul),
bn. radend, vermanend; - school, school met monitors
(waar kweekelingen toezicht houden); -system,onderwijsstelsel met monitors (volgens Bell en Lancast^.,r). *-Y,
bn . Zie MONITORIAL; to be -, tot waarschuwing dienen.
-, s. kerkelijke vermaningsbrief, m.
Monitress, (mon'-i-tres), v. vermaanster, raadgeefster, v..
Monk, (munk) , In . monnik, m.; lay -, leekebroeder;
professed --, gewijde monnik (die de kloostergelofte gedaan heeft); - Lewis, (schrijver van den roman: the
Monk); -s and friars, (drukk.) misdruk, uitschot. *-FISH,
s. haairog (visch), m . * -'S HEAD, S . (plant) leeuwentand,
M. *_'s HOOD, S. 1. (plant.) monnikskap,v.; 2.zeekikvorsch,
M. *-'s RHUBARB, S. monnikenrabarber, v. soort patientiekruid, o . 5 -SHEET, s. misdruk, o.
_Monkery, (munk'-ur -i), s. monnikenwezen, o.
Monkey , (lnun' -i), s. 1. aap, m.; she -, apin; she -, pouched
-, slet, v.; 2. heiblok, o.; 3. (mil.) trosjongen; 4. (zeev.)
jongen, m. maatje, o. *-BEzOAR, S. (delfst.) soort bezoar(steen). m. 5 -BOAT, s. rivier -, kanaalvaarder, binnenlander (vaartuig), m . * -'S BREAD, s. apenbrood, o.
*-FLOWER, s. (plant.) zek. bloem, v. *-TRICK, S. poets,
apenkuur, v . * -WRENCH, 5 -SPANNER, S . (werkt.)schroef-

v- *-IAN, (-djin'- i-on), *-ous, (nodj'-in-us),bn.(plant.)
éénwijvig.

Monolith, (mon'-o-lith), s. zuil -, v. gesteente uit één
enkel stuk bestaand, o. monoliet, ni. *-Ic, (-lith'-ik),
bn. uit één stuk (steen) bestaand, monolitisch.
Monologist, (mo- nol'-o-djist), m. V. die alleenspraken
houdt, M. v. *... LOGUE, (mon'-o-loogh), s. alleenspraak,
v. monoloog, m.
Monomachist, (mo nom'-e-tsjist), m. die steeds duelleert, duellist, ns. 5 ...ACHY, (-nom'-e-tsji), s. (-les), tweegevecht, duel, o.
Monomania, (mon-o- mee' - ni -e), s. krankzinnigheid op
een enkel voorwerp gevestigd, monomanie, v. *-c,
('-ek), ho. aan monomanie lijdend. -, m. v. lijder-,
lijderes aan monomanie, monomaniak, m. v.

Monome, (mon'-oom), s. (alg.) grootheid uit één term
bestaand, v.
Monometer, (mo-nom'-i-tur), s. (dichtk.) vers van ééne
maat, o. *...METRIC, (-met' -rik), ho. (delfst.) met gelijke
assen (van kristallen). Monomial,(mo-no'-mi-ul),bn.(alg.)ééntermig;zie MoNOME.
Monopathy, (mo- nop'-e-thi), s. alleenlijden, eenzelvig
lijden, o.
Monopetalous, (mon-o-pet'-el-us), ho. éénbladerig (van
bloemen).
Monophthong, (mon'-of-thong), s. ;taalk.) éénklank, m.
*-AL, (-thun'-ghul), ho. éénklankig, éénsluidend.
Monophillous, (lno-nof'-il-lus), ho. éénbladerig.*...PIiY sleutel, m.
SITE, (-nof'- i -sajt), m. (godg.) aanhanger der ineensmelMonkhood, (munk'-hoed), s. gmv.monnikendom,-wezen,o.
ing van God en mensch in Christus, monophysiet, m.
Monkish, (munk'-isj). bn. monnikachtig, monniken...,
rnonniks...
Monopolist, (mo- nop' -o-list), m. die den alleenhandel
drijft. - tot zich trekt, m. 5 ...LIZE, ('-lajz), bw. 1. den
112onocardian, (mon-o- kaar' -di-un), bn. met één hart
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alleenhandel tot zich trekken, monopoliseeren; 2. alles
alleen willen hebben. 5 .. LIZED, ('lajzd), dw. bn. gemonopoliseerd....ING, dw. bn.monopoliseerend. 5 ... LIzER,
('-laj z-ur), m. zie MONOPOLIST.
Monopoly, (mo- nop' -o -li), s. (-ies) (kh.) alleenhandel,
m. monopolie, o. * -LOGUE , (-pol'-i-loogh), m. v. tooneelspeler (tooneelspeelster) die verscheidene karakters in
hetzelfde stuk vervult, m. v.
Monopteral, (mo- nop'-tur-ul), s. (bk.) zuilengang zonder dak, v. *... PTOTE, ('-ptoot), s. (taalk.) woord in één
naamval slechts voorkomend, o. monoptoton, v.
Monorhyme, (mon'-o-rajm), S. éénrijmig vers, o.
Monosepalous, (mon-o-sop'-e -lus), bn. (plant.) met den
kelk uit één stuk. 5 ... SPERMOu s, (-spurm'-us), bn. één
-i-kul), bn. uit één sfeer-zadig.*SPHERICAL(sfur'
bestaand. *... STICH, (-mon'-o- stik), bn. (dichtk.) één
-ik), bn. 1. uit één couplet-regli.*STROPHIC,(-strof'
bestaand ; 2. uit één maat bestaand. *... SYLLABIC,
(-sil-leb'-ik), bn. éénlettergrepig.*... SYLLABLE, (-sil'- li-bi),
S. éénlettergrepig woord, o. *... SYLLABLE It, (=sil-li'-blid),
bn. tot één lettergreep gevormd. *... THALAMOUS , (-thel'e-mus), bn. éénkamerig (van schelpdieren).
Monotheism, (mon'-o-thi-ism), s. geloof aan één God,
0. 5 ... IST, m. v. die aan één God gelooft, monotheïst,
m. v. 5 ...ISTIC, (-ist -ik), bn. aan één God geloovend,
tot het monotheïsme behoorend.
Morothelite, (mo-noth'-i-lajt), m. naam van zek. oude
Christelijke sekte, (die slechts één wil in Christus
aanneemt), monotheliot, m. 5 ... LITISI^I, (' -i-lit-ism), s.
leer der monothelieten, v.
Monotomous, (mo-not'- om-us), bn. (delfst.) slechts in
één richting gekloofd.
Monotone, (mon'-o- toon), s. eentonigheid, v.
(-ton'-ik), *... ICAL , (-ton'-ik-ul), *...ous, (not'-o-nus), bn.,
-LY, bijw. ééntonig.
Monotony, (mo-not'-o-ri), s. gmv. ééntonigheid, v.
Monotrematous, (mon-o- trem'-e-tus), bn. (ontl.) slechts
met één opening voor alle uitwerpsels. *... TRIGLIPH,
(-trigh'-lif), s. (bk.) slechts één triglyph of zuilversiering.
Monoxylon,(mo-noks'-i-lun),s.kano -,boot uit één stuk,v.
Monsieur, (mos-sier'), s. 1. mijnheer; 2. (fig.) Franschman, m.
Monsoon, (mon-soen') S. moesson. passaatwind, in.; the
- sets, (zeev.) do moesson komt door.
Monster, (mon'-stur), s. 1. monster, ondier, o.; 2. misgeboorte, v. *-, bw. (Shak.) monsterachtig maken . * -TAMING, bn. monstertemmend.
Monstrance, (mon'-struns), s. (r. k.) monstrans, m.
hostiekas, v.
Monstrosity, (mon-stros' -i ti), s. (-les) 1. monsterachtigheid; 2. onnatuurlijkheid, v. (het) gedrochtelijke; 3.
(het) afschuwelijke, - ongehoorde.
Monstrous, (mon'-strus), bn., *-LY, bijes. 1. monsterachtig, gedrochtelijk; onnatuurlijk, afschuwelijk, ongehoord . * -NESS, S. Zie MONSTROSITY.

Montigenous, (mon-tidj'- i-nus), bn. op een berg gebo-

ren, - geteeld.
Montmartrite, (mon- maar'-trajt), s. (delfst.) zek. gele
steen uit den berg Montmartre (bij Parijs), m.
Montoir, (mon'-twor), s. (rijsch.) stijgbank, v. - steen, m.
Montross, (mun-tros'), m. 1. handlanger, helper; 2. kanonnier, M.
Monture, (mon'-tjoer), s. dier dat men berijdt, o.
Monument, (mon'-j oe-ment), s. 1. gedenkteeken; 2. graf,
o. grafnaald, v. *-AL, (-ment' -ul), * -ALLY, (- ment' -e -li),
bijw. tot een gedenkteeken behoorend, monumenteel.
Moo, (moe), ow. als Bene koe bulken.
Mood, (moed), s. 1. luim, gesteldheid van den geest, v.;
to -1e in a cheerful -, in .a gloomy -, in een vroolijke -, in
ee si droevige luim zijn; to be in a right -, opgewekt zijn;
to be in the - for, geneigd zijn tot; to be in a - for
robr'Ger anecdotes, geneigd zijn roovergesehiedenissen aan
te hooren; 2. karakter, o. toon, In.; 3. drift, gramschap;
4. (taalk.) wijze, v.; 5. (muz.) toonaard, m.; 6. soort, v.
vorm, m. * -ILY, ('-i-li), bijw. Zie MOODY. * -INESS, S.
gmv. toorn, m. gramschap, v.
Moody, (moed'-i), bn. 1. boos, norsch, verdrietig; 2.
neérslachtig, droef gestemd; 3. verstandelijk; verstands...
Moon, (moan), s. 1. maan, v.; half -, halve maan; zie
CRESCENT; full -, volle maan; new -, nieuwe maan;
harvest -, Oogstmaand (Augustus); altitude of the -,
maanshoogte; 2. maand; 3. (vest.) lunet, v. -AGE,.
5 -DAY , S. (zeev.) ouderdom van de maan, v. 5 -BEAM,
s. maanstraal, m. -licht, o. 5 -BLAST ED, bn. door de

maan verwelkt, - verkleurd. *-BLIND, bn. maanblind,
bijziend. -NESS, s. maanblindheid, bijziendheid, v.
-CALF, S. 1. monster, o.; 2. (gen.) wanvrucht, v.; 3.
donsoor, m. uilskuiken, o. 5 -CULSIIsNATING, bn. (sterr.)
niet de maan indompelend . * -EYE;, s. (gem.) maanoog
(dat door het maanlicht verduistert), o. -D, bn. 1.
maanoogig (inz. van paarden) ; 2. bijziend. 5 -FERN,
s. (plant.) maankruid, 0. *-FISH, S. St. Pietersvisch,
zonnevisch, in. 5 -LIGHT, s. maanlicht, o. 5 -LOVED, bn..
bemind als de maan schijnt. 5 -SEED , s. maanzaad, o.
5 -SI{APED, bn. maanvormig. 5 -SHEERED, bn. (zeev.) licht
geladen . 5 - SHINE, S. 1. maneschijn, m.; by the -, in den

maneschijn; 2. maand, v.; it was all -, het was een
nietigheid. *-SHINY, bn. door het maanlicht verhelderd.
*-STONE, S. (delfst.) maansteen, m . 5 -STRU CK, bn.
maanziek, -zuchtig . * -TREFOIL S . (plant.) spurrie, Spaan
klaver, v. *-WORT, S. (plant.) maankruid, o.
-sche
Mooned, (moend), bn. 1. gelijk aan de maan, maan...;
2. door de maan beschenen.
Moonet, (nioen'-it), s. maantje, o. kleine maan, v.
Moonish, (eioen' -isj), bn. als de maan; (fig.) onbestendig.
Moonless, (meen'-les), bn. 1. zonder maan; 2. donker.
5 ... LING, M. V. domoor, onnoozel mensch, m.

Moonshee, (moen'-sjie), m. taalonderwijzer (in Indië), ni.
Moony, (moan'-i), bn. een halve maan voerend, - dragend (als de Turken).
Montanie, (mon-ten'-ik), bn. bergachtig, berg... 5 ... ISM, Moor, (moer), s. 1. moeras, o. poel, m.; 2. heide, v. -,
(mon'-ten-ism), s. stelsel -, leer van Montanus, o. v.
m. v. moor, -in, neger, -in, m. V. 5 -BERRY, S. (plant.)
*...IST, m. v. volgeling van Montanus, Montanist, m. v.
bezieheester, m. *-COAL, s. (delfst.) bruinkool, v.
*...ISTIC, ('-ist'-ik), bn. naar -, volgens Montanus, Mon5 -COCK, * -FOL, * -GAME, * -HEN, S. waterhoen, o.
tanistisch. 5 ...IzE, (mon'-ten aj z), ow'. de leer van Monpluvier, m. * -LAND, S. moerasland , 0. 5 -STONE, S.
tanus volgen.
(delfst.) soort Engelsch graniet, o.
Montant, (moat'-ent), s. 1. (schernik.) opwaartsche hou Moor, (moer), bw. (zeev.) meeren, vertuien; to across,
overeind staand stuk, mannetje, o. -ding,v.;2(bk)
- athwart, dwars vertuien ; to - running, zeilend -,
Montem, (wont'-em), s. 1. berg, m.; 2. driejarig academiestoomend vertuien; to - by the head, voor twee boeg
feest (te Eton in Engeland), o.
vertuien; to - by a stern cable, vertuid liggen;-ankers
Montero, (mon-ti'-ro), s. (jag.) jachtmuts, -pet, v.
to - watershot, met den kop in den stroom vertuien;
Monteslunae, (mon'-tis-ljoe'-ni),s.mv. maanbergen, m.mv.
to - with the swivel, met den wartel vertuien. *-, ow.
Monteth, (mon-teth'), s. 1. waschbekken (voor glazen),
ankeren, voor anker komen, - liggen. 5 -AGE, S . ankero.; 2. koelbak, m.
plaats, v. * -ED, dw. bn. gemeerd, vertuid.
Month, (munth), s. maand, v. vier weken ; lunar --, Moore, (moor), m. Thomas Moore (Engelsch dichter.
Inaanmaand; solar, calendar -, zonnemaand; a - ago,
1780-1852).
eene maand geleden; by the -, bij de -, per maand; Mooress, (moer' -es), v. Moorin, Moorsche vrouw.
twenty guilders a -, twintig gulden in de maand; what is Moories, (moer -ies'), s. mv. (kh.) soort Oostindische witte
the day of the - ?. welken dag der maand hebben wij?
katoen, v.
this day -, heden over eene maand, over vier weken; it Mooring, (moer' -ing), dw. bn. meerend, vertuiend.
is a - to day, het is heden eene maand (geleden);
*-, S. 1. (het) vertuien; 2. (zeev.) havenanker, corps
-

women's -s, maandstonden *-'S MIND, s. ernstige
wensch, m. innige begeerte, v . * -LING, S . kindje-, vrucht
van één maand, o. v. * -LY, bn. maandelijkseh; - nurse,
baker; - flowers, maandstonden. -, bijw. maandelijks.
-, S. (-lies). maandschrift, o.
Montiele, (meun'-ti -kl), s. bergje, o. heuvel , In .

mort; 3. meertouw, o. -ketting, m. * -ANCHOR, S.
veetuianker, o. * -BEAM , S. corps mort, o. *-Buoy, S.
meerboei, V. 5 - CHAMBER, * -SHAFT, s. ankerput (bij een
hangende brug). m . * - POST , s. (zeev.) dukdalf, m.
*-ROPE, s. meertouw, 0 . 5 -RING, s. kaairing, m,
S. v ertuiwartel, ne.
VEL, S.

MOO. - MOR.
Moorish, (moer' -isj),bn. 1. moerassig, drassig; 2. Moorsch.

Moory, (moer'-i), zie MooRiss.
Moose, (moes), s. Amerikaansche eland (dier), an.
Moot, (moet), bw. en ow. behandelen, beraadslagen over.
-, S. 1. (recht.) rechtsvraag, quaestie; 2. thesis; 3. beraadslaging, discussie, v. dispuut, o. *-CASE, *- POINT,
s_ rechtspunt, o.; rechtsvraag, quaestie, v. *-couRT, s.
disputeer-college (aan hoogescholen), o . * -HALI ,
*-gousE, s. raadhuis, gerechtshof, o.
Mootable, ;moet'-i-bl), bn. (recht.) betwistbaar.
Mooted, (moet'-id), dw. bn. betwist enz.; zie rioo r. *...ER,
('-ur), m. V. 1. betwister, m. -ster, v. 2. opponens; defendens (in dispuut-colleges); 3. (zeev.) scheepsboorder, m.
... ING , dw. bn. twistend, disputeerend enz. -, s. (het)

MOR.
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('- i -ti), s.
gmv.
ziekelijkheid,
ongezondheid, v.
Mordacious, (inor-dee-sjus), bn., 5 -LY, bijw. bijtend.

*...DACITY, (-des'- i-ti), s. gmv. (het) bijtende, scherpte, s.
Mordant, (mor'-dunt), bus., * -iv, bijw. bijtend. *- s.

bijtend vocht. o.
Mordecai, (mor -di-kee), m. (Bijb.) Mordechai (In. n.).
Mordicancy, (mor' -di-ken -si), s. gmv. bijtende eigen
hoedanigheid, v. *...CAC T, ('- kunt), bn. bijtend.-schap,
*...CATION, (koe'- sjun), s. (het) bijten (van vocht), invreting, V. *...CATIVE. bn. bijtend.
More, (moor), bn. on bijw. (vergr. tr. van much en ninny),
,
meer, grooter, talrijker; - than twentil. meer dan twintig; I want --, ik hol) meer noodig; Í can do no -, ik
kan niet meer doen; they do in - than, zij doen niet
twisten, disputeeren enz.; zie MOOT, bw. en ow.
meer dan; I watt nothing -, ik heb niets meer noodig;
what - could 1 desire: wat kon ik meer begeeren? no
Mop, (mop), s. 1. (zeev.) zwabber, 2. teer -, smeerkwast;
3. bezem, luiwagen, m. 1. fig.) kuur, v .; -s aitd news,
- quarrelling, geen twist meer; no - of that, niets meer
grimassen. -, bw. en ow. 1. schrobb n, schoonunaken; 2.
daarvan; he could lair 5o - of it, hij kon er niets beters
kuren maken.
van maken, - niet meer Uithalen; he made - of it than
Mope, (moop) m. v. 1. domoor, m. gans, v.; 2. pruil -, knieswas necessary. lij maakte er meer beweging van dan
oor; 3. droomer, -ster, m. v . * -EYED, bn. bijziend. kippig.
noodig was; li,e - ])art, liet grootste steel; liet meeMope, (moop), bw. 1. dom maken; 2. bedroeven. verdrierendeel; - • dncrsile duurzamer; - and -, meer en meer;
tig maken; 3. vervelen. *-, ow. 1. dorp -, verbluft uitsure -, nog eenmaal; as isuch -, nog eens zoo veel;
zien; 2. neerslachtig zijn; 3. zich vervelen, droosneli. *-D,
all!! -, nooit -, ooit meer; I slid not runderstand hi;n any
(moopt), dw. bn. verveeld enz.; zie alom:, bw. en ow.
- than you do yourself, ik verstond hein niets beter dan
*... ING, dw. bn. vervelend enz. -, s. 1. (het) vervelen
gij liens verstaat; never -, nimmer meer: nooit; the-, te

enz.; zie MOPE, bw. en ow.; 2. neerslaehtigheid; 3. verveling, v. ...IsH, bn., -I,Y, bijw. 1. dommelig. druilerig;
2. neerslachtig. *... ISHNESS, s. 1. domheid; 2. neerslachtig

-heid;3.
verveling, v.
Mopped, (mopt), dw. bn. geschrobd ene.; zie sloe.
Moppet, (mop'-pit), s. pop, v. popje (van lappen), o.
Mopping, (mop'-ping), dw. bn. schrobbend enz. *-, s.
(het) schrobben enz.; zie Moi', bw. en ow.
Mopsey, (mop' -si), zie MOPPET .

meer; the - hardy, te moediger, te stouter; the - Isee
huis, the - I admire him, use neer ik he lii zie, hoe meer

ik hem bewonder; the - haste theworse (less) speed, (spr.) hoe
meer haast hoe minder spoed; so Minch the -, des te

meer, - te eerder. *--, bw. vermeerderen. *-, s. 1. houvel; 2. zek. wortel, m.
Morea, (mo-ri'-e), s. (aardr.) Morea (Griekenland), o.
Moreen, (ins-riep'), s. (kh.) wollen damast, o.
Morel, (me- rel'), s. 1. neorel (vrucht); 2. morilje (soort
Mopus, (mo'-pus), s. domoor, botterik, m.
paddenstoel); 3. (plant.) nachtschade, v. *-Lo, s. zure
Moraine, (mo-reen'), s. (delfst.) steenlaag (langs den
kers, V. * --BERRY, * -CHERRY, S. winterkers, v.
rand der ijsbergen), v.
Moreland, (moor-lend) , uie MOORLAND.
Moral, (mor'-ui), bn ., * -LY, bijw. 1. zedelijk; - reflection, Moreness, (rasoor - ness), s. grootheid, meerderheid, v.
zedelijke overdenking ; -certainty, zedelijke overtuiging;
- being, zedelijk wezen; - force, zedelijke kracht; sense, zedelijke zin; - law, zedelijke -, natuurwet; philosophy, zedelijke wijsbegeerte; - philosopher, writer,
zedelijk schrijver; - life, zedelijk -, deugdzaam leven; bands, zedelijke banden; it is -ly impossible het is zedelijk
onmogelijk; I am - certain, ik ben zedelijk (moreel) zeker, - overtuigd; 2. zedenkundig; - essay, proeve van
zedenkunde; 3. verstandelijk. *-, s. moraal (eener fabel),
0.; zie MORALS. *-, OW. Zie MORALIZE. * -IST, m. 1.

zeden preek er,zedenleeraar; 2. zedelijkmensch, II L * -ITY,

S. (-its), 1. zedelijkheid; 2. zedenkunde, v.; to preach -to,
zeden prediken aan; lax -, loose -, losse zeden.
Moralize, (mor' -e-lajz), bes. 1. den zedelijken zin aan
zedelijkheid aanduiden van, moraliseeren; this-wijzen,d
fable is -d in a common proverb, de moraal dezer fabel
wordt in een eenvoudig spreekwoord gevonden; 2. zeden
prediken, zedelijk maken. *... IZATION, (- i -zee'-sjun), s. 1.
zedelijke beschouwing, - gevolgtrekking; 2. zedenkunde,
moraal, V. *... IZED, ('-ajzd), dw. bn. gemoraliseerd enz.;
zie MORALIZE . *... IZER, ('-ajz-ur), In. v. zedenprediker,
-ster, - leeraar, -leerares, m. v. *...izTNG, (-ajz'-ing), dw.
bn. moraliseerend enz. -, s. (het) moraliseeren enz.; zie
MORALIZE.

Morals, (mor' -uls), s. mv. 1. zedelijkheid, v.; correct -,
gestrenge zedelijkheid; 2. zeden, v. mv.; corrupt -, be-

dorven

zeden.

Morass, (mo-res'), s. moeras, o. poel, m. *-Y, bn. moe

-rasig,
drassig.
Moravia, (mo - ree' - wi - e), s . (aardr.) Moravië (Oostenrijk) ,
o. *-N, ('-un), bn. Moravisch. -, m. v. • Moraviër, m.
Moravische (vrouw), v. -, s. (het) Moravisch (taal); the
-s, de Moravische broeders, Hernhutters. *... INISM, s.
leer der (Evangelisch -) Moravische broeders, v.
Morbid , (mor' -bid), bn. 1. ziekelijk, kwijnend; a - constitution, een ziekelijk gestel; a - state, een kwijnende
toestand; 2. ongezond: - humors, ongezonde vochten.
*-NESs, S. ziekelijkheid, kwijning, v.
Morbifie, (mor-bif -ik) , * -AI., bn. ziekte veroorzakend,
ongezond.
Morbillous, (mor-bil'-lus), bn. tot de mazelen behoorend,
mazelen..., *... ILLI, S . mv. mazelen, v. mv. huiduitslag,m.
Morbose, (mor -booz'), bas. ongezond, ziekelijk. *... ITY,

Moreover, (moer- o'-wur), bijw. bovendien, buitendien,
overzulks, daarenboven.
Moresk, (ulo- resk'), bn. Moorscll. *-, s. 1. Moorsche
(bouw)trant, m. *-s, s. mv. (bk.) arabesken, v. mv.
Morganatic, (mor-ghee-et' -ik), bn (recht.) morganatisch;
- marriage, morganatisch huwelijk (met de linkerhand).
Morglay,(lnor'-ghlee), s. slagzwaard (der oude Schotten),o.
Morgray, (mor' -ghr©), s. (soort) zeekat, v. zeehond, in.
Morgue, (morgh), s. drenkelingenhuis (te -Parijs), o.
Moribund, (mor' - i - bund), bn. stervend. *-, m. v. (de)
stervende, m. v.
Morice, (mor' -is), zie ^zoRisco.
Morigerate, (mo-ridsj'ur-et), ow. gehoorzamen. *... ATION,
(-ur-ee'-sjun), s. gedienstigheid, dienstvaardigheid, v.
*...ous, ('-ur-us), bn. gehoorzaam, gedienstig.
Moril , (mor' -1l) , s. (plant.) morilje, v . * -LIFOR\I , (-ril' -

li-form), ho. moriljevormig. als een paddenstoel.
Morillon, (mo-ril' -lun), s. rotgans (kleine eend), v.
Morinel, (mor'-i -nil), s. pluvier, ni.
Moringa, (moo-rin'-ghe), s. (Egyptische) behenboom, m.
Morion, (mo'-ri-un), s. helm, stormhoed, m.
Morisco, (mo- ris'-ko), s. Moorsche dans, m. *-, m. v.
1. Moorsche danser, -es; 2. Moor, Moorin,•m. v. 'i -, bn.
Moorsch.
Morisk, (mo'-risk), zie Morisco.
Morkin, (mur'-kin), s. (jag.) vallend -, stervend wild,
o. *-s, mv. (kh.) leder van gestorven dieren, o.
Morland, (mur'-lend), zie 'MOORLAND.
Morling, (mor'- ling), s. (kh.) sterfwol, v.
Mormo, (mor' -ins), s. weerwolf; (fig.) dwaze angst, m.
Mormon, (mor' -mun), m. v. 1. volgeling -, aanhanger,
-ster van zek. sekte (in Noord-Amerika) door Joseph
Smith gesticht, mormoon, ni. v.; 2. duikeend, v.; -'s
diggings, plaats waar de mormonen arbeiden, - delven.
Morn, (morn), s. zie MORNING.
Morning, (morn'-ing), s. 1. morgen, ochtend, voormiddag,
m.: every -, ieder -, alle morgen; to morrow -, morgen
ochtend; on Friday -, op Vrijdag morgen; a -'s walk,
een ochtendwandeling ; next -, den volgenden morgen;
good -1 goeden morgen ! early in the -, vroeg in den
morgen; a fine -, oen schoone morgen. *-CONCERT, S.

ochtendconcert. o. iiiatinée musicale, v. * -GOWN, S. och
nachtjapon, v. 5 -PRINT, S. ochtendblad, • o.-tendjas,
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oplossing; 3. (godg.) óooding van het vleesch; 4. (fig.)-editie, v. *- TWILIGHT, S. ochtendschemering, v. *_STAR,
S. (sterr.) morgenster, v. Lucifer, m. *- WATCH, S. (zeen.)
vernedering. krenking, v.
Mortified, (mor'-ti-fajd), dw. bn. 1. verstorven; 2. verochtendwake, -wacht, v.
nederd enz.; zie MORTIFY *-NESS, S. 1. ootmoed, deemoed,
Morocco, (mo-rok'-o), s. 1. (aardr.) Marokko (Afrika);
m.; 2. bedwinging der hartstochten, v. *...FIER, ('-fajur),
2. marokijn (leder), o. *- BINDING, s.marokijnen band, m.
* -BOUND, bn. in marokijn gebonden. *-LEATHER, s.
m. v. die -, dat vernedert, - verootmoedigt.
marokijnleder, o. * -PAPER, S. marokijnpapier, o. * -TA1V- Mortify, (mor'-ti-faj), bw. 1. doen versterven (door koud
vuur); 2. (fig.) verootmoedigen, dooden (het vleesch); to
NER, m. marokijnbereider, m.
- one's self, zich zelven kastijden, zich verootmoedigen;
Morone, (mo-roon'), bn. donkerrood; zie MAROON.
bn.,
gemelijk.
*-LY, bijw. norsch,
3. bedwingen, onderwerpen (de hartstochten);4.vernedeMorose, (me-roos'),
ren, krenken. *-, ow. 1. (heelk.) tot koud vuur over-NESS, ...ITY, s. norschheid, gemelijkheid, v.
slaan, versterven;2.zich vernederen,zichverootmoedigen.
Moroxite, (mo-roks'-ajt), s. (delfst.) soort kalksteen, m.
-ING, dw. bn., -LY, bijw. verstervend enz.; zie MORTIFY.
Moroxylie, (mo-roks-il' -ik), s. - acid, wit moerbeziënMortise, (mor'-tis), s. 1. (werkt.) schijf-, topgat, o.; stub
zuur, o.
Morpheus, (mor'-fi-us), m. Morfeus (god der droomen),m. . -, (timm.) insponning; tiller -, (zeev.) gat voor de
roei - pen: 2. (stoomw.) gleuf.voor een spij, v. * -CHISEL,
Morphew, (mor'-fjoe), s. (gen.) dauwworm, m. *-, bw.
• s. E,ponbeitel, m. *- GAUGE, s. ritshout, o. *- -LOCK, S.
niet den dauwworm -, met uitslag besmetten.
invatslot, o. * -WEDGE, S. (sued.) opsteker, nasleutel, m.
Morphia, (mor'-fi-e), *...PHINA, (-fl'-ne), s. (scheik.) opiumMortise, (mor'-tis), bw. (timm.) invoegen, in sponning
geest, m. morphine, v.
brengen, met voeg en pen versenigen. *-D, dw. bn.
Morphological, (mor-fo-lodsj'-ik-ul), bn. tot de moringevoegd enz.; zie MORTISE. * ...ING, dw. be. invoegend
phologie behoorend. *...LOGY, (-fol'-o-dji), s. gmv. (plant.)
enz.; zie RIORTISE, bw.; - machine, (timen.) ploegbank, v.
orgaanwisseling, morphologic, v.
(mort'-ling), s. sterfwol, wol van een gestorvingerspel,
Mortling,
(mor'-re),
o.
s.
Morro,
ven schaap, v.
Morrice, (mor'-ris), s. Moorsche dans, m.
Morris, (mor'-ris), m. Maurits (m. n.). *-, s. Moorsche Mórtmain, (mort'-meen), s. (recht.) doode hand, v.
dans, m. *- BELLS, s. mv. narrenbel, v. *- DANCE, S. Mortpay, (mort'-pee), s. onbetaalde schuld, niet -gedane
betaling, v. .
Moorendans, m. *- DANCER, m. v. Moorsche danser,
Mortress, (mor' -tres), s. 1. (kookk.) soort hutspot, m.;
-es, m. V. *-PIKE, s. Moorsche lans, v.
m.;
2. (kerk.) begraaf-, kistgeld; 3. kerkhof, o. *-, bn. tot
Morrow, (mor'-ro), s. morgen. de volgende dag,
eens begrafenis behoorend, lijk....
the day after to -, overmorgen; to - never cones, (spr.)
St. Juttemis,alle blauw Maandag;good -. goeden morgen. Mortuary, (mor'-tjoe-e-rie), s. 1. vrome gift bij overlij den, sterfgift aan eene kerk of een gesticht; 2. begraafMorse, (mors), m. walrus (dier), M. *-SKINS, s. mv. walplaats, v. f -, bn. tot de begrafenis behoorend.
rushuiden, v. mv. *-TEETH, S. mv. walrustanden, m. mv.
Morsel, (mor'-sil), s. 1. stuk, brok, deel, o. (ook fig.); Mosaic, (mo-ze'-ik), *-AL, ('-ik-nl), bn. 1. Mozaïsch, van
Mozes; 2. mozaïek, ingelegd. *-, s. mozaïek werk, o.
four -s of girls, vier meisjes; 2. beetje, o.; 3. bete,
*-woRK, S. mozaïek werk, o.
V. gerecht, o.
Mosasaurus, (mos-e-soo' -rus), s. zek. voorwereldlijke
Morsure, (mor'-sjoer), s. beet, m.
krokodil. m.
Mort,(mort),s.l. (jag.) j achtgeroep, -geblaas(bij het dooden
van het wild), o.; 2. driejarige zalm, m. *- D'ANCESTOR, Moschatel, (mos'-tsje-til), s. (plant.) muskuskruid, o.
S. (recht.) weder-in-bezitstelling vaneen erfgoed, v. Moscovite, (mos -ko-wajt), bn. Moskovitisch.Moskovisch.
*-, m. v. Moskoviër,Rus, m. Russin. Russische(vrouw),v.
Mortal, (mor'-tul), bn., *-LY, bijw. 1. doodelijk; to be to, doodelijk zijn voor, den dood veroorzaken van; - sin, Moscovy, (mo ,'-ko-wi), s. (aardr.) Moskovië (Rusland), o.
*-ASHES, s.mv. Russische potasch, v.*- GLASS ; s. (delfst.)
doodzonde; the - hour, het doods-, stervensuur; -ly
mariënglas o.*- HIDES, s.mv. Moskovische (jucht)huiden,.
wounded, doodelijk gewond; 2. menschelijk, sterfelijk; v. mv. 5 -TALC, s. Moskovische talk, v.
power, mensehelijke kraeht,mensehelijk vermogen;a - ear,
een mensehenoor, sterfelijk oor; 8. geweldig, hevig, erg; Moscow, (mos'-ko), s. Moskou (Rusland), o.
to hate -ly, doodelijk haten; to envy -ly, vreeselijk be- Moses, (mo'-zis), m. (Bijb.) Mozes (m. n.).
nijden. *-, m. v. sterveling, m. v. mensch, M. * -ITY, Moslem, (mos'-lim), m. ware geloovige (Mahomedaan), m..
(-ful'-i-ti), s. gmv. 1. sterfelijkheid, vergankelijkheid, v.; Moselle, (mo-zel'). s. (aardr.) Moezel (rivier), v.
2. dood, m.; to meet -, den dood te gemoét treden; Mosque, Mosk, (mosk), s. moskee, v. Mahomedaansche
tempel, m.
8. sterfte, v.; bills of -, sterflijsten (bij levensverzekeringen enz.); statistieke tabellen van overledenen; 4. Mosquito, (mos-ki'-to), s. muskiet, tropische mug. v.
(fig.) vergankelijke staat van den mensch, m.; 5. (Shak.) Moss, (mos), s. 1. (plant.) mos, o.; Iceland -, IJslandsche
mos; sea -, zeewier, o.; club -, (plant.) wolfsvoet.
vernielingsvermogen, o.
*-BERRY, s. (plant.)mosbezie, v. *-cAMrro , s. koekoeksMortalize, (mor'-te-lajz), bw. sterfelijk maken. *-D, dw.
•
bloem, v. vrouwenroosje, 0. *-CLAD, * -GROWN, be. met
bn. sterfelijk gemaakt. *. .ING, dw. bn. sterfelijkmakend.
*mosbegroeid,-bekleed. * - LAND,s.turfgrond,m.LITTER,
Mortar, (mor'-tur), s. 1. vijzel; 2. (mil.) mortier, m.;
s. turfstrooisel, 'o. *-ROSE, s. mosroos, v. *-RUSH, S.
plummet for laying a -, (zeev.) lood aan een . koord om
strooper,
struikroover,m.
mosbies,v. riet, o.*-TROOPER,m.
den mortier te richten; trying-, proefmortier; 3. -(mets.)
mortel, v. cement, o.; petri fiable -, grubstone -, ver Moss, (mos), bw. met mos bedekken. *-ED, dw. bn. bemost. *-NESS, s. (het) mossige. *-Y, bn. 1. mosachtig,
hardende cement, - specie; to mix the -, cement -, kalk
vol mos, bemost; 2. wollig.
kneden. *BED, s. (zeev.) mortierstoel, m. *-EPROUVETTE,
m.
--PRAC5
(moest), be. en bijw. (overt. tr. van much en many),.
Most,
m.
*-PIECE,
s.
vuurmortier,
s. proefmortier,
meest; the - advantages, de meeste voordeelen; - men,
TICE, s. (mil.) mortierworp, m.
de meeste menschen; - times, meestentijds: the--part
Mortgage, (mort' -ghidsj), s. 1. verpanding; (recht.) hypoof, het grootste gedeelte van; the - sublime ideas, de
theek, schepenkennis, kusting; 2. beleening, v.; 3. pand,
verhevenste gedachten;- commonly, meestal, gemeenlijk;
beleend goed, o.; to pay o, ff a -, eene hypotheek zuiveren;
2. zeer; it is - important, het is uiterst gewichtig; to foredo a -, beslag leggen op onroerend goed; tenant in
happy to see you, zeer gelukkig u te zien; - high Lord!
-, hypothecaire schuldeischer; pandhouder. *- nEED, s.
(titel) Hoogedele Heer. *-, s. (de, het) meeste, - groot(recht.) akte -, bewijs van hypotheek, v. o. leencontract, o.
Ste; she has the -, zij heeft er het meeste van; at -, at
Mortgage, (mort'-ghidsj), bw. 1. verpanden, beleenen;
the -, ten hoogste. op zijn best; to make the - of, het
2. (recht.) hypothekeeren.*-D, dw. bn. verpand enz.; zie
meeste voordeel trekken van, - uit, zijn voordeel doen met.
MORTGAGE, bw. *-R, ('-ghidsj-ur), m. v. 1. eerpander,
beleener, -ster; 2. hypotheeknemer, -neemster, -houder, Mostie, (mos-tik), s. (teek.) leunstokje, o.
-ster, m. v. *...ING, dw. bn. verpanden enz. -, s. (het) Mostly, (moest'-li), bijes. zie MOST.
Mostwhat, (most'-oeat), bljw. grootendeels.
verpanden enz.; zie MORTGAGE.
Mortgagee, (mort-ghe-dsjie'), m. v. 1. pandgever, belee- Mosul, (mo'-zoel), s. (aardr.) Mossoel (Aziatisch Turkije), o.
Mot, (mot), s. moord, m.; (jag.) parool, o.
m.
v.
-geefster,
oer, -ster; 2. hypotheekgever,
Mortiferous, (mor-tif -ur-us), bn. 1. doodelijk, verder- Motacil, (mot'-e-sil), s. kwikstaartje (vogel), o.
Mote, {moot), s. 1. vergadering, v.; 2. atoom, stofdeeltje,
felijk; 2. (gen.) doodend.
o. *-, (oudt.) dw. bn. mocht; zie MAY.
Mortification, (mor-ti-fi-ke'e-sjun), s. 1. (heelk.) verstarving, v. begin van koud vuur, o.; 2. (oudt. scheik). Motes, (moots), mv. (kh.) kindermesjes, o. mv.
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Motet, (mo-tet'), s. (muz.) motet, o.
Moth, (moth), s. 1. mot, mijt, v. worm; 2. nachtvlinder;

haar geest was van een geheel anderen aard dan de mijne;
3. (ontl.) hersennaad, m.; 4. (zeev.) mal, v. model, o.;
bullet -, kogelmal; to lay down the -s, de modellen
ontwerpen; midship -, groot spant; rudder -, roermal;
5. (goudw.) goudvlies, o.; 6. (plant.) tuinaarde, v.; 7.
schimmel, v.; 8. materie, stof; 9. soort, v. *- BOARD, S.
(landb.) oor van den ploeg, o. *--cANDLE, s. gegoten kaars,
v. *- FRAME,S.(kaarsenm.) vormtafel, v . 5 -LOFT, S.
(zeev.) mallenzolder, m. *-wARP, s. mol, v.

2. (fig.) knagende worm, m.; 4. (plant.) zek. geneeskruid
(tegen borstziekten), o. *-EAT, bw. (fig.) doodeten, te
gronde richten . * -EATEN, dw. bn. 1. doodgegeten; 2.
door de motten doorknaagd . * -1^1ULLE!c, s. (plant.) mottenkruid, o. *-woRM, s. popje van den kever, o. *--WORT,
S. (plant.) bijvoet, m. St.-Jauskruid, o.
Mothen, (motli'-in), bn. vol motten,van de mot doorvreten. !
Mother, (mnuth' - ur), s. 1 . moeder, v.; she is a -, zij is Mould, moold), bw. 1. naar den vorm bewerken; (timm.)

moeder; every -'s son of then, ieder hunner zonder
onderscheid; 2. (ontl.) baarmoeder, v.; aft of the -, (gen.)
moederkwaal, opstijging der baarmoeder; 3. (fig.) moedertje, vrouwtje, o.; I say - ! he, moeder ! - carryiny ,
lier children, - carey's chicken, (zeev.) zeezwaluw, (soort) '
stormvogel; 4. (klooster)moeder, proostin; 5. (wijn )moêr,
v.; 6. schimmel, v.; 7. (fig.) moeder, v. oorsprong, nl.; ;
- of pearl, paarlemoer; - of thyme, (plant.) wilde thijm. ,
*-cIBURCH, S. moederkerk, v. *-CITY, s. hoofdstad, v. ;
*-CLOVE, S. soort nagelbloem, v. °-COUI\T x, s. moe- I
derland (ten aanzien eener volkplanting), o . * -DIALECT,
S. volkstaal, v. * -IN-LASV, v. behuwd-, schoonmoeder,
V. * -LANGUAGE, * -TONGUE, S . moedertaal, V. * -LIKE, bas .
moederlijk . * -LOBSTER, S .moederkreeft ,m. * -OOIIDNIGIIT,V.
vroedvrouw,v.*_QUEEN,v.koningin-moeder,v . * . WATER,
s.(seheik.)moederloog,v.*---woRT,s.(plant.)moederkruid,o.
Mother, (muth'-ur), bw. 1. aannemen (als zoon of doch- j
ter); 2. moederlijk verzorgen. *-, ow. beschimmelen, i
aanzetten (van vloeistoffen). 5 -ING, dw. bn. verzorgend
als moeder. -, S. moederzorg, v.; to go a -, bezoeken
afleggen op den Zondag van halfvasten.
Motherhood, (muth'-ur-hoed), s. gmv. moederschap, o. ,
*... LESS, bis. moederloos. °...LY, bn. en bw. moederlijk.
I
Mothery, (muth'-ur -i), bn. beschimmeld, aangezet.
j
Mothy, (moth'-i), bn. vol motten, van de mot doorknaagd. i
Motifie, (mo-tif'-ik), bn. beweegkrachtig.
Motion, (mo'-sjun), s. 1. beweging, v.; parallel - (of
Watt), (nat.) parallelogram van Watt; to and fro -,
heen- en weder-beweging ; op and down -, op- en nedergaande beweging; centre of ---, punt om hetwelk een
lichaam wentelt, beweegas, draaipunt, draaicenter; to
set (put) in -, in beweging zetten. - brengen; he made
a - for them to be silent, hij gaf hun een teeken te
zwijgen; 2. (stern) wenteling; 3. (mil.) troepenbeweging,
V. (het) oprukken; 4. klopping (van het hart enz.),
v.; 5. voorstel, o. motie (in een vergadering), v.; to :,
carry a
een voorstel er door halen; to put a -9, een
motie in stemming brengen; to second a -, een voorstel
ondersteunen; 6. (oudt.) marionettenspel, o. poppenkast,
v.; 7. (gen.) stoelgang, m.; to hare a -, ontlasting hebben; 8. (fig.) to watch one's -s, iemands gangen bespieden. *-F ORCE, s. (stoomw.) beweegkracht, v. * -LINK,
s. (stoomw.) parallelstang, V. 5 -ROD, S. (stoomw.) beweegroede, v. u-SHAFT, s. (stoomw.) beweegboom, m.
*- SIDF.-ROD , S. (stoomw.) parallelzijderoê, v.
Motion, (mo'-sjnn), bw. 1. voorstellen; 2. een teeken -,
een sein geven; 131. -ed him to a chair, M. wees hem
een stoel, gaf hem een teeken zich neder te zetten; to j
- one out of the room, iem. de kamer uitwijzen. *-, 1
ow. een voorstel doen. 5 -ED, dw. bn. voorgesteld • enz.; !
zie MOTION, bw. en ow. *-ER, ('-ur), m. v. voorsteller,
-ster, m. V. * -ING, dw. bin voorstellend enz.; zie
-,

MOTION, bw.

5 -IST, zie MOTIONER.

Motionless, (mo'-sjun -les),ho. zonder beweging, be- i
wegingloos, onbeweeglijk.
j
Motive, (mo'-tiv), bn. bewegend, beweeg...; - power,
beweegkracht; (stoomw.) voortstuwende kracht (ook fig.).
-, S. beweegoorzaak, -reden, v.; to allege a -, een ^I
beweegreden opgeven, motiveeren. *... ITY , (-tiv'- i -ti), s. I
(-ies), bewegend vermogen, o. beweegkracht, v.
Motley, (mot' -li), bas. .1 . geschakeerd, bont; 2. gemengd .
*- MINDED, bn. ongestadig van geest.
Motor, (mo'-tur), m. v. bewerker, -ster, drijver, drijfster,
M. v. *-, S. (ontl.) beweegspier, V. *- Y, be. bewegend;
- muscles, (ontl.) beweegspieren.
Mottled, (mot'-lid), bn. gespikkeld, gemarmerd.
Motto, (mot'-to), s. (mv. -toils), devies, motto, opschrift, o.
Mought, (moot), dw. bn. mocht enz.; zie oIGHT ,
Mould, (moold), S. 1. vorm, m.; to cast ira the -, in den
vorm gieten; ingot -, vormmond, staafvorm; 2. (fig.)
soort, v.; writers of vulgar -, schrijvers van genieenen
aanleg; her mind was of a different - from my own,

mallen; 2. gieten; 3. (fig.) vormen (den geest enz.); 4.
kneden; to - up, fatsoeneeren; 5. (plant.) met tuinaarde
bedekken; 6. doen beschimmelen. *-, ow. beschimmelen,
aanzetten. * -ABLE, ('-i -bl), bn. vormbaar, gietbaar . * -ED,
dw. bn. gevormd, beschimmeld enz .; zie MOULD, bw.
-ER, ('-ur), m. v. 1. vormer, -ster; 2. gieter, -ster (van
metaal, kaarsen enz.), m. v.
Moulder, (moold'-ur), ow, 1. verrotten, vergaan, ver brokkelen; 2. (fig.) smelten, afnemen; to - to nothing,
tot niets vergaan; -ing with age, door den ouderdom
gebukt; to - away, wegsterven, vergaan. *-, bw. tot
stof doen vergaan. 5 -ED, dw. bn. verrot enz.; zie
OIOULDER. *_.IM;,

(liet) verrotten

dw. bn.

enz.;

verrottend

enz. -,

S. 1.

zie IIOULDER; 2. verrotting , v. ver -

val, o. afneming, v.
Mouldiness, (moold'-i-nes), s. 1. schimmel; 2. modder, v.
Moulding, (moold'-ing), dw. bn. vormend, gietend
enz. -, s. 1. (het) vormen enz.; zie woULD; 2. (zeev.)
afmeting, v. omtrek, m.; head and stern -s, lofwerk aan
de scheg en den spiegel; whole -, stel mallen; 3. (bk.)
snij -, loofwerk, o.; 4. (mil.) gordel, m . * -HOLE, S. (giet.)
vorm-, gietkuil, m. 0 -PLANE, s. (timm.) schaaf, v.
Mouldy, (moold'-i), bn. beschimmeld, to become, get,
grow -, beschimmelen; to smell -, duf -, muf rieken,
muffen; - cheese, oude kaas.
Moulinet, (mool' -i-net), s. draaikruis, o. -boom (van een
windas), m.
Moult, (moolt), ow. ruien, haren -, huid verwisselen.
*-ER, s. ruiende vogel, m. *-ING, dw. bn. ruiend.
-, s. (het) ruien, ruitijd, m.
Mounch, (munch), bw. kauwen; zie MUNCH.
Mound, (maaund), s. 1. dam, dijk; 2. aardhoop, m.; 3.
verschansing, v. wal, m. *-, bw. 1. omdijken; 2. verschansen, versterken. 5 -ED, dw. bn. omwald, verschanst.
*-ING, dw. bn. omwallend, verschansend. *-woRK,
s. (vest.) aarden wal, m.
Mount, (maaunt), s. 1. berg, m.; - Vesuvius, de berg
Vesuvius; the - of olives, (H. S.) de Olijf berg; 2. aarden
hoop, terp, m.; 3. zie MOUND; - on the seacoast, duin;
4. (oudt.) bank van boning, v. lombard, m.; 5. (vest.)
kat, v. *-, ow. 1. stijgen, klimmen, opgaan, -rijzen; (ook
fig .) zich verheffen; 2. te paard stijgen, - rijden; 3.. bedragen, beloopen; to - up, naar boven stijgen, opgaan.
*-, bw. 1. doen -, laten oprijzen, klimmen; Tom gaas
-ed on the back of a footman, Thomas werd op den rug
van een knecht gezet; 2. beklimmen; to - a throne, een
troon bestijgen; 3. beklimmen, berijden (een paard); to
- a carriage, in een rijtuig stappen; 4. (zeev.) wapenen,
bezetten (niet); the fort -s a hundred guns, het fort is met
honderd stukken gewapend; to - a gun, (mil.) een kanon
op het rolpaard leggen; 5. bezetten, versieren, opmaken;
to - a sword, een degen versieren; ei. (mil.) betrekken
(de wacht) .
Mountable, (maaunt'-i-bl), be. beklim-, bestijgbaar.
Mountain, (maaun'-ten), s. 1. berg, ni.; to make -s of
molehills, (spr.) van een mier een olifant maken; the has brought forth a moose, de borg heeft een muis gebaard; 2. (fig.) groote massa; - of slain, een berg van
lijken, - van gesneuvelden; 3. (ontl.) - of genus, Venusberg. *-, bn. bergachtig, van -, op bergen, berg...
*-ANTELOPE, S. springbok , M. * -ARTILLERY, S. (loll.)
berggeschut, o. *-ASH, S. wilde esch (boom), m. * --AVEN$,
s. (plant.) wilde nagelbloem, v. *-BALrz, S. 1. (plant.)
wilde . syring; 2. bergolie, v. * -BLUF , * ----GREEN, s.
(verw.) bergblauw, -groen, malakiet, 0. 5 -BRAMBLE, s.
wilde frambroos, v. *- CHICKWEED , S. (plant.) bergwal kruid, o. *-CAT, S. wilde kat, V. 5 -cocK, s. kor haan, M.-coax, s. bergkurk (gevlochten asbest ), . v.
*-EBONY, s. soort heester, ni . * -EGG, s. soort zwavelkies, v. bergei, o. 5 -HEATH, s. (plant.)steenbreke,v.*-HOwiTzER, s. (mil.) berghouwitser, m. * -LASER-wORT, s.
(plant.) bergkomijn, v. * -LINNET , s. steenvlasvink, v.
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* -14rAID, V. jonge bergbewoonster, v. *- MAN, m. bergbewoner, m. *- OAK, S. steeneik, m. * - PAPER, * --FLESH,
*-LEATHER, S. drijvende asbest, o. bergkurk, V. *-PARS-

St.-Janskruid, o. bergpeterselie, v. * - RAT, S.
bergrat, V. mormeldier, o. *- ROSE, s. bergbloempje,
- roosje, 0. * -SOAP, S. (delfst.) soort bergaarde (bij krijt
gebruikt), v. *- STREAM, *-TIDE, s. berg--teknig
vloed, - stroom, in. * -TALLOW, S. bergtalk (zeer harde
delfstof), v. *- WINE, s. malagawijn, m. *- WOROr-WOOD,
s. (plant.) alpen-bijvoet, nl.
Mountaineer, (maaunt-en- ier'), m. V. bergbewoner,
- bewoonster, in. V.
Mountainet, (maaunt'-en-it), s. bergje, o.
Mountainous, (maaunt'-en-us), bn. 1. bergachtig, vol
bergen; 2. (fig.) vervaarlijk, verbazend; 3. de bergen
bewonend. *- NESS, s. bergachtigheid, v.
Mountant, (maaunt'-unt), bn. (Shak.) klimmend, stijgend.
Mountebank, (maaunt'- i -benk), m. 1. kunstenmaker; 2.
kwakzalver, m. *-, bw. (Shak.) bedriegen, den kwak
spelen; to - it, kunsten -, potsen maken. *- ERY,-zalver
('-benk-ur -i), s. (-ies), kwakzalverij, v.(het)kunsten maken.
Mounted, (maaunt'-id), dw. bn. geklommen enz.; zie
LEY, S.

MOUNT, Ow.

Mountenanee, (maaunt'-in-uns), s. ruimte, v. omvang, in.
Mounter, (maaunt'-ur), in. v. 1. stijger, klimmer, -ster,
m. v.; to be a - to heaven, ten hemel stijgen, varen; 2.
(kunst.) monteerder, -ster, m. v.
Mounting, (maaunt'-ing), dw. bn., *- LY, bij w. klimmend
enz. *-, s. 1. (het) klimmen enz.; zie MOUNT, bw.; 2.
(kunst) montering, V. beslag, o.
Mounty, (maaunt' -i), s. (jag.) (het) opvliegen van den
valk.

Mourdant, (moor'- dunt), s. tong (eener gesp), v.
Mourn, (moorn), bw. 1. betreuren, beweenen. *-, ow.
1. to - for, rouwen (over); 2. zich beklagen over. * -ED,
dw. bn. be-, geklaagd; beweend.
Mourne, (mourn), s. ondereind van een staf, o.
Mourner, (moorn'-ur), m. v. 1. treurend, rouwdragend,
m. v.; chief -, naaste bloedverwant der overledenen; to be
one of the -s, tot de rouwdragenden behooren; 2. bezol-

MOE. - MOV.
hij heeft een slechten smaak in zijnen mond; that makes
my - water, dat doet mij watertanden; stop his -, stop
hem den mond; (ook fig.); the story is in every man's -,
ieder heeft er den mond vol van; to live from hand to -,
van de hand in den tand leven; to be down in the -,
geen woord kunnen uiten, verbluft zijn; to have a foul
-, een kwade (laster)tong hebben; to have a soft -,
(rijsch.) zacht in den bek zijn; 2. (fig.) opening, v. ingang, m. passage, v.; 3. (muz.) mondstuk, o.; 4. kuur,
v.; to make a - upon, een mond trekken tegen; 5,
geblaf (Snak.) o.; 6. scheldwoorden, o. mv. geschreeuw,
o.; 7. (zeev.) mond, m. monding, v.; 8. soort vat (voor
droge waren), o.; 9. (fig.) mond, m. voorspraak, v. spreker, redenaar, m. 5 -EXPENSES, s. mv. kost -, tafelgeld, o.
*- I'RIEnD, M. tafelvriend, pennelikker, ni. *- GLUE, S.
mondlijm, v. * -HONOR, S. gehuichelde loftuiting, v.
valsch compliment, o. * - MADE, bn. valsch, gehuicheld.
PIER, s. 1. mondORGAn, S. mondorgel, o. -fluit, v. *
stuk (van instrumenten, pijpen enz.); 2. (fig.) orgaan, o.
in.
tolk, spreker (voor), woordvoerder,
Mouth, (mauth), bw. 1. brullen, keelen, hard sclireeuwen: 2. gemaakt spreken; 3. happen; 4. verslinden;
opslikken, kauwen; 5. (fig.) -- out, uitschelden. *--,
ow. at, schreeuwen, balken (tegen). *- ED, (- id), dw.
bn. 1, geschreeuwd enz.; zie nourH, bw.; foul-, met een
slechten mond, lasterend, kwaadsprekend; open -, met
gapenden mond; hard -, (rijsch.) hard in den bek;
full -, met vollen mond; 2. forsch van stem; wide -,
breed van mond, met wijden muil; mealy -, zacht, zoet
woorden; hundred -, honderdtongig. *- ER,-sapign
('-ur), m. v. 1. schreeuwer, balker, -ster; 2. gemaakte -,
geaffecteerde spreker, - spreekster, m. v. *- FUL, s. mond vol, m.; at a -, met één hap. * - ING, dw.' bn.
schreeuwend enz. -, s. 1. (het) schreeuwen enz.; zie
MOUTH, ow.; 2. geschreeuw, gebalk, o.; 3. gemaakte wijze
van spreken, declamatie, v. *- LESS, bn. 1. zonder mond;
2. (fig.) sprakeloos, zwijgend.
Movable, (moev'-ibl), bn., *...BLY, bijw. 1. beweegbaar;
feast, veranderlijk feest; 2. beweeglijk, roerend; goods, zie MOVABLES. *-NEss, S. gmv. beweegbaarheid, o.
Movables, (mov'- i -bls), mv. (recht.) roerende goederen,
o. mv. tilbare have, v. .
Move, (moev), s. 1. beweging, v.; 2. zet, eerste zet (in liet
schaak- of damspel enz.), m.; to have the f irst -, den
vddrtrek hebben; draw for the -, laat ons zien wie het
eerst trekken zal; whose - is it? aan wiep de zet? to recall
a -, een zet overdoen, - overspelen; a pretty - indeed,
een fraaie zet voorwaar ! 3. daad, v. trek, m.; a
lucky --, een gelukkig toeval; 4. (mil,) beweging, ma-

digde schreior, - schreister (bij een begrafenis), m. v.
Mournful, (moorn'-foel), bn., *- LY, bijw. 1. treurend,
rouwklagend; - weeds, (Shak.) rouwkleederen; 2. treurig,
droevig, smartelijk. *- NESS, s. 1. treurigheid, droefenis,
v.; 2. rouw, m.
Mourning, (moorn'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. treurend,
rouwend enz.; - coach, lijkkoets; - apparel, rouwgewaad. *-, S. 1. (het) treuren; 2. droefenis, smart, v.;
3. rouw, m. rouwkleed, o.: to go into - for, den rouw
noeuvre, v.
aannemen voor; to go out of -, to leave off-, den rouw Move, (moev), bw. 1. bewogen, in beweging zetten, - brenafleggen, uit den rouw gaan; to put into -, den rouw
gen; he -d his and to me, hij wenkte (grootte) mij
doen aannemen; to put on -, den rouw aannemen; to
met do hand; Sinai was -d, (Bijb.) Sinaï beefde; they wear -, rouw dragen over; to be in -, in den rouw
their starry dance, (dicht.) zij volbrengen haren vonkezijn, rouwen; whom is he in -for? over wien is hij in
lenden dans (van de sterren); to - the anchor, (zeev.)
in den rouw? deep, first, fell -, zware rouw; half -,
het anker lichten; 2. (fig.)bewegen, ontroeren, opwekken,
second -, court --- halve rouw; the house of -het sterfhuis.
inblazen; to - indignation, verontwaardiging opwekken;
*-BAND, s. rouwband, m. *- DOVE, s. (soort) tortelduif,
-d by hope, door do hoop aangevuurd; -d with compassion, door medelijden bewogen; to be -d at, bewogen
v. * - SUIT, s. rouwgewaad, o. *- sw0RD, S. rouwdegen,
m. * - YEAR, s. rouwjaar, o.
worden bij ; 3. brengen; to - from, afbrengen van, ontraden; 4. driftig maken; 5. doen ontstaan, baren, voortMouse, (maus), s. 1. (mv. mice), muis, v.; as quiet as a
-, zoo stil als een muisje; the house is overrun with mice,
brengen; 6. spelen (een stuk, eene schijf enz.); 7. voorhet huis stinkt van de muizen; when the cat's away, the
stellen (in eene vergadering); ter tafel brengen; 8. (recht.)
mice will play, (spr.) als de kat niet tehuis is, springen
eischen; 9. to - away, wegvoeren, - brengen; to - back,
de muizen over de tafel; 2. (zeev.) stagmuis, v.
weder op zijne plaats stellen; to -backwards, terugschuiTOCK, S. (vleeschh.) muis, v. lendenstuk, o. *- COLORED,
ven; to -- down, naar beneden brengen, laten dalen; to
bn. muiskleurig; muizevaal. *--coway, s. muis van Lin- forward, vooruitbrengen, - zetten; to - in, naar binnaeus (schelp), v. *-EAR, s. (plant.) muizenoor, o.
nen brengen; to - of, verwijderen, verplaatsen; to -HAWK, s. muizenvalk, m. *- HOLE, S. 1. muizengat, o.;
out, naar buiten brengen, - zetten; verhuizen; to - up,
2. (fig.) kleine -, armzalige woning, v. *- HTJNT, M. 1.
naar boven brengen, - voeren. k -, ow. 1. zich bewegen,
muizenjager, m.; zie MOUSER. * -TAIL, S. (plant.) muizich in beweging zetten; to - to, zich bewegen naar;
zenstaart, m.* -THORN,S. (plant.) muizendoorn,m.* - TRAP,
- farther, verwijder u, ga verder; 2. verhuizen; to m.
muizenval,
into another house, een ander huis gaan betrekken; we
S.
Mouse, (mauz), ow. (Shak.) muizen op, muizen j agen, - vanshall - in a few days, binnen weinige dagen gaan wij
gen.*-,bw.verscheuren,vaneenrijten (als de kat de muis).
verhuizen; they are moving, zij zijn bezig te verhuizen;
Mouser, (mauz'-ur), m. 1. muizenjager, - vanger, m.; 2.
3. spelen, zetten (in het schaak- of damspel); he is to -,
hij moet spelen, het is zijne beurt; black must -, aan
goede muizenkat, v. *...ING, dw. bn. muizend enz.; zie
zwart is de zet; touch and -, aangeraakt gespeeld, pièce
MOUSE, ow. en bw.
touchée pièce jouée; 4. een voorstel doen; 5. (recht.) een
Mouth, (maauth), S. 1. mond, muil, bek, m.; a wry -,
eisch doen, 6. to - aside, op zijde gaan; to - away, zich
een scheeve mond; a - ft-em ear to ear, een zeer breede
mond; to wash one's -, zich den mond spoelen; by word
verwijderen; to - back, achteruitgaan; to - down, naar
beneden gaan, - zakken; to - forward, voorwaarts gaan.
of -, mondelings, met luider stem; his - is out of taste,
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Mucilage, (mjoe'- si -lidsj), s. (scheik.) slijm, taai vocht,
o. *...INDUS, (-ledsj'-in-us), bn. slijmig; - glands, (ontl.)
slijmvliezen. -rOESS, S. slijmigheid, v.
Muciparous, (mjoe sip'-e -rus), bn. (gen.)slijmafscheidend.
Muck, (muk), s. 1. mest, m. slijk, o. drek, m.; 2. (fig.)
(het) gemeene, ellendige; 3. blinde woede, v.; to rune
-, razen en tieren; woedend aanvallen; amok maken(in
Oost-Indië); to be all of a - of sweat, (gem.) in
zweet baden, tot op liet hemd zweeten. *-F LY, s.
groots vlieg, smaal, v. * -HEAP, * -HILL, s. mesthoop,
ni . * -RAKE, s, mestvork, v . C -SWEAT , S. (gen.) zwaar
bewegende.
Mover, (moev'-ur), in. v. beweger, m. beweegster, v. -, I zweet, o. *-w oR5I, s. 1. mestkever; 2. (fig.) vrek, m.
S. al wat beweegt, beweegkracht, v.; remaster -, prime -, Muck, (muk), bw. mosten (een land).
hoofdrad; first -, prime -, bewegend beginsel; (uurw.) Muckender, (muk'-eii -dur), s. zak -, neusdoek, nl.
Mucker, (muk-ur), bw. (geld) schrapen. *-FR, (- ar), m.
beweegrad, o. veer; (fig.) drijfveer, v.
geldschraper, vrek, m.
Moving, (iiioev'-ing), dw. bn., Si-by, bijw. 1.. bewegend
enz.;
1.
(het)
bewegen
Muckiness, (muk' -i-nes), s. vuilheid, smerigheid, v.
enz.; 2. gevoelig, treffend. *--, s.
2. beweging; 3. verhuizing, v. *-Nrss, S. gevoeligheid, v. Muckle, (muk'-ul), bn. veel.
(het) hartroerende, tr effende . * -PADDLE, S. hoofdas, v. Mucky, (nauk'-i), bn. vuil. smerig.
! Mucor, (mtz(oe' -kor), s. schimmel, v.
-PO^vF;R, s. beweegkracht, v.
Mow, (mo), s. 1. hooiberg, m. -mijt, v.; 2. seheeve mond, Mucoso, (injoe-ko -zo), -- saccharine, bn. (seheik.) met
slijmerige suikerdec _tjes. *... COSITY, (-kos'-i-ti), s. slijM. *-KNIFF, s. hooimes, o.
migheid, snotterigheid, v. slijm, o.
Mow, (nlo), bw. (hooi, gr aan) in de schuur brengen.
--, bw. reg. en onr. (vdw. snowed en mown), maaien; Mucous, (mjoe'-kus), bn. slijmig, snotterig. *-NESS, S.
zie nUCOSITY.
(ook fig.) wegruk ken, vernielen; to - down, off, weg maaien; to - out, banen (een weg). -, ow. 1. blaten, f Mueronate, (injoe' -kro-net), *-D, dw. 1. puntig, spits;
I 2. (plant.) spichtig.
loeien; 2. kuren maken.
Mowburn, (mo'burn), ow. broeien, heet worden (van Muculent, (mjoe'-kjoe-lent), bn. slijmig.
Mucus, (mjoe'-kus), s. slijm, o.
hooi enz.). 5 -ED, dw. en bw. gebroeid.
Mowe, (mow), ow. in staat -, bekwaam zijn tot; moeten. Mud, (mud), s. 1. slijk, o.; 2. modder; 3. aarde;
4. (bk.) leemkalk, v . * -CART, s. vuilniskar, v. * -DOOR,
Mowed, (moo-ed), dw. opgetast (van hooi). *-, dw. bn.
s. (stoomw.) slijkgatdeur, v. * -FISEg, s.smeerling(visch),
gemaaid; zie glow. *...ER, ('ur), m. v. hooi-, grasmaaier,
m . * -HOLE, s. (stoomw.) slijkgat, o. 5 -LIGITER, s. modoptassend,
bergend
dw.
bn.
1.
-maaister, m. v. ...ING,
derpraam, v. °-SILL, s. bruggerooster, nl . 5 -SUCKER, s.
(1Tooi); 2. )naaiend. -, s. 1. (liet) optassen ; 2. (het)
maaien; the - season, de liooitijd; a day's -, een hooi- • duiker, pluvier (vogel), M . * -WALL, S. 1. leemwand;
dag; 3. hooioogst, in. opbrengst,v.; 4. gemaaid grasland, o. ! 2. boomkruiper, bijeneten (insect), M . 5 -WALLED, bn. 1.
(bk.) met leemwanden; 2. met leemkalk bestreken (muur).
Mown, (moon), dw . zie 3IUwFD .
* -OALLER, M. leenwerker, M. - WALLING, S. (het) beMoxa, (mok' -se), s. 1. brandwol, mora, v.; 2. Indisch mos, o. I'
strijken
leemkalk. -WORT, s. (plant.) waterweegMoya, (moj'-e), s. slijk (uit een vuurspuwenden berg), o•
bree,
breek v.
Moyle, (mojl), s. muilezel , In .
Much, (mutsj), S. menigte, groots hoeveelheid, v.; he had j Mud, (mud), bw. 1. met slijk bedekken, beslijken, be,Modderen; 2. troebel maken. *-DIED, ('-did), dw. bn.
seen -- of literary life. hij had zich veel in de letterkunnet slijk bemorst, bemodderd.
dige wereld bewogen; to make - of, 1. veel (werk) maken
van; 2. lief koozen; to think - of, een hooge gedachte -. een Mudderer, (mud'-ur-ur), s. 1. modderbaggerer, ni. ; 2.
modderpraam, v.
hoogen dunk hebben van; he thought not - to clothe his
enemies, hij zag er niets buitengewoons in zijne vijanden ! Muddily, (mud'- i-li), bijw. zie MUDDY . 5 ...NESS, S. gmv.
1. (liet) modderige, slijkerige; 2. (het) troebele (van een
van kleederen te voorzien; it u'as - that, liet was reeds
vocht); 3. modderkleur; 4. (fig.) verwardheid van geest,v.
veel dat. *-, bn. (vergr. more, overt. tr. most), veel; Muddle,
(mud'-ul), s. verwarde toestand, Iii. verward veel
geschreeuw
om
niets,
veel
geado about nothing,
heid, v. *-, bw. 1. troebel maken (een vocht); 2. (fig.)
schreeuw en weinig wol; so - the better, zoo veel te
verwarren, benevelen (den geest enz.); 3. dronken mabeter; too -, te veel. *-, bijw. 1. veel, zeer; - better,
ken; to be -ed, dronken zijn. *-, ow. 1. zich beslijken,
voel beter; he is not - the richer for it, hij is er niet !
in de modder wroeten; 2. verward zijn (van geest).
te rijker om, - door; he had been - of a rambler in. his Í
*-D, dw. bn. verward, half dronken enz.; zie MUDDLE,
days, hij hield zich in zijnen tijd veel met ronddolen '
bw. en ow. *...ING, dw. bn. verwarrend enz.: - duck, tamme
pretty
mijne
groots
vreugde;
bezig; - to °i' delight, tot
eend, v. -, s. (het) verwarren enz.; zie MUDDLE.
, tamelijk veel, bijna; very -, zeer, zeer veel; -- more, i
voel -, zoo veel te meer; how - more money do you want? Muddy, (mud' -i), bn. 1. modderig, beslijkt, slijkerig; boots,
bemodderde laarzen; 2. troebel (water enz.); 3.
you
please,
nog
noodig?
as
as
hebt
gij
hoeveel geld
modderkleurig; - cheeks, loodkleurige wangen; 4. dom;beneoveel als het u behaagt; he did as -, even zooveel
perkt (van geest); 5. gemeen, laag, onrein, grof; 6. (goudes.)
deed hij; you will yet as - more, gij zult nog even zoogevlekt, dof. *-sroNE, s. doffe steen, M. 5 -HEADED,
veel hebben; for as - as, in as - as, in so - as, te
5 -METTLED, bn. zwakhoofdig, verdoinmelijkt, dom.
meer daar; so - afflicted, zoo -, zoo zeer bedroefd; he
had not so - as a shirt, hij had geen hemd zelfs; not so Muddy, (mud' -i), bw. 1. met slijk bedekken, beslijken;
2. zie MUDDLE , bw . * -ING, dw. bn. beslijkend.
- as a word, geen enkel woord; we have never so - as
shaken hands, wij hebben elkander nooit eenmaal de hand Mue, (mjoe) , zie MEw.
gereikt; be it ever so -, laat het zijn zooveel het wil, 1 Muezzin, (mjoe-ez'-zin), m. moskee- dienaar in Turkije,
die het uur van het gebed roept, muezzin, m.
welke de hoeveelheid ook zij; so - the more, the
better, the rather, the less. des te meer, - te beter, Muff, (muff), s. mof, v.
- te eerder, - te minder; so - for the week, dat is nu ' Muffin, (muf' -fin), s. broodje, kadetje, o. *- BELL, S.
schel van den verkooper van muffins, v . 5 - MAN, M.
genoeg voor de gansche week; so - for industry, ziedaar
muffin-verkooper, m.
de vruchten der nijverheid; she was too - of a woman
to, zij was eens al te goede vrouw om; to make too - of, Muffle, (muf' -ul), s. (scheik.) smeltkroes, m . * -FURNACE,
*
- MILL, S. (scheik.) smeltfornuis, o.
of
one'sself,
veel
met
te veel werk maken van; to make
zich zelven ophebben; zich te goed doen (aan); 2. bijna, Muffle, (muf' -ul), bw. 1. bedekken, omwikkelen, inmoffelon; 2. blinddoeken; they kept him -d, zij hielden hem
genoegzaam; it is -- the same, het is bijna hetzelfde; geblinddoekt; 3. (fig.) omhullen; to - in darkness, in
at one, van bijna dezelfde waarde . 5 -REGRET TED, bn.
duisternis hullen; -d gods, onzichtbare goden; 4. omdiep beklaagd . * -NESS, s. veelheid, v.; much ofa -, bijna
floersen (een trommel enz.); .5. (muz.) dooven (met een
hetzelfde. *-WHAT, bijw. bijna, schier, eenigermate.
sourdine, instrument); 6. (zeev.) ontwinden (de rieMusic, (mjoe' -sik), bn. (scheik.) slijmzuurachtig.
men); 7. doffen, smoren; to - up, omhullen, bedekken.
Mucid, (mjoe'-cid), bn. 1. beschimmeld, muf; 2. duf; 3.
-, ow. mompelen, brommen. °-, dw. bn. omwikkeld
slijmerig. * -NESS, S. 1. beschimmeldheid, mufheid; 2. dufenz.; zie MUF FLE . *-R, (-sir), s. 1. blinddoek, band; 2.
beid; 3. slijmerigheid, v.

to - in, naar binnen gaan, ingaan; to - off, weg -, heengaan; to - on. verder gaan; (mil.) oprukken; to - out,
naar buiten -, uitgaan; to - r ound, rondgaan, in de
rondte draaien; zich on-ikeeren; to - round and round ,
in de rondte draaien; to - up, naar boven gaan, opgaan;
voorbijgaan. *-D, dw. bn. bewogen enz.; zie aiOV E, bw. i
en ow. *-LESS, bn. bewegingloos, zonder beweging; onbeweeglijk. * -MENT, s. 1. beweging; 2. tfig.) aanhitsing,
aanstoking, v.; 3. (uurw.) beweegrad, mouvement, o.
Movent, (moev' -ent), bn. bewegend. *-, s. (w. g.) (het) Í
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sluier, m.; -s, mv. boxers-handschoenen, m. mv.
`...ING, dw. bn. omwikkelend enz. -, s. (het) omwikkelen enz.; Zie MUFFLE.
Mufl].on, (muf'-flun), s. wilde ram, m.
Mufti, (muf'-ti), s. muiti,Mohamedaansch opperpriester,m.
Mug, (mugh), s. 1. water-, bierkan, v.; a -full, een kan
vol; silver -, zilveren drinkkroesje; 2. koffiekan, v.; 3.
theeketel, m. *-riousE, S. herberg, kroeg, v. *- wEED,
S. (plant.) sterleverkruid, o. woudmeester, M. *-wORT,
S. (plant.) bijvoet, m.
Muggard, (mugh'-urd), bn. gemelijk, verdzietig.
Muggent, (mug'-ghint), s. soort wilde eend, v.
Muggish, (mug'-ghisj), MUGGY, (mugh' -i), bn. 1. vochtig,
nat: 2. muf; - weather, vochtig weder.
Mugient, (mjoe'- dji -int), bn. bulkend, loeiend.
Mugil, (mjoe'-djil), s. zeebarbeel (visch), m.
Mulatto, (mjoe-let'-to), m. v. (mv. -oes), mulat, m. mulattin, v. * - GIRL, S. mulattenmeisje, o. 5 ...ATTRESS, v.
mulattin, V.
Mulberry, (mul'-ber-i), s. (plant.) moerbezie,v. *-BLIGHT,
S. moerbezie-melde, v. * - TREE, S. moerbezieboom, m.;
black -, garden -, • zwarte moerbezieboom; white -,
silkworm-, witte moerbezieboom.
Mulch, (mulk), s. half verrot strco, o. mest, In.
Mulct, (mulkt), s. 1. boete; 2. overtreding, v. *-, bw.
beboeten. *ED, dw. bn. beboet.
Mulctuary, (mulkt' -joe-e-ri), be. met (geld)boete bedreigd; - punishment, boete, beboeting.
Mule, (mjoel), S. 1. muilezel, m. - ezelin, v.; 2. bastaard,
halfslachtige (plant, vogel enz.), m.; fair child's -, zand
* -DRIVER, m. muilezeldrijver, m. 5 -FERN,-anjelir,v.
S. (plant.) hartstong, steenvaren. v. *_JENNY: S. bastaard
SPINNING, S. (liet) spinden met de-spinmache,v.*
mule-jenny. *-TWIST, s. draad -, garen van de mulejenny, m. o. * -WASPS, s. mv. muilezel(geslachtlooze)
wespen. v. mv. 5 --WORT, S. (plant.) muilezelwortel, m.
Mules, (mjoels), s. mv. (veearts.) hoefspleten, v. mv.
Muleteer, (mjoe-let-ier'), m. muilezeldrijver, m.
Muliebrity, (mjoe-li-eb'-ri-ti), s. gmv. 1. vrouwelijke
staat, m.; 2. huwbaarheid; 3. verwijfdheid, v.
Mulier, (mjoe'-li-ur), s. (recht.) 1. wettelijke vrouw, v.; 2.
echtelijk geboren kind, o. *- TY, S. gmv. (recht.) wetlijke geboorte, v.
Mulish, (mjoel'•isj), bn., *- LY, bijw. 1. muilezelachtig;
2. (fig.) hardnekkig, stijfkoppig. *- NESS, s. 1. muilezelachtigheid; 2. (fig.) stijfkoppigheid, v.
Mull, (mul), S. 1. hoornen snuifdoos; 2. meekrapmul, v.;
3. voorland, o. kaap; 4. (oudt.) vuilnis, v.; 5. (kb.) zie
MULNIUL. -, bw. 1. warmen, kruiden (wijn, bier enz.);
-ed wine, warme wijn met suiker, bisschop; 2. (fig.)
ontzenuwen, verwijven. *- ED, dw. bn. gekruid enz.; zie
MULL. bw.
Mullagatawny, (mul-le-ghe-tao'-ni), s. peper-, kruiden
Oost-Indië), v.
-soep(in
Mullen, (mul'-lin), MULLEIN, (- li -in), s. (plant.) wolkruid,o.
Muller, (mul'-lur), S. 1. (schild. enz.) wrijfsteen, m.; 2.
(bakk.) kneedplank, v.
Mullet, (mul'-lit), s. 1. zeebarbeel, m.; red-, zeehaan;
2. (wap.) vijftakkige ster, v.
Mulligrubs, (mul'-li-ghrubs). s. mv. 1. (gen.) buikpijn, v.
koliek, o.; 2. (fig.) kwade luim, v.
Mulling, (mull'-ing), dw. bn. kruidend enz.; zie MULL, bw.
Mullion, (mul'-li-un), s. (bk.) vensterpost, -stijl, m. *-,
bw. door stijlen verdeelen (vensters enz.). F-ED, dw.
bn. in stijlen verdeeld.
Mulloek, (mul'-lok), s. puin, o.
Mulmul, (mul'-mul), s. (kh.) soort Oostindisch neteldoek, o.
Mulse, (muls), S. honigwijn, warme wijn met honig, m.
Multangular, (mult-en'-ghjoe-lur), bn., 5 -LY, bijes.
.(meetk.) veelhoekig. *- NESs, S. veelhoekigheid, v.
Multarticulate, (mult -aar-tik'-joe -let), bn. (opt.) veelledig, met veel gewrichten.
Multeity, (mul'-ti-i-ti), s. veelheid, veelvuldigheid, v.
Multicapsular, (mul-ti-kep'-sjoe-lur), bn. (plant.) veel
*...cAvous, (-kee'-wus), ho. met veel holten.-kapselig.
* ...DENTATE, (-den'-tet), bn. veeltandig. *...FARIOUS, (-fee'ri-us), bn., -LY, bijw. veelvuldig. *...FARIOUSNESS, (-fee'ri-us-nes), s. veelvuldigheid, v.
Multifid, (mul'-ti-fid), *-ous, ('-tif'-id-us), bn. veeldeelig,
veelvakkig.
Multiflorous, (mul-tif'-lo-rus), bn. veelbloemig.
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Multifold, (mul'-ti-foold), bn. veelvoudig. 5 ...FORM, bn•
veelvormig. -ITY, (- forni -i -ti), s. veelvormigheid, V.
*:..FORMOUS, (-form'-us), bn. veelvormig.
Multigenerous, (mul-ti-djen'-ur-us), bn. veelsoortig.
Multijugous, (mul-ti-djoe'-ghus), bn. veelparig, veel
gepaard. *...LATERAL, (-let'-ur-ul), bn. (bk.) met veel zijden, veelzijdig. 5 ...LINEAL, (- lin'-i-ul), bn. veellijnig.
*...LOCULAR, ( - lok'-joe-lur), bn. veelcellig, -kamerig.
Muitiloquence, (mul-til' -o-kwens), s. gmv. breedsprakigheid, overlading van woorden, v. *...oQuous, ('-o kwus),
bn. breedsprakig, snapachtig, praatzuchtig.
Multinodate, (mul-ti-noo'-det), bn. v eelknoopig. *...NoMIAL, (-no'-mi-ul), bn. (alg.) veeltermig. *...NOMINAL,
(- nom'-in-ul), *...NOMiNOUS, (-nolii'-in-us), bn. veelnamig.
Multiparous, (mul-tip'-e-rus), bn. veel (jongen) barend.
*...PARTITE, ('- er-tajt), bn. veelvuldig gedeeld.
Multiped, (mul'-ti-ped), s. veelvoet, duizendbeen (insect), m. *-, bn. veelvoetig.
Multiple, (mul'-ti-pl), bn. (wisk.) veelvuldig, niet ondeelbaar. *- , s. deelbare grootheid, v. *....PLEX, ('-picks),
bn. 1. veelvuldig; 2. (plant.) met over elkander gevouwen
bloembladen. * ... PLIABLE, ('-plaj-i-bl), * ... PLICABLE, (' -pliki-bl), bn. vermenigvuldigbaar. 5 ...PLIABLENESS, (-plaj'-ibl-nes), s. vermenigvuldigbaarheid, v. *...PLICAND, (- plikend'), S. (rek.) vermenigvuldiggetal, multiplicandum, o.
*...PLICATE, ('- pli-ket), bn. veelvuldig, samengesteld.
* ...PLICATION, (-phi-kee'-sjun), S. 1. vermenigvuldiging, v.;
complexed -, cross -, samengestelde vermenigvuldiging;
2. vermeerdering, v.; - table, (rek.) tafel van vermenigvuldiging, v. 5 ...PLICATIVE, ('- pli-ke-tiv), bn. 1. ver
vermenigvuldig... 5 ...PLICATOR, (- pli--menigvuld;2.
kee'-tur), s. vermenigvuldiger (getal), en. *...PLiCIOUS,
(- plisj'-us), bn. menig-, veelvuldig. *...PLICITY, (-phis'-i-ti),
s. veelvuldigheid, v.
Multiplied, (aslul' -ti-plajd), dw. bas. vermeerderd enz.; zie
MULTIPLY. * ...PLIER, (- plaj'-ur), in. v. die -, dat vermeerdert, - vermenigvuldigt. -, s. (rek.) vermenigvuldiger, m.
Multiply, (mul'-ti-plaj ), bw. 1. vermeerderen, vergrooten;
2. (rek.) vermenigvuldigen. *-, ow. vermeerderen, zich
vermenigvuldigen. * - ING, dw. ho. vermenigvuldigend
enz. -, s. (het) vermenigvuldigen; zie MULTIPLY, bw. en
ow.; - glass, glas met facetten, o.
Multipotent, (mul-tip'-o-tent), ho. veel-, grootmachtig.
*...PRESENCE, (pres'-ens), s. gmv. tegenwoordigheid pp
vele plaatsen tegelijk, v. 5 ...RADIATF., (-ree' -di-et), bn.
veelstralig, -stralend.
Multiscious, (mul-tis'-sjus), ho. veelzijdig bedreven,
- onderricht in. *...sILI000us, (- sil'-i-kwus), ho. (plant.)
met veel zaadhuisjes.
Multisonous, (mul-tis'-o-pus), bn. veeltouig.
Multispiral, (Inul-ti-spaj' -rul), bas. met veel spiralen (van
schelpen). 5 ...STRIATE, (-straj'-et), ho. veelstrepig. *...SYLLABLE, (- sil'-li-bl), S. veellettergrepig woord, o.
Multitude, (mul'-ti-tjoed), s. 1. menigte; 2. groote hoeveelheid, v.; the -, het gemeen (volk). 5 ...DINARY, (-tjoe'din-e-ri), ho. menigvuldig, in menigte. *..DINOUS,
(-tj oe' -di-pus), ho., -LY, bijw. tot de menigte behoorend,
veelvuldig.
Multivagant, (mul-tiv'-e-ghent), *...vAGOUS, (-tiv'-e-ghus),
ho. veel ronddolend. *...VALVE, (mul'-ti-welv), s. veel
weekdier, o. 5 ...VALVULAR, (-welv'-joe-lur), ho.-schalig
veelschalig.
Multiversant, (inul-tiv'-ur-sent), ho. veel gedaanten
aannemend, veranderlijk. *...vlous, (-tiv'-i-us), ho.
met veel wegen, veelpadig.
Multoca, (mul-to'-ke), s. (het) Turksche wetboek.
Multocular, (mul-tok'-joe-lur), ho. veeloogig.
Multungulate, (mul- tun'-ghjoe-let), ho. met gespleten
klauwen.
Multure, (mul'-tjoer), s. 1. maalloon; 2. maalsel, o.
Mum, (mum), s. mom (soort kruidenbier), o. *--, tw.
stil ! stilté ! zwijg ! *-. ho. stom, stil; the citizens are -,
de burgers zijn doodstil; - is the order of the day, men
moet weten te zwijgen. *-BUDGET, bas. stom als een
visch. *-CHANCE, S. soort (dobbel)spel, o. f -, m. onnoozele bloed, botterik, m. *- , s. stilte, v.
Mumble, (mum'-bi), ow. en bw. 1. mompelen; co - to
one's self, in zichzelven mompelen, spreken; 2. kauwen;
(ook fig.) to - with his old saws, met zijne oude tanden
kauwen. *- D, dw. bn. gemompeld enz.; zie MUMBLE.
*--rzws, m. nieuwtjes-smeder, praatjesmaker, m. *-$,
(' -ur) m. V. mompelaar, brabbelaar, -ster, m. V. *...ING,
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dw.. bn., -LY, bijw. mompelend enz. -, s. (het) momroepen; wilful -, - with aforethought. - with malice
pelen enz.: Zie MUMBLE.
prepense, moord niet voorbedachten rade, moedwillige neMumial, (mjoe'- mi -ul), bn. tot eene mummie, tot de
derlaag, - manslag; - will out, (fig.) de misdaad komt
mummiën behoorend, mummiën...
vroeg of laat aan den dag; killing no -, (mil.) geen geMumm, (mum), bw. vermommen, verkleeden. * -ER,(' -ur),
sneuvelden. *-, bw. 1. vermoorden, dooden; 2. doen opm. v. vermomde, verkleede. gemaskerde, m. v. * - FRY,
hangen, een einde maken aan; 3. (fig.) radbraken (eene
('-ur -i), S. (- ies), 1. vermomming, verkleeding, maskerade;
taal enz.), verminken (een naam enz.). * - ED, dw. bn.
2. mommerij, v. * -IFICATION, (fi-kee'-sjun), s. (het) in i vermoord enz.; zie TZURDER, bw. * - ER, ('-ur), m. moorrichten -, toebereiden tot eene mummie. *...FIED, (mum' -idenaar, m. *- Ess. v. moordonaarster, v. * - ING, dw. bn.
faj d), dw. bn. tot eene mummie toebereid. *...FORM,('- form),
vermoordend enz. -, s. 1. (het) vermoorden enz.; 2,
bn. in de gedaante eerier mummie. *...FY, ('-faj), bw. tot
moord, ni.; - piece, (oudt.) klein veldstuk. *-ovs, ('-us),
eene mummie toebereiden. *... FYING, dw. bn. tot eene -LY, bijw. 1. moorddadig. - lijk; - intent, moorddadige
mummie toebereidend.
bedoeling; a -fire, (mil ) een moorddadig vuur; 3. bloed Mumming, (mum'- ming), dw. brr. vermommend enz.
gierig, wreed; 4. (recht.) gepaard met moord; --- rapine,
*-, S. (het) vermommen; maskerade enz., v.; zie sruMai.
roof verzeld van moord. * -tiras, s. moorddadigheid, v.
Mummy, (mum' -i), s. 1. oudt.) mummie, v. gebalsemdlijk ]'Iure, (mjoer), s. Imluur, in. *-, bw zie IMMURE.
in Egypte), o.; to beat to a -, plat-, halfdood slaan; Murex, (mjoe'-reks), s. stekel -, verfschelp, v.
2. (tuin.) boom-. entwas, o.; 3. naphtha, V. *-cnOG, s. soort Muriacete, (mjoe'-ri-e- Biet), (delfst.) zoutzuursteen, m.
karper (visch), ni.
Muriate„ (mjoe'-ri-et), s. (scheik.) zoutzuur-zout, o.;-of
Mump, (mump), bw. en ow. 1. knabbelen, kauwen; 2.
ammoniac, sal-aninioniak; - of lime, zure kalk. *- D, bn.
mompelen; 3. bedelen; 4. bedriegen. * - ED, (mumpt), dw.
in zoutsap gelegd. - gepekeld. *...Ic, (-et' -ik), bn. zout,
bn. geknabbeld enz.; * - FR, (- ur), m. bedelaar, schooier,
zoutzuur; - acid, (het) zoutzuur.
in.; -'s hall, bedelaarsherberg v. *- ING, dw. bn. knab- Muriatiferous, (mjoe-ri-e-tif'-ur-us), brr. zoutzuur voort belend enz. -, s. 1. (het) knabbelen enz.; 2. bedelarij,
brengend.
landlooperij, v. *- IS}, bn., -LY, bijes. gemelijk, norsch. Muricalcite, (mjoe-ri-kel'-sajt), crystallised -, (delfst.)
-ISHNEss, s. gmv. gemelijkheid, norschheid, v..
bitterspaath, v.
Mumps, (mumps), s. 1. (gen.) verzwering der oorklieren, Muricate, (mjoe' -ri-ket), *- ('-ket-id), bn. vol prikkels,
keelziekte; 2. (fig.) kwade luim. v.
- stekels.
Mun, (mun), m. (vork.) Edmond (m. n.).
í Muricite, (mjoe'-ri-sajt), s. versteende murex, m.
Munch, (muntsj), bw. en ow. (gene..) vreten, gulzig ver- Muriform, (mjoe'-ri-form), brr. (plant.) muursteenvormig.
slinden. *- FR, m. v. vreter, vreetster, gulzigaard, m. v. Murine, (mjoe'-rien), ho. muisachtig, muis..., muizen...
* -ING, dw. be. vretend. -, s. (het) vreten, verslinden. *-s, ('-riens), s. mv. muizen , rattengeslacht, o.
Mund, (mund), s. voogdij, bescherming, v.
Murk, (murk)' s. 1. duisternis ; 2. schil, huls, v. *- ILY,
Mundane, (mun'-den), bn. wereldsch, aardsch, wereld...bijw: *- Y, be. duister, donker; (fig.) naar.
*...INITY, (-den'- i -ti), s. wereldschheid, V. (het) wereld- Murmur, (mur'-mur), S. 1. geruisch, gerommel; 2. gesche, ondermaansche.
mompel, o. *-, ow. en bw. 1. morren; 2. mompelen,
Mundation, (mun-dee'-sjun), s. (het) schoonmaken, reibrommen ; he -ed to himself, hij mompelde in zich zelniging, v. *...ATORY, (' de- te -ri), bn. schoonmakend.
ven; 3. klagen. ontevreden zijn; to - a complaint, een
Mundic, (mun' -dik), s. (delfst.) ijzersteen, m. klaaglied neuriën, - mompelen. *- ER, ('-ur), m. v. momMundificant, (mus- dif' -i-kenti, be. (oudt. apoth.) verpelaar, -ster, klager, klaagster, m. v. 5 -ING, dw. bn.,
zachtend, heelend. °...cATioa, (-kee'-sjun), s. reiniging,
-LY, bijw. mompelend enz. -. s. (het) mompelen enz.;
v. *...CATIVE, (-dif'- i -ke-tiv), be. reinigend. -, s. (gen.)
zie 117URMuR. -ous, ('-me -rus), bn. klachten verwekkend;
zuiverend middel, o.
ontstichtend.
Mundify, (mun'-di-faj), bw. reinigen, zuiveren.
i Murr, (slur) s. (gen.) zinking, v.
. Mundivagant, (mun-div'-e-ghent), brr. door de wereld Murrain, (mur'-en). s. veeziekte, v.; (gem.) a - upon you!
dolend.
I (gem.) de duivel haal je! *-, be. ziek, besmet (van vee).
Mundungus, (mun-dun'-ghus), •s. stinkende tabak, v. Murre, (mur), s. waterkliever, - snijder, (vogel), m.
Munerary, (mjoe'-nur-e-ri), bn. als geschenk.
Murrey, (mur' -i), bn. donkerrood, -bruin.
Munerate, (mjoe'-nur-et), zie REMUNERATE.
Murrhine, (mur'- riep), bn. (oudt.) tot vloeispaath beMunghrel, (mun'-ghril), s. zie SONGREL.
hoorend, vloeispasth...
Munich, (mu -nik), s. (aardr.) Munchen (Beieren), o.
Murrion., (mul -ri-un), s. helm, m. helmet, o.
Municipal, (mjoe- nis'-i-pul), brr. stedelijk, stads..., ge- Murza, (mur' -ze), s. aanzienlijke kaste (der Tartaren),v.
meentelijk; - laws, stadsrechten, handvesten, burgerlijke Musard, (mjoe'-zurd), m. droomer, peinzer, ni.
wet; - court, stedelijke rechtbank; - officers, stedelijke Muscadel, (mus -ke -dil), *...CADIPE, ('-ke-dajn), s. 1.
ambtenaren; - guard, stedelijke -, burgerwacht, schut (plant.) muskaat -. muskadeldruif, v.; 2. muskaatwijn,
terij. *- ITY, (- pel' - i -ti), s. (-ies), 1. districtsbevolking (in
ni. -peer, v. *-, brr. muskaat...
Frankrijk); 2. stadsbestuur, o. gemeenteraad, m.
' Muscary, (mus' -ke-ri), s. muskaat-hyacint (bloem), v.
Munificate, (mjoe-nif'- i -ket), bw. rijk maken. *...czNcE, , Muscat, (mus' -ket), s. 1. zie uIUSCADEL; 2. (aardr.) Mas(nif'- i - sens), s. vrijgevigheid, mildheid, v. *...CENT, be.,
cate (Afrika), o.
-LY, bijes. vrijgevig, mild. * ... CENTNESS. s.vrijgevigheid,v. j Muscatel, (mus' -ke -til), Zie lIUSCADEL.
Muniment, (mjoe'- ni - ment), s. (vest.) 1. sterkte, v. wal, ( Muscle, (mus' -sl), s. 1. (ontl.) spier; 2. mossel. v.; brown
m.; 2. (fig.) versterking, v. verdedigingsmiddel, o.; 3. ge-. steenmossel. *- FISIL S. (gewone) mossel, v. * - SHELL,
rechteli; ke oorkonde, v. document, o. * -HOUSE, * -ROOM,
s. mosselschelp, v. *...ING, S. (ontl.) spierweefsel, o.
s. archief, o.
Muscoid, (mus' -kojd), be. (plant.) mosachtig. *-, s.
Munite, (mjoe-najt'), bw. versterken.niosplant, v.
Munition, (mjoe-nisj'-un). s. 1. (oudt.)versterking,sterkte, I Muscosity, (mus -kos'- i -ti), s. gmv. mosachtigheid, v.
v.; 2. (mil.)krijgsvoorraad,m. krijgsbehoeften, ammunitie. ; Muscovado, (mus -ko-wee'-do), s. ruwe suiker, v.; v.; levensmiddelen, o. mv. *-BREAD, s. munitie -, kom - molasses, gemeene ongeraffineerde siroop.
miesbrood, o. *- sHIP, s. (zeev.) transportschip, o.
Muscovy, (mus' -ko -wi), s. (aardr.) Moskovië (Rusland),.
Munity, (mjoe'-ni-ti), s. zie IMMUNITY.
1 0. * -DUCK, S. muskuseend, V. * -GLASS, S. mika, o.
Munjeet, (mun-djiet'), s. (very.) soort meekrap, v.
5- HIDES, s. mv. juchtleer, o. * - TALK, S. gewone talkMunnion, (mun' jun), s. (timm.) vensterpost, m.
steen, m.
Muns, (muss), s. (gem.) bek, muil, m.
' Muscular, (mus' -kjoe-lur), bn., * - LY, bijes. 1. spierMurage, (mjoe'-ridsj), s. (oudt.) muurbelasting, v.
krachtig; 2. gespierd. *- iTY, s. 1. gmv. spierkracht; 2,
Mural, (mjoe' -rul), bn. 1. een muur -, muren betreffend;
gespierdheid, v. *...LITE, ('-lajt), s. versteende schelp, v.
muur...; - breach, muurverbreking; 2. als een muur, lood.
°...LOUS, (' -lus), bn. 1. vol spieren; 2. gespierd; 3. tot
recht; a - precipice, een steile afgrond; 3. muur...; a de spieren behoorend, spier...
crown, eene muurkroon (eereteeken bij de oude Romei- Muse, (mjoez), v. 1. .(fab.) zanggodin, muze; 2. overden nen); - quadrant. (meetk.) vierde van een cirkel.
king, overpeinzing; 3. mijmering, V. f -, ow. 1. - on,
Murchisonite, (mur'-ki-sun-ajt), s. (delfst.) soort veldupon. of, na -, overdenken, peinzen; 2. mijmeren; 3.
spaath (naar Murchison). v.
(Shak.) zich verwonderen. -. bw. bepeinzen. -n,
Murder, (cour'-dur), s. moord, m.; to cry -, moord ! I (mjoesd), dw. brr. ge -, bepeinsd enz.; zie MUSE, ow. en
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bw. -FL'L, bn., -LY, bijw. .1. nadenken, peinzend; 2.
mijmerend; full of - mopings, vol droevige overpeinzen
gen. °- LEss, bn. ongevoelig voor de muzen, - voor poëzij.
Muser, (mjoez'-ur), m. v. peinzer, mijmeraar, -ster, m. v.
Muset, (mjoez'-zit), s. (jag.) rust van don haas, v.
Museum, (mj oe -zi'-um), s. (mv. musea, museums), museum,o.
Mush, (musj), s. maïssoep, v.
Mushroom, (musj'- roem), s. 1. (plant.) zwam, o.; 2.
paddenstoel, m.; agaric --, common - eetbare paddenstoel.
-, m. V. (fig.) opkomeling, m. v. parvenu, m. ; - gentry,
nieuwbakken adel. * - BED, s. (tuin.) paddenstoelbed, o.

* -GTLLS, s. mv. paddenstoelbladen, 0. mv. * - KETCHUP, S.
aftreksel van paddenstoelen, o. champignon-saus, v.
* -STONE, s. paddesteen, m.
Music, (mj oe' -zik), S. 1. toonkunst, muziek, v. ; to set to
-, op muziek zetten ; vocal -, zangmuziek, zang; the
- of the spheres, (fig.) de muziek der sferen; 2. muziekspel, o. ; o. ; let us have a little -, laat ons een weinig
muziek maken; maakt een weinig muziek; aband of -, een

bende (troep, korps) muzikanten; militair muziekkorps.
*-BOOx, s. muziekboek, notenboek, o. 5 -COMPOSER, m.
V. toonzetter, -ster, componist, m. V. *-Hot-sE, s. lokaal

voor concerten, - voor muzikale uitvoeringen, o.
* -MASTER, ni. muziekmeester, m. * - PAPER, s. muziekpapier, o. 5 -PEN, S. trekpen (om muziek te liniëeren),
v. 5 -PUBLISHER, m. uitgever van muziekstukken, muziekhandelaar, m. *- ROOM, s. muziek -, concertzaal, v.
* -SELLER, m. v. muziekverkooper, -ster, m. v. 5 -SHELL,
S. muziekschelp, notenslak, v. *- STAGE, * -STAND, S. muzieklessenaar, m. * -STOOL, s. pianostoeltje, -tabouret,
o. *- WIRE, s. klavier (koper)draad. m.
Musical, (mjoe'-zik-ul), bn., 5 -LY, bijes. 1. muzikalisch,
muzikaal, muziek...; the - art, de toonkunst, muziek;
a - entertainment, een muziekpartij ; serenade ; ylasses, harmonieum; a - ear, een muzikaal gehoor,
goed gehoor voor de muziek; are you -? zijt gij muzikaal ? beoefent gij de muziek ? a - composer, een
toonzetter, -ster, componist; a - box, speel -, muziekdoos; the - part, het muzikale gedeelte; 2. welluidend;
a - voice, een welluidende stem. 5 -Ness, S. 1. (het)
muzikale; 2. (het) welluidende.
Musician, (mjoe-zisj'-un), m. v. muzikant, m. v.; slee is
a -, zij beoefent -, verstaat de'muziek; - of the chapel,
kamermusicus, - zanger, - muzikant.
Musing, (mjoez'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. peinzend enz.
*_, s. 1. (het) peinzen enz.; zie Musa, ow. en bw.; 2.
bepeinzing, mijmering, v.
N[usk, (musk), s. 1. muskus, v.; - in bags, in cods,
buidelmuskus; 2. muskusdier, o.; 3. zie muscARY en
MUSCADEL. * -APPLE, S. (plant.) muskusappel, m.* -BALL.
s. (plant.) muskusdistel, stekelbrem, V. * -BEAVER,
5`-RAT, s. muskuskever, m. -rat, v. * - CABBAGE, S.
(plant.) muskuskool, v. *- CAT, s. muskusdier, o. -kat,
v. *- cRAwFOOT. s. (plant.) muskuskruid, o. * -MELON,
s. (plant.) muskusmeloen, m. *-ox, m. muskusos, m.
* -PASTE-PELLET, s. muskusballetje, o. *- ROSE, s. muskusroos, v. 5 -SEED, S. (plant.) muskus -, amberzaad, o.
amberkorrel, m. *- WOOD, s. (plant.) muskushout, welriekend hout, o.
Musket, (musk'-et), s. 1. (mil. )geweer, o. musket,v.; f int -,
vuursteengeweer; percussion-, percussiegeweer; needle -,
naald -, achterlaadgeweer; lutt-end of a -, geweerkolf;
to carry the -, to shoulder the -, het geweer (op
schouder) dragen; (fig.) soldaat zijn; to present a -,
(mil). aanleggen; the kick, the recoil of a -, het
stooten van een geweer; 2. (nat. h.) mannetjessperwer,
m. * - BALL, S. musket-, geweerkogel, m. * - BARREL, S.
geweerloop, m. * -BASKET, S. schanskorf, m. *- LOCK,
s. geweerslot, o. *- PROOF, bn. bestand tegen het geweervuur, kogelvast. *- SHOT, s. 1. geweerschot, o.;
Tolley of -, losbranding van geweren, geweervuur; 2.
afstand van een geweerschot, m.; within -, op schootsverte. *-STOCK, s. (mil.) lade, V.*-WAD, s. geweerprop, m.
Musketeer, (mus -ke-tier'), m. (mil.) musketier, fuselier, m.
Musketoon, (mus -ke- toon'), s. (mil.) kort geweer, o.
buks, v.
Musketry, (mus' -ket-ri), S. gmv. 1. geweervuur; 2. klein
geweer, o.
Muskin, (mus' -kin), s. mees (vogel), v.
Muskiness, (musk' -i-nes), s. muskus , ambergeur, m.
Musky, (musk' -i), bn. 1. naar muskus riekend; 2. geurig,
welriekend.

Muslin, (mus' -lin), s. (kh.) neteldoek, o. mousseline, v.;
book -, organdi (zek. stof); cambric -, batistneteldoek
jaconnet -, jaconnet ; - de laine, mousseline de laine.
*--, bn. neteldoeksch. *- ET, (lin-et'), s. (kh.) soort grof
gestreept neteldoek, o.
Musmon, (mus -'mon), s. muffeldier, wild steenschaap o.
Muscquash„ (mus' -kwesj), s. muskusrat, v.
Musquetoe, (mus -kwi'-to), zie MOSQUITO.
Musrole, (mus' -rool), s. (rijsch.) neuspranger, -riem, m.
Muss, (mus), s. (Shak.) 1. gegrabbel, o. ; 2. kloppartij, v.
Mussel, (mus' -il), S. 1. zie MUSCLE ; 2. mossel, v.
Mussers, (mus' -surs), s. mv. (jag.) schuilhoeken (van het
wild), m. mv.
Mussite, (mus' -sajt), s. soort (Piemonteesch) gesteente, o.
Mussulman, (mus'-sul men), m. v. (mv. -mans), Muzelman, Mohammedaan, Muzelmansche vrouw, m. v.
men' -ik), 5 -IsH, bn., -LY, bijw. Muzelmansch, Mohamedaansch.
Must, (must), s. 1. most, m. ; 2. .(brouw.) mout, o.
Must, (must), ow. en hulpw. onr. (vt en vdw. must),
moeten, behooren. *-, bw. en onw. 1. beschimmelen ; 2.
dol maken, - worden, muffen.
Mustac, (mus' -tek), s. soort aap, m.
Mustache, (mus -tatsj'), *...TACHIO, (-tesj'-o), s. knevel,
snor, knevelbaard, m. *...TACHIOED, (-tesj'-ood), bn. met

knevels.
Mustard, (mus' -turd), s. (plant.) mostaard, Tn. *-POT,
s. mostaardpot, m. - potje, o. *- SEED, s. mostaardzaad, o.
Mustee, (mus- tie'), m. v. mesties, m. v.
Musteline, (mus' -ti-lajn), bn. tot den wezel behoorend,
wezelachtig.
Muster, (mus' -tur), s. 1. (mil.) monstering, v. appèl, o.
2. oogenschouw, inspectie, v. ; to pass -, geïnspecteerd
worden ; (fig.) toegelaten worden, er doorloopen (met anderen); 3. monsterrol; 4. (fig.) verzameling, vereeniging,
v.; 5. zwerm (vogels), m. * - BILL, S. (mil.) monsterrol,
V. * -BOOK, S. monsterboek, 0. * -FILE. * -ROLL, S.
1. monsterrol; 2. (zeev.) inspectielijst, v.; to call over the
-, appèl houden. *-MASTER, S. monster- kapitein, inspecteur- generaal, m.
Muster, (mus -toy), bw. 1. (mil. en zeev.) monsteren,
appèl houden over; (zeev.) rollezers; 2. (fig.) verzamelen,
vereenigen (troepen). *-, ow. 1. zich vereenigen, bijeenkomen; how many do they - ? hoeveel tellen zij ? met
hoeveel zijn zij ? to - strong, in groote menigte bijeenkomen; 2. (mil.) appèl houden: to - to the watch, rol -•
lezen over do wacht. *- ED, dw. bn. gemonsterd enz.;
zie MUSTER, bw. en ow. » - ING, dw. bn. monsterend
enz. -, s. (het) monsteren, monstering enz., v.; zie
MUSTER, bw. en ow.
Mustily, (mus' -ti -li), bijw. zie MUSTY. *...NESS, S. 1.
schimmel, beschimmeldheid, duf-, muf heid, v.; 2. zuur, o.
Mustn't, (must'-nt), (must not), moet niet.
Musty, (must' -i), bn. 1. beschimmeld; to grow -, beschimmelen; 2. zuur, geschift (van melk enz.); 3. duf,
muf; to have a - smell, duf rieken, muffen; 4. (fig.) duf,
afgezaagd, veranderd; 5. slaperig, droomerig, log.
Mutable, (mjoe'-ti-bl), bn. veranderlijk; 2. onbestendig,
wankelmoedig. * ... BILITY, (- te - bil -i -ti), *- NESS, S. 1. veranderlij kheid; 2. onbestendigheid, wankelmoedigheid, v.
Mutation, (mjoe-tee'-sjun), s. 1. verandering; 2. verwisseling, verplaatsing, v.
Mutch, (moetsj), s. vrouwenmuts, v.
Mute, (mjoet), bn., *- LY, bijw. 1. stom; all sat -, all
stood -, allen zaten (stonden) sprakeloos; a - letter,
(taalk.) een stomme letter; to stand -, (recht.) weigeren
te antwoorden; the - sorrow, het sprakelooze verdriet,
het stomme lijden. *-, m. v. stomme, sprakelooze, m.
V. *--, m. 1. stomme, gesnedene (van het serail); 2. oppasser bij begrafenissen, m. *-, s. 1. (taalk.) stomme
medeklinker (b, d, k, p, t, c en g); 2. (muz.) toondomper,
m. sourdine, v.; 3. vogeldrek, m. *- NESS, s. 1. stomheid,
sprakeloosheid, v.; 2. (het) zwijgen.
Mute, (mjoet), ow. uitwerpen (vogeldrek).
Mutilate, (mjoe'-ti-let), bw. verminken, (ook fig.). f-,
bn., *-D, dw. bn. verminkt. *...ING, dw. bn. verminkend. *...ION, (-ee'-sjun), s. verminking, v. *...OR, ('-ur),
m. verminker, m. *...ous, ('-us), bn. 1. verminkt; 2.

onvolkomen, gebrekkig.

Mutine, (mjoe'- tien), *...NEER, (- neer'), In. 1. (mil.) muiteling; 2. oproerling, in.
Muting, (mjoe'-ting), S. vogeldrek, m.
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Mutinous, (mjoe'-ti-nus), bn., *- , LY, bijw. 1. (aslil.) mui Myriarch, (lnir'- i-aark), ul. (oudt.) bevelvoerder -, in. hoofd
van 10000 man (in Griekenland), o.
oproerig; 3. geweldig. *-NESS, S. mui -tend,muizk;2.
-teríj,v. Myriare, (nuir' -i-eer), s. lily riare, (vroeger 10000 Ned.
oproer, o.
Mutiny, (mj oe -ti -ni), s. (-ies) 1. (mi].) muiterij, v.; to ris
rise
vierk. roeden = 100 Ned. bunder), v.
in a -, tot muiterij overslaan; 2. oproer, verzet, o. Myriein, (inix'-i-sin), S. (scheik.) wasbeginsel, o. geest
1- BILL, S. zie RIOT-ACT.
van was, m.
Mutiny, (mjoe'-ti-ni), ow. 1. (mil.) muiten; 2. oproerig Myriological, (mir- i-o-lodsj'-ik-ul), bn. tot een lijkzang
belloorend. *... OGIST, (-ol'-o-djist), m. v. dichter -, dichworden, zich verzetten.
teres van lijkzangen, m. v. *... OGliE , (-mir'-o-loogh), s.
Mutter, (mut'-tur), s. gmv. gemompel, gemor, o. -,
ow. en bw. 1. mompelen, morren; 2. brommen, grommen;
lij kzang, in.
to - to one's self, in zich zelven grommen; 3. rommelen Myriorama, (mir- i-o-raa'-nle), s. soort kunstspiegel, die
(van den donder). *-ED, dw. bn. gemompeld enz.; zie
de voorwerpen tot in liet oneindige vermeerdert of ver
MUTTER, ow . * -ER, ('-ur), m. v. mompelaar, -ster, brom ij dent, nl. myriorania, o.
-w
mer, -ster, m. v. *-1NG, dw. bn., -LY, bijw. mompe- Myrmidon, (mir'-mi-dun), m. (fab.) 1. volksnaam (der
lend enz. -, s. (het) mompelen enz.; zie OIL'ÏTER, OW.
oude Thossaliërs): 2. volksnaam (der bonden van AchilMutton, (mut'-tn), s. schapenvleesch, o.; leg of --, scha les); 3. (fig.) woeste strooper, In. *-IAN, (-do'- ni-un), bn.
penbout; shoulder of -, schapenschouder; haunch of -,
tot de lnyrnlidonen behoorend.
heupstuk van een schaap; saddle of -, voorstuk van Myrobalan, (lni-rob'-e-lun), s. (plant.) zalfnoot, bekeneen schaap; will you take your - witla us? wilt gij bij ! noot, V.
ons blijven eten? to know - from rans, (spr.) zich geen Myropolist, (mi-rop' -o-list), m. v. (w. g.) verkooper -,
knollen voor citroenen laten verkoopen. 5 -TROTH, S.
verkoopster van zalf of reukwerk, m. v.
soep -, bouillon van sehapenvleesch, v. m. °- chop, s. 1 Myrrh, (mur), S. 1. (plant.) nlyrrhe, v.; 2. (apoth.) afschapenkotelet, v. *-FISI^, S. roodvin (visch), u1. 5 -FIST,
treksel van nsyrrhe, o. *-Iwr, (zuur' -rien), bn. 1. van
myrrhe; 2. uit den mirrhesteen getrokken.
s. roode -, breede hand, v. *-110NGER, s.1. vleescheter,
die gaarn vleesch eet; 2. pluimstrijker, fat, m.
j Myrtiform, (mur'-ti- forel), bn. (ontl.) mirtebladvornlig.
Mutual, (mjoe'-tjoe-ul), bra., 5 -LY, bijw. 1. onderling; Myrtle, (luur'-tul), s. (plant.) mirte, v.; candleberry -,
2. wederkeerig, -lijk. 1-ITY, (-el'- i -ti), s. gmv. 1. onder (plant.) wasboom, nl.; i. BIi,BERRY, s. niirtenbezio, v.
x -GItovn, s. 111irtenbooingaard, in. ---THEE, s. nlirtenlingheid; 2. wederkeerigheid, v.
boom, in. -\y A1, S. mirtenolie, V.
Mutuation, (mjoe-tjoe-ee'-sjun), s. (w. g.) (liet) benen.
Myrus, (nlaj' -rus), s. grondaal, nl lamprei, V. (visch).
Mutule, (mjoe'-tjoel), s. (bk.) kraagsteen, in.
Mux, (niuks), s. vuil, o. drek, m. 5 -v, bn. 1. vuil; 2. Mys, (mies), S. gewone mossel, v.
donker, zwart.
Myself, (mi -, nlaj-self'), pers. vnw. 1. ik, ik zelf, - zelve,
Muzzle, (muz' -zul), s. 1. snuit; 2. muilband, muilkorf,
mij, aslij zelven, - zelve; I - will do it, in zelf zal het
m.; to put a - to, een inuilband aanleggen aan, muil doen; as for -, wat mij zelf (- zelven, - zelve) betreft;
banden; 3. (fig.) (gem.) nauil, bek; 4. bek (van een blaasI cane to -, ik kwam tot mij zelven; I sat by -, ik zat
ba l g enz.), m.: 5. (mil.) tromp, v. kop (van een kanon), m.;
alleen; I wash -, ik wastil mij; I had hurt -, ik had
bell -, verwijding bij de monding; spewing at the -,
mij bezeerd, - gekwetst.
verandering aan de monding; swell of the --, verdikking Mystagogical, (mis - te -ghodsj'- ik -ul), bn. tot de verklaaan den kop. 5 -BAG, s. (mil.) trompzak, m. *-CAP,
ring der verborgenheden behoorend, mystagogisch.
m --COVER, * -LID, S. (mil .) mondstop, 111. *- FACE, S.
*... GOGuE, (aslis'-te-glloogh), m. 1. verklaarder der ver
voorkant van de tromp, 111. 5 -LASIIING, s. koptouw, o.
bewaarder van reliquieën, nl.-borgenhd,mysta;2.
*-MOULDINGS , S. mv. kopbanden, nl. mv. 5 -RING, s. ka- Mysterial, (mis-ti'-ri-ul), bas. zie MISTERIOUS.
nonring (aan het mondstuk), m.
Mysteriarch, (mis-ti'-ri-aark), ul. (oudh.) voorzitter bij
Muzzle, (muz'- zul.), bw. 1. muilbanden; 2. knevelen; 3.
de verborgenheaen, - bij de mysteriën, nl.
(zeev.) tegen boord sjorren (een kanon); 4. (fig.) omheb- Mysterious, (mis-ti-ri-us), bn., 5 -i.Y, bijw. 1. geheimzen. *-, ow. snuffelen (als honden). *-D, (muzld), dw.
zinnig. -lijk; 2. raadselachtig. *-NESS, S. 1. geheimzin
bn. gemuilband enz.; zie Mvzzl,E, bw. *...ING, do. bn.
raadselachtigheid, v.
-nighed;2.
muilbandend enz. -, S. (het) muilbanden enz.
Mister ize, (aslis'- tur-ajz), bw. in raadsels hullen. *-D,
dw. ho. in raadsels gehuld. 5 ...ING, dw. bn. in raadsels
Muzzy, (muz'-zi), bn. (gem.) 1. halfdronken; 2. verdom lnelijkt.

huilend.

My, ("maj', mi), bez. bn. (enk. en mv.) mijn, mijne; -father Mystery, (mis -tr -i). s. 1. (-bes), verborgenheid, v. geand - uncle, mijn vader en mijn oom; - brother and j beien, o.; to make a - of, een geheim maken van; 2.
- sister, mijn broeder en mijne zuster; -. horses, mijne
mysterie (soort lniddeleeuwsehe tooneelvertooning), v.;
paarden; you tread upon - foot, gij trapt mij op den
3. raadsel, o.; 4. (Slak.) beroep, ambt, o.
voet; - being here, mijn hier zijn, mijne tegenwoordig- Mystic, (nis'-tik), ni. aanhanger van het mysticisme,
heid hier; o -! ach. mijn (hod!
111. * -AL, bil., 5 -ALLY, bijw. 1. (godg .) mystisch, som

Mycenae, (maj- si'-ni), s. (oude aarde.) Mycene (Grieken land), o.
Mylodon, (ruil' -o-dun), s. soort vóórwereldlijk monster,
mylodoon, m.
Mynehen, (min'-tsjin), V. non, V. *... ERY, (mintsj'-ur -i), S.
(-bes) nonnenklooster, o. .
Mynheer, (min- hier'), m. (spott.) mijnheer, Hollander, m.
Myographical, (maj-o-ghref'- ik-ul), bn. spierenbeschrijvend. 5 ... GRAPHIST, (-ogh'-re-fist), m. spierenbeschrijver,m.
... GRAPHY, (-ogh'-re-fi), s. (-bes) spierenbeschrijving, v.
Myological, (maj-o-lodsj'-ik-ul) : bn. tot de spierenleerbehoorend. *... LOGIST, (-ol'-o-djist), m. spierenkenner,
M. *...LOGY, (-ol'o-dji), S. gmv. leer -, kennis der spieren, v.
*...oPs, *... OPE, m. v. bijziende, kortzichtige, m. v.
*...oPY, ('-o-pi), s. bijziendheid, kortzichtigheid, v.
Myosotis, (maj-o-zo' -tis), s. (plant.) muizenoor, v.
Myotomy, (maj- ot'-o-mi), s. gmv. (heelk.) spiersnede,
spierdoorsnijding, V.
Myriad , (mir'- i -ed), bn. tienduizend. *-, s. 1. tienduizendtal; 2. (fig.) onnoemelijk getal, o.
Myriagram, (mir'- i -e-ghrem), *-mE, s. myriagram,
(10000 gram == 10 kilogr.), v. *...LITER, (-el'- i -tur).*...LITRE,
s. myrialiter (10000 liter. *... METER, (-em'- i -tur),
* ...METRE, S. myriameter (10000 meter).
Myriapod, (nlir' i.e-pod), s. veelbeenig -, veelpootig insect, o. duizendbeen, nl.

dwepend ; 2. donker, duister; a - light, een somber-ber,

licht. 5 -ALNESS, S. gn1V. (het) lnyst ische, - mistieke.

Misticism, (aslis' -ti-sisal), s. (godg.) sombere godsvereering, - godsvrucht, v. mysticisme, o.
Mystics, (mis'-tiks), s. niv. sekte van sombere dwepers,
snistici,

ni. 111v.

Mystification, (mis-ti-fi-kee'-sjun), s. 1. het hullen in
verborgenheid; 2. misleiding; (gene.) fopperij, v.
Mystified, (aslis'-ti-faj d), dw. bn. misleid; (gem.) gefopt.
Mystify, (mis'-ti-faj ), bw. misleiden; (gem.) foppen. *,..ING,
dw. bn. misleidend.
Myth, (nlieth), s. mythe, fabelachtige overlevering, v.
s-IC , * -ICAL, ('-ik-nl), bn., -LY, bijw. mythisch.
Mythographer, ( mie-thogh'-re-fur), m. mythen-beschrijver, fabelschrijver, in.
Mythologic, (mieth-o-lodsj' -ik) , * - AL, ('-ul), bas.,*-ALLY,
bijw. fabelachtig, mythologisch.
Mythologist, (asli- thol' -i- djist), m. kenner van -, schrijver over de fabelleer, mythologist, fabelkenner, in.
*...OGIZE, ('-o-djajz), bw. over de fabelleer schrijven.
...oGY, ('-o-dji), s. fabelleer, mythologie, v.
Mythoplasm, (mi' -tho-plesm), s. fabel, v. verhaal van
enkel fabelen, o.
Mytilite, (mit'- i -lajt), s. (aardk.) zek. versteende schelp, v.
Myxon, (miks'-un), s. soort barbeel, ui.
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N, (en). N, S. 1. medeklinker en veertiende letter van het
ERY, ('-ur -i), s. (-ies), spij kerinakerij, v. *-.i:^ G, dw.
Engelsche alphabet, v.; 2. Romeinsche getalletter = 900.
bn. spijkerend. -, s. (het) spijkeren.
N, in verkortingen : (north), noord; (note), briefje; (nail), Naive, (ne' -iv), bn., * - LY, bij w. onnoozel, kunsteloos,
spijker, nagel; (number), getal; (noun), naamwoord; 'n

naïef. * -TE, ('-tee), s. gmv. onnoozelheid, kunsteloos-

(nentine contradicente) of Neus. Diss. (nernine dissentiente),
eenparigheid; ne'r, neer, (never), nooit; Nie. (Nicholas),
Nikolaas; N. H. (New Hampshire), Nieuw -Hampshire;
N. J. (2 ew-Jersey); N. L. (north-, northern latitude), noor-der- breedte, n. 1. (non liquet), niet duidelijk; N. 0. (New
Orleans, Orliens); No. Nro. (numero) nommer; Not. Nott.
(Nottinghamshire); Nov. (November) ; N. P. (notary public),
openbaar notaris; (New Providence); N. S. (new style),
nieuwe stijl; N. T. (New Testament), Nieuw Testament;
n't (not), niet, Nt. (neat net), net, netto; Num. (number,
numbers), nommer, nommers; N. Y. (New-fork).
Nab, (neb), s. top (van een berg), m. *-, bw. (gem.)
grijpen, pakken. *-BED, dw. bn. gepakt. *_BIND, dw.
bn. pakkend.
Nabob , (nee'-bob), in. 1. nabob (Indisch onderkoning); 2.
(fig.) rijkaard, m.
Nacarat, (nek' -e-ret), s. lichte oranje - kleur, v.
Nacker, *...RE, (ne' -kur), s. paarlemoêr, o. *-ous, (ne'
glanzig. * - ITE, (-krajt),-krius),bn.palemoêchtig
S. (delfst.) soort glanzige lei, v.
Nadir, (ne'-dur), S. (sterr.) voetpunt, o. nadir, m.
Naeve, (niev), s. vlek, v. *...osE, ('- voos), bn. gevlekt,

the -- truth, de naakte waarheid; - belief, eenvoudig
geloof; the -- fire, (scheik.) het open vuur; - form,
(drakk.) ongezette vorm; - ladies, tijlooze (bloem); 3.
blootliggend, ongedekt; behold my bosom - to your
swords, zie mijn boezem ontbloot voor uwe zwaarden;
the kingdom was left --, het koninkrijk bleef onverdedigd,
- open en bloot; 4. van alles beroofd; 5. blootgesteld
(aan 's hemels gramschap enz.); 6. erkend; 7. duidelijk,
verklaard; 8. (plant.) bladerloos, naakt. *-NESS, s. 1.
gmv. naaktheid, blootheid; 2. weerloosheid; 3. duidelijkheid, eenvoudigheid, v.
Nakir, (nee' -kir), s. (gen.) vliegende pijn, v.
Nall, (nel), s. (schoenm.) els, v.
Namby-pamby, (nem'- bi -pem' -bi), bijw. (gem.) gemaakt,
preutsch.
Name, (neem), s. 1. naam, m. ; christian -, doopnaam,
voornaam; family -, familienaam, van; maiden -, ge
vrouw); by -, bij -, toenaam; assumed-bortenam(
-, suppositious -, aangenomen naam; to know one by
-, rem. bij naam kennen; to go by the - of, doorgaan
onder den naam van; to call by a -, bij een naam noemen; a girl, JLary by -, een meisje, onder den naam
van Maria; to mention by -, met name noemen; a friend
in --, een vriend bij (in) naam; to give in one's -, zijnen
naam opgeven; I mention no -s, ik noem geen namen,
ik noem niemand; write in my -, schrijf in mijnen naam,
- voor mij; in the - of God, in den naam van God; in
the king's --, in 's konings naam; to call -s, uitschelden, spotnamen geven; 2. naam, m. faam, v.; to leave
no good -, geen goeden naam laten; to get an ill -,
een slechten naam krijgen; 3. vermaardheid, v. roem,
m.; men of -, mannen van naam; men of mighty -,
doorluchtige mannen; 4. (taalk.) naamwoord, o.; proper
-, common -, eigen -, gemeen zelfstandig naamwoord;
5. voorwendsel, o. * ---PLATE, s. naamplaat (voor eerre
deur enz.), v.
Name, (neem), bw. 1. noemen; he was -d after his uncle,
hij werd naar zijnen oom genoemd; he will be -d Lewis,
hij zal Lodewijk heeten; 2. noemen, bepalen, aanwijwen,
aanduiden; - your day, zeg -, kies uwen dag; let us an hour, laat ons een uur bepalen; - your business, zeg
wat u hier brengt; I bid him - his price, ik verzocht
hem zijnen prijs op te geven; - the child! kom,
voor den dag er mede ! 3. gewagen, vermelden,
spreken van; will you - it to her? zult gij er haar over
spreken? do not - it, och, spreek er niet van; het is
de moeite niet waard; 4. tituleeren. *_D, (neemd) ; dw.
bn. genoemd, genaamd enz.;. zie NAME, bw. *--, bn.
above -, bovengenoemd. *-LESS, bn., -LY, bijw. 1.
naamloos, anoniem; a person who shall be -, een persoon
wiens naam ik verzwijg, 2. onbekend; 3. nameloos, onbeschrijfelijk, onzeggelijk; - sufferings, nameloos lijden;
- pleasure, onbeschrijfelijk vermaak. *-LY, bw. namelijk, te weten. *-R, ('-ur), m. v. noemer, -ster, m. v.
Namesake, (neem'- seek), m. v. naamgenoot, m. v.
Naming, (neem' -ing), dw. bn., * -LY, bijw. 1. noemend enz.; 2. bij name. *-, s. (het) noelien enz.
Nan,(nen), s. (werk . NANCY, Nannette), Nanette, Antje (v. n.).
Nan ny, (nen' -si), s. (aardr.) Nancy (Frankrijk), o.
Nandu, (nen'-doe), s. Amerikaansche struisvogel, m.
Nankeen,(nen- kien') s. (kh.) nanking (Chineesch katoen),
o.; -s, pantalon van nanking.

(him), hem; (them), hen, hun; narr. (narration), verhaal;
he id naïeveteit, v.
Nat. (Nathaniel); (nativity), 's Heeren geboorte; Nay. Naked, (ne' -kid), bn., * -LY, bijw. 1. naakt, bloot, onBlls. (navy bills), admiraliteitswissels; N. B. (nota bene);
gedekt; to strip stark -, moedernaakt uitkleeden (ook
fig.); - legs, bloote beenen; the - eye, het bloote -,
N. C. (north Carolina), Noord- Carolina; N.E. (north-east),
Noord-Oost; (New England),Nieuw- Engeland; Nem. Con.
ongewapende oog; a - sword, een bloot zwaard; 2. (fig.)

gespikkeld.
Nafe, (neef), s. gekuifde duiker (vogel), m.
Naff, (nef) , Zie NAFE.
Nag, (negh), s. 1. (rijsch.) hitje, o. klepper, m.; saddle my
-, haasje -over (jongensspel); 2. (Shak.) minnaar, galant
(eener gehuwde vrouw), in.
Nagging, (negh'-ing), bn. kwellend, plaagziek.
Naggy, (negh' -i), bu. betwist, bestreden.
Naiad , (ne'-ud), (mv. naiads en naiades), (-no -je-dis),
(fab.) najade, stroomnimf, v. *-Es, s. mv. 1. geslacht van
zek. riviermosselen, v. mv. ; 2. soort waterplanten, v. iuv.
Nail, (noel), s. 1. nagel, m.; to pare, to bite one's -s,
zich op de nagels bijten; he poes at it tooth and -, hij
gaat er aan naar hartelust; to pay down on the -,
handje comptantje betalen; to pare any's one's -s,
iemand kortwieken; 2. klauw (van een roofvogel);
3. spijker, nagel, m.; . clasp -, duiker; clincher -,
klinknagel; cock -, houtschroef; cast -, gegoten spijker;
cut -, gesmede spijker ; deck -, schutspijker; filling
-, eenduimsspijker; forty penny -. spijker met vierkanten kop; frost -, kramspij ker; scupper -, mamieringspijker; streak -, bandspijker; tree -, trennel -, houten
pin; woolding -, woelingspijker; wrought -, spijker uit
de hand gemaakt; ten penny -, 2'/4 duims- spijker; to
drive in a -, een spijker inslaan; dead as a door -.
dood als een pier; 4. zek. lengtemaat (= 5 1 / centimeter),
V. *-BORE, s. spijkervorm, m. *-BRUSH, s. nagelborstel
nijptang, v. *-DRIVER, s. nagel -tje,o.*DaAwFRs
M. * -HEAD, s. spijkerkop, m. * _MAKER, m.-drijve,
spijkermaker, m. * -MANUFACTORY, S. spijker fabriek, v.
*-MANUFACTURE, S. spijkerhandel, m. * _MOULD, B.
spijkerijzer,o . * -NIPPERS, * --SCISSARS, s.mv. nageltangetje, 0. *-RODS, S. mv. spijkerroeden (bij het spijkers
maken), v. mv. *-SHANK, s. spijkerdraad, m . * -TRADE,
s. spijker-, ijzerhandel,m. *-woRKs,s.mv. spijkermakerij,
-fabriek, v.
Nail , (neel), bw. spijkeren, nagelen; to - up, (mil.) ver
(geschut). *_ E D, (neeld), dw. bn. gespijkerd.-nagel
*--ER, ('-ur), m. 1. die spijkert; 2. spijkermaker, m.
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Nankin, (nen' - kin) , s. (aardr.) Nankin (China), o.
ping; u - escape, indeed! inderdaad. het scheelde niet
veel! it was a - chance that you saw ne, het scheelde
Nantes, Nantz, (naants), s. (aardr.) Nantes (Frankrijk), o.
weinig of gij hadt mij niet gezien. * _HEELED , bn.
Nap, (nep), s. 1. slaapje, o. dut, m.; afternoon's -, na(rijsch.) volvoetig . * -HEELEDN ESS, S. (rijsch.) volvoetigmiddagslaapje, siëste; to take a -, een dutje doen; let
held, v. *-a^I^TDED, * -SPIRITED, bn. eng -, beperkt van
Inc have, enjoy my --, laat mij mijn slaapje doen; he
geest. * -SOULED, bn. kleingeestig,flauwhartig . * -SPHEcomposed him self for a -, hij legde zich neêr voor een
RED, bn. beperkt van sfeer, (ook fig.) . * -STERN ED, bn.
slaapje; 2. pluis, dons, o.; short - , kort geschoren (van
met scherpen achtersteven.
laken, fluweel enz.); 3. wol, v. dons (van vruchten), o. i Narrow, (ner'-ro), bw. 1. vernauwen, versmallen; 2.
*- TAKING, bn. een slaapje doend. -, s. overval, m.
(fig.) beperken; to - into, beperken tot. *-, ow. 1.
verrassing, v.
j
nauwer -. smaller worden ; 2. zich t)eperken (tot); 3.
Nap, (nep), ow. 1. sluimeren, dutten; 2. hot middagslaapje '
(rijsch.) kort treden. -ED, dw. bnvernauwd enz.;
doen; 3. (fig.) insluimeren; they caught him -ping, zij
zie NARROw, bw. en ow. * - ER, (' - ur), m. v. die - , dat
overvielen hem bij verrassing, - onverwachts.
smaller (nauwer) maakt, versmaller, -ster, m. v.
Napaea, (ne -pi'-e), s. (mv. napaeae), boschnimf, v.
* -ING, dw bn. vernauwend enz. -, s. (het) ver !
Nape, (neop), s. (ontl.) nek, m.
i nauwen enz. ; zie NARROW, bw. en ow.
Napery, (ne' -pur-i), s. (-ies), tafellinnen, -goed, o.
Narrowness, finer'-ro-nes), s. (-es), nauwte, smalte ;
Naphew, (nee'-fjoe), s. (plant.) pootraap, v.
2. kleinigheid, beperktheid, v. ; - of fortune, of mind,
Naphtha, (nef'-the), s. jodenlijm, o. naphtha, bergolie,
geringheid van fortuin, - van geest ; - of heart, engpetroleum, v. *-LIC, (-thel'-ik),bn. - acid, naphtha-zuur,
hartigheid ; 3. armoede (der taal), v. , - of knowledge,
0. *-I, TNE, ('-lien), s. (scheik.) geest van naphtha, SD.
geringe kennis, - kunde.
naphthaline, v.
Narwal, Narwhal., (naar' -oeïl), s. walrus, m.
Nas, (nes), verk. (not has), heeft niet.
Napiform, (nee'-pi-form), bn. raapvormig.
Napkin, (nep' -kin), s. 1. servet, o.; 2. zakdoek, m . 5 -ING, 1 Nasal, (ne'-zul), bn., * -LY, bijw. 1. den neus betreffend,
S. (kh.) servetgoed, o.
neus..., nasaai; 2. door den neus sprekend. *-, s. 1.
Naples, (ne'-puls), s. (aardr.) Napels (Italië), o. ; neusletter, v. ; 2. (apoth.) geneesmiddel door den neus
yellow, (very.) Napelsch geel.
ingebracht, o. -ITY, s. gmv. 1. neusgeluid, o. ; 2. hoeNapless, (nep'-les), bn. 1. glad, zonder pluis, kort gedanigheid van den neus te betreffen, nasaliteit, V.
schoren; 2. afgesleten, kaal.
izr, (-adz), bw. nasaal maken.
izED, ('ajzd), dw.
1
Napoleon, (ne - po' - li -un), ni. 1. Napoleon (m. n.); 2. '
bn. nasaal gemaakt.
Fransch goudstuk (= f 9.75 Ned. ong.), 0 . * -'S DAY, S. Naseal, (nes'-kul), s. (heelk.) zetpil, v.
Napoleonsdag (15 Augustus), m.
Nascency, (nes' -sen-si), s. 1. voortbrenging, v.; 2. (het)
Nappal, (nep'-pul), s. zeepsteen, m.
geboren worden....ENT, bn. geboren wordend, outNapped, (nept), bn. 1. geschoren (van laken enz ); 2.
staand.
I genopt (van stoffen). *-, dw. ingesluimerd.
Naseberry, (hees'-ber-i), s. (plant.) koeboomvrucht, V.
Napper, (nep'-pur), s. (laken -, fluweel)scheerder, m.
Nasicornous, (nez'- i- kornus), bn. neushoornig.
Nappiness, (nep' -pi-nes), s. 1. (het) wollige, pluizige Nasiform, (nez- i-foren), bn. neusvormig.
enz.; 2. slaperigheid, v.
1 Nastily, (naas' -ti-li), bijw. zie NASTY . *...5ESS, S. 1. mor Napping, (nep' -ping), dw. bn. sluimerend, duttend; zie !
sigheid; 2. vuiligheid, v. vuil, o. drek, m.; 3. (fig.) ge, NAP, Ow.
i meene onkuisehheid, ontucht, v.
Nappy, (nep' -pi), bn. 1. wollig, noppig; 2. schuimend. Nasturtium, (nes -tur'-sjum), s. (plant.) 1. (Indische)
*. 1 s. (-ies) compot (van ingelegde vruchten), m.
waterkers, v.; 2. kapper,In. ; pickled -, ingelegde kappers.
Napus, (nee'-pus), s. (-es), (plant.) raap, v.
Nasty, (nes' -ti), bn. 1. vuil, morsig; 2. onkuisch, geil,
Nar, (naar), bn. dichtbij.
ontuchtig.
Narceina, (naar - si' - i-ne), s. (scheik.) alkali van opium, o. Nasute, (naa'-zjoet), bn. kieskeurig, vies.
Narcissus, (naar-sis' -sus), m. Narcissus (m. n.). *-, s. Nat, (net), 7n. (vork.) Nathaniël (m. n.).
(mv. narcissi), (plant.) narcis, v.; many flowered -, veel- Natal, (net'-ul), s. (aardr.) zie PORT-NATAL.
bloemige narcis.
Natal, (net'-ul), bn. de geboorte betreffend, geboorte...;
Narcosis, (naar -ko'-zis), s. gmv. (gen.) verdooving, v. 1 -day, geboorte -, verjaardag ; -place, geboorteplaats.
*...COTIC, (- kot'-ik), -AL, bn ., -ALLY , bijw . (gen.) ver - 5-ITIAL, (- i' -Sjul), * -ITIOUS, ( -i' -sjus) , bn . Zie NATAL, bn.
doovend, slaapverwekkend; narcotico-acrid, ogen.) scherp- Natals, (net'-uls), s. mv. tijd en plaats van geboorte.
bijtend -v'erdoovend. *... COTICN ESS, (- kot'-ik-nes), s. gmv. Natant, (net'-unt), bn., 5 -LY, bijw. (plant.) drijvend.
(het) verdoovende. *... COTINE, (naar' -ko- tien), s. (scheik.) Natation, (ne- tee'-sjun), s. gmv. 1. zwemkunst, v.; 2.
bestanddeel -, beginsel van den slaapbol, o. narcotine, V.
(het) zwemmen.
Nard, (naard), s. 1. (plant.) nardus, spijknardus, m.; 2. Natatorial, (no- te -to'-ri-ul), *... TORY, (ne'-to-te-ri), bn.
nardus-olie, v . * - INE, (' -ien),bn. van nardus,nardusachtig.
tot het zwemmen behoorend, zwem...
Nare, (neer), s. neusgat, o.
Natch, (netsj), s. 1. (vleeschh.) achterdeel (van een rund),
Nariform, (nor' -i- form), bn. neusvormig.
o.; 2. (kleêrm.) knoopsgatschroef, v.
Narrable, (ner'-ri-bl), bn. verhaalbaar.
Nathan, (ne' -thun, nees'n)), m. Nathan (m. n.).
Narrate,(sier -rot. nor- reet'), bn. verhalen, vertellen. Nathaniel, (ne- then'- i -el), m. Nathaniël (m. n.).
*-D, dw. bn. verhaald. *...ING, dw. bn. verhalend. -, Nathless, (neth' -les), bijw. desniettemin.
S. (het) verhalen. *...ION, (- ree' -sjun), s. verhaal, o. ver- Nathmore, (neth'-moor), bijw. niet meer dan.
telling, v. *... IVE, ('-tiv), *...IVELY, ('-iv -li), bijw. 1. ver- Nation, (nee'-sjun), s. 1. volk, o. natie, v.; the law of
halend; 2. breedvoerig, langwijlig. -, s. verhaal, o.
-s, het recht der volken; volkenrecht; 2. menigte, v.
*...OR, ('-ur), m. v. verhaler, m. verhaalster, v. *... o$Y, National , (nee'-sjun-ul), bn., -LY, bijw. 1. het volk be('- er-i), bn . Zie NARRATIVE .
treffend, nationaal ; the - debt, de nationale -, staatsNarrify, (ner'-ri-faj), bw . zie NARRAT E.
schuld; a - calamity, een nationale ramp ; - welfare,
's lands welvaart ; 2. naar den volksgeest, lands..., volks...;
Narrow, (ner'-ro), s. (inz. mv.) zeeëngte, v. ; to fall in
the -, in een nauw vaarwater komen, - vallen.
- prejudice, nationaal vooroordeel; 3. uit het volk; assembly, nationale vergadering; - colors, nationale
Narrow, (nor' - re), be., * -LY, bijes. 1. nauw, eng, smal;
- boots, nauwe laarzen; a - room, een nauwe kamer; !
vlag. *_ Ism , *-ITr, S. 1. volksgeest, - aanleg, m. natio2. (fig.) beperkt, begrensd, eng; in a - compass, binnen j
naliteit;2.volkshoedanigheid,v.landaard; 3.volksstam, m.;
different nationalities, verschillende nationaliteiten. *- IZE.
een enge ruimte; - understanding, beperkt verstand; 3.
verlegen, slecht bedeeld ; - circunsstasces, beperkte
('-ajz), bw. 1. nationaal maken; 2. van den volksgeest
geldmiddelen; 4. klein, nietig, flauw; a - heart, flauw - j doordringen, nationaliseeren. -D, dw. bn. genationaliseerd....InTG, dw. bn. nationaliseerend. *-NESS, S. (het)
hartigheid; 5. nauwlettend, zorgvuldig; - inspection,,
nationale enz. ; zie NATION ALITY.
nauwkeurig -, gestreng onderzoek; - watch, nauw lettende bewaking; 6. nabij, bijna, nauwelijks; ill. misted Native, (nee'-tiv), m. v. 1. inboorling, m. v.; he is a
- of Germany, hij is een geboren Duitscher; right of -,
the dove so -, M. miste de duif zoo nabij; to have a escape, ternauwernood ontsnappen; I -ly escaped, ik
recht van inboorling, burgerrecht; 2. (recht.) geboren ininwoner, - inwoonster, m. V. ; 3. -s. natuurlijke (niet
ontsnapte ternauwernood ; the recollection of her
aangefokte) oesters. *-, bn., *-LY, bijw. 1. natuurlijk,
escape, de herinnering aan hare wonderdadige ontsnap - I
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oorspronkelijk, van nature; - talent, natuurlijke aanleg;
- cheer fulness, natuurlijke vroolijkheid; 2. aangeboren,
onvervalscht, onvermengd; - ore, onvermengd erts; simplicity, aangeboren eenvoudigheid; 3. door de geboorte
verkregen; - privileges, geboorte-voorrechten;4.vaderlijk,
erfelijk; the - soil, de vaderlijke grond; my - land, mijn
geboorteland; - graves, de grafsteen der vaderen ; the
- dust, (Shak.) het stof (de aarde) waaruit wij geboren
zijn; the - tongue, de moedertaal; 5. inlandseh; -productions, inlandsehe voortbrengselen; the - infantry,
liet inlandische voetvolk (uit inlanders bestaand, in
de koloniën); 6. afkomstig ; - of Asia, afkomstig van
Azië. 5 -NESS, S. (liet) natuurlijke, aangeborene enz.
- ITY, S. gmv. 1. geboorte; 2. (godg.) bovennatuurlijke
geboorte (van Christus, de heilige Maagd enz.), v.; 3.
(sterrenw.) geboortetijd, m.; to cast one's -, iemands
horoscoop trekken, - stellen; 4. geboorteland, o.
Natka, (net'-ke), s. soort roofvogel, ni.
Natolia, (no-to -li -e), s. (aardr.) Natolië (Europ. Turkije), o.
Natrolite, (ne' -tro-lajt), s. (delfst.) soort bruinsteen, m.
Natron, (ne' -true), s. (scheik.) loogzout,. natron, o.
Nattily, (net'-ti-li), bijw., *...TY, ('-ti), bn. netjes, proportjes.
Natural, (netsj'-joe-rul), m. v. onnoozele, idioot, m. v.
-, S. (muz.) B -duur, herstelteeken, o. *-, bn., * -LY,
bijw. 1. natuurlijk; - parts, aangeboren talent ; - color,
natuurlijke kleur; - desire, natuurlijke -, vleesehelijke
begeerte; - consequence, natuurlijk gevolg; - religion,
natuurgodsdienst, materialisme; - history, natuurlijke
historie, beschrijving der drie natuurrijken; -philosophy,
natuurkunde; - death, natuurlijke dood; 2. natuurlijk,
volgens de rede, - het oordeel; that is quite -, dat is
zeer natuurlijk; 3. natuurlijk, ongedwongen; his gestures
are -, zijne gebaren zijn natuurlijk; 4. moederlijk; the
- tongue,de moedertaal; 5. onwettig; a - child,een onecht
kind; 6. wezenlijk; the - world, de wezenlijke (niet
ideale) wereld ; 7. oorspronkelijk ; the - state, de na-

tuurstaat; 8. (kunst.) naar de natuur, naar het leven;
9. (plant.) in het wild groeiend.s. 1. natuur staat, m.; 2. stelsel der natuurlijkheid in de wonderen,
0. * -IST , m. v. 1. natuuronderzoeker, -ster, natuurvor-

scher; 2. schrijver -, schrijfster over de natuurlijke his
tone, M. v. *-ITY, S. gmv. natuurlijkheid, v.
Naturalize, (netsj'-joe-re-lajz), bw. 1. tot den natuurstaat
brengen, aan het luchtgestel gewennen, acclimatiseeren;
2. (recht.) landsrechten geven aan, naturaliseeren (personen) ; 3. (fig.) het burgerrecht geven aan, opnemen
(vreemde woorden); 4. natuurlijk maken. 0 ...ATIOr, (-zee'sjun), s. naturalisatie, v.; letters of-, (recht.) brieven
van naturalisatie. *-D, ('-lajzd), dw. bn. genaturaliseerd
enz.; *... ING, dw. bn. naturaliseerend enz.
Naturalness, (netsj'-joe-rul-nes), s. 1. natuurlijkheid,
V. natuurlijk karakter, o. ; 2. aard. m. natuur; 3. enge
natuurlijke.
-dwongehi,v.;4(t)
Naturals, (netsj'joe-ruls), s. mv. natuurlijke eigenschappen der lichamen, v. mv.
Nature, (nee'-tsjoer), s. 1. natuur, v. ; no man is noble by
-, niemand is edel door het natuurrecht; to fall by door de wet der natuur sterven ; 2. aard, m. wezen, 0.;
the - of man, de natuur van den mensch; 3. levensbeginsel, o.; - was almost exhausted, de levenskracht was
bijna uitgeput; weak-, de zwakke natuur, (fig.) mensch;
4. natuurlijke aanleg, m. karakter, o.; good -, goedaardigheid; ill -, boosheid, slecht karakter; 5. natuurlijke
smaak, m. - neiging, v.; natuurlijkheid (in tegenst. van
kunst); from -, naar de natuur: inanimate -, (schild.)
stilleven; 6. soort, v. aard, m.; a dispute of his -, een
twist van dien aard; - of guns, (mil.) soort van geschut; in the - of, (recht.) krachtens. *-D, bn., °-ELY,
bijw. van nature.
Nature, (nee'tsjoer), bw. met natuurlijke eigenschappen
begiftigen.
Naturist, (netsj'-joe-rist), m. natuurphilosoof (die alles
aan de natuur toeschrijft), m. *...ITY, (netsj -joe'-ri-ti), s.
gmv. hoedanigheid van door de natuur ontstaan te zijn,v.
Naufrage, (nau'-fridsj), s. schipbreuk, v. 5 ...GOVS,
('-ghus), bn. schipbreuk veroorzakend.
Naught, (naaut), s. 1. niets, o.; to set at -, to call to
-, vernietigen, doen mislukken ; minachten, in den
wind slaan; trotseeren; to be at -, ten einde raad zijn;
to come to -, mislukken; in het water vallen ; niet sla
(rek.) nul, (ook fig.), v. f-, bijw. geenszins, vol--gen;2.
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strekt niet. *-, bn. 1. slecht, boos, valsch, niets waar
onopgevoed. *--ILY, bijw. zie NAUGHTY.-dig;2.•stou,
* -INESS, (' -i-nes), s. gmv. 1. boosheid, verdorvenheid,
nietswaardigheid; 2. stoutheid (van een kind) onopgevoedheid, V. *-Y, bn. 1. slecht, verdorven, boos ; 2.
stout (van een kind), ondeugend; 3. slecht.
Naulage, (nao'-lidsj), s. (zeev.) huur -, afhuring van een
schip, m. v. vrachtprijs, m.
Nau.machy, (nao'-me-ki), s. gmv. (Rom. gesch.) spiegelgevecht ter zee, o.
Nauplia, (nao'-pli-e), s. (aardr.) Nauplia (Griekenland), o.
Nauseopy, (naos'-ko-pi), s. gmv. (zeev.) (het) verzien op
zee, landverkenning, v.
Nausea, (nao'-sji-e), s. misselijkheid, stuiting (om te
braken), v.
Nauseant , (nao'-sjunt), s. (apoth.) braakmiddel, o.
Nauseate, (nao'-sji-et), ow. 1. misselijk zijn, gereed zijn
te braken; 2. - at, (fig.) afkeerig zijn van, walgen. *-,
bw. 1. een walg hebben van; 2. misselijk maken. *-D,
dw. dw. gewalgd van. *...in G, dw. bn. walgend. -, s
(liet) walgen. ...io^,, (-ee'-sjun), o. walging, misselijk
-heid,v.
Nauseous, (nao'-sjus), be., *-LY, bijw. walgend, wal
afkeer veroorzakend. *-NESS, s. walglijkheid, v.-gin,
Nautie, (nao' - tik) , * - AL, ('-ul), bn. tot de zee -, tot de
zeevaart behoorend; zee...; scheeps...; - art, zeevaart -

kuride.
Nautilite, (nao'-ti-lajt), s. versteende nautilus, m. 5 ...LOIn,
('-lojd), be. als een nautilus gevormd. -, s. nautilusvormige schelp, v. *...LUS, (mv. nautili), 1. nautilus,
schipper (zek. schelp), m.; 2. (fob.) volksnaam van het
vaartuig der Argonauten, m.
Naval, (ne'-vul), bn. 1. tot de zeevaart behoorend, zee...,
scheeps...; - action, - engagement, zeegevecht ; - armament, bewapening van oorlogsschepen; - architecture,
scheepsbouw; - dockyard, scheepswerf, - crown, (Rom.
gesch.) scheepskroon; - gunnery, zee- artillerie; - legislation, maritiem wetboek ; - establishment, inrichting
voor de scheepvaart ; - power, zeemogendheid ; zeemacht; - stores. scheepsvoorraad, - behoeften; - tactics,
zeetactiek; - officer, zee-officier, luitenant ter zee; service, zeedienst; - telegraph, zee-telegraaf; - bean,
zeeman; - science, zeevaartkunde ; war, - warfare,
-

zee- oorlog.
Navals, (ne'-wuls) mv. zeewezen, o. zeezaken, v. mv.
Navarch, (ne'-waark), w. (oud-Gr.) vlootvoogd, m. *-Y,
S. gmv. scheepsbevel, o.; zeevaart, v.
Nave, (neev), s. 1. schip (eener kerk), o.; 2. (wag.) naaf,
v. *-BOX, s. (wag.) naaf, v . * -LINE, s. (zeev.) ophaler
van den rakketros, m. *-T IRE, S. naafband, m.
Navel, (nee'-vl), s. 1. (ontl.) navel, m.; 2. (fig.) middel
* -GALL, s. (veearts.) balzakbreuk, v.-punt,haro.
*-HOOD, S. (zeev.) kluisplaat, v. * -LINE, s. afhaler van
de geitouwen, m. * --STRING, S. (ontl.) navelstreng, m.
*-TIICBER, s. (zeev.) kromhout, e. *-wooD, s. (zeev.)
stop van het kluisgat, m. *-w5RT, s. (plant.) navel-

kruid, o. venusnavel, m.

Naslet, (nee' - wit), s. (r. k.) wierookvat, o.

Navew, (nev' -joe), s. zie xAPHEw.
Navicular, (ne-wik-joe'-lui), bn. boot-, schuitvormig
5 -BONE, s. (ontl.) schuitbeen, o.
Navigable, (nev'- i -ghi-bl), bn., 5 ...BLY. bijes. bevaarbaar.
*-NFas, 5 ...BILITY, (- bil' - i-ti), s. gmv. bevaarbaarheid, v.
Navigate, (nev'- i -ghet), bw. 1. bevaren; to - the ocean.
den oceaan doorklieven; 2. besturen (een schip). *--,
ow. varen. *-D, dw. be. bevaren enz.; zie NAVIGATE,.
bw. en ow. 5 ... ING, dw. bn. bevarend enz. -, s. (het)
bevaren enz.; zie NAVIGAT E, bw. en ow. *...ION, (-gee'sjun), s. 1. zee-, scheepvaart, v.; inland -, binnenlandsche
vaart; coasting -, kustvaart; proper -, distant -, groote
zeevaart; aerial -, luchtvaart; - laws. zeevaartwetten;
act of -, (Eng. gesch.) scheepvaartakte; 2. schipperij,.
v.*...oa,(nev`- i -ghe-tur),m .zeevaarder, -reiziger,zeeman,m.
Navy, (nee' -wi), s. (-ies), 1. vloot; 2. marine, zeemacht, v.;
royal -, koninklijke zeemacht; mercantile-, koopvaardij vloot; to enter the -, in zeedienst treden; 3. zeewezen;
4. korps zee- officieren, o. 5-AGENCY, S. marine-, zeekantoor, o. * -AGENT . M. 1. marine-agent; 2. werfofficier,
m. 5 - BILL5, s.mv. (in Engeland), admiraliteitswissels, m.
mv . *-BOARD, s. raad van marine, ni. * -LIST , v. (zeev.)
promotielijst, v . 5 -OFFICE, s. 1. admiraliteit; 2. rechtbank
voor zeezaken, v. 5 - OFFICER , m. 1. zee- officier ; 2.
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beambte der admiraliteit, m. *- YARD, S. 1. scheepstimmerwerf, v.; 2. zee- arsenaal, o.
Nawl, (naol), s. (schoenm.) els, v.
Naxos, (neks -os), s. (oude aardr.) Naxos (eiland), o.
Nay, (nee), bijw. 1. neen; I tell you -, ik zeg u van
neen; to say -, weigeren; 2. veeleer, zelfs, ja zelfs; a
day, an hour, -- even a minute, een dag, een uur, ja
zelfs een minuut; he requested an answer, -, he urged it,
hij verzocht, neen, hij eischte een antwoord ; God is,
-, alone is, God is, wat zeg ik ? Hij alleen is. *-, s.
1. (het) neen, weigering; 2. afkeurende stem, v. (het)
tegen (in vergaderingen). *-, bw. 1. weigeren; 2. afstemmen. 5 -WARD, ('-wurd), s. (Shak.) weigerachtigheid,
V. *-WORD, ('-oeurd), s. (oudt.) 1. weigering; 2. bespotting, v.; 3. wachtwoord, o.
Nazarean, (ne-ze-ri'-un), *...RENÉ, (ne-ze-rien'), m. v.
Nazareër, Nazaroesche (vrouw), m. v.
Nazarite, (nez'-e-rsjt), m. aanhanger van de sekte der
Nazareërs, Nazareër, m. *...Ism, (' -rit-ism), s. stelsel -,
o. leer der Nazareërs, v.
Naze, (neez), s. klip, v. voorland, o.
Ne, (ni), bijw. niet.
Neaf, (hief), s. (neaves), vuist, v.
Neal, (niel), bw. (w. g.) Zie ANNEAL; -ed to, (zeev.) op
groote diepte bij land.
Neap, (niep), s. (wag.) boom, m. *--, bn. (zeev.) dood
(van het getij). *- ED, bn. (zeev.) geboeid zitten (bij eb).
* -TIDE, s. (dead-tide), stil water, dood getij, o.
Neapolitan, (ni-e-pol'-i-tun), m. v. Napolitaan, m. Napolitaansehe (vrouw), v. *-, bn. Napolitaansch; - violet,
(plant.) geurige viool.
Near, (nier), bn. 1. dichtbij, nabijzijnd; the - horse,
(rijsch.) het bijdehandsche paard; the - side of a horse,
zijde waar men opstijgt; the - side of the road, de
linkerzijde van den weg; the -est way, de naaste weg;
2. (fig.) nabestaand; a - kinsman, een naaste bloedverwant; 3. innig, vertrouwd (vriend); 4. belangwekkend,
aan het harte liggend; 5. nauwkeurig, getrouw; version
- the original, getrouwe vertaling; 6. nauwlettend,
karig; 7. (zeev.) hoog; no -! niet hoog! niet knijpen!
--, bn., 5 -LY, bijw. 1. nabij, dicht bij; to draw -, aanschuiven; to yet-, to jo-, naderbij komen, naderen;
he had gone too -, hij was te dicht bij gekomen; to be at hand, dicht bij do hand-, onder het bereik zijn; to look
very -, van zeer nabij -, zeer nauwlettend toezien: to
be -ly related, nauw verwant zijn; it -ly concerns us, wij
hebben er veel belang bij te...; the -est price, de naaste
(laagste) prijs; nothing - so bad, op verre na zoo slecht
niet; '2. bijna- to yo -, op het punt zijn (van); 3.
gierig, karig; 4. (zeev.) bij den wind; it is -ly a week,
het is bijna een week geleden; it is the same or -ly
so, het is het(de)zelfde of bijna; has he -ly finished?
is hij haast gereed, - klaar ? she was -ly run over, zij
was haast overreden; he was -ly being killed, het scheelde
weinig of hij ware gedood geworden. *-SIGHTED, bn.
slecht van gezicht, bijziend. -NESS, s. gmv. bijziendheid,
kortzichtigheid, v.
Near, (nier), voorz. bij, nabij; - the fire, hij het vuur; -the
river, bij de rivier; -- twelve, bij -, niet ver van twaalven.
Near, (nier). bw. nader brengen, - zetten ei►z. * -- , ow.
1. naderen; 2. (zeev.) het voordeel van den windverliezen.
Nearness, (nier'-nes), s. gmv. 1. nabijheid; 2. naaste
bloedverwantschap; 3. innigheid, vertrouwdheid; 4. karigheid; 5. kleingeestigheid, v.
Neat, (niet), s. 1. rundvee; 2. rund, o.: koe, v. *- CATTLE,
s. rundvee, o. 5 -HERD, m. ossendrijver, m. *- HousE,
s. koestal, m. *-'s FOOT OTL, s. klauwvet. o. *-'s
LEATHER, s. rund-, osseleder, 0. * -'S TONGUE, s.ossetong,v.
Neat, (niet), bn., 5 -LY, bijw. 1. net, netjes, zindelijk;
- clothes, nette kleederen; she keeps her house very -,
zij houdt haar huis zeer zindelijk; - dressed, netjes
gekleed; 2. ordelijk, eenvoudig, welvoeglijk, proper;
- dress, nette -, eenvoudige kleeding; 3. kuisch, eer
- style, gekuischte stijl; 4. zuiver, rein: 5. behen--bar;
dig; 6. (kh.) netto, zuiver ; -- weight, netto' gewicht; amount, zuiver -, netto bedrag; - receipts, zuivere ontvangsten (na aftrek van de onkosten). 5 -NESS, S. 1. netheid, zindelijkheid; 2. ordelijkheid; 3.reinheid,gekuischtheid, (van stijl), v. *-Ess, V. ossendrijfster. v.
Neat, (niet), bw. (kh.) het netto bedrag opmaken.
Neb, (neb). s. 1. neus, bek (van een vogel); 2. tuit; 3.
(gem.) muil, m.
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Nebuchadnezzar, (neb joe -ked-nez'-ar), in. (Bijti,) Nebukadnezar (m. n.).

Nebula, (neb' joe-le), s. (mv. nebulae), 1. (gen.) nevel (op
het oog), m.; 2. (stern.) nevelvlek, v. *...AR, ('-ur), bn.
tot de nevelen -, tot de wolken behoorend, wolken...,
nevel...

Nebule, (neb' joel), s. 1. nevel, m. wolk; 2. (gen.) vlek
(in het oog), v. *...OSITY, (- os'-i-ti), s. nevelachtigheid,
beneveldheid, v. *...ovs, (-us), bn. nevelig, beneveld,
bewolkt.
Necessarian, (nes'-es-see'-ri-un), m. aanhanger der nood
-zakelijhdsr,m.
Necessaries, ( nes'-es-se-ries),s.m.v.levensbenoodigdheden,
V. mv. *... ARILY, bijw. zie NECESSARY. 5 ...ARINESS, ('-Seri-nes), s. gmv. noodzakelijkheid, v. *...ARY, ('-se-ri), bn.
1. noodzakelijk, noodig; - tosafety, noodzakelijk voor de
veiligheid; a man of courage was -, er werd een man
van moed vereiseht; it is - that, het is noodzakelijk
dat; it is -- for him, hij moet volstrekt; het is voor hem
j noodig ; to render one's self -, zich onmisbaar maken;
1 if -, desnoods, zoo noodig. als het noodig is; - cause,
onvermijdelijke oorzaak; - effect, - consequence, noodza] kelij k gevolg; 2. verplicht, onvermijdbaar; 3. kort en bondig, afdoend. -, s. 1. heimelijk gemak, sekreet, o.; 2.
behoefte, v.; zie NECESSARIES.
Necessitarian, (nes' -es-si-tee'-ri-un), zie NECESSARIAN.
Necessitate, (nes-es'-si-tet), bw. 1. noodzakelijk -, noodig
maken; 2. noodzaken, dwingen, nopen. *- D, dw. tin.
genoodzaakt enz.; zie NECESSITATE. ...ING, dw. bn.
noodzakend enz. 5 ...ioN, (-tee'-sjun), s. (het) noodzaken
enz.; zie NECESSITATE.
Necessitied, (ne-es'-si -tid), *...ous, (ni-ses'-si -tus), ho.,
-LY, bijw. behoeftig, arm. *...OUSNESs, s. *...UDE, ('-i-tjoed),
S. behoefte, armoede, v. nood, m.
Necessity, (ne-ses'- si-ti), s. (-ies), 1. noodzakelijkheid, v.;
to act from -, uit nooddwang handelen; to lie under a
- to, in de noodzakelijkheid zijn van; to be brought
under the - of, genoodzaakt worden tot ; to lay
under the - of de noodzakelijkheid opleggen, noodzaken tot; there is no -, hot is niet noodig; it is of -,
1 bet is noodig: to make a merit of -, (spr.) uit den nood
een deugd maken; - has no law, (spr.) nood breekt wet;
-'s sharp pinch, de harde wet der noodzakelijkheid; 2.
noodwendigheid, v. nooddwang, m.; 3. behoefte, v.; 4.
(het) noodige. 5 ...TIES, s. niv. de benoodigdheden; -- of life,
levensbehoeften.
Neck, (nek), s. 1. hals, nek, m. ; to ,fall about one's
-, iem. om den hals vallen; to wring a bird's -, een
vogel den hals omdraaien; to break the -, den nek
breken; (fig.) het zwaarste werk doen; to have a - and
- race, dicht naast elkander loopen; to come in - and-,
(hij de wedrennen) te gelijk aankomen; this horse won by
half a -, dit paard won het op een halve-hals-lengte;
to come on the - of, onmiddellijk konen. aan; - and
heels -- or nothing, hals over kop; with. - furry, niet
onstuimige drift;stif -, stijve nek; (fig.) halsstarrigheid;
wry -, schoeve hals, - nek; 2. (vrouwen)borst, v.; 3. bergpas, m.; 4. - of land, landtong; 5. - of the anchor,
(zeev.) ankerkruis; 6. - of a gun, hals van een kanon;
7. (muz.) hals (eenei viool enz.); 8. krop (van een vogel);
9. (kunst.) spil, as, v. oor, 0.; 10. keep, v. 5 - ASTRAGAL,
s. (bk.) hals-, kraagband, rn. * - BAND, s. hemelkraag, In.
*-BEEF, s.nekvleesch(van een geslacht beest),o. 5 -CLOTH,
* -ATF.E, * -KERCHIEF, S. das, v. halsdoek, m. *- FILLETS,
s.mv. (zeev.) broekingoog, o. *- LACE, S. 1. halsband, m.
- snoer, o.; an anodine -, (fig.) een strop, de galg; 2. (zeev.)
ijzeren band om den mast, m.; - runner, das -, kravatring, m. 5 -LACED, ho. geteekend als niet een
halsband. *-LAND, s. landtong, v. 5 -PIECE, s. halsstuk
(kanon), o. *-RING, m. halsring, -beugel, m. *-TYE, S.
zie NECKCLOTH. *-VERSE, s. het vers Tisereremeivan den
listen psalm, *-WEED, S. (fig.) hennep, m. hangtouw, o.
Necrolite, (nek'-ro-lajt), s. (delfst.) soort trachiet, in.
Necrological, (nek-ro-lodsj'-ik -ul), ho. tot de sterflijs
opgave her overledenen behoorend. *...OI.O--ten,od
GIST, (-rol'-o-djist), m. beoefenaar der necrologie, statisticus, m. 5...OLOGY, (-rol-u-dji), S. (-bes) 1. opgave -,
statistiek der overledenen, sterftelijst; 2. levensbeschrijving eens afgestorvenen, v.
Necromancer, (nek'-ro-men-sur), m. v. zwartkunstenaar,
-kunstenares: waarzegger -, -ster door de zwarte kunst,
m. V. 5...MANCY, ('-i,Ien -si), s. gmv. zwarte kunst, too-
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verfij, waarzeggerij, v. ..MANTIC, ('-men -tik), bn., -ALLY,
bijw. tot de zwarte kunst behoorend, op de wijze der
zwarte kunst ; necromantisch. -, s. 1. toovermiddel, o.;
2. bezwering, V.
Necronite, (nek'-ro-najt), s. stinkende veldspaath, m.
Necrophagous, (nek-rof'-e-ghus), bn. zich met doode
lichamen voedend; op lijken azend.
Necropolis, (nek-rop'-o-lis), s. stad der dooden, v.
Necroscopic, (nek-ro-skop' -ik), bn. (recht.) lijkschouwend.
Necrosis, (ni-kro'-zis), s. (gen.) beenvreet, v. koudvuur, o.
Nectar-, (nek'-tur), s. (fab.) nektar, godenwijn, -drank,
m. * - EAL, (-tee'-ri-ul), * - EAN, (-tee'-ri-un), * - SOUS,
(-tee'-ri-us), *- IAL, (-tee'-ri-ul), bn. nektarachtig, nektar... * - ED, (nek'-te-rid), bn. met nektar gemengd.
*-EOUSNESS, (-tee'-ri-us-nes), s. (het) nektarachtige.
*-IFER,ovs, (-if'-ur-us), bn. nektar-, honigdragend, -voortbrengend. -INE, (nek'-tur-ien), bn. zoet als nektar. -,
s. (plant.) nektar-perzik. v. *- IUM, (tee'-rium), s. (plant.)
honigbuis, V. -kelk, ni.
Neetarizé, (nek' -tur-ajz), bn. zoet (als nektar) maken.
*-D, dw. bn. zoet gemaakt. *...ING, dw. bn. zoet makend. -, S. (het) zoet maken.
Nectary, (nek'-tur-i), s. (-ies), (plant.) bloem -, honigkelk, m.
N ed, (ned), m. NEDDY, (ned-i), (verk. Edward), Eduard (m. n.).
Nedder, (ned'-dur), s. adder, v.
Neebor, (nee'-bor), Zie NEIGHBOR.
Need, (nied), s. 1. nood, m. behoefte, v.; to have of, noodig hebben; behoefte hebben aan; I have no
further - of your aid, ik heb uwe hulp niet meer
noodig; there is no - of denying thy guilt, het is niet
meer noodig uwe misdaad te ontkennen; what - is there
of? wat is het noodig te? to be -, to stand in - of,
noodig hebben (iets); to stand in great - of, zeer benoodigd zijn (iets); he had - rise betimes that would
please every body, (spr.) wie iedereen behagen wil moet
vroeg opstaan; at -, desnoods; in case of -, in geval
van nood; address in case of -, (kh.) noodadres; a friend
in - is a friend indeed, (spr.) in den nood leert men
zijne vrienden kennen; at your -, zoodra gij het noodig
zult hebben; to do one's -s, zijne behoefte doen; if - be,
(recht.) des noodig; 2. armoede, v.; 3. nood, m. gevaar, o.
* -FIRE, s. (zeev.) baken-, alarmvuur, o. *- NOT, s, deugniet, m.
Need, (nied), bw. en ow. behoeven, noodig hebben-, I twenty pounds, ik heb twintig pond (sterling) noodig;
take what you -. neem wat gij noodig hebt; money was
-ed, er was geld noodig; whatever else should be -cd?
wat zou er nog meer noodig zijn? - I tell you that?
heb ik noodig u te zeggen, dat ? you - not be told, het
is niet noodig u te zeggen; - I come? moet ik volstrekt
komen? *-, ow. 1. noodig zijn; all that -s, al wat
noodig is; 2. moeten, behooren; none - be ashamed to,
niemand behoeft (behoort) zich te schamen te...; they but rise, zij behoeven slechts op te staan; I - look changed,
ik moet wel veranderd zijn; nothing which - distress
you, niets dat u moet verontrusten. 5 -ED, dw. bn.
noodig gehad, - geweest enz.: zie NEED, bw. en ow.
*-ER, ('ur), M. V. 1. die (iets) noodig heeft; 2. behoeftige, M. v. * - FUL, bn., * - FULLY, bijw. 1. behoeftig, nood
noodwendig, noodzakelijk. -, s. (het) noodige.-druftig;2.
*-FULNESS, s. noodwendigheid, noodzakelijkheid, v.
Needily, (nied'-i-li), bijw. zie NEEDY. * ...NESS, S. g?nv.
armoede, nooddruft, behoefte, v.
Needing, (nied'-ing), dw. bn. noodig hebbend, - zijnd, *-,
s. (het) noodig hebben, - zijn enz.; zie NEED, bw., en ow.
Needle, (nie' dul), s. 1. naald, y.; carpet -, rug-, tapisserie-naald; sewing-, naainaald; sailmaker's -, zeilma
bolt-rope -, lijknaald; packing-, paknaald;-kersnald:
netting-, knoopnaald; gold eyed -, naald met vergulden
kop; best drill-eyed -s, naalden van eerste qualiteit;
-s warranted not to cut in the eye, naalden wier kop
den draad niet doorsnijdt; 2. (kompas)naald, v.; dip of
the -, (zeev.) inclinatie van de naald; variation of the
-, declinatie van de naald; 3. (mil.) (kardoes)naald; 4.
spits (van een berg), v.; 5. (zonne)wijzer, m. N-BOOK, s.
naaldenboekje, 0. * -CASE, s. naaldenkoker, m. 5 -FISH,
s. n aaldvisch, m. * - FUL, s. endje garen, draadje, o.
*- FUR.zE, s. (plant.) naaldebrem, v. *-GUN, s. naald-,
achterlaadgeweer. 0. *-MAKER, *MANUFACTURER, m.
naaldenmaker, m. *- oRE, s. (delfst.) naalderts, o. * - PA-

s. naalden -, speldenpapier, o. * -SHAPED, bn. naald
* SHELL, s. zeeëgel, m. *- STONE, S. (delfst.)-vormig.
naaldsteen, m. *- TIN, S. (delfst.) naald-tinerts, o.
*-WEED, s. (plant.) naaldkervel, v. *- WIRE, s.ijzerdraad
voor naalden of spelden, m. o. *- wo5I(, S. 1. naai-, naaldenwerk, o.; to do -, met de naald werken, naaiwerk
verrichten; 2. tapijtwerk, o. *-woRM,s.(gen.)naaldworm,
m. * -ZEOLITE, s. naald-zeoliet (zeesteen), m.
Needle, (nie'-dul), bw. en ow. naaldvormig kristalliseeren.
*--D, dw. bn. gekristalliseerd. *- R,, ('-ur), m. naalden
-maker,.
Needless, (nied' -les), bn., *-LY, bijw. nutteloos, noodeloos, te vergeefs. *- NESS, s. nutteloosheid, noodeloosheid, v.
Needling, (nied'-ling), dw. ho. kristalliseerend. *-, s.
(het) kristalliseeren, kristallisatie, v.
Needly, (nied' -li), bijw. noodzakelijkerwijze.
Needment, (nied'- ment), s. benoodigdheid, v.
Needs, (nieds), bijw. volstrekt noodzakelijk, onvermijdelijk; I must - know it, ik moet het volstrekt weten;
she would -go away, zij wilde volstrekt gaan; - must
when the devil drives, (spr.) nood breekt wet.
Needy, (nied' -i), bn. arm, nooddruftig, behoeftig; relieve
the -, help de armen.
Ne'er, (neer), zie NEVER.
Neese, (niez), ow. zie SNEEZE. *-WORT, s. (plant.) nieswortel, m. -kruid, o.
Ne-exeat,(ni-eghz'-i-et), s. verbod het land te verlaten, o.
Nef, (nef), s. (bk.) schip eener kerk, o.
Nefandous, (ni-fen'-dus), bn. afschuwelijk.
Nefarious, (ni-fee'-ri-us), bn., * - LY, bijw. verfoeielijk,
boosaardig. * - NESS, s. verfoeielijkheid, boosaardigheid,v.
Neganipauts, (ni'-ghen-i-pauts), s. (kh.) soort Oostindische katoen, v.
Negation, (ni-ghee'-sjun), s. ontkenning, v.; by way of
-, ontkennenderwijs.
:1s egative, (negh'-e-tiv), s. 1. ontkenning, v.; (taalk.) ontkennend gezegde, o.; - pregnant, (red.) ontkenning met
bevestiging eener andere zaak; to answer in the -, ontkennend antwoorden, neen zeggen; 2. (recht.) recht van
weigering, veto, o. *-, bn., *- LY, bijw. 1.-ontkennend;
2. weigerend. *-, bw. 1. weêrleggen, het tegendeel bewijzen; 2. verwerpen, bestrijden (een voorstel). *- D, dw.
bn. weerlegd enz.; zie NEGATIVE, bw. * - NESS, s. (het)
ontkennende.
Negatory, (negh'-e-tur-i), bn. ontkennend.
Neglect, (negh-lekt'), s. gmv. 1. verzuim, o.; - of duty,
plichtverzuim; - of form, verachting der vormen; 2.
verwaarloozing; 3. koelheid, onbeleefdheid, v.; my resentment for past -, mijn wrok wegens vroegere minachting; 4. vergetelheid, verachting, v.; such a - of her
own dignity, zulk een verachting van hare zelfwaardij; 5.
onbruik, o.; to fall in -, in onbruik raken. *-, bw. 1.
verzuimen; to - to pay, to - paying, verzuimen te
betalen; 2. verwaarloozen; 3. veronachtzamen. * - ED,
dw. bn. verzuimd enz.; Zie NEGLECT, bw. * -EDNESS, s,
(het) veronachtzaamd -, geminacht worden, minachting.
v. *- ER, ('-ur), m. v. 1. verzuimer; 2. verwaarloozer,
-sster, m. v. 5 -FUL, bn., 5 -FULLY, bijw. 1. nalatig; 2.
koel, minachtend; - countenance, koel -, droog uiterlijk.
*-ING, dw. bn., -LY, bijw. verzuimend enz. -, s.
(het) verzuimen enz.; zie NEGLECT. * -ION, (-lek'-sjun),
s. verzuim, o. * - IVE, bn. nalatig, onoplettend.
Negligee, (negh-li- djee'), s. ochtendgewaad, o
Negligence, (negh'- li-djens), s. nalatigheid, v. *...ENT,
bn., -LY, bijw. 1. nalatig, onachtzaam, onoplettend; 2.
onverschillig (jegens), minachtend.
Negotiability, (ni-gho-sji-e-bil'-i-ti), s. (kh.) verkoop
verhandelbaarheid, v.*...TIABLE,(ni-gho'-sji-bl),-barheid,
bn. (kh.) verkoop -, verhandelbaar, om te zetten.
Negotiant, (ni-gho'-sjunt), m. v. handelaar, -ster,koopman, koopvrouw. negotiant, m. v.
Negotiate, (ni -go'-sjet), ow. en bw. 1. handelen, handel
drijven; 2. sluiten (een boning); 3. verhandelen; to bills, wissels disconteeren, - plaatsen; 4. onderhandelen.
*-D, dw. bn. gehandeld enz.; zie NEGOTIATE. 5 ...ING,
dw. bn. handelend enz. -, s. (het) handelen enz.; zie
NEGOTIATE. * ...ION, (- ee'-sjun), s. 1. (handels)zaak 2.
onderhandeling;3. verhandeling ,plaatsing,disconteering,
v.; -- for time, verkoop op tijd, premietrekking; for mi/
-, opdat ik in staat zij den wissel te plaatsen; in -of, als onderpand van.
PER,
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Negotiator, (ni-gho-sjee'-tur), m. *...TRIX, V.1. handelaar, Neonomian, (ni-o-no'-mi-un), m. ontwerper -, smeder van'
-ster; 2. verhandelaar, -ster; 3. onderhandelaar, -ster, m v.
nieuwe wetten, m.
Negress, (ni'-ghres), v. negerin, v.
Neophyte, (ni'-o-fajt), m. v. 1. nieuwbekeerde; 2. niouNegro, (ni'-ghro), m. (-es), neger, moor, m. * -BOAT, S.
weling, beginner, -ster, m. v.
negerboot (op de Afrikaaiische kust), v. *_Boy, M. Neoptolemus, (ni-op-tol'-i-mus), m. Neoptolemus (m. n.).
negerjongen, m. * -DRIVER, in. negeropziener, blank- Neoterie, (ni-o-tur'-ik), m. v. 1. nieuweling; 2. nieuwere,
officier, m. *-FISH, s. Amerikaansche baars, m. * -GIRL,
M. v. *-, *-AL, ('-ui), bn. nieuw, nieuwerwetsch.
v. negermeisje, negerinnetje, o. * -HEAD, s. soort tabak, Nep, (nep), s. (plant.) kattekruid, o. valeriaan, v.
V. ' * -LAD, m. negerjongen, m. *- WOMAN, s. negerin, Nepaul, (ni'-paol), s. (aardr.) Nepaul (Azië), o.
vrouw van een neger, v.
('-ajz), s. mv. bewoners van Nepaul.
Negroland, (ni'-ghro-lend), s. Nigritië (Afrika), o.
Nepenthe, (ni-pen'-thi), s. 1. (plant.) zek. plant, v.; 2.
Negroloid, (ni'-ghro-lojd), bn. 1. als een neger uitpijnstillend middel, o.; 3. tooverdrank, m.
ziend; 2. de negers betreffend.
Nephelin, (net'-i-l.in), s. (delfst.) soort kristalaarde (uit
Negropont, (ni'-ghro-punt), s. (aardr.) Negropont (Grieden Vesuvius enz.), v.
kenland), o.
Nephew, (nev' joe), m. broederszoon, neef, m.; grand-,
Negus, (ni' ghus), s. 1. wijn-limonade, v.; 2. koning (inz.
tweede achterneef.
van Abessinië), m.
Nephralgia, (ni-frel'-dji-e), *...GY, ('-dji), s. nierziekte, v.
Nehemia, (ni-hi-maj'-e), m. (Bijb.) Nehemia (m. n.).
Nephrite, (nef'-.rajt), s. (delfst.) niersteen, m.
Neif, (nief), s. (Shak.) vuist, v.-, m. v. slaaf, m. slavin, v. Nephritic, (ni frit'-ik), -AI., ('-ul), bn. 1. de nieren
Neife, (nief), v. leenvrouw, vazalin, v.
betreffend,
nier...,
nieren...; -, disease, nierziekte; Neigh, (nee), ow. hinniken. *-, s. gehinnik, o. *-ED,
colic, vierenwee; - stone, niersteen; - wood, (plant.)
dw. bn. gehinnikt.
blauw sandelhout; 2. aan nierziekte lijdend, nephritisch.
Neighbor, (nee'-bur), m. v. 1. buurman, m. -vrouw,
*-, s. middel tegen de nierziekte, o. *...TIS, ('-tis), s.
v.; a next-door -. naaste buur; to live like good -s, als
(gen.) nierontsteking, v.
goede buurlieden (buren) te zamen leven; 2. naaste, m. v. Nephrotomy, (ni-frot'-o-mi), s. (heelk.) niersnede, v.
evenmensch, m.; to love one's -, zijnen naaste liefhebben; Ne plus ultra, (ni- plus-ul'-tre), s. niets daar buiten,
3. (kh.) handelsvriend, correspondent; 4. concurrent; 5.
- daar boven, alles overtreffend, nee plus ultra.
(Shak.) vertrouwde, m. *-, bn. (Shak.) naburig. *-, Nepotism, (nep'-o-tism), s. 1. liefde voor -, begunstiging
bw. 1. wonen naast, belenden (aan); 2. bekend -, gemeenvan neven (bloedverwanten), v. nepotisme, o. *...IST,
zaam maken; to - it, naburig doen zijn, tot buren
In voorstander van het nepotisme, .m.
maken. *-HOOD, s. 1. nabuurschap, v.; in good -, als Neptune, (nep'-tjoen), m. (fab.) Neptunus (god der zee),
goede buren; 2. omgeving; 3. omstreek, v. omliggend
m. *...IAN, (-tjoe'-ni -un), bn. Neptunisch. *...IST, (nep'land, o.; 1 came into this - only yesterday, ik ben eerst
tjoe-nist), m. aanhanger der leer dat de aarde eens
sedert gisteren hier; a good - forgame, goed jaagland.
geheel met water overdekt was, Neptunist, m.
-ING, bn. naburig, uit den omtrek; the -- woods, de Nereid, (ni -ri-id), v. (fab.) zeenimf, nereïde, v.
-omliggende bosschen. *-LINESS, S. 1. buurschap, v.; Nereus, (ni'-ri-us), m. (fab.) Nereus (zoon van Oeeanus
there was no - hetween us, wij hielden geen buurschap.
en Thetys), m.
*-LY, bn. en bijw. 1. als buur, - buren; 2. verdraag- Nerite, (ni'-rajt), s. soort weekdier, o. drijfslak, v. *...TITS,
zaam, inschikkelijk; you are not -, gij zijt niet vriende(nur'-it-ajt), s. versteende nerite, v.
lijk. * -srrrv, s. gmv. nabuurschap, v.
I Nero, (niro), m. Nero (Thom. keizer), m.
Neighing, (nie'-ing), dw. bn. hinnikend. *-, s. (het) Neroli, (nur'-o-li), s. geest -, in. aftreksel van oranjehinniken.
bloesem, o.
Neither, (ni'-thur. naj'-thur), onb. vnw. 1. noch de Nerval, (nur'-wul), bn. de zenuwen betreffend, zenuw...
(het) een of ander, noch de eenen of anderen, deze Nerve, (nurv), s. 1. (ontl.) zenuw; 2. (fig.) zenuw, kracht,
noch gene; - party, geen van beide partijen; on - side,
v.; he is a man of -, hij is een man vol (geest)kracht;
aan de eene noch de andere zijde; we want -, wij hebthe -s of discipline, het vermogen der krijgstucht; -s
ben geen van beide noodig; 2. geen, geene, niet een;
of iron, ijzeren zenuwen; 3. (bk.) ribben, v. mv. * -LESS,
- of them was present, niet één hunner was tegenbn. 1. zonder zenuwen; 2. (fig.) krachteloos, flauw.
woordig, - was er bij; he knew - of us, hij kende nie*._SHAKEN, bn. geschokt -, verzwakt van zenuwen.
mand onzer. *-, voegw. 1. noch; - the king nor the Nerve, (nurv). bw. sterken, kracht geven aan. *-D,
queen, noch de koning noch de koningin; - he nor I
(nurvd), dw. bn. gesterkt.
am capable of it, hij noch ik zijn daartoe in staat; 2. Nervii, (nur'-wi-aj), s. env. Nerviërs (Oud-Belgische volksook niet: - are these all our losses, ook zijn dit niet al ! stam), m. mv.
onze verliezen; you are not satisfied, nor I -, gij zijt Nervine, (nurv'-ien), bn. op de zenuwen werkend. *-,
s. (gen.) middel tegen de zenuwzwakte, o.
niet voldaan, ik evenmin; - way. onzijdig.
Nel, (nel), 5 -LY, v. (verk. Eleonor), Nelly,Eleonora(v. n.). Nervose, (nur'-woos), bn. (plant.) geribd.
Neil, (nel), m. (verk. Oliver), Olivier (ni. n.).
Nervous, (nurv'-us), bn., 5 -LY, bijw. 1. zenuwachtig;
- disease, zenuwziekte; to feel -, zich zenuwachtig
Nemaline,(nen'-e-lajn), bn. (delfst.)vezelvormig,vezelig.
* ...LITE,('-lajt), s. (delfst.) vezelige hydraat van mag- voelen; 2. gespierd, krachtig; 3. (plant.) met ribben.
nesia, m.
*_NESS, s. 1. kracht, gespierdheid, v.; 2. zenuwen Nemean, (ni-mi'-un), bn. (fab.) nemeïsch.
weefsel, o.; 3. zenuwachtigheid, zwakheid van zenuNemesis, (nem'-i-sis), v. (fab.) Nemesis, wraakgodin, v.
wen, v.
Nemolite, (nom'-o-lajt), s. boomsteen, m.
Nervure, (nur'-wjoer), s. 1. (plant.) ribben; i. kerven
Nemoral, (riem'-o-ru.l), *...ous, (-us), bn. boschachtig,
(der insecten), v. inv.
woud..., Bosch.,.
Nervy, (nurv'-i), bn. gespierd, forsch.
Nempne, (nemp' -ne), bw. roepen, noemen.
Nescienee, (nes'-shens), s. gmv. onwetendheid, v. (het)
Nenia, (ni' -ni-e), s. klaag-, treurzang, m.
niet-weten.
Nesh, (nesj), bn. zacht, teer.
Nenuphar, (nen'-joe-fur), s. (plant.) waterlelie, v.
Neodamode, (ni-od'-e-mood), m. (oudt.) nieuw-toege- Ness, (nes), s. voorgebergte, o. kaap, v.
laten burger (in Griekenland), m.
Nest, (nest), s. 1. nest, o.; it was a mare's -, (spr.) het
Neogamist, (ni-ogh'-e-mist), in. v. jonggehuwde, in. v.
was een storm in een glas water; to look for a mare's
-, (spr.) spelden op laag wster zoeken; he had found a
Neologie, (ni-o-lodsj'-ik), *-AL, ('-ul), bn., 5 -ALLY,
bijw. tot nieuwe woorden behoorend, neologisch.
mare's -, (spr.) hij vond den vogel gevlogen; to feather
one's -, (spr.) zijne schaapjes op het droge hebben;
...oGlsat, (-ol'-o-djisin), s. 1. (het) invoeren van nieuwe
woorden in de taal; 2. nieuw woord, v. nieuwe uitdrukesculent --, zwaluwennest ; 2. nest, broedsel, o.; a - of
king, v. neologisme, o. 5 ...iGIST, (-ol'-o-djist), In smeder
rabbits, een nest konijnen; 3. (fig.) verzameling, v. troep,
van nieuwe woorden, neoloog, neologist, rn.*...oGIzE, (-ol'In.; a - of rogues, (fig.) een nest gauwdieven; a - of
o-djajz), ow. nieuwe woorden invoeren, - smeden.*...oGIZAdrawers, penningkabinet; 4. kastje, o. lade, v.; 5. stel
TION, (-o!-o-dji-zee'-sjun), s. smeding -, invoering van
(bekers, ketels), o.; a - of boxes, een stel doozen; kettles
in -, ineenvattende ketels; 6. sluiphoek, m. woning, v.
nieuwe woorden, v. * ...oGY, ('-o-dji), s. glnv. 1. vorming -,
smeding van nieuwe woorden; 2. nieuwe richting in (godshol, o. 5 -cnrcKFN, s. nestkieken, o. *-cocK, s. broedhaantje, o. *_EGG, s. 1. nestei, o.; 2. (fig.) legpenning, m.
dienstzaken enz.), v. het moderne.
:
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Nest, (nest), ow. 1. nesten, broeden; 2. een nest storen;
to go a bird's -iitg, vogelnesten gaan storen.
Nestle, (nes'-sl), ow. 1. zijn nest maken; 2. nestelen; 3.
(fig.) zich nestelen, - vestigen; to - about, heen en

weder draaien, - loopen. k-, bw. 1. nestelen, doen
wonen; to - in, opsluiten. *-D, dw. bn. genesteld enz.;
Zie NESTLE. * ...ING, dw . bn . nestelend enz. -, s. 1.
(het) nestelen enz.; zie NESTLE; 2 . nestvogeltje, o. jonge
-, naakte vogel, m.; 3. nest, o.
Nestorian, (nes-to'-ri-un), m. v. Nestoriaan, m. Nestoriaansche (vrouw), Perziaansche christen, m. *-IsM, s.
stelsel -, o^ leer van Nestorius (patriarch van Konstantinopel in de vijfde eeuw), v.
Net, (net), bn. 1. zie 1\ EAT; 2. netto, zuiver. *-, s. 1.
net, vischnet, o.; casting -, werpnet; drag -, sleepnet;
to lay (spread) a -, een net leggen, - spannen; to
fall into a -, in een net vallen (ook fig.); 2. (kh.)
tulle, v.; spotted -, moesjes- tulle; bobbin -, bobbijntulle, -kant; plain -, effen tulle; silk -, zijden tulle,
blonde; 3. gebreidestof, v. tricot, o.; a - comforter,
een wollen cache-nez. *-cAP, s. haarnetje, o. * -LIKE,
bn. netvormig. * -MAN . m. nettenmàker, m . * -MAKER,
m. v. nettenmaker, - breier, -breister; tullefabrikant;
kant-, tullewerker, -ster, m. v. *-PURSE, s. netbuidel,
m. -beursje. o. * -WISE, bn. bij wijze van net, netswijze . 5- WORK, s. netwerk, o.
Net, (net), bw. netwerk vervaardigen; met een net
vangen; 2. netto wegen, - inbrengen.
Nether , (neth'-ur), bn. laag, lager, onder, beneden; the
- mill-stone. de benedenste molensteen; - Germany,
Beneden-Duitschland; the - Rhine, do Beneden -Rijn; de
- garments, de «onderkleederen; broek; - stocks,

kousen.
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onzijdige staten; 2. matig, kwaad noch goed; salt, (scheik.) middenzout; - tint, onbestemde -, vale
kleur; 3. (plant.) geslachtloos. 7 -, m. v. onzijdige, m.
v. *-, s. onzijdige staat, m. * -IST, m. onzijdige (per-

states,

soon), m . * -ITY, (-ul'-i-ti), S. 1. onzijdigheid, v.; armed
-, gewapende onzijdigheid; 2. middentoestand (kwaad
noch goed), m. *-IZE, (njoe-trul-ajz), bw. 1. onzijdig
maken; 2. (scheik.) neutraliseeren; 3. schadeloos maken;
vernietigen; parties that - each other, elkander opwegende partijen. * -IZATION, (-i-zee'-sjun), S. gmv. 1. (het)
onzijdig maken; 2. (scheik.) neutralisatie, v.
(-'ajzd), dw. bn. onzijdig gemaakt. *-IzER, ('-ajz-ur), s.
(scheik.) neutraliseerend bestanddeel, - lichaam, o.
*- IZIN G, ('aj z-ing), dw. bn. 1. onzijdig makend; 2.
(scheik.) neutraliseerend.
Neuvaines,(nj oe-weens'), s. mv. (r. k.) negendaagsche gebeden, o.- Inv.
Never, (new'-ur), bijw. 1. nooit, nimmer; - speak ill of
any body, spreek nooit kwaad van wien het ook zij; I
saw him - since, ik zag hem sedert nooit; - more,
nooit meer, nooit weder; well! I - did! wel! hoe is
het Gods mogelijk! 2. niet, geenszins: he - moved , hij
bewoog zich niet; - fear; vrees niet. she - once closed
her eyes during the night, zij look den ganschen nacht
geen oog; you will see - the worse, gij zult er daarom
niet te slechter om zien; he answered - a word, hij antwoordde hoegenaamd niets; - mind, ik geef er niet om;
- a whit, volstrekt niet; - a one, niet een; 3. wat -,
welk het ook zij; these things though - so true, wherethey - so true, al behelsden die zaken nog zooveel
waarheid; by - so slow degrees, hoe langzaam ook; - so.
desirous, hoe begeerig ook; - so little, hoe klein ook;
at - mass, nooit. * - CEASING,bn .onophoudelij k . * -ENDING,
bn. oneindig, eindeloos. * -FADING, bn. nooit verwelkend.
* -FAILING, bn . onfeilbaar. *-HEARD OF, bn . ongehoord.
*-SATED, bn. nooit voldaan. 5 - TIRING, bn . nooit ver-

Netherlands, (neth'-ur-lends), s. mv. (de) Nederlanden.
Nethermost, (neth'-ur-most), bn. (overt. tr.) benedenst,
onderst, diepst.
moeid, onvermoeid.
Nethinim, (neth'-in-im), s. mv. tempelknechten (der oude
Nevertheless, (nev-ur-the- les'), bijw. evenwel, nochtans,
Hebreeuwen), m. mv.
ondanks dit.
Netop, (ni'-top), m. vriend, m.
Netted, (net'-tid), dw. bn. tot een net gemaakt enz. New, (njoe), bn. 1. nieuw; a - coat, een nieuwe rokt
a - house, een nieuw huis; a pair of- boots, een paar
Netting, (net'-ting), dw. bn. tot een net makend enz.;
nieuwe laarzen; the - town, de nieuwe stad; spick and
wad -, proppennet. *-, s. 1. netwerk enz., o.; zie NET;
span -, spiksplinternieuw; 2. versch (brood, welk enz.);
2. (zeev.) verschansingskleed, -net, vinkennet,o.; boarding
3. nieuw, pas aangekomen, pas gebeurd; - discovery,
-, enternet; bowsprit -, stagzeilnet. *-, bn. netvormig.
nieuwe ontdekking,; a - work, een nieuw werk; - wine,
-Box, s. borduur-, breikussen, o. *-N EEDLE, s . knoopnieuwe (jonge) wijn; - potatoes, nieuwe aardappelen;
naald , v. * -PIN, S. knoop-, breipen, V. * -RAIL, S. (zeev.)
-- herring, nieuwe haring; - fashion, nieuwe mode; verschansingsleuning, v. *- SAIL, s. schanskleod, o.
metal, nieuw metaal; the - moon, de nieuwe maan; the
*-VISE, s. knoopschroef, v . * -WEIGHTS , s. mv. kantklos - year, het nieuwe jaar; to wish a happy - year, met
sell, v. mv.
het nieuwe jaar gelukwenschen; - style, nieuwe stijl
Nettle, (net'-tul), s. (plant.) netel, v.; stinging -, brand(Gregoriaansrhe jaartelling); is there any thing - ? is er
netel. * _HEMP, S. (plant.) netelhennep, m . * -RASH, S.
iets nieuws? to put on the - man, (Bijb.) den nieuwen
(gen.) netelkoorts, v. * -STUFF, S. (zeev.) schiemansgaren,
mensch aantrekken, zich bekeeren; 4. nieuw, ongeoefend,
0. *- TREE, s. lotusboom, m. *=- TRIBE, s. brandneteljong; a - mind, een ongeoefend verstand; - to the
planten, v. mv.
transporting sight, niet gewoon aan het verrukkelijk geNettle, (net'-tul), bw. 1. branden, prikken (met netels);
zicht; - in office, nog nieuw in het ambt; 5. pas gekomen;
2. (fig.) ergeren, verbitteren. *-D, dw. bn. 1. geprikt;
- from school, pas uit (van) school; quite - from the
2. (fig.) verbitterd. *-R, ('-ur), m. v. 1. die prikt; 2.
country, pas uit het land -, pas uit het dorp gekomen; (fig.) die verbittert, terger. *...ING, dw. bn. 1. prikkend;
from the sickness, pas van de ziekte opgestaan; ---from
2. (fig.) verbitterend.
the needle, versch van de naald; a - man, een parvenu,
Neuralgia, (nj oe-rul'-dj i-e), *...GY,('-dj i),s.(gen.)zenuwpijn,
opkomeling; 6. nieuwerwetsch, modern;7.vernieuwd;on V. *...GIC, ('-djik), bn. pijnlijk door zenuw-aandoening.
account, (kh.) op nieuwe rekening. *-BLOWN, bn. pas ontNeurography, (nj oe-rogh'-1 -fl), s. zenuwenbeschrij ving,
loken. *-BORN, bn. pas-, nieuwgeboren, * -COINED, bn.
v. *... LOGICAL, (-lodsj'-ik-ul), bn. tot de zenuwenleer
1. nieuwgemunt; 2. hermunt. *_DINING, s. hermunt
behoorend. *...LOGY, (-rol'-o-dji), S. zenuwenleer, v.
geld, o. *-coMER, m. v. nieuwaangekomene, m. v.
Neuropter, (njoe-rop'-tur), s. (mv. -tera), netvleugelig
*-CONTINENT, s .(de)nieuwe wereld(Amerika) ,v. * -CREAinsect, o . * -AL, ( -nl), *-ous, ('-us), bn. tot de netTED, bn. nieuwgeschapen, herboren. * -DRESS, bw.
vleugeligen (insecten) behoorend.
Neurospast, (njoe'-ro-spest), s. pop, marionet, v.
opnieuw kleeden . * -DRESSED, dw. bn. opnieuw gekleed . 5 -DRESSING, dw. bn. opnieuw kleedend . * -FACE,
Neurotic, (njoe-rot' -ik), bn. 1. tot de zenuwen behoobw. nieuwe opslagen aan een kleed zetten . * -FArend; zenuwen...; 2. , zenuwversterkend; a -, een zeBRICATED, bn. nieuw -, pas gemaakt, pas gefabriceerd.
nuwversterkend middel.
*--FANCIED, bn . nieuwuitgedacht . * -FANGLE, bw . her-,
Neurotomical,(njoe-ro-tom'- ik-ul),bn. tot de neurotomie
vernieuwen. -D, dw. bn . hernieuwd . * -FANGLEDNESS,
behoorend. *... oMIST, (-rot'-o-mist), m. zenuwenontles. 1. nieuwigheid, nieuwe 'mode; 2. zucht voor neuder, m. *...owY, (-rot'-o -mi). s. zenuwenontleding, neu. wigheden, v. * -FASHION, bn. nieuwmodisch. -ED,
rotomie, v.
bn. nieuwmodisch gemaakt . * -FOuND, bn. nieuw -, pas
Neustria, (njoes'- tri -e), s. (oude aardr.) Neustril (Westontdekt. * -FOUNDLAN D, (njoe-faaund'-lend),s.NewfoundFrankrijk), o.
Neuter, (njoe'-tur), bn..1. onzijdig; to stand -, onzijdig -,
land, Terra-Nova (Noord-Amerika), o . * -GILD, bw. opneutraal blijven; 2. (nat. h.) geslachtloos; the -, de
nieuw vergulden. * -GUINEA , (njoe-ghi'-ni), s. NieuwGuinea (Australië), o. 5-INVENTED, bn. pas -, nieuwgeslachtloozen; zie NEUTRAL . *-, S. 1. onzijdige, m.
uitgevonden. * -MADE, bn. pas -, nieuwgemaakt.
V. o.; the -, de onzijdigen; 2. (taalk.) onzijdig geslacht.
DEL, bw.
bw. 1. nieuw fatsoeneeren; 2. hervormen. -ED,
Neutral , (njoe'-trul), bn., * -LY , bijes. 1. onzijdig; -
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dw. bn. nieuw gefatsoeneerd. -ING, dw. bn. nieuw fatsoeneerend. *-MOULD, bw. 1. omgieten; 2. (fig.) hervor-

beet, ni. *-D, dw. bn. afgeknabbeld enz.; zie NIBBLE.
*-R, ('ur), m. v. 1. afknabbelaar, -ster, knager, knaagster; 2. (fig.) vitter, -ster, m. v. criticus, m. *...ING, dw.
bn ., -LY, bijw. afknabbelend enz. -, s. (het) afknab-

vitten, knagen (aan den roem van). *-, s. (vissch.)

oogen.

men, vervormen . * -oRL^ANS, (njoe-or-liens'), s. NieuwOrleans (Noord-Amerika) , o., *- PATTERNS, S. mV. (kh.)
nieuwe monsters, o. mv . * -POINT, bw. opnieuw slijpen,
belen enz .; • zie NIBBLE.
- punten . * -TESTAMENT, s. (het) Nieuwe Testament, Nicaragua, (nik-e- ree'-ghwe), s. Nicaragua (MiddenEvangelie, o. * -TRIAL, S. (recht.) herziening (van een
Amerika), o. 5 -woon, s. rood-, verfhout, o.
vonnis), v . * -VAMP, bw. (kleêrm.) lappen, flikken. Nice, (najs), bn., *-LY, bijw. 1. fijn; - tissue, fijn weef* -YEAR'S-DAY, s. nieuwjaarsdag, m. - feest, o. *-YEAR'Ssel; - tint, fijne tint, - kleur; - and thin cut, fijn en
GIFT , s. nieuwjaarsgeschenk, o. *-YORK, (noe'-jork),
dun gesneden; 2. geestig, fijn, keurig; 3. nauwkeurig,
S. New-York (Noord-Amerika), o . * -ZEALAND, (njoeprecies; - workmanship, fijne -, preciese bewerking; zie'-lund), s. Nieuw-Zeeland (Australië), o. *_ZEMBLA,
proportions, nauwkeurige evenredigheden; - rules, juist
(njoe-zem'-ble), s. Nova-Zembla, o.
omschreven - wetten, eglementen; 4. kiesch; a -point,
Newel, (njoe'-il), s. 1. (bk.) spil van een trap, v.; (fig.)
een kiesch vraagstuk; - experiment, een moeielijke
iets nieuws.
waarneming; - difference, fijn verschil, 5. gekuischt,
Newgate, (njoe'-ghet), s. naam eenar gevangenis te
gevoelig; - ear, fijn -, gekuischt oor; - touch, fijne
Londen ; a - bird, (fig.) een galgenaas, een gauwdief; two
toets; - taste, kiesche smaak; eye, scherpziend c og;
and two, - fashion,_ (Shak.) twee aan twee, als galeiboea - hand, een lichte hand; - discernment, juist -, fijn
ven; - calendar, statistiek der gevangenissen; verzameoordeel; 6. gestreng, nauwlettend; a - judge, een geling van schetsen uit de lijfstraffelijke rechtspleging.
streng rechter; a - critic, een gestreng beoordeelaar; to
Newing, (njoe'-ing), s. broodbakkers -gest, v.
be more - than wise, meer bedilzucht dan verstand
Newish, (n j oe'- isj ), bn. tamelijk -, vrij nieuw, versch.
hebben; 7. keurig (op eten en drinken, gedrag enz.); a
Newly, (njoe'-li), bijw. 1. nieuw enz.; zie NEW, bn.; 2.
- conscience, een kiesch geweten; - proceeding, kiesch
pas, laatst, jongst.
gedrag; 8. teer, licht bevlekt, brons; a -,flower, een tenNewness, (njoe' -nes), s. 1. nieuwheid; 2. onervarenheid;
gere bloem; 9. lichtgeraakt; 10. keurig, uitgezocht; to be
3, nieuwigheid, v.; -es,rieuwigheden,nieuwe denkbeel- in dress, to dress -ly, keurig op zijne kleederen zijn;
den, - plannen enz., v. o. mv.
11. lekker, welsmakend, welriekend; 12. lief, aardig,
News, (njoes), enk. en mv. 1. tijding, v. nieuws, bericht,
mooi; a - house, een lief huis; - people, vriendelijke -,
naricht, o.; - from Paris, tijdingen uit (van) Parijs; the
aardige menschen; a - man, een minzaam mensch; a
- is just arrived, de tijding is zoo even aangekomen;
- man, indeed! (spott.) een fraaie sinjeur, waarlijk!
what is the -? wat is er nieuws? what is the best -?
how - ! hoe lief! 13. gering, onbeduidend; 14. zwaarwat vertelt men goeds? any -? is er wat nieuws? this
tillend . * -NESS, s. 1. fijnheid; 2. liefheid; 3. kostbaar
was - to me, dit was nieuws voor mij; no -, good -,
keurigheid, viesheid; 5. nauwgezet--heid;4.ksc,
(spr.) geen tijding, goede tijding; evil - rides fast, while
heid; 6. bezwaarlijkheid, v.
. good - baits, (spr.) het kwade komt te paard en gaat
Nice, (najs), s. (aardr.) Nicea (Klein- Azië), o. *-AN,
te voet ; with - the time's with labor, (Shak.) de toekomst
('-sjun), *-NE, ('-sien), bn. Niceïsch; the - creed, (godg )
gaat zwanger van groote gebeurtenissen. *-Boy, m.
het Nicëische symbool.
krantenjongen, M. * -GATHERER, m. opzamelaar van Nicephorus, (ni-sef'-o -rus), m. Nicephorus (m. n.).
nieuwtjes, m. * -MAN, m. 1. krantenman, - ombrenger; Nicety, (naj'- si-ti), s. (-ies), 1. lekkernij; 2. aangenaam2. krantenverkooper, m. *-MONGER, m. verteller -, rondheid, fijnheid (van gehoor, smaak, verstand enz.); 3.
drager van nieuwtj , . , s, m. * -PAPER, s. krant, v. dagblad,
kieschheid, keurigheid; 4. j uistheid, nauwkeurigheid, v.;
o.; editor of a -, uitgever -, redacteur van een dagblad;
to a -, met de meeste juistheid, tot het uiterste ; 5.
subscriber to a -, geabonneerde op een dagblad. *-Room,
kieschheid (in handelwijze);6. fijnheid;7. spitsvondigheid,
s. leeszaal, v . * -VENDER, m. krantenverkooper, m.
V. F...IES, mv. 1. lekkernijen; 2. gezochte uitdrukkingen,
* -WRITER , s. dagbladschrijver, journalist, m.
fijne schakeeringen (in de taal), v. mv.
Newt, (njoet), s. kleine hagedis, v.
Nichar, (naj-kur), s. zek. plant, v.
Newton, (njoe'tun), m. Isaac Newton (Eng. wiskunste- Niche,(niesj), s. (bk.) nis, V. *-D, (niesjt), bn. met een nis.
naar en sterrenkundige, 1642-1727). *-IAN, (-to'- ni -un), Nicholas, (nik' -o -lus), m. Nikolaas (m. n.).
bn. van Newton, Newtonsch. -, m. aanhanger van Nick, (nik), s. 1. (Noorsche fab.) nik, waterdemon, m.;
Newton, Newtoniaan, m.
old -, (de) duivel; 2. (verk.) Nikolaas (m. n.); 3. juist -,
Nexible, (neks'- i -bl), bn. samenkneedbaar.
precies oogenblik, tipje; out of all -, bovenmate; 4. verfNext, (nekst), bn. en bijw. (vergr. tr. van near), 1. naast,
hout; 5. gelag, o. vertering, v.; 6. hoogste worp. m.
dichtst bij, eerstkomend, aanstaand, eerstvolgend; the 5 -NAME, s. bij -, spotnaam, m . * -NAME, bw. schelden,
house, het naaste huis; the - door, de naaste deur; the
spotnamen geven . * -NAMED, dw. bn. bijgenaamd; zie
- door but one, de tweede deur hiernaast; the - box,
NICKNAME.
de naaste loge; this life and the -, dit en het volgende Nick , bw. 1. juist treffen; 2. foppen, misleiden; 3.
leven; he sat - to me, hij zat vlak naast mij; - month,
(rijsch.) korten (den staart), engliseeren; 4. (timm.) in- week, aanstaande maand, - week ; - morning, den
kepen; 5. gelijken, overeenkomen (met).
volgenden morgen; the day - b^: fore Easter, de dag vóór Nickar - tree, (nick'-ur -tri), s. soort Oostindische boom,
Paschen; the - day but one, overmorgen; the - time I see
m. guilandina, v.
,you, den eersten keer dat ik u weder zie; when - you come, Nicked, (nikt), dw. bn. juist getroffen enz.; zie NICK, bw.
den eersten keer dat gij weder komt; the - chapter, Nickel, (nik' -il), s. nickel (soort metaal), m. * -ic, bn.
het volgende hoofdstuk; what was the - thing he said?
nickelachtig. -acid, nickelzuur, o.
wat zeide hij vervolgens? what -? wat dan? my - Nicker, (nik' -ur), m. listige gauwdief, schelm, m.
business was, mijne eerste bezigheid was; he was the -, Nicking, (nik' -ing), dw. bn. juist treffend enz.
hij was do eerstvolgende; to wear - to the skin, op de
1. (het) juist treffen; 2. (het) engliseeren enz.; zie
huid dragen; he is - heir, hij is de naaste erfgenaam;
NICKER.
2. (fig.) naast, naastliggend; - of kin, - in kindred, Nicknacks, (nik'-neks), s. inv., *... NACKERY, (-nek-ur-i), s.
naaste bloedverwant; to be - in extent to, bijna even
snuisterijen, v. mv. speelgoed, o.
uitgebreid als; faults - to unavoidable, misslagen bijna Nicodemus, (ni-ko-di'-mus), m. Nieodemus (m. n.).
onvermijdelijk; - to none, bijna geene. *-DooR, bijw. Nicolaitan, (nik-o-lee'-i-tun), bn. (kerk. gesch.) toenaam
naast, naast de deur.
van zek. verdorvene lieden van Ephesus.
Nias, (naj'-es), s. (valk.) nestvogel, m. *-, bn. eenvoudig. Nicosia, (ni-ko'-zji-e), s. (oude aardra Nicosia (KleinNib, (nib), s. 1. (vogel)bek, m.; 2. punt (eenar schrijfpen),
Azië), o.
v.; a hard -, a soft -, een grove -, een fijne pen. *-, Nicotian, (ni-ko'-sjun), bn. Nicotiaansch (bijnaam van
v. (vork.) Isabella (v. n.). *-, ow. vitten. *-, bw. 1. bede tabak, naar Jean Nicot). f-, s. tabak, v. *-INA,
dillen; 2. afpunten (eens schrijfpen). *-BIED, (nibd), dw.
(-sjun'-i-ne), *... COTIN . (nik'-o-tin), s. (scheik.) nicotine
bn. afgepunt enz.; zie NIB, ow. en bw.; hard - pen,
(geest van tabak), v.
grove pen.
Nictate, (nik' -tet), ow. 1. blikoogen, pinkoogen ; 2.
Nibble, (nib' -bul), bw. en ow. 1. afknabbelen; afknagen,
(veearts.) knipoogen. *-D, dw. geblikoogd. *...ING.
afgrazen; 2. trekkebekken; 3. (vissch.) aanbijten; 4. (fig.)
dw. bn. blikoogend. *... ION, (tee'-sjun), s. (het) blik-
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Nietitant, (nik'-tit-ent), bn. - membrane, (ontl.) blikvlies, o.

Nictitating, (nik-ti-tee'-ting), zie NICTATING.
Nide, (naj d), s. broedsel, nest, o.
Nidget, (nidsj'-it), s. bastaard, m. v.
Nidifieate, (nid'-i-fi-ket), ow. een nest maken, zich
nestelen. *...ION, (-kee'-sjun), S. nesteling, broeding, v.

Niding, (naj'-ding), m. lage kerel, bastaard, m.
Nidor, (naj'-dur), s. reuk, geur (van gebraden vleesch,
vet enz.), M. *--OSITY, (- os'-i-ti), s. gmv. geurigheid, v.
*-ous, ('-us), bn. riekend (naar gebraden vleesch enz.).
Nidulant, (nid'-joe-lunt), bn. broedend, nestelend. *...ATION, (lee'-sjun), s. 1. nesteling, broeding, v.; 2. broeitijd, m.
Nidus, (naj'-dus), s. nest, o.
Niebelungen, (ni-bloengh'-un), s. - lied, (het) Niebelungen-lied (middeleeuwsch Saksisch heldendicht).
Niece, (nies), v. nicht (broeders -, zusters dochter), v.;
grand -, achter-, tweede nicht.
Niello, (ni-il'-lo), s. (het) zwart emailleeren.
Nieve, (niewe), s. vuist, v.
Ni$e, (nif'-ul), s. kleinigheid, v. bagatel, o.
Niger, (naj'-dur), s. Niger (rivier), m.
Niggard, (nigh'-urd), bn., *- LY, bijes. 1. gierig, vrekkig;
2. spaarzaam, behoedzaam. *-, m. v. gierigaard, m. v.
vrek, m. *-, bw. karig toebedeelen, - toemeten. *- ISE,
('ajz), *- NESS, *-LINESS, *-Y, s. gierigheid, vrekkigheid, karigheid, v. *- IsH, ('-isj), bn. eenigszins vrekkig. *-LY,'bn. en bijw. zie NIGGARD, bn.
Nigger, (nigh'-ur), m. V. (gem.) zie NEGRO.
Niggle, (nigh'-ghul), bw. en ow. bespotten, voor den gek
houden. *- D, dw. be-, gespot. *-R, ('-ui), m. v. spotter,
-ster, m. V. *..,ING, dw. bn. spottend.
Nigh, (naj), bn., *- LY, bijw. 1. nabij, dicht bij, (ook fig.)
naast; a - kinsman, een naaste bloedverwant; he drew
-, -ly, hij schoof naderbij; - at hand, voor de hand,
ophanden; - to death, op het punt van te sterven; and far, heinde en verre; 2. bijna; he was - dead, hij
was bijna dood; he had well - let fall it, hij liet het
bijna vallen. *-, bw. (w. g.) naderen, nader komen.
*-NEss, S. 1. nabijheid; 2. naaste bloedverwantschap, v.
Night, (najt), s. 1. nacht, m.; at -, des nachts; by -,
bij nacht; to -, dezen nacht; over -, over nacht,
den avond te voren; last -, verleden -, deze nacht; a
-'s lodging, overnachting, nachtverblijf; a good -'s rest,
een rustige nacht; - is coming, de nacht valt; it was dark
-, het was stikdonker; het was in het holle van den
nacht; Twelfth -, Driekoningendag; the Arabian -s, de
duizend-en-een-nacht (Arabische vertellingen); 2. avond,
m.; at -, des avonds; to -. dezen avond; last -, gisterenavond ; Thursday -, Donderdagavond ; to wish
(bid) good -, goeden avond wenschen, - zeggen; 3.
tooneelvoorstelling, v.; the first -, de eerste voorstelling; an annual -, eene benefice-voorstelling. *-ANGLE,
s. (vissch.) nachtsnoer, o. *- ATTACK, S. (mil.) nachtelijke aanval, m. *- BIRD, s. nachtvogel, m. * - BLOOMING,
bn.. des nachts bloeiend. * - BORN, bn. geboren in
den nacht (ook fig.). * -BRAWL, S. nachtelijk rumoer, o.
*- BRAWLER, m. (Shak.) nachtzwerver, zwierbol, m.
* -BUTTERFLY, s. nachtvlinder, m. * - CAP, S. 1. nachtmuts, v.; 2. (fig.) glas grog alvorens slapen te gaan, o.;
to tie the .-, een tweede glas grog gebruiken. * - CART,
s. nachtwerkerskar, v. *- CROW, s. 1. nachtvogel; 2.
geitenmelker (vogel), m. DEW, s. nachtdauw, m.
* -DOG, s. (jag.) nachthond, m. * - DRESS, s. nachtgoed,
0. * -FALL, s. (het) vallen van den nacht, - van den
avond, avondschemering, v. * -FARING, s. nachtreis,
nachtelijke vaart, v. *- FIRE, s. 1. dwaallicht; 2. (mil.)
nachtvuur (in een bivouak), o. *- FLUTTERER, S.
nachtvlinder, m. - kapel, v. * - FLY, s. nachtvlieg, v.
*-FOUNDERED, bn. in den nacht verdwaald, * - GEAR,
s. nachtgoed, -toilet, o. *- GOWN. S. nacht-, slaapjapon,
v. * -GUARD, s. nachtwacht, v. * - HAG, S. nachtelijke
tooverheks, v. *- HAWK, S. nachtuil, m. *-- HERON, S.
nachtreiger, m. *- IRON, B. (kapp.) haarkrulijzer, o.
*-JAR, s. kraai, v. *MAN, m. nachtwerker, m. * - MARE,
*-MAR, s. nachtmerrie, v. * - PIECE, s. (schild.) kaarslichtstuk, o. *- RAIL, s. nacht-, slaapmantel, m. *- RAvEN, s. nachtvogel, m. * - REST, S. nachtrust, v. * - ROBBER, m. nachtelijk roover, m. * - RULE, s. nachtelijk
rumoer, o. * -SHADE, s. (plant.) nachtschade, v. -sIGNAL, S. (zeev.) nachtsein, o. * -- SMELLING ROCKET, S.
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nachtviolier, m. damastbloem, v. 5 -SOIL, s. (liet) nachtwerk, (het) sekreetruimen. *-STAND, s. nachttafel, v.
*_SWELLINGS. S. mv. nachtpuistjes,o. mv, * - THINGSS.mv.
nachtkleederen, o. mv. * - TIME, S. nacht, m. nachtelijk -,
avonduur, 0. * _TRIPPING, S, nachtzwerving, v. * - VISION,
s. nachtelijk vizioen, 0. *-WALK, s. nachtelijke -, avondwandeling, v. * -WALKER, m. V. slaapwandelaar, m. -ster,.
v. -, m. zwierbol, m.; -s, (recht.) dieven, m. mv.
*-WALKING, bn. 1. slaapwandelend; 2. in den nacht
rondzwervend. * -WANDERER, m. nachtelijk rondzwerver,
m. * - wANDERING, S. rondzwerving bij nacht, v. *- WARD,
bijw. tegen nacht-, tegen avondtijd, nachtelijk. * -WATCH,
s. i, nachtwacht, v.; 2. repetitie-horloge, o.; 3. wekker,
m. C-WITCH, S. tooverheks. v. *- WORK, s. 1. nachtelijk
werk; 2. nachtwerk, o.
Nighted, (naj'-tid), bn. donker, verdonkerd.
Nightingale, (najt'-in-ghel), s. nachtegaal, m.
Nightish, (najt'isj), * - LY, bn. nachtelijk; nacht...
bijw. 1. bij -, over nacht, des nachts, nachtelijk, 2. alle
nacht.
Nightless, (najt' -les), bn. zonder nacht.
Nigreseent, (naj-ghres'-sent), bn. 1. zwartmakend,
-wordend; 2. zwartachtig.
Nigrine, (nigh'-rin), s. (delfst.) titanium-erts, o.
Nigritia, (ni -ghrisj'-i-e), s. Nigritië (Afrika), o.
Nihilism, (ni-hi-ham). *...ITY, (ni-hil'-i-ti), s. (het) niets,.
(het) niet; nihilisme (omwentelingsstelsel), o.
Nil, (nil), bn. geen.
Nile, (najl). s. Nijl (rivier), m.
Nill, (nil), bw. niet willen, weigeren; will he - he, goedschiks of kwaadschiks. *-, s. vonkje, o. glimasch, v.
Nilometer, (naj-lom'-i-tur), s. (werkt.) Nijl-, hoogte
*...TIC, (-lot' -ik), bn. tot den Nijl behoorend;-metr,.
nijl....
Nina, (nim), bw. nemen.
Nimble, (nim' -bul), bn., *...BLY, bijw. vlug. behendig,
vaardig, snel, levendig. 5 -FOOTED, bn. vlug ter been.
*-WITTED, bn. 1. vlug van geest; 2. neuswijs.
Nimbleness, (nim'-bul-nes), s. vlugheid, behendigheid,
levendigheid, v.
Nimbus, (nim'-bus), s. 1. stralenkrans, m. glorie; 2.
zek. wolksoort (in de weerkunde), v.
Nimeguen, (nim'-i-ghen), s. Nijmegen (Nederland), o.
Nimiety, (ni -maj'-i-ti), s. overtolligheid, v.
Nimmer, (nim'-mus), m. v. dief, m. dievegge, v.
Nincompoop, (nin--kum- poep), m. (gem.) domoor, onnoozele bloed, m.
Nine, (najn), bn. the sacred -, het heilige negental
(zanggodinnen, muzen); he is -, hij is negen jaar (oud);
- times, negenmaal, -malen. *-, s. negen, v. * - FOLD,
bn. negenvoudig. *_HOLES, s. (zek. balspel) trou-madame,
0. 5 -MURDER, S. steenvalk, m. 5 --PENCE, s. negenstuiversstuk, o. * -PINS, s. (het) kegelspel, o.; to play at -,
kegelen; a game at -, een kegelpartij. *-scoRE, bn.
negeiimaal twintig, honderdtachtig. *-SHAFT, (Genoa
cords), s. (kh.) soort gekeperd Manchester (stof), o.
* -TAIL'S CAT, s. (zeev.) end touw (waarmede de zeelieden worden gestraft), o.*-TEIaN,bn.negentien. * - TEENTH,
bn. negentiende. * -TIETH, bn. negentigste. *- TY, bn.
negentig.
Nineveh, nin'-i-wi), s. (Bijb.) Ninevé (stad in Palestina), o.
Ninny, (ni -ni), * -HAMMER, m. gek, dwaas, m.
Ninth, (najnth), bn. negende; Lewis the -, Lodewijk de
negende; on the -- of July, den negenden Juli. *-, s. 1.
negende (deel). o.; 2. (muz.) interval van een octaaf
met één noot meer, m. * - LY, bijes. ten negende.
Niobe, (naj'-o-bi), v. (fab.) Niobé (v. n.).
Niobium, (ni-o'-bi-um), s. een nieuwontdekt metaal, niobium. o.
Nip, (nip), s. 1. beet; 2. knip, m.; 3. spotternij, v. steek
onder water, zet, m.; 4. maatje o.; a - of ale, een
maatje bier; 5. kleine schade : 6. (zeev.) knijping, wrijving, v. * - ROPE, S. (zeev.) seizing, V.
Nip, (nip), bw 1. knijpen; 2. afpunten; 3. de spits af bijten; 4. (zeev.) knijpen (den ketting); to - the cable, den
kabel opseizen; 5. doen verstijven, doodvriezen (knoppen);
to be -ped in the bud, (fig.) in de kiem verstikken ; in
de bloem weggemaaid; G. bespotten, steken onder water
geven aan; 7. to - of, afbijten, afknijpen. * - PED, (nipt),
dw. bn. geknepen enz.; zie NIP, bw. *-PER, ('-pur), m.
1. hekelaar, spotter; 2. knijper, klauw; 3. voor-, snijtand,
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m. -s, mv. 1. (zeev.) seizings, v. mv.; 2. (stoolnw.) smeed
-tang,v.

Nipperkin, (nip'-pur-kin), s. 1. bekertje, schaaltje; 2.
halfpintj e, o.

Nipping, (nip'-ping), dw. bn.,

*--LY, bijw. knijpend
enz.; -,cold, nijpende koude; - air, snijdende lucht.
(het) knijpen enz.; zie NIP, bw.
Nipple, (nip' -pul), s. 1. tepel, m.; 2. schoorsteentje (van
een percussie-geweer), o.; to clear the -, het schoorsteentje ruimen; 3. (zeev.) uiteinde van deroerduimen,
o.; 4. (stoomw.) neut, v. *- BORE, s. doorgang, m. *- HOLE,
S. gaatje (in het schoorsteentje), o. * - KEY, * -IYRENCH,
s. sleutel-, m. schroef van het schoorsteentje, v.*- SHELL,
S. eenschalige mosselschelp, v. °- woRT, s. wilde mostaard, m.
Nipt, (nipt), Zie NIPPED.
Nisan, (naj'-sun), s. Nissan, (maand van den Israelietischen kalender), v.
Nisberry, (nis'-ber -i), S. (plant.) koeboomkruid, o.
Nisi prius, (ni-zi-praj'-us), s. (Eng. recht.) opdracht aan
den sherif tot bijeenroeping van de gezworenen; court
of -, kamer van vacantie (gedurende den verloftijd
der gerechtshoven), v.
Nit, (nit), s. 1. neet; 2. wegvliegende asch (door een
schoorsteen), v. *-, bw. 1. opslurpen; 2. neten leggen.
Nitency, (naj'-ten -si), s. 1. glans, m.; 2. poging, inspan
-nig,v.
Niter, zie NITRE.
Nithing, (With' -ing), s. 1. lafaard, m.; 2. zie HIDING.
Nitid, (nit'-id), bn. glanzend, glimmend, blank.
Nitrite, (naj'-trajt), s. (scheik.) salpeterachtig zuur, o.
Nitra, (naj-'tre), bn. - muriatic acid, (scheik.) konings-,
sterk water.
Nitrate,(naj'-tret), s. (scheik.) salpeterzuurzout, nitraat,o.
-D, bn. met nitraat vermengd.
Nitre, (naj'-tur), s. (scheik.) salpeter, o. *...IARY, ('-tri-eri), s. salpetergroeve, v. *...Ic, ('-trik), bn. salpeterachtig; salpeter...; - acid, salpeterzuur; - bed, - works,
salpetergroeve. *...IFICATION, (-kee'-sjun), s. salpetervorming, -wording, v. *...IFIED, (naj'-tri-fajd), bn. tot salpeter gevormd. *...Ijy, ('-tri-faj), bw. tot salpeter vormen.
-ING, dw. bn. tot salpeter vormend.
Nitrogen, (naj'-tro-djin), s. (scheik.) stikstof, v. *-, bn.
salpetervoortbrengend, - dragend; - gas, stikgas. *-ous,
(-trodsj'-in-us), bn. tot stikstof (nitrogeen) behoorend.
Nitroleucic, (naj-tro-ljoe'-sik), s. (scheik.) salpeterzuur'wit, o. *...METER, s. (werkt.) salpeter-meter, in.
Nitrosity, (naj-tros'-i-ti), s. gmv. salpeterachtigheid, salpeterachtige hoedanigheid, v.
Nitrous, (naj'- truc), T...TRY, ('-tri), bn. (scheik.) salpeterachtig; - oxid, stikstof-oxyd; - gas, stikstof-oxyd-gas.
Nitter, (nit'-tur), s. paardenvlieg, v.
Nittily, (nit'-ti-li), bijw. *...TY, (' -i), bn. neetachtig,
luizig.
Nival, (naj'-wul), *...vEOUS, (niv'-i-us), bn. sneeuwig, besneeuwd.
Nizam, (ni-zem'), s. titel van een inlandschen Indischen
vorst, nizam, m.
Nizy, (naj'-zi), m. domoor, m. uilskuiken, o.
No, (no), bn. geen, niet één; - money, geen geld;
children, geene kinderen; - pain, geene moeite; he is lawyer at all, hij is volstrekt geen rechtsgeleerde; to be
in - dispostion for, niet in een luim zijn om; of- consequence, van geen belang; to - purpose, nutteloos, te ver
by - means, in geenen deele; -• matter, liet komt-gefs;
er niet op aan; in less than - time, in een omzien, dadelijk; there is - living in the city, het is niet te leven in
de stad; thou shall worship -false gods, gij zult geene
valsche goden aanbidden; I will do it - more, ik zal het
niet meer (weêr) doen; he is - more than twenty, hij is niet
ouder dan twintig (jaar); - more of this, genoeg daarvan, - daarover; he is - longer there, hij is er niet meer;
- one, niemand, niet één; - where, nergens; - go, it
is - go, niet zoo dom; - odds, it is - odds, het komt
er niet op aan. *-, bijw. neen, niet; I tell you -, ik
zeg u van neen; will you ride or -? gaat gij te paard
rijden of niet? - near! (zeev.) niet bij den wind afhou
noes), 1. neen, o.; 2. stem tegen, af--deni*,s.(mv
keuring. v.; the noes have it, de tegenstemmers hebben do
meerderheid, de oppositie wint het.
Noachian, (no-ee'-ki-un), bn. van Noach, Noachiaansch.
Noah, (non), m. (Bijb.) Noach (m. n.).
*-, S.

Nob, (nob), s. 1. knop (eener deur), In.; 2. breed einde
(van een knuppel), o.; 3. troef boer, jas (in het kaartspel),
m.; 4. (gem.) hoofd, o. kop, m.; sir -, domkop.
Nobiliary, (no -bil' je-ri), s. adellijk stamboek, o. familiestamboom, in.
Nobilitate, (no-bil'- i-tet), bw. adelen, in don adelstand
verheffen. *- D, dw. bn. geadeld. *...ING, dw. bn, adolend. *...ION, (-toe'-sjun), s. adeling, V. (hot) verheffen
in den adelstand.
Nobility, (no-bil'-i-ti), s. (-ies), 1. adel, (ook fig.); 2. adelstand; 3. adel, ni. (de) adellijken, in. mv.; the Russian -,
de Russische adel.
Noble, (noo'-bl), bn., 0 ...BLY, bij w. 1. adellijk; nobly born, van
adellijke geboorte; 2. aanzienlijk; -personage, aanzienlijk persoon; 3. edel, grootmoedig; a - deed, een edele
daad; he preferred nobly ctroth to disgrace, hij verkoos groot
dood boven de schande; 4. groot, beroemd;-moedign
a - poet, een groot -, beroeiiid dichter: - songs, verheven gezangen; 5. prachtig, edel, deftig; - edifice, grootsch
gebouw; he was nobly entertained, hij werd rijk onthaald,
(;. fijn, eel: a - wine, een heerlijke wijn; the - parts;
(ontl.) de edele doelen. *-, ni. edelman, m.; the -s, de
edellieden; de edelen. *--. s. (oudt.) zek. gouden munt
(f 4 Ned. ongev.), rozenobel, m. tob ring one's - to nine
pence, bij alles wat men onderneemt geld verliezen.
5 -LIVEII.W WILT, S. (plant.) soort leverkruid, o. *- MAN, m.
edelman, 111. *-WVOMA\T,S. adellijke vrouw, v.
Nobleness, (no'-bl -nes), s. gmv. 1. adellijkheid; 2. edel
-ardighe,
grootheid (van ziel enz.), v.
Nobody, (no'-bod-i), bn. niemand; - else. niemand
anders; he is -, hij is een nietswaardige; to be --- at all,
volstrekt niets zijn. een nul. zijn.
Nocent, (no-sint), bn., *- I,Y, bijw. 1. schadelijk, ver
-derflijk;2.
schuldig.
Nocive, (no'-siv), bn. zie NOCENT.
Nock, (nok), s. zie NoTCH.
Noctambulation, (nok-tem-bjoe-lee'-s(un), s. (het)
slaapwandelen. ...TA31BULTST, (-tem'-bjoe-list), no V.
slaapwandelaar, m. -ster, v.
Noctidial, (nok-tid'-i-ul), hn. tot een etmaal -,. tot het
tijdsverloop van 24 uren behoorend.
Noctiferous, (nok-tif'-ur-us), bn. den nacht brengend,
. verduisterend.
Noctiluca, (nok-til'-joe -ke), s. (scheik.) soort phosphorus, m. *...oLS, (-'joe-kus), bn. in liet donker schijnend,
- glimmend.
Noctivagant, (nok-tiv'-e-ghunt), bn. in den nacht dolend. -, m. nachtzwerver, m. *...GATION, (-ghee'sjun), s. ronddoling in den naeh$, v.
Noetuary, (nok-'tjoe-e-ri), s. verhaal van hetgeen in den
nacht gebeurde, o.
Noctule, (nok'-tjoel), s. groote vleermuis, v.
Nocturn, (nok'-turn), s. (r. k.) nachtdienst, ni. -gebed, o.
*- *- AL, (-turn'-ul), bn.. * - ALLY, bijes. nachtelijk;
nacht....; - darkness, nachtelijk duister; - visit, nachtelijk bezoek. *-, s. (sterr.) nachtwijzer, m. nacht-astrolabium, o.
Nocument, (nok'-joe -mint), s. schade, v. nadeel, o.
Nocuous, (nok'-joe-us), bn. schadelijk.
Nod, (nud), s. 1. hoofdbuiging, v. knik, wenk (niet het
hoofd), m.; an assenting -, een bevestigende wenk; to
be at one's -, op iemands wenken vliegen; they trembled
at his -, zij beefden op zijnen minsten wenk; to beckon
with a -, met een hoofdwenk doen naderen; 2, groet
(met liet hoofd), m.; to give a -, toewenken; (fig.) zijn
hoofd door den slaap laten zakken ; the guests are all
-ding, al de gasten dutten; to - off, indutten. *-,
ow. 1. het hoofd buigen, - knikken; 2. even -, licht groeten, - wenken (met het hoofd); he -ded ene to approach,
hij wenkte mij te naderen; 3. zich bukken, - buigen;
-ding to thy suit, (fig.) uw verzoek inwilligend. *-,
bw. bukken (het hoofd), wenken; to - assent, toestemmend knikken.
Nodated, (no'-de-tid), bn. 1. geknoopt; 2. kwastig (van
kant). *...ATION, (-dee'-sjun), s. 1. (het) knoopen; 2.
kwastigheid, v.
Nodded, (nod-did), dw. bn. gewenkt enz.; zie NOD, OW.
en bw. *...DEN, ('-din), bn. gebogen, gebukt. *...DER,
('-dur), m. v. 1. wenker, m. -ster, v.; 2. die het hoofd
bukt. *...DING, dw. bn. wenkend enz.; - plumes, golvende pluim; - verdure, golvende halmen. -, e; 1.
(het) wenken enz.; zie _con, ow. en bw.; 2. sluimering, v.
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Noddle,

(nod'-ul), s. (gem.) bol, m. hoofd, achterhoofd,
o. *-, ow. met het hoofd schudden.
Noddy, (nod' -i), s. 1. onnoozele bloed, idioot; 2. vischarend (vogel), m.; 3. partijtje (kaart), o.
Node, (nood), s. 1. knoop (fig.); 2. kwast, knoest (in
hout); 3. (heelk.) knobbel, m. uitwas, o.
Nodóse, (no- doos'), bn. (plant.) kwastig (van hout).
*...oSITY, (-dos'-ti), s. 1. kwastigheid (van hout); 2.
(heelk.) knobbeligheid, v.
Nodular, (nod' joe-lur), bn. knoopvormig; knoop....
Nodule, (nod'-joel), s. 1. (delfst.) klomp, m.; 2. kwastje,
knoestje, o. *- D, ('-joeld), bn. knoestig.
Noel, (no'-il), m. Natalis (m. n.).
Noes, (nos), s. mv. zie No, s.
Noetie, (no-et' -ik), bn. verstandelijk.
Nog, (nogh), S. 1. katje, o.; 2. ale, v. wit bier, o.; 3. (mol.)
uitstooter; 4. (zeev.) houten nagel, m. fi-, bw. (zeev.) vastklampen, - nagelen. * - GEN, ('-ghin), bn. hard, ruw. *- GIN,
('-ghin), s. houten kannetje, kruikje, o.
Nogging, (nog'-ghing), s. scheidingsmuur van gemakken
steen, m.
Noiance, (noj'-ens), zie ANOYANCE.
Noious, (noj'-iis), bn. lastig; Zie TROUBLESOME.
Noise, (nojz), s. 1. geraas, rumoer, o.; what a - ! welk
een geraas ! to make a -, rumoer -, leven maken ; with the feet, voetgetrappel; 2. gekijf, geschreeuw; 3. opzien; 4. geru ht, o.; 5. gesuis (in de oorera); little -, gesuis,
gegons. * -MAKER,m. rumoer -, levenmaker, schreeuwer,m.
Noise, (nojz), ow. rumoer -, leven maken. *-, bw. uitbazuinen; de stilte storen. *- D, dw. bn. uitgebazuind.
*-FUL, ho. vol geraas, luidruchtig. *-LEss, bn., -LY,
bijw. zonder gerucht, stil. *-.LESSNEES, S. gmv. stilte,
kalmte, v.
Noisily, (noj'-zi -li), bijw. en bn. zie NOISY. * ...NESS, S.
gmv. gerucht, rumoer. geschreeuw, o.
Noising, (rioj'-zing), des. bn. uitbazuinend enz.; zie
NOISE, bw.
Noisome, (noj'-sum), bn., *- LY, bijw. 1. schadelijk; 2.
walglijk, stinkend; 3. ongezond. 5 -NESS, s. 1. schade
walglijkheid, v. stank, m.; 3. ongezondheid, v.-lijkhed;2.
Noisy, (noj'-zi), bn. 1. luidruchtig; 2. onstuimig;- fellow,
twistzoeker, m.
Nol, (nol), m. (verk.) Olivier (m. n.).
Noli-me-tangere, (no'- li-mi- ten'-dji-re), s. 1. neuspoliep,
V. kankergezwel; 2. (plant.) kruidje - roer-mij-niet, o.
Nolition, (no- li' -sjun), s. onwilligheid, v. tegenzin, m.
Noll, (nol), s. hoofd, o.
Nomad, (no'-mad), *- IC, bn. omzwervend, rondtrekkend.
nomadisch. *-, m. v. rondzwerver ; - zwerfster, nomade, m. v. ; the nomades, (nom'-e -dis), rondzwervende
volksstammen, m. mv. herdersvolken, o. mv. nomaden,m.
mv. * - ISM, (no'-me-dism), s. nomadisch leven, o. *- IzE,
(nom'-e-dajz), ow. als herdersvolk leven, - rondtrekken.
*-TZrNG, ('ajz-ing), dw. bn. als herdersvolk levend. -, s.
(het) herders-, nomadisch leven, o.
Nomancy, (no'-men -si), s.'gmv. waarzeggerij uit iemands
naam, v.
Nomansland, (no'- mens -lend), s. (zeev.) voorvinkennet, o.
Nombles, (nom'-blis), s. mv. ingewand (van een dier), o.
Nombril, (nom'- bril), s. navel (van een wapenbord), m.
Nome, (noom), s. 1. stadhouder (in Oud-Egypte), v.; 2.
(oudt. muz,) vast maatgezang; 3. lied ter eere van Apollo;
4. (heelk.) soort kankergezwel, o.
Nomenelator, (no'-min-kle-tur), m. 1. oproeper -, noemer van namen, die naamlij sten maakt, m.; 2. naamlijst,
V. register, o. 5 ...CLATRESS, ('-kle- tres), v. noeinster van
namen, v. *...CLATURAL, (kle'-tjoe -rul), bn. tot een naam
*...CLATURE, ('-kle-tjoer), s. naamlijst,-lijstbehornd,v.
V. register, o.
Nominal, (nom' -i-nul), bn., *- LY, bijw. 1. bijnaam, naar
den naam; - distinction, onderscheiding naar titels; 2.
(kh.) nominaal: - value, nominale waarde, - bedrag. *-,
* -IET, m. aanhanger van zekere wijsgeerige school uit
de middeleeuwen, nominalist, m. *- ISM, s. leer der
nominalisten, V. nominalisme, o. *- IZE, ('-ajz), bw. in

een naam veranderen.
(nom'-in-et), bw. 1. noemen, benoemen; 2.
als candidaat voorstellen; 2. tot de orde roepen (in het
Britsche parlement). *-D, dw. bn. ge -, benoemd. *- LY,
bijw. bij name. *...ING, dw. bn. noemend, benoemend.
*...ION, (-nee'-sjun), s. 1. (het) noemen; 2. benoeming;
judges of the king's -, rechters door den koning

Nominate,

NOM. - NON.
benoemd; 2. voorstelling van een , candidaat; he is in for governor, hij wordt gedoodverfd als gouverneur. °...IvvE,
(' -tiv), bn., - LY, bijw. benoemend. --, s. - case, (taalk.)
eerste naamval, m. onderwerp, o,
Nominator, (nom'-in-e-tur), m. 1. noemer; 2. voorstel
-lervan
een candidaat, m.
Nominee, (nom-in -ie'), m. (recht.) 1. benoemde; 2. candidaat; 3. concessionaris (eener pachtbeleening), m.; 4.
verzekerde (in een lijfrente), o.
Nominor, (nom'-in-ur), m. benoemer, aansteller (tot een
ambt enz.), m.
Nomography, (no-mogh'-re-fi), s. (-ies), verhandeling
over wetten, v.
Nomothetic, (nom-o-thet' -ik), * -AL, (-thet' -ik -ul), bn.
wetgevend.
Non, (non), (ontk. voorvoegsel: niet,on). * -ABILITY, S. 1. Onvermogen, o.; 2. onbevoegdheid; 3.(recht.)exceptie van onbevoegdheid, v. * -ACCEDING, bn. niet - toetredend. *-ACCEPTANCE, S. (kh.) non- acceptatie; for-, wegens non-acceptatie. 5 -ACID, S. niet - zuur, 0. * - ACQUAINTANCE, S. onbekendheid (met), onwetendheid (van), V. * - ACQUIESCENCE,
s. weigering van toetreding, v. *-ADMISSION, s. niet toelating, v. *-AGE, s. (recht.) niet-meerderjarigheid,onmondigheid, V. * - AGED, bn. onmondig. * -APPEARANCE,
s. (recht.) niet - verschijning. * -APPOINTMEN T, S. gemis van
aanstelling, o. niet-benoeming, v. *- ASSUMPSIT, S. (recht.)
ontkenning van belofte enz., v. * -ATTENTION, s.onoplettendheid, V. * - ATTENDANCE, S. (recht.) afwezigheid, niet tegenwoordigheid. v. *-BITUMINOiIS, bn.(scheik.)geen jodenlij m houdend, niet bitumineus. * -CLAIM,s.(recht.)verzuim van dagvaarding ten behoorlijken tijde, o *-coHEsroN, s. (nat.) niet - cohesie, v. *- CO- INCIDENT, ho. niet gelij ktij dig -, ongelijktijdig gebeurd. * -COMMIssIONED,bn.
niet - aangesteld, ongebreveteerd; -officer, onder - officier.
* -COMMITTAL,s. niet - verbondenheid, niet -plichtigheid,v.
*-coMMUNroN,s.(godg ,)niet -gemeenschap,niet- belijdenis,
V. * - COMPLIANCE, S. ongedienstigheid, ondienstvaardigheid, v. 0 - COMPLYING, bn. ongedienstig,ondienstvaardig,

weigerachtig. * _cowpos,bn.(recht.)onbevoegd in rechten
te verschijnen; -mentis, onbevoegd wegens verstandsverbijstering. * -CONCLUDING, bn. niet - besluitend.
CUR, OW.
ow. 1. niet - medewerken; 2. niet - mededingen, zich
onttrekken. 5 -CONCURRENCE, s. 1. niet - medewerking; 2.
niet - mededinging; 3. niet - concurrentie, v. *-CONDENsrNG,bn.(nat.) niet -verdichtend,niet- verdikkend; -engine,
(stoomw.) machine van hooge drukking. * -CONDTICTING,
bn. (nat.) niet -, slecht geleidend (van electriciteit).
5 -CONDUCTION, s. (nat.) niet - geleiding, v. *-CONDUCTOR,
s. (nat.) niet -, slecht geleider (van electriciteit), m.
*-CONFORMJNG, bn. (godg.) niet tot de Anglicaansche
(heerschende Engelsche) kerk behoorend. * -CONFORMIST,
m. v. 1. (godg.) non-conformist,afgescheidene van de Eng.
kerk, m. v.; 2. ongodsdienstig mensch,m.*-coNFORMITY,s.
1. niet - overeenstemming; 2. afwijking (van de Anglicaan sche kerk);3.(godg.)leer der non-conformisten.v *-cONTAGI0US, ho. on-, niet - besmettend, - besmettelijk. -N ESE, s.
niet - besmettelijkheid, V. * -CONTEMPORANEOUS, bn. niet
gelijktijdig levend, niet van dezelfde eeuw. * -CONTENT,
m. tegenstemmer (inz. in het Engelsch parlement), m.
*-CONTRIBUTING, bn. 1. niet - bijdragend; 2. niet -opbrengend (belastingen). 5 -DELIVERY, s. (kh.) niet -levering,
V. * -DEPOSITION, s. niet -nederlegging, v. * -DESCRIPT,
bn. niet beschreven. -, s. (het) niet - beschrevene. *--DEVELOPMENT. s. niet - ontwikkeling, v. *-DISCOVERY, S.
niet - ontdekking, v. (het) verborgen blijven. F-ELECT, M.
(godg.) niet - zalige, m. * -ELECTION, s. niet - verkiezing,
v. * --ELECTRIC, ho. niet -electrisch. -, s. niet - geleidend
voorwerp. o. *-EMPHATIC, -AL, bn. niet hoogdravend.
C -ENTITY, S. 1. (wijsb.) niet - bestaan, o.; 2. (het) niet bestaande; 3. ontkenning van het bestaande. v. *-EPISCOPAL, bn. (godg.) niet -bisschoppelijk, niet -episcopaalsch.
-IAN, (-pee'- li -un), m. v. niet -episcopaalsche, m. v.
* -ESSENTIAL, bn. niet - wezenlijk. *-EST, bijw. at inventus, (recht.) niet te vinden. * - EXCOMMUNICABLE, bn.
niet vatbaar om in den ban gedaan te worden. *-ExECUTION, s. niet-uitvoering, v. * -EXISTENCR, S. niet bestaan, o. * -EXISTENT, bn. niet - bestaand. * -EXPORTATION s. niet - uitvoer, m. F -EXTENSIVE, bn. niet rek
* -FEASANCE, s. (recht.) niet - volbrenging, v. *-FUL--bar.
FILLMENT, S. niet - vervulling, v. * -IMPORTATION, S. niet invoer, M. * ---IMPORTING, bn. niet - invoerend. * INTERcouRsE, S. opheffing -, stremming van het verkeer, v.

NON.
*-_ INTRUSIONIST, m. niet - indringer m. * -JOINDER, S.
(recht.) niet - verschijning, v. verstek, o. *-JURING, bn.
(recht.) den eed weigerend. * -JUROR, m. die den eed
weigert. *-LIQUET, (-laj'-kwet), bijw. (recht.) niet
duidelijk, niet klaar. * -MALIGNANT, bn. (gen.) niet
kwaadaardig. * -MANUFACTURING, bn. geen fabrieken
hebbend, niet fabriceerend. *-MEMBER, m. niet -lid, o.
-SHIP, S. niet - lidmaatschap, o. * -METALLIC, bn. niet
* -NATURAL, S. (gen.) (het) niet - natuurlijke,-metalchig.
h t niet in het lichaam berustende. 5 - OBEDIENCE, S.
niet - ongehoorzaamheid, v. * -OBSERVANCE, s. (recht.)
niet-naleving, V. * - OBSTANTE, ( -ob- stun'-ti), bijw. niettegenstaande, ondanks. *-PAYMENT, s. (kh.) niet - betaling,
wanbetaling, v. * -PERFORMANCE, (-pur-form'-uns), s. niet
nit-, niet - volvoeren, v. * -PLUS, ('-plus), s. (gem.) (het)
niet verder, niet meer, stilstand, m. klem, v. -, bw.
doen stilstaan, in het nauw brengen, verlegen maken.
* -PLUSED, * - PLUST, dw. bn. verlegen gemaakt, in het
nauw gebracht. * -PONDEROSITY, s. niet - wichtigheid, v.
(het) niet-zware. *-PONDEROUS, bn. niet - wichtig, niet wegend. * -PRODUCTION, S. 1. niet-voortbrenging; 2.
(recht.) niet - overlegging (van stukken), v. *-PROFESSIONAL, bn. 1. niet tot het (een) beroep behoorend;
2. niet naar de regelen der kunst gemaakt. *-PROFICIENCY, s. niet-vooruitgang, m. achterlijkheid, v.
FICIENT, bn. niet vooruitgaand, achterlijk. * --PRos,
(non-prosequitur), bijw. (reeht.) de eischer ziet (van de
actie) af. * -PROSSED, bn. (recht.) de eischer heeft afgezien. * -RENDITION, S. niet-overgave, V. * - REGARDANCE,
s. oneerbiedigheid, v. * -REGENT, s. (acad.) rectoremeritus, m. * -RESEMBLANCE, s. niet - gelijkenis, v.
* -RESIDENCE, S. (het) niet verblijf houden. 5 - RESIDENT,
bn. niet verblijfhoudend. -, m. niet -verblijfhouder, m.
* -RESISTANCE, s. (het) niet wederstand bieden, (het)
lijdelijk toezien, - verdragen. * -RESISTANT, bn. lijdelijk
toeziend. * -SANE, bn. niet gezond. * -SENSITIVE, S. 1.
niet verstandig, niet bevattelijk; 2. ongevoelig. *-SLAVEHOLDING, bn. geen slaven houdend (van de Zuidelij ke staten van Noord-Amerika). *-soLUTroN, s.
niet - oplossing, v. * -SOLVENCY,s.(recht.)niet- solvabiliteit,
v. * -SOLVENT, bn. (recht.) insolvent, niet bij machte te
betalen. -, m. v. (de) insolvente, m. v. * -SPARING, bn.
niet sparend, onmededoogend. *-sUBMISSION, s. niet onderwerping, v. 5 - 5UBMI5SIVE, bn. niet onderworpen.
*-sucH, bn. onvergelijkelijk, zonder weerga. -, s. soort
appel, m.; white - zaad van roggegras; black -,
klaverzaad. * - SUIT, S. 1. (recht.) intrekking van Bene
vervolging, v.; 2. (het) buiten vervolging stellen; to -,
tot intrekking van eene vervolging veroordeelen, niet
ontvankelijk verklaren. * -TENURE, S. (recht.) niet-bezit,
o. niet -pachting, v. *-TERM, s. (recht.) vacantie -tijd, m.
* -UNIFORMIST, S. (wijsb.) voorstander van het stelsel
dat geweldiger omkeeringen vordert dan thans op de
aarde geschieden, m. * - USANCE, S. niet - gebruik, o.
ongebruikelijkheid, v. *-USER, s. 1. niet - vervulling van
een ambt, - van een plicht, v.; 2. onbruik, o.
Nonagenarian, (non-e-djin-ee'-ri-un), m. v. negentigjarige, m. v.
Nonagesimal, (non-e-djes' -i-mul), s. (stern) hoogste
punt van den dierenrienc (0.90 gr.), o.
Nonagon, (non'-e-ghun), s. (meetk.) negenhoek, m.
Nonchalance, (non-sje-laans'), s. nalatigheid, onverschilligheid, v. *...CHALANT, (-sje- lang'), bn. nalatig,

onverschillig.

Nonce, (nuns), s. bedoeling, v.; for the -, opzettelijk.
None, (noon). vnw. 1. er geen; er geene; there lay books,
I see -, daar liggen boeken, ik zie er geene; they have
- of our meadows, zij hebben geene weiden als de onzen;
plaque of your pity! I will - of it, vloek over uw medelijden! ik begeer het niet; - of that, Sir! niets daarvan,
mijnheer! - of your nonsense, weg met uwen onzin; he is
- of the richest, hij is niet van de rijksten; the lady is
Mrs. F., die dame is geenszins mevrouw F.; he
betrayed - of the cruelty which, hij verried de wreedheid
niet, die...; he understood - of the language of the eyes,
hij verstond niets van de taal der oogera; Israel would
- of me, Israel wilde niet naar mij hooren; 2. niemand,
niet één; - would believe it, niemand zou het willen geboven; - but, geene andere dan; 3. (w. g.) niet; termswere
- vouchsafed, er werden geen voorwaarden toegestaan.
Nones, (noonz), s. mv. (Rom. tijdr.) negen dagen Ila de

- of

Ides.
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Nonillon,

(no-nil' -jun), s. (rek.) nonilloen (getal uit 55
cijfers bestaand), o.
Nonius, (no'- ni -us), s. (sterr. werkt.) grootheidsverdee ler, minutenteller, nonius, m.
Nonpareil, (non-pa-reel'), s. 1. onvergelijkelijkheid, onovertrefbaarheid; 2. (plant.) zek. groote herfstpeer, - pruim;
3. (drukk.) nonpareil (letter), v.
Nonsense, (non'- sens), s. 1. onzin, m. domheid, enge
to talk -, onzin spreken; 2. zotteklap,-rijmdhe,v.;
m.; -! gekheid! 5 ...ICAL, ('- ik -ul), * ... ICALLY, bijw. 1.
ongerijmd, zonder zin; 2. redeloos. *...ICALNESS, S. onzin,
m. zotternij, v.
Noodle, (noe'-dul), m. domoor, onnoozele bloed, m.
Nook, (noek), s. 1. hoek, m.; - of land, landengte; 2.
holte, v. 5 -5IIOTTEN, bn. hoekig.
Noon, (noen), s. 1. middag, m.; at -, te middag; mean
-, gemiddelde tijd; 2. midden, o.; at the - of night, te
middernacht. *- BELL, s. middagklok, v. * - DAY, * -TIME,
s. middaguur, o. * -STEAD, s. zonshoogte op den middag, middaghoogte, v.
Nooning, (noen' -ing), s. 1. middagslaapje; 2. middag
-etn,o.(h)
schoften.
Noose, (noez), s. 1. lus, v. losse knoop; 2. (fig.) valstrik,
m. *-, bw. 1. in een strik bevestigen, - knoopen; 2.
(fig.) in een valstrik lokken. *- D, (noezt), dw. bn. geknoopt enz.; zie NoosE.
Nooth's, (noeth'-s), * -APPARATUS, s. zek. chemische
toestel, m.
Nop, (nop), s. slag, (op het hoofd, op de hand), m.
Nopal, (no' -pul), s. (plant.) nopal, Indische vijg, v.
Nope, (noop), s. bloedvink (vogel), m.
Nor, (nor), ow. 1. noch; I neither love - fear thee,
ik bemin noch vrees u; I fear neither his hatred - his

vengeance, ik vrees zijnen haat noch zijne wraak; 2. ook
niet; - could he refrain from tears, hij kon ook zijne
tranen niet weerhouden.
Nore, (noor), s. (aardr.) Nore (rivier), v.; the - light, de
lichttoren van de Nore.
Norfolk, (nor'-folk), * - CRAG, S. (aardk.) zek. aardsoort,
o. C -PLOVER, s. dikvoet (vogel), m.
Norium, (no'-ri-um), s. (delfst.) norium (een metaal in
hyacint), v.
Norland, (norlund), bn. van -, uit het Noorden.
Normal, (nor' -mul), bn. 1. geregeld, in den regel,
normaal; - school, vorm -, normaalschool; 2. (meetk.)
loodrecht.
Norman, (nor'-mun), bn. Normandiseh; the - conquest,
de verovering der Noormannen. *-, m. v. 1. Noorman;
2. Normandiër, m. Normandische (vrouw); 3. (zeev.)
kattekop in de braadspil, m. *- Y, (nor'-mun-di),
(aardr.) Normandië (Frankrijk), o.
Norns, (nurns), v. mv. (noorsche fab.) de drie schikgodinnen, nornen, v. mv.
Norroy, (nor'-roj), m. derde heraut van Groot-Brit-

s.

tanje, m. •
Norse, (nors), s. Oud-Scandinavië, v.
North, (north), s. 1. noord; (het) noorden; - by east, by west, noord ten oosten, - ten westen; to sail --, noordelijk ze i en; 2. noordenwind, m. * -, bn. noordelijk; he
is too far -, (fig.) hij is te slim. * - CAPE, s. (aardr.)
Noordkaap, V. -EAST, s. noord-oost, o. 5 -EAST-WIND,
S. noord - oostenwind, n1. * -EASTERLY, * -EASTERN, bn.
noordoostelijk. * -- LIGHT, S. noorderlicht, o. * - MAN, m.
1. man uit het Noorden, m.; 2. zie NORMAN. * -POLE, S.
noordpool, v. *- -SEA, s. (aardr.) Noordzee, v. °' -STAR,
s. noord -, poolster, V. *-SUN, s. noorderzon, v. * - WARD,
bn., * -- WARDS, bijw.noordwaartsch,noordwaarts.* -WEST,
s. noordwest, o. 5 -WESTWIND, s. noord - westenwind, m.
* -WESTER, m. 1. windbui uit het noordwesten; 2. zeemanshoed, noordwester, m. * -- WESTERLY, * -WESTERN,
bn. noordwestelijk.
Northerliness, (nor'-thur-lajness), s. (stern) noordelijke
afwijking, v. ...ix ( -li), bn. en bijw. noordelijk, naar
het noorden; - point, het ware noorden.
Northern, (nor'-thurn), zie NORTHERLY; the - nations,
de noordsche volken; to sheer a - course, om de noord
houden. *- MOST, bn. meest noordelijk, noordelijkst.
Northing, (north'-ing), s. 1. noordwaartsche beweging;
2. noordelijke route, v.
Norway, (nor'-wee); s. (aardr.) Noorwegen, o. *- FIR, s.
Noorsche den (boom), m.
Norwegian, (nor- wie' -dji-un), bn. van Noorwegen, Noor-
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weegsch. * -, s. (het) Noorweegsch (taal). *-, m. v.
Noorweger, Noorman, m. Noorweegsche (vrouw), v.
Nose, (nooz), S. 1. neus, m.; flat -, *platte neus; pug stompe neus; turn up -, wipneus; roman -, arendsneus;
to blow one's -, zich den neus snuiten; a sore -, een
zeere neus; to have something the matter with one's -, iets
aan den neus hebben; to fall upon one's -, op den neus
vallen; to break one's -, zich den neus bezeeren, - breken; to bleed at the -, uit den neus bloeden; to speak
through the -, door den neus spreken; he does not see
beyond his -, (fig.) hij ziet niet verder dan zijn neus
reikt; what passes under my -, wat mij onder de oogera
voorbijgaat; to lead by the -, bij den neus leiden, - hebben; to turn up the - at, den neus optrekken tegen; to
have a good -, een goeden neus hebben; goed ruiken
kunnen; to thrust one's - in, zijnen (den) neus steken in,
zich bemoeien met...; they will put his - out of joint,
zij zullen hem in de wielen rijden, - onderkruipen; his
- is out of joint, hij is in ongenade; togive a bloody -,
een bloedenden neus slaan (aan); dog's -, drank van
bier en brandewijn; 2. snuit (van een dier), m.; 3. pijp (van
een blaasbalg), v.; 4. eind. o. spits, punt, v.; 5. (zeev.)
neus (van een schip), m. * - BAG, s. voederkorf, haverzak, m. * - BAND, * -STROP, S. mailband, m. 5 -BLEED,
S. 1. neusbloeding, v.; 2. (plant.) duizendblad, o. 5 -FISH,
s. visch met vooruitstekenden neus, m. *- GAY, s. bloemruiker, m. * -LAYWOMAN, s. bloemenverkoopster, v.
*-HEY, S. (stoomw.) conterspie, v. * - SMART, S. (plant.)
kers, v.
Nose, (nooz), bw. (gem.) 1. ruiken, snuffelen; 2. de spits
bieden. *-, ow. (Shak.) opsnijden, bluffen. *- D, (nooit),
dw. bn. gesnuffeld enz.; zie NosE. -, bn. geneusd, van
een neus voorzien.
Noseless, (noos'-les), bn. zonder neus.
Nosing, (nooz'-ing), dw. bn. snuffelend enz. *-, s. 1.
(het) snuffelen enz.; zie NosE; 2. (timm.) neus (van een
trap), m.
Nosle, Zie NOZZLE.
Nosocomical, (no-zo-kom-ik-nl), bn. een gasthuis betreffend; nosocomisch.
Nosography, (no-zogh'-re-fi), s. ziektebeschrijving, v.
Nosological ,(no-zo-lodsj'-ik-ui), bn. tot de ziektenleer behoorend, nosologisch. 5 ...OGIST, (- zol'-o djist), m. ziek
kenner, m. *...OGY, (- ol'-o-dji), s. gmv.-tenbschrijv,
ziektenbeschrijving, - kennis; ziektenleer, v.
Nosopoietic, (no- zo-po-et' -ik), bn. (w. g.) ziektevoortbrengend.
Nostalgia, (nos-tel'-dsj -i-e), s. (gen.) heimwee, o. *...GIC,
('-djik), bn. tot het heimwee behoorend, heimwee...
Nostoc, (nos'-tok), s. (plant.) hemelblad, o.
Nostril, (nos'-tril), s. ,neusgat, o.
Nostrum,(nos'-trum), s. geheim geneesmiddel, arcanum,ó.
Not, (not), bijw. 1. niet; - one, niet één; - a farthing, geen
duit, geen stuiver; I think -, ik geloof het niet; he does
- cease complaining, hij houdt niet op met klagen; I-,
ik niet; - true? niet waar ? he dances well, does he- ?
hij danst goed, niet waar ? you would have sent it, would
you -? gij zoudt het hebben gezonden, zoudt gij niet?
- at all, in het geheel niet; why -? waarom niet? if
-, zoo niet; - so, niet zoo, niet aldus; I enjoin you to molest them, ik beveel u hen niet te hinderen; one
must be blind - to see, that, men moet blind zijn, om
niet te zien, dat...; I will go out, you had better -, ik
wil uitgaan„gij deedt beter het niet te doen; and what -I
en wat . niet! -yet,-as yet, nog niet; -only, niet alleen,
niet slechts; rich or -, rijk of niet; 2. neen; I hope-,
ik hoop van neen; you escape ? no, - you, gij ontsnappen?
gij ? o neen !
Nota bene, (noo'-te-bie'-ne), bijw. let wel; nota bene.
Notable, (not'-i-bl), bn. 1. huishoudelijk, vlijtig (inz. van
vrouwen); 2. opmerkenswaard, gewichtig; 3. opmerkelijk; 4. laatdunkend, bluffend; - argument, hoofdpunt.
*_, m. aanzienlijke, notabele, m. f -, s. opmerkelijk
gerucht, o. belangwekkende zaak, v. *- NESS, s. 1. huis
spaarzaamheid; 2. belangrijkheid ; 3.-houdelijk,
laatdunkendheid, v. *...BLY, bijw. gewichtig, vanbeteekenis; - well, zeer wel, uitstekend,
Notarial, (no-tee'-ri-ul), bn., *- LY, bijw. (recht.) nota
employ, notarisambt.
-riëel;
Notary, (no'-te-ri), m. notaris, m.; - public, openbaar
notaris.
Notation, (no-tee'-sjun), S. aanteekening, v.

NOT
Notch, (notsj), s. (tinim.) 1. keep, inkeping, inlating; 2.
breuk; 3. schakel, v.; 4. tand, m.; 5. (stoomw.) oog, o.;
eccentric -, gier en nok; 6. bergengte, v. -pas, m.; 7.
(ontl.) ronding, v.; 8. draai, m.; to be up to a -, (gem.)
(fig.) meer dan één noot op zijnen zang hebben. *-BOARD,
S. (bk.) spil (van een wenteltrap), v. * -SCORING, s.
(kuip.) kroozing, v. *- WERD, S. (plant.) mede, mee, v.
*- WHEEL, S. (werkt.) schakel-, sluitrad, o.
Notch, (notsj), bw. 1. (timm.) inkepen, insnijden; 2.
scherpen (den molensteen). 5 -ED, dw. bn. ingekeept
enz.; zie NOTCH, bw. -, bn. van neuten voorzien.
*-ING, dw. bn. inkepend enz. -, S. (het) inkepen enz.;
zie NOTCH, bw.
Note, (noot), s. 1, teeken, merk, o.; 2. aanteekening,
noot. v.; marginal -, side -, kantteekening; foot -s,
(drukk.) noten (onder aan de bladzijden); 3. kort uittreksel, o. notitie, v.; to take a - of, notitie -, nota nemen
van; (recht.) akte laten nemen; 4. oplettendheid, v.; to
take - of, notitie nemen van, letten op; worthy of -,
opmerkenswaard; 5. onderscheiding, v.; to bring into some
-, in eenigen naam brengen; men of -, mannen van
naam; of the first -. van den eersten rang; 6. (muziek)
noot, v.; a song with the -s, een lied op muziek gebracht;
make the -s speak, attaqueer goed de noten; 7. (muz.)
toon, m.; half -, halve toon; he changed his -, (fig.) hij
sloeg een anderen toon aan; in the - of supplication,
op smeekenden toon; 8. (fig.) akkoord, gezang; 9. briefje,
biljet; 10. (kh.) bewijs, o.; nota, v.; - of hand. promissorp -, orderbriefje, assignatie; as per -, volgens rekening; 11. lijstje, speciebriefje, o.; 12. (diplomatieke) nota,
v.; 13. (taalk.) teeken, o.; - of interrogation, vraagteeken; - of admiration, uitroepingsteeken. 5 -BOOK, S. 1.'
notitie-boekje, o. agenda, v.; 2. wissel-, kopijboek; 3.
muziek-, gezangboek. o. *- cAsF, S. 1. banknoten-portefeuille, v.; 2. wissel-, notitie-loket, o. *_FORGER, m.
vervaardiger van valsche banknoten, m. 5 -PREss, s. 1.
papierperser,m.; 2.drukpersvoor banknoten,v 5-wowTuY,
bn. opmerkenswaard, opmerkelijk.
Note, (noot), bw. 1. opmerken; 2. doen opmerken; 3.
nota -, aanteekening houden (van); 4. (muz.) op noten
zetten; 5. (kh.) boeken; 6. opgeven, noteeren; at the exchange -d, tot den opgegeven koers; cause the bill to be
-d, laat den wissel protesteeren; 7. aanteekening laten
houden van; to - down, nota nemen van, ten papiere
brengen. *- D, dw. bn. aangeteekend enz.; zie NOTE, bw.
-, bra. 1. beroemd, bekend; 2. slecht befaamd; a character, een slecht ter naam en faam staand scan.
*-DLY, bijw. 1. en wel, met name; 2. (Shak.) met oplettendheid. * -DNESS, S. bekendheid, vermaardheid, V.
*-LEss, bn. 1. alledaagsch; 2. niet zingend. 5 -LESSNESS. s. onbekendheid, vergetelheid, v.
Notelet, (noot'-lit), s. 1. zeer klein briefje; 2. notaatje, o.
Noter, (no-ter), m. 1. opmerker; 2. aan-, opteekenaar;
3. booker, m.
Nothing, (nuth'-ing), s. 1. niets, o.; it is a mere -, het
is minder dan niets; next to -, bijna niets; - but this
will do, niets anders dan dat helpt; - else, niets andors; people of -, nietswaardige menschen; it is good
for -, het deugt (voor, tot) niets; to grow from very - to
an estate, van niets tot rijkdom komen; it amounts to -,
het beteekent niets; it is - to me, het gaat mij niet
aan; it is - to her if, het maakt haar niets uit, zoo...,
dat...; there is - the matter, het heeft niets om het lijf;
as if - at all was the matter, alsof er niemendal (hoegenaamd niets) te doen was; to conic to -. op niets uit
worden; to make - of, niets maken-lopen;(fig.)arm
van.... - uit...; little or -, weinig of niets; 2. nul, v.; 3.
(het) niet. *-, bijw. niet, geenszins, in geenen deels;
that is - to the purpose, • dat staat niet in verband met
de zaak, - met de quaestie; to be - less than, volkomen
zijn als, goed zijn.
Nothingarian, (nuth -ing-ee'-ri-un), m. die aan niets
gelooft, die niets is, m.
Nothingism, (nuth'-ing-ism), *...NESS, s. 1. (het) niets;
2. niets, o.
Nothingtodoish, (nuth'-ing-to-doe'-isj), bn. lui, vadsig.
Notice, (no'-ties), s. 1. aan-, opmerking, v.; to take of, opmerken, in aanmerking nemen, kennis nemen van,
acht slaan (geven) op; to deserve -, oplettendheid ver
the thing is not worthy of -, is beneath -, de-dien;
zaak is de moeite niet waard; he is beneath your hij
is niet waard dat gij hem antwoordt, - dat gij acht op
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hem slaat; the letter fell under his -, de brief trok zijne Novaculite, (no -wek' joe -lajt), s. (delfst.) slijpsteen (voor
aandacht; to introduce one's self to -, de oplettendheid
scheermessen enz.), m.
tot zich trekken; hebrought his invention to - , hij maakte Nova Scotia, (no-we-sko'-sje), s. (aardr.) Nieuw- Schotzijne uitvinding wereldkundig; to rise to -, zich doen
land, Acadië (Amerika), o.
kennen; to attract -, de oplettendheid gaande maken: to Novation, (no-wee'-sjun), s. (kerk. gesch.) aanhanger der
point the - towards, de aandacht vestigen op; 2. bericht,
sekte van Novatianus, Novatianer, m. *- ISM, s. leer
o. aankondiging, bekendmaking, kennisgeving, v.; to give
van Novatianus, v. Novatianisme, o.
- of, to send - of, kennis geven van, verwittigen van; Novation, (no-wee'sjun) , Zie INNOVATION.
- is hereby given that, mits (bij) deze wordt ter kennis ge- Novel, (nov'-il), bn. 1. nieuw; - assignment, (recht.) ver
bracht; ta/ce -, that, een ieder zij gewaarschuwd, dat;
gewijzigde akte van beschuldiging; the --ander,
upon short -, op korten termijn; on three months -. met
constitutions, (Rom. recht.) instellingen van keizer Justiopzegging van drie maanden vooruit; at a moments -,
nianus ; 2. ongewoon ; 3. tot Bene novelle behoorend.
on the shortest -, op het oogenblik, onmiddellijk; 3. op-, S. 1. novelle, v. romannetje, o.; the uraverley -s, de
zegging, v.; - to quit, opzegging van huur. - van pacht
romans van Walter Scott; 2. (Rom. recht.) instelling van
(van weerszijden); 4. oplettendheid, v. eerbewijs, o.; 5.
keizer Justinianus, v. *-IST, *-WRITER, m. v. novellenbeschrijving, v.; biographical -, levensbericht; 6. (recht.)
schrijver, m. - schrijfster, v. *-ISM, s. (w. g.) zucht voor
beteokening, v.; to serve - of, beteekening doen van,
nieuwigheden, v. 5 -izE, ('-ajz), ow. nieuwigheden
beteekenen, insinueeren; 7. (kh.) adviesbrief van noninvoeren; zie INNOVATE, bw. * _STUDIED, bn. belezen -,
acceptatie. m.; - of average, aangifte van averij.
bedreven in novellen.
Notice, (no'-ties), bw. 1. aan-, opmerken, aanteekenen; Novelty, (nov'-it-ti), s. (-ies) 1. nieuwigheid; 2. nieuw
2. kennis nemen (van): 3. doen op-, doen bemerken; 4. ken-heid,v.(t)
nieuwe.
nis geven (aan), melden; 5. gadeslaan, acht gevers op; it November, (no-wem'-bur,) s. November, Slachtmaand, v.
deserves to be -d that, men dient wel in het oog te Novenary, (no'-wi-ne-ri), s. negental, o. *--, bn. tot
houden dat; she was much -d, zij trok zeer de aandacht;
negen behoorend; negen...
I did not - it, ik lette er niet op; the children toere Novennial, (no-wen'-ni-ul), bn. negenjarig, alle (om de)
Iliuclt -d, op de kindgren werd zeer nauwlettend acht
negen jaren geschiedend.
geslagen; 6. achting hebben voor, oplettendheden be- Novercal, (no-wur'-kul), bn. stiefmoederlijk.
wijzen aan; 7. (recht.) cessie beteekenen. 5 -ABLE, ('-i -bl), Novice, (no'-vis), s. 1. nieuweling; 2. nieuw-bekeerde; 3.
bn., * -ABLY . bijw. 1. opmerkenswaard; 2. bemerkbaar,
nieuw-aangekomene, in. V. -, m. 1. groene (aan hoogeop opmerkelijke wijze. *-D, dw, bn. 1. bemerkt; 2. opscholen); 2. (fig. zeev.) baar, m.
gegeven enz ; zie NOTICE, bw. *-n, ('-ur), m. opmerker, Novilunar, (no- wi-ljoe'-nur), be. tot de nieuwe maan
In. *..,ING, dw. bn. aan-, opmerkend enz. -, s. (het)
behoorend; nieuwemaans...
aan-, opmerken enz.: zie NOTICE.
Novitiate, (no- wi'-sjet), s. 1. nieuwelingschap, v.; 2.
leertijd, m. leerjaren, o. mv.; 3. (r. k.) noviciaat, o.; 4.
Notification, (noti-fi-kee'-sjun), s. 1. mededeeling, bekendmaking, kennisgeving; 2. vermelding; 3. (recht.) begroentijd (aan hoogescholen), m. *-, m. v. nieuweling,.
teekening, v.
leerling, m. V.
Notified, (no'-ti-fajd), dw. bn. medegedeeld enz.; zie Novitious, (no- wi'-sjus), bn. nieuwuitgevonden.
NOTIFY.
Novity, (nov' -i-ti), s. (-ies), nieuwheid, v.
Notify, (no'-ti-faj). bw. 1. mededeelen. bekend maken; Novum, (now'-um), s. zek. spel met dobbelsteenen, o.
2. melden; 3. aanzeggen; 4. (recht.) beteekenen.*-ING,dw. Novus homo, (no'-wus-ho'-mo), m. (mv. novi homines),
1. opkomeling; 2. parvenu, m.
mededeelend enz. --, s. (het) mededeelen enz .; zie NOTIFY .
Noting, (no'-ting), dw. bn. aanteekenend enz. *-, s. Now, (non), bijw. 1. nn, thans, tegenwoordig; - when,
thans, daar; - he has set out, nu, daar hij vertrokken
(het) aanteekenen enz.; zie NOTE.
is; before -, vroeger. meer dan eens; just -, in dit
Notion, (no'-sjun), s. 1. begrip. o. gedachte; 2. mooning,
V. gevoelen, o.; to have a - that, meehen -, denken dat;
oogenblik, juist nu; till -, tot heden, tot. nu; - high
- low, nu hoog, dan laag; - and then, nu en dan, bij
I had no - of his coming. ik dacht niet dat hij zou
komen; to take up a - that, zich in liet hoofd zetten
tusschenpoozen; - it is that, dan geschiedt liet; how-?
dat; under that -, uit dit oogpunt; 3. (gem.) voornemen,
hoe nu? 2. onlangs, pas; but -, zoo even; 3. aanstonds;
I shall see him. just -, ik zal hem op liet oogenblik gaan
plan, o. *-s, mv. (zeev.) lading van diversen,v. *-AL,
('-nl), bn., *- ALLY, bijes. 1. denkbeeldig, hersenschimbezoeken; 4. nu (verhalend); -, Barabbas was a robber,
mig; 2. vol hersenschimmen. *-IST, m. plannenmaker,
Barabbas nu was een roover;5. welnu; -, it is over? welnu,
droomeer, m.
is het over? -, it is false, welnu, het is Bene leugen;
Notoriety, (no-to-raj'-i-ti), s. gmv. algemeens bekend ^ - then ! kom aan dan ! *-, s. (het) nu, (liet) heden.
-heid,
openbaarheid, v.
* -ADAYS , ('-e-dees), bijw. heden ten dage, tegenwoordig.
Notorious, (no-to'-ri-us), bn., *-LY, bijes. 1. algemeen 1 Noway, (no'-wee), *-s, (no'-wees), bijw. geenszins, op
bekend, openbaar; 2. vermaard, befaamd; a - rascal,
geenerlei wijze.
een befaamde schurk; a - thief, een uitgemaakte dief. Nowed , (no'-id), bn. geknoopt (inz. wap.).
*-NESS, S. (het) algemeen bekende; zie NOTORIETY.
Nowel, no'-el), s. kersmisgezang, o.
Nott, (not), bn. geschoren. *-, bw. scheren.
Nowes, (noos), s. huwelijksband, m.
Notus, (no'-tus), s. zuidenwind. m.
Nowhere, (no'-oeëer), bijw. nergens.
Notwheat, (not'- wiet), s. (landb.) tarwe zonder baard, v. Nowise, (no'-oeäjz), bijw. op geenerlei wijze.
Notwithstanding, (not-with- stond'-ing), vz. niettegen- Noxious, (nok'-sjus), bn., *-LY, bijes., - to, 1. schadestaande, ondanks. *-, vw. evenwel, echter.
lijk, verderfelijk; 2. schuldig, misdadig, -lijk. *-NESS, S.
Nought,

(naut), zie NAUGHT.

Noul, (naul), s. top, m. kruin, v.
Nould, (nuld), (vork. ne would), wilde niet.
Noun, (naup), s. (taalk.) naamwoord, o.

Nourice, (hoer' - is), v. min, v.
bw. 1. voeden; 2.
Nourish, (nur'-isj), v. min, v.
kweekes; 3. onderhouden; 4. (fig.) voeden, koesteren;
5. aanhitsen; 6. aanmoedigen; 7. (landb.) fokken; 8. to
- up, opvoeden, aankweeken. *-, ow. zich voeden.
*-ABLE, ('-i-til), voedbaar, kweekbaar. 5 -ED, dw. bn.
gevoed enz.; zie NOURISH, bw. *-rR, ('-ur), m. v. die -,
dat voedt; voeder, - ster, m. v.; warha milk is a great - ,

schadelijkheid, verderfelijkheid, v.
Noyau, (no' -jo), s. persico (likeur), v.
1 Nozle, (noz -ul), s. 1. neus, bek, m.; 2. pijp (eener blaas
windgat, o. blaaskoker, m.
-balg),v.;3(stomw
Nub, (nub), s. hals, m. * -BING, S. (het) hangen.

Nubbin, (nub'-bin), s. (landti.) maïs-halm, M.
Nubble, (nub'-bl), bw. kloppen (met de vuist).
Nubia, (njoe'-bi -e), s. (aardr.) Nubië (Afrika), o. *-N,
('-bi-un), m. v. Nubiër, m. Nubische (vrouw).
Nubiferous, (njoe-bif'-ur-us), bn. wolkendragend, -brengend.
Nubilate, (njoe'-bi -let), bw. omwolken, verduisteren.
warme melk voedt uitnemend. * -ING, dw. bn., -LY, Nubile, (njoe'-bil), bn. huwbaar. *...rrY, (-bil'-i-ti), s.
bijw. voedend enz. -, s. (het) voeden enz.; zie NOURISH,
gmv. huwbaarheid, V.
bw . * -MENT , S. voedsel, o. (het) voeden.
Nubilous, - (njoe'-bil-us), bn. bewolkt.
Noursle, (nurs'-1), bw. opvoeden, -kweeken.
Nuciferous, (njoe'eif-ur-us), bn. notendragend.
Nous, (naus), s. (gen.) geest, m. verstand, o.
Nucleiform, (njoe-kli'-i-form), bn. nootvormig.
Nouzle, (nauz'-1), bw. 1. in een val lokken (ook fig.); 2. Nucleus, (njoe'-kli-us), s. 1. kern, pit; 2. kern (eener
komeet), v.
zie NURSE, bw.
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Nudation, (njoe-dee'-sjun), S. 1. ont-, uitkleeding; 2.
naaktlegging, v.
Nuddle, (nud'-dl), ow. (w. g.) (gem.) rondslenteren,
lanterfanten.
Nude, (njoed), bn. 1. naakt, bloot; 2. (recht.) nul, van
geene waarde.
Nudibranchiate, (njoe-di-brentsj'- i-et), bn. schaal-,
schelpeloos (van zek. weekdieren).
Nudge, (nudsj), bw. 1. in de ribben stootelf; 2. zacht
voet aanstooten.
-kensmtd
Nudity, (njoe'-di-ti), s. naaktheid, v. *...iFs, mv. (schild.)
naakte partijen, v. mv.
Nudum pactum, (njoe -dum-pek'-tum), s. (recht.) contract zonder opgave van redenen (derhalve nietig), o.
Nug, (njoeg), s. schatje, liefje, o.
Nugacity, (njoe-ghes'-i-ti), s. nietigheid, beuzelarij,
beuzeling, v.
Nugae, (njoe'-dji),s. mv. kleinigheden, nietigheden, v. mv.
wisj ewasj es, o. mv.
Nugation, (njoe-ghee'-sjun), s. (het) beuzelen. *...GATORY,
('-ghe-to-ri), bn. 1. beuzelachtig, nietig, kinderachtig;
2. zwak, krachteloos.
Nugify, (njoe'-dji-faj), ow. beuzelen, schertsen.
Nuisance, (nj oe'-zens), s. 1. ongemak, o. hinder, m.;
public -, overtreding der politiewet, belemmering van
den openbaren weg; private -, hinder aan een buurman
veroorzaakt; commit no -, het is verboden hier vuilnis
neder te werpen; 2. (fig.) pest, v. geesel, m.; that woman
is quite a -, die vrouw is een ware plaag; he was a to society, hij was een geesel der maatschappij; what a
• -! welk een plaag!
Nul, (nul), bn. (recht.) geen.
Null, (nul), bn. (recht.) nietig, nul; - and void, nul en
van geene waarde. *-, s. 1. nietigheid; 2. (recht.) nulliteit; 3. (rek.) nul, v. f -, bw. zie ANNUL.
Nullification, (nul-li-fi-kee'-sjun), s. nietigverklaring, v.
Nullifidian, (nul-li-fid'-i-un), bn. trouweloos, goddeloos,
eerloos.
Nullified, (nul'-li-fajd), dw. bn. nietig verklaard, geannuleerd.
Nullify, (nul'-li-faj), bw. nietig verklaren, annuleeren.
* -ING, dw. bn. nietig verklarend.
Nullipore, (nul'-li-poor), s. (nat. hist.) soort koraal, o.
Nullism, (nul'-lism), S. nietigheid, v.
Nullity,(nul'-li-ti), s. (-ies), (recht.) nulliteit, v. grond tot
nietigverklaring, m.
Numantia, (njoe-men'-sji-e),s.(oudt.) Numantia(Spanje),o.
Numb, (num), bn. 1. verstijfd, stijf; beroerd; 2. verstij vend. * - EEL, S. sidderaal, m. *-, bw. doen verstijven,
(van koude); zie BENUMB.
Number, (num'-bur), s. 1. getal, o. grootheid, v.; abstract -, onbenoemd getal; concrete -, benoemd getal;
cardinal -, hoofdgetal, hoofdtelwoord (als twee, honderd
enz.); ordinal -, rangschikkend getal (als eerste, honderdste enz.); primitive -, prime -, eerste -, ondeelbaar getal;
whole -, geheel (getal); broken -, breuk, gebroken;
mixed -, gemengde breuk; homogenial -, gelijksoortig
getal; the golden -, het gulden getal; out of -, talloos;
2. hoeveelheid, v. getal, aantal, o.; twenty in -, ten
getale van twintig; to be few in -, niet talrijk zijn;
many in -, talrijk; to be not in -, niet het vereischte
getal hebben; to be accepted among the -, onder het
getal opgenomen worden; one of their own -, een uit hun
midden; -s of men, een groot aantal mannen, - menschen; to win over -s, een groot aantal lieden overhalen (tot een partij); to make up a-, een troep volledig
maken; to yield to the -, voor de overmacht wijken; 3.
nommer, o.; 1 always take care of - one, (spr.) ik pas
altijd het allereerst op .nommer één (op mij zelven); 4.
exemplaar, nommer, o. aflevering, v.; to be published in
-s, in afleveringen uitkomen; 5. (taalk.) getal (enkelvoud, meervoud), o.; 6. (dichtk.) maatvolheid, harmonie,
v.; harmonious -s, welluidende verzen. *-s, mv. (Bijb.)
(het) vierde Boek van Mozes, Numeri.
Number, (num'-bur), bw. 1. tellen; my years doubly thine, ik ben eens zoo oud als gij; he -ed among the
dead, hij : werd onder de dooden (gesneuvelden) geteld;
2. rekenen; 3. nommeren. *- ED, dw. bn. -geteld enz.;
zie NUMBER. *-ER, ('-ur), m. v. . 1. teller, telster; 2.
rekenaar, -ster, M. v. * - FUL, bn. talrijk. *- iNG, dw.
bn. tellend enz. -, s. (het) tellen enz.; Zie NUMBER.
*-LESS, bn. talloos, onberekenbaar.
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Numbing, (num' bing), dw. bn. verstijvend.
Numbles, (num'- huls), s. mv. ingewand van een hert, o.
Numbness, (num' -nes), s. verstijving, bevangenheid
(door koude), v.
Numerable, (njoe'-me-ri-bl), bn. tel-, rekenbaar.
Numeral, (njoe'-me-rul), bn. 1. tot een getal -, tot de getallen behoorend, tel...; - flag, (zeev.) nom mervlag; 2.
in getallen uitgedrukt, numeraal.*-,s. getalmerk,cijfer,
o.; Arabian -s, Arabische -,gewone cijfers. *- LY, bijw.
naar -, volgens het getal.
Numerary, (njoe'-mur-e-ri), bn. tot zeker getal behoorend; - signal, (zeev.) nommersein.
Numerate,(njoe'-mur-et),bw. tellen, rekenen,sommeeren,
opsommen. *- D, dw.bn. geteld, gerekend. *...ING, dw. bn.
tellend, rekenend. *...ION, (-ee'-sjun), s. telling,rekening,
opsomming, sommeering, v.; scale of-, talstelsel. *...OR,
(njoe'-mur-e-tur), m. v. teller, rekenaar, -ster, m. v. -,
s. (rek.) teller (eener breuk), ni.
Numeric, (njoe-mur'-ik), * - AL, bn., * - ALLY, bijw. 1.
tot de getallen behoorend; 2. in getallen opgegeven,
numeriek, volgens het getal.
Numerist, (njoe'-mur-ist), m. die veel met cijfers omgaat, rekenaar, m.
Numerosity, (njoe-mur- os'-i-ti), s. gmv. 1. talrijkheid 2. (dichtk.) volheid, v.
Numerous, (njoe'-mur-us), bn., *- LY, bijw. 1. talrijk; 2.
(dichtk.) welluidend, vol. *- NESS, S. Zie NUMEROSITY.
Numidia, (njoe-mid' -i-e), s. (oudt.) Numidië (Afrika), o.
Numismatic, (njoe-mis-met'-ik), bn. munt- en penningkundig, numismatisch.*-s, s. mv. munt- en penningkunde, numismatiek, v. *...TOLOGIST, (-me-tol' -o-djist), rn .
munt- en penningkundige, m. *...TOLOGY, (-me-tol'-odji), s. gmv. munt- en penningkunde, v.
Nummary, (num'-me-ri), Nummular, (num' joe-lur),
bn. munt -, geld betreffend; geld...
Nummulite, (num'-joe-lajt), s. platte versteening (als
een muntstukje uitziend), v.
Nump, m. (verk. Humphry), Humfried (m. n.)
Numps, (numps), NUMSKULL, m. domoor, ezel, m. uilskuiken, o. * - ED, bn. dom, simpel.
Nun, (nun), v. non, v.; -'s tread, (kh.) Brabantseh -,
kantgaren. *-, s. 1. pimpelmees (vogel), v.: 3. nonnetje
(soort duif), o. *- BUOY, s. (zeev.) tonneboei, v.
Nunchion, (nun'-Sjun), Zie LUNCHEON.
Nunciature, (nun'sje-tjoer), s. betrekking -, waardigheid van nuntius, het uitoefenen van deze betrekking,
nuntiatuur, v.
Nuncio, (nun'-sjo), m. (mv. nuntii), 1. bode; 2. nuntius
(pauselijk afgezant), m.
•
Nuncupate, knun'-kjoe-pet), bw. openbaar -, plechtig afkondigen. 5 ..ION, (-kee'-sjun), s. 1. openbare -, plechtige
afkondiging; 2. (recht.) voorlezing van een testament, v.
*...IVE, (-kjoe'-pe-tiv), *...oRY, (-kjoe'-pe-to-ri), 1. bn.
plechtig afgekondigd; 2. in -, bij naam, naamswijs; 3.
(recht.) mondeling (van testamenten).
Nundinal, (n -an'-di-nul), *...NARY, ('-ne-ri), bn. tot eene
markt behoorend; markt...; - letter, (Rom. gesch.) een
der eerste acht letters van het alphabet die bij de oude
Romeinen ieder jaar een anderen vasten marktdag aan
-tonde;uialr.
Nundinate, (nun'-di-net), ow. missen -, jaarmarkten
bereizen. *...ION, (-nee'-sjun), s. mis-, jaarmarkthandel,m.
Nunnation, (nun-nee'-sjun), s. (het) uitspreken van
de letter n aan het einde der woorden, v.
Nunnery, (nun'- ne-ri), s. (-ies), 1. nonnenklooster; 2. bordeel, o.
Nunnishness, (nun'-isj -nes), s. gmv. nonachtigheid, v.
Nuptial, (nup'-sjel), bn. tot het huwelijk behoorend;
echtelijk; - ceremony, huwelijksplechtigheid; the - knot,
de huwelijksband. *-s, s. mv. bruiloft, v.
Nuremberg, (nur'-em-bergh), s. Neurenburg (Beieren), o.
Nurse, (nurs), v. 1. kindermeid; 2. min, v.; wet -, zoogster; to put to -, to wet-, te min geven, buitenshuis
laten zogen; 3. ziekenoppasster, verpleegster,v.; 4. monthly
-, baker; 5. vroedvrouw, v. *-, bn. 1. zogend; 2.
oppassend. *--CHILD, s. zuigeling, m. v. *- MAID, v. kindermeisje, o. *- POND, S. vischvijver, m. *- SKIN, S.
(leerl.) sagrijnleder, o.
Nurse, (nurs), bw. 1. oppassen, verplegen (een kind, een
zieke); 2. kweekgin, verzorgen, (een kind, een dier, een
plant); 3. zogen; to dry-, met den pappot -, met het zuig
voeden (een kindje); 4. (fig.) koesteren, troetelen; to --glas

NUR. - OAK.
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into, door liefkoozingen brengen tot; 5. aanmoedigen,aankweeken, bevorderen, zorg dragen voor; to - up, vertroetelen; to - one's self up, zich zelven te goed doen,
zich koesteren. *- D, (nurst), dw. bn. opgepast, gezoogd
enz.; zie NURSE, bw. *-R, ('-ur), m. v. voeder, verzorger,
kweeker, -ster; oppasser, oppasster, m. v. (ook fig.).
Nursery, (nurs'e-ri), s. (-ies). 1. kinderkamer, v.; tales for
the -, kindervertellingen; 2. (ook fig.) kweekschool. v.;
- of seamen, kweekschool voor de zeevaart; theological
-, seminarium; - of trees, boomkweekerij ; 3. bewaarschool, v.; 4. toevluchtsoord, o.; 5. kweekschuur van zijdewormen ; 6. zorg -, v. werk eener voedster. o. *- GOVERNESS, S. gouvernante van jonge kindertjes, bonne, v.
* -GROUND, s. kweekhof, -tuin, m. * - MAID, V. kindermeid, v. * - MAN, m. boom-, plantenkweeker, m. *- RHYMES, s. mv. kinderliedjes, - versjes, o. mv.
Nursing, (nurs'-ing), dw. bn. oppassend; zogend enz.
*_, s. 1. (het) oppassen enz. ; zie NURSE, bw. ; 2. oppassing, verzorging; 2. (ook fig.) aankweeking, v.
Nursling, (nurs'-ling), s. 1. voedsterling, m. v. voedster kind, o.; 2. verpleegde; 3.(fig.)lieveling, m.v. troetelkind,o.
Nurture, (nur'-tjoer), s. 1. voedsel, o. spijs, o. kost, m.;
2. opvoeding, v. f -, bw. 1. voeden, spijzigen; 2. - up,
opvoeden, voeden. *- D, dw bn. gevoed enz.; zie NURSE, bw.
Nustle, (nus'-sl), bis'. troetelen, koesteren.
Nut, (nut), s. 1. (plant.) noot, v.; earth -, pig -, aardnoot, eikel; Barbadoes -, purging -, purgeernoot; vomit
-, poison -, braaknoot; 2. hazelnoot; 3. noteboom, m.;
4. (timen.) neut; 5. moer, v.; 6. (zeev.) square -, vierkant (van het anker) ; 7. (fig.) it will be -s for then, dat
zal een kolfje naar hunne hand zijn. * -BEETLE, S. notenkraker, (soort) blauwspecht (vogel), m. * - BONE, S. (ontl.)

s. notenstok, haakstok, m. -, m. v. dief -, dievegge (van
linnengoed door middel van een haak), m. v. * -PEACH, s.
(soort) perzik, v. * -SHELL, S. notedop, m.; the thing
lies in a -, (spr.) de zaak is doodeenvoudig. * -- TREE,
s. noteboom, m. *_ TRIBE, S. bekerdragende planten,
v. mv. *- WOOD, S. notenhout. o.
Nut, (nut), ow. noten afslaan, - plukken ; to go a -ting,
den notenpluk houden.

Nutant, (nj oe' -tunt), bn. vooroverbuigend, topzwaar.
Nutation, (njoe-tee'-sjun), s. 1. (sterr.) as- schudding,
nutatie; 2. neiging der planten naar de zon, v.
Nutmeg, (nut'-megh), s. (plant.) notenmuskaat, v.; oil
of -, notenolie, v. *-cowRY, s. (soort) Arabische muntschelp, v. * -SHELL, s. notenmuskaatdop, m. - schil, v.
* -TREE, s. notenmuskaatboom, - heester, m.
Nutria, (njoe'- tri -e), s. Zuid -Amerikaansch bevervel, o.
Nutrication, (njoe- tri -kee'-sjun), s. voedingswijze, v.
Nutrient, (njoe'- tri-ent), bn. voedend, voedzaam. «-, s.
1. voedingsmiddel, voeder, o.; 2. spijs, v.
Nutriment, (njoe'- tri - ment), s. 1. voedsel (fig.); 2. voeder, o. *- AL, (- ment' -ul), bn. voedend, voedzaam.
Nutrition, (njoe-trisj'-un), s. 1. voeding, v.; 2. voedsel,
0. 5 ...TRITIOUS, (-trisj'-us), * ... TRITIVE, ('-tri-tiv), -LY,
bijw. voedend, voedzaam; - juice, voedend Sap.-NESS,
*...TRITURE,('- tri'tjoer),s. voedzaamheid,v. (het) voedende..
Nuttallite, (nut'- tel -ajt), s. soort kristalstof, v.
Nutting, (nut'-ting), dw. bn. noten plukkend. - af
noten zamelen, notenpluk, m.
-sland.*,(het)
Nutty,(nut'-i),bn. nootachtig; a - taste, smaak van noten.
Nux vomica, (nuks-wom'- i -ke), s. (gpoth.) braaknoot, v.
Nuzzle, (nuz'-ul), bw. 1. voeden, onderhouden; 2. zich
nestelen in. *-, ow. zich het hoofd verbergen; met den
neus in de aarde wroeten, snuffelen.
Nyctalopia, (nik - te -lo'-pi-e), s. (gen.) dagblindheid, v.
*...LOPS, (nik'-te- lops), m. v. (gen.) dagblinde, m. v.
Nye, (naj), s. fazanten -broedsel, o. - zwerm, m.
Nylghau, (nil'-gho), s. soort (Indische) geitenbok, m.
Nymph, (nimf), v. 1. (fab.) nimf, v.; sea -, zeenimf,
nereïde, v.
Nympha, (nim' -fe), S. pop (van insecten), v. *...PHAE,
('-fi), mv. (ontl.) nimfen, v. mv. *- L, ('-ul), *...PHEAN,
(-fi'um), *...ISH, ('-fisj). *...ous, ('-us). bn. eene nimf -, de
nimfen betreffend ; nimfen...
Nymphiparous, (nimf-ip'-e -rus), bn. tot pop wordend
(van insecten).
Nymphlike, (nimf' -lajk), *...LY, bn. als eene nimf, nimf
-achtig.
Nymphomania, (nim-fo- mee' - ni -e), s. (gen.) moederzucht. v.
Nys, (nis), verk. ne is), is niet.
Nystas- mus, (nis -tegh' -mus), s. ziekelijke trilling der
oogleden, v.

0, (o), s. 0, 1. vijftiende letter van het alphabet en vierde
zelfklinker), v.; 2. kring, m. rond, o.: 3. nul; 4. pokdaal; 5. elf (als Rom. getalmerk), v. *-. tw. o ! ach!
0, in verkort. als : o, (old), oud; (Oliver), Olivier; o, (on),
op, aan, tot; o/a. old acct., (old account), oude rekening;
o' (o f), voor : zoon van, als O'Neil enz.: o'clock (on the
clock), what o'clock is it? hoe laat is het? o't (of it), er
van); ob. (obiit), stierf, overleden: 0. B. (old bachelor),
(object, objection),
oud -student, oud -eandidaat; o.,
voorwerp, tegenwerping; obd., obt. (obedient), gehoorzaam;
Oct. (October); o'er, (over); og. (ogee); ojief ; o. m. (old
maid). oude maagd; on't (on it), er op; 0. P. (opposite the
prompter), tegenover den soufleur ; 0. P., o. p. (out of
print), niet in druk, buiten den handel; ord. (order),bevel,
order; o/o. (order own), eigene order; 0. S. 1. (obedient servant), gehoorzame dienaar; 2. (old style), oude stijl; 0. T.
(Old Testament), Oud Testament;oz.(ounce), ons (gewicht).
Oaf, (oof), s. 1. verruild kind, o.; 2. domkop, m.
bn. dom, wezenloos. *-ISfNEss, s. domheid, v.
Oak, (ook), s. 1. eik, eikeboom. m. ; evergreen -, holly
-, horn -, barren scarlet -, steeneik; - of Jerusalem,
(plant.) veldbijvoet. St.-Janskruid;gall-bearing -, esscheboom; bitter -, pijnboom; ground -, eikenloot; 2. eiken
0. * -AGARIC, s. eikenzwam, 0. * -APPLE, * -BALL,-hout,
* -CONE, 5 -GALL, * -GOMES, s. galnoot, v. * - BARK, S.
1. eikenschors, v.; 2. run. m. *_ BILLETS, S. mv. eiken
wagenschot, o. 5 -FARN, *-FERN, S. boschvarenkruid, o.
* -OPENING, S. opene plek in een bosch, v. * - PUCERON,

s. eikenbladluis, v. * - TREE, S. eik, eikeboom, m.
Oaken, (ook' -un), bn. eiken, van eikenhout; - garland,
- chaplet, eikenkrans, krans van eikenloof; order of the
- crown, orde van deEikenkroon(ridderorde van het groothertogdom Luxemburg). *- PIN, S. soort harde appel, m.
* -TOwEL, S. stokslagen, m. mv. rottingolie, v.
Oakling, (ook' -ling), s. jonge eik, m.
Oakum, (ook' -um), S. (zeev.) werk, touwwerk, o.; tarred
-, bruin werk; white -, wit werk; to pick -, werk
maken, touw uithalen; to expel -, werk uithalen (uit
de scheepsnaden). *-BRUSH, s. pikkwast, m. *- BOY, M.
(zeev.) kalfaatjongen, m.
Oaky, (ook'-i), bn. hard, vast (als eikenhout).
Oar, (oor), S. 1. (zeev.) roeiriem, m.; set of -s, stel riemen; to back the -s, de riemen omwenden; to boat the
-s, de riemen inleggen; to poise the -s, de riemen gereed houden: to toss the -s, de riemen opzetten; to pull
the -s, op de riemen drijven; to feather the -s, de
riemen snijden; to ship, to unship the -s, de riemen
toeleggen, - inleggen; to back astern with the -s, met de
riemen strijken; bow -, voorste riem; double banked -s,
dubbele riemen; to be on the -s, op riemen houden;
sculling -, wrikriem; shank of an -, vierkant van een
riem; to ply the -s, krachtig aanroeien; a pair of -s,
your honor? wil mijnheer varen ? he is a good -, hij is
een fiksche roeier; 2. helmstok, m. *-s, mv. tweeriemige boot op den Theems, V. *-FOOTED, bn. roeivoeten als riemen hebbend (van zekere dieren). *-OIAKER,

schaambeen, 0. * -BREAKER, * - CRACKER, * -HATCH,
* -JOBBER, * -PECKER,S.n otenkraker,(vogel),m. * - BROWN,
bn. kiistanjekleurig. * -CRACKER,s. notenkraker, (werkt.),
m. 5 '-GALL, S. (plant.) galneet, V. *-HooR, *-cRooK,

obj.
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m. riemenmaker, m.; -'s sted, riemenmakerij. *-' S MAN,
m. roeier, m.; stroke -, achterste roeier, - man.
Oar, (oor), ow. en bw. roeien, sturen. *- ED, (oort), dw.
bn. geroeid. -, bn. met riemen; four -, vierriems-, vierriemig; aneight- match, wedstrijdvan achtriems-sloepen.
Oary, (oor'-i), bn. 1. riemvormig; 2. tot roeiriem dienend.
Oasis, (o-ee-'zis), S. (mv. oases), vruchtbare plek te midden eener zandwoestijn, oase, v.
Oast, (oost), s. eest, v. moutoven, m.
Oat, (oot), s. 1. (inz. in het mv. oats), 1. haver, v.; wild
-s, dolle haver; to sou' one's wild -s, (spr.) in het
eerste bruisen zijner jeugd zijn; 2. grutte, v. *- CAKE,
s. haverkoek (veevoeder), m. *- GRASS, s. havergras, o.
*_MALT, s. havermout, v. * - MEAL, s. havermeel, o.
* _THISTLE, S. haverdistel, v.
Oaten, (oot'-un), bn. 1. van haver, haver...; 2. rieten,
van riet; - stop, riet-, herdersfluitje.
Oath, (ooth), s. 1. eed, m.; corporal -, eed op het Evangelie; legal -, gerechtelijke eed; to take an -, een eed
doen, - afleggen; he would take his - of it, hij zou er
een eed op willen doen, hij zou het willen bezweren;
- of fealty. leeneed; - of qualification, eed van bezit,
- van vermogen; - of supremacy, oppermaehtseed; by -,
with an -, upon an -, onder eede; to be under an -,
onder eede staan; to administer -, to tender an -, een
eed opleggen; put him on his -, laat hem zweren; I
charge you upon your - to declare, ik beveel u onder
Bede te verklaren, dat; to affirm upon -, onder Bede
bevestigen; bible-, eed op den bijbel; to break an -,
een eed breken, meineedig worden; to deny by -, afzweren; 2. vloek, m.; to utteran-, een vloek uiten; a dreadful -, een ijselijke vloek. * -BRNAKFR, m.v. meineedige,
m. v. * -BREAKING, s. meineed, m. eedbreuk, v.
Oathable, (ooth'-i-bl), bn. (recht.) bevoegd -, bekwaam
om te zweren, - een eed te doen.
Oats, (oots), zie OAT.
Oaze, (ooze), zie oozE.
Obadiah, (o-be-daj'-e), m. (Bijb.) Obadja (In. n.).
Obambulate, (ob-em'-bjoe-let), ow. rondom loopen.
*...IoN, (-ee'-sjun), s. (het) loopen rondom.
Obconical, (ob-kon'-i-kul), bn. (plant.) omgekeerd kegel
-vormig.
Obcordate, (ob-kord'-et), bn. (plant.) omgekeerd hartvormig.
Obdormition, (ob-dur-mi'-sjun), s. gezonde -, diepe
slaap, m.
Obduce, (ob-djoes'), bw. over (zich heen) trekken.
*...DUCT, bw. dekken, heentrekken over. 5 ...DUCTION,
(-duk'-sjun), s. dekking, v. (het) trekken over.
Obduracy, (ob'-djoe-re-si), s. gmv. verstoktheid (van
hart), v.
Obdurate, (ob'-djoe-ret), bn., *- LY, bijw. 1. verstokt,
verhard, hardnekkig; 2. onbuigzaam, onverzettelijk; consonant, (taalk.) harde medeklinker (als f, t, s, in
tegenst. van v, d, z). * -NF,sS, *...ION, (-ree'-sjun), s.
1. verstoktheid, hardnekkigheid; 2. onbuigzaamheid, v.
Obdure, (ob-djoer'), bw. (w. g.) verharden, verstokken.
*-D, (djoerd), dw. bn. verhard; zie OBDURATE. * -DNESS,
S. zie OBDURATENESS.
Obeah, (o'- bi-e), s. soort tooverkunst onder de Afrikaan
negers in gebruik, v.
-sche
Obedience, (o-bi'-di-ens), s. gehoorzaamheid, v.; to give
- to, to pay - to, gehoorzaamheid toonen jegens: to
bring into - to, onder gehoorzaamheid -, tot onderwerping brengen; in - to, uit gehoorzaamheid aan. *...DIENT,
('-di-ent), bn., -LY, bijw. gehoorzaam, onderdanig, onderworpen; your -, your most - servant, uw gehoorzame
-, uw dienstwillige dienaar.. *...DIENTIAL, (-di-en'-sjul),
bn. uit gehoorzaamheid.
Obeisance, (o-bi'-suns), s. gmv. groet, m. buiging, v.;
to make -, groeten, salueeren (met de hand enz.); she
made her -, zij maakte eene nijging. *...ANT, (o-bee'zunt), bn. eerbiedig, onderworpen.
Obeliscal, (ob-i-lis'-kul), bn. obelisk-, naaldvormig.
Obelisk, (ob'-e-lisk), s. (bk.) 1. pronknaald, naald, v.;
2. teeken van renvooi, kruisje, o.
Obelize, (ob'-i-lajz), bw. van aanhalingsteekens -, van
redeteekens voorzien.
Obelus, (ob'-i-lus), s. soort aanhalings- of redeteeken
(als : in oude handschriften), - o.
Obequitate, (ob- ek'-wi-tet), ow. rondrijden (te paard).
*...ION, (-tee'-sjun), s. (het) rondrijden (te paard).

013E. - OBL.
Oberon, (ob'-i-run), m. Oberon (koning der aardgeesten,
der elfen), m.

Oberration, (ob-ur-ree'-sjun), s. ronddwaling, v.
Obese, (o-bies'), bn. dik, vet, dikbuikig. *- NESS, * ...ITY,
(-bes'-i-ti), S. (- ies) dikte, dikbuikigheid, v. dikke buik, m.

Obey, (o- bee'), ow. en bw. 1. gehoorzamen, hooren -,
luisteren naar; children, - your parents, kinderen, gehoorzaamt aan uwe ouders ; the ship will not - the helm,
het schip luistert niet naar het roer; 2. opvolgen; your
commands will be -cd, uwe bevelen zullen opgevolgd
worden. * - ED, (-beed'), dw. bn. gehoorzaamd enz. ; zie
OBEY. *-ER, ('-ur), m. v. 1. die gehoorzaamt; 2. opvolger, opvolgster (van bevelen). M.V. *-ING, dw. bn., -LY,
bij w. gehoorzamend enz. -, s. (het) gehoorzamen enz.:
zie OBEY.
Obfirm, (ob-furm'), * - ATE, ('-et), bw. versterken (in),
verharden (in).
Obfuscate, (ob-fus'-ket), bw. verduisteren, verdonkeren.
'-D, (-fus'-ke-tid), dw. bn. verduisterd. *...ING, (- fus'ke-ting), . dw. bn. verduisterend. *...ION, (-kee'-sjun), s.
(het) verduisteren, verduistering, verdonkering, v.
Obit, (ob'-it), s. lijkplechtigheid, uitvaart, v. ; post post - bond, (regt.) schuldbekentenis na den dood (eens
derden) betaalbaar. *- ER, ('-ur), bijw. tusschen-inkomond ; (recht) incidenteel. *UAL, (-bit'-joe-ul), bn. tot
de begrafenis -, tot de uitvaart behoorend. * -UARILY,
(-bit'joe-e-ri -li), bn. tot een doodenlijst behoorend.
*-UARY, (- bit' joe-e-ri), s. 1. doodenlijst, v. sterfregister,
o.; 2. Zie NECROLOGY. -, bn. necrologisch; - notice, 1.
bekendmaking van overlijden, v.; 2. kort levensbericht
van een overledene, o.
Object, o b'-dj ekt), s. 1. voorwerp; 2. doel, o. ; happiness,
is the - of every man's desire, geluk is het doel van
iederen mensch; he was my first - hij was de eerste aan
wien ik dacht; 3. zaak van belang, v.; expense was not
an --, de kosten (verteringen) kwamen niet in aan
what an - ! hoe ijselijk ! he was quite an -, hij-merking;
was afgrijselijk te aanschouwen ; 4. (taalk.) voorwerp, o.
vierde naamval, m. -, bn. tegenovergesteld. *--GLASS, S.
(gezichtk.) objectief glas (in een verrekijker enz.), o.
Object, (ob-djekt'), bw. 1. tegenoverstellen, -plaatsen; 2.
tegenwerpen ; he had nothing to - against this proposal,
hij had niets tegen dit voorstel in te brengen ; he -d
that. hij beweerde daarentegen. f -, ow. zich verzetten,
opkomen, tegenwerpingen maken; no one -d to his title
niemand kwam tegen zijn titel op ; I do not - to it,
ik verzet er mij niet tegen. *- ABLE, ('-ibl-), bn. betwistbaar. * - FD, dw. bn. tegengeworpen enz.; zie oBJECT, bw. en ow. * - ING, dw. bn. tegenwerpend enz.;
zie OBJECT, bw. en Ow. * -ION, (-djek'-sjun), s. tegen
'bedenking, v. bezwaar, o.; to raise, to start,-werping,
to urge an -, een tegenwerping maken, een bedenking -, eon bezwaar opperen : to meet, to anticipate
an -, een bedenking voorzien, - vooruitloopen ; to neet
with -s, op bedenkingen stuiten ; to have no - to,
against, geen bezwaar hebben tegen; no -! geen bezwaar! *-IONABLE, ('-sjun-i-bl), bn. 1. betwistbaar; wederlegbaar; 2. laakbaar; - actions, laakbare handelingen.
*-IVE, ('iv), bn., -LY, bijw. 1. (wijsb. en red.) objectief; 2. (taalk.) tot het voorwerp behoorend, in den
vierden naamval ; the - case, de vierde naamval, het
tweede geval,voorwerp.*-, s. 1. (wijsb.) object ; 2. (taalk.)
voorwerp, o. * -IvENESS, ('-iv-nes), * - IVITY, (-tiv'-i-ti),
s. (het) objectieve. *- LESS, (ob'-djekt-les), bn. doelloos,
zonder reden. *- oR, (-djekt'-ur), m; v. die tegenwerpingen maakt, tegenspreker, -spreekster, m. v.
Objurgate, (ob-djur'-ghet). bw. laken, berispen. *...ION,
(-ghee'-sjun), s. berisping, v. verwijt o. *...ORY, (-djur'ghe-to-ri), bn. verwijtend, berispend.
Oblate, (ob-legit'), bn. (meetk.) vlak, plat (aan de polen).
*-NESS, S. (hot) vlakke, platte, platheid (aan de polen), v.
Oblation, (ob-lee'-sjun), s. offer, o. offerande, offergave,
v. *- ER, (-lee'-sjun-ur), m. v. die iets ten offer biedt
(inz. op een altaar).
Oblectate, (ob-lek'-tet), bw. verrukken. *...ION, (-tee'sjun), s. 1. verrukking, v. levendig genoegen, o.; 2.
(gem.) lekkerheid, v.
Obligate, (ob'-li-ghet), bw. verbinden, verplichten. *- D,
dw. bn. verbonden, verplicht. *...ING, dw. bn. verbindend, verplichtend.
Obligation, (ob-li-ghee'-sjun), s. 1. verbintenis, ver
to impose an -, eene verplichting opleggen;-plichtng,v.;
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to lay under an -, onder eene verplichting leggen; to
discharge, to fulfil, to perform an -, eene verbintenis
vervullen, aan eene verplichting voldoen; 2. dank, m. verplichting, v.; you lie under great - s to lijm, gij zijt hem
groeten dank schuldig; does he not owe you an -? is
hij u niet veel verplicht ? to confer an -, een dienst bewijzen; 3. schuldbekentenis, v.; to meet one's -, aan
zijne geldelijke verbintenissen voldoen.
Obligatory, (ob'-li-ghe- te-ri), bn., *...TORILY, ('-to-ri-lj),
bijw. verplichtend.
Obligato, (ob-li-ghee'-to), bij w. (muz.) obligaat.
Oblige, (o-blajdsj'), bw. 1. verplichten, een verplichting
opleggen ; honor -d us to, eershalve waren wij verplicht
om...; 2. dwingen, noodzaken, verplichten; you will be -d
to pay, gij zult verplicht zijn te betalen; we were -d to
surrender, wij zagen ons genoodzaakt ons over te geven;
3. dienst bewijzen, verplichten; he will - you, with his
credit, hij zal u met zijn crediet ten dienste staan; he
-d us with a loan of money, hij bewees ons den dienst
ons een som geld te leersen; much -d, zeer verplicht; to
those hills we are -d for our metals, aan deze heuvelen
danken wij onze metalen; Ishall be -d by your looking for
another engagement, ik zal u danken, als gij eene andere
betrekking zoekt; will you - me with the newspaper:'
wilt gij mij wel even de krant geven? do - us with
the duel, och, verhaal ons even dat duel, als 't u belieft;
Miss., - the company with a song, mejuffrouw, vergast
het gezelschap op een lied, - op een romance. *-n, dw.
bn. verplicht enz.; zie OBLIGE.
Obligee, (o-bli-dji'), m. v. (recht.) eischer, -es, m. v. erediteur, m.
Obligement, (o-blajdsj' -ment), s. verplichting, v.
Obliger, (o-blajdsj'-ur), mv. v. die verplicht enz.
Obliging, (o-blajdsj'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. verplichtend enz.; - manners, innemende manieren. * -, s.
(het) verplichten enz.; zie OBLIGE, bw. *...NESS, s. innemendheid, voorkomendheid, v..
Obligor, (o-b-li-ghur'), m. v. (recht.) verbondene, schuldenaar, -ster, m. v.
Obliquation, (ob-li-kwee'-sjun), s. 1. schuine richting;
2. (fig.) afdwaling van het rechte pad, v.
Oblique, (ob-lajk', ob-liek'), bn., *- LY, bijes. 1. schuin,
scheef; - plan, schuin -, hellend vlak; - sailing, (zeev.)
schuine route; - case. (taalk.) tweede -, derde naam
ablativus; 2. middellij k; - hint, bericht -, raad door de-val;
derde hand; 3. verkeerd, onredelijk. * -ANGLED, bn. met
schuine hoeken. *- NEss, 5 ...ITY, s. 1. scheeve -, schuine
richting, schuinte, v. (het) schuine ; 2. (fig.) verkeerdheid,
onregelmatigheid, afwijking (van den rechten weg), v.
Obliterate, (ob-lit'-ur-et), bw. 1. uitwisschen, doorhalen,
doen verdwijnen, (ook fig.); to become -d, uitgewischt -,
vergeten worden; 2. onleesbaar -, onmerkbaar maken;
-d pulse, (gen.) onmerkbare -, flauwe pols. *-n, dw.
bn. uitgewiseht enz.; zie OBLITRRATE, bw. *...ING, dw.
bn. uitwisschend enz. -, s. (het) uitwisschen enz.; zie
OBLITERATE, bw. * ... ION, (-ee'-sjun), s. 1. uitwissehing,
doorhaling; 2. doorgehaalde plaats (in een geschrift); 3.
vernietiging, v.
Oblivial, (ob -liv'-i-ul), bn. vergeetachtig.
Oblivion, (ob -liv'-iun), s. vergetelheid, v.; net of
akte van kwijtschelding (eener straf), - van amnestie, v.
*...vious, ('-i- us), bn., -LY. bijw. 1. vergetelheid veroorzakend; the - river, - lake, (fab.) de rivier der vergetelheid, de Lethe-stroom; 2. vergeetachtig.
Oblocutor, (ob-lok'-joe -tur), m. v. tegenspreker, -spreekster, m. v.
Oblong, (ob'-long), bn., 5-LY, bw. langwerpig. *-, s.
langwerpig vierkant, o. *- ISH, ('-isj), bn. eenigszins
langwerpig. * - NESS, S. langwerpigheid, v. *- OVATE (-0'wet), bn. (plant.) langwerpig eirond. *- SHOT, S. (mil.)
langwerpig schot, o.
Obloquious, (ob-lo'-kwi-us), bn. verwijtend, berispend.
Obloquy, (ob'-lo-kwi), s. verwijt, o. berisping, • v. to lie
under some -, in een kwaden reuk staan.
Obluctation, (ob-luk-tee'-sjun), s. tegenworsteling, v.
feitelijk verzet, o.
Obmutescence, (ob-mjoe-tes'- sens), s. 1. sprakeloosheid,
v.; 2. stilzwijgen, o.
Obnoxious, (ob-nok'-sjus), bn., * - LY, bijw. - to, 1. onderworpen; 2. blootgesteld (aan); 3. verplicht; onderdanig;
4. berispenswaard, laakbaar; all are -, allen zijn strafbaar; 5. hatelijk, kwalijk gezien; the minister was - to

OBN. -- OBS.

543

the Wighs, de minister mishaagde aan de Whigs; 6. hinderlijk; an - smell, een walglijke reuk; 7. nadeelig, schadelij k (aan de gezondheid); - animals, schadelijke dieren.
*-NESS, S. 1. onderworpenheid, v.; 2. (het) blootgesteld
zijn (aan); 3. hatelijkheid; 4. hinderlijkheid; 5. schadelij kheid, v.
Obnubilate, (ob-nj oe'-bi-let), bw. omwolken, verdonkeren. *-n, dw. bn. bewolkt. *...ION, (-lee'-sjun), s. omwolking, verdonkering, v.
Oboe, (o'-bo-i), s. (muz.) hobo, v.
Obole, (ob'-ool), s. obool, (medicinaal gewicht = 10 grein,
= 65 gram), v.
Obolus, (ob'-o-lus), s. (mv. oboli), 1. obolus (oud Grieksch
muntje - 5 cent Ned. ong.), o.; 2. zie OBOLE.
Obovate, (ob-o'-wet), bn. omgekeerd eivormig.
Obreption, (ob-rep'-sjun), s. verrassing, overrompeling,
v. het insluipen. 5 ...TITIOUS, (-tisj'-us), bn., -LY,bijw. ver
bij verrassing, sluipenderwijs.
-rasend,
Obrogate, (ob'-ro-ghet), bw. (recht.) Bene nieuwe met de
oude strijdige wet invoeren.
Obscene, (ob-sien'), bn., * - LY, bijw. 1. vuil, .walglijk;
- bird, kwaadvoorspellende vogel, nachtvogel; 2. onkuisch, onzedelijk. *- NEss, *...ITY, v. 1. onkuischheid,
ontucht, onzedelijkheid, v.
Obscurant, (ob -skjoe'-rent), m. duisterling, domper, m.
Obscuration, (ob-skjoe-ree'-sjun), s. 1. verduistering; 2.
(fig.) verblinding, v.
Obscure, (ob-skjoer'), bn., * - LY, bijw. 1. duister, donker (fig.); 2. in duisternis -, (fig.) in vergetelheid levend;
an - bird, een nachtvogel; 3. duister, onverstaanbaar;
- passage, (lett.) duistere plaats; - inscription, moeielijk
te ontcijferen inschrift; objects -ly seen, voorwerpen
duister gezien; he said it -ly, hij liet het doorschemeren;
4. verborgen, onbekend; - retreat, verborgen schuil
an - person, een persoon van nederigen rang;--plats;
birth, duistere geboorte; to be -ly good, goed-, weldoen
in liet verborgen. *-, bw. 1. verduisteren, verdonkeren;
2.verbergen, omsluieren; 3. minder leesbaar -, minder ver
time has -d the writing, de tijd heeft de-makenstbr;
letters onduidelijk gemaakt;to -brightness,den glans weg
verduisterd enz.; zie OBSCURE, bw.-nem.*,dwb
*_SIENT, s. (het) donker maken; (w. g.) het onduidelijk maken. *- NESS, 5...ITY, s. (-ies), 1. duisternis, v. donker,
o.; to emerge from -, uit de duisternis te voorschijn
komen; 2. (fig.) verborgenheid, v. (het) nederige, burgerlijkheid; 3. duisternis, onduidelijkheid, onleesbaarheid, v.
S-R, ('ur), m. V. die of dat verduistert; verduisteraar,
-ster, m. V. 5 ...ING, dw. bn. verduisterend enz. -, s.
(het) verduisteren enz.; zie OBSCURE, bw.
Obsecrate, (ob'-si-kret), bw. bidden, smeeken. *-n, dw.
bn. gebeden, gesmeekt. 5...ING, dw. bn. biddend; smeekend. *...ION, (-kree'-sjun), s. bede, smocking, v.
Obsequent, (ob'-si-kwant), bn. gehoorzaam, volgzaam.
Obsequience, (ob-si'-kwi-ens), s. gehoorzaamheid, volg
-zamheid,v.
Obsequies,(ob'- si-kwis), s.mv.lijkplechtigheid,begrafenis,
uitvaart, v.
Obsequious, (ob-si'-kwi-us), bn., *- LY, bijw. 1. gedienstig, onderworpen, dienstvaardig; 2. (Shak.) tot een
begrafenis behoorend. *- NESS, S. 1. gedienstigheid.
dienstvaardigheid, 2. kruiperij, v.
Obsequy, (ob'-si-kwi), s. zie OBSEQUIES, OBSEQUIOUSNESS.
Obserate, (ob'-si-ret), bw. bergen, wegsluiten. *-n, dw.
bn. weggesloten. *...ING, dw. bn. wegsluitend.
Observable, (ob-zurv'-i-bl), bn., *...BLY, bijw. 1. bemerk
zichtbaar, waarneembaar; 2. opmerkenswaard. -bar,
Observance, (ob-zur'-wuns), *...cY, s. 1. bewerking; 2.
opvolging, naleving (van een voorschrift), v.; a strictof, de getrouwe naleving van; to fall out of -, in onbruik geraken, niet meer nageleefd worden; 3. herkomelijk gebruik; 4. kerkelijk gebruik, o. ritus, m.; 5. eer
-biedstugn,
oplettendheid, v.
Observanda, (ob-zur-wen'-de), s. mv. voorschriften, gedragsregelen, o. m. mv.
Observant, (ob-zur'-wunt), bn. 1. waarnemend, beschouwd; an - mind, een waarnemende -, aandachtige
geest; 2. nalevend -, getrouw aan (voorschriften); to be
- of one's master, de lessen van zijnen meester getrouw
opvolgen; 3. gedienstig, bereidvaardig, eerbiedig. *-,m.v.
1. nalever -, naleefster (eener wet enz.); 2. trouwe dienaar, in. - dienares, v.
Observation, (ob-zur-wee'-sjun), s. 1. bemerking, waar-
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neming; spirit of-, geest v n -, aanleg tot waarneming;
anxious to avoid -, begeerig zich aan nieuwsgierige blikken te onttrekken; to screen from -, aan de oogen onttrekken; protected from - by, voor het oog -, voor waarneming beschermd door; to takean -, (sterr.) een observatie doen, - nemen; within -, onder het bereik van het
oog (ook fig.); 2. naleving (van voorschriften, godsdienstplichten enz.); 3. (mil.) verkenning. bespieding, V. *-AL,
('-ui), bn. aan-, opmerkingen bevattend.
Observator, (ob-zur-wee'-tur), m. v. opmerker, -ster;
waarnemer, -neemster, m. v.
Observatory,(ob-zur'-we-te-ri), s. sterrenwacht, v. -toren,
m. observatorium, o.
Observe, (ob-zure'), dw. 1. op-, bemerken; waarnemen;
they - d a singular phenomenon, zij namen een zonderling
verschijnsel waar, (ook fig.); 2. opletten, acht slaan op; he
-d her cheerful countenance, hij sloeg haar opgeruimd
voorkomen gade; did you -, their whispering ? merktet gij
wel hoe zij onderling fluisterden ? we shall be of without
being -d, wij zullen ons uit de voeten maken zonder gezien te worden; 3. doen opmerken, onder het oog brengen;
did you - that ? deedt gij wel opmerken, dat ? what did you
please to - ? wat zeidet gij zoo even, als ik u vragen
mag ? 4. naleven, opvolgen (een gebod, godsdienstplicht
enz.); they - strictly the sabbath, zij nemen den Zondag
(den Sabbath) nauwkeurig in acht. *-, ow. 1. - upon,
opmerkingen -, waarnemingen doen (op); 2. oplettend
zijn (op). *- D, (zurvd), dw. bn. bemerkt; waargenomen
enz.; zie OBSERVE, bw. *- R, ('-ur), m. v. 1. opmerker,
-ster; waarnemer, -neemster; to escape the eye of the -,
aan het oog van den opmerker (van den waarnemer)
ontsnappen; 2. nalever, naleefster, opvolger, -ster; he is
a strict - of his word, hij komt zijn woord getrouwelijk
na; 3. aanschouwer, -ster, m. V.
Observing, (ob-zur'-ving), dw. bn., * - LY, bijw. op-,
bemerkend, waarnemend enz. f -, bn. beleefd, wel
bemerken enz.; zie OBSERVE,-levnd.*,s(ht)op
bw. en ow.
Obsess, (ob-ses'), bw. lastig vallen; (fig.) belegeren (met).
*-ION, (-ses'-sjun), s. 1. (het) lastig vallen; 2. (het)
bezeten zijn (door een boozen geest).
Obsidian, (ob-sid'- i-un), s. (delfst.) spiegelende agaatsteen, m.
Obsidional, (ob-sid'-i-un-ul), bn. tot een beleg behoorend, belegerings,..; - crown, belegeringskrans (bij de
oude Romeinen).

Obsigillation, (ob -sidsj-il-lee'-sjun), s. verzegeling, v.
Obsignate, (ob-sigh'-net), bw. 1. verzegelen; 2. bekrachtigen. *...ION, (-nee'-sjun), s. 1. verzegeling; 2. bekrachtiging, v. *...ORY, ('-te-ri), bn. bekrachtigend (door een
zegel.)
Obsolescence, (ob-so-les'-sens), s. (het) verouderen,
- in onbruik geraken. *...ESCENT, ( - les'-sent), bn. verouderend, in onbruik gerakend.
Obsolete, (ob'-so-liet), bn. verouderd; to become-, to
get -, to grow -, verouderen, in onbruik geraken.
*-NESS, s. 1. onbruik, O.; Zie OBSOLESCENCE; 2. gebrek
aan ontwikkeling (in dieren), o.
Obstacle, (ob'-ste-knl), s. 1. hinderpaal, m. belemmering,
v.; to meet with an -, een hinderpaal ontmoeten; to
meet an -, een hinderpaal trotseeren; to throw -s in the
way of, hinderpalen in den weg leggen aan; to raise,
to surmount -s, hinderpalen opwerpen, - te boven komen.
Obstancy, (ob'-stun-si), s. verzet. o. tegenstand, m.
Obstetric, (ob-stet'-rik), bn. tot de verloskunde behoorend, verloskundig. *...ICATE, ('-ri-ket), ow. de ver
uitoefenen. -, bw. verlossen. *...ICATION,-loskunde
(-ri-kee'-sjun), s. 1. verlossing, hulp bij de verlossing,
v.; 2. beroep van een verloskundige, o. *...ICIAN, (- ri'sjun), m. v. verloskundige, vroedmeester, -vrouw, m. v.
Obstetrics, (ob-stet'-riks), s. mv. verloskunde, v.
Obstinacy, (ob'-sti-ne-si), s. (-ies), halsstarrigheid, hardnekkigheid, koppigheid, v. *...RATE, ('-net), bn., -LY,
bijw. halsstarrig, hardnekkig, koppig. 5 ...NATENESS,
('-net-tress), Zie OBSTINACY.
Obstipation, (ob-sti-pee' -sjun), s. op-, verstopping, (ook
gen.), v.
Obstreperous, (ob-strap'-ur-us), bn., *- LY, bijw. luidruchtig, oorverdoovend. f-NESS, s. gmv.luidruchtigheid,
V. (het) oorverdoovende.
Obstriction, (ob-strik'-sjun), s. verbintenis, v.
Obstruct, (ob-strukt'), bw. 1. belemmeren, verstoppen

(een weg); 2. (fig.) verhinderen, belemmeren; they - the
entrance, zij verhinderen het binnenkomen (van schepen
enz.); when progress is - d, wanneer de vooruitgang
wordt belemmerd; 3. onderscheppen; clouds -cd the
light of the sun, wolken onderscheppen het zonnelicht;
4. (gen.) stoppen. *-. kD, dw. bn. belemmerd enz.; zie
OBSTRUCT. *-Ea, ('ur), m. v. die -, dat belemmert; to be
an - of, zich tegenstander (tegenstandster) toonen van.
*-ING, dw. bn. belemmerend enz. i-, s. (het) belemmeren enz.; Zie OBSTRUCT. *-ION, (-struk'-sjun), s. 1. belemmering, verstopping; 2. verhindering, v. hinderpaal; 3.
hoop, stapel, m.; 4. (gen.) verstopping, v. *- IVE, ('-iv),
bn., -LY, bijw. 1. belemmerend; 2. verhinderend; 3. (gen.)
stoppend. -, s. stoppend (genees)middel, o.
Obstruent, (ob-stroe'-ent), bn. zie OBSTRUCTIVE.
Obstupefaction, (ob-stjoe-pi-fek'-sjun), s. gmv. stomme
verbazing, v. *...FACTIVE, (-fek'-tiv), bn. verbazend,
doende verstommen.
Obstupefy, (ob-stjoe'-pi-faj), bw. (w. g.) doen verstommen.
Obtain, (ob-teen'), bw. verkrijgen, erlangen, bekomen.
*-, ow. 1. bestaan, heerschee, in gebruik zijn; 2. slagen
(in 'iets), zegevieren. 5 -ABLE, ('- i- bl), bn. verkrijgbaar.
* -ED, dw. bn. verkregen enz.; zie OBTAIN, bw. en ow.
*-ER, ('-ur), m. v. verkrijger, erlanger, -ster, m. v.
*-ING, dw. bn. verkrijgend enz. -, s. 1. (het) verkrijgen enz.; zie OBTAIN; 2. algemeen gebruik, o. *- MENT,
s. verkrijging, v.
Obtected, (ob-tekt'-id), bn. bedekt, gedekt.
Optemperate, (ob-tem'-pur-et), bw. gehoorzamen aan,
opvolgen.
Obtend, (ob-tend'), bw. 1. tegenstellen, tegenwerpen; 2.
voorgeven, veinzen.
Obtenebration, (ob-ten-i-bree'-sjun), s. verduistering, v.
Obtension, (ob-ten'-sjun), s. tegenwerping, v. verzet, o.
Obtest, (ob-test'), bw. smeeken, bezweren; - his clemency,
roep zijn mededoogen in. *-, ow. zich verzetten, protesteeren. *-ATION, • (- ee'-sjun), s. 1. smeeking, v.; 2.
plechtig verzet, protest, o. *- ING, bn. smeekend.
Obtrectation, (ob-trek-tee'-sjun), s. laster, m. lastering, v.
Obtrude, (ob-troed), bw. 1. - on, upon, opdringen;suchideas
will often - themselves upon our minds, zulke gedachten
zullen zich vaak van onzen geest meester maken; 2. to
-. one's self, zich indringen (bij), lastig zijn (aan). *-,
ow. zich eensklaps vertoonen, ongevraagd verschijnen.
*-D, dw. bn. opgedrongen enz.; zie INTRUDE, bw. en
ow. *- R, ('-ur), m. v. die opdringt, - tot last is, lastig
mensch, m. *...ING, dw. bn. opdringend enz. -, s. (het)
op-, indringen enz.; zie OBTRUDE, bw. en ow.
Obtruncate, (ob-trun'-ket), bw. verminken. *...ION,
(-kee'-sjun), s. verminking, v.
Obtrusion, (ob-troe'-zjun), s. opdringing, v. *...sIVE,
('-siv), bn., -LY, bijw. opdringend. lastig.
Obtund, (ob-tund'), bw. 1. verstompen, stomp maken; 2.
(fig.) dooven, smoren. *- ED, dw. bn. 1. verstompt ; 2.
gesmoord. *--ENT, (-'ent), s. (gen.) pijnstillend middel, o.
Obturation, (ob-tjoe-ree' -sjun), s. 1. (gen.) stopping; 2.
(heelk.) stelping, v. *...ATOR, (-ree'-tur), s. 1. (ontl.)
sluitspier, heupbeensgatspier, v.; 2. (heelk.) sluit-, dekplaatje,
.Obtusangular, (ob-tjoes-engh' joe-lur), bn. (nmeetk.)
stomphoekig.
Obtuse, (ob -tjoez'), bn., * - LY, bijes. 1. (meetk.) stomp;
- angle, stompe hoek; 2. stomp; 3. dom, beperkt; 4.
dof. -ANGLED, bn. (meetk.) stomphoekig. *- NESS, B.
1. stompheid, verstomping; 2. domheid, beperktheid van
geest; 3. dofheid (van toon), v. *...ION, ('-zjun), s. 1.
verstomping, V. (het) stomp maken; 2. domheid, v.
Obumbrate, (ob-um'-bret), bw. bewolken, omschaduwei,
verdonkeren. *...ION, (-bree'-sjun), s. bewolking, ver
-donkerig,v.
Obvallation, (ob-wel-lee'-sjun), s. (vest.) verschansing, v.
onvoorziene
gebeurtenis,
s.
Obvention, (ob-wen'-sjun),
toevalligheid, v.
Obversant, (ob-wurs'-unt), bn. gemeenzaam.
Obverse, (ob-wurs'), bn., * -LY, bijw. (plant.) omgekeerd kegelvormig, *-, .s. 1. keerzijde (van een penning); 2. (drukk.) recto, v.
Obvert, (ob-wurt'), bw. keeren -, wenden naar. *- ED,
dw. bn. gekeerd. * - ING, dw. bn. keerend naar.
Obviate, (ob'-wi-ét), bw. voorzien in, uit den weg ruimen,
voorkomen. *- D, dw. bn. voorzien enz.; Zie OBVIATE.
*...TNG, dw. bn. voorziend enz.; zie OBVIATE, bw.
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Obvious, (ob' - wi -us), bn., *- I.Y, bijw. 1. (oudt.) tegen
op; to - to memory, in het geheugen terugkeeren; 3.
blootgesteld; 3. duidelijk, kennelijk, in-overgstld;2.
voorkomen, zich vertoonen; this word does not -- in a
de oogen springend; a truth - to the mind, een waarsingle place, dit woord komt nergens voor; 4. gebeuren;
heid onmiskenbaar voor den geest; it was quite -, het
overkomen. *- RED, (-kurd'), dw. 1. opgekomen; 2. voor
was duidelijk. *- NESS, S. duidelijkheid, onmiskenbaar zie occuR.
-gevalnz.;
heid, v.
Occurrence, (ok -kur'-rens), s. 1. voorval, o. gebeurteto
be
Obvolute, (ob' wo -ljoet), *- D, bn. (plant.) gootswijze.
nis, v.; to be of actual -, werkelijk gebeurd zijn;
Occasion, (ok -kee'-zjun), s. 1. gelegenheid, v.; to emof common -, dagelijks -, gewoonlijk gebeuren; 2. ontbrace, to take an -, eene gelegenheid omhelzen, - te baat
moeting, aanleiding, v. *...ENT, (-kur'-rent), bn., *...RING,
nemen; to avail one's self of the -, van de gelegenheid
dw. bn. 1. opkomend; 2. voorvallend enz.; zie occult.
gebruik maken; to comply with the -, naar omstandig- Occursion, (ok -kur'-zjunl, s. botsing, v. schok, m.
heden handelen; as - requires, naar omstandigheden; Ocean, (o'-sjun), s. 1. oceaan, m. wereldzee, v.; the German
on -, upon all --s, bij alle gelegenheden; on the --- of,
-, de Noordzee; the Pacific-, de Stille Zuidzee; 2. (fig.)
ter (bij) gelegenheid van; 2. beweegreden, oorzaak, v.; you
oceaan, m. onmetelijkheid, v. '-, bn. tot den oceaan
have no -for suspicion, gij hebt geen reden tot achterbehoorend; the - waves, de golven van den oceaan.
docht; what was the - of this custom? wat was de aan Oceania, (o-sji-ee'-nie), s. Oceanië (Australië), o.
oorzaak van die gewoonte? to ,give -- for, oor--leidn ;I Oceanic, (-o-sji-en' -ik), bn. van den oceaan.
zaak geven tot; there is no -, het is de moeite niet Ocellated, (o-sel'-]e-tid), bn. Biogig, geoogd.
waard; 3. behoefte, v.; we haveno more-for this article, Ocelot, (o' -si -lot), s. Amerikaansche tijgerkat, v. ocelot,m.
(kh.) wij hebben dit artikel niet meer noodig; we have Ochimy, (ok' - i-mi), s. gemengd metaal, biljoen, o.
frequent -s for their services, wij hebben dikwijls hunne Ochlocracy, (ok-lok' -re -si), s. (-ies), regeering van het
diensten noodig; what - is there for? is het noodig ? as
gemeen, volksheerschappij, v.
- requires, naarmate de gelegenheid het vereischt 1 Ochraceous, (o-kree'-sjus), bn. (verv.)okerachtig,- kleurig.
when - ofers, als de gelegenheid zich voordoet. *-, Ochre, (o'-kur), s. (very.) oker, o.; green -, berggroen;
bw. veroorzaken, voortbrengen, bewerken; to - pain,
red-, roodaard; yellow-, geel oker. *-BED, s. oker pijn -, verdriet veroorzaken. *- ABLE, ('-i - bl), bn. te
laag, v. *- PIT, S. okerput, m. -mijn, v.
veroorzaken, gebeurlijk. *- AL, ('-ul), -LY, bijes. bij Ochrea, (ok' -ri-e), s. (plant.) helmstijlbuisje, o.
gelegenheid, toevallig, nu en dan; an - discourse. een Ochreous, (ok' -kri-us), . *... crfRY, ('-kri), bn. okerachtig.
toevallig gesprek; an - corresspondent, een speciale Oehroïte, (ok' -ro-ajt), s. zie CERITE.
correspondent; to make - remarks on, nu en dan aanmer- Ocra, (o'-kre), s. zie OKRA.
kingen maken op. * -ALISM, ('-ul-ism), s. (bovenn.) stelsel Octachord, (ok' - te -kord), s. (muz.) achtsnarig instrument,
der toevallige oorzaken, 0. *-ED, ('-zjund), dw. bn.
octacordium, o. *...00N, ('-ghun), s. (meetk.) achthoek,
veroorzaakt enz.; zie OCCASION, bw. *- ER, ('-ur), m. v.
M. * ...GONAL, (-theg'-o -nul), bn. achthoekig. *... HEDRAL,
veroorzaker, - zaakster, m. v. -, s. oorzaak, v. bewerker,
(-hie'-drul), bn. achtzijdig. *...nEDRON, (-hie'-drun), s.
M. * -ING, dw. bn. veroorzakend enz. -, s. (het) ver
(meetk.) achtzijdige figuur, v. octaeder, m. *...HEDRITE,
-orzaken.
(-hi' - draft), s. (delfst.) octaedriet, o.; zie ANATASE.
Occasive, (ok -kee'-ziv), bn. (sterr.) westelijk ondergaand. Octander, (ok- ten' -dur), s. (mv. octandria), achthelmOccecation, (ok - si -kee'-sjun), s. blindmaking, v.
stijlige plant, v. *...TANDRIAN, (-ten'-dri-un), *..TANDROUS,
Occident, (ok'-si- dent), s. (het) Westen, West. *- AL,
(-ten'-drus), bn. (plant.) met acht helmstijltjes.
(' -ui), bn., -LY, bijw. westelijk.
i Octangular, (ok- ten'-ghjoe-lur), bn., achthoekig. *- NESS,
Occiduous, (ok -sid'-joe -us), bn. westelijk.
s. achthoekigheid, v.
Occipital, (ok- sip'-it-ul), bn. tot het achterhoofd behoo- Octant, (ok' -tunt), s. (sterr.) octant (werkt.), m.
rend, achterhoofds...
Octastyle, (ok'-te-Stajl), Zie OCTOSTYLE. ¶..TEUCH, S.
Occiput, (ok' -si -put), S. (ontl.) achterhoofd, o.
gmv. (godg.) naam van de eerste acht boeken van het Oude
Occision, (ok - si' -zjun), s. dooding, v. moord, m.
Testament, octateuchus, m.
Occlude, (ok -kloed'), bw. (w. g.) opsluiten. 5 ...CLUSE, Octave, (ok' -tev), s. 1. (muz.) octaaf, o.; 2. achtste
(-kloez'), bn. opgesloten, afgezonderd. *...CLUBION, (-kloe'(feest)dag, m.; 3. feest van acht dagen, o.
zjun), s. opsluiting, v.
Octavia, (ok -tee'- wi -e), v. Octavia (v. n.).
Occult, (ok - kult'), bn., *- LY, bijw. verborgen, onbe- Octavian, (ok -tee'- wi -un), m. Octavianus, (m, n.).
kend, geheim. *-ATION, (-ee'-sjun), 1. verberging; 2. Octavius, (ok- tee'- wi -us), m. Octavius (m. n.).
(sterr.) verduistering, sterbedekking, v. *.ED bn. 1. Octavo, (ok -tee' -wo), s. (drukk.) octaaf (formaat), o. ; in
verborgen, geheim; 2. (sterr.) verduisterd, ingedompeld.
-, in octavo (in 80.); published in -, in octavo uitge*-NESS, S. verborgenheid, v.
geven.
Occupancy, (ok' -kjoe-pen -si), s. (-ies), inbezitneming, Octennial, (ok -ten'- ni -ul), bn., *-LY, bijw. achtjaar - houding, v.; the right of -, het recht van eerst bezit.
'.
lijksch, achtjaarlijks, alle acht jaar.
*...PANT, ('-pent), m. v. inbezitnemer, - neemster; 2. be- Octile, (ok'-til), s. (sterr.) octant, 1/ e cirkelboog, m.
zitter, -ster; 3. (recht.) 1. inbezithouder, -ster (van een on- Octillion, (ok-til' - li -un), s. (rek.) octillioen, o.
roerend goed), m. v. *...PATE, ('-pet), bw. in bezit nemen, October, (ok- to'-bur), s. October, m. Wijnmaand, (tiende
- houden. *...PATION, (-pee'-sjun), S. 1. inbezitneming
maand van het jaar), v.
(van een onroerend goed); 2. bezetting, v. (het) bezetten Octodecimal, (ok -to-des' -i-mul), bn. (delfst.) met acht
(van eene plaats); 3. bezigheid, v. arbeid, m.; 4. beroep,
prisma's en tien toppen (van kristallen), octo- decimaal.
ambacht, o.
*...DECIMG, (-des'- i -mo), bn. (drukk.) van achttien blad
Occupied, (ok' -kjoe-pajd), dw. bn. 1. bezet; 2. bezig geeen vel(druks), octo-decimo. *...DENTATE,(-den'--zijden
houden, - geweest enz.; zie OCCUPY, bw. en ow.
tet), bn. achttandig. *.. EDRICAL, bn. achtvlakkig, achtm. v. 1. (recht.) eerste inbezitnemer, - neemster; 2.bezitter,
zijdig. *...FID, (ok' -to-fid), bn. (plant.) met acht kerven
-ster, bewoner, bewoonster; 3. arbeider, -ster (aan), m. v.
(als een kelk), achtkervig. 5...GENARY, (ok' -to-dji- ne -ri),
Occupy, (ok' joe-paj), bw. 1. bezit nemen (van); 2. (mil.)
bn. tachtigjarig, o. -, *...GENARIAN, ( - dji-nee'-ri-un),
bezetten; 3. vullen, beslaan, innemen (eene ruimte enz.);
m. v. tachtigjarige (man, vrouw). *...I,OCULAR, (-lok'
the camp occupied five acres, de legerplaats besloeg vijf
-joelur),bn.(patchig
bunders; 4. bewonen (een vertrek enz.); 5. bezig houden, Octonary,(ok'-to -ne -ri), bn. (rek.) achttallig; the - system,
in het werk hebben; to - one's self with, in, zich bezig
het achttallig stelsel. *...NOCULAR, (- nok' - joe -lur), bn.
houden met; she is occupied in sewing, sij is bezig met
achtoogig. *...PETALOUS, (-pet'-e -lus), bn. (plant.) acht
naaien; he is occupied with a drawing, hij is aan eene i
(ok' -to-pod), s. achtpoot (insect,-(bloem)adrig.*POD,
teekening bezig; to like to be occupied, gaarne arbeiden,
weekdier), m. *...RADIATED, (-re'-di-e-tid), bn. achtstraniet werkeloos kunnen zijn; 6. uitoefenen, drijven (een
lig. *...SPERMOUS, (ok' -to-sperm-us), bn. (plant.) achtzadig.
handel)'; 7. besteden, bezigen, gebruik maken van. *-,
*...STYLE, (ok to-stajl), s. (bk.) rij -, portiek van acht
ow. 1. handel drijven; 2. (recht.) occupeeren. * --ING, dw.
zuilen, v. *...SYLLABIC, (-sil -leb' ik), bn. (taalk.) achtietbn. 1. bezitnemend ; 2. bezighoudend enz.-, zie OCCUPY.
tergrepig.
Occur, (ok-kur'), ow. 1. (oudt.) schokken, botsen; 2. op- Octroi, (ok' -trao), s. stedelijke -, gemeente - accijns, m.
komen, invallen, voor den geest komen; it had not -red Octuple, (ok -tjoe' -pl), bn. achtvoudig.
to him that, het was niet bij hem opgekomen dat; this 1 Ocular, (ok' joe -lur), bn., *-LY, 1. de oogen -, het gezicht
thought did not - to him, die gedachte kwam niet bij hem
betreffe_td, oog...; 2. zichtbaar. *...LATE, ('-let), ho. 1. met
-
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oogen voorzien; 2. scherpziend. *...IFORM,(ok'-joe-li-form),
bn. oogvormig.
Oculist, (ok'-joe-list), m. oogarts, oculist, m.
Odalisque, (o'-de- lisk), v. vrouw in den harem eens
sultans, odaliske, v.
Oday, (o- dee'), werk. of day, bijw. van den dag; that's
the time-, (fig.) zoo is het, zoo moet men het aanleggen.
Odd, (od'), bn., * -LY, bijw. 1. oneven; to play at - and
(or) even, even of oneven spelen, 2. overig; 3. Benig; forty
and - books, ruim veertig boeken; give me the shillings and
keep the - pence, geef mij de schellingen en behoud de
overige stuivers voor u; ten pounds - money, tien pond
sterling en meer: - trick, trek over de zes (in het whistspel); four score and -, eenige -, in de tachtig; in an angle of the isle, ergens in een verloren hoek van het
eiland; there are yet missing some few - lads, er ontbreken nog een stuk of wat jongens; 4. klein, gering; things, kleinigheden; 5. ongelijk, niet passend bij; -g love,
ongelijke handschoen; 6. ledig, vacant; - moments, ledige
oogenblikken; - hours, verloren uren, snippernurtjes;
- even of the night, middernachtsuur, o.; 7. zonderling,
vreemd; an - fellow,een zonderlinge vent; - way,grillige
wijze; - passion, belachelijke mode; how -! hoe dwaas!
hoe vreemd ! * -FELLOWS, s.mv. vroolijke knapen (naam
eener maatschappij voor onderling vermaak en hulpbetoon), m. mv. * -LOOKING, bn. raar uitziend.
Oddity, (odd'- i-ti), s. zonderlingheid, vreemdheid, v. *-,
m. zonderling, origineel mensch, m.
Oddness, (odd' -nes), s. 1. onevenheid, v.; 2. zie ODDITY.
Odds, (ods), s. enk. en mv. 1. oneffenheid, ongelijkheid,
v. onderscheid, o.; it makes no -, het maakt geen ver
what's the -? wat doet dat er toe ? to determine on-schil;
what side the - lie, oordoelen naar welke zijde de schaal
overhelt; 2. kans, v.; there appeared four to one - against
them, het scheen dat er vier kansen tegen één tegen hen
waren; the - are a hundred to one, but, er is honderd
tegen een te wedden, dat; to calculate the-, de kansen
berekenen; to lay the -, wedden, parieeren; I take the -,
ik neem de weddenschap (van vijf, twintig enz. tegen
één) aan; 3. voordeel, o.; to give -, voorgeven (in liet
spel); the - of, a knight, een paard voorgeven (in het
schaakspel); I had the - against me, ik had met een
sterkeren (speler) te doen; to play without -, gelijk op
spelen; to fight against -, tegen de overmacht strijden;
4. verschil, geschil, o.; to set at -, oneenig maken; to
beat --, oneenig -, gebrouilleerd zijn; - and ends, endjes,
stukjes en brokjes; - fobs! - fish! - heart! tw. wel
drommels ! bommen en granaten!
Ode, (ood), s. (dichtk.) ode, v. lierdicht, o.
Odeon, (o-di'-un), s. (oudt.) zangtempel, m. odeon, o.
Odible, (o'-di-bl), bn. hatelijk.
Odin, (o'-din), m. (fab.) Wodan, Odin (opperste god der
Skandinaviërs), m.
Odious, (o'-di-us), bn., * - LY, bijw. 1. hatelijk, gehaat;
2. onaangenaam ; 3. walglii k; - smell, walglijke reuk.
* -NESS, S. gmv. 1. hatelijkheid; 2. walglijkheid, v.
Odium, (o'-di-um), s. gmv. 1. haat, m.; 2. hatelijkheid,
v. (het) hatelijke, schande, v.
Odometer, (o-dom'-i-tur), s. snelheids-, afstandsmeter
(aan een rijtuig), odometer, m. *...METRICAL, (-met'-rik-ul),
bn. odometrisch.
Odontagra, (o-don'-te-ghre), s. tandentrekker (werkt.), in.
Odontalgia, (o-don-tel'-dji-e), *...GY, ('-dji), s. (-ies),
tandpijn, v. *...GIC, ('(djik), bu. tandpijn betreffend.
-, S. middel tegen de tandpijn, o.
Odontalite, (o-don' -te-lajt), s. versteende tand, m ver
-stenig,v.
Odontoid, (o- don'-tojd). bn. (onti.) een tand gelijk.
Odontology, (o=don-tol'-o-dji), s. gmv. tandontleedkunde, v.
Odor, (o'-dur), s. 1. reuk, m. ; 2. (inz. mv.) reukwerk,
o. geur, m. welriekend vocht, - water, o. °- AMENT,
('-e-ment), s. sterke geur, m.
Odorant, (o'-do-rent), *...ATE, ('-et), *...ous, (-us), bn.
geurig, welriekend. *...ATING, ('-e-ting), *...IFEROUS, (- if'ur-us), -LY, bijw. geurig. -NESS, s. geurigheid, v. (het)
welriekende.
Odorin, (o'-dor-in), s. (scheik.) olie uit been gestookt, v.
Odorless, (o'-dor-les), bn. reukeloos.
Odyssey, (od'-is-si), s. Odyssea (heldendicht van Homerus), v.
Oe, *- Y, *-E, s. kleinkind, o.

OEC. - OFF.
Oeconomie, enz., zie ECONOMIC enz.
Oecumenical, (i-kjoe-men'-i-kul), bn. - council, (r. k.)
algemeene kerkvergadering, oecumenisch concilie.

Oedematous, (i-dem'-e-tus), bn. (heelk.) vetklierachtig.
Oedipus, (od'-i-pus), m. idipus (koning van Thebe), m.
Oesophagus, zie ESOPHAGUS.
Oeillad, (oj l' j ed), s. lonkj e, o. oogwenk, m.
Oenanthie, (i-nen'-thik), bn. tot wijn behoorend; -ether,
wijngeest; - acid, wijnzuur.
Of, (of), vz. 1. van; - the father, van den vader; - the book
van het boek; a man - courage, een man van moed; part
- them were slain, eenigen hunner werden verslagen; the
best - men, de beste der mensehen; he is twenty years age, hij is twintig jaar oud; to be - age, meerderjarig
zijn; bereft - every thing, van alles beroofd; negligent
- his charge, zijn ambt veronachtzamend; -right, van
rechtswege; - necessity, noodzakelijkerwijs; - themselves,
van zelven; the wife - his choice, de vrouw zijner keuze,
what are you talking -? van (over) wat spreekt gij ?
a friend - mine, een mijner vrienden; that was very kind
- her, dat was zeer vriendelijk van haar; and what her? on wat weet gij van haar? in time - old, in den
ouden tijd; I know him - old, ik ken hem reeds lang,
- van ouds ; - late, laatst, laatstelijk; all -- a sudden,
eensklaps; 2. aan, op, voor, door, uit; desire - knowledge, begeerte naar kennis, zucht voor de wetenschap;
hopeless - success, wanhopend aan den goeden uitslag;
regardless - the tyrant's frown, geen acht slaand op
den donkeren blik van den tiran; no body can move itself, geen lichaam kan door zich zelf zich bewegen;
this writing is not sufficient - itself, dit geschrift is op
zich zelf niet voldoend; - his own account, uit eigen
beweging; - his devising, door hem uitgedacht; she had
no children to take care-, zij had geen kinderen voor
welke zij behoefde te zorgen; there was nothing to boast -,
er was niets om er roem op te dragen; all the evil that
a man can be guilty-, al het kwaad waaraan een mensch
zich schuldig kan maken; I have no garden - my onno,
ik heb geen tuin die mij toebehoort; the quarrel is not
- fame or wrong, de twist spruit niet voort uit gloriezucht of verongelijking•, 3. boven; I dislike them - all
things, ik verfoei lien boven alles; 4. in; a student medicine, philosophy, een student in de medicijnen, - in
de letteren; doctor - law, meester in do rechten; she
had great advantage -..., zij had een groot voordeel -,
veel vooruit boven...: 5. gedurende, in, bij; - a calm
day, gedurende (bij) een helderen dag; - an evening,
in den avond.
Off, (of), vz. 1. (bij verwijdering of afstand), van, uit; the
light-house is four miles - the town, de vuurtoren is
vier mijlen van de stad; he was not - the bed, hij was
niet uit het bed; the doors were - the hinges, de deuren
waren uit de hengsels; I have not been - my legs the
whole day, ik heb den ganschen dag geen knie gebogen;
the waggon came - the rail, de waggon geraakte uit
het spoor, - derailleerde;to come -duty, (mil.)zijnen diensttijd volbracht hebben; he danced his partner - her feet,
hij deed zijne danseres van vermoeienis neervallen; he
never puts his horse - a walk, hij laat zijn paard nooit
harder dan den telgang loopes; to spring, to leap - the
bed, uit het bed springen; to take one - his legs,
iemand doen omvallen, - omverwerpen; 2. met; to dinea leg of mutton, met een schapenbout zijn maal doen;
3. op de hoogte van; we lay - Portsmouth, wij lagen
op de hoogte van Portsmouth; 4. - hand, voor de vuist,
onvoorbereid; he speaks fluently .- hand, hij spreekt
vloeiend voor de vuist, she plays a tune -- hand, zij
speelt (klavier enz.) a prima vista; to paint witha bold
- hand manner, met een kloek (stout) penseel schilderen; the - hand horse, (rijsch.) het van-de-handsche
paard. *-, bijw.
w. 1. (ver)af, verwijderd, van daan; the
mill is a mile -, de molen ligt op een mijl afstands;
is it far -? is het ver? is het ver hier van daan? -1 tw.
van hier! weg! - with him! weg met hem! -with it!
weg daarmede ! - with you! verwijder u! van hier!
(gem.) pak u weg! (zeev.) roei af! - and on, in on uit
den wal; - a harbor, buitengaats; nothing -' niet afhouden! slicer -! shove -! push -! afzetten! we saw
them -, wij begeleidden (convoyeerden) hen tot buitengaats; I saw him - by the mail, ik bracht hem aan
de diligence; 2. af, weg; hands -! handen weg ! - los!
hats - ! hoeden af! - with his head! snijd hem den hals

OFF.
af! with one shoe -, met één schoen uit ; to be - the
country, naar het (platte)land gaan; he is -, hij is weg,
- heengegaan; he is -, hij gaat heen, hij is weg; (ook fig.)
hij is van zich zelven, - buiten kennis ; my coat was - in
a moment, in een omzien had ik mijnen rok (jas) uit;
the horses are -, de paarden zijn uitgespannen; the
clasp is -, de gesp is los (af) ; the fever is -, de
koorts is af; the steam is -, de stoom heeft uitgewerkt;
the match is -, het huwelijk is af; the affair is -, de
zaak is afgesprongen ; it is all -, alles is uit, - gedaan ;
he is well -, hij is wel af : he is ill -, hij is er slecht
aan toe; she could 't be - that, zij kan wel niet anders
(doen); he can't be - doing it, hij kan er zich niet aan
onttrekken ; - and on, af en aan ; nu en dan ; - nor on,
het een noch het ander; the - leader, (rijsch.) het linksche
voorpaard; the - wheeler, het linksche achterpaard (van
een vierspan); the -- side, (rijsch.) de opstijgzijde; (ook)
de linkerzijde (van een weg); the - fore-leg, het linkervoorbeen; the - hind-leg, het linker-achterbeen (van
een paard).
Off hand, (of'-hend), bn. en bijw. zie op OFF.
Offal, (of'-ful), s. 1. afval (van vleesch enz), o. overgeschoten brokken, o. mv. ; 2. (Shak.) uitschot, o.
,Offence, (of-fens'), zie OFFENSE.
—Offend, (of-fend'), bw. 1. (oudt.) aanvallen ; 2. hinderen,
vertoornen; he has been -ed by your plain dealing, uwe
rondborstigheid heeft hem gehinderd; I shall think you
are -ed with me, ik zal denken dat gij boos op mij
zijt; he was -ed at your refusing his offer, uwe weigering
van zijn aanbod heeft hem vertoornd; 3. beleedigen,
hoonen, kwetsen ; to - God, God beleed( gen ; 4. kwetsen
(het oor, den smaak enz.); 5. overtreden, verkrachten
,(eene wet). *-, ow. 1. zondigen, falen ; to - against the
Lord, tegen God zondigen ; 2. kwaad doen, verkeerd han
to - against the law, tegen de wet handelen.-deln;
*-ED, dw. bn. gehinderd, beleedigd enz. ; zie OFFEND,
bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. V. 1. aanvaller, -ster; 2. beleediger, -ster; 3. kwaaddoener, overtreder, overtreedster,
misdadiger, -ster, m. v. ; an old -, een oude boef;
juvenile -s, jeugdige boosdoeners; 3. zondaar, zondares,
m. v. *- ING, dw. bn. 1. aanvallend.; 2. beleedigend
enz. -, s. (het) beleedigen enz.; zie OFFEND, bw. en ow.
* - RESS, v. 1. misdadigster ; 2. zondares. v.
Offense, (of-fens'), s. 1. misnoegen, mishagen. o.; he
gave him just cause of -, hij gaf hem billijke reden van
klachte; his conduct gave great -, zijn gedrag baarde veel
misnoegen, - mishaagde zeer; to avoid giving any -, alles
vermijden wat mis agen kan ; he designed no -, hij had
geen kwaad in zin ; 2. beleediging, v. hoon, m.; to take
- at, zich misnoegd (beleedigd) toonen over; he will
take - at it, hij zal er beleedigd over zijn ; 3. hinder,
m.; to be an - to the eye. een hinder zijn voor de pogen;
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givings, breng Gode uwen dank ; 5. doen, bedrij ven, overgaan tot (beleedigingen, geweld enz.); no one -ed the
slightest interruption, niet een die zich de geringste
stoornis veroorloofde; to - up, offeren, een offer brengen
aan. *-, ow. 1. zich vertoonen; zich aanbieden; the
occasion -s, de gelegenheid biedt zich aan ; he -ed to
accompany me, hij bood zich aan mij te vergezellen; 2.
beproeven, willen; we -ed to land, wij trachtten te

landen. *- ABLE, ('- i - hi), bn. 1. aan te bieden; 2. (kh.)
besteedbaar. *- ED, ('-id), dw. bn. 1. aangeboden; 2. geofferd; 3. getracht enz.; zie OFFER, bw. en ow. *- ER,
('-ur), m. V. 1. aanbieder, -ster; 2. offeraar, -ster, m. V.
* -ING, dw. bn. 1. aanbiedend; 2. offerend; 3. trachtend enz. -, s. 1. (het) aanbieden enz.; 2. offer, o.
offerande, v.; burnt -, brand-, zoenoffer ; meat -, bloedend -, dierenoffer; peace -, vredeoffer.
Offertory, (of'-fur-to-ri), s. (-ies), (r. k.) offergebed, o.
Offerture, (of'-fur-tjoer), s. offer, voorstel, o.
Office, (of'-fis), s. 1. ambt, o. post, m. plaats, betrekking,
v.; high -, hoog ambt; to be in -, een betrekking bekleeden, een ambt vervullen; to come in -, in functie
treden; to get into -. tot een ambt geraken; to take -,
in het ministerie treden; to leave -, to retire from -,
uit het ministerie treden; to resign -, de portefeuille
-, zijn ambt nederleggen; Jack in -, (gem.) de kleine
beambten; menial -s, liet grove werk; 2. werkkring,
ambtsplicht, m.; in cir ue of one's -, krachtens iemands
ambt, ex officio; it is your - to, het is uw plicht te; the
- of priest, het priesterambt; to do, to serve the
- of, den dienst verrichten van, dienen als; sheperformed
the - of cook, zij bekleedde den post van keukenmeid;
when the several organs perform their -s, als de ver
llende organen hunne functiën verrichten; 3. dienst,-schi
m.; good -s, goede diensten; kind -, vriendendienst;
pious -s, goede werken; - of pity, daad van medelijden;
4. kantoor, bureau, bureel. kabinet, ministerie, o.; the governmen t -s, de gouvernementskantoren; post -, postkantoor; 5. kerkdienst; d. zielmis, v.; 7. (r. k.) gebedenboek,
o.; 8. the holy -, de inquisitie, het heilig officie; 9.
spijs-, linnenkamer, v.; the -s, de ap- en dependentiën
(van een huis); - of address, adreskantoor (bureau) voor
dienstboden, huur- en verhuurkantoor. *-BEARER. m.
voorlezer (in de kerk), bedienaar,m. 5 -nouns, s.mv.werk-,
kantooruren, o. mv.; - from ten till..., het kantoor is
geopend van tien tot... uur. *-KEEPER, m. opzichter van
het kantoor, chef, eerste kant ;orbediende, m.
Officer, (of'-fl -sur), ni. 1. ambtenaar, its.; high -, great
- of state, grootwaardigheidbekleeder der kroon; civil
-, bnrgerl k ambtenaar; custom -, ambtenaar voor de
belastingen; 2. (mil.) officier, m.; field-, overste, hoofdofficier; co(7liflissioned -, officier door den koning aangesteld (in Engeland); non commissioned -, onderofficier:
-'s birth, officiersverblijf: naval -. navy -, zee-officier,
luitenant ter zee; half-pay -, officier op halve soldij, - op
non-activiteit ; - on leave, officier met verlof; warrant -,
scheepsonderofficier ; retired -, gepension eerd officier;
senior -, hoofdofficier, overste; ship's -s, (zeev.) étatmajor ; recruiting -, werfofficier; 3. deurwaarder; 4.
politie-agent, in.; - ! - ! de wacht ! de wacht ! *-, bw.
van ambtenaren -, van officieren voorzien, er mede
bezetten; to be -ed, tot officieren hebben; an army -ed
by outlaws, een leger door bandieten aangevoerd; his
army was poorly -cd, zijn leger werd slecht aangevoerd.
Official, (of-fisj'-ul), ' bn., *- LY, bijw. 1. ambtelijk; 2.
officiëel; - intelligence, officiëele tijding: - duty, ambtsplicht; - letter, dienstbrief; - duties, openbare ambten;
an - gentleman, een openbaar ambtenaar; 3. dienstig
tot.'-, m. geestelijk rechter, wijbisschop, m. *-s, s. mv.
ambtelijke berichten. - verslagen, o. mv. 5 -TY, s. (-ies),
geestelijke gerechtskamer, v.
Officiate, (of-fish'- i-et), ow. 1. zijn ambt verrichten, - uit
verrichten, officiëeren; (r. k.)-oefn;2.d(kr)ist
de snis lezen; 3. voor een ander optreden, eens anderen
plaats vervullen. k-, bw. toedienen. *-D, dw. bn. verricht enz.; zie OFFICIATE. 5...ING, dw. bn. verrichtend,
dienstdoend enz. -, s. (het) verrichten enz.; Zie OFFI-

there is no -, het hindert niet ; no - ! zonder u te beleedigen ! 4. aanval, m.; weapons of-, aanvalswapenen;
5. overtreding, v. misdrijf, o.; what - has he done?
welke misdaad heeft hij begaan? indictable -. gequalificeerd misdrijf; 6. zonde; 7. ergernis, v. schandaal, o.
*-FUL, bn. beleedigend, hoonend. 5 -LE5S, bn. onschuldig, argeloos, zonder kwade bedoeling.
, Offensive, (of-fen'-siv), s. aanval, m.; to act on the -,
to thake the -, aanvallenderwijs handelen. *-, bn.,
* -LY, bijw. 1. beleedigend; - words, beleedigende woorden; all sin is - to God, iedere zonde hoont God; 2.
hinderlijk, wal:;lijk: - smell, walglijke reuk; sounds,
krijschende geluiden; 3. schadelijk, kwaaddoend; - to
the stomach, schadelijk voor cie maag; 4. aanvallend; a
league - and defensive, een aanvallend en verdedigend
verbond. *- NESS, S. 1. hinderlijkheid, v.; 2. (het) kwetsende, - hoonende ; 3. schadelijkheid, v.
Offer, (of'fur), s. 1. aanbod, o. aanbieding, v.; to close
witli an --, een aanbod aannemen ; many -s were made
to her, meer dan één vroegen om hare hand; 2. (kh.) bod,
o. ; 3. poging, proef, v.
Offer, (of'-fur), bw. - to, 1. (kh.) bieden; to - for sale,
te koop bieden ; how nuch did he - ? hoeveel heeft hij
geboden? we were -ed the double, men heeft ons het
dubbele er voor geboden ; 2. aanbieden ; to - one's self,
CIATE, OW.
zich aanbieden (tot), zich voorstellen; he -ed himself Officinal, (of-fis'-i-nul), bn. tot een apotheek bohoorend,
as a clerk to a counting-house, hij bood zich als schrijver
apothekers..., artsenijmengkundig.
(boekhouder) op een kantoor aan; he was -cd his liberty, Officious, (of-fish'-us), bn. *-LY, bijw. 1. dienstvaardig,
men bood hem de vrijheid aan ; 3. voorhouden (voor den
voorkomend; 2. gedienstig, indringend. *-NEss, s.
g eest enz.) ; 4. offeren (aan God enz.); - to God thanks
dienstvaardigheid, voorkomendheid, gedienstigheid, v.
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* -ERY, ('-e-ri), s. (-les), olie -, vetwaren, V. mv. *-INESS,
Offing, (of'-fing), s. (zeev.) (het) ruime sop, volle zee, v.;
s. gmv. 1. olieachtigheid, vettigheid; 2. (fig.) zalving,
to gain the -, de ruimte halen; to have a good -, een
stichting, v. * - ING, dw. bn. 1. oliënd; 2. zalvend. -,
goed eind op zee zijn; in the -, buitengaats; to keep
S. (het) olieën.
the -, de ruimte houden; to stand for the -, naar zee -,
uit den wal sturen; the sea runs high in the -, de zee Oily, (ojl' -i), bn. 1. olie -, vetachtig; 2. glad, glibberig; 3..
smerig. *- GRAIN, s. oliezaad, o. *- PALM, S. olijftak;
staat hoog.
(fig.) vredepalm, m.
Offscouring, (of-skou'-ring), *...scull, ('-skum), s. uit
vuil, v.
-schot, Oint, (ojnt), bw. zalven; zie ANOINT. * -ED, dw. bn. zal
* - MENT, S. zalf, v.
-vend.
Offset, (of'-set), s. 1. (plant.) loot, v. legger, m.; 2. (landm.)
maat, v.; 3. (kh.) tegensaldo, o. compensatie, v. her- Oisanite, (ojs'-e-najt), zie ANATASE.
wissel, m. *-, bw. (kh.) een tegenrekening opmaken, Oke, (ook), s. oke (Turksch gewicht = 12'/., hectogram), v.
compenseeren,een herwissel trekken. *-5TAFF,s.(landm.) Oker, (o'-kur), zie OCHRE.
Okra, (o'-kre), s. soort (Westindische) waterkers, v.
ordinaatroede, v.
Offspring, (of-spring), s. gmv. 1. kind, o. kinderen, o. Old, (oold), bn. 1. oud, bejaard; - people, oude lieden;
to get, grow -, ou ?. worden; to look -, oud uitzien;
mv. kroost, o. nakomelingen, m. mv.; labor, the - of
I say, - fellow, zeg eens, oude kerel, - oude kameraad;
want, arbeid, het kind der behoefte; 2. broedsel, jong
stop, - thing, halt, oude heks; 2. oud, ervaren ; an (van dieren); 3. geslacht; 4. voortbrengsel, o. soldier, een oude soldaat, oudgediende; an - stager, een
Offuseate, (of fus'-ket), zie OBFUSCATE enz.
ervaren mensch; (gem.) een oude vos; an - offender, een
Offward, (of-oedard), bijw. 1. (zeev.) zeewaarts; 2. afgeoude zondaar; 3. oud, uit vroegere tijden; the - Romans,
legen. f -, s. (zeev.) zie OFFING.
de oude Romeinen; an - castle, een oud kasteel; an Oft, (oft), *- EN, (of'-fn), bijw. dikwijls, vaak; as - as he
proverb, een oud spreekwoord; an - acquaintance, een oude
likes, zoo vaak als het hem bevalt, wanneer hij maar
kennis;
the - style, de oude stijl (de Juliaansche tijdrekewil; how - a month ? hoeveel malen per maand ?*-ENER,
ning, vóór de Gregoriaansche); - times,oude tij den;in times
bn. vergr. tr. meermalen, veelvuldiger. *-ENEST, bn.
of -., in den ouden tijd; we know him of-, wij kennen
overtr. tr. meestal, het menigvuldigst. *-TIMES, (OFTEN
hem van ouds; - wine, oude wijn; to give for an - song,
TIMES), bijw. vaak, meer dan eens.
voor een zuur gezicht (bijna voor niets) geven; 4. vroeger,
Ogdoastich, (ogh-doe-es' -tik), s. achtregelig versje, o.
wijlen; the - queen, wijlen do koningin; 5. oud, geleefd;:
Ogee, (o -dj i'), Og, s. (bk.) kroonlijst, v.
he is twenty years -, hij is twintig jaar oud; how Ogganition, (ogh-ghe-nisj'-un), s. gehoor (van een hond),o.
should you take her? voor hoe oud houdt gij haar? 6.
Ogham, (ogh'-hem), s. oud Iersch cijferschrift, o.
versleten; an - coat, een oude jas. - rok; - boots, oude
Ogive, (o'-djiv), S. (bk.) spitsboog, m. ojief, 0. * -PLANE,
laarzen. * - AGE, S. ouderdom, m. grijsheid, v.* - BACHEs. kornisschaaf, v.
LOR., m. oude vrijer, m. 5 -BEATEN, bn. ervaren, beproefd;
Ogle, (o'-ghul), s. lonk, oogwenk, m. f-, bw. be-, toe(gem.) in de wol geverfd. * -FASHIONED, bn. ouderwetsch;.
lonken, verliefd aanzien. *-- R, ('-ghlur), m.v. die belonkt,
- men of gait, de vernuften van den ouden stempel.
toelonker, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. be-, toelonkend.
* -GENTLEMANLY, bn. oud en deftig. *- MAID, V. oude•
-, *-RY, s. (het) toelonken.
vrij ster, v. *- MAN, m. 1. grijsaard, oude; 2. regenvogel,
Oglio, (o'- li -o), zie OLIO.
m.; - of the wood, soort aap, - baviaan; -'s beard,.
Ogre, (o'-ghur), m. weerwolf (fabelachtig monster), m.
(plant.) witbaard, m. * -RED-SANDSTONE, s. (aardk.) soort
* -ss, (o'-ghres), s. 1. weerwolvin, v.; 2. (wap.) zwarte
roode zandsteen onder de koolformatie, m. *- SAID
(kanons)kogel, m.
bn. van ouds bekend, - gezegd. * -TESTAMENT, S. (het
Ogygian, (o-djidj'- i -un), bn. 1. (fab.) Ogygus en zijnen tijd
Oude Testament. *. wIFE, s. 1. (gem.) oud wijf, o.; 2.
betreffend; 2. (fig.) aloud, uit het grijs verleden.
horenvisch, m.; 3. soort schelp, v. *- WOMAN'S BITTER_
Oh, (o), tw. o ! ach!
s. violenhout, o.
Oho, (o-o'), tw. zoo, zoo ! ei, ei!
Oil, (ojl), s. olie, v.; salad -, table -, slaolie; essential -, Olden, (oold'-un), bn. oud, voormalig, lang geleden.
reukolie; fat -, unctuous -, vette -, smeerolie; fined -, Older, (oold'-ur), bn. vergr. tr. ouder. *...EST, bn. overtr.
tr. oudst; zie OLD; he was one of the - . of Prince John's•
solid -, lijmige -, standolie; volatile -, vlugolie; lamp -,
followers, hij was een der oudste volgelingen van prins
lampolie; linseed -, lijnolie; olive -, olijven-, boomolie;
Jan; - in age, oudste van jaren.
cod's lever -, levertraan; rapeseed -, raapolie; rock -,
steenolie; hair -, haarolie; tram -, vischolie, traan; Oldish, (oold'-isj), bn. oudachtig, bedaagd.
seed -, zadenolie; sperm -, walschot. spermaceti; - Oldness, (oold'nes), s. 1. ouderdom, m. grijsheid; 2.
oudheid, v.
of vitriol, vitriool-olie; - of roses, rozenolie; to pain
in -, met olieverf schilderen; the holy -s, de heilige Oleaginous, (o- li -edsj'- i -nus), bn. olieachtig; olie...; vettig.
*- NESS, s. olieachtigheid, vettigheid, v.
olie (bij de zalving der koningen). *- BAG, s. vetklier
(der vogels), v. * -BEETLE, S. soort kever, M. *-BOT Oleander, (o- li -en' -dur), s. (plant.) oleander, m.
olieflesch, v. *- BOX, S. (Stoomut.) oliekist, v.-TLE,S. Oleaster, (o- li -es'-tur), s. wilde olijfboom, m.
*-CARE, s. raap -, lijnkoek, M. *-CAN, s. oliekan, Oleate, (o'- li-et), s. (scheik.) oliezuurzout, o.
V. *-CASE, s. gewastleêren overtrek (voor hoeden), m. Olefiant, (o- lef' -i -unt), bw. (scheik.) olieachtig; - gas,.
oliegas.
* -CASECAP, * -CAP, S. badkap; huif, v. 5 -CLOTH, s. gewast
leder, wasdoek, o. *- COLOR, S. olieverf, v. * -FEEDER, Oleic, (o'- li-ik), bn. - acid, oliezuur, o.
s. (stoomw.) oliekan, v. *- CRUET, s. oliekruikje, o. Oleiferous, (o- li -if'-ur-us), bn. oliezaaddragend, olievoortbrengend.
* -FOOT, s. (schild.) . oliedroesem, m. -dik, o. *- GAS, S.
oliegas, o. *- GRoovE, s. (stoomw.) oliegleuf, -passage, Olein, (o'- li -in), s. 1. olieachtig bestanddeel, o.; 2. (scheik.)
oleine, v.
V. * -HOLE, S. (stoomw.) oliegat, o. * _MAN, M. 1.
oliekooper; 2. verfkooper; 3. vettewariër, m. *- MILL, S. Oleity, (o- li' - i -ti), s. olieachtigheid, v.
oliemolen, m. *- NUT, S. 1. kleine (Amerika.ansche) wal- Oleometer. (o- li - om' - i -tur), s. oliekrachtmeter (werkt.), m.
noot; 2. behennoot (zek. heestergewas), v. * -NUTTREE, Oleon, (o'- li -un), s. (scheik.) oliezure kalk, v.
S. wonderolieboom, m. * -PAINTING, S. 1. (het) schilde- Oleoresin, (o- li -o-res'-in), s. oliehars, v.
ren met olieverf; 2. schilderstuk in olieverf, o. *- PLANT, Oleosaceharum, (o- li -o-sek'-ke-rum), s. oliesuiker (meng
f, v.
-sel
s. oliehoudende plant, v. *- PIPE, s. oliepijp, -buis, v.
* -PnEss, s. oliepers(kuip), v. * - PRESSING, s. (het) uit - Oleose, (o' -li -o os), *...ous, ('-us), bn. (w. g.) olieachtig.
persen van olie. *- PROOF BRANDY, S. (dist.) olieproef- Oleraceous, (ol -i-ree' -sjus), bn. (plant.) tot de moeskruiden behoorend; - herbs, moeskruiden.
brandewijn, m. * - SEED, S. oliezaad, o. * - SEED CAKE, S.
raap -, lijnkoek,m. *- SHOP, s. 1. oliewinkel; 2. koomenijs- Olfact, (ol-fekt') bw. (gem.) ruiken. *- ORY, ('- o-ri), bn.
1. ruikend; 2. den reuk betreffend.
winkel, IC. *-SKIN, s. gewast linnen, - leder, o. *- SQUARES, s.mv.vierkante olieflesschen, v.mv.*- STONE,*- nuB- Oliban ; (ol' -i -ben), *- um. (-nuin), S. wierook, m.
BER, S. olie(slijp)steen, M. * -TRADE, S. gmv. oliehan- Olid, (ol'-id), *-ous, bn. (w.g.) stinkend, kwalijk riekend.
de l, M. *-TREE, s. 1. olijfboom; 2. wonderolieboom, m. Oligarchal, (o- li -ghaark'-ul), *...GARCHICAL, (- ghaark'ik-ul), bn. tot een regeering van weinigen behoorend,
Oil, (ojl), bw. 1. oliën, met olie insmeren; 2. (stoomw.)
oligarchisch.
van olie voorzien; 3. (gesch.) zalven. *- ED, (ojld), dw.
bn. geolied enz.; zie OIL, bw.; - silk, gewaste taf. *- ER, Oligarchy, (ol'-i-ghark-i), s. (-ies), regeering van weinigen,.
(soort) ad elregeering, v.
('.ur), m. 1. olieër ; 2. (oudt.) oliekooper; 3. zalver, m.
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Omniferous, (om -nif'-ur-us), bn. alles voortbrengend.
Omnific, (om -nif' -ik), bn. alscheppend.
mend ijzererts.
Omniform, (om' - ni -form), bn. van allen vorm, van alle
Olio, (o'- li -o), s. mengel, mengselmoes, o.
gedaante; alvormig. 5 -ITY, s. gmv. alvormigheid, v.
-to-ri),
bn.
tot
den
behoorend,
i
moestuin
Olitory, (ol'-

Oligist, (ol'- i -djist), * —Ic, bn. glinsterend; — iron, glim-

moes...
Olivaceous, (ol-i-wee'-sjus), *... VASTER, (-wos'-tur), bn.
olijfkleurig, -achtig.
Olive, (ol'-iv), s. 1. olijf, v.; wild —, wilde olijf, sumak;
2. olijfboom, m.; the mount of —s, (Bijb.) de Olijfborg;
i den vorm en de grootte van eene olijf, o.
3. voorwerp in
*— BIT, S. (rijsch.) soort paardengebit, o . * -BLOCK, S.
(zeev.) geschut -talieblok, o. 5 -BRANCH, S. olijftak, m.
*—covY, S. acouchi (soort Amerikáansch zoogdier), v.
* -COLORED, bn . olijfkleurig . 5 -OIL, S. olijf-, boomolie,
V. * -SHELL, S. 1. olijfschil, v.; 2. soort schelpdier, o.
* -SNAIL, S. soort schelpdier, o. *— TREE , s. olijfboom,
m. *—wooD, s. olijfhout, o. * -YARD, s. olijvenbosch, o.
Olived, (ol'-ivd), bn. met olijfboomen bezet.
Oliv enite, (ol -i-wen-ajt), *...oRE, s. (delfst.) olijferts,
oliveniet, o.; prismatic —, weêrschijnend -, prismatisch
olijf-malakiet; trihedral—, naaldvormig olijfkoper, straalerts; earthy —, oliveniet-aarde.
Oliver, (ol'-i-wur), m. 1. Olivier (m. n.); 2. (gem.) de
maan; — looks out broadly, de maan schijnt helder.
Olivet, (ol'-i-wet), s. (kh.) valsche parel, v.
Olivia, (o-liv'-i-e), v. Olivia (v. n.).
Olivile, (ol'-i-wil), s. (scheik.) olijfgombeginsel, o. *...-TIN,
*...vJNE, s. (scheik.) olijfgom, v.
011a, (ol'-le), s. mengsel, o. *— PODRIDA, (- po -draj'-de), !,
s. (kookk.) 1. hutspot, m.; 2. (fig.) mengelmoes, o.
Olograph, (ol'-o-gref), zie HOL OGRAPH .
Olympia, (ohm-pi-e), v. Olympia (v. n.). *—, s. (oude
aardr.) Olympia (stad), o.
, Olympiad, (o-lim'-pi-ed), s. (Gr. gesch.) olympiade (tijdvak van vier jaren), v. *... PIAN, ('-pi-un), bn. 1. van Olympia, Olympiaansch; 2. Olympisch (naar den berg Olympus);
— Jupiter, OlympischeJupiter(ook naam van het beroemde
beeld van Jupiter door Phidias); — games, Olympische
spelen; — blue, (very.) bergblauw; — green, fijnst berggroen. 5 ...Pic, bn. Olympisch.
Olympus, (o-lim'-pus), s. (oude aardr.) Olympus(berg), m.
Omander, (o-men' -dur), s. Coromandelhout, o.
Omastamper, (o-me-stem'-pur), s. soort schelpdier, o.
-Omber , Ombré, (om' -bur), s. bomber, omber(spel), o.
Ombrometer, (om-brom' - i -tur), s. regenmeter (werkt.), m.
Omega, (o -mie' -glie), s. omega (laatste letter van het
Grieksche alphabet), v.; he is the alpha and —, (Bij b.) Hij
is het begin en het einde.
Omelet, (om'-i -let), s. eierkoek, m . * -STAMPER, S . (soort)
pannekoek (schelpdier), m.
Omen, (o'-men), s. voorteeken, o. *—ED, ('-mend), bn.
voorbeduid, voorspeld; ill —, onheilspellend.
Omentum, (o-men'-tum), s. (ontl.) darmnet, o.
Omer, (o'-mur), s. omer (zek. oud Israelietische maat), m.
Omiletical, (om-i- let'- ik -ul), bn. (w. g.) minzaam, be-

Omnigenous, (om-nidsj'-in-us), bn. alsoortig.
Omniparity, (om-ni-per'-i-ti), s. gmv. al- gelijkheid, v.
* ...PERCIPIENCE, (-pur-sip'-i-uns), s. albegrip, o.
CIPIENT, (pur-sip' -i-ent), bn. albegrijpend.
Omnipotence, (om -nip'-o-tens), *... POTENC Y, s. (gmv.)
almacht, v. alvermogen, o. *...POTENT, (-nip'-o-tent), bn.,
—LY, bijw. almachtig, alvermogend.
Omnipresence, (om - ni - pres' -uns), s. alomtegenwoordig
, v. ...PREsIINT, bn . alomtegenwoordig. —IAL, ('-sjul),-heid
bn, als alomtegenwoordig.
Omniscience, (om - ni' -sjens) , * ...SCIENCY, s. (gmv.) al-

wetendheid, v. (het) alweten. 5 ...SCIENT, 5 ...SCIOUS, bn.,

-LY, bijw. alwetend.
Omnium, (om'-ni-um), s. (fin.) staats-, rijkskapitaal, o.
* -GATHERUM, (-gheth'-ur-um), s. mengelmoes, o.
Omnivagant, (om -niv'-e-ghunt), bn. alom ronddolend.
Omnivorous, (om -niv'-o -rus), bn. alverslindend, alles

vretend (var! dieren).
Omoplate, (om' -o- plet), s. (ontl.) schouderblad, o.
Omphacine, (om '- fe -sien), bn. onrijp. *... PHACITE, (' -fe
olijf blende (steen), v.
-sajt),.(delf
Omphalic, (om - fel'-ik), bn. (ontl.) tot den navel behoorend; navel... 5 ...L OCELE , (om' - fe -lo-siel), s. (heelk.)
navelbreuk, V. 5 ... LOPSYCHITE, (-lop' -si- kajt), m. navelkijker (soort dweper), m. 5 ... LOPTER, (-lop'-tur), *...LOPTIC,

(-lop' -tik), s. dubbel bolglas, o. lens, v. *... LOTOMY,

(-lot'-o -mi), s. (vroedk.) navelstrengsnede, v.
On, (on), vz. op, aan, te, in, bij, over, met, naar, van,
voor, om; — my bed, op mijn bed; — us be all the blame,
op ons kome al de blaam; — his post, op zijnen post; bent
— mischief, op kwaad uit zijn; — the way, op -, onder
weg; to be — the wing. wegvliegen; — a brisk trot, op
harden draf; — (upon) my word, op mijn woord; — my
honor, op mijne eer; — condition, op -, onder voor
— any terms, tot Tederen prijs; — moderate terms,-warde;
tegen billijken prijs; — the lowest calculation, ten nauwste
berekend, het laagst gesteld; to be — guard, op de wacht
zijn; he will be — his guard, hij zal op zijne hoede zijn;
he had a ring — his finger, hij had een ring aan zijnen
vinger; — horseback, te paard; — foot, te voet; to set a
thing — foot, eens zaak op touw zetten; — shore, aan
land; — board, aan boord; — the coast, op de kust; to
play — the flute, op de fluit spelen; to call —, roepen
tot; (fig.) inroepen; London — the Thames, Londen aan den
Theems; — the left side, ter linkerzijde, links; -- the right,
ter rechterzij de,rechts; — one side, op de ééne zij de; — high,
in do hoogte, in den hoogen: a parcel coming — the part
of 1V1..., een pakje komende van den heer...; --ourpart,van
onze zijde; to congratulate one — his marriage, iem. bij
zijn huwelijk gelukwenschen; to be — duty, dienst doen;
the officer — duty, de officier van dienst; — the alert,
op den uitkijk; he came — particular business, hij kwam
spraakzaam.
wegens (voor) particuliere zaken; to go — mission, op eene
Ominate, (om' -in-et), bw. (w. g.) voorspellen.
zending uitgaan; — a visit, op--, tot -, voor een bezoek;
(- ce' -sjun), s. voorspelling, v. voorteeken, o.
to be admitted — probation, (recht.) tot bewijslevering
'Ominous, (om' -in-us), bn., *—LY, bijw. voorbeduidend
(inz. kwaad); an — event, een onheilspellend voorval.
worden toegelaten; to admit — principle, in beginsel aan
—purpose, opzettelijk,voorbedachtelijk: —account-nem;
* -NESS, S. (het) voorbeduidende, onheilspellende.
of, ter oorzake van; — lier account, om -, wegens haar;
Omissible, (o- mis' - si -bl), bn. te overslaan, vergeetbaar.
— no account, — no consideration, hoegenaamd niet, voor
Omission, (o- mis' -sjun), s. 1. weglating; 2. na -, uitla- 1
niets ter wereld; hence, — thy life ! van hier, zoo het
ting, v.; offense of —, (godg.) overtreding van een gebod;
leven u lief is ! they had compassion — him, zij hadden
3. wat vergeten is (te boeken enz.), dwaling, v. verzuim, o.
medelijden met hem; the servants are — board wages, de
Omissive, (o- mis -siv), bn. en bijw. uit -, weglatend.
bedienden hebben zoo veel loon voor hunne tafel; — the
Omit, (o-mit'), bw. 1. uit -, weglaten, overslaan; 2. verbow, voor den boeg; — the leebow, op den lij boeg; — weazuimen, vergeten, veronachtzamen. *— TANCE, (-'tuns),
ther bow, op den loefboeg; —fall and change „la^ts, in tijden
S. (Shak) , Zie OMISSION. 5 -TED, (-'tid), dw. bn. uit -,
van nieuwe en volle maan; ofiand—, in en uit (den wal);
weggelaten, overgeslagen enz.; you — doing, gij ver
— Sunday, op Zondag; — a dark night, in een donkeren
te doen. *—TING, dw. bn. uit -, wegla--zuimdeth
nacht; — public occasions, bij plechtige gelegenheden; —
tend, overslaand enz. —, s. (het) uit -, weglaten enz.
the approach of, bij de aanoadering van; — the ratifica'Omni, (om-ni), s. alles, o.
tion of, bij -, na de bekrachtiging van; — a sudden, plotOmnibus, (om'-ni -bus), s. (mv. —buses), omnibus (groote
seling; — a nearer view, bij nadere beschouwing; —
stadsdiligence), m.; to go by an —, to take the —, met
reaching the gate, de poort bereikend; — being asked for,
den omnibus rijden, - gaan; top of the —, bovenste van
ondervraagd zijnde naar; — his being placed under my
, den omnibus, imperiale . * -BOAT, S. stads -rivierboot,
care, toen hij aan mijne hoede toevertrouwd was; — the
havenboot, v. *—CAD, s. omnibus- conducteur, M. *—DRImagistrate inquiring the reason, toen de rechter naar de
vER, m. omnibus-voerman, m.*—FATLE,s. omnibusvracht,
reden vroeg; to be —fire, in vuur-, in vlam staan; to
v. -geld, o.
become —fire, vuur vatten (ook fig.).
Omnifarious, (om-ni- fee'-ri-us), bn. van alle vormen,
On,
(on), bijw. 1. aan, op, boven; what had he — ? wat
allerlei.
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had hij aan ? wat droeg hij ? put — your shoes, trek uwe
schoenen aan; she had — lier bonnet, zij had haren hoed
op; his clothes are not —, hij is ongekleed; to try —,
aanpassen; every body was —, (toon.) allen waren op
het tooneel; 2. bij, er bij, in werking; the workmen are
—, de werklieden zijn aan den gang; the steam is —,
de stoom werkt; the policemen are —, de politie is op
de been; the sessions are —, de zittingen hebben begonnen; he is neither — nor o$, hij weet niet wat hij wil;
3. voorwaarts; move —, voorwaarts, ga voort; lead us—,
voer ons aan, geleid ons; far — in the season, laat in
het jaar ; — he foamd, hij naderde schuimbekkend ; —
it went, het kwam steeds nader; go — ! ga voort ! sing
—, zing verder; — with the dance, verder gedanst, dans
op ! — with your tale, zet uw verhaal voort,vertel verder;
and so --, en zoo voorts. *—LOOKER, m. v. aanschouwer,
toeziener, -ster, m. v.
Onager, (on'-e-djur), s. wilde ezel, m.
Onanism, (o'- ne -nizm), s. (gen.) zelfbevlekking, v. onanisme, o.
Once, (oeuns), bijw. 1. eens, eenmaal; but —, slechts
eens; — for all, eens voor altoos; — more, nog éénmaal;
I forgive you this—, ik vergeef u ditmaal; for —, voor
één keer; at —, tegelijk, tevens, allen te zamen, - tegelijk; all at —, eensklaps; 2. eenmaal, eertijds; — upon
a time, there was, eens was er, er leefde eens.
Ondee, (on'-die), bn. (wap.) golvenvormig.
One, (os -in), bn. 1. een, Bene; it is — clock, het is één
uur; I bet ten to —, ik wed tien tegen één; I will take
—, ik zal er één nemen; — hundred and ten, honderd-

tien; a thousand — hundred, elfhonderd; number —
thousand — hundred, nommer elfhonderd; the — and fortieth chapter, het eenenveertigste hoofdstuk; more than
—, meer dan één; — by —. één voor één; it is — thing
to promise, and another to fulfil, iets anders is het beloven,
iets anders het houden; beloven en honden zijn twee;
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van iemand die; the story of -- so true, de geschiedenis
van iemand, zoo getrouw; a very chaste —, eene zeer
kuisehe vrouw; that loved — could never be his, dat.
aangebedene voorwerp (meisje) mocht de zijne niet
worden; he stood like — amazed, hij stond als uit dee
wolken gevallen; I for — roared outright, ik voor mijschreeuwde luidkeels; — must live according to —'s means,
men moet naar zijne inkomsten leven, men behoort
de tering naar de nering te zetten; the — we love,.
hem dien -, haar die wij beminnen; he is not the —
to desert a friend, hij is de man niet, die zijnen vriend
verraadt; his fair —, zijne schoone, zijne beminde; cheer
up, my lovely —, schep moed. mijne aangebedene; I say,
old —, zeg eens, oude ! whither are you going, sweet — ?
waar gaat gij, waar moet gij heen, schoone? the Eternal
—, de Eeuwige; the wicked —, de booze; the great s
of the world, de grooten der aarde; the she-wolf with
her little —s, de wolvin met hare jongen; when I saw nay
little —s about me, wanneer ik mijne kleine kinderen
om mij zag; the knowing —s, de sluwen, de listigen; you
can never let — alone, gij kunt nooit iemand alleen
laten; she is inaccessible to —, zij is ongenaakbaar (voor ieder); it is to make — mad, het is om dol te worden;
6. (een) zekere; — Pistol is arrived, zekere Pistol is
gekomen; 7. any —, wie ook, wie het ook zij; for any
--, voor niemand ter wereld ; every —, ieder, iedereen;
some —, iemand, zekere; many a —, menigeen, velen;
such a —, zulk een, zon iemand; Mr. such a —, mijnheer
die en die; the — and the other, de een en de ander;
— another, elkander; — against another, tegen elkander;
— after another, de een na den ander; the coins, — with
another, de muntstukken door elkander; of — another,

van elkander. 5 -ARCHED, bn. (bk.) éénboogig, éénboogs...
* -ARMED, bn. met één arm, éénarmig. * - BERRY, S.
(plant.) wolfbezie, v. * -BLADE, S. (plant.) éénblad, o..
* -EDGED, bn. éénkantig. *-EYED,bn.éénoogig.*—AANDED, bn. éénhandig. *_HoR.sE, bn. éénspannig; a —
wagon, wagentje met één paard. * -SIDED, bn. 1. met
Bene zijde; 2. (fig.) eenzijdig, partijdig. —NESS, s. gmv.
eenzijdigheid, partijdigheid, v.
Oneglia, (o- ni' - li -e), s. Onilia (v. n.).
Oneiroeritie, (o- ni -ro-krit' -ik), m. droomuitlegger, m.
* —AL, ('-ul), bn. droomuitleggend. *—s, s.' mv. 1. droom
-uitlegn;2.
droomuitlegkunde, v.
Oneiromancy, (o- ni -ro-men' -si), s. gmv. waarzeggerij
uit droomen, v.
Onement, (oeun'- ment), s. gmv. alleenheid, v. (het)

from the — side of heaven to the other, van den eenen
kant des hemels tot den anderen ; no —, niet één,
niemand; to be, to make — of, één zijn van; will you make
— of us? wilt gij een der onzen zijn ? wilt gij ubij ons
aansluiten? — and all, allen, van den eerste tot den
laatste; it is all —, het is geheel hetzelfde; it was all
— to me, het was mij geheel onverschillig; to be at —
with, het eens zijn met; 2. één, slechts een, een
enkele; he has but — brother, hij heeft maar één broeder;
there remains not—, niet één -, geen enkele blijft (is) er
over; with — voice, met algemeene stemmen; — and the
alleen zijn.
same thing, Bene en dezelfde zaak; 3. een geheel; — and
indivisible, één en ondeelbaar; the church is —, (r. k.) Oneness, (oeun' -nes), s. gmv. eenheid, v.

Onerary, (on'-ur-e-ri), bn. lastdragend, last...
de kerk is één geheel.
One, (oe tin), onb. vnw. (mv. ones in de plaats van een Onerate, (on' ur-et), bw. 1. opladen, beladen; 2. bezwaren. *—D, dw. bn. opgeladen. *...ING, dw. bn. opladend.
reeds genoemd zelfst. naamw.), 1. er een, er, ze; have you
*...ION, (-ee'-sjun), s. oplading, v.
got a penknife ? Yes, I have —, hebt gij een pennemes ?
Ja, ik heb er een; an old goat and two young —s, een Onerous, (on'-ur-us), .bn., *— LY, bijw. 1. drukkend,.
bezwarend; 2. lastig.
oude geit en twee jonge (geiten); seven black wolves and
— white, zeven zwarte wolven en een witte (wolf); he Onesimus, (o- nes'-i-mus), m. Onesimus (m. n.).
was a soldier and a brave —, hij was soldaat en een Oneyer, (on'-aj-ur), m. (Shak.) beambte van den exchequer (in Engeland), controleur, m.
dappere ook; he disposed of his large country house and
not of the small —, hij verkocht zijn groot lapdhuis maar Onion, (un' jun), s. (plant.) ui, v.; rope of —s, rist uien;
spring —, bieslook. * -PEEL, S. uieschil, v. *—SAUCE,
niet het kleine; he brought about a reconcilement but an
s. uiensaus, v.
unfortunate—, hij bewerkte een e verzoening welke echter
noodlottig was; such a —, zulk een; take of these Onkotomy, (on- kot' -o -mi), s. (heelk.) zweer-, abcesopening, v.
shoes and put on some new —s, doe deze schoenen uit
en trek nieuwe aan; I will find better and cheaper —s, Onliness, (oon' -li-nes), s. gmv. (het) alleen zijn; eenthe
—
which
you
zaamheid, v.
ik zal betere en goedkooper vinden;
have is good, die welke -, dat hetwelk gij hebt is goed; Only, (oon' -li), bn. 1. alleen, eenig; an — man, een eenig
man; I'll send you the — one I have left, ik zal u het
is Fanny the — with the beautiful hair ? is Fanny die
(den) eenige zenden dat (die) mij overgebleven is; an —
met het mooie haar ? these are not the —s 1 want,
deze zijn het niet welke ik begeer; where is their house
daughter, een eenige dochter; he is the — man for drawing,
it is that — with a green gate, waar is hun huis ? het is
hij is eenig (zonder weerga) in het teekenen. *—, bijw.
alleen, alleenlijk, slechts; not —, niet alleen; I have —
dat gindsche met de groene deur; his library was a
a hundred guilders, ik heb slechts honderd gulden; he
considerable —, zijne boekerij was zeer rijk, - wel
— requires to be known, het is genoeg hem te kennen;
voorzien; 2. men; — knows not how, men weet niet hoe;
— should make the best use of, men moet het beste
he will render him more services, — that he fcrgets them,
gebruik maken van; 3. zich; is it not provoking to have
hij wil hem nog meer diensten bewijzen, maar helaas!
the most ill natured things said of— ? is het niet onhij vergeet ze; — think! bedenk slechts! — see! zie eens!
verdraaglijk de kwaadaardigste dingen van zich te hooren
* -BEGOTTEN, S. (godg.) Eengeboren (Christus), m. 5 —BILL,
zeggen? 4. —'s self, zich (zelf); to dress—, —'s self, zich
S. (kh.) prima-, solawissel, m.
kleeden; to take care of —'sself,voor zich zelven zorgen;to Onoerotal, (o-no- krot' -ul), s. pelikaan (vogel), m.
be beside —'s self, van zich zelven -, buiten kennis zijn; Onomancy, (on'-o-men -si), s. naamwaarzeggerij, v.
to be by —'s self, alleen zijn; to come to —'s self, weder
*...MANTIC, (-men' -tik), —AL, ('-ul), bn. waarzeggend uit
bijkomen; 5. iemand; I have it from -- who, ik weet het
den naam.
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- vessel, een vaas zonder deksel ; an - view, een vrij
Onomasticon, (on-o- mes' -ti -kun), s. (lett.) woordenboek,o.
uitzicht ; an - deck, (zeev.) dek met kampanje on bak;
Onomateehny, (on-o-me-tek' -ni), s. zie ONOMANCY.
to be - with the sea, niet beschut zijn tegen de zee; to
Onomatologist, (on-o-me- tol' -o-djist), m. kenner -,
lay -, openleggen; (fig.) blootleggen; to lie - to attacks,
beoefenaar der naamsafleidingen, m.
aan aanvallen blootstaan; 3. onder den blooten hemel;
Onomatopoeia, (on-o-me-to-pi'-e), s. gmv. klanknabootvrij, open; in - air, in de vrije lucht ; in the - field,
sing, v. *...POETIC, (po -et' -ik), bn. klanknabootsend.
Onset, (on'-set), s. 1. (mil.) aanval, m. charge (van rui
in het open veld; in - day, bij klaarlichten dag; in court, voor het volle gerecht; 4. bekend, onverholen,
to sound the -, den aanval blazen; 2. aanval,-ters),v.;
openbaar; - avowal, opene bekentenis; - shame, onmism. vlaag (eener ziekte), v.; 3. aanvang, m. begin, o.;
kenbare schande ; - enemy, verklaarde vijand; they entered
on the -, in den beginne. *-, bw. aanvallen, beginnen
with - force, zij drongen met openbaar geweld binnen;
(het gevecht), storm loopera. *_TER, ('-tux), M. oplader
to content! in - war, in - arms, in verklaarden oorlog
(in de mijnen), m. * - TING, S. (het) aanvallen enz.; zie
ONSET, bw.
zijn, met open geweld te werk gaan; 5. openhartig, opOnslaught, (on'-slaot), s. aanval; (mil.) storm, m.
recht; an - heart, een onverholen gemoed; an - look,
een vrije, onbevangen blik; 6. (kh.) - account, openstaande
Onstead, (on'-sted), s. alleenstaande hoeve, v.
rekening; - debts, invorderbare schulden, uitschulden; 7.
Ontologie, (on-to-lodsj' -ik), * - AL, ('-ul), bn., * - ALLY,
bijw. (wijsb.) naar -, in het wezen beoordeelend.
zacht; an -winter, - weather, een zachte winter, zacht
Ontologist, (on- tol' -o-d ist). m. (wijsb.) kenner van het
weder; - at tol), (zeev.) heldere lucht; - top, open mars; wezen der dingen, ontologist, m. *•..OGY, (- tol' -o-dji), s.
fire, (scheik.) open vuur (in de vrije lucht); - policy,
(recht.) onbezwaarde polis; 8. (drukk.) wit; 9. (werkt.) in
gmv. (wijsb.)kennis van helt wezen,wezenleer.ontologie,v.
Onus, (o'-nus), s. (recht.) last, m.; - probandi, onder last
gemeenschap -, correspondeerend met. * --EYED,bn.(Shak.)
(verplichting) van bewijs.
waakzaan!. * -HANDED, bn. mild, vrijgevig. * - HEARTED,
Onward, (on'-wurd), *-s, bijw. 1. voorwaarts; to move-,
bn. openhartig. -NESS, s. gmv. openhartigheid, v.
(mil.) voorwaarts rukken; 2. verder, verder op; 3. voort
* -MOUTHED, bn. met open mond, gapend.
move,-gande,trpswij.*b1voartsch;- Open, (o'-pn), bw. 1. openen; to -- the door, the mouth,
voorwaartsche beweging; 2. gevorderd; - on the way,
de deur -, den mond openen; to - a letter, een brief
gevorderd op den weg; 3. trapswijs; 4. ter volmaking
openen, - ontzegelen; to - a book, een boek openen,
leidend.
- openslaan; to - the trenches, (Inil.) de loopgraven
Onyeha, (on'- i -ke), s. (Indische) muskusschelp, v.
openen; 2. (heelk.) lichten (een verband); 3. openbreken,
Onychite, (on'- i -kajt), s. (soort) marmer, (soort) albast, o.
opensteken; to - an abcess, (heelk.) eene zweer opensnijden, 4. vrijmaken (een weg, een doorgang); 5. openen,
Onychomancy, (o'- ni-ko-men -si), s. gmv. nagel -waarzeggerij, V.
beginnen (het bal enz.); they -ed a trade with ..., zij
S.
*
-SHELL,
niks),
s.
(delfst.)
oniks(steen),
m.
knoopten handelsbetrekkingen aan met...; to - a corresOnyx, (o'blauwe porseleinslak, v.
pondence, een briefwisseling beginnen; Homerus -s his
Oolite, (o'-o-lajt), s. (soort) rotssteen, oóliet, m.
poem tlats..., Homerus begint zijn gedicht aldus...; 6. open(-lit' -ik), bn. oblietisch.
stellen;to - a loan, eene leerring opcnstellen(tot inschrijOology, (o-ol'-o-dji), s. slangenbeschrijving, v.
ving); 7. ontblooten, blootleggen; to - theports, (zeev.) de
Ooze, (oez), s. 1. af-, uitloop, m.;. 2. slijk, o. zachte
geschutpoorten openmaken; to - out a sail, een zeil losmamodder, v.; 3. (looi.) loogwater, o. *-, ow. 1. afloopen,
k e n; to - a country, een land openleggen; 8. (fig.) optsluievloeien (van modder); 2. doorzijpelen. *...ZINESS, S. (het)
ïen, voorlichten; l'). openbaren; to - one's self to, zich
slijkerige, modderige. *...ZING, dw. bn. af-, wegvloeiend,
ontdekken aan; to - a plan, een plan mededeelen. *-,
zijpelend. *...ZINGS, s. mv. uitvloeiingen (van slijk enz.),
ow. 1. opengaan; the earth -ed, de aarde opende zich;
my room -s to a small balcony, mijne kamer geeft toeV. mv.
Oozy, (oez' -i), bn. modderig, slijkerig; - bottom, (zeev.)
gang tot een klein balkon ; 2. verschijnen; the harbor
modderbodem.
-ed to our view, de haven vertoonde zich voor onze
Opacate, (o-pee'-ket), bw. verdonkeren.
oogen; 3. beginnen; the poem -s witli an invocation of...,
Opacity, (o-pes'- i -ti), s. (-ies), 1. duisterheid, donkerheid;
het gedicht begint met een inroeping van..., the market
2. ondoorschijnendheid, v. *...PACOUS (-pee' -kus), bra. 1.
-ed with, de markt begon met; 4. (jag.) blaffen, aanduister; 2. ondoorschijnend. -NESS, Zie OPACITY.
slaan. *- ED, (o'-pnd), dw. ho. geopend enz.. zie OPEN,
Opah, (o'-pe), s. koningsvisch, m.
bw. en ow. *- ER, (o'-pnur), m. v. 1. die -, dat opent,
Opake, zie OPAQUE.
opensluiter, -ster, m. v.; cotton -, katoenklopper, -hekeOpal, (o' -pul), s. opaal(steen), m.; precious -, edele
laar (werkt.), ni.; (Shak.) tolk; 2. (scheik.) reagens;
opaal; oriental -, Oostersche opaal, orientaal; semi -,
3. (gen.) drijvend middel, o. * - ING, dw. bra. openend
half- opaal.
enz.; the - day, de opgaande zon. -, s. 1. (het) openen
Opalesce, (o- pul -es'), ow. opaalkleurig spelen, -weêrenz.; zie OPEN, bw. ow.; 2. opening; 3. open plek, v.; 4.
schijnen. *...ESCENCE, (- es'- sens), S. gmv. speling -, spiebegin, o.; the - of your glory, de dageraad van uwen
geling als een opaal, v. *...ESCENT, (- es'-sent), bn. speroem; the - of the campaign, het openen van den veldlend, spiegelend (als een opaal).
tocht; 5. kans, gelegenheid om zich te onderscheiden; 6.
Opaline, (o'- pul -ien), bn. opaalachtig.
(kh.) plaatsing (van goederen), v.; débouché, o.; 7. (timm.)
Opalize, (o'pul-ajz), bw. tot opaal maken, opaliseeren.
sponning; 8. (zeev.) monding, baai, v.; 9. licht, venster
*-D, dw. geopaliseerd.
o. *- NESS, gmv. 1. (het) openzijn, - liggen, -staan enz.;
Opaque, (o-peek'), bn. donker, ondoorschijnend. *- NEss;
duidelijkheid, klaarheid; 3. openheid, rondheid, kordaat
S. Zie OPACITY.
- of countenance, open gelaat; the - of friend--heid,v.;
Ope, (oop), bn. open. *-, bw. openen. * - LAND, s. bouwship, openhartige vriendschap; 4. zachtheid (van weland, o.
der enz.), V.
Open, (o'-pn), ho., *- LY, bijw. 1. open; the gate had lain Opera, (op'-e-re), s. (toon.) zangspel, o. opera, v. * -GLASS,
wide -, de poort stond wijd open; - eyes, opene -, ge
s. tooneelkijker, m. * - HAT, s. balhoed, klak,m. *-HOUSE,
arms, opene armen; an - book, een-opendg;
s. operagebouw, o. * -NIGHT, S. opera -avond (wanneer
geopend boek; an - bottle, een ontkurkte flesch; an een opera aan de beurt ligt), m.
letter, een open brief; the roads are -, de wegen zijn Operable, (op'-ur- i -bl), bn. 1. bemerkbaar; 2. uitvoervrij, - liggen open; the river is -, de rivier is open (vrij
baar; 3. (heelk.) rijp (om geopereerd te worden).
van ijs); the wind blew the door -, de wind blies de Operameter, (op -i- rem'- i -tur), s. (lakenw.) wentelingsdeur open; to break -, o;'enbreken ; to barst -, openmeter (van een rad), operameter (werkt.), m.
barsten, vaneensplijten; to cut -, opensnijden; his Operant, (op'-ur -ent), bn. 1. werkend; 2. opereerend.
cloak fell -, zijn mantel viel open, - opende zich ; to
*_, S. 1. werker, bewerker, m.; 2. Zie OPERATOR.
fling -, opensmijten (eene deur); to pull -, opentrekken; Operate, (op'- er -ct), ow. en bw. 1. handelen, werken; toto set -, openzetten; to throw -, openwerpen; to throw
Upon the nerves, op de zenuwen werken, - slaan; to - a trade, een handel openzetten. - vrijmaken; to tear -,
on the mind, op het verstand -, op het gemoed werken;
brief);
to keep - house, open
openscheuren, - breken (een
to be -ed upon, den invloed ondervinden (van); 2.
huis houden, voor ieder toegankelijk zijn; an - question,
(heelk.) snijden, opereeren• to be -ed upon, gesneden
een duidelijke -, klare quaestie; 2. bloot, ongedekt, openworden. eene operatie ondergaan; 3.,bewerken, voort
liggend; an - country, een open -, blootliggend land; an
D, ('-id). dw. bn. gehandeld enz.; zie OPERATE.-breng.*
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*...ic. ( -iet'-ik), -AL, ('-ui), bn. tot een opera behoorende; opera...; - drama, tooneelspel met zang, lyrisch
drama. *...TNG. (op'-ur-e-ting), dw. bn. handelend enz.;
- surgeon, chirurgijn-operateur. -, s. (het) handelen
enz.; zie OPERATE. *...TON, (-ee'-sjun), s. 1. handeling,
werking, v.; the - of manna on the stomach, (gen.) de
werking van de manna op de maag; the - of arguments on
the mind, de invloed der bewijsgronden op den geest; 2.
uitwerksel, o.; - of fancy, de uitwerkselen der verbeelding; 3. (scheik.) proces, o.; 4. (heelk.) operatie, v.;
to perform an -, eene operatie doen; 5 (mii.) krijgsonderneming, beweging, v.; naval-, zeetocht, onderneming ter zee; 6. (bk.) handelsonderneming, geldleening;
7. werking (eener machine); 8. uitvoering, praktijk, v.;
to come into -, in werking treden (van eene wet). * .IVF,
(op'-ur-e-tiv), bn. 1. werkend, werkzaam; 2. werkdadig;
3. met de handen werkend; - arts, handwerken, ambachten; the - classes, de handwerkende klassen. -, m.
handwerker, ambachtsman, fabriekarbeider, m.
(op'-ur-e-tur), m. 1. werker, bewerker (persoon of zaak);
2. uitvoerder; 3. (heelk.) chirurgijn, operateur, m.
Operculate, (o-pur'-kjoe-let), *- D, bn. (plant.) met een
deksel. *...CULIFORM, ('-kjoe-li-form), bn. dekselvormig.
*...CULUM, ('-kjoe-lum), s. deksel, lid, o. (inz. plant.).
Operose, (op-ur-ooz'), bn. vermoeiend, moeielijk te bewerken. *- NESS, * ...ITY, (-ros'-i-ti), s. moeielijkheid, v.
(het) bezwaarlijke (van bewerking), hard wèrk, o.
Opetide, (oop'-tajd), s. (oudt.) wettige tijd om te huwen
(van Driekoningen tot Asch-Woensdag), m.
Ophieleide, (of'-i-klied), s. (muz.) serpent met kleppen
(het grootste der blaas-instrumenten), v.
, Ophidian, (o-fid' jun), s. soort groote slang, v. *-, bn. de
slangen betreffend, slangen.... *...PHIDIOI\T, (fid'-i-un), s.
kwabaal (visch), m.
Ophiologie, (o-fi-o-lodsj'-ik), *- AL, ('-ui), bn. slangenkundig. *...LOGIST, (- ol'-o-djist), m. slangenkundige,
-kenner, m. *...LOGY, (- ol'-osj -i), s. gmv. slangenkunde,
V. * ...MAN CY, (o'-fi-o-men-si), s. gmv. slangen-waarzeggerij, v. *...MoRPmOUS, (-morf'-us), bn. slangvorming.
*...PlAGOUS, (-of'-e-ghus), bn. slangenetend, zich met
slangen voedend.
Ophite, (o'-fajt), tot eene slang -, tot slangen behoorend. *-, s. (delfst.) slangensteen, ophiet, m. *-s, mv.
slangaanbidders (zek. sekte), m. mv.
Ophiuchus, (o-fi -joe'-kus), s. (sterr.) slangendrager (een
gestarnte van het noordelijk halfrond), m.
Ophthalmia, (of-thul'-mi-e), zie OPHTALMY. * ...MIC, bn.
(gen.) de oogen betreffend; oogen... -, s. oogmiddel,
-water, o. *...Moscopy, (- mos'-ko-pi), s. ophthalmoscopie
(uitvorsching van 's menschen karakter uit zijne oogen),
v. * ... MOTOLOGIST, (-tol'-o-djist), m. oogziekten-kenner, m.
*...MOGRAPHY, (-mogh'-re-fi), s. oogbeschrijving, v. *...MOTOLOGIE, (- mo-tol'-o-dji), s. beschrijving -, leer -, kennis der oogziekten, v.
Ophthalmy, (of'-thul-mi), s. (gen.) oogontsteking, -ziekte, v.
Opiate, (o'-pi-et), s. 1. (gen.) opiaat, slaapmiddel ; 2.
pijnstillend middel, o. *-, bn. (gen.) slaapverwekkend,
narkotisch. *- D, bn. met opiaat vermengd.
Opiferous, (o-pif'-ur-us), bn. helpend.
Opif ce, (op'-i-fis), s. arbeid, m. *-x, (o-pif'-i-sur), m.
werkman, arbeider, m.
Opinable, (o-pajn'-i-bl), bn. denkbaar.
Opination, (op-i-nee'-sjun), s. (het) denken, gevoelen, o.
*...IvE, (-pin'-e-tiv), bn. stijfhoofdig in meening, op zijn
stuk staand. *...oR, (-nee'-tur), :n. hardnekkig redetwister, m.
Opine, (o-pajn'), ow. denken, meenen. *- D, (-pajnd'),
dw. gemeend, gedacht. *- R, (-pajn'-ur), m. 1. die denkt,
die meent; 2. medestemmer, m.
Opiniaster, (o-pin-jes'-tur), *...IASTROUS, (jes'-truc),
* ...IATRE, (-jee' -tur), bn. hardnekkig, stijf op zijn stuk
staand.
Opiniate, (o-pin'-jeet), bw. hardnekkig verdedigen (eene
meening enz.). *- D, dw. bn. hardnekkig verdedigd.
* -R, (-jee'-tur), zie OPINIASTER enz.
Opiniative, (o-pin'-je-tiv), ho., *- LY, bij w. 1. onbewezen,
hypothetisch; 2. zie OPINIASTER. *-NESS, S. stijfhoofdig- ,
heid (in het redeneeres), v.
Opiniator, (o-pin jee'-tur), m. hardnekkig redetwister,
stijfkop, m. *...Tay, (- pin' je-tri), s. hardnekkigheid,
stijfhoofdigheid, v.
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Opining, (o-pajn'-ing), dw. bn. denkend, meenend. f -,
s. 1. (het) denken; 2. stemming, v.

Opinion, (o-pin' j un), s. 1. meening, v. gevoelen, o.; religious -s, godsdienstige denkbeelden; political -s, staatkundige gevoelens; public -, openbare meening; received
-, een algemeen gevoelen; it is a matter of -, het is al
naarmate men er over denkt; to form -s, zich denk
vormen; to be decided in one's -s, bepaalde-beldn
denkbeelden hebben (over); in my -, naar mijn gevoelen; to state, to give, to speak an -, een gevoelen -,
Bene meening uiten; to be of -, van meening zijn,
meenen; to fall in the - of, het eens zijn met; in het
gevoelen doelen van; 2. denkbeeld, o. gedachte, v.; to
have high --s of, groote gedachten (verwachtingen) hebben van, veel werk maken van; I have no - of,
ik verwacht niet veel van. *-, bw. denken, meenen.
* -ATE, ('-et), bn., bijw., *- ATELY, ('-et-li), bijw. 1.
stijfhoofdig, halsstarrig; 2.verwaand, ingebeeld *- ATIYE,
('-e-tiv), bn., -LY, 1. bijw. stijfhoofdig; 2. met zich
zelven ingenomen. * -ATIVENESS, ('-e-tiv-ness), s. 1. hals
ingebeeldheid, verwaandheid, v. *- ED,-starighed;2.
(' jund), - dw. bn. ingebeeld, verwaand. *- IST, ('-je-niet),
m. V. 1. stijfkop, (gem.) wijsneus; 2. ingebeelde -, ver
-wande
persoon, m. v.
Opiparous, (o-pip'-e-rus), bn., *- LY, bijw. prachtig,
uitgedost.
Opisthodome, (o-pis'-tho-doom), s. (bk.) bewaarplaats
der tempelkostbaarheden (bij de oude Grieken), schat
-kamer,v.
Opitulation, (o-pit joe-lee'-sjun.), s. hulp, v. hulpbetoon,o.
Opium, (o'-pi-um), s. (plant.) maankopsap, o. opium, m.
* -EATER, m. V. opium-kauwer, -kauwster, m. v.
Opletree, (o'-pul-tree), s. breedbladerige olm(boom), m.
Opobalsam, (o-po-bel'-sum), s. (plant.) Arabische -,
Mokkabalsem, m.
Opodeldoe, (o-po-del'-duk), s. (apoth.) opodeldok (soort
kamfermiddel enz.), o.
Opopanax, (o-pop'- e-neks), s. (oudt.) zek. geneeskrachtig sap, o.
Oporto, (o-por' -to), s. (aardr.) Oporto (Portugal), o.
Opossum, (o-pos'-suin), s. buidelrat, v.
Oppian, (op'- i-un), m. Oppianus (m. n.).
Oppidan, (op' -pi-dun), m. student die in het universiteitsgebouw niet woont (te Eton in Engeland), m. f -, bn.
tot eene stad behoorend, stads...
Oppignerate, (op-pigh'-nur-et), bw. verpanden. *- D,
dw. bn. verpand. *...ING, dw. bn. verpandend.
Oppilate, (op'-pi-let), bw. (gen.) stoppen. *- D, dw.
bn. ge-, verstopt. *...ING, dw. bn. stoppend. *...ioN,
(-ee'-sjun), s. (gen.) stopping, v. (het) stoppen. ...IVE,
bn. stoppend.
Oppleted, (op-pliet'-id), bn. opgevuld.
Oppone, (op-poon'), bw. zie OPPOSE.
Opponency, (op-po'-non-si), s. (-los), academische these,
V. * ...PONENT, (- po'-nunt), bn. tegen(gesteld). -, m. v.
tegenstander, bestrijder, -ster, m. v. -, m. opponens
(in theses), m.
Opportune, (op-por-tjoen'), bn., *- LY, bijw. van pas,
gelegen, te gelegener tijd. *- NEss, s. gepastheid, geschikto gelegenheid, v. *...ITY, (-tjoen'-i-ti), s. gelegenheid, v.; to wait for an -, een gelegenheid afwachten;
to embrace, to seize an -, eene gelegenheid omhelzen,
er gebruik van maken; to avail one's self of the -, zich
de gelegenheid te nutten maken.
Opposable, (op-pooz'-i-bl), bn. bestrijdbaar.
Opposal, (op-pooz'-ul), s. verzet, o.
Oppose, (op-pooz'), bw. 1. tegengaan, tegenwerken; 2.
zich verzetten tegen; he -d the match, hij verzette zich
tegen het huwelijk; he -s me in every thing, hij verzet
zich in alles tegen mij; to - a bill, een wetsontwerp
bestrijden; 3. mededingen, concurreeren; I shalt be -d
ik zal mededingers vinden ; he was -d by, hij vond
een mededinger in; 4. wederstaan; 5. tegenhouden, beletten; to - the progress of, den voortgang stuiten van;
6. (Shak.) voor oogen leggen, - houden. *-, ow. against, opkomen tegen; tegenwerpingen maken. *- D,
dw. bn. tegengegaan enz.; zie OPPOSE, bw. on ow. 5 -LESS,
bn. (Shak.) onwederstaanbaar. *- R, ('-ur), m. v. 1. tegenstander, bestrijder, -ster, m. v.; an - of a measure, een
bestrijder van een maatregel; an - of christianity, een
vijand van het christelijk geloof; 2. wederspannige; - of
law, wederspannige aan de wet; 3. vijand, -in, m. V.
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dw. bn. tegengaand enz.; - currents, tegen elkander instroomende vloeden. -, s. (het) tegengaan
enz.; zie opPosE, bw. en ow.
Opposite, (op' -po -zit), bn., *- LY, bijw. 1. tegengesteld,
tegenovergesteld; - to the Exchange, tegenover de beurs;
the - tack, (zeev.) tegengestelde boeg; the - side, de
overzijde; to stand -ly, tegenover staan; to march -ly,
tegen elkander oprukken; 2. tegenovergesteld; words of
- significations, woorden van tegenovergestelde beteekenis; to have an effect - to what was expected, een uitwerking voortbrengen strijdig met hetgeen verwacht 1
werd; to be - in disposition, vau tegenovergestelden
aanleg (aard) zijn; the - sex, de andere (vrouwelijke)
kunne. *-, m. tegenstrever, opposant, vijand, m. *-,
S. (het) tegenovergestelde. 5 ...NESs, s. (het) tegenover staan, - zijn enz.; (ook fig.).
Opposition, (op- po -ziesj'-un), s. 1. (het) tegenover liggen , - zijn; the - of two mountains, het tegenover elkander liggen van twee bergen; 2. verzet, o. tegenkanting,
tegenwerking, bestrijding, tegenspraak, v.; will any be made to her claim? zou hare vordering (haar eisch) op
eenigerlei wijze bestreden worden? the billpassed without
-, de wet ging zonder tegenkanting door; to meet with
-, to encounter -, tegenwerking ontmoeten, - ondervinden; 3. hinderpaal, m. beletsel, o. wederstand, m.; to break
through all -s, alle hinderpalen omverwerpen, - te boven
komen; 4. tegenovergestelde richting; they are in - to
each other, zij staan lijnrecht tegenover elkander; in - to
what was resolved, strijdig met hetgeen besloten was;
5. mededinging, v.; to stand in -, dingen tegen, concurreeren met; 6. oppositie (in eene vergadering), v.; the benches, de banken der oppositie ; (fig.) de linkerzijde; to be
in the -, tot de oppositie behooren; 7. (red.) tegenstel
ling; 8. tegenstrijdigheid, v. *- IST, m. lid der oppositie
(in vergaderingen), o.
Oppositive, (op- pos' - i -tiv), bn. tegen te stellen.
Oppress, (op- pres'), bw. 1. onderdrukken, drukken; the
-ed, de onderdrukten: to - with taxes, met belastingen
drukken; 2. over-, beladen; to be -cd with grief, onder
hartzeer gebukt gaan; 3. (gen.) drukken, bezwaren (de
maag). * - ED, dw. bn. onderdrukt enz.; zie OPPRESS, bw.
*-ION, ('-sjun), s. 1. onderdrukking, v.: 2. ongeluk, o.
tegenspoed, m.; 3. neerslachtigheid, verslagenheid; 4.
(gen.) drukking (der maag), v. 5 -IVE, bn., -LY, bijw.
1. onderdrukkend, tirannisch; 2. bedroevend. beknellend;
3. drukkend; an - weight, een drukkende last (ook fig.).
* -IVENESS, ('-iv -nes), s. 1. (het) onderdrukkende; 2. (het)
bedroevende enz.; zie oppREssivz.
Oppressor, (op- pres' -ur), m. onderdrukker, dwingeland, m.
Opprobrious, (op-pro'-bri-us),bn.,*- LY, bijw. 1. hoonend, 1
vernederend; 2. schandvlekkend; 3. geschandvlekt, eerloos. * - NESS, s. 1. (het) hoonende; 2. (het) schandvlek kende; 3. schandelijkheid, eerloosheid, v.
Opprobrium, (op-pro'-bri-um), *...BRY, (w. g.) s. schande,
schandvlek, v.
Oppugn, (op-pjoen'), bw. bestrij den, betwisten; if nothing
can - his love, indien niets zijner liefde kan weêrstaan.
Oppugnancy, (op-pugh'-nen -si), s. (-ies), *...NATION,
(-nee'-sjun), s. gmv. tegenkanting, v. verzet, o. *...NAN T,
bn. tegenkantend, bestrijdend.
Oppugned, (op-pj oend'), dw. bn. bestreden, betwist. *...ER,
('-ur), m. tegenstander, tegenwerker, m. *...ING, dw. bn.
bestrijdend, betwistend. -, s. (het) bestrijden.
Opsimathy, (op- sim' -e-thi), s. gmv. late -, vertraagde
opvoeding, v.
Opsiometer, (op- si - om' - i -tur),s. (gez.)gezichts-vertemeter,
leesmeter (werkt.), m.
Opsonation, (op-so-nee'-sjun), s. inkoop -, (het) opdoen
van levensmiddelen, m.
Optable, (op'-ti-bl), bn. wensehenswaard.
Optate, (op'-tet), bw. kiezen (boven, tussehen). *...ION,
(-tee'-sjun), s. 1. (het) kiezen (tusschen); 2. wensch, m.
*...IVE, ('-iv), bn. wenschend, begeerend; - mood -,
s. (taalk.) wenschende wijze, v.
Optic, (op' -tik). * - AL, ('-ul), bn., * - ALLY, bijw. gezicht
- angle, gezichtshoek,- nerve-kundig,optschez.;
gezichtszenuw; - rule, optische wet. *-, s. gezicht (zintuig), o. oogen, o. mv. *-s, mv. gezichtkunde, optica, v.
Optician, (op'-tisj'-un), m. gezichtkundige, opticus, m.
Optigraph, (op-ti-ghref), s. optigraaf (werktuig om
landschappen na te teekenen), m.
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Optimacy, (op'-ti-me -si), s. gmv. (de) adellijken, m. mv.
aristocratie, v.
Optimates, (op-ti- mee' -tis), s. mv. (oud) Romeinsche
edelen, adel, m.
Optime, (op'-ti -mi), m. titel der candidaten in de wiskunde (aan de hoogeschool van Cambridge).
Optimism, (op-ti-mism'), s. gmv. (wijsb.) optimisme
(stelsel dat alles ten beste is geordend), stelsel van
Leibnitz, o. *...MIST, m. optimist, aanhanger van het
optimisme, m. *...MITY, (-tim'- i -ti), s. gmv. (het) beste,
hoogste voortreffelijkheid, v.
Option, (op'-sjun), s. 1. keuze (tusschen), optie, v.; 2.
(kh.) overgangsverschil, surplus, o. *_AL, ('-ul), bn.,
* -ALI,Y, bijw. ter keuze gelaten, optatief.
Optometer, (op-tom'- ie -tur), s. zie oPSIOrsaTER.
Opulence, (op -joe -lens), s. rijkdom, overvloed, m. weelde,
v.* 5 ...ENT, bn., -LY, bijw. 1. rijk, in overvloed levend;
2. rijkelijk.
Opuscule, (o-pus'-kjoel), s. werkje, dun boekje, o.
Opus operatum, (o'-pus-op-e- ree' -tum), s. (godg.) toediening (van een sacrament enz.), v.
Or, (or), vw. 1. of; - else, of wel, anders; he must either
fall - fly, hij moet vallen of vluchten; Jaw old and heavy,
- I should...., ik ben oud en stram, anders had ik...;
2. (oudt.) - ever, - ere, voordat. *-, s. (oor), (wap.) goud,o.
Ora, (o'-re), s. zek. (oud -Engelsch) muntstuk (= 20 pence
= f 1 Ned.).
Orach, (or'-ek), s. (plant.) melde, v.
Oracle, (or'- i-kl), s. godspraak, v. orakel, o. -, ow.
godspraken geven, voorspellingen doen.
Oracular, (o -rek' joe -lur), 5 ...ous, (' -lus), bn., *_LY,
bij w. 1. orakelsgeven d; an - tongue, een profetische
stem ; 2. tot een orakel behoorend, orakel... ; - shade,
eerbiedwaarde schim; 3. hoogdravend, op meesterachtigen
toon ; 4. dubbelzinnig, in orakelstijl, geheimzinnig.
*...ousNESS, ('-us -nes), s. gmv. 1. profetische gave, v.; 2.
orakeltoon, m.; 3. gezag van een orakel, o.
Oraison, (or'- i -zun), s. zie ORISON.
Oral, (b' -rul), bn., * - LY, bijw. mondeling.
Orange, (or'-ends] ), s. 1. oranj e- appel, m.; sweet -, china
-, sinaas- appel; seville -, bittere oranje-appel; 2. oranjeboom, m.; 3. oranje (kleur), o.; prince of - flag, prinsenvlag (soort slak), v. *- BLOSSOM, s. (plant.) oranjebloesem, m. *- BOYS, *-5EN, s. mv. orangisten (naam der
Protestanten in Ierland), m. mv. *- BUDS, s. nlv. onrijpe
oranje -appelen,m. mv. *-CxiPs, s mv. gekonfijte snippers,
m. mv. sukade, v. 5 -- COLOR, S. oranjekleur, v. oranje, o.
* -COLORED, bn. oranjekleurig. 5 -HOUSE, s. oranjerie, v.
* -LILY, S. (plant.) roode St.-Janslelie, v. C-alAN, M.
1. koopman in sinaas- appelen, fruitverkooper; 2. oranje
5 - Musx,s. citroengele peer,v.* -OIL, S.-klant,orgis.m
neroli -olie, v. *- PEEL, s. oranjeschil, v. *- pIp, s. oranje appelpit, V. *-STAMMPE R, s. soort schelpdier, 0. *-TAWNY,
s. oranjegeel, -bruin,o. *-TIP.s. citroenvogeltje,o.* -TREE,
s. oranjeboom, m, . 5 -(FLOWER)WATER, s. oranje(bloesem)water, 0. *- vIFE, * vo51AN, s. sinaas-appelenverkoopster, fruitvrouw, v.
Orangeade, (or'indsj-ed), s. zoet oranjewater, sorbet, o.
orangeade, v.
Orangeat, (or'-en-zj et), s. 1. gesuikerde oranjeschil; 2.
orangeade, v.
Orangery, (or'-en-djur -i), s. 1. oranjerie; 2. laan met
oranjeboomen, v.
Orang-outang, (o-rengh'- oe -teng'), s. orang-outang,
menschaap, m.
Oration, (o- ree' -sjun), s. aanspraak, rede, redevoering,
oratie, v.; funeral -, lijkrede.
Orator, (or'-e-tur), m. 1. redenaar, m. ; pulpit -, kan
5 -IAL,-selrdna;2.(cht)upli,reqsanm.
(-to'-ri-ul), * - ICAL, (-tor'- ik -ul), bn., -LY, bijw. tot den
redenaar behoorend, op redenaarswijze. oratoriscli.
Oratorio, (o-re-to'-ri-o), s. (muz.) oratorium, o.
Oratory, (or-e-to-ri), s. gmv. 1. redekunst; 2. welsprekendheid; 3. bidkamer, -cel, v.
Oratress, (or'-e- tres), *...TRIx, V. 1. redenaarster, 2. requestrante, v.
Orb, (orb), s. 1. bol, m. sfeer, v.; the celestial -s, de hemelbollen; 2. cirkelrond lichaam, o.; his Vulcanian -, (dicht.)
zijn schild door Vulkanus gesmeed;'3. (sterr.) loopbaan,
v.; 4. kring, m.; 5. wiel, rad, o.; 6. wenteling, v.; 7.
oog, o.; 9. (mil.) cirkelfalanks, v. *- FISH, s. stekelvisch,
m. * - LIKE, bn. bolrond, sferisch.
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Orb, (orb), bw. tot (in) een kring vormen, sferisch maken.
Orbate, (or-bet), bn. 1. beroofd; 2. ouder-, kinderloos. *...ION,
(-bee'-sjun), s. 1. berooving; 2. ouder-, kinderloosheid, v.

Orbed, (orb'-id), dw. bn. bolrond gevormd. *-, bn. 1.

bolrond; 2. omgeven; the wheels were - with gold, de
wielen waren rondom met goud beslagen.

Orbit, (orb'-ik), * - ULAR, ( -bik'-joe-lur), bn., -LY, bijes.

sferisch, kringvormig, op sferische wijze. *-ULARNESS,
(-bik'-joe-lur-nes), s. bolrondheid, v. sferische vorm, m.
* -ULATE, ( -bik-joe-let) enz., Zie ORBICULAR.
Orbing, (orb'-ing), dw. bn. bolrond vormend.
Orbis, (orb'-is), s. (-es), stekelvisch, m.
Orbit, (orb'-it), s. 1. (sterr.) loopbaan, v. -kring (eener
planeet), m.; 2. (ontl.) oogholte, v. *- AL, (ui), *- ITAL,
(-bit' joe-ul), bn. tot de oogholte behoorend.
Orbitude, (orb'-i-tjoed), * ... TY, S. (W. g.) Zie ORBATION.
Orby, (orb'-i), bn. een bol gelijkend, bolachtig.
Ore, (ork), S. stormvisch, noordkaper, m.
Oreades, (or-kee'-dis), s. mv. (aardr.) Orkaden (eilandengroep), o. mv.
Orchal, (or'-kul), s. 1. wijnsteen, m.; 2. zie ARCHIL.
Orchanet, (or'-ken-et), s. (plant.) ossetong, v.
Orchard, (or'-tsjurd), s. boomgaard, oofttuin, m. *- GRASS,
s. (soort) fijn gras, o. *- ING, S. 1. ooftkweekerij, v.: 2.
(het) aanleggen (onderhouden) van oofttuinen. *- IST,
m. ooftkweeker, m.
Orchestra, (or'-kes-tre), 5 ...CHESTRE, ('-kes-tur), s. (muz.)
orkest, o. *...CHESTRAL, ('-trul), bn. tot een orkest behoorend, orkest...
Orchidaceous, (or-ki-desj'-us), ..cHIDEOus, (-kid'-i-us),
bn. (plant.) tot standelkruid behoorend.
Orchis, (or'-kis), s. (plant.) standelkruid, o.
Orchomenus, (or-kom'-i-nus), m. Orchomenus (m. n.).
Orein, (or'-sin), s. soort verfstof, v.
Ord, (ord), s. punt, v. kant, m.
Ordain, (or-deen'), bw. 1. instellen, ordenen; God will
himself - them laws, God zelf zal hun wetten geven;
2. bevelen. voorschrijven; to - a feast, een feest -, een
gastmaal bestellen, - inrichten; 3. bestemmen; the place
-ed for punishment, de plaats voor de straf bepaald;
-ed to eternal life, voor het eeuwige leven bestemd;
4. bekleeden (met gezag enz.); 5. wijden (tot een kerkelijk ambt); 6. voorbereiden. * - ABLE, ('-i- bl), bn. 1. in
te stellen; 2. benoembaar enz.; zie ORDAIN, bw. *- ED,
(-deend'), dw. bn. ingesteld enz.; zie ORDAIN, bw. *- ER,
('-ur), m. V. 1. insteller, -ster; 2. benoemer, -ster, m. v.
-, m. (r. k.) wijbisschop, m. *- ING, dw. bn. 1. instellend enz.; the - council, de raad van bestuur. -, s.
1. (het) instellen enz.; zie ORDAIN; 2. instelling; 3. (r. k.)
wijding, V. * -MENT, m. Zie ORDAINING. S.
Ordeal, (or'-di-ul), s. 1. Gods oordeel, Gods gericht, o.
ordalie, v.; fire -, vuurproef; water -, waterproef; 2.
(fig.) beproeving, v.
Order, (or'-dur), s. 1. orde, rangschikking, regelmatigheid,
v.; the natural - of things, do natuurlijke orde der dingen; it was in --, het was in orde; to be out of -, niet
in orde -, ontsteld -, niet op zijne plaats enz. zijn; this
is all out of -, dit is ten eenenmale verkeerd; , to keep
-, orde houden; to put, to set in -, in orde brengen, regelen; to put out of -, in wanorde -, in de war
brengen; to be called to -, tot de orde worden geroepen
(in vergaderingen); -! -! tot de orde! tot de orde!
- of battle, (mil.) slagorde; - of sailing, (zeev.) zeilorde; 2. inrichting, v. reglement, o.; standing -, vast
reglement; breach of -, inbreuk op de verordening; the
motion is not in -, het voorstel druischt aan tegen het
reglement; the member is not in -, de spreker treedt
buiten de quaestie; - of the day, orde van den dag (in
vergaderingen), agenda; punten van beschrijving; 3.maatregel, m. beschikking, v.; take some -for the safety of the
soldiers, neem eenige maatregelen voor de veiligheid der j
soldaten; 4. bevel, o. order, v.; to issue a written -, een
geschreven bevel uitvaardigen, - afgeven: until further
-s, tot nader bevel; 5. ordonnantie, v. besluit, o.; of council, bevel in rade (der koningen van Engeland); (
6. (toon.) vrijbiljet; 7. (kh.) (order) briefje, o. assignatie, v. mandaat, o .; order, v.; bill to -, orderbriefje;
to the - of, aan de order van; - own, eigene order (op
wissels); 8. (kh.) order, opdracht, commissie, v.; by and on account of, op order en voor rekening van; to
receire an - for, een order ontvangen (tot levering)
van; boots made on -, aangemeten -, bestelde laarzen;

ORD
9. orde, klasse, v. rang, stand, m.; of the highest --', van
den hoogsten (eersten) rang; the - of nobles, de klasse
der edelen, de adellijke stand; the higher -sof society,
de hoogere klassen der maatschappij; the lower -s, de
lagere klassen; - of animals, orde, Bierklasse; 10. (ridder) orde, (geestelijke) orde, v.; 11. the Ionic, the Done -,
de Ionische -, de Dorische (bouw)orde; 12. doel, o.; in - to
make himself understood, ten einde zich te doen ver
the holy -s, de priesterstand; to take -s,-stan;13.
to enter into -s, den priesterstand omhelzen; to confer
-s. tot priester wijden. *-Boog, s. (kh.) order-, coinmissiebook, o.
Order, (or'-dur), bw. 1. schikken, ordenen, regelen; 2.
besturen, geleiden; 3. bevelen, gebieden, verordenen;
the general -ed his troops to advance, de veldheer gaf aan
zijne troepen bevel om op te rukken;h.e -ed my clothes to be
brushed -, hij gaf bevel dat mijne kleederen uitgesciiuierd zouden worden ; the villains did as they were -ed,
de booswichten deden zooals hun bevolen was; he is
-ed to, hij heeft bevel te; they were -ed into custody,
men heeft hen naar de gevangenis laten brengen; he
-ed the prisoner into his presence, hij gaf bevel dat men
den gevangene voor hem zou brengen; to be -ed on an
expedition, op een tocht worden uitgezonden; to be -ed
out of the room, to bed, de kamer uit -, naar bed
worden gezonden; to - horses, postpaarden bestellen; my carriage, laat mijn rijtuig voorkomen; - the dinner
for six o'clock, zeg dat wij om zes uren willen eten; to
- a fire, vuur laten aanleggen; 4. bestellen; to - a coat,
een nieuwen rok bestellen; 5. (zeev.) commandeeren; 6.
to - about, (gem.) laten rondloopen, heen en weer sturen ; to - along, laten -, doen voortgaan, - oprukken;
to - away, heen-, wegzenden; laten wegbrengen; to back, terug laten komen; to - down in, laten beneden -,
laten binnen komen; to - off laten -, doen wegbrengen,
wegvoeren;doen heengaan, afbestellen;to - on,laten vooruitkomen, voorwaarts rukken; to - out, doen heengaan;
de deur wijzen; laten inspannen (paarden) ; he -ed
out his carriage, hij liet zijn rijtuig voorkomen; to - out
the troops, de troepen laten uitrukken; to - up, naar
boven laten (doen) gaan. *-, ow. 1. bevelen geven; 2.
vaststellen. *- ED, dw. bn. 1. geschikt; 2. bevolen enz.;
zie ORDER, bw. *- ER, ('ur), m. v. 1. schikker, -ster; 2.
gebieder, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. 1. schikkend; 2.
bevelend, gebiedend enz. -, s. 1. (het) schikken enz.;
zie ORDHR, bw.; 2. schikking, order; 3. order, v. bevel; 4.
bestuur, beheer, o.; 5. maatregelen, m. mv. *- LESS, bn.,
-LY, bijw. wanordelijk, ongeregeld. *_LINESS, S. gmv. 1.
orde, regelmaat, v.; goed gedrag, o. *- LY, bn. en bijw.
1. ordelijk, regelmatig; in goede orde; 2. stelselmatig,
methodisch; 3. bedaard, wijs, wijselijk; 4. (mil.) van
dienst, van ordonnantie; the - officer, de officier van
dienst; the - book, het orderboek; the - duty, dienst
van ordonnance. -, s. (mil.) ordonnans, overbrenger van
bevelen, m.
Ordinable, (or'-di-ni-bl) , bn. benoembaar. *...BILITY,
(bil'-i-ti), s. benoembaarheid, v.
Ordinal, (or'-di-nul), bn. rangschikkend ; - numbers,
(taalk.) rangschikkende telwoorden (als: eerste, tweede
enz.). *-, s. 1. (taalk.) telwoord van orde; 2. (r. k.)
rituaal, misboek, o.
Ordinance, (or'-di-nens), s. 1. ordonnantie, v. reglement,
o.; God's -, Gods raadsbesluit; 2. kerkdienst, m, kerkelijk
gebruik, o. ritus; 3. rang, stand, m. *...AND, ('-end), m.
candidaat, m. *...ANT, ('-unt), m. v. 1. gebieder; 2. aansteller, -ster, m. v. -, bn. 1. bevelend; 2. aanstellend.
Ordinarily, (or'-di-ne-ri-li), bijw. 1. gewoonlijk, doorgaans; 2. alledaagsch, gemeen; slordig.
Ordinary, (or'-di- ne-ri), bn. 1. gewoon; every - reader,
ieder gewone lezer; - debts, boekschulden; 2. gemeen,
alledaagsch, slordig; - face, gemeen aangezicht; -performance, slordig werk; (toon.) onedel spel; every - man,
iedere gemeene kerel. *-, s. 1. (het) gewone, alledaagsche; 2. bestendige -, gewone dienst; physician in -,
hof-, lijfarts; ambassador in -, gewoon afgezant; 3.
aalmoezenier ader gevangenissen), m.; 4. middagmaal (aan
table d'hôte); 5. tarief van spijzen, o.; 6. gaarkeuken,
V. ordinaris, restaurant, m.; 7. (zeev.) bemanning van een
kostschip, v.; ship in -, opgelegd schip); laying up in -,
ontwapening, oplegging (van een schip) v.; 8. (wap.) open
vak, ledig (op het schild), o.
Ordinate, (or'-di-net), bw.: benoemen, aanstellen; 2.
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Oosten. *-, bw. op het Oosten zetten, naar het Oosten
regelen, ordenen. *- bn., *- LY, bijw. regelmatig, -lijk,
richten, oriënteeren.
ordelijk, met orde.
s. (meetk.) ordinaat, v. *- D, dw.
Oriental,
(o-ri- ent' -ul), bn. 1. oostelijk; 2. uit het Oosten.
bn. benoemd, aangesteld. '...ING, dw. bn. benoemend,
*-, m. v. Oosterling (uit de Levant of Klein- Azië), m.
aanstellend. *...ION, (-nee'-sjun), s. 1. bepaling, verordeV. Aziaat, m. Aziatische (vrouw), v. *- isM, ('-el-ism), s.
ning; 2. (r. k.) (priester)wijding, v. *...ivE, bn. bepalend.
gmv. Aziatische spreekwijze, - gewoonte, v. orientalisme,
*...0R, ('-or), m. die regelt, ordent enz.
0. * -IST , ('- el-ist), m. v. 1. oosterling, m. v. ; 2.
Ordnance, (ord'-nuns), s. (mil.) artillerie; v. kanonnen,
kenner der Oostersche talen, orientalist, m. *- ITY,
stukken, o. mv. geschut, o.; condemned -, afgekeurd
(-el' -i -ti),s.gmv.hoedanigheid -, eigenschap van een Aziaat,
geschut; serving and working -, bediening van het gev. (het) Oostersche, Aziatische.
sehut; board of -, artillerie kantoor; office of -, tuighuis (te Londen); master of the -, artillerie -chef, -direc- Orifice, (or' -i-fis), s. 1. opening, mond (van een kan enz.),
v. gat, o.; - of the stomach, (ontl.) maagmond; 2.
teur,veldtuigmeester .o- DEBENTUREs,s.mv.mandaten van
(stoomw.) passage, v.
het artillerie- college, o. mv. * -OFFICE, s. artillerie
tuighuis, o. 5 -- YARD, s. artilleriepark, o.
-kantor, Oriflamme, (or' -i-fleur), 5 ...FLAME, S. (Fr. gesch.) heilig
vaandel, o. kroningsstandaard, m. oriflamme, v.
Ordonnantie, (or'-dun-nuns), s. (schild.) ordonnantie, v.
Ordure, (or'-djoer), s. vuil, o. drek, m. vuilnis, v. uit Origan, (or'- i -ghun), *--uM, (-righ'-e-num), s. (plant.)
orego, v. kattestaart, m.
-werpsl,o.
Ore, (oor), s. 1. (delfst.) erts, o.; mock -, blende; 2. me- Origenism, (or' -i -djin-ism), s. gmv. (godg.) stelsel van
Origenes (een der vroegste kerkvaderen), Origenisme,
taal, o.; dry -, bros erts; hard -, droog erts; liquid -,
o. *...NIST, ('-nist), m. volgeling van Origenes, Origenist,m.
vloeibaar metaal. *-FLOUR, s. erts, o. (lood)mijn, v.
5- HEARTH, S. smeltoven, m. * - WEED, * - WOOD, S. zee- Origin, (or'- i -djin), s. gmv. oorsprong, aanvang, m. bron,
v.; to have one's - in, zijnen oorsprong trekken uit ; -s
wier, o.
of light, bronnen van licht. * - ABLE, (-ridsj'-in- i -bl),
Oread, (o'-ri-ed), s. (fab.) bergnimf, oreade, v.
bn. afleidbaar. * - AL, (-ridsj'-in-ul), s. 1. oorsprong, m.
Oregon, (or' •i -ghun), s. (aardr.) Oregon (rivier in Noord bron, v.; 2. (het) oorspronkelijke, origineel, o. -, bn.,
Amerika), v.; the - territory, het Oregon- gebied.
-ALLY,
('- ul -li), bijw. 1. eerst, oorspronkelijk; the Orestes, (o-res'-tiz), m. (fab.) Orestes (m. n.).
state of man, 's menschen eerste staat; the - laws, de
Orfgild, (orf'-ghild), s. (oud recht.) het teruggeven (van
oorspronkelijke wetten; - innocence, eerste onnoozelgestolen goed), v.
heid; - genius, oorspronkelijk genie (dat niets aan
Orfrays, (or' - frees), s. gouden franje, v. goud - galon, o.
anderen ontleent); - grace, (godg.) genade Gods; - sin,
Orgal, (or'-ghul), s. ruwe wijnsteen, m.
erfzonde; 2. eigenaardig, eigendommelijk, zonderling.
Organ, (or'-ghun), s. 1. zintuig, o.; the -s of speech, de
spraakwerktuigen; 2. (fig.) tolk, m. orgaan; 3. werktuig,
* -ALNESS, (' -nul-nes), * - ALITY, (- nel' - i -ti), s. 1. oorspronkelijkheid, v.; 2. eerste staat, - toestand, m.; 3.
raam; 4. orgel, o.; barrel ---, hand-, street-, draai -,
eigenaardigheid, zonderlingheid, v.* -ARY, (ridsj'- i-ne -ri),
hand-, straatorgel; bird-, zingorgeltje; finger-, orgel
bn. 1. voortbrengend, barend; 2. oorspronkelijk.
met toetsen, accordeon; chair -, church -, kerkorgel ;
full -, bromregister; to play the -, het orgel bespelen, Originate, (o-ridsj'-in-et), bw. baren, voortbrengen.
*-, ow. ontstaan, oorsprong nemen, ontkiemen; to - trappen. *-BLOWER, s. orgeltrapper, organist, m.
in, voortkomen uit; the scheme -d with, het plan kwam
* -BUILDER, m. orgelmaker, m. * - CASE, S. orgelkast,
S.
op bij... *- D, dw. bn. 1. voortgebracht; 2. ontstaan. *...ING,
-huis,
-LOFT,
orgelkoor,
o.
*
PIPE,
s.
orgelo.
*
V.
dw. bn. 1. voortbrengend; 2. ontstaand. *...ION, (-nee'pijp, v. *- STOP, S. orgelregister, o.
sjun), s. 1. voortbrenging, v.; 2. (het) ontstaan, ontOrganic, (or-ghen' -ik), * -AL, ('-ul), bn., 5 -ALLY, ('-ul -li),
kieming, V. *...0R, (-ridsj'-in-e-tor), s. 1. oorzaak, v.; 2.
bijw. 1. (ontl. en nat.) bewerktuigd, organisch; 2. tot
bewerker, m.
de zintuigen behoorend; - pleasure, zinnelijk vermaak,
- genot ; 3. (recht.) organiek, de grondslagen regelend. Orillon, (o- ril' -lun), s. (vest.) rondhoek, m. orillon, o.
* -ALNESS, (' -kul-nes), s. gmv. bewerktuiging, v. (het) Oriole, (o'-ri-ool), s. weduwaal (vogel), m.
organische.
Orion, (o-raj'-un), s. Orion (zuidelijk gesternte), m.
Organism, (or'-ghee-ism), s. bewerktuigde toestand, m. Orismology, (o- ris - mol' -o-dji), s. gmv. terminologie (der
natuurlijke historie), v. *...LOGICAL, (-lodsj'- ik -ul), bn.
organisme, o.
Organist, (or'-ghen-ist), m. orgelspeler, organist, m.
terminologisch.
Organize, (or'-ghen-ajz), bw. inrichten, vormen, ordenen, Orison, (or'- i -zun), s. 1. gebed, o.; 2. inroeping (der
heiligen), v.
bereiden, organiseeren. *-D, dw. bn. ingericht enz.; zie
ORGANIZE, bw. * ...ATION, ( -i -zee'-Shun), s. inrichting,berei- Ork, (ork), Zie ORC. * -NEYS, zie ORCADES.
ding, organisatie, v. *...ING, dw. bn. inrichtend enz. -, Orlando, (or-len'-do), m. Roeland (m. n.).
Orle, (orl), *- T, (or'-lit), s. (wap. en bk.) zoom, rand, m.
s. (het) inrichten enz.; Zie ORGANIZE, bw.
Organling, (or'ghen-ling), s. gedroogde stokvisch, m.
Orlop, (or'-lop), s. (zeev.) koebrug, v. middendek, o.
*-BEAM, s. koebrugbalk, m. * - DECK, s. koebrugdek, o.
Organographic, (or-ghen-o-ghref' -ik), *-AL, ('-ul), bn.
* --PLANK, s. koebrugdekplank, v.
1. zintuigbeschrijvend; 2. organographisch, (ook plant.).
...GRAPHIST, (-ogh'-re-fist), m. zintuigbeschrijver, or- Ormolu, (or-mo-ljoe'), s. verguld koper, verfgoud, o.
ganograaf, m. *...GRAPHY, (-ogh'-re-fi), s. gmv. zintuig- Ornament, (or'- ne - ment), s. sieraad, versiersel, ornement, o.; (ook fig.); to be an - to, een sieraad zijn van.
beschrijving, organographie, v. *...LOGY, (-ol'-o-dji), s.
*-, bw. - with, versieren. * - AL, (- ment' -ul), bn., * - ALgmv. kennis der zintuigen, orgaanleer, v.
LY, (- ment' - ui-li), bijw. versierend, tot sieraad dienend;
Organon, (or'-ghe-nun), *...UM, ('-um), s. leerboek,o.leer,v.
- parts, talents, kundigheden -, gaven die tot sieraad
Organy, (or'-ghe -ni), zie oRIGAN.
dienen; - letters, ornement -, pronkletters; - design, sieOrganzine, (or'-ghen -zin), s. (kh.) organsin, o. getwijnde
raad-teekeniDg, vignet; - paper, gekleurd papier; - stazijde, v.
tioner, winkelier in papier de luxe; - hair-manufacturer,
Orgasm, (or'-ghesm), s. 1. (gen.) opzwelling; 2. (fig.)
buitengewone opgewondenheid, v.
kunst-haarwerker. *- ED, dw. bn. versierd. * - ING, dw.
bn. versierend.
Orgeat, (or'-zjet), s. gerstewater ,o.amandelmelk,orgeade,v.
Orgeis, (or'-dji-is), s. gedroogde stokvisch, m.
Ornate, (or'-net), bw. sieren, tooien. *-, bn., *- D, dw.
bn. versierd, getooid. *- LY, bijw. tooienderwijs. 5 -NEss,
Orgies, (or'djis), s. mv. 1. zwelgerij, slemperij, v.; 2. (Rom.
s. (liet) getooid zijn, tooi, m. ...ING, dw. bn. sierend. -,
gesch.) Bacchusfeesten, o. mv.
s. (het) sieren.
hoogmoedig,
trotsch.
Orgillous, (or-'ghil -lus), bn.
('-tjoer), s. optooiing, v. tooisel, o.
Orgues, (orghs), s. mv. (mil.) schotbalken, m. mv. storm- Orniscopies, (or- nis - kop' -iks), s. mv. vogelwichelarij, v.
*...COPIRT, ('-ko- pist), m. vogelwichelaar, m.
eggen, v. mv.
Orichalch, (or'- i -kaalk), s. geel koper, o.
Ornithichnite, (or-With -ik'- najt), s. (aardk.) vogeltred, m.
Oriel, (o'-ri-il), s. 1. (bk.) spitsboog -, ojiefvenster; 2. uit- Ornitholite, (or-nith'-o-lajt), s. vogelversteening, v. versteende vogel, m. *...LOGICAL, (-lodsj'- ik -ul), bn. vogel stekje, eetkamertje, o.
beschrijvend; tot de vogelenbeschrijving behoorend.
Oriency, (o'-ri-en -si), s. (schild.) helderheid, v. licht, o.
*...LOGIST, (-thol'-o-djist), m. vogelkenner, - beschrijver,
Orient, (o'-ri -ent), bn. 1. opgaand, oost; the - sun, de
m. 5 ...LOGY, (-thol'-o-dji), s. gmv. kennis -, beschrijving
opgaande zon ; morn -, de dageraad; 2. oostelijk; 3. (fig.)
der vogelen, v. 5 ...MANCY, (-nith'-o-men -si), s. gmv. vogel
(schild.) helder, licht; - colors, schreeuwende kleuren;
-wichelarj,v.
- pearls, parelen van een helder water. *-, s. (het)
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Ornithon, (or'-ni-thun), s. vogeltil, v. vogelenhuis, o. Oscillaria, (os-sil-lee'-ri-e), s. mv. zie OSCILLATORJA.
Oscillate, (os'-sil-let), ow. slingeren; (fig.) wankelen.
volière, V.
*...ANCY, ('-en-si), *...ATION, (-ee'-sjun), s. slingering
Orobanche, (o-ro-ben'-ki), s. (plant.) smeerkruid, o.
(eener pendule), wankeling, v. *...ATORIA, (-e-to'-ri-e),
Orological, (or-o-lodsj'-ik-ul), bn. bergenbeschrijvend.

*...LOGIST, (-rol'-o-djist), m. bergbeschrijver, m. *...LOGY,
(-rol'-o-dji), s. ( -les), bergbeschrijving, v.

Oronoko, (o-ro-no'-ko), s. (aardr.) Oronoco (rivier in
Noord-Amerika), v.

Orotund, (o'-ro-tund), s. (muz.) zuiverst geluid (der
menschelijke stem), o.

Orphan, (or'-fun), m. v. wees, m. v. weeskind, o.; — boy,
weesjongen; — girl, weesmeisje; — children, weeskinderen, weezen. *— AGE, ('-idsj), *— HOUSE, s. weeshuis, o.
*_ISM, s. vader-, moeder-, ouderloosheid, V. *—s-couRT,
S. (recht.) weeskamer (in Noord-Amerika), V.
Orphaned, (or'-fund), bn. ouderloos, tot wees geworden.
Orphanotrophy, (or-phun- ot'-ro-fi) , s. weezen-hospitaal, -gesticht, o.
Orphean, (or-fl'-un), *...PHIL, (or'-fik), bn. Orpheïsch; van
-, als Orpheus.
Orpheus, (or-fl-us), m. (fab.) Orpheus (m. n.).
Orpiment, (or'-pi-ment), s. (scheik.) geel opperment, o.
.Orpine, (or'-pin), s. (plant.) smeerwortel, m.
Orrach, (or'-ruk), zie oRACH.
Orrery, (or'-re-ri), s. (sterr.) planetarium (volgens het
stelsel van graaf Orrery', o.
Orris, (or'-is), s. 1. (plant.) zwaardlelie, v.; 2. goud-,
zilvergalon, o.
Orsedew, (or'-si-dj oe), s. klatergoud, o. loovertj es, o. , mv.
Ort, (ort), s. (Shak.) 1. uitschot; 2. brok, o.
Orthite, (or'-thajt), s. (delfst.) soort erts, o.
Orthoceratite, (or-tho-sur'-e-tajt), s. naam van zek.
soort weekdieren, orthoceratiet, m.
Orthodox, (or'-tho-doks), bn., *— LY, bijw. rechtzinnig,
rechtgeloovig. *—NESS, *—Y,s.gmv.rechtzinnigheid, recht
*...DROMIC, (-drom'-ik), bn. (zeev.) rechten-gelovihd,.
koers houdend. —s, s. mv. (zeev.) kunst van den rechten
koers te houden, stuurmanskunst, v. *...DROMY, (or'tho- drom-i), s. gmv. (het) zeilen in den rechten koers.
Orthoepical, (or-tho-ep'-ik-ul), bn. (taalk.) juist uitsprekend. *...EPIST, ('-tho -i-pist), m. kenner der juiste
uitspraak, m. *...EPY, ('-tho-i-pi), s. gmv. juiste uitspraak;
uitspraakleer, v.
Orthogon, (or'-tho-ghun), s. (meetk.) rechthoek, m.
(-thogh'-o-nul), bn. rechthoekig. *...GRAFHER, (-thog'-refur), *...GR kPHIST, (-thog'-re-fist), m. v. spelkundige, die
regelmatig spelt, - schrijft, m. v. *...GRAFBIC, (-ghref'-ik),
-AL, ('-ul), bn., -ALLY, bijw. 1. tot de spelkunst behoorend, regelmatig gespeld, volgens -, naar de regels
der spelkunst, orthographisch; — mistake, spelfout; —
dictionary, woordenlijst voor de spelling; 2. (meetk.) tot
het profiel behoorend, profiel... *...GRAPHY, (-thog'-re-fi),
s. gmv. 1. spelkunst; 2. (meetk.) schets, v. profiel, o.
Orthology, (or-thol'-o-dji), s. gmv. juiste beschrijving
(van), v. *...METRY, (-thom' -i-tri), s. juiste versmaat. v.
Orthopedic, (or-tho-ped' -ik), bn. tot de orthopaedie behoorend, orthopaedisch. *...PEDIST, l-thop'-i-dist), m. kenner der orthopaedie, heelkundige die van de orthopaedie
zijn vak maakt, orthopaedist, m. *...PEDY, s. kunst om vergroeide ledematen weder recht te krijgen, orthopaedie, v.
Orthopnoea, (or-thop-ni'-e), *...THOPNY, (-thop' -ni), s.
gmv. (gen.) aamborstigheid, moeielijke ademhaling, v.
Orthoptera, (or-thop'-tur-e), s. mv. rechtvleugeligen (insecten), m. mv. *...TEROUS, ('-tur-us), bn. rechtvleugelig.
Orthostade, (or'-the-steed), s. wij de toga, v. - tabbaard, m.
Orthotropous, (or-thot'-ro-pus), bn. (plant.) rechtstandig
aan de kiem.
Orthotypous, (or-thot'-i-pus), bn. (delfst.) rechtstandig
gekloofd.
Ortive, (or'-tiv), bn. (sterr.) opgaand; — amplitude, boog
van den horizon tusschen den opgang en het ware oosten.
Ortolan, (or'- to-lun), s. ortolaan (vogel), m.
Orts, (orts), s. mv. (Shak.) vuilnis, v. afval, m.
Orval, (or'-wul), s. (plant.) scharlei, v.
Orviedo, (or-wjie'-do), s. (aardr.) Orviedo (Spanje), o.
Orvietan, (or-wi-i' -tun), s. tegengif, o.
Oryctognosy, (or-ik-togh'-no-zi), s. delfstofkunde, v.
Oryetography, (or-ik-togh'-re-fi), s. gmv. beschrijving
der versteeningen, v. *...LOGY, (-tol'- o-dji), s. gmv. leer
der -, verhandeling over de versteeningen, v.
Os, (os), s. (gen.) been, o.
Oscheocele, (os' -ki-o-siel), s. (heelk.) balzakbreuk, v.

s. mv. (nat. h.) slingerende plantdieren, oscillatoria, o.
mv. *...ATORY, ('-e-to-ri),bn. slingerend, slinger... *...ATING,
dw. bn. slingerend. —, s. (het) slingeren.
Oscitancy, (os'-si-ten-si), s. 1. gmv. lust tot gapen, m.;
2. slaperigheid, v. *...ANT, ('-unt), bn., —LY, bijw. gapend, slaperig. *...ATE, ('-tot), ow. gapen. *...ATION,
(-tee'-sjun), S. gaping, V.
Osculant, (os'-kjoe-lunt), bn. zich vastklevend (van
rupsen enz.). *...LATION, (-lee'-sjun), s. (meetk.) raking,
osculatio, v. *...LATORY, (os'-kjoe-le-to-ri), bn. (meetk.)
rakend. —, s. (r. k.) zinnebeeld van vrede (Christusbeeld dat gekust werd bij verzoeningen enz.), o.
Oscule, (os'-kjoel), s. (heelk.) tweelippige opening, v.
Osier, (o'-zjur), s. teenrijs, o. bies, v. * -GROUND, * -HOLT,
*—Y, s. rijswilgenbosch, 0. *—ED, (o'-zjurd), bn. met
teersen beplant, - omvlochten.
Osiris, (o-zaii'-ris), v. Osiris (Egyptische godin), v.
Osmazome, (os'-me-zoom), s. gelei-extract, o. (zek. wel
zelfstandigheid uit plantenvezels).
-rieknd
Osmium, (os' -mi-um), s. (delfst.) osmium (zek. bestand
-delvan
platina-erts), o.
Osmund, (os'-mand), S. (plant.) bloeiende varen, v.
*_, m. Osmund (m. n.).
Osnabrug, (oz'-ne-brugh), s. 1. (aardr.) Osnabruck,
(Duitschland), o.; 2. Osnabrugsch linnen, o.
Ospray, (os'-pree), s. vischarend, beenbreker (vogel), m.
Osselet, (os -e-lit), s. (veearts.) beenig uitwas, o.
Osseous, (osj'-us), bn. beenig, beenachtig.
Ossian, (osj'-un), m. Ossian (Schotsch dichter uit de derde
eeuw), m.
Ossicle, (os' -si-kl), s. beentje, kootje, o.
Ossiferous, (os-sif'-ur-us), bn. beenhoudend, - dragend.
Ossific, (os-sif'-ik), bn. beenmakend. * -ATION, (-fi-kee'sjun), s. 1. beenmaking; 2. beenwording, v.
Ossified, (os'-si-fajd), dw. ba. tot been. gemaakt, - geworden.
Ossifrage, (es'- si-fridsj), s.vischarend, beenbreker(vogel),
m. *...FRAGOUS, ('-fre-ghus), bn. beenenbrekend.
Ossify, (os'- si-faj), bw. en ow. tot been maken, - worden.
* -ING, dw. bn. tot been makend, - wordend.
Ossivorous, (os-siv'-o-rus), bn. met beenderen zich
voedend, beenetend.
Ossuary, (os'-sjoe-e-ri), s. boender -, knekelhuis, o.
Ost, (ost), zie OAST.
Ostend, (os'-tent), s. (aardr.) Ostende (België), o.
Ostensible, (os-ten'-si-bl), bn., *...ELY, bijw. 1. schijnbaar;
2. zichtbaar. duidelijk, bekend; — partners, (kh.) bekende
deelhebbers (in een vennootschap). *...BILITY, (-bil'-i-ti),
s. 1. schijnbaarheid; 2. zichtbaarheid, duidelijkheid, bekendheid, v.
Ostensive, (os-ten'-siv), bn., * - LY, bijw. blijkbaar, vertoonend.
Ostent, (os'-tent), s. 1. voorkomen, gelaat; 2. blijk, o.;
3. voorspelling, v. voorteeken, o. *— ATE, ('-tet), bw.
pronken -, pralen met. *_ATION, (-ee'-sjun), s. 1. (oudt.)
betoog, o.; 2. pronk, praal, m.; to make — of, pronken
met; out of—, uit pralerij; 3. (oudt), schouwspel, o.
* -ATIOUS, (-ee'-sjus), bn., —LY, bijw. 1. pronkzuchtig,
pralend; to be — of, pronken met; 2. prijkend, opgesmukt. *-ATIOUSNESS, (-ee'-sjus-nes), s. pronkzucht,
pralerij, gr c tsprekerij, v. (gom.) bluf, m. *— ATOR, (- ee'tor). m. pronker, grootspreker, (gem.) bluffer, m. *—ous,
('-us), bn. (w. g.) pronkend.
Osteocolla, (os-ti-o-kol'-le), s. (ontl.) beenlijm, o. *...coPE, (os'-ti-o-koop), s. (gen.) beenpijn, pijn in do beenderen, v. *...GENY, (-odsj'-e -ni), s. (ontl.) beendergroei, m.
beenwording, v. *...GRAPEY, (-ogh'-re-fi), s. (ontl.) beenbeschrijving, v. *...LITE, ('- o-lajt), S. versteend been, o.
* ...I.OGER, (- ol'-o-djur), *...LOGIST, (- ol'-o-djist), m.
beenderkenner, -beschrijver, m. *...LOGIC, (- ol'-o-djik),
-AL, ('-ul), bn., —ALLY, bij w. beenbeschrijvend. *..LOGY,
(- ol'-o-dJ1), S. gmv. (ontl.) 1. beenkunde; 2. verhandeling
over het beenstelsel, v. * ... TOMY, (-ot'-o -mi), s. (heelk.)
beenuitsnij ding, v.
Osthexy, (os-theks'-i), s. (gen.)ziekelijke beenwording,v.
Ostia, (os'-ti-e), s. (aardr.) Ostia (haven van Rome), o.
Ostiary, (os' - ti-e-ri), S. monding (eener rivier), v.
Ostler, (ost'-lur), zie HOSTLER.
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Ostmen, (ast' -men), s. mv. Oosterlingen (benaming der in i Oust, (aust), bw. 1. wegnemen, wegruimen; 2. onteigenen,
uit het bezit jagen. *— Fn, dw. bn. weggenomen enz.;
Ierland gevestigde Denen), m. mv.
zie OUST, bw. *- FR, ('-ur), s. (recht.), onteigening, verja0 straeeans, (os- tree'-sjuns), s.mv. (nat. h.) schelpdieren,
ging uit het bezit. v. * — ING, dw. bn. wegnemend enz.
o. mv. oestergeslacht, o.
—, s. onteigening enz., v.; zie OUST.
Ostracism, (os' -tre-sism), s. ostracisme (zek. wijze van
verbanning bij de oude Atheners), o.
Ousy, (ao'-zil, bn. zie oozy.
Ostracite„ (os' -tre-sajt), s. versteende oesterschelp, v. Out, (ant), bijw. uit, buiten; the master was —, de baas
(meester) was uit(gegaan); I have only been once —, ik
*...cizE, ('- sajz), bw. verbannen door ostracisme. —n,
ben slechts eenmaal uit geweest: you must have been —
dw. bn. verbannen. *...CIZING, dw. bn. verbannend.
(os'
very
late—, gij moet tot zeer laat zijn uitgebleven; on our
Ostrich,
-tritsj), s. (-es), struisvogel, m.
way —, toen wij uitgingen; the fleet was —, de vloot was
Ostrogoth, (os' -tro-ghoth), m. (oudt.) Oostgoth, m.
Otacoustic, (ot -e- kous'-tik), bn. het gehoor helpend.
in zee; H. one day — a hunting, H. zekeren dag op de
*_, —Orr, ('-ti -kun), s. oorhorentje (voor dooven), o.
jacht zijnde; a voyage —, een buitenlandsche reis; the
regiment is —, het regiment is uitgerukt; — at sea, —
roeper (werkt.), m.
1
of, (zeev.) buitengaats; when these are gone, the woman
Otalgia, (o- tel' -dji-e), *...GY, s. oorpijn, V.
will be —, als deze lieden vertrokken zijn, zal de vrouw
Otary, (o- te -ri), s. geoorde zeehond, m.
voor den dag komen; his daughter is —, zijne dochter is
Other, (uth'-ur), bn. ander, andere; that is an — matter,
in de groote kringen verschenen; the leaves are —, de
dat iets anders; they might be — than they seem, zij
bladeren zijn uitgebot; all sails —, alle zeilen uit; inside
kunnen licht anders zijn dan zij schijnen; itwas no — than,
—, het binnenste buiten; to carve —, uithouwen; to copy
het was niemand anders dan; the — day, voor eenige
dagen, onlangs; every — day, om den anderen dag. *—,
—, uitschrijven; to go —, uitgaan; I must have this tooth
—, die tand moet er uit; for heaven! I'll have him —,
onb. vnw. anderen, een ander; the —s seemed to he their
attendants, de anderen schenen hunne bedienden te zijn;
bij den hemel ! hij zal er uit; let us have it —, kom
aan, voor den dag er mede ! to laugh —, hartelijk lado not speak ill of —s, spreek geen kwaad van anderen; i
chen; to order —, buiten laten komen; -- board, buiten
d ' something or —, doe het een of ander ; give me some 1
boord;
— bound, naar het buitenland bestemd; to read —,
—s, geef mij andere; —s would say, anderen zeiden; each
overluid lezen; speak —, spreek oprecht, - onverholen;
—, every —, any —, ieder ander. *-GATES, bijw. (Shak.),
to write —, in geschrift; -, ten papiere brengen; to run
*—GUISE,bijw. op eens andere wijz; anderszins. *—WHERE,
horses —, paarden afrijden; - laten voorkomen; the
bijw. elders. * -WHILE, —s, bijw. op een anderentijd.
*---wisE, bijw. 1. anders, op andere manier, - wijze; 2. a secret is —, het geheim is bekend; there now it's —,
zie, nu is het (woord) er uit; murder will —, (spr.) het
bovendien, buitendien.
kwade komt vroeg of laat aan den dag; the dream is —,
Otranto, (o-tren'-to), s. (aardr.) Otranto (Italië), o.
de droom is uitgekomen; his time was —, zijn tijd was.
Ottar, (ot' -ter), s. rozenolie, essence de rose, V.
uit, - geëindigd; the wine is —, de wijn is op; our proOtter, (ot' -tur), s. 1. otter (dier), m. ; dog —, mannetjesvisions are —, onze voorraad is verteerd; the candle is
otter; the lesser —, poelotter ; 2. ultramarijn (verf), o.
PIKE, s. pieterman (visch), m.
j —, de kaars is afgebrand; the fire is —, het vuur is uit;
when life is —, als liet leven uitgebluscht is; his left
Otto, (ot'-to), S. Zie OTTAR.
eye is —, zijn linkeroog is weg; to cry one's eyes —,
Ottoman, (ot -to-men), bn Ottomanisch, Turksch. *—, m.
zich blind schreien; to be — at the elbows, de ellebogen
v. Ottoman, Turk, m. Turkin, v.
door de mouwen hebben; he was — at the knees, zijne
Otway, (ot' -wee), m. Thomas Otway (treurspeldichter,
broek was op do knie gescheurd; the only way is to see
1651-1685).
it — fairly, het eenige middel is als mannon van
Oubliettes, (o-bli- ets'), s.mv. onderaardsche geheime kerker, m.
eer het uit te vechten; to be — upon lease, verhuurd -,
verpacht zijn; to insure — and home, (kh.) heen en terug
Ouch, (oetsj), s. ringkas, v.
Ought, (aot), s. zie AUGHT.
verzekeren; to be — at interest, op interest staan, belegd
zijn (van geld); he was —fifty pounds, bij had er vijftig
Ought, (aot), ow. def. (oudt. vt. van OWE en onveranderlijk) moeten, behooren ; Ishall do it as I—, ik zal het
pond sterling bij ingeschoten; — and —, door en door,
doen zooals hot behoort; she acts but as she —, zij doet
tot op den bodem, zonder redding; to be — with, in
onmin zijn met; hear me —, hoor mij tot het einde, laat
niet meer dan haren plicht; do what you — and come what
will, (spr.) doe wel en ziet niet om; we — not to be cast
mij uitspreken; to burn —, uit -, tot het einde branden;
down, wij behooren ons niet te laten nederslaan; you —
let us have it —, winden wij er geen doekjes om; come,
have it —, kom aan, legt den twist bij; to read —, uit -,
to blush for your conduct, gij moogt is wel schamen over
tot het einde lezen; to sleep — to morning, een gat in
uw gedrag; — not Christ to have suffered? behoorde de
den dag slapen; let them live — their days, laat hen
Christus niet te lijden?
Ounce, (aauns), s. 1. ons (gewicht = 28 gram ongehunne dagen uitleven; (fig.) laat hen hunne loopbaan
veer), o. ; half an —, een half ons, een (Eng.) lood; 2.
volbrengen; he is —, hij is buiten betrekking, hij is
kleine panter (dier), m.
ambteloos; hij vergist zich, hij raadt het niet, het is
mis met hem, hij heeft gemist; I don 't care who is in
Ounded, (aaund'-id), *...ING, bn. golvend.
or —, ik bekreun er mij weinig om wie regeert; conjeeOuphe, (oef), v. (Shak.) toover-, luchtnimf, elf, v. *— N,
tare has been —, de veronderstelling heeft gefaald; I am
('-in), bn. toover-, elfachtig.
Our, (aur), bez. bn. ons, onze ; — Father which art in
—, ik ben in de war ; it is —, het is uit (de mode),
heaven; Onze Vader die in den hemel zijt; in the year
- over; 1. -- of, vz. buiten, uit; he ran — of the room, hij
of — Lord, in het jaar Onzes Heeren.
liep de kamer uit; to look — of, kijken uit; elders grow
— of steeples, elzeboomen groeien uit torenspleten; a
Ouranography, (oe -re-nog'-re-fi), s. hemelbeschrijving, v.
room opening — of the ladies cabin, een kamer belenOuroscopy, (ou- ros' -ko-pi), s. gmv. (gen.) (het) piskijker.
dend aan de dames- kajuit ; to extricate one — of, iem.
Ours, (ours), bez. vnw. (de, het) onze; de onzen; their
house and —, hun huis en het onze; — is a pretty cottrekken (redden) uit; to be — of business, uit de (han
tage, ons optrekje is lief; those books are —, doze boeken
zijn; to be — of office, place, employ, buiten-dels)zakn
zijn van ons; he has nothing of —, hij heeft niets dat
betrekking -, ambteloos zijn; this is — of place, dat is
niet op zijne plaats; (ook fig.); to be — of reach, buiten
ons behoort; a friend of —, een onzer vrienden; it was
no business of —, het was geen zaak die ons aanging;
bereik zijn; to be — of trim, (zeev.) slecht gestuwdzijn;
— of sight, — of mind, (spr.) uit het oog, uit het hart;
thinking makes what we read —, het nadenken vereen— of hearing, buiten het bereik van het gehoor; —of
zelvigt ons met hetgeen wij lezen.
favor, in ongenade; — of fashion, uit do mode ; — of
Ourself, (our-self'), p. vnw. (mv. ourselves), 1. wij zelven,
use, in onbruik; — 0. 1' season, uit den tijd, ouderwetseh;
(alleen in officieelen stijl, anders altijd ourselves); we our— of mind, vergeten, verouderd; time — of mind, het
selves will do it, wij zelven zullen het doen; our own selves,
wij in eigen persoon; 2. ons; we flattered ourselves, wij
grijze verleden, aloudheid ; — of memory, onheuglijk;
— of print, uitverkocht (van drukwerken); the hair is —
vleiden ons; we dress ourselves, wij kleeden ons; we have
of curl, het haar krult niet meer; the instrument is —
sheltered ourselves from the rain, wij hebben ons voor den
regen beschut.
oof time, het instrument is ontstemd; to speak — of
c,iaractee, ongepaste dingen zeggen; this is quite — of
Ouse, (saus), zie ooze.
character, dit is ten eenenmale misplaatst; to be — of
Ousel, (oe' -zl), s. meerle (vogel), v.
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character, (toon.) niet in zijne rol zijn; - of breath, - of
wind, buiten adem; - of hope, wanhopig; - of heart
ontmoedigd; - of money, geldeloos, (fig.) hard; I am ofpocket two pounds, ik heb twee pond sterling verloren;
to be - of corn, gebrek aan koren hebben; - of order,
in wanorde, ordeloos; ongesteld; - of numbers, tal
he was - of his wits, hij was zijn verstand kwijt,-los;
hij wist niet meer wat te doen; - of temper, in kwade
luim, buiten zich zelven; his mouth is - of taste, hij is
den smaak kwijt; the mail is - of time, de mail -, de
post is over den tijd ; is the Times - of hand ? is de
Times (het dagblad) vrij ? - uit handen ? - of hand, op
staanden voet; to flatter one - of his duty, iemand door
vleierijen zijn plicht doen vergeten; to laugh men - of
virtue, door spotternijen de menschen van het pad der
deugd afbrengen; to persuade one - of his senses, iem.
tot iets overhalen in strijd met zijne overtuiging,- met zijn
gezond verstand; to stare one - of countenance, iem door
een blik zijne beradenheid doen verliezen; a painting
blackened - of all distinctness, een schilderij zoo donker
dat er niets op te onderscheiden is; - of court, (recht.)
onschuldig verklaard; - of doors, buitenshuis; - of
harm's way, buiten schot, in veiligheid; -' of measure,
bovenmatig; to burn troops - of their encampment, troepen door brand uit hunne legerplaats verjagen; 2. - of,
door, door middel van, uit; you will pay this - of your
own purse, gij zult (moet) dit uit uwe eigene beurs
betalen; - of the public revenue, uit de openbare inkomsten; you have made much money - of ene, door mij
hebt gij veel geld verdiend; the indigent could be clothed
- of the trimmings of the vain, van hetgeen de ijdele pronkers aan hunnen opschik verkwisten, zouden he armei
kunnen gekleed worden; bodies of soldiers had been formed - of, the refuse of other countries, uit het schuim
van andere landen had men troepen - korpsen samengesteld; 3. - of, op, van, onder; - of fifty combatants there
were twenty killed, op de vijftig strijders waren er twintig gesneuveld; 4. - of, uit; - of my desk, uit mijnen
lessenaar; to carve - of the solid, uit het massieve
houwen; - of my own cup, uit mijn eigen kopje; to
copy - of Horace, uit Horatius afschrijven; 5. - of,
door, uit; - of cowardice, uit -, door lafheid; - of
spite, uit spijt; - of design, opzettelijk, voorbedachtelijk.
Out, (aut), tw. -, hyena! van hier, adder! - varlet ! van
hier, uit mijne oogen, boef! -, -, brief candle! (Shak.)
doof uit, doof uit, kortstondige fakkel! - on thee, rude man! scheer u weg, onbeschofte kerel ! - upon
time! vloek over den tijd! - with him! weg met hem!
- with it! spreek! voor den dag er mede!
Out, (aut), bw. verjagen, verdrijven. * - ACT, bw. overdrijven, te buiten gaan. *-AND-HOME, bij w. uit en
thuis; heen en terug. 5 -AND-OUTER., bn. zonder weerga,
nee plus ultra. * -ANKLE, s. (ontl.) de uitwendige
enklauw, m. * -ARGUE, bw. (red.) beter redetwisten,
palzetten. * -BALANCE, bw. overtreffen, overvleugelen.
*-BAR, bw. uit -, buitensluiten. * - BID, bw. (onr.
zie BID), over-, hooger bieden. * - BID, *-BIDDEN, dw.
over -, hooger geboden. * -BIDDER, m. v. hoogere -,
hoogste bieder, m. 5 -BIDDING, dw. bn. overbiedend.
-, s. hoogste bod, o. *- CLOWN, bn. opgeblazen, opgezwollen. * -BLUSH, bw. in kleur overtreffen, doen tanen.
*-BORN, bn. buitenslands -, in den vreemde geboren.
* -BOUND, bn. (zeev.) naar een vreemde haven bestemd,
- bevracht. * - BRAG, bw. overbluffen. * - BRAVE, bw. 1.
uitdagen, tergen; 2. overtreffen in pralerij. * -BRAZEN,
bw. overbluffen. *-BREAK, * -BREAKING, S. uitbarsting,
V. (ook fig.). *- BREATHE, bw. 1. een langeren adem heb
dan; 2. afmatten, afjagen; 3. uitademen; last -d-ben
ife, laatste levenssnik. *- BUD. ow. (plant.) uitbotten.
-BUILD, bw. 1. uitbouwen; 2. in bouw overtreffen.
*-BURN, bw. en ow. langer -, sterker branden dan.
*-BURST, s. uitbarsting, v. *- CANT, bw. overtreffen in
gemaaktheid. * - CAST, bn. 1. verworpen; 2. verjaagd,
verdreven, verbannen. -, m. v, 1. banneling, m.; 2.
verworpeling, m.*- CHEAT, bw. 1. overtreffen in bedrog;
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2. wegfoppen. -D, dw. bn. weggefopt. -ING, dw. bn.
wegfoppend. * -CLIMB, bw. hooger klimmen dan. *- CO Ibw. overschrijden de palen. *-CRAFT, bw. overtreffen in list. *-cRop, ow. (aardk.) uitgroeien (van
aardlagen). -, s: (aardk.) uitgroeiing, v. * - CRY, s. 1.
geschreeuw, o. kreet, m.; 2. noodkreet; 3. gil, m.; 4.
(kh.) veiling bij opbod, v.* -DARE, bw. uitdagen, tergen,
PASS,

OUT.
trotseeren. * - DATE, bw. doen vergrijzen, oud maken.
-D, dw. bn. 1. vergrijsd; 2. in onbruik geraakt. *_DAZZLE, bw. 1. overschijnen, verduisteren ; 2. verblinden.
-D, dw. bn. overschenen enz.; zie OUTDAllLE. * -DO,
bw. (onr. zie Do), 1. overtreffen; 2. overvleugelen, ver
*-DOING, dw. bn. overtreffend. - s. 1. (het)-duistern.
overtreffen; 2. overvleugeling, V. *-DONE, dw. bn. overtroffen, overvleugeld. *- DOOR, bn. buiten de deur;
- clerk, niet - inwonende klerk, - schrijver; - relief, bedeeling aan huis (buiten het armengesticht); - work,
werk • , arbeid buitenshuis. *-Dooas, bij w. buitens
vreemde. *_DRINK, bw. overtreffen in het-huis;nde
drinken; (gem.) onder de bank drinken. * -DWELL, ow.
blijven -, wonen over den gewonen tijd. * - ED, dw. bn.
verjaagd enz.; zie OUT, bw. * - END, s. - plummer-block,
(stoomes.) radarbalk-toestel, ne. *- FACE, bw.1.beschamen,
onthutsen; uit het veld slaan; 2. trotseeren; they -d you
from your prize, zij maakten u zoo vervaard dat gij uwen
buit losliet. -D, dw. bn. beschaamd enz. inc dw. bn.
beschamend. *- FALL, S. 1. waterval; 2. (bk.) uitloop,
m. uitmonding, v. *- FAWN, bw. overtreffen in kruiperij.
*-FEAST, bw. overtreffen in gastmalen geven, - in banketteeren. * - FEAT, bw. overtreffen in heldhaftigheid.
*-FIT, s. 1. (zeev.) uitrusting, bewapening; 2. plunje,
v.; 3. kosten van uitrusten, m. mv. -, bw. (zeev.) uit
-TED, dw. bn. uitgerust. *-FITTER, m. uitrus -rus-ten.
ter, bezorger van alle benoodigdheden, m. *- FITTING,
dw. bn. uitrustend. -, s. (het) uitrusten. *-FLANK, bw.
(mil.) verder flankeeren, debordeeren. *-FLASK, bw. hoo
ger vlammen, overflikkeren. -ING, dw. bn. overflikkerend. *- FLOw, OW. vloeien uit; (ook fig.) voortvloeien
(uit). -, S. 1. uitvloeiing; 2. landverhuizing, v. *- FLY,
bw. 1. harder -, hooger vliegen, overvliegen; 2. ontvlieden, ontloopen. 5 -FOOL, bw. overtreffen in dwaasheid.
*-FORM, s. uiterlijke vorm,m. - gedaante,v.; to - fortune's
frown, (Shak.) de gestrengheid der fortuin beschamen.
*-GATE, s. uitgang, m. buitenste poort, v. *- GENERAL,
bw. 1. overtreffen in krij gsbekwaamheid; 2. (fig.)overvleugelen. -ED, dw. bn. overvleugeld. * - GIVE, bw. (onr. zie
GIVE), meer geven dan, overtreffen in het geven. *- GO,
bw. (onr. zie Go), 1. vooruitloopen, - gaan, achter zich
laten; 2. (fig.) overtreffen; 3. misleiden, om den tuin leiden. *-GOING, dw. bn. vooruitloopend enz. -, S. (het)
vooruitloopen enz.; zie OUTGO. *-GONE, des. bn. voor
zie OUTGO, bw. * - GRIN, bw. overtref--uitgelopnz.;
fen in kuren maken, - in grijnzen. *- GROW, bw. (onr.
zie GROW), 1. overtreffen in groei, hooger groeien dan;
2. (fig.) over het hoofd groeien; to - one's garments, uit
zijne kleederen groeien; to - an habit, een gewoonte
afleggen als men grooter wordt. * -GROWN, dw. bn.
hooger gegroeid dan. * -GLTARD, S. (mil.) voorpost, m.
*- IIAULER, s. (zeev.) uithaler, springschoot, m.* -HOUSE,
s. 1. optrekje; 2. koepeltje, tuinhuis, o. -s, mv.
bediendenkamers (tij een kasteel), v. mv. * - ING, dw.
bn. verjagend. -, s. 1. (het) verjagen; 2. toertje, o.
kleine wandeling, v. * - JEST, bw. 1. overtreffen in
schertsen; 2. door de scherts -, door spotternij pal
zetten. -ED dw bn. zie OUTJEST. * -JCGGLE, dw. bn.
1. overtreffen in sluwheid; 2. foppen. *- KN AvE, bw.
overtreffen in schelmerij. * - LAND, -ISIS, bn. 1. buiten
vreemd; 2. boersch * -LANDER, Mn. v., vreem--landsch;
deling, m. V. geen inboorling. * -LAST, ow. langer duren;
overleven. -ED, dw. bn. overleefd. * -LAUGH, bw. overtreffen in lachen, harder lachen dan. *- LAW, m. v.
(recht.) vogelvrijverklaarde, buiten de wet gestelde.
-, bw. vogelvrij verklaren, buiten de wet stellen. -ED,
dw. bn. bu ten de wet gesteld. -ING, dw. bn. buiten
de wet stellend. *-LAWRY, S. gmv, 1. vogelvrijverklaring, v. (het) stellen buiten de wet; 2. (recht.) verstek (in
burgerlijke zaken), o. * - LAY, S. voorschot, o. 5 -LAYER, S.
(zeev.) uitlegger. m. * - LEAP, S. 1. sprong; 2. (fig.) dwaze
stap, m.; 3. uitweiding, afwijking, v. - ,bw.hooger- ,verder
-, vlugger springen dan, voorbijspringen. --FD, dw. bn.
overtroffen in het springen enz.; zie OUTLEAP. * -LEAPING,
dw. bn. overtreffend in het springen enz. *- LE'r, s. 1. uit gang, m.; 2. (zeev.) monding, v.; 3. (bk.) snuit (eener goot),
m.; 4. achterdeur, v.; 5. (kh.) debouché, o. *- LICKER,
S. (zeev.) botteloef, v. *- LIE, bw. overtreffen in liet liegen.
-LIER, m. ambtenaar niet wonend op de plaats van
zijn ambt, m. -, s.(aardk.) afgezonderde massa, v. *- LINE,
s. 1. omtrek, m.; 2. schets, v. eerste aanleg, m. eerste
ontwerp, o.; - maps, kaartennetten. -D, dw. bn. ge-
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schetst, ontworpen. * -LIVE, bw. 1. overleven; 2. beter
leven dan. -D, dw. overleefd. * _LIVER, m v. overlevende, m. v. * -LIVING, dw. bn. overlevend. * -LOOK,
s. (zeev.) uitkijk, m. -, bw. beschamen, onthutsen,
verlegen maken . -ED, dw. bn. beschaamd. *-LoPE, s.

uitstap, m. * -LUSTER, * -LUSTRE, bw . overschijnen,
overschaduwen, eclipseeren . * -LYING, bn. 1. buitenliggend; 2. verwijderd; 3. grens...; 4. (zeev.) in het ruime
sop. 5-MARCH, bw. harder marcheeren dan, het in den
marsch winnen. * -MEASURE, bw. overtreffen n uitgestrektheid, - in maat.* -MOST, bn. (overtr. tr.) verst, buitenst . * -NAME, bw . overtreffen in het opnoemen, - in het
beschrijven. * -NUMBER, bw. overtreffen -, te boven
gaan in aantal. * -PACE, bw. voorbijloopen, achter
zich laten . * -PARAMOUR, bw. overtreffen in minnarij en.

* -PARISH , S. buiten -parochie, v. * -PART, s. afgelegen
deel, buitenste gedeelte, o. * -PASS, bw. te boven gaan,
voorbijstreven. * -PEER, bw. (Shak.) overtreffen. *- PENm. huis - invalide (die niet in het gesticht
woont), m . * -PLEAD, bw. meer zeggen -, meer schittere:i dan. * -poise , bw. overtreffen in gewicht. *-PORCH,
s, (bk.) voorportaal, o. koetspoort, v . * -PORT, S. 1. zeeSIONER,

haven, v.; 2. zeegat, o. * -POST, s. (mil.) buitenpost, v.
*- POUR, bw. uitschenken. -ED, dw. bn. uitgeschonken.
-ING, dw. bn. uitschenkend. -, s. 1. (het) uitschenken;
2. (fig.) ont-, uitboezeming, uitstorting, v . * -PRAY, bw.

overtreffen in gebeden, vuriger bidden dan. *-PREACH,
bw. beter prediken dan, overtreffen als predikant.
* -PRIZE, bw. (Shak.) overtreffen in waarde, - in prijs.
*- RAGE, bw. beleedigen, hoonen. -, ow. zich te buiten
gaan, buitensporigheden begaan. -, s. 1. beleediging,
V. hoon, m.; an - to decency, schending der (openbare)
zedelijkheid; 2. (recht.) schending van eigendom, v. -D,
dw. bn. beleedigd, gehoond. 5 -RAGEOUS , (- ree'- djus), bn.,
-LY, bijw. 1. geweldig, woedend; 2. hoonend, beleedigend;
- talk, beleedigende woorden; - abuse, bijtende scheld
to be -, woedend zijn, schelden; 3. onstuimig,-worden;
wild; 4. overdreven, buitensporig; - pauegyric, overdreven lofrede; - crimes, wreede misdaden. -NESS, S.
1. gewelddadigheid; 2. onstuimigheid,v.: 3.(het) hoonende,
- beleedigende; 4. zwaarwichtigheid (eener misdaad), v.

* -RAZE, bw. uitroeien, met den grond gelijk maken.
* -REACH , bw. voorbijstreven, overschrijden; to - one's I

self, buiten -, boven zijne kracht gaan. -D, dw. bn.
voorbijgestreefd. * -REASON, bw. overtreffen in redenee -

ring. -ED, dw. bn. overtroffen in redeneering. *-^It ECKON,
bw. overtreffen in liet rekenen. -ED, dw. bn overtroffen
in het rekenen . * -REIGN, bw. 1. overtreffen in het
regeeren; 2. tot het einde regeeren . 5 -RIDE, bw. 1. (onr.

zie RIDE) , voorbijrijden, het winnen in het rijden ; 2.
(zeev.) voorbij zeilen; 3. (fig.) voorbijstreven, - rennen.
-, ow. uitrijden. -, S. wandelrit, m. 5 -RIDER, m. v.
1. die uitrijdt enz.; 2. (rijseh.) pikeur; 3. voorrijder,
koerier; 4. jager te paard, m.; witla -s, met jager en
pikeur; 5. bode van den sheriff (in Engeland), m. *-RIu
GER, s. (zeev.) loefbalk, uithouder, m. 5 - RIGHT , bijw. i
1. onmiddellijk, dadelijk; 2. geheel, volkomen; 3. onbelemmerd, ongedwongen ; 4. ronduit. zonder omwegen,
recht toe . * -RIVAL, bw. overtreffen, te boven gaan.
4 - ROAR, bw. (Shak.) overtreffen in het brullen. harder
brullen dan. -ED, dw. bn. overtroffen in liet brullen.
-RODE, dw. bn. uitgereden enz .; Zie OUTRIDE . -, s. uit -, 1
wandelrit, m . * -ROOT, bw. 1. ontwortelen; 2. uitroeien.
*_RUN, bw. 1. voorbijloopen, - rennen; 2. (fig.) voorbij
achter zich laten; 3. overschrijden; to - one's-strevn,
income, the constable, zijn inkomen overschrijden, meer
verteren dan men verdient. 5 - SABRE, bw. den degen -,

van leer trekken . 5 -SAIL, bw. (zee.v.) voorbijzeilen. - ED,
dw. bn. voorbijgezeild. -ING, dw. bn. voorbijzeilend.

* -SCAPE, S . ontsnapping, V. * -SCOLD, bw. 1. overtreffen
in het schelden; 2. uitschelden. 5 -scoisN, bw. door
verachting vernederen. *-scouniaes, S. mv. 1. uitgewas schen goud- of zilverdeeltjes, o. mv.; 2. aanvoegsel, o.
* -SELL . bw. (onr. zie SELL) , 1. meer verkoopen dan; 2.
duurder verkoopen dan. *-SET, s. 1. begin, o. aanvang,
m. debuut, o. * -SHINE. ow. (onr. zie suiNE), schitteren,

stralen (ook fig.). -, bw. overschijnen, verdonkeren,
eclipseeren; to - one's self, zich zelven overtreffen.
*-SHONE, dw. bn. overschenen enz.; zie OUTSIIINE, OW.
en bw. *-SnooT, bw. overtreffen in het schieten, verder -, beter schieten dan. *-SHUT, bw. uitsluiten, weren.
*-SIDE, S. 1. buitenzijde, v.; to stand on the -, buiten
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staan; - of the bottom, (zeev.) buitenhuid; 2. (fig.) (het)
uiterlijke, schijn, m.; 3. voorkomen, o.; 4. grootste hoeveelheid, v,; 5. impériale (van een rijtuig), o.; 6. reiziger
op de impériale, m. -, bn. 1. buiten; 2. boven (op de
impériale); 3. (fig.) uiterlijk, schijnbaar. *-sin, bw. overtreffen in het zondigen. *-SIT, bw. (onr. zie sIT), langer
zitten dan. * - SKIP, bw. ontvlieden. * -SKIRT, S. 1.
rand, m. grens; 2. voorstad, buitenbuurt, v. *- SLEEP,
bw. (onr. zie SLEEP) , langer slapen dan, verslapen.
* -SLEPT, dw. bn. verslapen. *-SOAR, bw. hooger zweven -, hooger vliegen dan. 5 -SOLD, dw. bn. meer verkocht dan enz.; zie OUTSELL . * -SOUND, bw. hooger -,
harder klinken dan . * -SPARKLE, bw . meer vonkelen dan.
-D, dw. bn. meer gevonkeld. ING, dw. bn. meer vonkelend . * -SPEAK, bw. (onr. zie SPEAK) , overtreffen in
het spreken. * -SPORT, bw. zich meer vermaken dan.
* -SPREAD, bw. (onr. zie SPREAD) , uitspreiden. -, dw.
bn. uitgespreid . - ING, dw. bn. uitspreidend. * -STAND ,
bw. 1. (onr . Zie STAND) , weerstand bieden aan, doorstaan;
2. langer blijven dan. -, ow. uitsteken, vooruitspringen.
-ING, dw. bn. weerstand biedend. -, bn. uitstaand.
onbetaald; - exchegnev° bills, schatkistbiljetten in omloop; (kh.) loopend, rouleerend. -, s. (het) weerstand
bieden enz.; zie OUTSTAND. * -STARE, bw. beschamen
door aan te staren. -D, dw. bn. beschaamd . * -STARTING, bn. heengaand, vertrekkend, uitzeilend . * -STEP,
bw. verder -, harder stappen dan, voorbijstappen. - PED,
bw. bn. voorbijgestapt . * -STOOD, dw. bn weerstand
geboden enz.; zie OUTSTAND . * -STOESI,• bW . 1. harder
stormen dan; 2. (fig.) trotseeren (den storm, de woede
enz.) . * -STREET, s. afgelegen straat, v. 5 -ST RETCH, bw .
uitstrekken, uitbreiden. -ED, dw. bn. uitgestrekt.
-ING, dw. bn. uitstrekkend . * -STRIDE, bw. (onr. zie
STRIDE) , wijder stappen dan. *-STRIP, bw. 1. voorbij
rennen . -PED, dw. bn. voorbijgerend . 5 -STRODE,-lopen,
dw. bn. wijder gestapt. *-SWEAR, bw. (onr . zie SWEAR) ,
harder zweren dan, door zweren doen verstommen.
5 - SWEETEN, bw. overzoet maken. * -SWELL, bw . (onr .
zie SWELL) , meer zwellen dan. 5 -SWORN, dw. bn. harder
gezworen dan . * -TALK , bw. 1. overpraten; 2. meer
praten dan. 5 -THRow, bw. (onr. zie TAROw), verder
werpen dan. -, s. (het) uitgeworpene (uit de mijnen).

5 -TOIL, bw. harder -, meer werken dan. * -TONGUE,
bw. overschreeuwen. *-TOP, bw. topzwaar maken.
5 -VALUE, bw. overtreffen in waarde. *-vENOM, bw.
meer vergiftigd zijn dan. 5 -VIE, bw. te boven gaan,
overtreffen, het winnen van. *-V ILLAIN , bw. overtreffen
in boosaardigheid, - in laagheid. * -VOICE, bw. overschreeuwen. -, s. (kil.) factuur van uitgevoerde goederen, v. *-voTE, bw. overstemmen, meer stemmen hebben dan. -D, dw . bn . overstemd . * -WALK, bw. harderloopen dan, het winnen in liet loopera, achter zich laten.
-ED,

dw. bn. harder geloopen dan. 5 -WALL, s. 1. bui

-wal, m.; 2. (fig.) (Shak.) uiterlijk, o. *-W ARD-tenmur, ,
s. (Shak.) voorkomen, uiterlijk, o. -, bn ., -LY , bijw.
1. uiterlijk ; - garment , bovenkleeding; - hate, schijnbare
haat; 2. buitenlandsch, vreemd : - war, buitenlandsche
oorlog; - and homeward, (zeev.) uit- en thuisreis; bound, naar buitenslands bestemd; 3. buitenwaartsch,
buitenwaarts, naar buiten; 4.(godg.)vleeschelijk. 5 - WASH,
bw. uitwasschen. 5 -WATCH, bw. 1. beter -, meer waken
dan; 2. tot liet einde waken. *WEAR, bw. (onr. zie
WEAR) , 1. vervelend doorbrengen (den nacht enz.); 2.
uitslijten; 3. langer duren dan. *-WEED, bw. uitwieden,
volkomen wieden . * -wEE1 , bw. (onr. zie WEEP), meer -,
langer veeenen (schreien) dan. 5 - WEIGIT, bw. meer
wegen dan; (ook fig.) van meer belang zijn dan. het in
belangrijkheid winnen. -FD, dw. bn. meer gewogen dan.
-ING, dw. bn. meer wegend dan. *-WFLL, bw. en ow.
uitstorten . * -WENT, dw. voorbijgegaan enz.; Zie OUTGO.
* -WIIIRE, bw. sneller dwarrelen dan. 5 -WHORE , bw.
overtreffen in onkuischheid. 5 -wiN, bw. geraken
uit. *-WIND, bw. uitwinden. 5 -WING, bw. 1. harder -, hooger vliegen; 2. (mil.) een beweging aan den
eengin vleugel volbrengen. *-WIT, bw. 1. overtreffen in;
2 de loef afsteken, foppen; 3. doen mislukken (een
plan) . -TED, dw. hu. overtroffen in sluwheid. 5 -WORK,

s. (mil.) buitenwerk, o. -, bw. (onr. zie wORK). beter -,
meer arbeiden dan. *-^VORN, dw. bn. versleten, afge
dragen. *-WORTH, bw. meer gelden dan, meerwaard zijn
dan. 5 -WREST, bw. ontworstelen, worstelend ontrooven.
5 -WRITE, bw. (onr. Zie WRITE), 1. meer -, beter schrij -
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ven dan; 2. to - one's reputation, te veel schrijven over
zijnen roem; to - one's self, zich uitputten door te veel
te schrijven. 5 - WROUGHT, dw. bn. 1. meer gewerkt dan;
2. overtroffen in werk. *- ZANY, bw. overtreffen in kluchtigheid.
Outer, (out'-ur), bn. vergr. tr. zie OUT. * -LY, bij W. 1.
buiten, buitenst, uiterlijk; the - gate, de buiten -, straat
the - barister, (recht.) advocaat die buiten de balie-deur;
pleit (in Engeland); the - roads, (zeev.) de buitenreede;
the - tympan, (drukk.) timpaan; 2. (gen.) uitwendig.
*-MosT, bn. over. tr. van OUT, buitenst.

Outnal, (aot' -nul), s. (kh.) Vlaamsch linnengaren, o.
Out-of-door, (aot-of-door'), bn. in de open lucht, in het

vrije.

Out-of-the-way, (aot'-of-the-way), bijw. buitengewoon,

niet op den rechten weg; --rolace,afgelegen pad,buitenbuurt.

Ouze, (oez), zie OOZE.
Oval, (o'-wul), bn. en s. 1. eirond, ovaal (o.), langwerpig;

2. eirond venster, o. * - SHAPED, bn. eivormig. * - BUMEN,

(-bjoe'-min), s. eiwit, o. * - LY, bijw. als een ei.
Ovarian, (o-wee'- ri-un), bn. tot den eierstok behoorend,

ovarisch. *...oils, ('-us), bn. eieren betreffend, eier...;
- food, eierkost, - voedsel. 5 ...uM, ('-um), s. (mv. ovaria),
(plant.) kiem, v. *...Y, (o'-we-ri), s. (-ice), 1. (ontl.)
eierstok, m.; 2. (plant.) kiem-cel, v.
Ovate, (o'-wet), *- D, ('-tid), bn. eivormig; - lanceolate,
(plant.) ovaal- lansvormig; - subulate, eivormig spits;
ovato-oblong, langwerpig - eirond.
Ovation, (o-wee'-sjun), s. (Rom. gesch.) kleine triomf,
m. ovatie; (fig.) hulde, v. huldeblijk, o.
Oven, (uw' -un), s. 1. oven, m.; Dutch -, Brabantsche
(kook)kachel, v.; 2. (stoomw.) droogoven, m. stoof, v.
*_PEEL, s, bakkers -, ovenschop, v.
Over, (o'-wur), vz. over, boven, op, aan, bij, door, in;
aan gene zijde; gedurende; to leap -, springen over; to
wear -, dragen over; I was - . my shoes in mud, ik was
tot over mijne schoenen in de modder ; he was - head
and ears in debt, hij . stak over hals en ooren in de
schulden; - his head, boven zijn hoofd; -- the rest, boven de overigen, - de anderen; to sail - a lake, op een
meer varen, - zeilen.; to muse - flood or fell, aan den
oever der Stroomen of op den top der bergen peinzen;
to have a watch -, waken over; to have an advantage -, een
voordeel hebben boven. - op; to sit down - a bottle of
wine, te zamen een fleseh (wijn) drinken; they were
gossiping - their ale, zij koutten te zamen terwijl zij
hun bier dronken; to walk -, wandelen -, loopen door;
I have been all - the country, ik heb het gansche land
doorreisd; it is all - the town, het is reeds door
de gansche stad bekend; the road we went -, de weg
dien wij volgden; a recollection of the place come -- him,
op eens herinnerde hij zich het oord; a terror - me
stole, angst bekroop mij; to swim -, zwemmen over; to
cross -, oversteken; - the hills, over de bergen; to live
- the way, aan de overzijde wonen; she will not stay the week, langer dan een week zal zij niet uitblijven; to
keep - winter. den winter over (door) zich goed houden (van vruchten enz.); - night, over nacht.
Over, (b'-wur), bijw. 1. over, boven; aan gindsche zijde;
to do -, overdoen, herhalen; to bring -, overbrengen;
to pass -, overloopen (tot den vijand); to go - to, gaan tot;
to turn -, omkeeren, omslaan (een blad) ; (fig.) van gedachte veranderen; to deliver- to,overdragen aan;(boekh.)
transporteeren; to jump -, overspringen; to run -; overloopen; we were all - mud, wij waren geheel met modder
bedekt; red all -, gansch rood; - and above, bovendien,
overzulks; - again, nog eens; ten times -, tienmaal meer;
- and -,in alle richtingen; - and - again. onophoudelijk,
gedurig; to read - and -, over en overlezen; a board a
foot -, een plank van een voet breedte; a tree three
feet -, een boom van drie voet middellijn; the boat is
safe -, de boot is goed (veilig) over; she came - to
us, zij kwam (van de overzijde) tot ons; shall you not
come - this evening ? komt ge ons hedenavond niet
bezoeken ? he will come - next spring, hij zal de aanstaande lente overkomen; - against, tegenover; 2. over,
v-)orbij, gedaan; when the repast was -, toen de maaltijd
gedaan was; the rain is -, de regen is over; it is all
-, alles is gedaan; it is all - with us, het is gedaan -,
het is uit met ons; to give -, het opgeven, afzien van;
3. overig, overgebleven; 4. geheel, volledig; to read -,
van het begin tot het einde lezen; to argue -, den
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grond der zaak beredeneeren; 5. buitengemeen, te veel; difficult, meer dan moeielijk; she is not - nice, over
dreven mooi is zij niet. -ABOUND, ow. overvloeien
(van). *- ACT, bw. overdrijven, chargeeren (een rol).
-ED, dw. bn. overdreven. - ING, dw. bn. overdrijvend.
*_AGITATE, bw. meer verontrusten dan noodig is. *- ALL,
s. overjas, v. -s, mv. reispantalon, m. overbroek, v.
*- ANxiOUS, bn. te angstig, te bezorgd. *- ARCH, bw.
overwulven. -ED, dw. bn. overwulfd. *- AwF, bw. 1.
ontzag inboezemen; 2. beschroomd maken, intimideeren.
-D, dw. bn. beschroomd gemaakt. * - BALANCE, bw. 1.
meer wegen dan, doen overslaan de balans; 2. (fig.) te
boven gaan. -, s. 1. overwicht, (ook fig.); 2. (kh.) surplus,
saldo, o. -D, dw. bn. te boven gegaan. *-BALANCING,
dw. bn. te boven gaand enz. * - BATTLE, bn. te vruchtbaar, te weelderig. *- BEAR, bw. (onr. zie BEAR), 1.
overladen, verdrukken; to be overborne by numbers, door
de overmacht verpletterd worden; to - the laws, zich
boven de wet plaatsen; to - a counsel, een tegenstrijdig
gevoelen doen ingang vinden; 2. de bovenhand behouden
over. -ING, dw. bn. overladend enz. -, bn., -LY,
bijw. 1. drukkend, verpletterend; 2. heerschend, gebiedend. -, S. (het) overladen enz.; the - of passions, het
heerschen der driften; zie OVERBEAR, * -BEND, bw. 1.
te sterk spannen; 2. te veel buigen. *- BENT, dw. bn.
te sterk gespannen. * - BID, bw. (onr. zie BID), 1. over-,
hooger bieden; 2. te veel bieden. *- BLOW, ow. (onr. zie
BLOW), 1. te veel blazen, te sterk waaien; 2. (fig.) niet
meer kunnen; 3. meer wind komen. -, bw. doen verstuiven, wegwaaien (ook fig.). * - BLOWN, bn. te veel
geblazen enz.; zie ovERBLOw; the storm is -, de storm
heeft al zijne woede verspild. * - BOARD, bijw. (zeev.)
overboord. *-BORNE, dw. bn. overladen enz.; zie ovERBEAR. * -BOUGHT, dw. bn. te duur gekocht. *- BRow,
ow. hangen over, - boven. * - BUILT, bn. te veel -, te
vol gebouwd. *- BULK, bw. verpletteren, verdrukken
(door Omvang enz.). * -BURDEN, bw. - with, overladen.
-ED, dw. bn. overladen. -inc dw. bn. overladend.
*-BURN, bw. te veel branden. *- BURY, bw. 1. te werk
te gedienstig, te voorkomend. *- BUY, bw.-zam;2.(fig)
(onr. zie BUY), te duur koopen. * -CANOPY, bw. als met
oen hemel overtrekken. *- cARE, s. te groote zorg, v.
* -CAREFUL, bn., -LY, bijw. te zorgvuldig. * - CARRIED,
dw. bn. te ver gedragen. * -CARRY, bw. te ver dragen, te
ver brengen. * - CAST, bw. (onr. zie CAST), 1. verdonkeren.
overtrekken (met wolken); 2. (fig.) te hoog berekenen,
- opvoeren. -, dw. ho. verdonkerd enz. -ING, dw. bn.
verdonkerend enz.; zie OVERCAST. * -CAUTIOUs, bn.,
-LY, bijw. te voorzichtig. *-CHARGE, bes. 1. overladen;
2. (fig.) nederdrukken; his -d soul, zijn verdrukt gemoed;
3. (mil.) te sterk laden (een vuurwapen); 4. (kh.) overeischen, overvragen, te hoog berekenen. -, s. 1. te groote
last, bovenlast, m.; 2. additioneele belasting, v. opcenten,
mv.; 3. (kh.) overvraging, te hooge berekening, v. -D,
dw. bn. overladen enz.; Zie OVERCHARGE. ...ING, dw. bn.
overladend. -, s. (het) overladen enz.; Zie OVERCHARGE.
* -CLIMB, bw. be-, overklimmen. *-CLOUD, hw. be-,
omwolken. -ED, dw. bn. bewolkt. -ING, dw. bn. bewolkend. * - CLOY, bw. overzadigen. * - COLD, bn. buitengemeen koud, te koud. *- COME, bw. (onr. zie COME),
1. overwinnen, bedwingen, (ook fig.); 2. overladen; 3.
(oudt.) verrassen. -, ow. de bovenhand hebben. *-coMER, m. overwinnaar, bedwinger, m. *- COMING, dw. bn.,
-LY, bijw. overwinnend. * -CONFIDENCE, s. te groot
vertrouwen, 0. * -CONFIDENT, bn., -LY, bijw. te ver
*-CORN,bw.te veel zouten, - pekelen. *-coUNT,-trouwend.
bw. te hoog berekenen, - schatten. -ED, dw. bn. te hoog
berekend. *-COVER, bw. geheel -, volkomen bedekken.
*-CREDULOUS, bn. te lichtgeloovig. *- GRow, bw. overkraaien, - schreeuwen. * - CURIOUS, bn. te nieuwsgierig.
* -DATE, bw. vooruit dagteekénen. * - DI HT, bn. overdekt. * -DILIGENT, bn. te vlijtig, te naarstig. *- Do, bw.
en ow. (onr. zie Do), 1. te veel doen; 2. overdrijven; 3.
te gaar laten koken; the potatoes are overdone, de aardappelen zijn te gaar, - zijn gebrijd; 4. afjagen (honden,
paarden). *-DOiNG, dw. bn. te veel doend enz. -, s.
1. (het) te veel doen enz.; zie OVERDO; 2. overwerking;
3. afjaging (van dieren enz.), v. 5 -DONE, dw. bn. te
veel gedaan enz,; zie OVERDO. -, bn. te gaar; let the
meat be rather underdone than -, laat het vleesch liever
niet gaar genoeg dan te gaar zijn. *- DOSE, S. (apoth.) te
groote dosis, v. *- DRAW, bw. (onr. zie DRAW), (kh.)
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meer trekken dan bepaald is (van wissels); to - a balance, een saldo overschrijden. -ING, dw. bn. overschrijdend enz. -, S. (het) overschrijden enz.; zie OVERDRAW. *_DRAWN, dw. bn. (kh.) overschreden (het saldo).
*-DRESS, bw. 1. te veel kleedera; 2. te rijk gekleed
gaan, zich met versierselen smakeloos overladen. -ED,
dw. bn. rijk doch smakeloos gekleed. *-DRINK, bw.
(onr. Zie DRINK), te veel drinken. *-DRIVE, bw. (onr.
zie DRIVE), 1. afjagen (dieren); 2. te diep inslaan; 3.
overdrijven, te ver drijven. ° -DRIVEN, dw. bra. afgejaagd
enz.; zie OVERDRIVE. -DRANK, dw. bn. te veel gedronken. *-DRY, bw. te veel -, te hard drogen. -, bn. te
droog. *-DUE, bn. 1. meer dan behoorlijk; 2. (kh.) meer
dan vervallen, achterstallig; 3. uitblijvend (boven den
bepaalden tijd, van de post enz.). *- DUST, bw. met stof
bedekken. *- DYE, bw. te veel beschilderen, met verf
overladen. *-EAGER, bn., -LY, bijw. te vurig, te gretig.
-NESS, s. gmv. te groote ijver, m. te veel gretigheid,
V. *- EAT, bw. (onr. zie EAT), te veel eten; to - one's
self, zich overeten. -EN, dw. bn. overeten. *-ELEGANT,
bn. te opgesmukt. *-EMPTY, bw. te veel ledigen. *-ENTER, bw. te hoog opgeven, - declareeren (bij den accijns).
*-ENTRY, s. (-ies), te hooge opgave, - declaratie, v.
*-ESTIMATE, bw. 1. overschatten (ook fig.); 2. te hocgen dunk hebben van. -, s. 1. overschatting, v.; 2. te
hooge dunk, m. *_EXCITED, bn. te vurig, te opgewonden. *-EXCITEMENT, s. te hooge opgewondenheid, v.
5 -EYE, bw. bewaken, in het oog houden. 5 -FALL,
s. 1. waterval, m.; 2. (zeev.) peiling, boding, v.
TIGUE, bw. afmatten. -, s. afmatting, v. 5 -FED, dw.
bn. overvloed. *-FEED, bw. (onr. zie FEED), overvoeden.
--ING, dw. bra. overvoedend. -, s. (het) overvoeden.
* FILLI bw. 1. overvullen; 2. oververzadigen. *-FISH,bw.
te veel visschen. *-FLOAT, bw. overstroomen. *- FLOURISH, bw. te veel trompetten; (fig.) te veel gedruisch
maken. *-FLOW, ow. (onr. zie FLOW), 1. overvloeien (ook
fig. van het hart); buiten de oevers treden; 2. overvloeien, toevloeien. -, bw. overstroomen (ook fig.); to all hopes, alle verwachtingen te boven gaan. -, s. 1.
overvolheid; 2. overstrooming, v.; 3. overvloed. m. volop,
o.; - of kindness, te groote vriendelijkheid. *-FLOWSHOOT, S. (stoomw.) stortpijp, V. ° -FLOW- VALVE, S.
(stoomw.) stortklep, V. 5 - FLOWED, dw. bn. overstroomd
eI.rZ.; Zie OVERFLOW, OW. en bw. -ING, dw. bn., -INGLY,
bijw. overstroomend enz. -, ho. overvloedig, -lijk. -,
S. 1. (het) overstroomen enz.; zie OVERFLOW; 2. overvloeiing, overstrooming, v.; the annual - of the i ile,
de jaarlijksche overstrooming van den Nijl; 3. weelde righeid, overdaad, v. volop, o.; the -s of fancy, de te
groote weelderigheid der verbeelding. *-FLUSH, bw. 1.
te rood maken, te veel kleuren; 2. (fig.) te veel doen
blozen; 3. te veel opvijzelen. -ED, dw. ba te rood gemaakt enz.; zie OVERFLUSH. -ING, dw. ba. overrood
wordend, blozend. *-FLY, bw. (onr. zie FLY), over(heen) vliegen. *-FOND, bn., -LY, bijw. 1. te ingenomen
(met), te verliefd (op), te teeder, teederlijk. *-FORWARD,

ba. 1. te vurig, te ijverig; 2. te dringend, te ongeduldig;
3. voorbarig, vroeg rijp; 4. laatdunkend. -NESS, s. 1. te
groote voorbarigheid; 2. vroegrijpheid; 3. laatdunkendh eid, v. *-FRAUGHT, bn. overladen. F- FREIGHT, bw.
overladen. *-FRUITFUL, bn. overvruchtbaar. *-FULL,
bn. overvol. *---GET, bw. (onr. Zie GET), inhalen, krijgen.
*-GILD, bw. (onr. Zie GILD), vergulden. *-GILT, dw. ba.
verguld. *-GIRD, bw. (onr. zie GIRD), te sterk aanhalen,
- aangorden. *-GLANCE, bw. overzien, een blik werpen
over. *-GO, bes. (onr. zie Go), 1. voorbijloopen, - streven;
2. (fig.) overtreffen; 3. (oudt.) overdekken. *-GONE, dw.
bn. voorbijgeloopen enz.; zie OVERGO. -, ba. verdorven,
verzonken. *-GORGE, bw. overkroppen, overvollen.
*-GOT, dw. bn. ingehaald. *-GRASSED, bn. begroeid
(met gras enz.). -, ow. 1. hooger groeien -, grooter
worden dan; 2. te veel -, te hoog groeien. *_oRowN,
dw. bn. overgroeid enz.; zie OVERGROW. -, ba. 1. ver
groot; an - ox, een reusachtige os; an - for--varlijk
tune, een verbazende fortuin; 2. uit de kracht gegroeid
(van kinderen); 3. (fig.) te machtig, te groot; - sea,
(zeev.) zeer hooge zee. *-GROWTH, S. te groote -, te
snelle groei, m. weelderigheid, v. 5 -HALE, bw. 1. overspreiden; 2. nogmaals onderzoeken, - ondervragen.
*-HANDLE, bw. 1. te veel behandelen; 2. te veel herhalen. *-HANG, bw. en ow. (onr. zie HANG), 1. overhan gen, vooruitsteken; 2. (fig.) boven het hoofd hangen; 3.
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topzwaar zijn. -ING, dw. bn. overhangend enz.; zie
OVERHANG. *-HARDEN, bw. 1. te veel harden, overhar den; 2. (fig.) te hardvochtig maken. *-HASTE, s. overhaasting, V. 5 HASTILY, bijw. met overhaasting, overhaast. 5 - HASTINESS, S. 1. overhaasting; 2. drift, voor barigheid, v. * -HASTY, bra. 1. overhaast; 2. driftig,
voorbarig. *-HAUL, bw. 1. overspreiden; 2. herzien,
overlezen; 3. schieten over(heen); 4. (zeev.) overhalen;
5. inhalen, bereiken. -ED, dw. bn. overspread enz.; zie
OVERHAUL. -ING, dw. bn. overspreidend enz. -, s.
(het) overspreiden enz.; zie OVERHAUL. *-HEAD, bijw.
boven het hoofd; zie HEAD. 5-HEAR., bw. (onr. zie HEAR),
bij toeval -, in het voorbijgaan hoeren, opvangen.
5-HEARD, dw. bn. opgevangen. *-HEAT, bw. 1. te heet -,
te warm maken; to - one's self, zich in het zweet loopen; 2. (fig.) warm maken, aanhitsen; 3. (werkt.) overgloeien. -ED, dw. ba. te heet gemaakt enz.; Zie OVERHEAT.
* -HELE, bw. overdekken. *-Hr ND, bw. inhalen, bereiken.
*-HUNG, dw. bn. overhangen enz.; Zie OVERHANG; paddle wheel, (stoomw.) waaierwiel, scheprad zonder door loopende as. *-INSI RANGE. s. (kb.) te hooge verzekering,
over- assurantie, v. 5-INSURE, bw. (kh.) te hoog verzekeren. *-ISSUE, s. (kh.) over- uitgifte (van bankbiljetten
enz.), v. 5-JOY, bw. verrukken, hooglijk verblijden; I
was -ed to hear, that, ik was verrukt te hoeren, dat.
-, s. verrukking, buitengewone blijdschap, v. -ED, dw.
ba. verrukt. 5 LABOR, bw. 1. overwerken, afmatten,
uitputten (door arbeid); 2. te veel bearbeiden. -ED,. dw.
bn. afgemat (door arbeid). *-LADE, bw. over-, te veel
-

-

laden. *-LADEN, dw. overladen. *-LAID, dw. bn. over-,
belegd enz.; zie OVERLAY. *-LAND, bn. over land; the
- mail, de overlandmail, -post; an -journey to India, een
overlandreis naar Indië (over de landengte van Suez).
*-LAP, bw. overdekken. -, s. (stoomw.) deklap, m.
*-I,ARGE,bn. te groot, overgroot, overwijd *-LARGENESS,
s. (het) overgroote, reusachtigheid, v. *-LASH, bw. overdrij ven. -INGLY, bijw. met overdrijving. *-LAViSH, bn.
te -, over- verkwistend. F -LAY, bw. ( onr. zie LAY), 1. te
veel opladen, overladen; 2. smoren, to - a fire, een brand
smoren; to - a child, een kind doodleggen, - smoren (terwijl men slaapt); 3. verdonkeren, verduisteren; 4. bedekken, beleggen. -ING, dw. bn. overladend enz. -, s. 1.
(het) overladen enz.; zie OVERLAY; 2. overdekking, overspreiding, v. 5-LEAP, bw. overspringen. -ED, -T, dw. ba.
oversprongen. *-LEATIIER, s. (schoenm.) bovenleder, o.
-LEAVEN, bw. 1. te veel -, overgesten; 2. bederven.
-LIBERAL, bn. 1. te mild, overmild; 2. te weelderig; 3.
overliberaal, democratisch. *-LIE, bw. opleggen, dekken.
5-LIGHT, s. te sterk licht, o. *-LIVE, bw. overleven.
-, ow. te lang leven. *-LIVER, m. V. langstlevende,
m. v. *-LOAD, bw. overladen. -ED, dw. bn. overladen.
-ING, dw. bn. overladend. *-LONG, bn. te lang. *-LOOK,
bw. 1. uitzicht geven (laten) op, - over; thepile -ed the

town, van het gebouw kon men de stad overzien; 2.
overzien. uit de hoogte zien op; 3. (fig.) doorzien, doorloopen; 4. bewaken, het oog houden over; 5. herzien;
(kunst.) retoucheeren; 6. door de vingers zien, inschik kelijk zijn ten aanzien van; 7. overzien, niet bemerken;
I must have -ed it, ik moet het hebben overzien; S.
verwaarloozen; 9. minachten, verachten. -ED, dw. bn.
overzien enz.; zie OVERLOOK. *-LOOKER, m. 1. opzichter,
opziener, bewaker; 2. meesterknecht, werkbaas, m.
*-LOOKING, dw. bn. overziend enz. -, bn. inschikkelijk, toegevend. -, s. 1. (het) overzien enz.; zie OVERLOOK,
bw.; 2. bewaking, v. op-, toezicht; 3. onderzoek, o. *-LOOP,
(o'-wur-loep),s. (zeev.) overloop, m. halfdek, o.*-LOVE, bw.
1. teveel beminnen; 2. overschatten. *-LY,bn. zorgeloos,
nalatig. -, bijw. bovendien. *-LYING,dw.bn.overllggend
enz.; zie LIE, ow. 2. *-MAN, ni. (mv. -men), overman (in
een fabriek, gild enz.), m. *-MAST, bw. (zeev.) te veel
masten aanbrengen, overmasten. -ED, dw. bn. te hoog
getuigd. *_MASTER, bes. overmeesteren. *-MATCH, bw.

overwinnen, te sterk zijn voor; to be -ed, overmacht
ontmoeten, voor de overmacht bukken. -, s. overmacht,
te sterke tegenpartij, v. -ED, dw. bn. overwonnen enz.;
zie OVERMATCH. 5-MEASURE, bw. 1. te ruim meten, overmaat geven; 2. (fig.) overschatten, te hoog opgeven van.
-, s. overmaat,v.*-MIx, bw. te veel mengen. 5-MODEST,
bn. te zedig, overzedig, overbescheiden. *-MOST,
bn. (de. het) hoogste in rang, - in waardigheid. *-MUCH,
ba. en bijw. te veel, buitengemeen, te groot. -, S. (bet)
uiterste, bovenmatige. *-SIuCHNESS, S. gmv. evertol-
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ligheid, overvloedigheid, v. *-MULTITUDE, bw. overtreffen-, te boven gaan in menigte, - in aantal. *-NAME,
bw. achter elkander -, een voor een opnoemen. *-NEAT,
bn. te net, te keurig, poppig. *-NIGHT, s. late avond,
m. *-NOISE, bw. overschreeuwen, door tieren tot zwijgen
brengen. * -OFFENDED, bn. hoogst -, zwaar beleedigd, diep
gekrenkt. *_OFFICE, bw. door een hoog ambt schrik aanj agen. *-OFFICIOUS, * bn. over- gedienstig. * -PAID, dw. te
veel betaald, te ruim betaald. *-PAINT, bw. te sterk
kleuren, - beschrijven. *-PASS, bw. 1. dwars overloopen,
- kruisen; 2. laten doorgaan, niet opmerken; 3. overzien,
overslaan; 4. niet mede - opnemen, uitlaten. *- PAST, dw.
bn. dwars overgeloopen enz.; Zie OVERPASS *-PASSIONATE,
bn., -LY, bijw. over- hartstochtelijk. * _PATIENT,bn. overgeduldig. *- PAY, bw. (onr. zie PAY), te veel betalen,
te ruim beloonen. * -PEER, bw. overmeesteren. *-PEoPLE, bw. overbevolken. -D, dw.bn. overbevolkt. * -PERCH,
bw. over (heen)vliegen. * -PEEEMPTORY, bn. te kort en
bondig. *-PERSUADE, bw. overreden. medesleepen tot.
-D, dw. bn. overreed. *-PICTURE, bw. te sterk schetsen.
*-PLUS, S. 1. (het) meerdere; 2. surplus, o.; 3. (het)
overcomplete. * - PLY, bw. te veel in het werk stellen,
overwerkzaam zijn. f- POISE, bw. 1. overwicht geven; 2.
(fig.) de bovenhand hebben. -, s. overwicht, o. * -POLISH,
bw. te veel polijsten. *_PONDEROUS, bn. overwichtig;
(fig.) te drukkend. * -POST, bw. overbrieven, met spoed
verzenden. *-PowER,bw. l.overmachtigen, overweldigen;
much light -s the eye, te veel licht verblindt het oog;
to be -ed, voor de overmacht bezwijken; 2. neerslaan,
uitputten (van vermoeienis). -ED, dw. bn. overmachtigd.
-ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. overmachtigend; 2. uitputtend. *_PRAISE, bw. te veel prijzen, den lof overdrijven. -D, dw. bn. te veel geprezen. *-PRAISING, dw. bn.
te veel prij zend. -, s. te groote lof, m. *-PRESS, bw.
1. te hard drukken; 2. neer -, onderdrukken; 3. mede
te veel zeil bij zetten. *-PRIZE,bw. over-,-slepn;4.(zv)
te hoog schatten. * -PROMPT, bn. te voortvarend, overijld. --NESS, s. voortvarendheid, overijling, v.
PORTION, bw. van te groote afmetingen maken. *-QUIETNESS, S. te groote rust, te veel bedaardheid, v. *-RAKE,
bw. (zeev.) door een zee beloopen zijn. *-RANK, bn.
(plant.) te weelderig. * -RATE, bw. overschatten, te hoog
opvijzelen. -D, dw. bn. te hoog geschat. ING, dw. bn.
overschattend. *-REACH, bw. 1. uitsteken boven, - over;
2. verder gaan dan; 3. misleiden, foppen; 4. (rijsch.)
forceeren (den galop). -, ow. (rijsch.) aanslaan. -, s.
(rijsch.) (het) aanslaan. -ER, m. bedrieger, fopper, m.
-ING, dw. bn. uitstekend enz -, s. 1. (het) uitsteken
enz.; zie OVERREACH; 2. bedrog, o. misleiding, V. * - READ,
bw. (onr. zie READ), 1. over-, doorlezen; 2. to - one's
self, zich ziek maken door te veel lezen. * -READILT,
bijw. Zie OVERREADY. * _READINESS, S. overgedienstigheid, te - groote bereidvaardigheid, v. * -READY, bn. overgedierrstig, te bereidvaardig. *-RED, bw. met rood bedekken, - verven. * --RID, * ._RIDDEN, dw. bn. (rijsch.)
afgejaagd. * -RIDE, bw. (onr. zie RIDE), af-, doodjagen
(een paard). * -RIPE, bn. overrijp, buikziek. * -RIGGED,
bn. (zeev.) te zwaar getuigd. * -RIPEN, bw. te rijp maken. * -ROAST, bw. te veel laten braden. * - RULE, bw.
1. beheerschen, besturen; 2. bemeesteren, onder den
duim houden; 3. de bovenhand behouden, overstemmen;
4.(recht.)van de hand wijzen, niet - ontvankelijk verklaren;
vernietigen (een vonnis). -D, dw. bn. beheerscht enz.;
Zie OVERRULE. * -RULER, m. V. 1. beheerscher, -es; 2.
overstemmer, -ster, m. v. • .. ING, dw. bn., -LY, bijw.
beheerschend enz. -, s . (het) beheerschen enz.; zie
OVERRULE. * - RUN, bw. (onr. zie RUN), 1. bemeesteren,
een inval doen in ; to be - with grass-hoppers, door
sprinkhanen geteisterd worden; 2. (mil.) afloopen, overstroomen; 3. voorbij -, sneller loopen dan; 4. onder den
voet loopen, overrijden. -, ow. - with, overloopen,
- stroomen, vol zijn (van). -, dw. bn. overmeesterd enz.;
Zie OVERRUN. -NAR, m. v. bemeesteraar, -ster enz., m. v.;
zie OVERRUN. -NING, dw. bn. bemneesterend enz.; -flood,
overstrooming. -, s. 1. (het) bemeesteren enz.; zie OVERRUN; 2. vermeestering, v. inval (in een land), m.; 3.
plundering; 4. overstrooming, v. * -SAIL, bw. (zeev.)
voorbij zeilen. -ED, dw. bn. voorbij gezeild. -ING, dw.
bn. voorbij zeilend. 5 -SATURATE, bw. (scheik.) oververzadigen. -D, dw. bn. over- verzadigd. -ING, dw. bn.
over- verzadigend. *-SCRUPULOUS, bn., -LY, bijw. te
nauwgezet. -n rss, * -SCRi PULOSITY, s. (-ies), te groote

nauwgezetheid, v. *- sEA, bn. overzeesch. * - SER, bw.
(onr. zie SEE), zie OVERLOOK enz. * - SEEN, dw. bn. zie
OVERLOOKED.*--SEER,m. 1. opzichter,opziener, inspecteur;
2. directeur bij een armbestuur; 3. werkbaas (in een
fabriek), m. *- SET, bw. (onr. zie sET), 1. omverwerpen;
2. (zeev.) doen omslaan (een vaar- of rijtuig); 3. kapsijzen, doen kantelen; 4. (fig.) verijdelen, vernietigen; 5.
verwarren (den geest). -, ow. 1. omvallen, omvergeworpen worden; 2. (zeev.) omslaan, stranden. -TING, dw.
bn. omverwerpend, omslaand enz. -, s. (het) omver -Werpen enz.; Zie OVERSET. -, s. (zeev.) regenkapje, o.

*-SHADE, * -SHADOW, bw. 1. over-, omschaduwen; 2.
(fig.) beschermen, beschutten; 3. verdonkeren, overschijnen. -ED, dw. bn. overschaduwd enz. -ER, m. v. 1.
overschaduwer, -ster; 2. (fig.) beschermer, -ster enz., m.
V. -ING, dw. bn. overschaduwend enz. -, s. (het)
overschaduwen enz.; Zie OVERSHADE. 5 -SHOES, s. me.
overschoenen, m. me. *-SHOOT, bw.en ow.(onr. zie SHOOT),
1. voorbij schieten (het doel, het wit); 2. (fig.) voorbijstreven, snel doorloopen; to - one's self, zich te ver
vooruit bewegen. *- SHOT, dw. bn. voorbij geschoten
enz.; - wheel, (werkt.) kleprad (aan een watermolen).
*-SIGHT, S. 1. op-, toezicht, o.; 2. vergissing, v. misslag,
m.; my late -, mijne vergissing van gisteren. *- SIZE,
bw. 1. overtreffen in grootte, - in omvang; 2. insmeren,
dekken; -d with gore, (Shak.) met bloed besmeerd; 3.
(mets.) berapen. *- sKip, bw. 1. overspringen (ook fig.);
2. ontvluchten, zich onttrekken aan. *-SLEEP, bw. (onr.
.

zie SLEEP), langer slapen dan; to - one'sself, zich ver
* -SLEPT, dw. bn. verslapen. * - SLIP, bw. 1. laten-slapen.
voorbijgaan (het uur, de gelegenheid); 2. onopgemerkt
voorbijgaan. *- sLOw, bw. vertragen, belemmeren (den
gang). *sow, bw. besneeuwen. * - SOLD, dw. bn. te
duur verkocht; zie OVERSELL. *-SOLICITOUS, bn. te omzichtig, te angstig. *-sooN, bijw. ovérvroeg. *- SORROw,
bw. te veel bedroeven .*-SPAN,bw.overspannen. * - SPEAK,
bw. te veel spreken. 5 - SPENT, bn. - with, afgemat.
uitgeput van. * -SPREAD, bw. (onr. zie SPREAD),. geheel
bestrooien, - bedekken (met). -. ow. geheel dekken.
-STAND, bw. (onr. zie STAND), te veel op zijn stuk -,
op zijnen prijs staan, zich niets laten afdingen. * -STARE,
bw. wild staren op. * -STATE, bw. overdrijven. * - STEP,
bw. 1. overstappen; 2. te boven -, te buiten gaan. -PED,
dw. bn. overgestapt enz.; Zie OVERSTEP. *-sTocK, bw.
1. overvullen; the marked is -ed witli goods, de markt
is opgepropt met goederen, er is te veel voorraad; to a farm, een schuur te zeer bevolken; to - with clover,
te veel klaver zaaien; to - one's self, te veel goederen inkoopen, te veel opdoen (provisie enz.); 2. (fig.)
overladen. -, s. te groote voorraad, m. -ED, dw. bn.
overvuld enz.; zie OVERSTOCK. * -STOOD, dw. bn. zie
OVERSTAND. *- STORE, bw. - with, te veel approvi
andeeren (met). *- STORY, S. (-les), bovenverdieping, v.
* -STRAIN, bw. 1. te ver uitstrekken, te ver brengen; 2.
(zeev.) te veel kracht doen op een touw, te veel inspannen; to - one's self, zich verstuiken. -, ow. zich
te veel inspannen, zich overspannen. * - STREW,*-STROW,
bw. (onr. zie STREW), bestrooien (met). * -STRIKE, bw.
te ver slaan. 5 -STROWN, dw. bn: bestrooid. *_STUFFED,
bn. te veel opgevuld.. iS-SUPPLY, bw. te veel leveren;
zie OVERSTOCK. * -SWARMING, bn te veel zwermend.
5 -sPAY, bw. beheerschen. * -SWELL, bw. (onr. Zie SWELL),

overzwellen, overloopen. * -SWOLLEN, dw. bn. overzwollen. * - TAKE, bw. (onr. zie TAKE), 1. inhalen, bereiken
(in den loop); 2. zich voegen bij; 3. verrassen, onverhoeds overvallen. -N, dw. bn. ingehaald enz.; zie OVERTAKE. * _ TASK, bw. met werk overladen, te veel werk
opladen; you - your strength, gij eischt te veel van uwe
krachten. -ED, dw. bn. overladen met werk. * - TAX,
bw. te hoog belasten. -ED, dw. bn. te hoog belast.
* -TEDIOUS, bn. over- vervelend. *- THROW, bw. (onr. zie
THROW), 1. omverwerpen, omgooien; 2. (mil.) op de
vlucht jagen, uiteendrijven; 3. verderven, vernielen. -,
S. 1. omverwerping; 2. (mil.) uiteenjaging, vlucht, v.; 3.
verderf, o. vernieling, v. -ER, m. v. omverwerper, -ster,
m. V. -ING, dw. bn. omverwerpend enz. -, s. (het)
omverwerpen enz.; zie OVERTHROW. *_THROWN, dw. bn.
omvergeworpen enz.; zie OVERTHROW. * -THWART, bn.,
-LY, bij w. 1. tegenovergeplaatst, overdwars; 2. dwars -,
rechthoekig snijdend; 3. (fig.) dwars, tegensprekend.
-NESS, S. 1. (het) overdwarse; 2. (fig.) dwarsheid, zucht
tot tegenspreken, v. * - TI3IE, s. tij d over den bepaalden

OVE. - OWE.
<werk)tijd, m. overschoft, v. * -TIRE, bw. tot het uiterste
vermoeien, - afmatten. *-TITLE, bw. te hoog tituleeren.
-TOOK, vt haalde in; zie OVERTAKE. *- TOP, bw. 1.
, den top overschrijden; 2. boven den top doen uitsteken;
3. (fig.) overtreffen. -PED, dw. bn. den top overschreden enz.; zie OVERTOP. *-TOwER, bw. te hoog vliegen,
- zweven (ook fig.). *-TRADE, OW. (kh.) boven vermogen
handelen. ...ING, dw. bn. boven vermogen handelend.
-, s. (het) handelen boven vermogen. *-TRIP, bw. (Shak.)
licht treden over. * -TRUST, bw. te veel vertrouwen op.
*-TURN, bw. 1. om -, omverwerpen, onderst boven keerera;
2. omslaan (een vaartuig); 3. vernietigen, verijdelen; t.
overwinnen. -, S. omverwerping, v. * -TURNABLE, bn. 1.
, omwerpbaar; 2. overwinbaar. *--TURNED, dw. bn. omgeworpen enz.; zie OVERTURN. ER, m. v. 1. omverwerper,
-ster; 2. (fig.) overwinnaar, m. overwinnares, v. non,
, dw. bn. omverwerpend enz. -, s. (het) omverwerpen
enz.; zie OVERTURN. * -VAIL, * -VEIL, bw. omsluieren.
- VALUE, bw. 1. overschatten, te hoog waardeeren; 2.
(ook fig.) te hoog opvijzelen. * -VALUATION, s. overschatting, v. * -VALUED, dw. bn. te hoog gewaardeerd
• enz. * -VALUING, dw. bn. overschattend. *-VOTE, bw.
overstemmen, de meerderheid hebben. *'.-WATCH, bw.
uitputten door lang waken. -ED, dw. bn. uitgeput door
lang waken. *- WEAK, ho. te zwak. * -WEAR, ow. (onr.
:zie WEAR), te lang duren. *-WEARY, bw. afmatten, uit
* -WEATHER, bw. door het onweder -, door den-puten.
storm beschadigen. * - WEEN, ow. zich te veel inbeelden,
-een te hoogen dunk hebben van. -ING, dw. bn. zich
te veel inbeeldend. -, bn., -INGLY, bijw. verwaand.
*-WEIGH, bw. overtreffen in gewicht (ook fig.); de boven
hebben, het overwicht hebben. * -WEIGHT, s. over--hand
wicht, o. * -WHELM, s. nederdrukking, V. -, bw. 1.
nederdrukken, verpletteren; to - with waves, onder de
golven begraven; 2. (fig.) to be -ed with grief, with cares,
neêrgebukt zijn door verdriet, - door zorg; 3. met een
.somber gelaat aanzien. °- ED, dw. bn. neergedrukt enz.;
Zie OVERWHELM. -ING, dw. bra., -INGLY, bijw. neder - drukkend enz. -, s. (het) nederdrukken. *-WING, bw.
(mil.) overvleugelen (ook fig.). *- wIsE, bn. overwijs,
waanwijs. -NESS, s. waanwijsheid, v. * -WITTED, bn.
gefopt, overtroffen in geslepenheid. * --WOODY, bn. te
boschrijk. * - WORD,bw. te veel spreken over, te uitvoerig
behandelen. * -WORK, bw. (onr. zie woRK); 1. over-,
afwerken, afmatten; 2. (rijsch.) afjagen (een paard); 3. te
fijn bewerken (iets); 4. overladen (met versierselen). -ED,
dw. bn. over-, afgewerkt enz. -ING, dw. bn. over-, af
afwerken enz. *-WORN,-werkndz.,s(ht)ovdw. bn. afgemat enz.; zie ovERwEAR. - , bn. 1. afgemat;
2. versleten; 3. verwelkt. *-WRESTED, bn. gedwongen,
overdreven. * -WRESTLE, bw. overwinnen in het worstelen, onderkrijgen. * -WROUGHT, dw. bn. overwerkt, te
veel afgewerkt *-YEARED,bn.te oud,verjaard.*-zEALED,
*-ZEALOUS, bn. te ijverig.
Overt, (o'-wurt), bn., *- LY, bijw. 1. openbaar; market
-, openbare stadsmarkt; pound -, onoverdekte houtstapel; 2. duidelijk, bekend; 3. (recht.) voorbereidend; act, begin van uitvoering.
,Overture, (o'-wur-tjoer), s. 1. (oudt.) openbaring, mede
v.; 2. voorstel, o.; opening, v.; to make -s of-deling,
peace, vredesvoorstellen doen; 3. (muz.) ouverture, inleidende muziek, v.
Ovicular, (o -wik'-joe -lur), bn. tot een ei -, tot eieren
behoorend.
Ovid, (o'-wid), m. Ovidius (oud -Romeinsch dichter), m.
*-IAN, ( wid'- i -un),bn. Ovidius betreffend, Ovidiaansch.
Oviduct, (o'- wi -dukt), s. (ontl.) eierkanaal, o. *...FEROUS,
(o-wif'-ur-us), bn. (dierk.) eierdragend. *...FORM, bn.
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-s me a thousand guilders, hij is mij duizend gulden
schuldig; do you - kim any thing? zijt gij hem iets
schuldig, - verschuldigd? I - you nothing, ik ben u
niets schuldig ; I gave him gray I 0 U (I owe you). ik
gaf hem mijne promesse, - schuldbekentenis; I hold his
I 0 U for twenty pounds, ik heb een schuldbekentenis

van hem voor twintig pond (sterling); debt one owes.
passieve schuld; he -ed many obligations to his cousin, hij
had veel verplichtingen aan zijnen neef; deem thy fall
not ow'd to man's decree, wijt uwen val niet aan het
vonnis der menschen; 2. te danken hebben; 3. in het bezit zijn van, bezitten. *- D, (ood), dw. bn. verschuldigd.
Owelty, (ow'-el-ti), s. (recht.) bijbetaald geld, surplus in
geld (bij boedelscheidingen), o.
Owing, (o'-ing), dw. bn. schuldig zijnde; what is - to
him, wat hij te vorderen heeft; wat men hem te danken
heeft; his recovery is- to his constitution, zijn herstel heeft
hij (men) aan zijn gestel te danken; what is it - to? van
waar komt dat ? it was - to this, het was uithoofde daarvan; - to the bad weather, om het slechte weder.
Owl, (ool), s. uil (vogel), m.; great-eagle --, groothertog
(soort uil); longeared -, langoor (uil); barn -, steen -,
kerkuil; screech -, nachtuil; to make an - of any one,
iem. voor den gek houden. *- EYED, bn. niet uilsoogen.
5 -LIGHT, s. (avond)schemering, v. * - LIKE, bn. als een
uil, als uilen. *- ER, ('-or), m. smokkelaar (inz. van wol
uit Engeland), m. *- ET, ('-it), s. jonge uil, m. * - ING,
s. smokkelarij (inz. uitvoer van wol gedurende den
nacht), v. *- ISM, bn. uilachtig.
Own, (oon), bn. 1. eigen; he went of his - accord, hij
ging uit eigen beweging; God created man in his image, God schiep den mensch naar Zijn evenbeeld; my
- dear child, mijn geliefd kind; the king's - regiment,
's konings regiment; the boy's - book, het boek der
jonge knaapjes; I do not want your umbrella, I want my
-, ik wil uwe parapluie niet, ik verlang mijne eigene;
his genius shines with a lustre peculiarly its -, zijn genie
schittert met een luister hem alleen eigen; the book is
not my -, het boek is mijn eigendom niet; he made
their house his -, hij beschouwde hun huis als het zijne;
your - for ever, (briefst.) geheel -, voor altoos de uwe;
they have a house of their -, zij bezitten een huis in
eigendom; he had motives of his - to, hij had zijne bijzondere redenen om; it is a fabrication of his -, dat is
een door hem opgemaakt sprookje; let him have his -,
geef hem wat hem toekomt; some people might have made
their - of it, zekere lieden hadden het zich kunnen
toeëigenen; he made thema his -, hij wist hen in zijn
belang te krijgen; I will pay him his -, ik zal het hem
betaald zetten; I told him -, ik zeide hem wat mij op
het hart lag, ik gaf hem zijn vet; he took care of his -,
hij droeg zorg voor de zijnen, - voor het zijne; my self, ik zelf; have you been true to your - self? zijt gij
u zelven getrouw gebleven ? we do not live for our selves only, wij leven niet voor ons alleen; order -,
(kh.) order van mij zelven, - van ons zelven.
Own, (oon), bw. 1. eigenaar zijn van, bezitten in eigen
erkennen, toegeven, bekennen; it must be -ed-dom;2.
that, men moet erkennen dat; to - one's weakness, zijne
eigene zwakheid erkennen; to - a fault, een misslag
bekennen; to - the Gospel, het Evangelie belijden; when
you - me for your son, als gij mij voor uwen zoon
erkent; he -s having done it, hij bekent het gedaan te
hebben; 3. eischee, opvragen (wat verloren is). *- ED,
(oond), dw. bn. 1. bezittend; 2. erkend enz.; zie own.
*-ER, m. V. 1. eigenaar, eigenares, m. v.; 2. (zeev.)
reeder, m. * -EILSHIP, s. recht van eigendom, o. * - ING,
dw. bn. 1. bezittend; 2. erkennend enz.; zie own, bw.

Owre, (aur), s. buffelos, m.
eivormig.
Owse, (aus), s. gemalen run, v. *- R, ('-ur), runwater, o.
Ovine, (o'-wajn), bn. tot schapen behoorend, schapen...
Owsel, (au'-sil), s. watermeerle (vogel), v.
Oviparous, (o- wip' -e -rus), bn. eierleggend.
eieren
leggen.
Ox, (oks), m. (mv. oxen), os, m.; the prize-, de vette os;
O'riposit, (o- wi - pos' -it), bw.
a stalled -, een gemeste os. * - BANE, s. plant schadezi'-sjun), * -ING, s. (het) eieren leggen,uitbroedingvan
lijk voor het rundvee, v. * - BILL, s. soort schildpad, v.
eieren, v. *- oR, (- pos' - i -tur), s. (dierk.) eierbuis, v.
*-BIRD, S. Amerikaansche pelikaan, m. *-Bow, s.
Ovisae, (o'- wi -sek), s. (dierk.) eierzak, m. - holte, v.
ossenjuk, o. *- CHEEK, S. ossenkinnebak, m. *- DRIVER,
Ovoid, (o'-wojd), *- AL, ('-ul), bn. eirond, eivormig.
m. ossendrijver, m. *- EYE, s. 1. ossenoog (ook plant.),
Ovolo, (o'- wo -lo), s. (bk.) eivormig sieraad, o.
o, 2. (zeev.) weêrgal, onweêrswolk; 3. koolmees, v.* -EYE
Ovule, (o'-wjoel), *...LUIT, (- lum), s. (plant.) zaadeitje, o.
CREEPER, s. groene specht, m. * - EYED, bn. met uitpuilende
Ovulite, (o'-wjoe-lajt), s. versteend ei, o.
oogen, met oogen als die van een os. *- FLY, s. hor
Ovum, (o'-wum), s. (mv. ova), 1. ei, o.; 2. (bk.) eivormig
sieraad, o.
vlieg, v. *- GALL, s. ossengal, v.-zel,m.grot
*-GANG, S. zoo veel een os in eén dag kan afploegen, o.
Owe, (o), bw. en ow. 1. schuldig -, verschuldigd zijn; he
(-
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* —GOAD, S. prikstok, m. *— HEAL, S. (plant.) zwarte
woord is toegevoegd (als: wreede liefde, menschlievendenieswortel, M. * _HOUSE, * .STALL, S. ossenstal, m.
gestrengheid), v. oxymoron, m.
*—LIKE, bn. als een os, osachtig. * — LIP, S. sleutel
Oxymuriate, (ok-si-mjoe'-ri-et), s. (scheik.) chloorzuurV. * —TONGUE,

s. ossentong,

V.

-bloem,

Oxalate, (oks'-e-let), s. (scheik.) zuringzout, o. *...ACID,
(-esid), s. (scheik.) zuringzuur, o.
Oxford, (oks-furd), oudt. Oxenford, s. (aardr.) Oxford
(Engeland), o. * —SHIRE, s. (het) graafschap Oxford.
Oxon, (oks'-un), zie OxFORDSHIEE. * —IAN, (- o'-ni-un), rn .
student der hoogeschool van Oxford, m.
Otter, (oks'-tur), m.. (ontl.) oksel, m.
Oxycrate, (oks'-i-kret), s. azijn met water (scheepsdrank), m.
Oxyd, (oks'-id), s, (scheik.) halfzuur, oxyd, o.; — of carbon,
koolzuur.* —ABLE, ('- i - bl), bn. licht oxydeerend, oxydeerbaar. *—ABILITY, (-de-bil'-i-ti), s. gmv. oxydeerbaarheid,
v. *— ATE, ('-et), bw. (scheik.) doen oxydeeren, - verzuren,
roesten. * — ATED, ('-e-tid), dw. bn. geoxydeerd. * — ATING,
('-e-ting), dw.bn. oxydeerend. *—ATION, (-ee'-sjun). s. oxydeering, oxydatie,v.*— ATOR, ('-e-tor), S. wijze om oxydeering voort te brengen, v. * — IZE, ('-ajz), bw. Zie OXYDATE,
bw. * —IZEMENT, * —IZING, ('-ajz-ing), S. Zie OXYDATION.
Oxygen, (oks'-i-djun), s. (scheik.) zuurstof, v.; — gaz,
zuurstofgas. *— ATE, bw. (scheik.) met zuurstof verbinden. *—ATION, (- dji-nee'-sjun), s. zuurstof-verbinding,v.
* —IZE, ('-ajz), enz.; Zie OXYGENATE enz. * -- OUS, (-idsj'-enus), bn. zuurstofachtig, -houdend.
Oxygon, (oks'-i-ghun), s. (meetk.) spitshoekige driehoek,
M. *—AL, (-sigh'-o-nul), bn. (meetk.) spits-driehoekig.
Oxyhydrogen, (oks-i-haj'-dro-djin), s. (scheik.) geoxydeerde waterstof, v.; oxy-carburated hydrogen qat, geoxydeerd kolen-waterstofgas.
Oxyiodine, (oks-i-aj'-o-din), s. (scheik.) oxyd-iodium, o.
Oxymel, (oks' -i-mil), s. honig met azijn, zure honig, m.
Oxymoron, (oks-i-mo'-run), s. (red.) figuur waarin een
bijvoeglijk naamwoord van tegenstrijdigen aard aan het

zout, o.; — of lime, chloorkalk. *...MURIA.TIC, (-mjoe-riet'-ik), s. (scheik.) oxygeen- zoutzuur, o.
Oxyrrhodine, (oks-ir'-ro-din), s. (scheik.) rozenazijn, ni.
Oxysaccharum, (oks-i-sek'-ke-rum), s. zuur-suiker, v.
Oxysalt, (oks'-i-saalt), s. zuurzout, o.
Oxytone, (oks'-i-ton), s. (taalk.) scherpe klemtoon op
de laatste lettergreep, m.
Oyer, (o'-jur), s. (recht.) verhoor, o.; court of — and terminer, rechtbank tot condradictoir verhoor; to pray —
of writings of record, overlegging -, onderzoek van stukken eischen.
Oye, (o'-je), s. kleinzoon, m.
Oyes, (o' j es), tw. (oudt. recht.) hoort!
Oylet-hole, zie EILET-HOLD:.
Oyster, (ojs'-tur), s. oester. m.; native —s, oesters uit vollezee (niet uit putten); scolloped —s, oesterschelpen; a
barrel of —e, een korf oesters; to dredge for —s, oesters
visschen. * —BARREL, s. oesterkorf, m. -vaatje, o. *— BED,.
s. oesterbank, v. *— CATCHER, S. oestervisscher, -vanger,
(ook vogel), m. * —FISHERY, s. gmv. 1. oestervangst; 2..
oesterbank, v. *— GREEN, s. (plant.) wolgras, o. *-- KNIFE,.
s. oestermesj e, o. *— MÁN, m. oesterverkooper,m *_ PATTY,.
s. oestertaartje, o. * —PLANT, s. (plant.) boksbaard, m..
*—ROOM, S. zaal waar men oesters gaat eten, v. oestersalon, o. * —SAUCE, S. oestersaus, v. *— SHELL, s. oester
WENCH, v. oestermeid (die de oesters opent),.
-schelp,v.*—
v. *— wIFE, t—WOMAN, v. oesterverkooper, vOzena, (o-zie'-ne), s. (gen.) pestbuil in den neus, neus
-zwer,v.
Ozocente, (oz'-o-sent), s. versteend was, o.
Ozocerite, (o-zo-si'-rajt), s. soort harsachtig was, o.
Oznabrugs, (oz'-ne-brugs), zie BURLAPS.
Ozone, (o'-zoon), s. (scheik.) ozoon, bedorven zuurstof, v.

P.
P, (pi), s. 1. P. (medeklinker en zestiende letter van het
Engelsche alphabet), v.; I must mind my Ps and Qs, (gem.)
ik moet op mijn tellen passen ! 2. oud-Latijnsch getalmerk == 400, o.; p.-bolt, P.-bout (in den vorm van een P).
P, (pi); in verkort als : p, (page), bladzijde; (perch), staak;
(pole), paal; (pint), pint; (pipe), pijp; (president), voorzitter;
(protest), protest; (protested), geprotesteerd: (piano, per,
pre); pag. (page), bladzijde; Par., Parl., Parlt. (parliament),
Parlement; pat. (patriarch), patriarch; (patriot), patriot;
(patience), geduld; P. C., p. C.. pc., p. Ct. (per cent), ten
honderd; P. C. (price-current), prijs-courant; pble (payable),
betaalbaar; pd. (paid) betaald, voldaan; pent. (P„ , aatecost),
Pinksteren; Pet. (Peter), Pieter; (Petrarch), Petrarcha; Pl.
(plural), meervoud; Phil. (Philip), Philippus; Pk. (peck),
vierdevat; P. M. (Post-Meridian), 's namidags; pot.
(pottles), zek. maatfiesch; P. P. (pages), bladzijden; P. P.
C. (pour prendre congé), op afscheidskaartjes; ppt. (praeparatus, prepared), toebereid; pr. Procu , pp., (per procuration),
bij procuratie, bij volmacht; ppon. (proportion), evenredig
Pr. (priest), priester; (primitive), aanvankelijk; pr.-haid;
(per), per. bij; Prce. (prince), prins; Pres. (President), voor
(Prof.), professor; prop. (proposition), voorstel; Prov.-ziter;
(provost), schout; proxo (proximo), nabij; prt. (present), tegenwoordig; P. S. (post-script), naschrift; pt. (part), deel;
(pint), pint; (payment), betaling; (present), tegenwoordig;
(priest), priester; p. t. o. (please turn over), omme, zie
omme, keer om, tournez s'il vous plait; pun. (puncheon),
priem; pwt. (pennyweight), penninggewicht.
Pa, (pa), m. pa, vader, m.
Paage, (pe'-idsj), s. tol, m.
Pabular, (peb' joe-lur), bn. voedend, voedsel... *...LATION,
(-lee'-sjun), S. voeding (van dieren), v. (het) weiden.
*...LOUS, (peb'-joe-lus), bn. voedend. *...LuM, s. voedi%g,
v. voedsel, o.
Paca, (paa'-ke), s. soort (Zuid-amerikaansch) varkentje. o.
Pacane, Paccane, (pe•kaan'). s. soort (Amerikaansche)
noot, v.; —skins, (kh.) Braziliaansche wezelvellen.

Paeate, (pe'-ket), bn. vreedzaam, gerust. *— D, bn. bevredigd.

*...ATION,

(-ee'-sjun), s. bevrediging, v.

Pace, (pees), s. 1. stap, tred, m.; to step back a —, een
stap achteruit doen; I knew him by his —, ik kendehem aan zijnen stap; to walk at a great (slow) —, met
groote -, met langzame stappen loopen; at a quick —,.
met haastigen tred ; to hurry, to mend, to quicken
the —, den stap verhaasten; he offered to improve his —,
hij begon harder te loopen; be began to slacken his —,
hij begon zachter te gaan; I proceeded at my own —, ik
ging mijnen gewonen tred; to hold (keep) — with,
gelijken tred houden met; 2. (mil.) pas, m.; quick —;.
versnelde -, stormpas; double quick —, verdubbelde pas;
3. (rijsch.) gang,m.; short —, telgang;to put a horse through
his —s, een paard de schoolgangen laten doen; to put a
horse to his fastest —s, een paard den teugel vieren; a
horse that has no —, een paard zonder (vasten) gang,
- zonder school; 4. trede (van een trap). v.; 5. loop ni.
maat, v.; 6. geometrische stap (= 1.524 meter), m.; 7.
(heelk.) tang, v.; 8. kudde (ezels), v.
Pace, (pees), ow. 1. stappen, treden, loopen; to — up and
down, op en neder loopels; to — down an avenue, een
laan afwandelen (heengaand); 2. (rijsch.) stapvoets loo-pen; 3. to — along, forth, on, voortstappen. *—, bw.
1. met stappen meten; 2. afloopen; 3. (fig.) besturen,
aan den gang houden. *— D, (peest), dw. bn. gestapt
enz.; zie PACE. —, bn. slow —, met langzamen tred; a
thorough — goer, (rijsch.) een vlug en vurig paard; (fig.)
een bon vivant; thorough — intriguer, doortrapte bedrieger. *— R, ('-ur), m. V. voetganger, -ster, m. v. —, s..
(rijsch.) telganger, m.
Pacha, (pa-sja'), zie PASHAW.
Pachydactyl, (pek-i-dek'-til), s. dikteenige vogel, m.
*...DERM, (pek'-i-durm), S. (mv. —dermata), niet herkauwend -, dikhuidig dier, o. *...DERMATOUS, (-durm'-etus), bn. niet herkauwend, dikhuidig.
Pacific, (pe-sif' -ik), bn. 1. vredelievend, -stichtend; 2..
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vreedzaam, rustig; the --- (Ocean), (aardr.) de- Stille Zuid- 1
zee. * -ATION, (-kee'sjun), s. 1. bevrediging, v.; 2. (het)
bevredigen; by a - of wrath, den toorn stillend. *- ATOR,
(-sif'- i -ke-tur), m. vredestichter, -maker, m. *- ATORY,
(-sif'- i -ke-to-ri), bn. vredestichtend, verzoenend.
Pacified, (pes'- i -fajd), dw. bn. bevredigd enz.; zie PACIFY.
*...FIER, ('-faj-ur), m. v. vredestichter, -ster, m. v.
Pacify, (pes'- i -faj), bijw. 1. bevredigen; 2. den vrede stichten (in een land); 3. stillen, doen bedaren. * - ING, dw.
bn. bevredigend enz. -, s. (het) bevredigen enz.
-Pacing, (pees'-ing), dw. bn. tredend, stappend; a -horse, (rijsch.) een telganger.
.Pack, (pek), S. 1. pak, o. baal, v.; 2. last, m. vracht, v.;
3. spel (kaarten), o.; 4. (jag.) stoet (honden); 5. (gem.)
hoop, m. pak, o.; - of rascals, schelmenpak; - of troubles, hoop verdrietelijkheden. *-CLOTH, *-DUCK, S. pakdoek, m. - linnen, o. *- HORSE, s. lastpaard, o. *-HousE,
s. pakzolder plaats waar gepakt wordt), M. F-MAN, S.
pakkedrager, m. *- NEEDLE, S. paknaald, v. *- PAPER,
s. pakpapier, 0. *-RENT, s. pakhuishuur, 0. *-SADDLE,
S. pakzadel, m. *- STAFF, *-FORK, s. draagstok, bierboom. m. *- THREAD, s, bindtouw. pakgaren, o. *- wAx,
s. (vleeschh.) geelhaar, o. *- WAY, S. paardenbaan, v.
Pack, (pek), bw. 1. pakken, inpakken; 2. inkuipen, tonnen ; 3. snel verzenden, expedieeren; 4. valsch spelen
(kaart); 5. valsch -, wederrechtelijk samenstellen (een
jury enz.). 6. to - off, inpakken (iem.) in een rijtuig;
(fig.) zich ontdoen van, afschepen; to - up, inpakken,
nauw opsluiten; we were -cd up, wij zaten opgepakt.
*_, ow. 1. ingepakt zijn, - worden; the goods - well, de
goederen zijn goed gepakt; 2. sluiten; 3. pakken (zijne
koffers enz.); 4. (fig.) zich uit de voeten maken; - hence!
pak je biezen! they were all sent -ing, zij werden allen
naar den drommel gejaagd; 5. (fig.) smeden (een komplot
• enz.); 6. to - away, off, zich wegpakken, zich uit de voeten maken; (gem.) de plaat poetsen; to - up, pakken
(zijne koffers enz.). *- AGE, ('idsj), s. 1. pakking, emballage; 2. intonning, v.; 3. pak, o. bagage, coli, v.; 4.
akloon, o. *- ED, (pekt), dw. bn. gepakt enz., zie PACK,
es. * - ER, (' ur), m. 1. pakker; 2. beledigde haringpakker, m. -' s STICK, S. pakstok, m.
_Packet, (pek' -et), s. 1. pak, paket, o.; 2. paketboot, v.;
mail-, postboot; steam-, stoompaket(boot); 3. (drukk.)
kopij, * BOAT, S. paketboot, V. *-MARK, s. poststreep,
v. -teeken, o. 5 -SHIP, s. postboot, V. * -STATION, S.
paket- statie, v. -station, o.
Packet, (pek' -et), bw. inpakken; 2. (zeev.) met paketbooten
varen, - overvoeren.
Packfong, (pek' -fung), s. pakfong (Chineesche benaming
voor Russisch zilver), m.
Packing, (pek' -ing), dw. tin. pakkend enz. *-, s. 1. (het)
pakken; 2. pakking; 3. (kh.) emballage, v.; 4. paklinnen, o.;
hemp-, henneptouw - pakking ;5.(zeev.)seizing,v.;6.bedrog,
o. fopperij, V. *-BLOCK. S. (stoomw.) pakkingring, m.;for value, pakking over de stoomschuif. *- BOLT, S.
(stoomw.) pakkingpors, v. *- BOX, *-CASE, s. (stoomes.)
hennepbus, -doos, v. *- CLOTI, S. paklinnen, o. * -NEEDLE,
S. paknaald, v. * -PAPER, s. pakpapier, o. *- PORT, S.
(stoomw.) deksel met seizing, o. *-- PORT-COVER, S.
(stoomw.) drukring, m. werkbus, v. *- RING, S. (stoomes.)
pakking- drukring, m. * -STICK, S. pakstok, knevel, m.
* -THREAD, S. pakgaren, bindtouw, o. *- WHITES, S. mv.
paklinnen, o. *= woRM, S. (stoomw.) pakkingschroeftrek-

E

v. -

ker, m.
Paco, (pee'-ko), S. 1. Peruaansch schaap, o. alpaca, m.;
2. soort Peruaansch ijzererts, o.
Pact, (pekt), *-ioie, (pek' -sjun), s. verdrag, vergelijk, 0.
* -IONAL, ('-sjun-ul), *- ITIOUS, (-tish'-us), bn. overeengekomen, bepaald (bij verdrag, bij contract).
Paetolian, (pek -to'- li -un), bn. Pactolisch, den Pactolus

betreffend.
Pactolus, (pek' -to-lus), s. (fab.) Pactolus (goudvoerende
rivier der onderwereld), m.
Pad, (ped), S. 1. pad, voetpad; 2. (rijsch.) hitje, o. klepper, m. *-, m. (w. g.) roovor, bandiet, m. -, s. 1.
kussentje, o. vrouwenzadel; 2. stop, m.; 3. opvulsel (van
kleederen), o.; 4. (schermk.) borstlap, m.; 5. dalkussentje,
o.; 6. (rijsch.) paardenhoofddek; - of straw, stroozak.
Pad, (ped), bn. 1. opvullen, watteeren; 2. (very.) vastzetten (kleuren door bijtend vocht); 3. (fig.) (gene.) to - the
hoof, te voet gaan. *-, ow. 1. zeer zacht loopen, - reizen;
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2. rooven (op de openbare wegen en te voet); 3. een
weg evenen, stampen.
Padar, (ped'-ur), S. grutte, V.
Padded, (ped'-id), dw. bn. opgevuld enz.; zie PAD, bw.
en ow. *...DER, ('-ur), m. roover, bandiet (te voet), m.
*...DING, dw. bn. opvullend enz. -, S. 1. (het) opvullen
enz.; zie PAD, bw. en ow.; 2. watte, v.
Paddel, (ped' -dil), s. ronde stekelvisch, m.
Paddle, (ped'-dl), s. 1. (zeev.) pagaaier, m.; 2. (stoomw.)
scheprad, o.; feathering -, scheprad met draaiende borden; 3. riem, m.; 4. plat (van een degen enz.), o.; 5. sas
(eener sluis), v.; 6. foundery -, ijzeren stang; 7. mill -,
molenval. *- ARM, s. (stoom.w.) straalijzer, o. *- BEAM,
S. (stoomw.) raderbalk, M. *-BEARER, S. (stoomw.) bui
BOLT, s. (stoomw.) scliepbordschroef,-tenradblk,m.*
v. -haak, m. * - BOX, * -CASE, S. (stoomw.) raderkast, v.
* -BOX-BEAM, S. (stoomw.) raderbak, m. * -- BOX-BOAT, S.
(stoomw.) reddingboot, v. 5 -BOX-STANCHION, s. rader kaststut, m. * -BRACKET, S. (stoomw.) stoel van het
buitenkussenblok, M. *-DOOR, S. sluisdeur, -sas, v.
* -FISH, S. zeevarken, o. * - FLOATS, s.mv.(stoomw.)schepborden, o. mv. * - HOLE, s. klepwaterbuis, v. *_ PLATE,
s. (stoomw.) wielplaat, v. S-SHAFT, S. (stoomw.) raderboom, m. * -STAFF, S. (landti.) kluitenbreker, M. *STEAM
FRIGATE, S. (zeev.) rader-stoomfregat, o. * -STEAM-VESSEL,
s_ rader - stoomschip, o. * -WHEEL, S. (stoomw.) scheprad,
0. *-WHEEL-BOSS, S. scheprad-naaf, v. 5 -WHEEL-BRAKES,
S. scheprad-vang, v. *- WHEEL-RING, -RIM, S. binnen -,
buitencirkel van het rad, m.
Paddle, (ped'-dl), ow en bw. 1. (zeev.) pagaaien; roeien;
2. ploeteren in het water; 3. schaatsenrijden ; 4. (fig.)
stoeien. *- D, dw. geroeid. *- R, ('-ur,) m. roeier,
pagaaier, m. -, m. v. ploeteraar, -ster, m. v. *...ING,
dw. bn. pagaaiend.
Paddock, (ped' -dok) s. 1. groote pad; 2. diergaarde, v.;
3. jachtgrond, M. * -COURSE, s. (jacht.) hondenbaan, v.
* -PIPE, s. (plant.) schaafgras, o. paardestaart, m.
* -STOOL, S. (plant.) boomzwam, o.
Paddy, (ped'-di), m. Patrick (spotnaam der Ieren), m.
*_, s. paddie (ongepelde rijst in Oost-Indië), v.
Padelion, (ped- i -laj'-un), s. (plant.) leeuwenvoet, m.
Padisha, (pe-dish'-e), s. heerscher, padisha (titel der
Turksche en Perzische alleenheerschers), m.
Padlock, (ped' -lok), s. 1. hangslot, o.; 2. (kh.) rijst in
balen, v. *-, bw. 1. een hangslot aanleggen; 2. (fig.)
sluiten; 3. (fig.) vastklinken.
Padnag, (ped'• negh), s. (rijsch.) hit, m. damespaardje, o.
Padow-pipe, (ped'-o-pajp). zie PADDOCK-PIPE.
Padovese, (ped'-o- wies), s. de landstreek om Padua, het
Padovesische.
Padua, (ped'-joe -e), s. (aardr.) Padua (Italië), o. *- N, bn.
Paduaansch. -, m. V. Paduaan, m. Paduaansche (vrouw).
Padra, (pa'-dre), s. padra (soort fijne zwarte thee), v.
Paduasoy, (pe-djoe-e-soj'), s. 1. Paduaansche zijde, v.;
2. kleed daarvan gemaakt, o.
Padus, (pee' -dus), s. (aardr.) Po (rivier), v.
Pady, (pee'-die), s. ongepelde rijst v. 5 -BIRD, s. (soort)
reiger, m.
Paean, (pi'-un), s. hymnus, zegezang, m.
Paeony, (pi'-o -ni), s. (plant.) pioene, v.
Pagan, (pee'-ghun), m. v. heiden, in. heidin, v.
bn. heidensch. 5 -ISM, m. heidendom, o. *- IzE, (- ajz),
bw. tot hef heidendom bekeeren. -, ow. als heiden
handelen. *- D, dw. bn. tot het heidendom bekeerd.
* -IZING, ('- ajz-ing), dw. bn. tot het heidendom bekeerend.
Page, (peedsj), m. 1. page, edelknaap; 2. deurwaarder,
- wachter (der wetgevende kamers in Noord -Amerika), m.
-, s. 1. bladzijde, pagina,, v.; at what - did we leave of'
bij welke bladzijde zijn wij gebleven? the top, the
bottom of the -, het bovenste -, het onderste der bladzijde; to turn over a -, een blad omslaan; to double
down the -, een vouw in het blad maken; 2. geschrift,.
opstel, o.; the - of history, het geschiedboek. *-, bw.
pagineeren, folieeren. *-, ow. als page dienen.
Pageant, (pe'-djunt), S. 1. voorwerp van praal, - van
ronk, o.; 2. pronk, optocht, m.; 3. zegekar, - wagen, v. m.
-, bn. pronkend, prijkend. *-, bw. pralen, ronddragen,
vertoon maken met. * -RY, s. (-ies), praal, pronk, m.
Paged, (peedsjd), dw. bn. gepagineerd.
Pagehood, (peedsj'-hoed), s. betrekking van page, v.
Pagel, (pee'-dsjil), s. zeebrasem, m.
Paginal, (peedsj' -i-nul), bn. uit bladzijden bestaand.
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Paging, (peedsj'-ing), dw. bn. pagineerend.
Pagod, (pee'-ghud), *- A, (pe-gho'-de), s. 1. pagode
(Oostersche tempel), m.; 2. afgodsbeeld, o.; 3. pagoda
(Hindoesche munt = f 5 Ned.). *_ITE, s. pagoden-steen
(waarmede de Cllineezen hunne tempels bouwen), m.
Paid, (peed), dw. bn. 1. betaald; 2. (kh.) voldaan (tot
quitantie); to put - to an invoice, een factuur voldaan
teekenen; -up, afgedragen, gestort.
Paigle, (pee'-ghul), s. sleutelbloem, v.
Pail, (peel), S. 1. emmer, m.; 2. (zeev.) balie, tobbe, v.
*- FUL, s. emmervol, m. tobbevol, v.
Paillasse, (pal jas'), s. stroomatras. v.
Pail-mail, (peel-meel'), zie PALLMALL.
Pain, (peen), s. 1. pijn, smart, v.; to feel a - in the
side, pijn
de zijde hebben;" the pressure gave him -,
het drukken deed hem zeer; to give great -, veel pijn
veroorzaken; that will give him no -, dat zal hem niet
zeer doen; to complain of a -, over pijn klagen; to cry
out with -, van pijn schreeuwen; to put to -, pijn
doen; I was in -, ik leed pijn; to be in -, pijnen uitstaan; he is in - all over, hij is pijnlijk over zijn gansche
lichaam; 2. smart, v. leed, o. droefenis, v. spijt, m.;
to feel - at, smart gevoelen bij; to give -, smart veroorzaken; it gives me great - to hear you talk so, het
grieft mij u dus te hoeren spreken; Jam in -for thee,
ik bedroef mij om u; 3. straf, kastijding, v.; on, upon,
under - of, (recht.) op poene -, op straffe van; 4. zorg,
v. kommer, m.; 5. (inz. mv.) moeite, v. arbeid, m.; he
has got nothing for his -s, hij heeft niets voor zijne
moeite gekregen; to spare no -s, geene moeite sparen;
if he will be at the -s, als hij zich de moeite wil geven;
C. had been at great -s in bringing them to, C. had zich
veel moeite gegeven hen zoo ver te krijgen dat; she was
ret no -s, het kostte haar geene moeite; zij gaf zich de
moeite niet; I took great -s with my toilet, ik besteedde
al mijne zorg voor mijn toilet; no -s were taken to conceal it, men gaf zich de moeite niet het te verbergen;
he is a fool for his -, hij heeft gehandeld als een
dwaas; I was called a fool for my -, ik werd op den
koop toe voor zot gescholden, - uitgelachen; he had his
labor for his -s, al zijne moeite was verloren. *- FUL,
bn., *- FULLY, bijw. 1. pijnlijk; 2. smartelijk, bedroevend;
3. vermoeiend; 4. veel werk vereischend. *-FULNESS,
s. 1. pijnlijkheid; 2. smartelijkheid, v. (het) bedroevende;
3. (het) vermoeiende, bezwarende. *- LESS, bn. 1. pijn
zonder pijn; 2. onbezwaard, onbekommerd, gerust.-los,
* -LESSNESS, S. 1. pijnloosheid; 2. onbekommerdheid, v.
Pain, (peen), bw. 1. zeer -, pijn doen; his leg had been
-ed by the felter, de boeien hadden hem pijn in de
beenen veroorzaakt; 2. smart veroorzaken, leed doen,
bedroeven; to be -ed at, leed gevoelen bij, verdriet hebben van; 3. to - one's self, zich moeite geven, zich
afsloven. * - ED, dw, bn. pijnlijk aangedaan enz.; Zie PAIN.
Painim, (pee'-nim), m. v. heiden, m. heidin, v. *-, bn.
heidensch.
Paining, (peen'-ing), dw. bn. pijllijk aandoend, bedroevend enz.; Zie PAIN.
Painstaker, (peens'-teek-ur), m. vlijtig rnensch, onvermoeide arbeider, m. *...TAKING, bn. arbeidzaam, vlijtig.
-, s. vlijt, arbeidzaamheid, v.
Paint, (peent), s. 1. schilderwerk, o.; 2. verf, v.; a coat
of -, een laag verf; mind the -, pas op de (natte) verf;
- for shoes, (schoenm.) naadverf, v.; 3. blanketsel, o.
*-, bw. 1. schilderen; to - from nature, naar de natuur schilderen; to - in oil-colors, in olieverf schilderen; to - in water-colors, met sapverf schilderen; 2.
verven, schilderen; the door was -ed green, de deur was
groen geschilderd; -ed calicoes, gekleurd katoen; 3.
(fig.) - out, beschrijven; 4. blanketten; -ed lady, geblankette dame; distelvlinder; (plant.) gestreepte anjelier; -ed lady pea, peulerwt. *- ED, dw. bn. geschilderd
enz.; zie PAINT; - lamp, gekleurde lamp, lamp met gekleurd licht. *- ER, ('-ur), m. v. 1. schilder, m. schilderes,
v.; glass -, schilder op glas; historical -, landscape -,
historie-, landschapschilder; ornamental -, ornament-,
decoratieschilder; sign -, wapenschilder; 2. verver. m.;
house -, huisschilder; -'s colic, schildersziekte (door
inademing van looddeelen); -'s gold, schelp-, verversgoud; to cut the -'s gold, verbieden, beletten; -'s gaper,
verversschelp; 3. (zeev.) vanglijn, v.; shank -, rustlijn.
*-STAINER, m. blazoenschilder, m.
Painting, (peent'-ing), dw. bn. schilderend enz. *-, s.
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1. (het) schilderen enz.; zie PAINT; 2. schildering, v
schilderwerk, o.; 3. schilderkunst, v.; decorative -, het
tooneelschilderen; enamel -, -het brandschilderen, schilderen op email; glass -, het glasschilderes; portrait
-, het portretschilderen.; 4. blanketsel, o. *- ROOT, s.
parelkruid, o.
Paintress, (peent'-res), V. schilderes, v.
Painture, (peent' joer), S. gmv. schilderkunst, v.
Pair, (peer), s. 1. paar, tweetal, o.; a - of gloves, of
boots, een paar handschoenen, - laarzen; a - of breeches,
een broek; two -s of pinchers, twee nijptangen; a - of bellows, een blaasbalg; a coach and - , een koets met
twee paarden; in --s, bij paren, paarswijze; to buy a
-, twee (paarden, ossen enz.) koopent 2. paar (man en
vrouw), o.; a happy -, een gelukkig (echt)paar; 3. (zeev.)
spant, o.; - of shrouds, spanwant; 4. (bk.) trap, v.; to
go up two -s of stairs, twee verdiepingen hoog gaan;
in the two -, back, op de tweede achterkamer; in the
three -, front, op de derde voorkamer. * -ROYAL, s.
worp met gelijke oogen, m.; (kaarts.) drie kaarten van
dezelfde waarde, v. mv.
Pair, (peer), bw. en ow. 1. paren, huwen, koppelen, zich
paren; 2. passen (bij); 3. (fig.) overeenbrengen, -komen,
sympathiseeren met; 4. (fig.) huwen (kleuren); 5. onderling overeenkomen bij eene stemming niet tegenwoordig te zijn (gewoonte in Engeland onderparlementsleden van tegenovergesteld gevoelen. opdat de stemming
geen der beide partijen benadeele). *- ED, dw. bn. gepaard enz.; zie PAIR, ow. *- ING, dw. bn. parend enz.
-, s. (het) paren enz. * -TIME, s. paartijd. in.
Pais, (pees), m. mv. de personen uit welke de leden
eener jury benoemd worden.
Pait, (peet), s. das (dier), m.
Paixhan-gun, (peeks'-hen-ghun), s. (naar Paixhan)
Paixhans- kanon; (mil.) granaatstuk met kamer, o.
Palace, (pel'-es), s. paleis, 0. * -COURT, S. wekelijksche'
rechtbank (in Southwark te Londen), v. *- YARD, S.
slottuin, tuin van het paleis, m.
Palacious, (pe-le'-sjus), bn. koninklijk, vorstelijk.
Paladin, (pel'-e-din), m. paladijn, dolend ridder, m.
Palaeologus, (pe-li-ol'-o-ghus), m. Paleologus (m. n.).
Palaestra,(pe-lis'-tre), s.worstelperk (der oude Grieken), o.
Palamedes, (pe-le -mi'-des), m. (Gr. gesch.) Palamedes.,
Palanka, (pel-en'-ke), S. palissadeering, v.
Palankeen, (pel-en'-kien), *...euiN, s. draagstoel, palankijn, m.
Palatable, (pel' -e-ti-bl), bn., *...BLY, bijes. smakelijk (ook
fig.). * - NESS, S. smakelijkheid, v. (ook fig.).
Palatal, (pel'-e-tul), bn. tot het verhemelte behoorend;
- letter, (spraak.) verhemelte -letter.
Palate, (pcl'-et), s. 1. (ontl.) verhemelte, o.; 2. (fig.)
smaak, m.; men of nice -s, menschen van fijnen smaak;
(gem.) fijnproevers; 3. zek. plant, v.
Palatial, (pe-lee'-sjul), bn. tot een paleis -, tot paleizen
behoorend, paleis... *...TIC. zie PALATAL.
Palatinate, (pe-let'-in-et), s. (aardr.) 1. Palts (Duitschland), v.; 2. Paltsgraafschap, o.
Palatine, (pel'-e-tien), bn. 1. Paltsgrafelijk; 2. Paltsisch,.
palts... *-, m. Paltsgraaf, m.
Palative, (pel'-e-tiv), bn. smakelijk.
Palaver, (pe-laa'-wur), s. 1. ijdele -, zotteklap, m.; 2..
vleitaal, flikflooierij, v. *-, bw. en ow. 1. beuzelen; 2.
vleien, flikflooien. *- ER, ('-ur), m. 1. beuzelaar; 2.
flikflooier, m.
Pale, (peel), bn., *- LY, bij w. 1. bleek; to grow -, to
turn -, bleek worden; as - as ashes, zoo bleek als de
dood; to look -, bleek uitzien; to make -, doen ver
a - blue, een bleekblauw (van kleur); - wine,-blekn,
bleekerd, bleekroede wijn; - ale, lichte -, bleeke ale
(bier); 2. zwak, uitgeput. * - EYED, bn. met doffe oogen.
*-FACED, bn. met een bleek aangezicht. *-HEARTED,
bn. (fig.) flauwhartig,
Pale, (peel), bw. doen verhleeken. *-, ow. bleek worden.
Pale, (peel), s. 1. paal; 2. (wap.) balk; 3. staak (om te
empaleeren); 4. schoot, m.; the - of the church, de schoot
der kerk; 5. wijk, v. district, o. f -, bw. 1. afpalen,
palissadeeren; 2. (fig.) afbakenen, begrenzen; to - in,
insluiten, omringen met.
Paleaceous, (pe- li-ee'-sjus), bn. 1. (plant.) met kafblaadjes; 2. kafachtig, hulzig.
Paled, (peeld), dw. bn. afgehaald enz.; zie PALE, bw.
Palendar, (pel'-en•dur), s. kustvaarder (schip), m.
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Paleness, (peel' -nes), s. gmv. bleekheid, v.
Paleographer, (pe- li-og'-re-fur), s. oudschriftkundige,
kenner van oud schrift, - van oude schrifturen, m.
*...GRAPHIC, (-ghref'-ik), -AL, bn. oudschriftkundig.
*...GRAPHY, (-ogh'-re-fi), S. gmv. oudschriftkunde, studie -,
kennis der oude schrifturen, v.
Paleologist, (pe-li-ol'-o-djist), m. v. oudheidkundige,
M. V. *..•OGY, (- ol'-o-dji), s. gmv. oudheidkunde, v.
Paleontological, (pe-li-un-to-lodsj'-ik-ul), bn. paleontologisch. *...TOLOGIST, (-tol'-o-djist), m. paleontoloog,
m. *...TOLOGY, (-tol'-o-dji), s. gmv. kennis der vóórwereldli' ke schepselen, verhandeling er over, paleontologie, v
Paleosaurus, (pe-li-o-sou' -rus), s. paleosaurus (vóórwe'
reldlijke krokodil), m.
Paleotherian, (pe-ii-o-thi'-ri••un), bn. tot den vóórwereld lijken tapir behoorend. *...THERIUM, (-thi'-ri-um), s.
vóórwereldlijk varken of tapir, o.
Paleous, (pc -li-us), bn. (plant.) kat -, strooachtig.
Paleozoic, (pe-li-o-zo'-ik), bn. (aardk.) tot de laagste
steenvorming behoorend.
Palermitan, (pe-lur'-mi-tun), bn. Palermitaansch. -,
m. V. Palermitaan, m. Palermitaansche (vrouw).
Palermo, (pe-lur'-mo), s. (aardr.) Palermo (Sicilië), o.
Palestine, (pe-les' -tajn), s. (aardr.) Palestina (Azië), o.
Palestra, (pe- les'-tre), s. 1. (Gr. gesch.) worstelperk, o.;
2. worsteling, v. • * ... IRIAN, ('-tri-un), * ... TRIC, -AL, bn.
1. worstelend, worstel...; 2. tot het worstelperk behoorend; palestric art, worstelkunst, v.
Palet, (pel' -it), s. kruin van het hoofd, v.
Palette, (pel-et'), S. (schilders)palet, v.
Paley, (pee'-li), m. William Paley (Eng. godgeleerde,
1743-1805).
Palfrey, (pel'-fri), s. klepper, m. staatsiepaard, o. *- ED,
bn. op een staatsiepaard zittend.
Palification, (pal-i-fi-kee'-sjun), s. (het) palissadeeren,
(het) inheien van palen, paalwerk, o.
Palilogy, (pe-lil'-o-dji), s. (red.) palilogie (herhaling van
het woord op den volzin tot versterking), v.
Palimpsest, (pe'- limp- sest), s. voor de tweede maal beschreven perkament, o.
Palindrome, (pel'-in- droom), s. woord dat naar achteren
of voren gelezen hetzelfde blijft, als: madam, anna enz.,o.
Paling, (peel'-ing), dw. bn. afpalend enz. *-, s. 1. (het)
afpalen, enz.; *- MAN, m. (fig.) kleinburger, kruidenier,
winkelier, m.
Palingenesia, (pe-lin-dji- ni'-zi-e), *...NESY, (-djen'-i- zi),
S. gmv. wedergeboorte, v.
Palinode, (pel'-in-od), *...DY, s. (-ies), herroeping (eener
vroegere verklaring), v.
Palisade, (pe -li-seed'), *...Do, S. paalwerk, o. palissade,
v. *-, bw. ompalen, palissadeeren. *- ED, dw. bn. gepalissadeerd. *...ING, dw. bn. palissadeerend.
Palish, (peel'-isj), bn. een weinig bleek.
Pall, (paol), s. 1. staatsiemantel, m.; 2. (r. k.) pallium
(der aartsbisschoppen); 3. dood-, lijkkleed, o.; to bear,
support the -, de hoeken (slippen) van het lijkkleed dra
-gen;4.(fi)slur,mat5wp.)lium(fgrnde
vorm der Grieksche Y), o.; 6. walging; 7. lafheid, flauwheld, v. *-, bw. 1. be-, omkleeden; 2. doen verdampen,verschalen; 3. laf -, zouteloos maken; 4. doen moede -, doen
tegen worden, blaseeren; 5. verstompen, doen veidooven
(het genoegen); 6. verzwakken, doen verflauwen; they -ed
fortunes, (Shak.) uwe tanende gelukster. *-, ow. 1.
verschalen; 2. (fig.) laf -, smakeloos worden; to - upon,
ongevoelig worden voor, verzadigd zijn van.
Palla, (pel'-le), s. wijd bovenkleed (der oud-Romeinsche
vrouwen), o.
Palladium, (pel-lee'-di-um), s. 1. Palladium (beeld van
Pallas, beschermgodin van Troje); 2. (fig.) heilig beschermend voorwerp; 3. (delfst.) soort platina, o.
Pallas, (pel'-les), v. 1. (fab.) Pallas (Minerva bij de Romeinen, godin der wijsheid); , 2. Pallas (ster), v.
Pallats, (pel'-luts), (uurw.) spelplaatje, o.
Palled, (paold), dw. bn. 1.. omkleed; 2. verdampt enz.;
zie PALL, bw. en ow.
Pallet, (pel'-lit), s. 1. stroobed, o. ziekenstoel, m. (mil.)
brits, v.; 2. (schild.) palet; 3. (heelk.) laatbekken, o.; 4.
(pottenb.) draaischijf, v.; 5. (vergulders)mes; 6. (wap.)
balkje, o.; 7. (zeev.) ballaststelling, v. *- BED, s. zie
PALLET, 1. * -KNIFE, S. (schild.) tempermes, o.
Palleting, (pe-let'-ing), s. (zeev.) vloer (van de brooden kruitkamer), m.
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Pallial, (pel'-li-ul), bn. tot de schelpbedekking behoorend;
- impression, schelpholte.
Palliament, (pel'-li-e-ment), s. (Shak.) kleed, kleedingstuk, o.
Palliard, (pel' jurd), m. wulpsch -, geil mensch, m.
('-ajz), s. wulpschheid, geilheid, v.
Palliasse, (pel jes'), s. stroozak, m. - matras, v.
Palliate, (pel'- i-et), bw. 1. vergoêlijken,bemantelen;2.(gen.)
tijdelijk verzachten, lenigen. *-, bn., *- D, dw. bn. 1.
vergoêlij kt; 2. tijdelijk verzacht. 5 ...Ia G, dw. bn.• 1. ver
tijdelijk verzachtend. *...ION, (-ee'-sjun),-goêlijkend;2.
s. 1. vergoelijking, bemanteling; 2. (gen.) tijdelijke verzachting, v. *...lvz, ('-tiv), bn., -LY, bijw. 1. vergoêlijkend; 2. tijdelijk verzachtend, verzachtenderwijs. -, s.
(gen.) tijdelijk verzachtend middel, palliatief, o.
Pallid, (pel'-lid), bn., *- LY, bijw. bleek. *- ITY, *-NESS,
s. bJeekheid, • V.
Palling, (paal'-ing), dw. bn. 1. omkleedend; 2. doende
verschalen enz.; zie PALL, bw. en ow. *-, s. 1. (het)
omkleeden enz.; 2. lafheid, flauwheid, v.
Pallium, (pel' -li-um), s. 1. (r. k.) pallium; 2. lijkkleed, o.
Pall-mall, (pel-mel'), s. gmv. 1. kolf-, balspel, o.; 2.
malie-, kolfbaan, v.; 3. naam van Bene straat en van een
dagblad in Londen.
Pallor, (pel'-lur), s. 1. bleekheid; 2. bosschelp, zeedadel, v.
Palm, (paam), s. 1. (ontl.) palm (der hand); 2. palm
(lengtemaat = 3 Eng. duim = 7 centimeter); 3. palmboom, m.; cacao-nut -, sago -, date -, kokos-, sago-,
dadelpalm; 4. palmtak; 5. (fig.) vredepalm; palm der
overwinning, m.; to bear the -, to bear of the -,
to carry away the -, den palm der overwinning behalen;
6. (zeev.) ankerhand; 7. (zeilm.) handplaat, v.;8.(schoenm.)
handleder. o.; 9. palms, bloesemkiempj es, o. mv. 5 -BERRY,
* -FRUIT, s. dadel, v.-LEAF, s. palmblad, o. (ook (bk.).
*-OIL, s. palmolie, v. 5 -SUNDAY, s. Palmzondag (Zondag vóór Paschen), In. * - TREF, S. palmboom, m. *- TRIBE,
S. (plant.) geslacht -, familie der palmen, o. v. °- WINE,
s. palmwijn, m.; Zie TODDY. 5 -w00D, S. palmhout, o.
*-woRM, s. palmrups, v.
Palm, (paam), bw. 1. inpalmen, wegmoffelen; 2. behandelen, hanteeren; 3. aaien, bestrijken met de hand; 4.
(fig.) wijs maken, doen slikken; you may - upon us new
for old, gij kunt ons nieuw voor oud verkoopen; to stale tricks upon one, iemand met afgezaagde listen beet
nemen; 5. ten onrechte wijten, - toeschrijven (aan); to an exploit upon, een heldendaad op rekening schrijven van.
Palma, (pel' -me), s. palm, in. *- -CHRISTI, s. (plant.)
wonderboom, m. 5 - SQUIRREL, s. palmrat, v.
Palmar, (paam'-ur), bn. van een handbreedte. *-Y,
(paam'-e-ri), bn. 1. voornamelijk, hoofd...; 2. beroemd;
in Ais - work, in zijn beroemd werk; 3. tot een palmboom behoorend, palm...
Palmate, (pel'-met), *- D, (pel-mee'-tid), bn. 1. (plant.)
handvormig; 2. met zwemvoeten. *...oRY, s. 1. roede; 2.
kroon van het gewei (van herten enz.), v.
Palmed, (paamd), dw. bn. weggemoffeld enz.; zie PALM,
bw.; the - deer, het volwassen hert; - head, (jag.) kort
gewei (van herten).
Palmer, (paam'-ur), m. 1. terugkeerende bedevaartganger, m.; 2. kroon van een hert; 3. boom-, palmrups, v.
Palmetto, (paam-et'-to), s. dwergpalmboom, m.* -THATCH,
s. (plant.) palmgroen, o.
ic, (paam' -ik), s. - acid, (scheik.) palmzuur, o.
Palm
Palmiferous, (paam-it'-ur-us), bn. palmdragend, palmen
voortbrengend.
Palmine, (paam'-ien), s. (scheik.) palmine (bestanddeel
van wonderolie), v.
Palming, (paam'-ing), dw. bn. wegmoffelend enz.
(het) wegmoffelen enz.; zie PALM, bw.
Palmiped, (paam'-i-ped), bw. zwemvoetig; the -s, de
zwemvoetigen (vogels).
Palmister, (paam'-is-tur), m. v. handwaarzegger, -ster,
m. v. *...TRY, S. gmv. 1. handwaarzeggerij, zwarte-kunst;
2. goochelkunst, v.
Palmy, (paam'-i), bn. 1. palmrij k, palmendragend; 2. (fig.)
zegevierend, overwinnend.
Palmyra, (pel-maj'-re), s. (oude, aardr.) Palmyra (Azië), o.
Palp, (pelp), *- I, (pel'-paj),s.voelhoren,m. *-ABLE,(- 'pi-bl),
bn., *- ABLY, bijw. voel-, tastbaar;a - error,grove dwaling.
* -ABILITY, (-pe-bil'-i-ti), * - ABLENESS, S. voel-, tastbaarheid, v. * -ATION, (-pee'-sjun), s. (het) voelen, - tasten.
Palpebral, (pel'-pi-brul), bn. tot de wenkbrauwen be-
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hoorend. *...BROUS, ('-brus), bn. met zware wenkbrauwen.
Palpiform, (pel'-pi-form), bn. in den vorm van een
voelhoren.
Palpigerous, (pel-pidsj'-ur-us), bn. met voelhorens.
Palpitate, (pel'-pi-tet), ow. to - with, kloppen (van het
hart). *- D, dw. geklopt. *...ING, dw. bn. kloppend. -,
(het) kloppen. *...ION, (-tee'-sjun), S. klopping, v.
Palsgrave, (paols'-ghrev), m. Paltsgraaf, m. *...GRAVINE,.
('-ghre-win), v. Paltsgravin, v.
Palsical, (paol'-zi-kul), bn. (gen.) beroerd, verlamd.
*...BIED, ('-zid), bn. door , beroerte getroffen.
Palsy, (paol'-zi), S. (gen.) beroerte, verlamming, v. *-,
bw. (gen.) verlammen; to be palsied, beven van ouderdom. * - ING, dw. bn. verlammend. -, s. (het) verlammen.
Palter, (paol'-tur), ow. 1. oneerlijk handelen, zich terugtrekken; 2. met list te werk gaan, knoeien. *-, bw.
bedriegen. * - ER, ('-ur), m. bedrieger, fopper, m.
Paltrily, (paol'- tri-li), bijw. zie PALTRY. *...NESS, s.
armzaligheid, v.
Paltry, (paol'-tri). bn. armzalig, armoedig, nietig; a trifle, een bedroefde kleinigheid; - house, armzalige
woning; - slave, ellendige slaaf; - boy, smerige jongen;
- poet; (fig.) armzalige dichter.
Palucdal, (pe-ljoe'-dul), bn. moerassig. *...DINA, (-daj' -ne),
S. soort zoetwaterslangen, v. mv. *...DINOUS, (-ljoe'din-us), bn. moerassig.
Paly, (pee' -li), bn. 1. (Shak.) bleek; 2. (wap.) gebalkt.
Pam, (paam), S. klaverenboer, jas, m.; a -flush, (kaartsp,)
roem van klaveren met jas; old -, de oude (minister)
Palmerston.
Pampas, (pem'-pes), s.mv. pampas (uitgestrekte grasvlakten in Zuid-Amerika), v. mv.
Pampeluna, (pem-pi-Ijoe' -ne), s. (aardr.) Pampeluna
(Spanje), o.
Pamper, (pem'-pur), bw. 1. - with, opstoppen, vullen
(met spijs); to - one's self, zich te goed doen, smullen;
2. (fig.) vleien, flikflooien. *- ED, ('-id), dw. bn. opgestopt, gevuld (met spijs). *- ING, dw. bn. opvullend,
opstoppend. -, s. (het) opstoppen.
Pamphlet, (pem'-flet), s. blauwboekje, vlugschrift, (inz.)
schotschrift, o. *- EER, (-ier'), m. schrijver van schot
* -EERING, (-ier'-ing), bn.-schriften,pamu.
schotschriften schrijvend.
Pampre, (pern'-pur), S. (bk.) wijngaardloof, o. -rank, m.
Pan, (pen), s. 1. pan, v.; pot, m.; baking -, braadpan;
frying -, bakpan; dripping -, druippan, gatenpotiel;
stew --, stoofpan; warming -, bedpan; foot -, voeten
een vuurwapen), v.; to flash-warme;2.(il)pnv
in the -, ketsen, op de pan afbranden; 3. (stoomes.)
oliekop, -bak, m.; 4. brain -, hersenpan; knee -, knieschij f; 5. kruin (van het hoofd); 6. (landb.) tufsteen, m.;
7. (drukk.) sleuf, v. * - CAKE, s. pannekoek, m.; - Tuesday, vastenavond. *-covER, s. pandeksel, o. *- PUDDING, s. pudding in Oen oven gebakken, broodtaart, v.;
to stand to one's -, bij (in) iets volharden. *-TILE, s. dakpan, v. * -TILEI.ATCH, S. (bk.) dakspar, v.
Pan, (pen), m. (fab.) Pan (god der herders), m.; -'s pipe,
'-'s pipes, Pans-, herders-, rietenfluitje.
Panabase, (pen'-e-bees), s. (delfst.) grijs kopererts, o.
Panacea, (pen-e- si'-e), S. algemeen geneesmiddel, panacea, o.
Panada, (pe-nee'-de), *...Do, ('-do), s. broodpap, -soep, v.
Panary, (pen'-e-ri), bn. tot brood behoorend; brood...
Pancarte, (pen'-kaart), s. (oud. recht.), s. handvest, v.
grondbrief, m.; 2. (fig.) lange lijst, v.
Panch, (pentsj), s. (zeev.) stootmat, v. *- WAY, (paantsj'wee), s. Bengaalsche sloep, v.
Pancratie, (pen-kret' -ik), *- AL, ('-ul), bn. geoefend in
gymnastiek, ontwikkeld -, los van leden. *...TIST, m.
gymnasticus, m. *...TIUM, (-kree'-sji-um), s. (oudh.) de
vijf wortelspelen, o. mv.
Pancreas, (pen'-kri-es), s. (ontl.) darmklier, v. *...CREATIC, (-kri-et'-ik), be. (ontl.) tot de darmklier behoorend;
darmklier...
Pancy, zie PANSY.
Pandean, (pen'-di-un), bn. - pipes, Pans-, rietenfluitje, o.
Pandect, (pen'- dekt), s. 1. volledig handboek eener wetenschap, o.; 2. the -s, verzameling der wetten van
keizer Justinianus.

PAN.
Pandemic, (pen-dom'-ik), bn. (gen.) aan een geheel volk
eigen (van ziekten), pandemisch.
Pandemonium; (pen-di-mo'-ni-um), s. (fab.) vergaderplaats der helsche geesten, v. pandemonium, o.
Pander, (pen'-dur), m. v. vuige handlanger, -ster, koppelaar, -ster, m. v. *-, bw. den gedienstige spelen,
koppelen. *- AGE, ('-idsj), *- isM, s. koppelarij, v. dienst
der ontucht, m. *- LY, bn. koppelend.
Pandiculation, (pen-di-kjoe-lee'-sjun), s. (gen.) intrekking (der leden), v.
Pandit, (pen'-dit), m. geleerde Bramien, m.
Pandoor, (pen'-doer), s. pandoer (oudt. soldaat van het
lichte Oostenrijksche voetvolk), m.
Pandora, (pen-doo'-re), v. (fab.) Pandora (v. n.).
Pandore, (pen' -dor), *...AN, ('-un), s. (muz.) soort luit, v.
Pandurate, (pen'-djoe-ret), *...ai oRn, bn. (plant.) luit
-vormig.
Pane, (peen), s. 1. glasruit, v.; 2. vak, veld (van een
(muur), o.; 3. deurstijl, m.; 4. (kleirm.) pand, o. *- D,
(peend), bn. 1. met glasruiten enz.; zie PANE; 2. geruit.
Panegyric,(pen- i-dsjir'-ik),s. lofrede, v.; to make a - upon,
to bestow a - on, eene lofrede maken (houden, uitspreken)
op. *- AL, (-dsjir'-ik-ul), bn. lof bevattend. *...GYRIS,
(-edsj'-i-ris), s. openlijk -, algemeen feest, o. *...GYRIST,
(-dsjir'-is), m. lofredenaar, m. *...GYRIZE, (-pen'-i-dji-rajz),
bw. en ow. loven, den lof uitspreken van. -D, dw. bn.
geloofd. ING, dw. bn. lovend.
Panel, (pen'-il), s. (bk.) 1. paneel (eener deur, van een
muur enz.); 2. vak (eener mijn), o.; 3. (recht.) lijst der
gezworenen., v. *-, m. v. beschuldigde (in Schotland),
m. v. * - DOOR, S. (bk.) huisdeur, v. *- PLANK, S. (timen.)
paneelblad (hout), o. *- SAW, s. paneelzaag, v. *- WORK,
s. (timen.) lambriseering, v.
Paneled, (pen'-it-id), bn. met paneelen. *...ING, bn. van
paneelen voorziend. *...LING, (pen'-el-ing), s. paneelwerk,
o. lambriseering, v. Paneless, (peen' -les), bn. zonder (glas)ruiten.
Pang, (peng), S. 1. zielsangst, m. -beklemming, v.; the -s
of death, doods-, stervensangsten; 2. steek (in de zijde
enz.), m. *-, bw. pijnigen, kwellen.
Pangolin, (pen'-gho-lin), s. geschubde hagedis, v.
Panguts, (pun-guts), s. ':gem.) dikbuik, m.
Panhellenium, (pen-hel-li'-ni-um), s. groote vergadering
der (oud) Grieksche staten, v. panhellenium, o.
Panic, (pen'-ik), s. 1. plotselinge -, ongegronde vrees; 2.
(kh.) paniek, v. *-, s. soort gierst, v. panieum, m. *-,
bn.plotseling, ongegrond (van angst). *-GRASS, S. venkelgras, gierstgras, o. * -STRUCK, bn. door eene paniek
bevangen, plotseling schrikkend.
Panicle, (pen'-i-kul), s. (plant.) ongelijke uitbotting, v.
*...CULATE, -(-nik'-joe-let), -D, bn, (plant.) ongelijk uitgebot, met ongelijke blaadjes, met een rist bloesems.
Panification, (pe- ni-fi-kee'-sjun), s. broodmaking, v.
* ...voRoUS, (-niv'-o-rus), bn. broodetend, zich met brood
voedend.
Pannade, (pen-need'), s. (rijseh.) korte -, diepe sprong,
m. courbette, v.
Pannage, (pen'-nidsj), s. 1. eikelvoeder, o.; 2. eikeloogst,
m.; 3. mestrecht, -geld (voor zwijnen), o.
Pannel, (pen'-nil), s. 1. boerenzadel; 2. krop (van roofvogels), m.; zie PANEL.
Pannellation, (pen -nel-lee'-sjun), s. (recht.) het opschrijven van de lijst - van gezworenen, v.
Pannier, (pen'-jur), s. 1. teenen mand, v. - korf; 2. (mil.)
schanskorf, m. *- ED, ('-jurd), bn. korfdragend. *- MAN,
(recht.) m. jongste bijzitter, m.
Pannikel, (pen' -ni-kul), s. (ontl.) hersenpan, v.
Pannikin, (pen'-ni-kin), s. pannetje, o.
Pannonia, (pen-no'- ni-e), s. (oude aardr.) Pannonië
(Hongarije), o. Panoply, (pen'-o-pli), s. (-ies), volledige wapenrusting,
v. 5 ...PLIED, (- plaj d), bn. volledig gewapend, volkomen
toegerust.
Panorama, (pen-o- ra'-me), s. algezicht, panorama, o.
*...mie, (-rem -ik), bn. panoramisch.
Panslavism, (pen'-sle-wism), s. stelsel om al de volken
van Slavischen oorsprong tot één volk te vereenigen,
panslavisme, o.
Pansophical, (pen-zof'- ik-ul), bn. van alles wetend.
*...soPHY, (-pen'-zo-fi), s. gmv. (w. g.) alwetenschap, v.
Panstereorama, (pen-ste-ri-o-ra'me), s. halfverheven
vlak, vlak en relief, o.
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Pansy, (pen' -si), s. (plant.) vergeet-mij - nietje, o.
Pant, (paant), ow. 1. kloppen, slaan (van het hart); 2.

hijgen; to - for breath, naar den adem hijgen; to - for
glory, naar glorie hijgen; 3. suizen, dartelen; the breeze
-s on the leaves, het koeltje suist door het loof. *-, s.
1. klopping, hartklopping; 2. hijging, v. *-s, mv. (in
Amerika) pantalon, m.
Pantalets, (pen' -te- lits), s. wijde kinder- of vrouwen

-broek,v.

Pantaloon, (pen -te- loon'), m. Pantalon (koddige persoon

in de Italiaansche blijspelen en de balletten), m.
mv. a pair of-, lange broek, pantalon; stocking -, tricotpantalon, tooneelbroek; tight - , nauwsluitende broek.
Pantomorphie, (pen -te- morf' -ik), bn. van alle vormen.
Pantechnicon, (pen-tek' -ni-kun), s. verzameling van
werktuigkundige toestellen, v. pantechnicon, o.
Panted, (paant'-id), dw. geklopt enz.; zie PANT, ow.
Panter, (paant'-ur), in. v. 1. die gedurig hijgt; 2. soort
hert, o.
Pantess, (paant'-es), s. (jacht.) het hijgen van de valken.
Pantheism, (pen'-thi-ism), s. algoderij. v. pantheïsme,
0. *...IST, m. algodist, m. 5 ...ISTIC, (-ist' -ik), bn. algodistisch, pantheïstisch.
Pantheon, (pen-thi'-un), s. 1. aller goden tempel; 2.
eeretempel (voor groote mannen), m. pantheon, o.
Panther, (pen'-thur), s. panter (dier), m.
Pantile, (pen'-tajl), s. dakpan, v.
Panting, (paant'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. hijgend enz.
*_, s. (het) hijgen enz.; zie PANT.
Pantler, (pent'-lur), m. opzichter der broodbakkerijen,m.
Pantochronometer, (pen-to- kro -nom'- i -tur), s. pantochronometer (zonnewijzer - kompas en horloge togelijk),m.
Pantofle, (pen-tu'-fl), s. pantoffel, muil, v.
Pantograph, (pen'-to-ghref), s. (landm.) almeter, pantograaf (werkt.), m. * - Ic, (-ghref' -ik), *-ICAL, (' -ik-nl),
bn. pantographisch. *- Y, (-togh'-re-fi), S. gmv. almeting,
pantographie, v.
Pantology, (pen- tol' -o-dji), s. (-ies), algemeen wetenschappelijk handboek, o. pantologie,v.*...LOGICAL,(-lodsj'ik-ul), bn. algemeen wetenschappelijk. *...LOGIST,(-lodsj'ist), m. beoefenaar van alle wetenschappen, pantoloog,m.
Pantometer, (pen-tom'- i -tur), s. (zeev.) hoek- en hoogtemeter, m. *...METRY, (-tom' -i-tri), s. almeetkunst, v.
Pantomime, (pen'-to-maj m) s. 1. gebarenspel; 2. ballet, o.; Christmas -, kermis- vertooning. *-, m. v. gebarenspeler, - speelster, m. v. pantomimist, m.
(-mim' -ik), -AL, bn., -ALLY, bijw. pantomimistisch.
*...IST, (pen'-to-mim-ist), m. v. pantomimist, m. v.
Panton, (pen'-tun), *- sHoE, s. (rijsch.) kunst -, pantoffelhoef, m.
Pantophagist, (pen-thof'-e-djist), m. aleter, alverslinder, m.
Pantry, (pen' -tri), s. (-ies) 1. spijs -, provisiekamer; 2.
broodkast, v.
Panurgy, (pen-ur'-dsji), s. gmv. handigheid, bedrevenheid, vaardigheid, v.
Pap, (pep), s. 1. (ontl.) tepel, m.; 2. borst; 3. pap, v.; 4.
vleesch (eener vrucht), o. * - BOAT, S. papkom, v. -echoteltje, o.
Pap, (pep), bw. met pap voeden; pap geven aan.
Papa, (pa-pa'), m. papa, vader, m.
Papacy, (pee'-pe -si), s. gmv. pausdom, o. pauselijke
waardigheid, v.
Papal, (pee' -pul), bn., 5 -LY, bijw .pauselijk. °-IN,('- pe-lin),
-IST, m. pausgezinde, (gein.) paap, m. * - IzE, ('-ajz),
bw. pausgezind maken. -, ow. pausgezind handelen.
Papaverous, (pe-pev'-ur-us), bn. (plant.) papaver -, maan kopachtig.
Papaw, (pee-pao'), s. 1. (plant.) meloenboom, m.; 2. pompoen, v.
Pape, (poep), zie PoPF.
Paper, (pee'-pur), s. 1. papier, o.; to commit to -, op het
papier brengen, nederschrijven; to put, to set pen to
-, de pen op het papier zetten; blotting -, vloeipapier;
-

brief--, kladpapier; brown -, grauw papier- cartridge
-, (mil.) kardoespapier; cigarette -, sigaretten - papier;
coarse brown -, grof misdruk; colored-, gekleurd papier; cream laid -, oneffen -, bultig papier;demy -, druk
double crown -, groot- mediaan(papier); drawing-,-paier;
teekenpapier;enamelled -geporseleind papier; filtering -,
filtreer - papier, flock -, wollig papier; foolscap -, propatria-, groot -, request- papier; foreign-post -, mail- papier;

glazed -, geglansd papier; imperial -, imperiaal-papier;
India -, Chineesch papier; letter -, post -, postpapier;
machine -, machinaal papier; note -, biljet-papier, oilcloth -, pitch -, wax-cloth -, wasdoek-papier; petition -,
request- schrijfpapier; -printing - drukpapier; royal -,
royal- papier; silver -, dun -, glad papier; size -, gelijmd papier; stained -, gekleurd papier; stamped -,
gezegeld -, zegelpapier; unsized -, ongelijmd papier;
unstamped -, ongezegeld -, vrij papier; waste -, oud
papier, misdruk; whity-brown -, gekleurd vloeipapier;
wove -, velijnpapier; wrapping -, - pak -, enveloppe -papier; writing -, schrijfpapier; a ream of -, een riem
papier (= 20 boek); a quire of -, een quatern papier;
2. behangsel(papier); 3. stuk papier, o.; 4. papillot, v.;
to put the hair in -, het haar in papillotten leggen; 5.
geschrift, handschrift; 6. dagblad, o. krant, v. tijdschrift,
o.; a daily -, een dagelijks uitkomend dagblad; weekly -,
weekblad; 7. dagblad - artikel; 8. opstel, o. verhandeling, v.
betoog; 9. (kh.) papier, o. wissel, m.; bank -, bankpapier;
mercantile -, llandelspapier; to pay in-, in papier betalen;
first -, , first-rate -, papier -, wissels op eerste huizen;
- on London, wissels op Londen; 10. muntpapier, papieren geld, o.; 11. -s, mv. akten, schrifturen, v. mv.
stukken, bescheiden, documenten, o. mv.; 12. (recht.) lijst,
rol, v.; trial -, rol van civiele processen; the remanent -,
rol van nog aanhangige gedingen; the peremptory-, orde
van den dag; 13. (zeev.) scheepspapieren, o. mv.
Paper, (pee'-pur), bn. 1. papieren, van papier; 2. (fig.)
* -BOARD, s. (drukk.) persplank, v. *- BaoK, S. 1. schrijfboek; 2. ongebonden boek, o. *- CASE, s. vloeiboek, o.
* -CIRCULATION, s. (kh.) banknoten in omloop, v. mv.
* -CREDIT, S. 1. (kh.) open crediet, o. vlottenhe schuld,
v.; 2. papieren geld, o. * -CURRENCY, S. muntpapier -, papierengeld in omloop, 0. * -CUTTER, s. papiersnijder, rn .
vouwbeen, o. * -FACED, bn. (fig.) met eon aangezicht als
wit papier, doodsbleek. *-(HANGER, m. behanger, m.
* -HANGINGS, s. mv. papieren behangsel, o. 5 -KITE, S.
vlieger, m. * -KNIFE, * -FOLDER, S. vouwbeen, 0. * -MIAKER, * -MANUFACTURER, m. papierfabrikant, m. *- MAN,
m. papierverkooper, winkelier in schrijf behoeften, m.
* -MANUFACTORY, S. papiermolen, m. - fabriek, v. *- MANUFACTURE, S. (het) papier maken. * -MEDiUssr, * -MONEY,
s. papierengeld, o. 5 -MERCHANT, m. papierkooper, m.
5 -MILL, s. papiermolen, m. 5 -MULBERRY, s. papier
papyrusplant, v. * -OFFICE, S.-moerbziën ,.
bewaarplaats der archieven, v. archief, o. 5 -PINS, s. mv.
brievenspelden, v.mv. 5 -PRINTS,S.mv. behangselpapieren,
0. mv. *- REED, s. (plant.) Egyptisch riet, o. papyrus, m.
5 -ROYAL, Zie ROYAL-PAPER. * -STAINER, m. 1. fabrikant
van behangselpapier; 2. behangselmaker, m. *- TRADE. S.
papierhandel, m. * VALUE, S. (kh.) waarde in papier,
papier-valuta, v. *- WAR, s. pennestrijd, m. *_WEIGHTS,
s. mv. papier -, brievendrukker, - dekker, m.
Paper, (pee'-pur), bw. 1. behangen; 2. in papier rollen,
- pakken; 3. ten papiere brengen. *- ED, dw. bn. behan-

gend enz.
Papescent, (pe-pes'-sent), bn. sappig, brijig.
Papess, (pee'-pes), s. pausin, v.
Paphian, (pee'- fi -un), bn. (fab.) paphisch, tot den dienst
van Venus' tempel op het eiland Paphos behoorend.
Paphlagonia, (pe-fie-gho' -ni -e), s. (oude aardr.) Paphlagonië (Klein- Azië), o.
Papeterie, (pep' -tri), s. tasch met los papier, papeterie, v.
Papier -maché, (pep'- je -ma'-sjee), s. gehard papier,
papier -maché, o.
Papil, (pep'-il), s. (ontl.) 1. tongklier; 2. tepel, v.
Papilio, (pe- pil'-i -o), s. vlinder, M. *-NACFOUS, (-nee'sjus), bn. den vlinder gelijkend, vlinderachtig; - flowers,
(plant.) vlinderbloemen.
Papilla, (pe- pil' -le), s. (mv. papillae), 1. tepeltje; 2.
kliertje, o. 5 -RY, 5 ...LOus, bn. (ontl.) met tepels bezet,
tepelvormig. * - TE, ('-et), ow. (ontl.)tot eentepel groeien,
- zich vormen. *...osF, bn. tepelachtig, vol tepels.
Papillote, (pep'-il-lot), s. (kapp.) papierrolletje, o. papillot , v.
Papinian,(pe-pin'- i -un),m.(Rom. gesch.) Papinianus (m. n.).
Papism, (pee'-pism), s. gmv. pausgezindheid, v. papisme,
pausdom, o. *...PIST, M. v. pausgezinde, papist, m. v.
*...PISTICAL, ( -pist-ik -ul), bn. pausgezind, paapsch.
*... PISTRY, (pe'- pist -ri), s. gmv. pauselijk stelsel, o. pauselijke heerschappij, v. *...PIZED, ('-pajzd), bn. tot het
pausdom overgehaald.
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Pappiness, (pep'-pi-nes), s. brijachtigheid, v.
Pappoose, (pep-poez'), S. kind (in Indië), o.
Pappous, (pep'-pus), bn. (plant.) weekharig, wollig.
Pappus, (pep'-pus), s. harige bloemkelk, m. pluim, v.
Pappy, (pep'-pi), bn. pap-, brijachtig, week.
Papua, (pep' joe-e), s. (aardr.) land der Papoes (Afrika), o.
Papulae,(pep' j oe-li), s. mv. (gen.) huidblaartjes, puistjes,
0. mv. *...LOSE, ('-oos), *...LOUS, ('-lus), bn. puistig.
Papyraceous, (pep'-i-ree'-sjus), *...REAN, (-pier'-i-un),
(plant.) tot den papyrus behoorend.
Papyrus, (pe-paj' -rus). s. papyrus (Egyptische plant), m.
Par, (paar), s. 1. gelijkheid, v.; 2. (kh.) pari, honderd ten
honderd, o.; - of exchange, wisselpari; above -, below
-, boven -, beneden pari; at -, al pari; 3. (fig.) below
-, beneden het' middelmatige; to be upon a - with, op
gelijke hoogte -, op gelijken rang zijn met; to get on a
- with, zich op gelijke hoogte verheffen als.
Parable, (per'-i-ble), bw. licht verkrijgbaar. *-, s. (red.)
gelijkenis, parabel, v. *-, bw. in gelijkenissen kleedes,
- voorstellen. *- D, dw. bn. in eerre gelijkenis voorgesteld.
Parabola, (pe-reb'-o-le), s. (mv. -bolae), (wisk.) parabool, kegelsnede, v. *...OLE, ('- o-lo), s. gelijkenis, parabel,
V. * ..OLIO, (-bol'-ik), -AL, (-bol-ik-nl), bn., -ALLY, bijw.
parabolisch. *...OLIFORM, (-bol'-i-form), ho. in parabolischen vorm. *...oLISM, (-reb'-o-lism), s. (alg.) parabolisme,
0. *...OLOID, (reb'-o-lojd), s. (meetk.) paraboloïde, v.
Paracelsus, (pe-re-sel' -zus), m. Paracelsus (Zwitsersch
geneeskundige), m. *...CELSIAN, (-sel'-sjun), m. volgeling
van Paracelsus, m. -, bn. volgens de wijze van Paracelsus, Paracelsisch.
Paracentesis, • (per-e-sen-ti'-zis), *...TESY, . S. (heelk.)
tapping, v.
Paracentric, (per-e- sen'-trik), *-AL, bn. (sterr.) van den
cirkel afwijkend, paracentrisch.
Parachronism, (pe- rek'-ro-nism), s. verkeerde tijdrekening, v. parachronisme, o.
Parachrose, (per'-e-kroos), s..verweering, taning van
kleur door de lucht, v.
Parachute, (per'-e-sjoet), s. valscherm, o. parachute, v.
Paraclete, (per'-e-kliet), s. (godg.) trooster, m.
Paraclose, (per'-e-kloos), s. schut, afschutsel, beschot, o.
Paracrostic, (per-e-kros'-tik), s. (dichtk,) parakrostikon
(vers waarvan de eerste regel al de beginletters der
volgende bevat), o.
Paracyanogen, (per-e-saj-en'-o-djin), s. (scheik.) afzetsel van kwik-cyane, o.
Parade, (pe-reed'), s. 1. exercitie-plein, o.; 2. (mil.)
parade, v.; to be on -, op de parade zijn; church -,
kerkparade; punishment-, afstraffing; 3. orde, schikking,
v.; 4. (schermk.) (het) pareeren, parade, v.; 5. praal, bluf,
m.; of your wealth make no -, pronk niet met uwe
rijkdommen; 6. stoet, m. f-, bw. 1. (mil.) laten -, doen
paradeeren; 2. pronken met. *-, ow. 1. (mil.) paradeeren,
parade houden; 2. defileeren; 3. (fig.) pronken, bluffen.
*-D, dw. bn. geparadeerd enz.; zie PARADE.
Paradigm, (per'-e-dim), s. voorbeeld, toonbeeld, o.
*-ATIC, (- digh-met'-ik), -AL, (-met -ik-nl), bn. voorbeeldig, paradigmatisch. -, m. (kerk. gesch.) levensbeschrijver van heiligen, m.*-ATIZE, (-digh'-me-tajz),bw.
als voorbeeld stellen, - aanhalen.
Parading, (pe- ree'- ding), dw. bn. paradeerend. f -, s.
(het) paradeeren enz.; zie PARADE, bw. en ow.
Paradise, (per'-e-dajz), s. paradijs, Eden, o.; - lost, het
verloren Paradijs; - redeemed, het herwonnen Paradijs
(dichtstukken van Milton); bird of -, paradijsvogel; pied
bird of -, paradijsraaf; grains of -, paradijskorrels
(soort peper); the fool's -, luilekkerland; to bring any
one in the fool's -, iem. gouden bergen beloven.
* -APPLE, s. paradijsappel (soort kookappel), m. *-A l
(-dis'-i-e), S. mv. geslacht der paradijsvogels, o.
(-dis'-i-un),...SIACAL, (-di-zaj'-e-kul), bn. tot het paradijs
behoorend, paradijs... *-CRACKLE, S. martijnsvogel, m.
*-JACAMAR, S. zwaluwstaart, m.
Paradox, (per'-e-doks), s. drogreden, v. *-AL, ('-ul),
*-ICAL.(-doks'- ik-ul), bn.,-LY, bijw. valsch redeneerend,
door -, met drogredenen, paradoxaal.*-ICALNEss,(-doks'i-kul-nes), s. (het) valsch redeneeren, (het) paradoxale.
*-OLOGY, (- ol'-o-dji), s. gmv. gebruik van paradoxen, o.
Paradrome, (per'-e- drom), s. (bk.) open gaanderij, v.
Parafine, (per'-e-fien), s. olie uit houtteer, parafine, v.
Parage, (per'-idsj), s. (recht.) gelijkheid van geboorte,
gelijke deelgerechtigdheid bij erfenissen, v.

PAR.
Paragoge, (per-e-ghoodsj'), s. (taalk.) bijvoeging (van een
letter of lettergreep), v. *...GOGIC, (-ghodsj'-ik), -AL,
bn. (taalk.) bijgevoegd, vermeerderend.
Paragon, (per'-e-ghun), s. 1. toonbeeld, model, o.; a of beauty, een model van schoonheid; 2. soort drukletter, v.; 3. volkomen witte diamant, m. *-, bw. 1. ten
voorbeeld-, ter navolging stellen, 2. evenaren. *-, ow.
op zijde streven.
Paragram, (per'-e-ghrem), s. woordspeling, calembourg,
v. * -MATIST, (-ghrem'-o-tist), m. maker van woordspe
-linge,va
calembours, m.
Paragraph, (per'-e-ghref), s. 1. zinsnede, paragraaf; 2.
(drukk.) alinea (ook zek. teeken §), v.; 3. dagbladartikel,
o.; 4. strophe, v. *-, bw. 1. in paragrafen afdeelen; 2.
artikels schrijven in een dagblad; I am -ed in the newspapers, men heeft over mij in de dagbladen geschreven.
* -ED, dw. bn. geparagrafeerd enz. *- Ic, (-ghref'-ik),.
* -ICAL, (-ghref'-ik-ul), bn., -LY, bijw. paragrafisch,
bij paragrafen.
Paraguay, (per'-e-ghee), s. Paraguay (Zuid-Amerika), o.
Parahelion, (per-e-hiljen), s. nevenzon, bijzon, v.
Paralepsis, (per-e-lep'-sis), *...sy, (per'-e-lep-si), s. (red.)
schijnbare weglating, paralepsis, v.
Paralipomena, (per-e- li-pom'-i-ne), s. mv. kronijken, v..
mv. gedenkschriften, o. mv.
Parallactic, (per-el -lek'-tik), *- AL, bn. (sterr.) parallactisch. *...LAX, (per'-el-leks), s. verschilzicht, o. parallax, v.
Parallel, (per'-el-lel), bn., *_LY, bijes. 1. to -, (meetk.)
evenwijdig (met); - to one another, onderling evenwijdig;
to run - to, evenwijdig lospen met; to keep - with,
evenwijdig blijven met; (fig.) zich op gelijke hoogte houden met; 2. (fig.) gelijk, van gelijke richting; 3. overeen
evenwijdige lijn,-komstig.*,1(enr.)
parallel, v. breedtecirkel, m.; 2. evenwijdte, evenwijdige
richting; 3. (fig.) overeenkomst,gelijkheid;4.vergelijking,
v.; to draw a - between, een vergelijking maken, een
parallel trekken tusschen ; 5. evenbeeld, o.; his - is
scarcely to be found, zijn evenbeeld -, zijns gelijke is
schaarsch te vinden; 6. (vest.) parallel (schans), v.
*- JOINT, S. aangehecht parallelogram, o. *- MOTION, S.
(stoomw.) parallelbeweging (van Watt), v. *-MOTIONBAR, S. (stoomw.) parallelstang, v. * -MOTION-SIDE-ROD,
s. paralleltrekstang, v. *- ROD, s. parallelroede, v.
* -RULER, s. parallel- liniaal, o. trekker, m.
Parallel, (per'-el-lel), bw. 1. evenwijdig plaatsen, - zetten; 2. beantwoorden aan; 3. evenaren, gelijken op (naar);
4. vergelijken met. *- ABLE, ('- i - hi), bn. (w. g.) vergelijkbaar; as is not -, waarbij niets te vergelijken is.
* -ED, ('-leld), dw. bn. evenwijdig geplaatst enz.; zie
PARALLEL, bw. * -. ISM, S. 1. evenwijdigheid; 2. gelijkheid, overeenkomst; 3. vergelijking, v.
Parallelogram, (per-el- lel'-o-ghrem), s. (meetk.) evenwijdig langwerpig vierkant, parallelogram, o.
(-ghrem' -ik), -AL, bn. als een parallelogram.
Parallelopiped, (per-el- lel-o-paj'pid), s. (meetk.) figuur
met zes rechthoekige zijden, parallelopipedum, o.
Paralogism, (pe-rel' -o-djism), *...OGY, (rel'-o-dji), s.
(red.) valsche redeneering, valsche sluitrede, v. *...OGIZE,
('- s-djaiz), ow. (red.) valsch redeneeren.
Paralysis, (pe- rel'-i-zis), s. (gen.) beroerte, verlamming,
V. 5 ...LYTIC, (-lit'-ik), -AL, bn. verlamd ; - stroke
aanval van beroerte; - hand, verlamde hand. *-, m.
v. die verlamd is, lijder -, lijderes aan verlamming ; m.
v. * ... LYZE, (per'-e-lajz), bw. verlammen. -D, dw. bn.
verlamd, door beroerte getroffen. ..ING, dw. bn. verlammend.
Parameter, (pe-rem'- i-tur), s. (meetk.) constante lijn,
v. parameter, m.
Paramount, (per'-e-maaunt), bn. 1. hoogst, onbeperkt
(in macht); lord - , opperleenheer; 2. opperst, aarts; traitor, aartsschelm, landverrader. *-, m. opperste (leenheer), heer, souverein, m.
Paramour, (per'-e-moer), m. v. beminde, liefste, m. v.
Paranaphthaline, (per-e-nef'-the-lin), s. (scheik.) mengsel van parafine en naphthaline, o.
Paranthine, (pe-ren'-thin), s. korrelig asbest, o.
Paranymph, (per'-e- nimf), m. 1. bruidsjongen; 2. paranymph (bij promotiën aan hoogesc'iolen); 3. (fig.) steun,
m. hulp, v.
Parapegm, (per'-e-pem), s. 1. (sterr.) astronomische tafel; 2. (oudt.) wetstafel, v.

PAR.

PAR.

Parapet, (per'-e-pet), s. (vest.) borstwering, v. parapet, o.

uitgedroogd zijn; to be -ed with thirst, versmachten van
dorst; to - up, opdroogen. *-ED, (paartsjt), dw. bn.

* -WALL, S. (vest.) voormuur, m.
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Paraph, (per'-ef), s. naamkrul (onder eene handteekeverdroogd enz.; zie PARCH, bw. en ow. *-EDNESS, s.
ning), v.
gmv. verdroogde -, verschroeide toestand, m. *-ING,
Paraphernal, (per-e-fur' -nul), bn. (recht.) meer dan tot
dw. bn., -LY, bijw. verdrogend enz -, s. 1. (het)
het huwelijksgoed der vrouw behoorend. *-IA, (-nee'verdrogen enz.; zie PARCH, bw. en ow.; 2. verschroeiing,
li-e), s. mv. (recht.) goed-, o. sieraden door de vrouw buiten
verdroging, v.
haar huwelijksgoed aangebracht. o. mv. lijf bezit, o.
Parchment, (paartsj'-ment), s. perkament, o.; roll of
Paraphimosis, (per-e-fi'-mo-zis), s. (gen.) voorhuids-, perkamentrol, v.; - deed, akte op perkament; ziekte, v. -gezwel, o. Spaansche kraag, v.
label, perkamentstrook. *-MAKER, M. perkamentmaker,
Paraphonia, (per-e-fo'-ni-e), s. stemverandering, v.
Paraphrase, (per'-e-frees), s. (red.) uitlegging, omschrijving; tekstverklaring, v. *-, bw. uitleggen, verklaren,
omschrijven. *-D, dw. bn. omschreven. *...ING, dw. bn.
omschrijvend.
Paraphrast, (per'-e-frest), m. (lett.) omschrjver, ver
-Ic, (-frest'-ik) , * -ICAL, ('-ik-nl), bn., -LY,-klarde,m.*
bijw. omschrijvend, verklarend.
Paraphrenitis, (per-e-fri-naj-tis), s. (gen.) middelrifsontsteking, v.
Paraplegy, (per'-e-pli-dji), s. (-ies) (gen.) algemeene verlamming (behalve het ho fd), v.
Paraquet, (per-e-kiet'), *... QUITO, (-kie'-to), s. parkiet,
kleine papegaai, m.
Parasang, (per'-e-seng), s. parasang (oud-Perzische leng
Eng. mijl), m.
-tema=4.
Parascene, (per - e - sien'), *... SCENIUM, (-si e'-ni-uni), s.kleedkamer, foyer (der oud-Romeinsche tooneelspelers), v. o.
Parasceuastic, (per-e-su-es'-tik), bn. voorbereidend.
Paraseeve, (pe-re--siev'), s. -voorbereiding, v. ingang van
den (Israelietischen) sabbath, m.
Paraselene, (per-e-si -li'-ni), s. (stern) bijmaan. v.
Parasite, (per'-e-sajt), m. 1. tafelschuimer, klaplooper,
m.; 2. woekerplant, v. *...Ic, (-sit' -ik), *... ICAL, ('-ik-ul),
bn., -LY, bijw. 1. tafelschuimend, klaploopend; 2. (plant.)
woekerend. *... ISM, (-per'-e-sit-ism), S. tafelschuimerij, v.
(het) klaploopen.
Parasol, (per'-e -sol), S. zonnescherm, o. parasol, m. *-ETTE,
(-et'), s. kleine -, kinder-parasol, m.
Parasynaxis, (per-e -si-neks'-is), s. onwettige vergadering, v.
Parataxis, (per-e-teks'-is), s. (taalk.) onregelmatige woordvoeging, v.
Parathesis, (pe-reth'-i-zisl, s. 1. (taalk.) woorden in denzelfden naamval staande; 2. teksthaakjes ([ ]), o. mv.
Paratomous, (pe-ret'-o-mus), bn. ongelijkmatig gekloofd.
Paravail, (per-e- weel'), bn. (leenst.) onderste, gemeenste
(leenman). .
Paravant, (per'-e-wan), *...AVAUNT, ('-a- woont), bijw. 1.
in front; 2. (fig.) openbaar, openlijk.
Parboil, (paar'-bojl), bw. 1. af-, half- koken; 2. (gen.)
puisten verwekken (op de huid). *-FD, dw. bn. afgekookt enz.; zie PARBOIL .
Parbreak, (paar'-breek), bw. en ow. , braken. *-, s.
braaksel, o.
Parbuckle, (paar'-bu-kl), s. (zeev.) schrooitouw, o.
Parcae, (paar'-si), v. mv. (fab.) schikgodinnen, parcen,
V. mv.
Parcel, (paar'-sul), s. 1. sprank, v. deeltje; 2. deel (van
een geheel), o.; to have part and - of, part en deel hebben van; to be of a - with, overeenkomen met, behooren bij ; 3. stofdeeltje, o. molecuul, v.; 4. (kl.) pak, pakket, o. partij (goederen), v.; to forward, to send a -,
eene partij goederen af-, verzenden; bill of-, factuur, v.;
by -s, stukswijze: bill of -, gespecifieerde rekening;;
5. (recht.) lijst, opgave (in Bene akte); 6. bende, v. hoop
m.; - of people, hoop volk; - of fair words, vloed van
mooie woorden; - gilt, deels verguld; - bawd, iem.
die niet geheel vrij is van koppelarij. -, bw. 1. in
stukjes verdeelen, verbrokkelen; 2. uitdeelen, verdeelen
(onder); 3. - up, vermeerderen; 4.(zeev.) smarten (met oud

zeildoek bekleeden); to - a seam , een naadpresenningen;

5. to - out, uitdeelen. *-, brr. half, ten halve; a - poet,

een half-dichter. *-ED, ('-suld), dw. bn. verdeeld enz.;
zie PARCEL , bw. *-ING, dw. bn. verdeelend enz. -, s. 1.

(het) verdeelen enz., zie PARCEL, bw.; 2. (zeev.) smarting, v.

Parcenary, (paar' -si-ne-ri), s. (recht.) onverdeeld erfdeel,

o.; in -, (recht.) onverdeeld.
Parcener, (paar'-si-nur), m. (recht.) medeërfgenaam,
medeëigenaar, m.
Parch, (paartsj), bw. en ow. 1. roosten, braden, verschroeien; 2. verdrogen (de keel, den grond); to be -ed,

M. 5 -PARER, M. perkamentschaver, m. *_RUNNER, m.

perkament-liniaal, o.
Parcity, (paar'-si-ti), S. zuinigheid, v.
Pard, (paard), s. luipaard, in.; ieder gevlekt roofdier.
Pardon, (paar'-dn), s. gmv. vergiffenis, genade, v.; to ask
-, to beg -, om vergiffenis -, excuus vragen; I beg your
-, ik vraag excuus; I beg your - for, veroorloof mij te,
neem niet kwalijk dat ik; to obtain (receive) the king's
-, van den koning genade krijgen. *-, bw. vergeven,
vergiffenis schenken aan, begenadigen, niet kwalijk ne
- me for having forgotten it, vergeef mij dat-men;
ik het vergeten heb; - me, neem niet kwalijk; - the
offender, vergeef den misdadiger, vergeef hem die u beleedigd heeft ; is he - ed ? heeft hij genade gekregen? I
- thee thy live, (Shak.) ik schonk u het leven. *-ABLE,
('-i-ble), bn., * -ABLY, ('-i-bli), bijw. vergeeflijk, verschoonbaar . * -ABLENESS, ('-i-bl-nes), s. vergeeflijkheid,
verschoonbaarheid, v. *-ED, ('-dund), dw. bn. vergeven,
begenadigd. *-ER, ('-ur), m. v. vergevensgezinde, die
vergiffenis schenkt.(r. k.)verkooper van aflaten,m.* -ING,
dw. bn. vergevend enz; - power, recht van genade,- van
gratie. -, s. (het) vergeven enz. *-MONGER, m. aflaat
-verkop,m.
Pare, (peer), bw. 1. schillen (een vrucht), pellen (een
noot); 2. afknippen (nagels); 3. (hoefsm.) afsteken (de
hoeven); 4. snoeien; 5. (fig.) besnoeien, bekorten (rechten);
6. to - off, afschillen enz., afkorten enz. *-D, (peerd),
dw. bn. geschild enz.; zie PARE, bw.
Paregoric, (per -i-ghor' -ik), bn. (gen.) verzachtend, pijnstillend. *-, S. pijnstillend middel, o.
Parelcon, (pe-ril'-kun), s. (taalk.) toevoegsel, o.
Parell, (per'-el), s. (wijpk.) mengsel tegen het aanzetten
van wijn, o.
Parembole, (pe-rem'-bool), s. (red.) tusschenzin, m.
-woord, o.
Parenchyma, (pe-ren'-ki-me), s. (ontl. en plant.) merg,
0. *-TA, (-kim'-e-te), mv. merghoudenden (dieren, planten), *-TOUS, ( -kim' e-tus), *...MoL ^, (-ren'-ki-mus), bn.
mergachtig, merghoudend.
Parenesis, (pe- ren'-i-zis), s. overreding, vermaning, v.
*... NETIC ,(-net'-ik) ,-AL, bn.l.vermanend;2.aanmoedigend.
Parent, (per' -ent), m. v. vader, m. moeder, v.; (ook fig.);
idleness is Me - of vice, luiheid is de moeder der ondeugd ; the -s, de ouders . * -AGE, ('-idsj), s. geboorte,
afkomst, v.; of low -, van lage geboorte. *-AL, (-perent'-ul), bn.,* -ALLY , ('-ui-li), bijw. vaderlijk, moederlijk,
ouderlijk. * -ATION, (-ee'-sjun), s. gmv. lijkrede, v. eerbewijs aan een afgestorvene. o.
Parenthesis, (pe-ren' -thi-zis), s. (mv. -sos), (red.) 1.
tusschenzin, m.; in a -, tusschen in, tusschen twee
haakjes; by way of -, bij wijze van tusschenzin; 2.
(spraakk.) tusscheninstellingsteeken, o. teksthaakjes,
0. mV. * ...THETIC, (-thet' -ik), -AL, bn ., -ALLY, bljw.
tusschen, in parenthesis.
Parenticide, (pe-rent' -i -sajd), m. oudermoordenaar, vader-, moedermoorder, m.
Parentless, (per'- ent-les), ho. ouderloos.
Parer, (peer'-ur), m. v. schiller, peller, -ster (van vruchten), m. v. *-, s. 1. werktuig om te schillen enz.;
snoeimesje enz.; 2. (hoefsm.) veegmes, o,
Parergy, (per'-ur-dji), s. bijzaak, v. bagatel, o.
Pargasite, (paar'-ghes-ajt), s. (delfst.) soort horenblende,v.
Parget, (paar'-dj et), s.1.(delfst.)gipssteen,m.pleister,o.metselkalk, v.; 2. blanketsel, o. *-, bw. 1. pleisteren,
bestrijken met kalk; 2. blanketten, *-ED, dw. bn. gepleisterd. *-ER, m. 1. pleisteraar, bestrijker met kalk;
2. blanketter, m . * -ING, dw. bn. pleisterend enz. -,
s. (het) pleisteren enz.
Parhelion, (per-hi'-li-un), s. (mv. -helia), *...HELIUM,
(-hi'-li-um), s. sterr.) bijzon, v.
Paria, (pee'-ri-e), m. 1. paria (afstammeling van een onderworpen ras in Hindostan); 2. (fig.) verstooteling, m.
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.Parial, (pe'-ri-ul), S. (kaarts.) drie kaarten van dezelfde
soort, (azen, heeren), v. mv. pair-royal, o.
.Parian, (pee'-ri-un), bn. Parisch, van (het eiland) Paros;
- marble, Parisch marmer.
Parietal, (pe-raj' -i-tul), bn. 1. (ontl.) tot het voorhoofd
behoorend; - bones, voorhoofds-, zijbeenderen; 2. (plant.)
buitenst. *...TARY, ('-te-ri), s. (plant.) muurkruid, o.
Parietine, (pe-raj'-i-tajn), s. stuk van een muur, o.
Paring, (peer'-ing), dw. bn. schillend enz.; - chisel,
groote timmermansbeitel. *-, s. 1. (het) schillen enz.;
zie PARE, bw.; 2. schil,v. afval (van vruchten); 3. snoeisel
(van ijzer), o.; 4. (kunst.) herstelling, v. *- KNI}E, s.
(schoenra) snijmes, veegmes, o.
Paris, (per'-is), m. (fab.) Paris (m. n.). *-, s. 1. (aardr.)
Parijs (Frankrijk), o.; 2. (plant.) woudbezie, v.
.Parish, (per-isj), s. parochie, kerkgemeente, v.; to be
upon the -, door de parochie bedeeld worden. * - , bn.
van de parochie, parochiaal. * -ALLOWANCE, s. armen
CHURCH, s. parochiale kerk, v.-geld,o.binv*
* -CLERK, m. parochie-klerk, sacristein, m. *- GIRL, V.
meisje door de parochie bedeeld, o. *- PooR, m. v, bedeelde, armlastige, m. v.
Parishioner, (pe-risj'-un-ur), m. v. ledemaat, m. v.
parochielid, o.
Parisian, (pe-ri'-zjun), bn. Parijsch. *-, m. v. Parijzenaar,
m. Parijsche (vrouw), v.
Parisyllabie, (pe-ri-sil- leb'-ik), *- AL, bn. van gelijk getal lettergrepen (in alle verbuigingen).
Paritor, (per'-i-tor), m. Zie APPARITOR.
Parity, (per'-i-ti), s. 1. gmv. gelijkheid; 2. gelijkwaardig
by an exact - of reason, juist op denzelfden grond.-heid,v.;
Park, (paark), s. 1. park, o.; St. James' -, het park van
St-James (te Londen); 2. perk, o. hof, m.; 3. (mii.) park
(artillerie), o. *- FLOWER, s. madeliefje, o. * -KEEPER,
m. parkopzichter, -wachter, m. *- LEAVES, s. mv. (plant.)'
St.-Janskruid, o.
Park, (paark), bw. inperken, ompalen. *- ED, (-paar'-kd),
dw. bn. ompaald. *- ER, (-' ur), m. park-, veldwachter, m.
Parlance, (paar'-luns), s. 1. gesprek, o.; 2. taal, v.; in
common -, in gewone taal; 3. spreekwijze, v.
Parle, (paar'), ow. (Shak.) praten, spreken.
Parley, (paar-li), s. 1. mondgesprek, overleg, o.; to enter
into a -, in mondgesprek treden; to summon a -, om
een mondgesprek vragen; to come to a -, (mil.) parlementeeren; to yield on -, onvoorwaardelijk toetreden; it
was beyond -, de tijd van onderhandelen was voorbij;
•2. (mil.) teeken van overgave, o. chamade, v.; to beat a
-, de chamade slaan. *-, ow. 1. praten, spreken; 2.
onderhandelen; 3. (mil.) parlementeeren.
Parliament, (paar'-li-ment), s. 1. parlement, o. volks
the houses of -, de beide huizen-vertgnwodi,.;
van het parlement; seat in -, zitting in het parlement,
- in het huis der gemeenten; to summon, to convene a-,
een parlement bijeenroepen; meeting of -, bijeenkomst
van het parlement; the sitii, s of -, de zittingen van
het parlement; act of --. rlementsakte, -wet; in assembled, vergaderd in parlement; to prorogue the -,
het parlement verdagen, - schorsen; to dissolve the -,
het parlement ontbinden; the long -, het lange parlement (onder Karel I); rump -, romp-parlement (na
Cromwell in 1659); the high court of -, het hof der
(Eng.) Pairs; lack-learning -, ongeletterd parlement; 2.
(soort) snijkoek, m. *- KEEL, s. (zeevr) halve kieling, v.
*-HousE, s. parlementsgebouw, -paleis, o. *_MAN, m.
lid van het parlement, 0. *-ROLL, S. notulen van de
parlementszittingen, v. mv.
Parliamentarian, (paar-li-ment -ee'-ri-un), *...EER, (-ier'),
m. v. parlementsgezinde, m. v. *-, bn. parlementsgezind. *...ARY, ('-e-ni), bn. tot een -, tot het parlement
behoorend, parlements..., parlementair; - train, passenger, trein -, reiziger der derde klasse.
Parlor, (paar'lur), s. 1. spreekkamer, v. -vertrek, o.; 2.
ontvangkamer; 3. eetzaal, v.
Parlous, (paar'-lus), bn. fijn, sluw. *-ss, s. gmv. fijn
sluwheid, v.
-heid,
Parma, (per'-me), s. (aardr.) Parma (Italië), o.
Parmacety, (paar'-me-sit' -i), S. Zie SPERMACETY.
Parmesan, (paar-mi-zen'), bn. Parmezaansch, van Parma;
the -s, de Parmezanen; - cheese, Parmezaansche kaas.
Parnassus, (paar-nes' -sus), s. (aardr.) Parnassus (berg),
m. *...ASSIAN, (-nesj'-un), bn. van den Parnassus.
Parnel, (paar'-nil), v. slet, deern, v.

PAR.
Parnel, (per'-nel), m. Thomas Parnel (Eng. dichter,
1679-1717).
Parochial, (pe-ro'-ki-ul), bn., *_LY, bijw. parochiaal,
parochie... * - ITY, (el'-i-ti), s. gmv. (het) parochiale, lidmaatschap eener parochie, o.
Parochian, (pe-ro'-ki-un), bn. parochiaal. *-. m. v. lidmaat eener parochie, - eener parochiale kerk, m. v.
Parodic, (pe-rod' -ik), * - AL, (-rod'- ik-ul), bn. in boertigen
stijl omgewerkt, geparodiëerd. *...DIST, (per'-o- dist), m.
parodiën- schrijver, m.
Parody, (per'-o-di), s. (-ies), spotschrift van ernst in boert
omgewerkt, -gedicht, o. parodie, v. *-, bw. boertig omwerken, parodieeren.
Parol, (pe-rol'), *...oLE, (-rool'), s. 1. woord, o.; by -,
(recht.) mondeling; 2. pleitrede, v. pleidooi; 3. (mil.)
wachtwoord, parool, o. consigne, v.; 4. eerewoord, o.; a
prisoner on -, een gevangene op eerewoord (met stads-,
huis- of kamerarrest).
Paronomasia, (per-o-no- mee'-zji-e), *...MASY, (-nom'-e-zi),
s. (red.) gebruik van gelijkluidende woorden, o. paronomasie, v. *...MASTIC, (-mes'-tik), -AL, bn. (red.) paronomastisch.
Paronychia, (per-o-nik'-i-e), m. (heelk.) dwangnagel, m.
Paronymous, (pe-ron'-i-mus), bn. (taalk.) gelijkluidend.
Paroquet, (per'-o-ket), s. kleine papegaai, m.
Parotid, (pe-rot'-id), bn. (ontl.) tot de oorklieren behoorend; - glands, oorklieren. *...oTIS, (-ro'-tis), s. 1. (ontl.)
oorklier, v.; 2. (heelk.) oorgezwel, o. oorzweer, v.
Paroxysm, (per'-oks-ism), s. 1. (gen.) hevige aanval, rn.
hoogste spanning, v. *- AL, (- is'-mul), bn. 1. hevigst; 2.
uit een paroxysnie ontstaan.
Parquetry, (paar'-ket-ri). s. (-ies), 1. ingelegde vloer, m.;
2. (zeev.) beschotwerk, o.
Parr, (paar), s. jonge -, eenjarige zalm, m.
Parrakeet, (per'-re-kiet), s. parkiet, kleine papegaai, m.
Parrel, (per'-il), s. (zeev.) rak, o.; ribs of the -, rakkeslede; to fasten the -, rakketaliën vastleggen. *_ R AL
LIARD, S. ophaler van het rak, m * - ROPE, s. rakketouw,
0. *-TRUCK, S. rakkloot, M. *-TRUSS, s. rakketros, m.
Parrhesia, (per ri'- zji-e), S. stoutmoedige taal, v.
Parricide, (per -ri-saj d), s. vader-, moedermoord, m. -,
m. v. vader-, moedermoordenaar, -naves, m. v. *-, s.
landverraad, o. koningsmoord, m. *...CIDAL, (-sajd'-ul),
*...CIDIOUS, (-sid'-i-us), bn. vader-, moedermoordend.
Parried, (per'-rid), dw. bn. afgeweerd.
Parrock, (per' -rok), Zie PADDOCK.
Parrot, (per'-rot), s. papegaai, M. 5 -COAL, s. papegaaikolen, v. mv. * - FISH, s. papegaaivisch, M. * -«EED,
s. boeconia (tropische heester), v.
Parrotry, (per'-rot-ri), s. gmv. (fig.) papegaaienwerk, o.
nabauwerij, v.
Parry, (per'-ri), bw. 1. afweren (een slag); 2. (schermk.)
pareoren; to - and thrust, riposteeren; 3. (fig.) uitwijken,
vermijden. *- ING, dw. bn. afwerend enz. -, s. (het)
afweren enz.; zie PARRY, bw.
Parse, (paars), bw. (taalk.) ontleden, analyseeren.
Parsee, (paar' -sie), m. vuuraanbidder, pars, m. *-Isar,
s. godsdienst der parsen, m. vuuraanbidding, v.
Parsimonious, (paar-si-mo'-ni-us), bn., * - LY, bijw.
karig, uiterst zuinig. *- NESS, s. karigheid, v.
Parsimony, (paar'-si -mo-ni), s. gmv. karigheid, v.
Parsing, (paars'-ing), dw. bn. (taalk.) ontledend. *-, s.
1. (het) ontleden; 2. ontleding, analyse, v.
Parsley, (paars'-li),s.(plant.)peterselie,v. *-FARN,S.(plant.)
druiven-, watervaren, v. * - PERT, S. (plant.) steeneppe, v.
Parsnip, Parsnep, (paars'-nip), s. (plant.) pastenaak,
pinkstenaak, v.; cow's -, wilde rozemarijn.
Parson, (paar'-sun), m. 1. (r. k.) pastoor; 2. geestelijke,
leeraar, M. *-AGE, ('-se-nidsj ), s. 1. pastoorschap; 2.
pastorie, v. * -AGE-HOUSE, S. pastorie, pastoorswoning, v.
Parsoned, (paar'-sund), bn. een pastoor betreffend,
pastoors...
Part, (paart), 2. 1. deel, gedeelte, o.; the greatest -, the
most -, het grootste -, het meerendeel; for the most -,
voor het meerendeel; (ook) meestentijds; the fore -, de
voorzijde, het voorste deel; the lower -, the nether -,
het benedeneinde; the upper -, het bovendeel; to be of, to form - of, een deel uitmaken, - vormen van;
to be (forma) - and parcel of, (recht.) een integreerend
deel uitmaken van; three -s of lime with two of sand,
drie deelen kalk en twee deelen zand; this was no - of
his character, dit behoorde niet tot zijn karakter; 2.
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PAR.
aandeel, o. portie, v.; for my -, wat mij betreft; voor
mijn deel; he made five -s, hij maakte vijf portiën; to
have a - in, aandeel hebben in; to have no - in, geen
deel hebben in, de hand niet hebben in; to take - in,
deel nemen aan, - in; let me bear my - of danger, laat
mij mijn aandeel in het gevaar; 3. (zeev.) part van touwwerk, o.; running -, loopende part, loopend want; 4.
streek, v. land, o.; this plant is not found in our -s,
deze plant wordt in onze streken niet gevonden; all -s
resound with plaints, van alle kanten komen klachten in,
- verheffen zich klachten; 5. (stads) kwartier, o. wijk, v.;
the fashionable -, de fatsoenlijke wijk; 6. (fig.) zijde,
partij, v.; I could not expect less of his -, ik verwachtte
niet minder van zijne zijde; they took his -, zij kozen
zijne partij, namen partij voor hem; they took - with
his brother, zij namen partij voor zijnen broeder; 7. meening,
v.; to take in good -, in ill -, goed -, kwalijk opnemen;
S. (toon.) rol, v. karakter, o.; to act, to perform, to ploy
a -, eene rol spelen, een persoon voorstellen; what are you to act? in welk karakter zult gij optreden? do
your -, doe uwen plicht, doe wat u toekomt te doen;
to act the - of a wise man, als wijs mensch handelen;
it was not his - to, het was niet zijn plicht om.... het
kwam hem niet toe om...; to perform the --s of, de
functiën verrichten van; 9. aflevering, v.; to publish in
-s, bij -, in afleveringen uitgeven (een boek); 10. (muz.)
partij, v.; he plays his -, hij speelt zijne partij. *-owNER,
m. (kh.) medereeder, uI. *-PAYMENT, s. betaling op
rekening, v. *- sraGiNG, S. (muz.) veelstemmig gezang,
o. *-s, mv. 1. talenten, o. mv. gaven, v. mv.; a waan af
-, een man van talent, een bekwaam man; a man of
very quick -, een man van zeer vlugge geestvermogens;
2. (taalk.) - of speech, deelen der rede; 3. (wisk.) aliquot
- ,evenmatige doelen; aliquant-, niet - evenmatige deelen.
Part, (paart), bw. en ow. 1. doelen, verdeelen; 2. schei
he -s his hair in front, hij draagt-den;vabrg
zijne haren op het voorhoofd gescheiden; the seas that
- the French and English, de zeeën die Franschen en
Engelschen gescheiden houden; the night did - our
weary powers, de nacht scheidde onze afgematte legers;
we must -, wij moeten scheiden; to - company, uiteengaan (van gezelschap), zich van een schip (van eene
vloot) verwijderen; 3. (gen.) afscheiden (vochten enz.);
4. (scheik.) scheiden; 5. (zeev.) breken; losgaan; driftig
worden; 6. - from, with, zich ontdoen van; we are to
- with, wij moeten ons ontdoen van; I will not - with
it at any price, ik zal er mij tot geenen prijs van ontdoen; he -cd with his horse to a countryman, hij verkocht zijn paard aan een landman; 7. afzien van; to with. rights, afstand doen van rechten; to - with life, zijn
leven opofferen; 8. -for, vertrekken (naar); 9.deel hebben
(in); 10. to - asunder, losmaken; losgaan, losspringen.
Partable, (paart' - i -bl), bn. verdeelbaar; zie PARTIBLE.
Partage, (paart' -idsj), s. (w. g.) verdeeling, v.
Partake, (par- teek'), ow. - of (onr. zie TAKE), 1. deel
nemen, deelen (in); they - of the some labors, zij deelen
in dezelfde werkzaamheden; we partook together of an
early dinner, wij gebruikten te zameli vroegtijdig ons middagmaal; 2. iets hebben van, gelijken naar; these expeditions - of warlike character, deze tochten hebben een
oorlogzuchtig karakter; 3. (gem.) eten, nuttigen. *- N,
(- teek' -n), dw. gedeeld (met) enz.; zie PARTAKE. *-R,
('-ur), m. v. 1. deelnemer, -neemster; deelhebber, -ster,
m. v.; didst thou make us - of a little pain liet gij ons
een gering deel van de winst genieten ? I became a oof leis pleasures, ik werd deelhebber in zijne vermaken;
2. medeplichtige, m. v. *...ING, dw. ho. deelend (in) enz.
-. s. (het) deelen in enz.; zie PARTAKE.
Parted, (paart' -id), dw. bn. gedeeld, gescheiden enz.;
zie PART, bw.; - lips, gapende mond.
Parter, (paart' -ur), m. v. scheider, deelex, -ster, in. v.
Parterre, (par-ter'), s. 1. (toon.) bak, m. parterre; 2. bloe-

menbed, o.
Parthenic, (paar- then' -ik), bn. (Gr. gesch.) tot de Spartaansche Partheniae behoorend, Parthenisch.
Parthenon, (paar' -thi-nun), s. Parthenon (tempel van
Pallas te Athene), o.
Parthia, (per'-thi-e), s. (oude aardr.) Parthië, het land
der Parthen (bij den Kaukasus), o. *- N, ('-un), ho. Parthisch. -, m. v. Parth, m. Parthische (vrouw).
Partial, (paar' -sjul), bn.. 5 -LY, bijw. - to, 1. partijdig,
eenzijdig, -lijk (voor, tegen); -acceptance, (kh.) voorwaar-
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delijke acceptatie; 2. gehecht (aan); ingenomen (met);
to show one's self - to, smaak verraden voor; are not
critics - to their judgment? heeft niet ieder beoordeel aar een hoogen dunk van zijn verstand ? he was not to an ostentatious display of wealth, hij hield er niet van

ijdele vertooning van zijnen rijkdom te maken; 3. gedeeltelijk, deels; 4. bijzonder; - evil, eigenaardige kwaal.
- BONDS, s. mv. (fin.) partiaal- certificaten, 0. mv. *- IST,
m. (w. g.) partijdige, eenzijdige, m. *- ITY, (-sjal'- i -ti),
*- NEss. s. 1. partijdigheid, eenzijdigheid; 2. voorliefde,
neiging, v. smaak (voor), m.; 3. zwak, ingenomenheid,
v. *- izE, (paar' -sjel-ajz), bw. (Shak.) partijdig maken.
*- SALES, S. mv. partieele verkoopen, m. inv.
Partibility, (paart-i-bil' - i -ti), s. gmv. verdeelbaarheid,
v. * ... IBLE, (paart' - i -bl), bn. verdeelbaar.
Participable, (paar -tis'- i -pi-bl), bn. vatbaar voor deel
-nemig
(aan).
Participant, (paar -tis' -i- punt), bn., *- LY, bijw. deelend
(in); deelnemend (aan). *-, m. v. deelnemer, - hebber,
deelneemster, -hebster, m. v.
Participate, (paar -tis' -i -pet), bw. 1. - in, of, doelen, deel
nemen (in), deel hebben (aan); deelachtig zijn; to - in
the suf/erinys of, deel nemen in het lijden van; 2. - of,
iets hebben van, den stempel dragen van. *- D, dw. bn.
deelgenomen (in) enz.; zie PARTICIPATE. ow. * ... ING, dw.
bn. deelnemend (in) enz. -, s. (het) deelnemen (in)
enz.; Zie PARTICIPATE, OW. * ...ION, (-pee'-sjun), s. 1.
deelneming (in); 2. verdeeling (onder), v. *...IVE, (-tis'-ipe-tiv), bn. in staat deel te nemen (in). *...OR, (-tis' -i-petur), zie PARTICIPANT, m. V.
Participial, (paar -ti-sip'- i -ul), bn., *- LY, bijw. 1. tot het
deelwoord behoorend; 2. van een deelwoord afgeleid.
Participle, (paar' -ti- si-pl), bn. (taalk.) deelwoord.
Particle, (paar' -ti -kl), s. 1. deeltje, o. korrel, v.; 2.
(nat.) stofdeeltje, o.; integral -, vast stofdeeltje, atoom,
v.; 3. (spraakk.) toevoegsel, 0. partikel, v.; 4. (r. k.)
stukje gewijd brood, o. - gewijde ouwel, m.; 5. organic --s,
zaaddiertjes, o. mv.
Particular, (pur -tik' joe -lur), bn., - to, *- LY, bijw. 1.
bijzonder, -lijk, eigenaardig; a - way of learning, eene
eigenaardige wijze van loeren, - van zich te onderrichten;
a - method, een eigenaardige leerwijze; 2. bijzonder,
buitengewoon; the business required - attention, de zaak
eischte bijzondere oplettendheid; he is a - friend of
mine, hij is mijn bijzondere vriend; - news, bijzonder -

belangrijk nieuws; - business, bijzondere zaken; I don't
allude to any - person, ik heb niet bepaald een persoon
in het oog; 3. gemeenzaam; 4. afzonderlijk, speciaal;
- study, speciale studie; 5. nauwkeurig, precies; date, juiste dagteekening; 6. nauwgezet, nauwlettend;
I have been - in examining, ik heb met bijzondere
zorg onderzocht; you must be - in what you eat, gij moet
nauwlettend zijn op hetgeen gij eet; I was - in having
every one present, ik droeg nauwkeurig zorg dat ieder
tegenwoordig was; 7. uiteengezet, uitvoerig; - account,
uitvoerig verhaal; 8. klei beestig, tot kleinigheden af
te bevredigen; she was not very -,-dalen;9.moijk
zij zag zoo nauw niet toe; he is - in his dress, hij is
zeer gesteld op zijne kleeding; he is - in his diet, hij
neemt een gestrengen leefregel in acht; a soldier is not
- about his lodgings, een soldaat geeft weinig om zijn
logies; 10. licht geraakt; 11. (kh. en zeev.) - average,
enkele schade, - haverij (in tegenst. van algemeene).
*-- , s. 1. bijzonderheid, v. enkel punt, o. omstandigheid,
v.; every -, iedere bijzonderheid; for -s inquire at,
nadere inlichtingen te verkrijgen bij; in -, (bijw.) in
het bijzonder, inzonderheid; 2. (kh.) post eener rekening), m.; 3. artikel, o.; 4. particulier -, ambteloos persoon, m.; 5. bijzonder belang, o.; 6. persoonlijkheid, v.;
for his -, wat hem persoonlijk betreft. *- ISrz, ('-ism),
s. particularisme (stelsel der bijzondere boven alge
belangen), o. *...IST, m. aanhanger van het par--men
ticularisme, m. 5 ...ITY, (- lor'-i -ti), S. 1. bijzonderheid,
vreemdheid; 2. eigenaardigheid, v.; 3. afzonderlijk feit,
o.; in --, afzonderlijk; to relate with great -, in alle
kleinigheden vertellen.
Particularize, (pur- tik' -joe -le-rajz), bw. uiteenzetten,
omstandig verhalen. *--, ow. in bijzonderheden treden,
specifieeren. *..:ATION, (-lur -i- zee'-sjun), s. uiteenzetting,
v. omstandig verhaal. o. *- D, dw. bn. uiteengezet enz.
*...ING, dw. bn. uiteenzettend.
Parting, (paart' -ing), dw. bn. deelend enz.; - cup
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- glass, afscheidsdronk; (zeev.) glaasje op de valreep;
- look, laatste blik; - kiss, afscheidskus; - day, de
vluchtende dag; - advice, laatste raadgeving; - gun,
saluutschot; - money, pasmunt. *-, s. 1. (het) dealen enz.;
zie PART, bw.; 2. scheiding (ook scheik.); 3. (zeev.) driftigheid (van een schip), v.
Partisan, (paar' -ti-zun), m. 1. aanhanger, verdediger,
partijganger; 2. vrijbuiter; 3. bekwaam krijgsman, m.
*-, s. 1. (mil.) hellebaard, m. partizaan, v.; 2. commandeursstaf, m . * -SHIP, s. 1. hoedanigheid van aanhanger; 2. vrijbuiterij, v.
.Partite, (paar -tajt), bn. (plant.) bij de basis verdeeld.
Partition, (paar -ti'-sjun), s. 1. verdeeling; 2. scheiding; 3.
schutting, v.; 4. tusschenruim, -vak, o.; 5. (muz.) partitie,
v. *-LINES, s. mv. (wap.) scheidsliniën, v. mv. *-WALL,
s. scheidsmuur, m.
Partition, (paar' -ti-sjun), bw. 1. ver -, indeelen; 2. af. scheiden (door een muur enz.). *-I^.D, ('-sjund), dw. bn.
ingedeeld, gescheiden. ING, dw. bn. 1. indeelend;
2. scheidend.
Partitive, (paar' -ti-tiv), bn., *-LY, bijw. deelend (inz.
spraakk.).
Partlet, (paart' -lit), s. 1. kip, hen, v.; dame -, (Shak.)
mevrouw de hen; 2. kraag, m.
Partly, (paart'-li), bijw. deels, ten deele.
Partner, (paart' -nur), m. v. 1. makker, gezel, -lin; 2.
echtgenoot, m. v.; the - of my life, mijne levensgezellin; 3. (kh.) medehandelaar, -ster, m. v. compagnon,
associé, m.; sleeping -, stille deelgenoot, commanditair;
to be -s, geassoeiëerd zijn; chief -, hoofd, chef (eener
handelszaak); 4. (mede)danser, -es, m. v.; chairs and -s
were soon provided, in stoelen en dansers was spoedig
voorzien; set to your - ! balancez vos dames! 5. (kaartsp.)
partner, m.; to go -s two against two, twee tegen twee
-, met partners spelen; 6. (zeev.) vissing, v. *-MANA«ER, m. (kh.) verantwoordelijke vennoot, - chef, m.
*- TRUSTEE, m. gevolmachtigde associé, vennoot met de
handteekening belast; agent, m. *-SHIP, s. (kh.) 1.
vennootschap, v.; to enter into -, een vennootschap
vormen; 2. deelgenootschap, o.; to take into -, tot deel-

genoot aannemen.
Partook, (par-toek'), vt verdeelde enz.; zie PARTAKE .
Partridge, (paar' -tridsj), s. patrijs, m.; plump -, gemeste patrijs; red-legged -, roode patrijs; a brace of -s,
een koppel patrijzen; a leash of -s, drie patrijzen; a
covey of --s, een vlucht patrijzen . * -BERRY, s. (plant.)
soort bezie, v. *-WOOD, s. Brazilië -, meubelhout, o.
Parturiate, (paar-tjoe-'ri-et), ow. (w. g.) jongen baren,
- werpen. * ...RIENT, ('-ri-unt) , bn. barend . * ...RITION,

(-ri'-sjun), s. (het) baren, - werpen.

.Party, (paar'.ti), s. (-ies), 1. partij, staatspartij, v.;
leader, head of a -, leider -, aanvoerder -, hoofd eener
partij; to head a -, een partij aanvoeren; to make one's good against, zijne zaak verdedigen tegen; 2. (recht.)
(tegen)partij, v.; the offended -, de gedeleerde partij;
the contracting parties, de contracteerende partijen (ook
in de diplomatie); a third -, een derde, derden;
the concerned -, the interested -, de betrokken partij;
the belligerant parties, de oorlogvoerende partijen; to be a
- to a suit, partij zijn in een proces; 3. belanghebbende,

deelhebber, -ster, m. v.; to be a - to a scrape, in een
slechte zaak -, in een ruzie betrokken zijn; he is not a
- to it, hij heeft er geen deel in, - aan; to become a ,to a league, deel nemen in een verbond; he was not a to the trespass, hij had geen deel genomen in de misdaad;
B. made him a - to the plot, B. trok hem in de samenzwering; all parties suffer by it, alle partijen -, allebelang-

hebbenden lijden er door; 4. persoon, m. individu, o.; the
- slain, de vermoorde; both parties were ordered into
custody, beide (personen) werden in hechtenis genomen;
5. (jacht -, wandel)partij, v.; I was of the -, ik was van
de partij; to form a -, een pleiziertochtj e op touw zetten;
to go on a hunting -, een jachtpartij houden; to join the
-, zich bij den stoet aansluiten; a war - , een krijgstocht; 6. gezelschap, o. vermakelijkheid, v.; an evening-,
een avondpartijtje; a tea -, een theebezoek; a musical-,
a dancing -, een muziek -, een danspartij; a dining -, een
feestelijke maaltijd, een diner; we had a - to dinner, wij
hadden menschen ten eten, - gasten;-we were but a small
-, wij waren met weinigen, ons gezelsehap was niet
groot; the king's -, 's konings gevolg; 7. (mil.) troep,
m. korps, o.; wandering war parties, zwervende benden,

PAR. - PAS.
- troepen, 'guerillas; fatigue -, fourrageurs. *-coLOREn,
bn. veelkleurig, bont. * -GOLD, s. halfgoud, o. *-JURY,
s. gemengde jury (uit inboorlingen en vreemdelingen bestaand), v. *-MAN, m. partijganger, -man, in. * -SPIRIT,
s. partijgeest, m. *- WALL, S. (bk.) gemeene muur,
scheidsmuur, M. * -ZEALOUS, bn. partijzuchtig.
Partyism, (paar' -ti-ism), s. gmv. partijzucht, v.
Parulis, (pe-rjoe' -lis), s. (heelk.) tand -, mondzweer, v.
Parvenu, (paar' -we-njoe), m. opkomeling, parvenu, m.
Parvis, (paar'-wis), s. portaal, o. voorhof (eener kerk,
school enz.), m.
Parvitude, (paar'-wi- tjoed), *...vITY, ('- wi -ti), s. gmv.
kleinheid, geringheid, v.
Pas, (paas), s. (-es), 1. pas, stap; 2. (fig.) voorrang, m.
Pasch , (pesk), S. Paaschfeest, o. *-EGG, S. Paaschei, o.
Paschal, (pes'-kel), bn. van Paschen, Paasch...
Pash , (pesj), s. 1. aangezicht, o.; 2. klap, m.; 3. a mad -,
een dolle man. *-, bw. neerslaan, (gem.) neêrflappen.
Pashaw, (pasj'-ao), m. pacha (Oostersch landvoogd), titel
(in Turkije), m . * -LIC, s. pachalik, o. landvoogdij, v.
Pasigraphy, (pe-sigh'-re-fi), s. pasigraphie, algemeen verstaanbare schrijfwijze, v.
Pasque, (pask), * -]?LOWER, s. (plant.) anemoon, v.
Pasquil, (pes'-kwil), Zie PASQUINADE. * -ER, ('-ur), m.
paskwillenmaker, m.
Pasquin, (pas'-kwin), s. 1. Pasquino (een verminkt
standbeeld te Rome, waarop men gewoon was paskwillen
te hechten), m.; 2. paskwil, hekelschrift, o. *-, bw.
paskwillen maken. *-ADE, s. paskwinade, v. paskwil, o.
Pass, (paas), s. 1. (berg)pas, nauwe doorgang, m. engte,
v.; 2. pas, m. paspoort, o.; 3. (zeev.) zeebrief; 4. (schermk.)

uitval, stoot; 5. (fig.) toestand, staat van zaken, m.

*- BANK, S. 1. (soort) dobbelspel, o.; 2. openbare fondsen, effecten, o. mv . 5 -BILL, s. geleieeël, v. passeavant, m. *-BY-IIAWK, s. zwerf-, trekvalk, m.
m. inkoopboek,o . * -KEY,S , hoofdsleutel, passe-partout,m.
* -PAROLE, * -WORD, s. wachtwoord, parool, contra-signe,
o. * -ROPE, s. overhaalreep, m. *-ROSE, s. anemoon, v.
Pass, (paas), ow. reg. en onr. (vt. en vdw. passed en
past), 1. doorgaan, voorbijgaan; to let -, doorlaten; as
one -es, in het door-, in het voorbijgaan; to - each other,
elkander voorbijgaan; the wine began to -, de wijn begon
rond te gaan; it will - through his hands, het zal (moet)
door zijne handen; to - under the rod, spitsroeden
loopen; 2. (zeev.) voorbijzeilen; to - round the anchor,
oni het anker ronddraaien; to - to leeward, - to windward, aan lij -, te loevert passeeren; 3. voorbij -, overgaan;
how swiftly time -es, hoe spoedig snelt de tijd voorbij;
4. ophouden, voorbijgaan; soon the charm will -, spoedig
zal de tooverwerking ophouden; 5. - into, veranderen;
6. doorgaan, binnentreden, toegelaten worden, - zijn, in
zwang zijn; these notes do not here, die bankbiljetten zijn
hier niet geldig; 7. aangenomen worden; the bill-ed, de
wet ging door; that trick will not - twice, die trek -, die
toer zal niet voor de tweede maal gelukken; to - by a
name, onder een naam doorgaan; the grossest suppositions
- upon them, de snoodste aantijgingen vinden ingang bij
hen; 8. -for, doorgaan (voor); he -es for a brutal, hij gaat
door (wordt gehouden) voor een onbeschoft mensch; 9.
gebeuren, geschieden; what lias -ed? wat is er gebeurd?
have blows - ed ? zijn er slagen gevallen? (gem.) - klappen uitgedeeld? to bring to -, ten uitvoer leggen, ver
aan den dag brengen; vervuld worden; it-weznlijk,
came to - that, het gebeurde dat; 10. uitspreken, vellen
(een vonnis); we may not - upon his life, wij mog3n hem

niet ter dood veroordeelen; 11. (schermk.) uitvallen; 12.
doorkomen (bij een examen); 13. (kaarts.) passen; 14.
het wel hebben; his father left him well enough to -,
zijn vader liet hem genoeg na om er van te leven; our
friend has died well enough to - in the world, onze vriend
stierf in vrij goede geldelijke omstandigheden ; 15.
(met bijw. en voorz.) to - along, voorbijgaan, - rijden,
-varen enz.; - away, heengaan, -rijden, -varen enz.; not away from thy servant, (Bijb.) ga de tent van uwen
knecht niet voorbij zonder er u op te houden; the sceptre
had -ed away front Spain, de schepter was aan Spanje
ontvallen; - by, voorbijloopen, er naast heengaan; voor
achter zich laten; - by, veronachtzamen,-bijstrevn,
voorbijzien; door de vingers zien; - in, binnengaan; to out and in, uit- en ingaan; to - off, doorgaan; verdwijnen; to - on, verder gaan; - on! ga voorbij! to - out
uit -, heengaan; to - over, overgaan (naar); to - over to,
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trekken naar; overloepen (naar den vijand); to - over,
(aan). *...BILITY, (-bil'-i-ti), *-NESS, S. gmv. vatbaarheid
loopgin over (een brug), trekken over (eene rivier, eene
(voor), v. het onderworpen zijn (aan), toestand van onzee enz.); (fig.) overslaan (een woord enz.); door de
derworpenheid, rn .
vingers zien (een misslag); overloopen; a light shivering Passim, (pes'-sim), bijw. hier en daar, overal.
-ed over her frame, een lichte rilling overliep haar; to Passing, (paas'-ing), dw. bn. doorgaand enz. *-, bn.,
- through, door (heen)gaan; (ook fig.) beleven; this book
*-LY, bijw. 1. uitstekend, opperst; 2. voorbijgaand,
-ed through fifty editions, dit boek heeft vijftig uitgaven
vluchtig; - fair, bewonderenswaard schoon. *-, s. 1.
beleefd; to - up, opgaan, opstijgen; to - up a river, eene
(liet) doorgaan enz.; zie PASS, ow. en bw.; 2. doorreis,
rivier opvaren. *-, bw. 1. overgaan, -varen, -rijden,
doorvaart; 3. (muz.) passage, v.; 4. (spoorw.) steiger, m.
-trekken; 2. ondergaan (een examen); to - muster, (mil.
optrede v.; railway -, bij -, hulpweg. 5 -BELL, s. doodsen zeev.) gemonsterd -, geïnspecteerd worden; 3. toegeklok, v. * -NOTE, S. (muz.) grondnoot, v. 5-PLACES, S. mv.
laten worden (ergens); 4. doorbrengen (den tijd enz.); 5.
vluchthoeken, -heuvels, m. mv.
voorbijgaan (iets, iemand); 6. aangenomen worden (van Passion, (pasj'-un), s. 1. lijden (ook godg.), o.; 2. hartswetten): neither of these bills has yet -ed the House, geen
tocht, m. drift, v.; to more the -s, de hartstochten gaande
,dezer wetsontwerpen is nog door het Huis (der Gemeenmaken; to give way to one's -s, zijnen hartstochten bot
ten) aangenomen; 7. te buiten gaan; this -es the bounds
vieren; 3. liefde, drift, v.; rising -, ontkiemende liefde;
of moderation, dit overschrijdt de grenzen der matigheid;
4. lust, m. genegenheid (voor), v.; 5. ijver, m. vuur, o.;
8. voorbij -, door de vingers zien; 9. omslaan, draaien
6. toorn, m. drift, v.; to be in a -, vertoornd zijn; to
(een touw enz.); (zeev.) scheren, omnemen (de kabelafall, to fly into a -, in drift opvliegen, in toorn
ring); to - a hawser, den romp (van een schip) sjorren;
ontsteken; to put into a -, toornig maken. 5 -FLOWER,
10. overhandigen, laten rondgaan; please - me the oil ?
s. (plant.) passiebloem, v. *-WEEK, S. (r. k.) lijdensweek,
mag ik u verzoeken mij de olie te ;eiken ? to - bad
laatste week vóór Paschen, v.
money, valsch geld uitgeven; to - one's eye over, het oog Passionary, (pesj'-un-e-ri), s. gmv. lijst -, v. levens.der
laten gaan over; 11. doorzijgen, -zeven; 12. overdragen
martelaren, o. mv.
(een eigendom); 13. (kh.) endosseeren (een wissel); boe- Passionate, ('-et), bn.. *-LY, bij w. i.bartstochtelijk,vurig;
ken (posten); 14. overtreffen; 15. uitspreken, vellen (een
2. levendig, innig; 3. opvliegend, lichtgeraakt. *-, bw.
vonnis); to -- censure upon, een blaam uiten over; to (Shak.) toornig maken, den hartstocht ontsteken. *-Nzss,
remarks upon, aanmerkingen maken op; to - comments
('-nes), s. 1. hartstochtelijkheid, v.; 2. opvliegend kayakon, een kritiek uitbrengen over;l6.verbinden(zij n woord);
ter, o.; 3. drift, v. vuur, o. *-D, dw. bn. in drift
17. spelen (een trek, aan); 18. wijs maken, doen gelooontstoken. *...LESS, bn. hartstochteloos, koel, koud.
ven; he -ed himself for her brother, hij gaf zich voor Passive, (pes'-siv), bn., *5 -LY, bij w. 1. lijdend; 2. wemhaar broeder uit; the mother -ed it on her husband for a
keloos, lijdelijk; to contemplate -ly, lijdelijk toezien; boy, de moeder deed haren man gelooven dat het een
commerce, - trade, invoerhandel; - debts, (recht.) injongen was; 19. eindigen; 20. goedkeuren (eene rekening,
schulden. * -NESS, *...ITY, s. gmv. 1. (het) lijdende,
een verslag enz.); 21. uitleveren (een patent); schenken
lijdende toestand, m.; 2. lijdelijkheid, v.
(een octrooi) ; 22. (schermk.) een uitval doen; 23. (met Passless, (paas' -les), bn. zonder pad, zonder paden, onbijw.) to - away, doorbrengen; verkwisten; to - off, begaanbaar.
doen -, laten doorgaan (voor); to - off a thing upon, Passover, (paas'-o-wur), s. (Israelietisch) Paaschfeest, a
iemand wijs maken dat; to - on, - over to, overhandigen. Passport, (paal'-poort), s. 1. pas, reispas, m.; 2. paspoort,
Passable, (paas'-i-bl), bn., *...BLY, ('- i - bli), bij w.1. begaano.; 3. zeebrief, m.; to endorse a -, een pas viseeren.
baar, waar men door (over) kan; 2. bevaarbaar; 3. (nat.) Passy-measure, (pes'-si-mezj'-ur), s. zek. dans, m.
doordringbaar; 4. gangbaar (van munten enz.); 5. in Past, (paast), zie PASSED.
bn. verleden; in times -,
zwang, in gunst, populair; 6. draaglijk; tamelijk.
eertijds; these ten days -, gedurende de laatste tien
Passade, (pes-seed'), 5 ...ADO, (pes-see'-do), s. (schermk.)
dagen; for several days -, verscheidene dagen geleden.
uitval ; stoot; m.
•
*-, S. (het) verleden. -, vz. over, boven, buiten; it is
Passage, (pes'-sidsj), s. 1. door-, overgang; bird of -,
- one, liet is over éénen (na één uur); a. quarter - one,
trekvogel; 2. weg, m.; we forced our -, wij baanden ons
kwartier over éénen; half - eleven, half twaalf; he is met geweld een weg; there was no - to, er was geen
twenty, hij is over de twintig (jaar oud); not - a yard
weg -, geen doorkomen naar; 3. overtocht, m. reis, v.; to
lonq, niet over een (Engelsche) el lang; bullets whistled
take-, passage nemen (op een zeeschip); what sort of a
- them, de kogels floten om hunne ooren; - doubt,
- had they? hoe hebben zij het op hunne reis gehad? to
buiten twijfel; - cure, ongeneeslijk; - redemption, voor
work one's -,voor den overtocht op schip werken, - scheepseeuwig verloren; - the help of maan, door geen mendienst verrichten; - up and down, (zeev.) uit- en thuisschelijke hulp te redden; - all hope, hopeloos, reddeloos;
reis; - out, vaarwater, gat; 4. (fig.) gang, zwang, m.; out- hope of conquest, wanhopend aan de overwinning;
haal; v.; to have a fair-, goed ontvangen worden; 5. voor- all sense of, alle gevoel -, alle bewustzijn verloren
val, o. gebeurtenis, v.; 6. (bk.) gang, v. portaal, o.; 7.
hebbend ; - shame, zonder eenige schaamte ; - due,
steeg; 8. (lett.) plaats (bij een schrijver); (muz.) passage,
(kh.) over den vervaltijd; - due protest, te laat protest.
v.; 9. (schermk.) pas, uitval, in.; 10. passe-dix (soort Paste, (peest), s. 1. deeg, o.; puff -, gebladerd deeg; 2.
dobbelspel), o.; 11. (ontl.) pisbuis, v. -leider, m.; 12.
lijm; 3. stras, valsch diamant; 4. (schild.) lijm, o.; 5.
aanneming (van een wetsontwerp), v.; 13. - of state,staatskleurstof; 6. (boekb.) pap, v.; 7. afgietsel, pleister, o.
aangelegenheid, v. *--BOAT, s. (zeev.) pont, v. beurtschip,o.
*-BOARD, S. 1. bordpapier, o.; 2. (stoomw.) flens, v. -.
*
HOME, S. tehuisreis, v. * -DIONEY,s.(passagiers)vracht,v.
bn. van bordpapier. *-Box, s. kartonnen doos, v.
Passage, (pans'-idsj) bw. (rijsch.) den pas -, den telgang
*-cuTTE$, s. deegmes, o. * -EEL, S. microscopisch inhouden.
sect, a. * -ROLLER, S. rol, kneedrol, v. *_Y OR K, S. 1.
Passant, (pes'-cunt), bn. (wap.) schrijdend.
kartonwerk, o. cartonnage, v.; 2. stijfselwerk, o. appretuur
Passaree, (pes-se-rie'), s. (zeev.) end om den kraanbalk, o.
(der katoendrukkers), v.
Passed, (paast), dw. bn. doorgegaan enz.; (fig.) vluchtig; Paste, (peest), bw. lijmen, vastkleven; to - up, aanplakken.
zie PASS.
*-D, dw. bn. 1. gelijmd; 2. geplakt.
Passenger, (pes'- sen -djur), m. v. passagier, m. reiziger, Pastel, (pes'-til), s. (plant.) weede, v. weedeblauw, o.
-ster, m. v.; foot-, voetreiziger, -ster; inside -s, into- Pastern, (pes'-turn), s. hiel (van een paard). M. * -JOINT,
rieur-reizigers; outside -s, reizigers op de imperiaal,
s. hielgewricht, o.
- boven op; -'s room, wachtkamer; -'s cabin, passagiers- Pastiecio, (pes-titsj'-o), s. (muz.) nagemaakte -, gestolen
kajuit; cabin -, steerage -, eerste klasse-, tweede klassecompositie, v. mengelmoes, o. (ook fig.).
passagier (in een schip); railway -, spoorwegreiziger; Pastil, (pes'-til), s. 1. wierook, m. pastille (kaarsje), v.;
fellow -, mede-passagier, reisgenoot. *-CARRIAGE, S. pas2. (teek.) pastel (crayon), o.
sagierswaggon, m. *-HAWK, s. trekvalk, m. *-TRAIN, Pastime, (paas'-tajm), s. tijdverdrijf, o. uitspanning, v.
s. passagiers-, personentrein, M.
*-, ow. den tijd verdrijven, zich uitspannen.
Passer, (paas'-ur), *-BY, m. voorbijganger, m.
Pastinaca, (paas'-ti-ne-ke), s. pastinak, witte peen, v.
Passeress, (pes'-sur-es), s. mv. het musschengeslacht.
Pastor, (paas'-tur), m. 1. herder, veehoeder; 2. predikant,
Passerine, (pes'-sur-ien), bn. muschachtig. *-s, ('-miens),
zielverzorger;(fig.)herder,m.*-LIKE. * -LY,bn. als herder.
mv. vogels van liet musschengeslacht, m. mv.
Pastoral, (paas'-tur-ul), bn. herderlijk; - manners, herPassible, (pes'- si-bl), bn. vatbaar (voor), onderworpen
derlijke zeden; - letter, herderlijke brief (van een bis-
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schop enz.); - care, herderlijke zorg; - staff, herders-,
bisschopsstaf. *-, • herderslied. -gedicht, o. idylle,
V. *-ALIST, m. idyllendichter, m. *- E, ('-raal). s. (muz.)
pastorale, v.
Pastorate, (paas'-to-ret), s. predikantsplaats, v. predikambt, geestelijk herdersambt, o.
Pastorless, (paas'-tur-les), bn. zonder (geestelijken) herder, zonder kerkvoogd. *...snif, S. zie PASTORATE.
Pastry, (pass'-tri), s. (-ies), 1. pastei, taart, v.; 2. pasteigebak, o.; stale -, oudbakken pastei; to be a good hand
at -, lekker banket maken. *-BOARD, s. pasteibakkers tafel, v. *- cooK, m. pasteibakker, m. *- WORK, s. pasteigebak, banket, o.
Pasturable, (paas'-tjoe-ri-bl), bn. begraasd, goed om
op te weiden. *...AGE, ('-idsj), s. 1. vetweiderij, veefok
-kerij;2.
weide, v. weiland; 3. veevoeder, o.
Pasture, (paas'-tjur), s. 1. gras, o. weide, v.; 2. (het)
weiden; common of -, weiderecht; to take to -, laten
weiden, - grazen. * -GROUND, * -LAND, s. weiland, o.
*-LESS, bn. zonder gras, zonder voeder.
Pasture, (paas'-tjur), bw. en ow. 1. weiden, grazen; 2.
fokken, vetweiden; he -s fifty oxen, hij fokt vijftig ossen;
3. gras opleveren; this land would - fifty oxen, op dit
land grazen vijftig ossen. *- D, dw. bn. geweid enz.; zie
PASTURE, bw. en ow. * ... ING, dw. bn weidend.
Pasty, (pees'-ti), bn. deegachtig. *-, s. pastei, v.; venison
-, wildpastei.
Pat, (pet), bn.. *- LY, bijw. van pas, juist, gepast, goed
zoo. l -, m. (verk.) Patrick (m. n.). *-, s. 1. klapje, o.
tik, kleine slag, m.; 2. - of butter, kluitje boter. *-,
bw. zacht kloppen, tikken; to - mortar, kalk roeren.
Pataca, (pe-taa'-ke), *...cooN, (- ta-koen'), s. patakoen
(Spaansche rijksdaalder = f 2.50 Ned. ongev.), m.
Patache, (pe-taatsj'), s. (zeev.) adviesjacht, o.
Patagonia, (pe-te-ghoo'-ni-e), s. (aardr.) Patagonië (ZuidAmerika), o. *- N, ('-un), m. v. Patagoniër, m. Patagonische (vrouw).
Patavinity, (pet-e-win'- i-ti), s. gmv. gebruik van plaatselijke woorden, - van provincialismen, o.
Patch, (petsj), s. 1. stukje, o. lap, m.; 2. moesje, o.; 3.
kluit, v.; 4. (zeev.) lap, m.; muzzle -, vizierkorrel; bos,
m. kuif, v.; 5. (fig.) laffe kerel, m. *- woR.K, s. 1. lapwerk; 2. ingelegd werk, o.
Patch, (petsj), bw. 1. lappen, inzetten (stukjes); his coat
was -ed all over, zijn jas (rok) was overal gelapt; 2.
moesjes opplakken; faces -ed to taste, aangezichten met
moesjes belegd volgens de mode van den dag; 3. knoeien; 4. met wansmaak kleeden, opdirken; 5. to - up,
samenflansen; 6. (fig.) knoeien, bedisselen; to - up a
peace, een vrede bedisselen. * - ED, (petsjt), dw. bn. gelapt enz.; Zie PATCH. *-ER, ('-ur), m. v. 1. lapper, -ster,
2. knoeier, knoeister, m. v. *- ERY, ('-ur-i), s. (-les), 1.
lapwerk; 2. knoeiwerk, o. knoeierij, v. * - ING, dw. bn.
lappend enz. -, s. (het) lappen enz.; zie PATCH.
Pate, (peet), s. 1. kruin, v. hoofd, o. schedel, m.; 2.
(vest.) halve maan; 3. huid van een kalfskop, v. *- D,
bn. hoofdig; shallow -, zwakhoofdig; long -, listig, sluw.
Patee, (pe-tie'), s. 1. pastei, v.; 2. (wap.) getande rand,
m.; cross -, tandkruis. *-, bn. (wap.) pootvormig.
Patefaction, (pet- i-fek'-sjun), s. opening, bekendmaking, openbaring; ontdekking, v.
Patella, (pe-til'-le), s. 1. (ontl.) kniepan, v.; 2. soort
schelpdier; 3. bakje, o. *...IFORM, (' -i-form), bn. bekken-,
schotelvormig. *...ITE, (pet'-il-lajt), s. versteende patella
(schelpdier), v.
Paten, (pet'-in), s. 1. schoteltje; 2. (r. k.) deksel (op den
miskelk), o.
Patent, (pet'-ent), bn. 1. open; letters -, open brieven;
2. gebreveteerd, met octrooi; 3. duidelijk, zichtbaar. *-,
s. 1. (open) brieven, m. mv.; - of nobility, brieven van
adeldom ; 2. privilege; 3. octrooi (van uitvinding), o.;
to secure a -, to take out a -, octrooi lichten ; to enter
a caveat to a -, (recht.) verzet aanteekenen tegen een
octrooi ; specification of a -, planteekening bij een oe
; enrollment of a -, inschrijving var. een octrooi,-troi
- eener concessie; 4. (zeev.) gezondheidspas, m.; 5. patent
(tot uitoefening van een beroep), o. *- AGENT, m. 1.
beambte voor de octrooien; 2. opsehrijver voor de patenten, zetter, m. *- BREECH, S. (mil.) kulas met kamer, v.
-BUFFERS, S. mv. (spoorw.) patent-stootkussens, o. mv.
-CAPS, S. mv. (mil.) slaghoedjes, 0. mv. * -LEATHER, S.
gelakt leder, o. *- OFFICE, S. 1. patentkantoor; 2. bureau
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der octrooien, o. *-ROLLS. s. mv. 1. patentkohier; 2. register der octrooien, o. 4-SCALE BEAM, s. brugwaag, v.
Patent, (pet'-ent), bw. 1. bij open brieven verleenen
(adeldom enz.); 2. patenteeren; 3. octrooi verleenen aan.
* -ABLE, ('-i- bl), bn. aan patent onderworpen, te patenteeren. * - ED, dw. bn. gepatenteerd enz.; zie PATENT, bw.
Patentee, (pet-en-tie'), m. v. 1. geadelde; 2. gepatenteerde; 3. houder -, houdster van een octrooi, concessionaris, m. V.
Patenting, (pet'-en-ting), dw. bn. patenteerend enz. --,
s. (het) patenteeren enz.; zie PATENT, bw.
Paternal, (pe-tur'-nul), bn., *- LY, bij w. vaderlijk.
Paternity, (pe-tur'- ni-ti), s. gmv. vaderschap, o.
Paternoster, (pee'-tur-nos'-tur), s. (het) Onze Vader
(gebed).
Path, (paath), s. (mv. paths), 1. pad, o.; beaten -, beloopen -, begaan pad; 2. weg, m.; towing -, jaagpad (voor
schepen); side -, zijpad; 3. (zeev.) droogte, v.; 4.
(spoorw.) hulpweg, m.; 5. (fig.) the - of glory, het pad
van den roem; the -s of the Lord, Gods wegen; 6. (sterr.)
baan, v. * - FLY, s, aardvlieg, V. * -KEEPING, s. (het)
volgen van den rechten weg, (ook fig.). *- WAY, s. pad,
zijpad, o.; right of-, (recht.) gemeente -, buurtweg.
Path, (paath). bw. banen (een weg, een pad, (ook fig.).
-, ow. (Shak.) 1. wandelen; 2. voortschrijden. * - ED,
dw. bn. gebaand (een weg).
Pathematic, (peth-i-met'-ik), bn. mede-gevoelend, -lijdend.
Pathetic, (pe-thet' -ik), * - AL, ('-ul), bn., * - ALLY, bn.
verheven, zielroerend, treffend, pathetisch. * -ALNESS,
('-ul-nes), s. (het) zielroerende, (het) pathetische.
Pathetism, (peth'-i-tism), zie MESMERISM.
Pathic, (peth'-ik), m. schandjongen, m.
Pathless, (paath' -les), bn. zouder paden.
Pathognomonic, (pe-thogh-no-mon' -ik), bn. (gen.)
ziekte-aanduidend *-s, s.my., *...GNOMY,(- pe-thog'-no -mi),
leer der ziekte-verschijnselen, pathognomie, v.
Pathologic, (peth-o-lodsj'-ik), *- AL, ('-ik-ul), bn., *- AI.LY, ('-ui-li), bijw. (gen.) tot de ziekte-leer behoorend,
pathologisch. *...GIST, (-thol'-o-djist), m. ziektekenner,
patholoog, m. *...GY, (-thol'-o-dji), s. gmv. ziekteleer,
pathologie, v.
Pathopoeia, (peth-o-poj'-e), s. (red.) hartstochtelijke zegswijze, v. uitroep, m.
Pathos, (pe'-thos), s. gmv. 1. hoogdravendheid; 2. ziel
verhevenheid, v.
-roendhi,
Patible, (pet'-i-bl), bn. duldbaar.
Patibulary, (pe-tib' joe-le-ri), bn. tot de galg behoorend,
galgen...
Patience, (pe'-sjuns), s. gmv. 1. geduld, o.; take-, have
-, heb geduld; to be out of -, het geduld kwijt zijn:
to wear out one's -, iemands geduld uitputten; to put
one out of -, iemands geduld ten einde brengen; 2.
volharding; 3. verdraagzaamheid, v.; 4. (plant.) patich,
m. patientiekruid, o. *- DOCK, s. (plant.) rabarber, m.
Patient, (pe'-sjent), m. v. lij der, -es, patient, m. v.; to
attend a -, een zieke oppassen. *-, bn., * - LY, bijw. 1.
geduldig, lijdzaam, gedwee; to be - of, geduldig zijn in;
2. volhardend. *-, ow. (Shak.) geduld oefenen.
Patin, (pet'-in), zie PATEN.
Patina, (pe-tie' -ne), s. (kunstw.) verflenstheid, v,
Patness, (pet' -nes), s. gmv. geschiktheid, gepastheid, v.
Patriarch, (pe'-tri-aark), m. 1. aartsvader; 2. patriarch
(titel van het hoofd der Christelijke kerkte Jeruzalem
en te Moskou), m. * --- AL, (-aark'-ul), *- IC,.(- aark'-ik), bn.
aartsvaderlijk; patriarchaal. *- ATE. (-aark'-et),
s. gmv. 1. aartsvaderschap; 2. patriarchaat, o. *-Isar,
(-aark'-ism), s. aartsvaderlijk bestuur,. o. *- Y, s, gmv.
rechtsgebied van een patriarch. o.
Patrician, (pe-trisj'-un), hn. (Rom. gesch.) patricisch.
*-, m. (Rom. gesch.) patriciër, m. *-, m. v. patriciër,
patricische (vrouw), m. v.; the -s, (fig.) de rijken, de
adellijken.
Patrick, (pet' -rik), m. Patrick, Patricius (m. n.); Saint -,
Sint-Patrick (beschermheilige van Ierland).
Patrimonial, (pet- ri-mo'-ni-ui), bn.. * - LY, bijes. 1. geerfd, overgeërfd, door erfrecht verkregen; 2. bij wijze
van erfenis, ten erfdeel; - estate, erfgoed, o.
Patrimony, (pet'-ri-mo-ni), s. (-ies), erfgoed, (vaderlijk)
erfdeel; St. Peter's -, het erfdeel van Sint-Petrus, het
pausdom.
Patriot, (pe'-tri-ot), m. v. vaderlander, vaderlandsche
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(vrouw), patriot, m. V. *-, * -IC, (-ot'-ik), * - ICALLY,
(-ot'-ik-e-li), bijw. vaderlandsch, vaderlandlievend, va
ISM, (pe'-tri-o-tism), s. vaderlands -derlanschgzi.*
-liefd,v.
Patripassians, (pet'-ri-pessins), s. mv. zek. christelijke
sekte.
Patristic, (pe-tris'-tik), *- AL, ('-tik-ul), bn. (godg.) tot
de christelijke kerkvaderen behoorend, patristisch.
Patrocinate, (pe-tros'-i-net), bw. zie PATRONIZE ene.
Patroclus,(pe- tro'-klus),m. (Gr. gesch.) Patroclus (m. n.).
Patrol, (pe-trol'), s. (mil.) ronde, patrouille, v. *-, ow.
en bw. (mil.) de ronde doen, patrouilleeren; to - the
country, door het land patrouilleeren. *- LING, dw. bn.
patrouilleerend.
1. beschermer, beschermheer; 2.
Patron, (poet'-run),
(r. k.) beschermheilige, schutsheer, patroon; 3. proost;
4. (zeev.) gezagvoerder, m. * - AGE, ('-idsj), s. 1. bescherming, v.; 2. beschermheerschap, patronaat, o. -, bw.
zie PATRONIZE. *-AL, ('-ul), bn. (w.g.) beschermend.
*-Ess, V. 1. beschermster; 2. beschermvrouw; 3. beschermheilige, schutsvrouw; 4. (r. k.) proostin, v.
Patronize, (pet'-run-ajz), bw. 1. beschermen, ondersteunen, begunstigen; 2. verdedigen. *- D, dw. bn. beschermd
enz.; zie PATRONIZE. *-R, ('-ur), m. v. beschermer, -ster,
m. V. *...ING, dw. bn. beschermend enz. -, s. (het) beschermen enz.; Zie PATRONIZE; a - air, een beschermend
voorkomen.
Patronless, (pe'-trun-lQs), bn. zonder beschermer, zonder schutsheer, - schutsvrouw.
Patronomatology, (pet-ro-no-me-tol'-o-dji), s. (taalk.)
verhandeling over de stamwoorden, v.
Patronship, (pet'-run-sjip), s. beschermheerschap, o.
Patronymic, (pet-ro-nim'ik), s. vader-, familienaam,
m. * - AI,, ('-ul), bn. tot den familienaam behoorend,
er van afgeleid.
Patroon, (pe-troen') m. eerste bezitter, eerste planter
(in Noord-Amerika), en.
Patted, (pet'-tid), dw. bn. zachtjes geklopt.
Patten, (pet'-tun), s. 1. (bk.) voet, m. voetstuk, o.; 2.
houten klomp, m. holsblok, o. ; 3. overschoen, m.
*- MAKER, m. klompenmaker, m. *- snoE, S. (veearts.)
dwangschoen (van een paard), m.
Patter, (pet'-tur), ow. 1. kloppen, tikken; 2. kletteren
(van den regen); 3. trippelen, trampelen. *-, bw. 1.
smijten, opengooien; 2.uitbabbelen,wegrammelen.*- ED,
dw. bn. getikt enz.; zie PATTER. * -ING, dw. bn. tikkend
enz. -, s. (het) tikken, getik enz.; zie PATTER; the of the rain, het gekletter van den regen; a - of feet,
een voetgetrampel.
Pattern, (pet-turn), s. 1. model; 2. (naais.) patroon, o.;
to draw (take) a -, een patroon teekenen, - afnemen; 3. staal (van stof enz.), o.; 4. (fig.) voorbeeld,
model, toonbeeld, o.; to take good -, zich een goed
voorbeeld kiezen; a - of patience, een toonbeeld van
geduld. *- BOOx, s. stalenboek, o. * - CARD, S. staalkaart,
v. *-DRAWER, m. V. patronenteekenaar, -ster, m. v.
*-MAKER, M. (stoomes.) modelmaker, m.
Pattern, (pet'-turn), bw. 1. nabootsen, navolgen; 2. tot
model dienen aan; 3. to - after, namaken; 4. to - out,
tot voorbeeld dienen aan. *- ED, (-'turnd), dw. bn. nagebootst enz. *- ING, dw. bn. nabootsend enz.
Patty, (pet'-ti), v. werk. Martha (v. n.). *-, s. (mv. -les),
pastij tje,
e, 0. *-PAN, s. braadpan, v.
Patulous, (pet'-joe-lus), bn. (plant.) uitgespreid (van blad).
Paueiloquy, (pao-sil'-o-kwi), s. (w. g.) kortheid van taal, v.
Paucity, (pao'- si-ti), s. gmv. geringheid, kleinheid, v.
Paul, (pool), m. 1. Paul, Paulus (m. n).; 2. zie PAWL.
-'s BETONY, s. (plant.) eereprijs, m.; St. Pauls, St. Pauluskerk (te Londen).
Paulina, (pao-li'-ne), v. 1. Pauline (v. n.); 2. (nat. hist.)
pestvlieg (Zuid-Amerika), v.
Pauline, (pao'-lajn), bn. (godg.) Paulinisch, tot Paulus
behoorend, van Paulus.
Paum, (paom), bw. Zie PALM, bw.
Paunch, (paontsj), s. 1. buik, m. pens; 2. (veearts.) eerste
maag (der herkauwende dieren); 3. (stoomw.) mat tegen
den mast, v. *-, bw. (Shak.) den buik opensnijden.
* -TNG, dw. bn. den buik opensnijdend.
Pauper, (pao'-pur), m. v. arme, behoeftige, bedeelde, m.
v.; in door -, verpleegde in een gesticht; out door -,
huiszittende arme. * -CHILDERN, s. inv. armenkinderen,
0. mv. *- TSM, s. toestand der armen, m. pauperisme,
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5 -IZE, ('-ajz), bw. tot armoede brengen. * -IZATION,
(-i- zee'-sjun), s. (het) brengen tot armoede, verarming, v.
* -IZED, ('-ajzd), dw. bn. tot armoede gebracht. *-IZING,
('ajz-ing), dw. bn. tot armoede brengend.
Pause, (paoz), s. 1. rustpoos, pauze, v.; to make a -,
een rustpoos instellen; 2. tusschenpoos; 3. aarzeling,
weifeling, v.; I stand in -, ik aarzel; 4. (dichtk.) rust;
5. (muz.) lange rust, v. point, o.; (drukk.) rust (-), v.
*_, ow. 1. stilhouden, rusten, pauseeren; 2. wachten;
to - upon, nadenken over, beschouwen. *- D, dw. gerust
enz.; zie PAUSE, OW. * - R, ('-sir), n1. v. 1. die een rustpoos maakt, - houdt; 2. die zich bedenkt enz. *...ING,
dw. bn., -LY, bijw. rustend enz. -, s. (het) rusten
ene.; zie PAUSE.
Pausilippo, (pao-zil'-ip -po), s. (oude aardr.) Pausilippus
(berg bij Napels), m.
Pavade, (pc-weed'), s. ponjaard, m.
Pavan, (pev'-un), s. pauwendans, (Spaansche dans), m.
Pave, (peev), bw. 1. bestraten, plaveien; 2. (fig.) banen;
they -d him the way to the throne, zij baanden hem den
weg tot den troon. *- D, (peevd), dw. bn. bestraat enz.;
zie PAVE. * -MENT, S. 1. bestrating, v.; 2. plaveisel, o.
straatsteenen, m. mv.; block-wood -, houten plaveisel,
blokjes-bestrating; 3. verhoogd voetpad, trottoir, o.-,
bes. Zie PAVE, bw. * - R, Zie PAVIER.
Pavia, (pee'-wi-e), s. (aardr.) Pavia (Italië), o.
Paviage, (pee'-wi-idsj), s. belasting op het strateninaken,v.
Pavier, (pee'-wi-ur), m. 1. straténmaker; 2. vloerlegger, m.
Pavice, (pev'-ies), s. 1. schild, rondas; 2. (zeev.) schanskleed, o.
Pavid, (pev'-id), bn. (w.g.) beschroomd. C-ITY, S. gmv.
beschroomdheid, v.
Pavilion, (pe-wil'-jun), s. 1. tent (ook zeev.), v.; 2. (bk.)
paviljoen,tuinhuisje; 3. (r.k.)kerkverhemelte; 4. (goudw.)
paviljoentje, o.; i. (ontl.) oorholte; 6. (zeev.) admiraalsvlag, v. *-, bw. met tenten bezetten, - voorzien. *-,
ow. onder tenten schuilen. *- ED, ('-jund), dw. bn. onder
tenten geborgen.
Paving, (peev'-ing), dw. bn. bestratend enz. *-, s.
(het) bestraten enz.; Zie PAVE en PAVEMENT. * -BEETLE, S.
straatstamper,m. heiblok, o. * -BRICK, *-STONE, S. straat-,
vloersteen, m. 5-MARBLE, s. marmeren vloersteen, In.
Pavior, (peev' jur), zie PAVIER.
Pavo, (pee'-wo), s. pauw (gestarnte): zeepauw (visch), m.
Pavone, (pe-woon'), s. pauw (vogel), m. ...NINE, ('-najn),
bn. 1. pauwachtig; 2. stralend; 3. (fig.) pralend.
Pavy, (pev'-i), s. soort perzik, v.; zure -, onrijpe druif.
Paw, (pao), s. 1. poot, klauw, m.; cat's -, kattepoot,
-nagels; 2. (fig.) gefopte (die voor een ander de kastanjes
uit het vuur haalt); 3. (zeev.) zuchtje, o. *-, tw. foei!
-, ow. 1. trampelen; 2. scharrelen (met de pooten).
-, bw. 1. schoppen; 2. krabbelen, slaan (met de pooten,
met de klauwen); 3. (fig.) ruw betasten, aanpakken;
4. zachtjes bestrijken; 5. (fig.) zoete broodjes bakken,
zich onderdanig toonen jegens. *- ED, (paod), dw. bn.
getrampeld enz.; zie PAW, ow. en bw. -, bn. met pooten, met klauwen. *- ING, dw. bn. trampelend enz.
-, s. (het) trampelen enz.; zie PAW, ow. en bw.
Pawky, (paok' -i), bn, slim, sluw.
Pawl, (paol), s. 1. (zeev.) pal, m.; hanging -, verticale pal;
2. stopper, m.*- BITTS,s. mv. palbeting,v. *-BOLT,S. palen.
*-COG, S. paltand, M. * -CHOCK, 5 -CLEATIT, S. palklamp,
m. 5 -PLATES, s. mv. kiezen, v. mv. 5 -RUN,s. palrand, m.
Pawl, (paol), bw. (zeev.) de pallen zetten; to - the capstern, den kaapstander pal zetten.
Pawn, (paon), s. 1. pand, o. ; my honor is at -, ik heb
mijne eer verpand; to put -, in pand geven; to take
out of -, lossen (uit Bene bank van leaning enz.); 2.
(schaaksp.) pion, m. *_BROKER, m. 1. bank-van-leeninghouder; 2. beleener, m. *-'s sxop, *-xous :, S. bank
van leening, v. pandjeshuis, o. 5 -BROKING, s. (het)
beleenen, (het) houden van cone bank van leening.
Pawn, (paon), bw. 1. verpanden; 2. beleenen. *- ED,
(paond), dw. bn. 1. verpand; 2. beleend. *- AGE, ('-idsj),
s. 1. verpanding; 2. beleening, v. *- EE, (- ie'), m. v. 1.
pandhouder, -bezitter, -ster, m. v.; 2. Pawnee, Indiaan,
m. Indiaansche (vrouw) (van het Oregon- gebied). *- ER,
('-ur), m.. v. pandgever, -geefster, beleener, -ster, m. v.
5 -ING, dw. bn. 1. verpandend; 2. beleenend. -, s.
(het) verpanden, (het) beleenen.
Pax, (paks), s. (r. k.) vredekelk, nl. * -BREAD, s. (r. k.)
hostie,v. 5 -WAX. (peks'-weks), s. (veearts.) geel haar, o.
0.
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Pay, (pee), s. 1. (mil.) soldij, gage, v.; full -, volle soldij,
activiteits-traktement (van officieren enz.); half-, halve
soldij, non-activiteitstraktement; stoppage from -, inhouding op het traktement; advanced -, voorschot op
de soldij; (zeev.) maandgeld; to draw -, afbetaald worden; extra -, extra uitdeeling; 2. loon, o. bezoldiging,
v. salaris, o.; to be in the - of, in soldij staan van, loon
trekken van;. to take into -, in soldij nemen; to keep in
-, in soldij houden (huurlingen); to take -, soldij trekken van; (fig.) zijne diensten verkoopen; 3. opbrengst,
v.; this is very good -, dat brengt goed op; 4. belooning,
V. 5 -BILL, S. 1. (mil.) staat van soldij, m.; 2. mandaat,
0. *-BOOK, s. betaal-, soldijboek, o. 5 -DAY, s. betaaldag, m. * -MASTER, m. betaalmeester, m. *- oFFFCE, S.
betaalkas, v. -kantoor, o.
Pay,. (pee), bw. onr. (vt. en vdw. paid),1. betalen, voldoen,
afdoen; how much do you - for rent? hoeveel betaalt gij 1
aan huar? I promise to -, (kh.) ik neem aan te betalen...; -- to Mr., gelieve te betalen aan den heer...; to
- beforehand, vooruit betalen; to make one's self paid, zich
zelven betalen; inhouden een verschuldigd bedrag; (fig.)
to rob Peter to - Paul, een gat maken om een ander te
stoppen; to -the debt of nature, (fig.) den tol der natuur
betalen; to - the penalty of, de straf ondergaan -, boeten
voor; 2. betalen (iém.); he has not be paid, hij is niet betaald
geworden; he must been paid, hij. moet betaald worden; he
will get paid, hij zal zich wel doen betalen; he kas been
paid his wages, men heeft hem zijn loon betaald, - uit
vergelden; she -s ,ne with disdain,-gekrd;3.blon,
zij betaalt mij met minachting; 4. straffen; [was cruelly
paid for it, ik werd er hard voor gestraft. het kwam
mij duur te staan; 5. afrossen, afranselen; 6. zich kwijten van, vervullen; to - one's vows, zijne geloften vervullen; to - obedience to, gehoorzaamheid bewijzen aan;
to - one's duty to, to - respect, regard to, eer -, eerbied bewijzen, - betuigen aan; to - due honor to, de
verschuldigde eer bewijzen aan; to - homage, hulde
doen (aan), huldigen; to - one's court to, zijn hof maken
aan: to - a compliment to, een compliment maken aan;
to - one's addresses to, ten huwelijk vragen (een meisje);
to - attention to, acht geven, - slaan op; to - attentions
to, oplettendheid bewijzen aan; to - a visit, een bezoek afleggen; 7. (zeev.) harpuizen, pikken; to - a seain,
een naad pikken; 8. (met bijwoorden), to - away, af betalen; (zeev.) to - away a cable, een kabel uitsteken,
- vieren; to - away large, afhouden om ruim weg te
sturen; - back, terugbetalen; (gem.) betaald zetten; in, (fig.) storten (gelden); - of, af-, ten volle betalen;
to - off a ship, (zeev.) afhouden; (ook) een schip buiten
dienst stellen; to - one off, (fig.) iem. een pak slaag
geven; I'll - him off in his own coin, ik zal hem met
dezelfde munt betalen; to -- out, uitbetalen; (fig.) het
betaald zetten (aan); to - out, (zeev.) vieren (een kabel);
to - over, boven de waarde betalen. *-, ow. - for, 1. betalen (voor, in enz.); these things are not paid for, voor
deze zaken is niets betaald; to - through the note, (spr.)
te duur betalen; 2. boeten (voor); he was paid for it, hij
heeft er voor geboet; to - for a mistake with one's life,
voor eene dwaling met zijn leven boeten; 3. beloonen.
erkennen; to - for kindness with neglect, vriendelijkheid
met koelheid vergelden; 4. opbrengen, winst opleveren;
it -s pretty well, het levert vrij wel op, men heeft er
geen schade bij: it does not -, het brengt niets in; het
loont den arbeid niet; (gem.) do sop is de kool niet
waard. 5 -ABLE, ('- i - bl), bn. 1. betaalbaar. vervallen; at sight, (kh.) betaalbaar op zicht; - at demand, betaal
aan toonder; to make a bill -, een wissel betaal -bar
stellen, - aan de order stellen (van); 2. aflosbaar;-bar
3. (fig.) vergeldbaar.
Payee, (pee-ie'), m. v. (recht.) houder (van een wissel), m.
Payer, (pee'-ur), m. v. betaler, m. betaalster, v. *...ING,
dw. bn. betalend enz. -, s. (het) betalen enz.; zie PAY.
Payment, (pee'-ment), s. 1. betaling, v.; cash -, comptante betaling, betaling in specie; part =, betaling op
rekening; - in full of all demands, saldo ter afdoening;
to stop -, (kh.) ophouden met betalen; to suspend -, zijne
betalingen schorsen, - staken; to resume -, zijne betalingen hervatten ; to provide for -, voor do betalingen
zorgen; van fonds voorzien; remitteeren; in part -, inmindering; 2. loon, o. belooning, v.
Pea, (pie). s. (mv. peas, pease), .1. erwt, v.; a bushel of -s,
een (oud) schepel erwten; -s are dear•, de erwten zijn
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duur; grey -s, field -s, grauwe erwten, green -s, dop
split -s, spliterwten; boiling -s, groene erwten;-erwtn;
grinding -s, gedkoogde erwten; sweet-s, reukboontjes; to
shell -s, erwten doppen; 2. (zeev.) hand(van een anker),v.;
upper -, bovenhand. *-BOILER, S. stoofpan, v. *- CHICK,
s: jonge pauw, M. *-coAT, *-JACKET, S. (zeev.) pijekker, pij akker, schanslooper, m. *- cocK, s. pauw, m.
-FISH, S. zeepauw (soort visch), m. * - S COD, * -'S SHELL,
s. erwten-, peulschil, V. *-GREEN, bn. meigroen. *- HET,
v. pauwin, V. * -HOLDER, S. behendige dief, wegmoffelaar, m. * _ NUT, S. aardnoot, v. * -- ORE, S. (delfst.) soort
erts, 0. * -POD, S. (plint.) peul, V. * -PUDDING, * -SOUP, S.
erwtensoep, snert, v. *-SHOOTER. m. erwtenblazer (pijp),
M. * -SHUCK, S. peulschil, V. * -STONE, S. (delfst.) erwtensteen, m.
Peace, (pies), s. 1. vrede, m.; to be at . -, in vrede zijn;
to keep, break the -, den vrede bewaren, - verbreken; let us be at -, laat ons vrede maken; 2. gerust
bedaardheid, kalmte, v.; to make -, zich met-heid,
elkander verzoenen; vrede stichten; make your - with,
v -, rzoen u met; 3. stilte, v.; hold your -, wees stil,
houd u bedaard; -! stil ! 4. the king's -, de openbare
orde; breach of -, verstoring der openbare orde, - van
den vrede; to keep the - towards another, zich van geweld
tegen een ander onthouden; justice of the-,-daighen
vrederechter; the commission of the -, het vredegerecht;
a commission of the -, een mandaat door het vredegerecht
uitgevaardigd; clerk of the -, gfiiffier bij het vredegerecht;
time of the -, zittingtijd der gerechtshoven; to swear
the. - against, (recht.) een eed voor het vredegerecht
afleggen wegens gewelddadige aanranding; - of God,
(leenst.) Godsvrede. * -BREAKER, m. v. rustverstoorder,
-ster, m. v. * -ESTABLISHMENT, S. (mil.) voet van vrede,
m. * -MAKER, m. v. vredestichter, -ster, m. V. 5 -OFFERIn G, s. zoenoffer, o. 5 -OFFICER, m. gerechtsbode, rechts
* -PARTED, bn. (Shak.) in vrede gestorven.-ambtenr,.
* -PARTY, s. vredepartij, V.
Peaceable, (pies'-i-bl), bn., *...ABLY, bijw. 1. vreedzaam,
bedaard, kalm; to be -, in vrede leven; a - mind, een
bedaarde geest, een kalm gemoed; to die a - death, to
die peaceably, in vrede -, in rust sterven; on - ground,
waar vrede heerscht; 2. vredelievend; 3.(recht.)minnelijk;
in der minne. *- NESS, s. 1. vreedzaamheid, kalmte, bedaardheid; 2. vredelievendheid, v.
Peaceful, (pies'-foel), bn., *- LY, bijw. 1. vreedzaam,
gerust; - times, rustige tijden; a - cottage, een vreedzame hut; 2. zacht, vredelievend. *- NESS, s. vreedzaamheid, rust, kalmte, v.
Peaceless, (pies'-les), bn. zonder vrede, onrustig.
Peach, (pietsj), s. 1. perzik, v.; 2. perzikenboom, m.;
quince -, yellow -, kwee-perzik, abrikoos. *-BLOSSOM,
s. perzikenbloesem, m. *- BLACK, s. zwart als een perzikpit, v. * -BRANDY, S. persico (likeur), v. *- COLOR, S.
perzikkleur, v. -ED, bn. perzikkleurig. * - TREE, S. perzikeboom, m. 5 -wooD, s. perzikenzout, Nicaragua-hout, o.
Peach, (pietsj), bw. Zie IMPEACH. *-ER, m. v. aanklager,
m. aanklaagster, v.
Peak, (piek), s. 1. piek, v. top, m.; the - of Teneriffe,
(aardr.) de piek van Teneriffe; 2. spits, punt. v.; 3. (zeev.)
nok, m.; mizzen -, nokleuver; - of a sail, kop van een
zeil; - of a yard, nok van een ra; a -, loodrecht; to be
a -, op en neer staan; fore-, hel; 4. specht (vogel), v.
* -BRAILS, s. mv. nokgordings (van de bezaan), v. mv.
* -HALLIARD, S. (zeev.) piekeval, m. * - LINE, S.kaailijn,v.
Peak, (piek), ow. 1. er slecht uitzien; 2. (Shak.) kruipen,
vleien. *-, bw. (zeev.) - up, oppieken; to - the bottom,
de huid boenen (van een schip). * - ED, dw. bn. opgepiekt enz.; zie PEAK. -, bn. puntig, Spits. * - ING, dw.
bn. (zeev.) oppiekend enz. -, bn. gemeen, arm. 5 -Isn,
bn. 1. heuvelachtig; 2. loodrecht; 3. (fig.) vermagerd,puntig van aangezicht (na een ziekte enz.).
Peal, (piel), s. 1. gedruisch, gebrom. o.; -s of thunder,
het rommelen van den donder, donderslagen; - of rain
plasregen; - of hail, hagelslag; -s of laughter, uitbarstingen van gelach; - of ordnance, salvo's van het
geschut, kanonschoten; - of applause; luidruchtig handgekiap; 2. klokgelui, -gebrom, o.; to ring a -, de klok
luiden, de klok laten spelen; to ring a treble -, een
driedubbel klokkenspel laten hooren. ow. klinken,
bw. 1. doen
luiden, rommelen (van den donder).
luiden, - klinken; 2. bedwelmen, verdooven; 3. to - the
pot. (kookk.) den pot afkoelen (door omroeren). *- ED,
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dw. ba. geluid enz.; zie PEAL, OW. en bw. *- Ií\ G, dw.
bn. luidend enz. -, s. (het) luiden van de klok enz.; zie
PEAL, ow. en bw.
Pean, (pi'-un), s. zegezang, m hymne, v. *- IsM, ('-en-ism),
S. zegekreet, m.
Pear, (peer), s. peer, v.; sleepy -, buikzieke peer; baking
-s, stoofperen ; stewed -s, gestoofde peren. * - BIT, S.
(rijsch.) mondstuk (van een gebit),0 *- MAIN, S. peerappel,
m. *- PLUM, S. peerpruim, v. *- QUINCE, S. kweepeer, v. ,
* -SHAPED, ba. peervormig. *- TREE, S. pereboom. m.
Peareh, (piertsj), zie PERCH.
Pearl, (purl), s. 1. parel, v.; artificial -s, valsehe paarlen;
to string -s, parelen rijgen; mother of -, paarlemoêr;
2. (gen.) vlek in (op) het oog; 3. (wap.) zilver, o.; 4. -s,
Iuv.smalle kant,v.; 5.(drukk.) pareldruk(letter); 5. (wijnk).
zwavel (voor het fust); 7. zek. visch, m. * - ALOE, S.
(plant.) parelaloë, v.*- ASHES, S.mv. parelasali,v. *-BARLEY, S. parelgarst, v. *- BUBBLE, S. pareltje, blaasje (in
water, wijn enz.), o. *- cowRY, s. hemd-. halsknoopje, o.
*- DIVER, m. parelvisscher, m. * - EYED, bn. (heelk.) met
een vlek in (op) het oog. *_FISHERY, S. parelvisscherij,v.
* -FLY, S. mestvlieg, v. 5 -GRASS, S. (plant.) zorgzaad, parelgras, 0 *-OYSTER, S. pareloester, v. *- PowDER, S. blanketsel, o. *- SHELL, I. 1. pareloester; 2. parelmoer, v.
-SINTER, S. kiezelafslag, m. *- srAR, S. ijzerkalk, v.
*- STONE, S. parelsteen, m. *- STUDDED, bn. met parelen
bezet. 5 -WHITE, S. blanketselwit, o. *- WORT, S. (plant.)
eikelkruid o.
Pearl, (perl1, bw. beparelen, met parelen versieren, - bezetten. *--, ow. naar parels -, naar eene parel gelijken.
*-ACEous, (perl-ee'-sjus), bn. naar parelmoer gelijkend.
*-En, dw. bn. bepareld, gepareld.
Pearly, (perl'-i), bn. 1. parellloudend, parelrijk; 2. als
een parel, als parelen; - dew, - drops, (diehtk.) parel-,
dauwdroppels; 2. (fig) helder, doorschijnend.
Peasant, (pez'-unt), m. v. boer, m. boerin, v.; a - girl,
- boy, een boerenmeisje, -jongen. *-, bn. boerseh, landelijk. *- LIKE, * -LY, ba. boersch, op boersche wijze.
Peasantry, (pez'-unt-ri), s. gmv. boerenstand, m. boeren -,
landvolk, o.
Pease, (piez), mv. zie PEA. * -BOLT, 5 - HAULM, s. erwten
LING, s. (plant.) bergerwt, v.
-stro,.*
Peate, (piet), s. turf, v. veen, o. *- BOG, s. veenland, o.
*- BORER, m. turfsteker, m. * - DUST, (salt-of-peate), s.
veenmest, m. *-Moss, S. turf, v. veen, o.
Peaty, (piet'-i), bn. veen-, turfachtig, vol venen.
Pebble, (peb'-bl), *- STONE, S. 1•. kei, v. keisteen, m.; 2.
steengruis, o.; 3. strandkei, v.; 4. (bk.) ,, al-, stopsteelien, m. mv. * -CRYSTAL, s. kristalsteen, m.
Pebbled, (peb'-uld), *...BLY, (peb'-li), bn. vol keisteenen,
keisteenachtig enz.
Pecan,(pi-kun'),*- A, (pi-ka'-ne),s. (plant.) soort walnoot,v.
Peccable, (pek' -ki-bl), ba. zondig, voor zondigen vatbaar.
°...BILITY, (-bil'-i-ti), s. zondigheid, vatbaarheid voor
zonde, v.
Peccadillo, (pek-ke-dil'-lo), s. 1. kleine overtreding,
geringe zonde, v. misstapje, o.; 2. stijve halskraag, m.
Peccancy, (pek'-kun-si), s. (-ins), 1. (het) schadelijke,
verdorvene; 2. (het) zondige.
Peceant, (pek'-unt), bn. 1. zondig; 2. schadelijk, boos;
- huireors, (gen.) schadelijke -, bedorven vochten; 3.
onregelmatig.
Peccary, (pek'-e-ri), s. muskuszwijn, pekari (Zuid-Amerika), o.
Peccavi, (pek-kee' -wi), tw. peccavi (ik heb gezondigd).
Pechblende, (pek'-blend), s. (delfst.) pekblende, v.
Peck, (pek), s. 1. peck (Eng. vochtmaat = 9'/ liter),
m.; 2. (gem.) schep, groote hoeveelheid, v.; to be in a -,
of troubles, erg in de verlegenheid zitten. k -, bw. 1.
pikken, trekkebekken; 2. doorpikken, oppikken; 3. open-,
doorslaan (met het houweel); - up, (fig.) opzamelen.
-, ow. 1. oppikken (met den bek); 2. pikken, vechten
(ook fig.). 5 -ED, (pekt), dw. bn. gepikt enz.; zie PECK.
*-ER, ('-ur), s. 1. pikker, trekkebekker (vogel), m.; 2.
zie WOODPECKER. * -ING, dw. bil. pikkend enz. -, s.
(het) pikken enz.; Zie PECK.
Pectate, (pek'-tet), s. (delfst.) kleefachtige zelfstandig
-heid,v.
Pecten, (pek'-tin), s. 1. kraakbeen in de oogen der vo
kammossel, v.
-gels,o.;2
Pectin, (pek'-tin), S. (plant.) kleefachtig bestanddeel van
vruchten, o.
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Pectinal, (pek'-tin-ul), ba. kamvormig; tot een kam behoorend. *-, s. kamvisch, m. *-s, mv. kamvinnen
V. mV.
Pectinate, (pek'-ti-net), *- D, dw. 1. naar een kam gelijkend; 2. (plant.) getand. * - LY, bijw. als kam; met
een kam. *...ioN, (-ee'-sjun), s. (het) kammen; 2. (liet) in
elkander grijpen, - vatten.
Pectinite, (pek'-ti-najt), s. versteende kammossel, v.
Pectoral, {pek'-to-rul), ba. de borst betreffend, borst...
*-, s. 1. borstlap, m. borstbekleeding, v.; 2. (gen.) borstmiddel, o.
Pectoriloquy, (pee-to-ril'-o-kwi), s. gmv. (gen.) borstgeluid, o.
Pectunculus, (pek-tunk' joe-lus), s. soort zeemossel, v.
Peculate, (pek' joe-let), ow. verduisteren (gelden). *- D,
dw. verduisterd. *...ING, dw. ba. verduisterend. *...ION,
(-ee'-sjun), s. verduistering, v. ontrouv-r beheer (van
gelden), o. *...OR, (pek'-joe-le-tor), m. veruuisteraar (van
gelden), m.
Peculiar, (pi-kjoel' jur), ba., 5 -LY, bijw. - to, 1. bijzonder, eigen (aan); he has a style - to himself, hij heeft
een stijl hem alleen eigen; 2. eigenaardig, zonderling;
something -, iets eigenaardigs; 3. particulier, bijzonder; to
his - care, aan zijne bijzondere zorg. *-, s. 1. eigendommelij kheid,eigenaardigheid; 2. bevoorrechte -, onafhankelijke kerkgemeente, v. * - ITY, (jar'- i-ti), (-ies), *- NESS, S.
bijzonderheid, eigenaardigheid, v. iets eigenaardigs.
Peculiarize, (pi-kjoel' jer-ajz), bw. eigen maken (aan).
*-D, ('-ajzd), dw. bn. eigen gemaakt (aan). *...ING, ('-ajzing), dw. ba. eigen makend (aan).
Peculium, (pi-kjoe'- li-um), s. (Rom. recht.) peculium (bijzonder goed -, bezit van een slaaf of van een zoon des
huizes), o.
Pecuniary, (pi-kjoe'-ni-e-ri), ba. geld betreffend, geldelijk; geld... *...ARILY, ('-je-ri-li), bijw. op geldelijke wijze,
door geld. *...ous, (-kjoe'- ni-us), bn. vol van geld.
Ped, (pod), s. 1. pakzadeltje, o.; 2. korf, m.
Pedagogic, (ped-e-ghodsj' -ik), * - AL, ('-ik-ul), ba. opvoedkundig, paedagogisch. ..Isar, (ped'-e-ghogh-ism), s.
opvoedkunde, onderwijskunde, v.
Pedagogue,(ped'-e-ghoogh),m.opvoeder, onderwijzer, paedagoog, m. *-, bw. (spott.) onderwijzen (op pedantische
wijze), leeraren.
Pedagogy, (ped'-e-gho-dsji), s. gmv. onderwijs in de
eerste grondbeginselen, o.
Pedal, (pi'-dul), ba. den voet betreffend, voet...
Pedal, (ped'-ul), s. (muz.) voetregister, o. -trede, pedaal,
V. * -NOTE, S. (muz.) aangehouden noot, v. point d'orgue,
o. *- STOP, S. (muz.) pedaal, v. *-s, mv. orgel-pedaal, v.
Pedaneous, (pi-dee'-ni-us), ba. (te voet) gaande; voyage, voetreis.
Pedant, (ped'-unt), m. schoolvos, pedant, m. *-, v.
blauwkous, geleerde vrouw, v. *- Ic, (pi-dent'-ik), -AL,
('-ik-nl), ba., -ALLY, ('- ik-ul-li), bijw. gezocht, schoolvossig, pedantisch. preutsch (van vrouwen). *- LIKE, bn.
als een schoolvos. *- IzE, ('-ajz), ow. pedantisch spreken,
- handelen. * - RY, ('-tri), s. sehoolvosserij, gezochtheid,
1 pedanterie, v.
Pedarian, (pi-dee'-ri-un), m. (Rom. gesch.) pedarius senator (lid van den Romeinschen senaat, zonder het recht
van woordvoeren, maar met stemrecht), m.
Pedate, (ped'-et), ba. (plant.) aan den top verdeeld (van
stengels). *...IFID, (pi-det'-i-fid), bn. (plant.) half-verdeeld.
Peddle, (ped'-ul), ow. 1. uitventen, te koop loopen met;
2. beuzelen. *-, bw. - about, rondventen. *- R, (pod'lur), m. venter, reizend koopman, m. *- REss, (ped'-lures), v. rondventster, reizende koopvrouw, v. *- RY, ped'le-ri), s. (-ies), 1. goederen om rond te venten, o. mv.;
2. (het) rondventen. *...ING, dw. ba. rondventend enz.
-, ba. nietig, onbeduidend. -, s. (het) rondventen enz.;
zie PEDDLE, ow. en bw.
Pederast, (ped'-c-rest), m. sodomiet, m. *- IC, (rest -ik).
ba. sodomietisch. 5 -Y, (ped'-i-rest-i), s. gmv. sodomie,
onnatuurlijke misdaad, - zonde, v.
Pederero, (ped-i-ri'-ro), s. (zeev.) steenstuk, mortier, o.
Pedestal, (ped'-es -tul), s. 1. voetstuk, o. ; 2, (werkt.)
voet, m.; main -, (stoomw.) zijstukken van het geraamte.
Pedestrial, (pi-des'- tri-ul), tot den voet behoorend:
voet. *...TRIAN, ('-tri un), ba. te voet (loopend enz.).
-, m. v. 1. voetreiziger, -ster; 2. hardlooper, -ster (voor
geld of weddenschap), m. v. *...TRIA\ISM, ('-tri-e-nism),
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wigje, o.; 3. houten nagel, m. pen, v. bout, m. spie, v.; irois
S. 1. (het) te voet reizen; 2. hardlooperij,v. t...TRRIANIZE,
-, ijzeren punt; 4. (stoomw.) nok op de as voor de,
('-tri-e-najz), ow. 1. te voet reizen; 2. hardloopen.
excentriek; 5. (muz.) snaarsleutel, m.; 6. (fig). punt, o.
Pedestrious, (pe-des'-tri-us), bn. zie PEDESTRIAL ; graad, m.; to take down a -, den toon wat lager stemanimyaals, landdieren.
men, den trots fnuiken; to be a - too low, niet recht op
Pedieel,(ped'-i-sel), ..cLE, (ped'-ik-ul), s. (plant.) steeltje,
zijn dreef zijn. f-, (vork.) Margaretha, Grietje (v. n.).,
0. *- LATE, ('-let), bn. (plant.) gesteeld, gestengeld.
* -IN-THE-RING, S. (het) steken naar den ring (spel).
Pedicular, (pi -dik'-joe -lur), *...ovs, ('- lus), bn. luizig,
* -TOP, s. tol, m.; to play at -, tollen.
luizen....; - distemper, luisziekte, v.
Peg, (pegh), bw. zwikken, vastzetteh (met houten nagels
Pedigerous, (pi-didsj'-ur-us), bn. met voeten.
enz.). *-, ow. (gem.) aanvallen; - into the beef, snijd
Pedigree, (ped'-i-ghrie), s. 1. afkomst, lijn; 2. geslachtshet vleesch, val den vleeschschotel aan; to - away,
lij^t, V. stamboom, m.
snel verrichten; (gem.) afpoeieren; - away ! sla maar toe!
Pediluoy, (ped'- i -ljoe-oj), s. voetbad, o.
Pediment, (ped -i-ment), s. (bk.) geveldak, o. boog (bo- Pegasus, (pegh'-e -zus), s. (fab.) Pegasus (paard der
dichters; ook sterrenbeeld).
ven een deur enz.), m.
Pedipalp, (ped'-i-paalp), s. spin met voelhorens voor het Pegged, (pegh'-id), dw. bn. vastgezet enz.; zie PEG, bw.
*WL, s. (zeilm.) els, V. *... GER, ('-ghur), m. vastzetter
hoofd, v. *-ous, (-paalp'-us), bn. tot de pedipalp behoo(met houten nagels enz.), m. *...GING, dw. bn. vastzet rend.
tend enz. -, s. (het) vastzetten enz.; zie PEG.
Pedireme, (ped'-i-riem), s. soort schaaldier, o.
Pedlar, zie PEDDLER. 1 Peggy, (pegh'-ghi), v. (verk.) Margaretha, Grietje (v. n.).
Pedobaptism,(pi-do-bep'-tism), s. kinderdoop, m. *...IST, Pegm, (pem), s. (oudt.) tooneel- decoratie, v.
m. v. kinderdooper, -ster, voorstander, -, voorstandster Pegmatite, (pegh'-me-tajt), s. soort graniet, o.
Peirameter, (pie-rem'- i -tur), s. (werkt.) weêrstandsmeter
van den kinderdoop, m. v.
(van voertuigen), m.
Pedometer, (pi- dom'-ie- tur), s. (werkt.) schredenmeter,
m. * ...METRICAL, (-met'- rik-ul) , bn. schredenmetend, pe- Peirastic, (pie-res' -tik), bn. 1. ondernemend; 2. beproedometrisch. 1 vend; 3. handelend over krachtsinspanning.
Peduncle, (pi-dun' -kl), s. (plant.) steel, stengel, m. Pekan, (pek' -un), s. pekan (soort Noord -amerik. wezel), m.
*.. CULAR, (' kjoe-lur), tot den stengel behoorend, sten- Pekin, (pi'-kin), S. (aardr.) Peking (China), o.
gel... *... CULATE, ('-kjoe-let), ,-D, bn. met een stengel, Pekoe, (pek' -o). s. petto (thee), v.
Pelage, (pel' -idsj), s. wollige (dieren)huid, v.
stengelig.
Pelagian, (pi-leedsj'- i -un), *...GIC, (-ledsj' -ik), bn. tot
Pedware,(pid'-weer), s. peulvrucht, v.
de zee behoorend, zee... -, m. Pelagiaan, volgeling
Pee, (pie), o. scheel zien, eenoogig zijn. *-, s. (delfst.)
van Pelagius, m. *-ISM, m. Pelagianisme, o. leer van
punt waar twee mijnaderen elkander kruisen, o. *-D,
Pelagius, v.
(pied), bn. eenoogig.
Pelamis, (pel'.e -mis), s. soort visch, m.
Peek, (piek) , ow. Zie PEEP, PEAK.
Peel , (piel), s. 1. schil, schors; 2. (bakk.) schop, v.; 3. Pelargonium, (pel-aar -gho'- ni -um), s. (plant.) soort
geranium, v.
(drukk.) kruishout, o.; 4. grondel (visch), m.
Peel , (piel), bw. 1 schillen, afschillen; 2. pellen (garst Pelerine, (pel'-i- rien), s. korte damesmantel, m. pelerine,v..
enz.); 3. plunderen, afloopen (een land); 4. (hennep) bre- Peleus, (p'- li -us), m. (fab.) Peleus (m. n.).
ken. *-, ow. - of, 1. schilferen; 2. afvallen (van hulzen). Pelf, (pelf), s. 1. geld, o. (gem.) centen, dubbeltjes, o..
v. mv.; (fig.) mammon, m.; 2. (fig.) nietigheid, v.
*-ED, dw. bn. geschild enz.; Zie PEEL, bw. en ow.
('-ur), m. v. 1. afschiller, peller, -ster; 2. plunderaar, Pelfry, (pel ' -fri) * ...FRAY, ('-free), s. zie PELF.
-ster, m. v. * -ING, dw. bn. schillend enz. -, s. (het) Pelican, (pel'-i-kun), s. 1. pelikaan (vogel); 2. (scheik.)
glazen overhaler; 3. tandentrekker (werkt.); 4. (oudt.>
schillen ; zie PEEL, bW. en ow.
zesponder (kanon), m.
Peep, (piep), S. 1. eerste verschijning, v.; 2. (het) krieken
van den dag, morgenschemerin -, v.; 3. (het) gluren (door Peliom, (pi'- li -um), s. zek. delfstof, v.
een opening); to have a -, to take a - at, gluren, een Pelisse, (pi-lies'), s. bonten -, zijden damesmantel, m.
blik werpen door, - naar; eventjes aanloopen bij; to give Pell, (pel), s. 1. huid, v. vel, o.; 2. perkamentrol, v.;.
clerk of the -s, (oudt.) boekhouder der schatkist (in
a - at, eventjes laten kijken; 4. soort kip, v.; 5. gepiep,
Engeland).
0. 5 - O-DAY, (-o-dee'), bn. vroegtijdig, vroegop; - boys,
naam aan de Iersche opstandelingen gegeven in 1784. Pellamountain, (pel -le-maaun'-tin), s. bergpolei, v.
Pellet, (pel' -et), s. 1. balletje, klompje, o.; 2. geweerko* -HOLE, s. kijkgat, kijkgaatje, o.
gel; 3. (wap.) zwarte bol, m. *-, bw. tot een balletje maPeep, (piep) Ow. 1. beginnen te schijnen, opkomen (van
ken 5 -TED, dw. bn. tot een balletje gemaakt.*_, bn. uit
den dag, van planten); 2. kijken, gluren, doorschemeren;
balletjes bestaand; - storm, (Shak.) kogelregen.
the moon -s through the clouds, de maan gluurt door de
wolken; I can see his pride-, ik kan zijnen hoogmoed Pellicle, (pel' - i-kl), s. velletje, vliesje, o.
zien doorschemeren; to - at in, kijken naar, - in; (ook) Pellitory, (pel' - i - te -ri), s. (plant.) muurkruid, o.; - of
Spain, Spaansche kamille.
even inloopen; to - out, naar buiten gluren; to - forth,
in de verte turen; 3. piepen. 5 -ED, dw. bn. gegluurd enz.; Pell-mell, (pel' -mel), bijw. (Shak.) verward, dooreen.
m.
gluurder,
bespieder,
-ster,
Pellucid, (pel -ljoe'-sid), bn., *-LY, bijw. doorzichtig,_
zie PEEP. * -ER, ('-ur), m.v.
doorsnijdend . 5 -ITY, (-sid'- i-ti), *-NESS, s. gmv. doorV. -, s. 1. jong vischje; 2. (fig.) oog, o. kijker, m. * -ING,
zichtigheid, doorschijnendheid, v.
dw. bn. glurend enz. -, s. (het) gluren euz.; zie PEEP.
m.
Pelopium, (pi-lo'-pi-um), s. (delfst.) pelopium (columPeepul-tree, (piep' -el-trie), s. Indische vijgeboom,
biet-metaal), o.
Peer, (pier), m. v. 1. gelijke. persoon van denzelfden
rang of stand, zijns -, haars gelijke; 2. makker, gezel, -lin, Peloponnesian, (pel -o-pun -ni'- zjun), bn. Peloponnesisch..
*-, ni. F. Peloponnesiër, m. Peloponnesische (vrouw).
m. v. *-, m. pair (lid van het Hoogerhuis in Engeland),
m. *-DOM, S. gmv. pairschap, o. *-Ess, V. pairsvrouw, Peloponnesus, (pel -o-pun -ni'-zus), s. (oude aardr.) Peloponnesus (thans Morea, Griekenland), m.
v.; she is a - in her own right, zij heeft het recht van
pairschap door hare geboorte. *-AGE, ('-idsj), s. 1. Pelt, (pelt), s. 1. ruwe -, ongeschoren huid, v.; 2. pels,.
pairschap, o.; to call to the -, tot pair verheffen, - bem.; 3. woede, blinde drift, v.; in a -, in woede, driftig.
5 - BALLS, S . mv. (druk)ballen, m. mv . * -MONGER, M . pelnoemen; 2. (het) lichaam der pairs; 3. wapenboek,
gulden boek (van den adel), o. *-LEss, bn., -LY, bijw.
terijkooper, m. *-WOOL, s. bestorven wol, v.
zonder weêrga, onvergelijkelijk. *-LESSNESS, S. gmv. Pelt, (pelt), bw. werpen, gooien (naar); to - with stones,
met steepen werpen; to - to death, ateenigen; to - to
weêrgaloosheid, onvergelijkelijkheid, v.
pieces, stuk smijten, inwerpen (glazen); to - from, verPeer, (pier), ow. 1. verschijnen; 2. uitkijken; to -for, opjagen
(door steenworpen enz.). *-, ow. 1. razen, tieren,.
lettend zoeken naar; to - on t, zich vertoonen, opkomen.
bulderen; 2. af-, losschieten, uitbarsten. *-ATE, ('-et),
Peerie, (pier' -ie), s. bromtol. m.
* -ATED, ('-e-tid), bn., -LY, bijw. (plant.) schildvormig.
Peevish, (pie'-wisj), bn , *-LY, bijw. 1. kregel, kregelig,
*-ED, ('-id), dw. bn. geworpen, gesteenigd enz .; zie PELT,.
norsch, verdrietig; to be - with, norsch zijn door; 2. licht
bw. en ow. *-ER, ('-ur), m. (steen)werper, steeniger; 2.
geraakt; 3. dwaas, kinderachtig, koppig. *-NESS, s. 1. kre(fig.) bulderaar; 3. vrek, m. * -ING, dw. bn. werpend,.
geligheid, norschheid, onvriendelijkheid; 2.lichtgeraaktsteenigend enz.; - rain, slagregen. -, bn. 1. razend,.
heid; 3. kinderachtigheid, koppigheid, v.
tierend; 2. vrekkig. -, s. (het) werpen, steenigen enz.
Peg, (pegh), s. 1. zwikje (van een vat), o.; 2. (timm.) wig, v.;
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Peltry, (pel'-tri), s. ( -les), bont, bontwerk, o.; dealer in

f the -,
sprit sail -, blinde trijsschinkel; stock -, staff of
wimpelstok; truss -, rakketros; vang -, geerdschinkel;
wind tackle -, hanger van het zijgijn; yard tackle -,
noktakelschinkel; swallow tail -, drijvende standaard;
small -, klein wakertje; 2. oorhanger, m.; pendeloque,
v.; 3. tegenhanger, m. (schild.) pendant, o. * -CHAIN, S.
(zeev.) meerketting, m. *- RINGS, S. mv. handvat sels met ooren, o. mv. * - TURN, * -TRUCK, s...(zeev.)
wimpelkloot, m.
Pendence, (pen'-dens), s. helling, steilte, v. *...Cy, S.
(-les), 1. opschorting, v.; 2. (recht.) (het) aanhangig zijn.
Pendent, (pen'-dent), bn. * - LY, bijw. 1. (af)hangend;
2. uitstekend; 3. zwevend (in de lucht); 4. hellend; chains, corps morts. *-, s. stut, m. draagzuil, v. drager,
m. *-s, mv. (plant.) stofdraden, m. mv. * - BLITE, ('-elajt), bijw. (recht.) hangende het proces. *- IVE, (- ent' -iv),
s. (bk.) strekboog, m.
Pendice, (pen' -dis), zie PENTICE.
Pendiloche, (pen'-di -lok), s. 1. oorhanger, m. pendelok;
2. peer (onder een hanglamp), v.
Pending, (pend'-ing), bn. 1. hangend; onbeslist; 2. onafgedaan, openstaande (schuld enz.).
Pendule, (pen'-djoel), s. zie PENDULUM. *...OSITY, (los'
*...ousNEss, (pen'-djoe -lus -nus), s. gmv. opschorting,-it),
schorsing, v. *...ous, (pen'-djoe -lus), bn. 1. hangend,
zwevend; 2. (fig.) geschorst, vertraagd, onzeker.
Penduline, (pen'-djoe-lajn), s. - titmouse, (soort) mees,
buildelmees (vogel), v.
Pendulum, (pen'-djoe-lum), s. 1. (uurw.) slinger, m.; ballistic -, (werkt.) ballistische slinger; 2. slingeruurwerk,
o. pendule, v. * - BALL, *-BOB, S. slinger -lens, v.
*- CLOCK, S. pendule, v. *- PLIERS, S. mv. tang met spitse
nij pers,v. 5 -ROD,s. slingerdraad, nl. - roede, v. *- \ATCH,
s. slinger-horloge, o.
Penelope, (pen- nel' -op -i), v. Penelope (v. n.).
Penetrable, (pen' -i-tri -bl), bn. 1. doordringbaar; 2. (fig.)
vatbaar. *...BILITY, (bil' -i-ti), s. 1. doordringbaarheid; 2.
(fig.) vatbaarheid (voor indrukken), v.
Penetralia, (pen- i -trel' -i -e), s. mv. 1. (bk.) binnendeelen,
- gebouwen, o. mv.; 2. (fig.) schuilhoeken, m. mv.
Penetrancy, (pen' -i- tren -si), s. Zie PENETRATION.
Penetrant, (pen' -i- trunt), bn. 1. doordringend; 2. scherpzinnig, schrander; 3. (fig.) treffend, roerend. *...TRATE,
('-tret), bw. 1. doordringen; oil -s wood, olie doordringt
hout; to - a country, in een land dringen; 3. (fig.) beseffen, doorgronden, doorschouwen; 4. treffen, roeren
(het hart); I aw -cd with the sense of, ik ben doordrongen van het besef van. *-, ow. dringen (door, in),
*-D, dw. bn. doorgedrongen, doordrongen enz.; zie PENETRATE, bw. en ow. *...ING, dw. bn. doordringend enz.
-, s. (het) doordringen enz.; zie PENETRATE, bw. en ow.
...ION, (-tree'-sjun), s. 1. (het) in-, doordringen; 2. (fig.)
scherpzinnigheid, schranderheid, v. 5 ...IVE,(pen'- i -tre-tiv),
bn. 1. in-, doordringend; 2. (fig.) scherpzinnig, schrander.
-NESS, s. 1. (het) in-, doordringen; 2. (fig.) schranderheid, v.
Penful, (pen'-foel), s. wat eens (schrijf)pen bevatten kan,

-, bontverkooper, - werker.
Pelure, (pel joer'), S. schil, schors, v.
Pelvic, (pel'-wik), bn. (ontl.) tot het bekken behoorend,
bekken... *..,VIMETER, (- wim- i' -tur), s. (heelk.) bekkenmeter (werkt.), m. *...vis, s. (ontl.) bekken, o.
Pemmican, (pem' -mi kun), s. verduurzaamd vleesch, o.
Pen, (pen), s. 1. vetter, pen (van een vogel), v.; 2. (dicht.)
vleugel, m.; 3. (schrijf)pen, v.; quill-, schacht; metallic
-, steel -, stalen pen: the slit of a -, de spleet eener
pen; the nib of a -, de bek eener pen; a broad-nibbed -,
breed gepunte pen; a crow quill -, ravenpen (voor zeer
fijn schrift); a goose-quill -, eene (gewone) ganzenpen;
the - spurts, spotters, de pen spat; to cut, to make a -,
eene pen snijden, - vermaken; to harden -s, pennen
bereiden; to wipe a -, eene pen afvegen; to put -, to
set - to paper, de pen op het papier brengen; to
take up the -, de pen opvatten (om een geschrift uit
te geven); to take - off, de pen nederleggen (niet meer
in het openbaar als schrijver optreden); a dash, a stroke
of the -, een pennestreek; it is a slip of the -, (fig.)
het is aan de pen ontsnapt; a man of the - and the
desk, een penneheld, een slower met de pen ; a - and
inkdrawing, een teekening met de pen; 4..(fig.) stijl; 5.
(fig.) schrijver; 6. schapenstal, m. schaapskooi, v.; 7.
hoenderhok, o.; 8. vischweer; 9. goot, v. *- BLADE, S.
lemmet van een pennemes, 0. *-CASH, S. pennenkoker,
m. * -CRAFT, S. schrijf kunst, hand, v. * - CUTTER, S.
pennensnijder (oudt. op de scholen), m.* -FISH, s. (soort)
aal (visch), m. 5 -HOLDER, S. pennenhouder (werkt.), m.
* -MAN, m. 1. schrijfmeester, schoonschrijver; 2. (fig.)
penneheld, schrijver, M. *-MANSHIP, S. 1. schrijfkunst,
V. (het) schoonschrijven; 2. (fig.) (het) boekenschrijven.
*-MAUL, S. ijzeren moker, m. *- NIBBER, s. pennen
(werkt.), m. *-RACK, s. pennenrekje (boven een-afpunter
inktkoker), 0. *-STOCK, S. val -, sluisdeurtje, o. *- WIPER,
S. pennenlapje, essuie-plume, o.
Pen, (pen), bw. 1. schrijven; to -- down, nederschrijven,
ten papiere brengen; 2. opstellen, opteekenen; 3. van
pennen voorzien. f -, ow. (reg. en onr., vt. en vdw.
penned en peat), 1. - up, kooien (schapen), opsluiten
(hoenders enz.); 2. afdammen (water).
Pena, (pi' -ne), S. (goudw.) metaalkoek, m. *- SILVER.
* -GOLD, s. zilver -, goudkoek, m.
Penal, (pi' -nul), bn., 5 -LY, bijw. 1. (recht.) lijfstraffelijk;
-- laws, lijfstraffelijke -, penale wetten; - sum, geldboete;
2. strafbaar; 3. met straf bedreigd; 4. straffend; -fire,
(dicht.) wrekend vuur (des hemels).
Penality, (pi .nel' - i -ti), s. (-ies), strafbaarheid, v.
Penalty, (pen'- nul -ti), s. (les), s. 1. straf, v.; to bear the
-, de straf ondergaan, - dragen (van); to denounce a -,
eene straf opleggen, - uitspreken; 2. straf bepaling, -bedreiging; 3. bepaling van boete, - van schade en intressen, v.
Penance, (pen'-uns), s. 1. boetedoening, v.; to do for, to perform - for, boeten voor; 2. berouw, o.
Penates, (pi-nee'-tis), s. mv. penaten, huisgoden, m. mv.
Pence, (pens), s. mv. Zie PENNY; six -, zes stuivers(stuk).
Pencil, (pen'-sil), s. 1. potlood, o.; patent ever pointed -,
patent- potlood (met onslijtbare punt); to write in -, met
potlood schrijven; 2. teekenpen, v.; red -, rood krijt; 3.
penseel, o.; coarse -, fine -, grof -, fijn penseel; 4. - of
rays, (gez.) stralenbundel. *- CASE, S. potlood(houder),
penseelkoker, m. * -CLOTH, * -RAG, S. penseel -, verf
5 -COLORS, s.mv. krijtstaafjes, o. mv. 5 -POINTER,-lapje,o.
s. potlood-, krijtmesje, o. 5 -RACK, S. penseelrekje,
- plankje, o. 5 -SHAPED, bn. penseelvormig.
Pencil, (pen'-sil), bw.. 1. teekenen, penseelen; to - the
eyebrows, zich de wenkbrauwen schilderen; 2. (fig.)
schetsen, schilderen. *- ED, ('-sild), dw. bn. gepenseeld
enz.; zie PEIICIL. ' -ING, dw. bn. penseelend enz. -,
s. 1. (het) penseelen enz.; zie PENCIL ; 2. teekening,
schets, v.; brilliant -, soort sierlijke penseelsbehandeling.
Pendant, (pend'-unt), s. 1. (zeay.) wimpel; 2. hanger; 3.
schinkel, m.; bill -, kiptakel - schinkel; fish -, kipschinkel; brace -, brasschinkel; burton -s, spanhangers; clue
-, stagzeil-schinkel; fore tackle -, fokkemast-hanger;
guy -, bezaan - schinkel; jib gay -, bakstagen van het
kluif hout; lift -, toppenendschinkel; mizzen -s, hangers
van den bezaansmast; - of tackles, noktakelschinkel;
night -, topwater; - of the david, ophouder van den
ankerstut; rudder -, zorglijn; signal -, seinwimpel;

(eens) penvol (inkt).

Penguin, (pen'-gwin), s. 1. vetgans, pinguine; 2. wilde
ananas (vrucht), v.
Penicil, (pen'- i -sil), s. 1. (heelk.) wiek, v.; 2. vederbezem;
3. zeeworm, M. *-LATE, (- sil'-let), bn. gekuifd, kwast vormig.
Peninsula, (pe-nin'-sjoe-le), s. (aardr.) schiereiland, o.
*-R, ('-lur), bn. 1. van een (het) schiereiland; the war, de oorlog in Spanje (tegen Napoleon I, 1809); 2.
in den vorm van een schiereiland. * - TE, ('-let), bw.
tot een schiereiland vormen.
Peniron, (pen' -i -run), s. (plant.) orego, v.
Penis, (pi' -nis), s. mannelijk deel, o. schaft, v.
Penitence, (pen' -i- tuns), *...Cy, s. boete, boetedoening,
v. naberouw, o.
Penitent, (pen' -i- tent), bn., * - LY, bijw. boetvaardig,
berouwhebbend. *-, m. v. 1. boetvaardige, berouwhebbende; 2. biechteling, m. v. *- IAL, (-ten'-sjul, bn.
-LY, bijw. tot boetedoening behoorend, boete...; tears, tranen van berouw; - psalms, boetpsalmen. -, s.
zondenregister, o. * - IARY, (-ten'-sje-ri), bn. boetedoend;
- house, verbeterhuis, huis van correctie,'o. -, m. (r. k.)
boetrechter, m. -, m. v. boetedoener, -ster, boetvaardige,
m. v. -, s. 1. aflaatkamer (te Rome), v.; 2. huis van
verbetering, asyl; 3. verbeter -, tuchthuis, o.
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Peuk, (penk), zie MENOW.
Penman, (pen-men), m. schrijfmeester, schoonschrijver;
schrijver, steller, m.; the sacred penmen, de vier evangelisten. *-sH1P, s. schrijfkunst, v.
Pennached, (pen'-nesjt), bn. (plant.) bont gestreept.
Pennant, (pen' -unt), s. (zeev .) wimpel, m.; Zie PENDANT.
Pennate, (pen'-net), *-D, bn. 1. gevleugeld; 2. (plant.)
gevederd ; zie PINNATE.
Penned, (pend), dw. bn. 1. geschreven, gepend; 2. gevleugeld.
Penner, (pen'-nur), m. schrijver, (spott.) penner, m.
Penniform, (pen' -ni- form), bn. penvormig.
Pennigerous, (pen-nidsj'-er-us), bn. gevederd.
Penniless, (pen'-ni-les), bn. geldeloos, arm . * -NESS, s.
geldeloosheid, armoede, v.•
Penning, (pen'-ving), dw. bn. schrijvend, (spott.) pennend. *-, s. (het) schrijven enz.; zie PEN, bw.
Pennon, (pen'-nun). s. wimpel, m.; zie PENDANT .
Pennsylvania, (pen-sil-wee'- ni -e), s. (aardr.) Pennsylvanië (Noord-Amerika), o.
Penny, (pen' -ni), s. (mv. pennies en pence), 1. stuiver,
penning (= 5 cent Ned. eng.), m.; half -, (heev-pen -ni),
halve stuiver; half - half, twee en een halve stuiver;
the two - post, stads brievenpost (te Londen); he is not
worth a -, hij bezit geen stuiver, - geen cent; 2. (fig
geld, o. geldsom, v.; 3. spaarpenning, m.; to make a -,
to turn the -, een stuivertje (geld) garen; to turn an
honest -, eerlijk zijn brood verdienen; - wonders, wonderen die niet veel kosten: - wise and poundfolish, zuinig
aan den eenen kant en verkwistend aan den anderen;
zuinig op nietige dingen: 4. forty - nail, spijker met
vierkanten kop; six - nail, spijker van 1 /2 duim; ten nail, spijker van 2'/, duim . * -A-LINER, m. afschrij-•
ver, copist, (spott.) dagbladkladder, m. *- DICE, S.
borstkoekje, -plaatje, o. * -GRASS, *- wEED, S. (plant.)
penningkruid, .o. * -POST, s. (Londensche) stuiverspost,
V. *- ROYAL, s. (plant.) polei, v. vlookruid, o. *-ROT,
*-WORT, s. (plant.) penningkruid, o . * -STONES, S. mv.
zek. wollen stof, V. * -WEIGHT, S. penninggewicht (aanduiding vanEngelsch goud- en zilvergewicht),o * -wH.ITE,
s. zilverwit, o. e-wlsE, bn. karig; to be -, op kleinigheden knibbelen. *-WORTH. (pen'-nurth), s. 1. een
Stuiver -, penning-waarde: a - of gingerbread, voor
een stuiver koek; 2. waarde, v. koop, m.; you will have
your - of it, gij zult waar naar geld hebben; 3. (fig.)
nietigheid, v. beetje, o.; 4. lage prijs, m.; pirates may
make cheap -s of their pillages, zeeroovers kunnen hunnen buit goedkoop van de hand doen; to have the cheapest -s, tot den laagsten prijs koopen; to have no mighty
- of, niet veel hebben voor; at a great -, pause a
while, alvorens tot lagen prijs te koopen, bedenk u wel.
Penological, (pi-no-lodsj'- ik-ul),bn . zie PENAL, bn. *... OGY,
s. gmv. leer der openbare -, der lijfstraffen, v.
Penon, (pen'-un), s. wapenbord, o.
Pensile, (pen'-sil), bn. hangend, zwevend; - gardens, de
hangende tuinen *-NESS,s.gmv.(het)hangende;zwevende.
Pension, (pen'-sjun), s. 1. jaarwedde, v. pensioen, o.;
retiring -, (mil.) retraite-pensioen; wachtgold; to retire
on a -, zijne retraite op pensioen nemen; to be allowed a-,.
pensioen krijgen, gepensionneerd worden; 2. intreégeld
(der studenten in de rechten in Engeland); 3. kostgeld,
0. *-, bw. pensionneeren, op pensioen -, op wachtgeld
stellen; to - off. met pensioen ontslaan . * -ARY, ('-e ri),
bn. 1. gepensioneerd ; 2. in een jaarwedde bestaand;
- provision, geldelijke toelage. -, m.v. gepensionneerde,
die eene jaarwedde trekt, m. v. -, m. (oudt.) pensionaris (in de Vereenigde Nederlanden), m. *-ED, dw. bn.
gepensiontieerd. *-ER, ('-ur), m. V. pensioentrekkende,
gepensionneerde, m. v. -, m. 1. invalide, m. ; a Greenwich
-, een zee- invalide te Greenwich ; a Chelsea -, een
militaire invalide te Chelsea: out -, huis - invalide. -,m.
v. kostganger,-ster, m.; v. 2. gentleman -, lid der koninklijke lijfwacht in Engeland; 3. student uit eene beurs, m.
*--ING, dw.bn. pensionneerend. -, s. (het) pensionneeren.
Pensive, (pen'-siv), bn., * -LY, bijw: 1. peinzend, nadenkend; 2. droefgeestig, mijmerend. *-NESS, s. 1. gepeins, nadenken, o.; 2. droefgeestigheid, mijmering, v.
Pent, (pent), dw. bn. opgesloten enz .; zie PEN, bw.
Pentacapsular, (pen-te-kep'-sjoe-lur), bn. (plant.) vijf
CHORD, (pent'-e-kord), S. (muz.) vii fsnarig-kapselig.*
speeltuig, pentachordium, o. *...coccous, ( -kok us), bn.
(plant.) vijfzadig. *... CRINITE , (-tek'-ri-najt),s. pentacriniet
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(soort versteende plant), v. *...cROSTIC, (-kros' -tik), s.
vijfvoudig naamdicht, o. *... DACTYL, (- dek' -til),s.1. vijfvin

GON, (pen'-te-ghun).-gerkuid,o.;2(vjfn seh)m*.
S. (meetk.) vijfhoek, M. -AL, (-tegh'-on-ul), - ALLY, bij W .
-ous,bn. vijfhoekig. *... GYNIA, (-djien' -i-e), s.mv. vijfwij-

vige planten, v. mv. *... GYNous, (-tedj'-in-us), bn. (plant.)
vij fwij vig,vij fstamperig.*... HEDR,AL, (-hi'drul),*... HEDROUS,
(-hi'-drus), bn. (meetk.) vijfzijdig. *... HEDnoN (-hi'-drun),
s. (meetk.) vijfzijdige figuur, v. *... METER, ^-tem'-i-tur),
bn. vijfvoetig. -, s. vijfvoetig vers, o.
Pentacle, (pent'-i-kl), s. tooverzegel, o.
Pentander, (pen-ten'-dur), s. vijfmannige plant, v.
*... DRTA, (-ten'-dri-e), mv. s. vijfmannige planten, v. mv.
*...fRous, (-ten'-drus), bn. vijfmannig.
Pentangular, (pen-ten'-ghjoe-lur), bn. vijfhoekig.
Pentapetalous, (pen - te - pet' - e - lus), bn. vijf(bloem)bladerig. *... PHYLLUS, (-tef'-il -lus), bn. vijf bladerig.
Pentarehy, (pen'-taar-ki), s. regeering van vijf, pentar-

chie, v.
Pentaspast, (pen' -te- spest), s. hijschmachine met vijf
blokschijven, v. *... SPERmous , (-sperm'-us), bn. vijfzadig.
... STICH, (pen'-te-stik), s. vijfregelig versje, o. 5 ... STYLE,

s. (bk.) portiek met vijf frontzuilen, v. .. TEUCH, ('-tjoek),
s. de vijf boeken van Mozes, o. mv. Pentateuchus, m.
Pent econter, (pen'-ti-con-tur), s. (zeev. oudt.) pentecontere (vijftigriemige galei), v. *...COST, ('- kost), s.
Pinksteren, v. *... COSTAL., (- kost' -ul), bra. van Pinksteren,
Piekster....; -s, mv. (r. k.) Pinkster-offers, o. mv.
TER, (pen'-ti-cos-tur). s. 'hoofdman van vijftig soldaten
(in Oud-Griekenland), m. *...cosTYS, ('-kos-tis), s. afdeeling van vijftig soldaten, v.
Penthole, s. galmgat, o. *... HOUSE, (pent'-hous), s. 1. luifel,
v.; 2. hok -, huis met luifel, o. *...ROOF, s. luifeldak, o.

Pentice, (pen'-tis), *...TICLE, s. (bk.) hellend dak, o.
*_, bij w. (zeev.) windwaarts.
Pentile, (pen'-tajl), zie PANTILE .
Pentremite, (pen'- tri -majt), s. versteende plant, v.
Pentstemon, (pent'-sti-mun), . s. schildbloem, v.
Penult, (pi'-nult), *-TIDE, (-nult'- i-me), S. (taalk.) voorlaatste lettergreep, V . -ISSATE , (- nuit'-i -met), bn. (taalk.)
voorlaatst.
Penumbra, (pi-num'-bre), s. (sterr.) half- schaduw, v.
Penurious, (pi-njoe'-ri-us), bn., *-LY, bijw. 1. armoedig,
geldeloos, behoeftig; 2. vrekkig; 3. (fig.) dor, armzalig.
*- NESS, s .gmv.1. armoede, geldeloosheid; 2. vrekkigheid;
3. armzaligheid, v.
Penury, (pen' joe-ri), s. gmv. 1. armoede, v. geldgebrek,
o. ellende, v.
Peon, (pi'-un), m. 1. politie-soldaat (in Oost-Indië), m.;
2. (schaaks.) pion, m.
Peony, (pi'-o -ni), s. (-ies), pioene (bloem), v.
People, (pie'-pl), s. (alleen meervoud als volksstam), 1.
volk, o. bevolking, v.; 2. volk, o. lieden, m. mv.; common
-, burgervolk, burgers; town's -, stedelingen; country-,
landvolk; - of fashion, fashionable -, de groote wereld,
de - bon ton; genteel •-, beschaafde -, welopgevoede menschen; great -, de grooten, aanzienlijken; low -, laag
volk; lieden uit de lagere volksklasse; little -9 de
geringe volksklasse; moneyed -, rich -, rijke lieden
scientific -, de geleerden, de geleerde wereld; church -,
de geestelijken, geestelijke stand; professional -, ambachtsvolk; trades -, de handeldrijvende klasse, kooplieden; young -, jonge lieden; few --, weinig menschen;
a great many -, veel menschen; some -, different -,
Benige -, verschillende menschen: to have - at dinner,
menschen ten eten hebben; it would makt - laugh, het
zou de menschen doen lachen; 3. volksstam, m. *-,
onb. vnw. men, enkelen; - say so, men zegt het; - are
singing in the street, er wordt op straat gezongen; must have tea, er moet thee zijn, "men vraagt de thee.
*-, bw. bevolken. *-D, dw. bn. bevolkt. *... ING, dw. bn.
bevolkend. -, s. (het) bevolken. *...ISH, bn. (gen.) gemeen.
Pepastic, (pe-pes' -tik), s. 1. (gen.) maagmiddel, middel
om de vochten te doen koken; 2. ettermiddel, o.
Peperino, (pep-ur- i'-no), s. (aardr.) vulkanisch rotsgesteente, o.

Pepper, (pep'-pur), s. 1. (plant.) peper, v.; ground -,
gemalen peper; whole -, heele peper, peper in korrels;
white -, witte peper; black -, zwarte (gewone) peper;
Indian -, (Oost-)Indische peper; long -, piment; green
-, red -, Spaansche peper; hot as -, heet -, scherp als
peper; (fig.) driftig, opvliegend; 2. peperboom, m. *-s,
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doorzijgen, doorzijging, v. *...on, (pur'-ke-le-tor), s. filmv. Spaansche peper, v. * -AND-SAL T, S. peper -en -zout
treermachine, v.
(kleur), V. *_Box, *_ CASTER, S. peperbus, v. *_CAKE,
*- GINGERBREAD, S. peperkoek, m. *-coRN, s. peper- Percontation, (pur- kon -tee'-sjun), s. nasporing, navorsching, v.
korrel, v . * -GRASS, S. (soort) varenkruid, 0. * -IDGE,
('-idsj), s. (plant.) (soort) gomboom, m. *-MINT, s. Percursory, (pur-kur'-se-ri), bn. loopend; zie cuRsoz•
(plant.) pepermunt, v.; - lozenges, pepermuntplaatjes; Percuss, (pur- kus'), bw. hard slaan. * -ION, (-kusj'-un),
s. 1. slag, stoot, schok, m.; 2. terugkaatsing; 3. (mil.)
- drops, pepermuntwater; -oil, pepermuntolie; -tree,
percussie, v.; instrument of -, slaginstrument (als trom (plant.)pepermuntstruik . * -MusHRoo5, S . (soort) paddenmels enz.); - system, - principle, percussie-stelsel; stoel, M. * -PLANT, *- TREE, s. peperboom, m. °-Pon,
for ordnance, slaghamer . * -APPARATUS, s. percussie s. peperschil (Spaansche peper), V. *-POT, s. pikante
toestel, m. *-ARMS, s. mv. percussie-wapenen, o. mv.
vleeschsoep (in Amerika), v. * -PROOF, bn. aan het
*-CAP, s. slaghoedje, o. *-GUN , s. percussie - geweer, o.
peperige -, aan het pikante gewoon. *-WORT, s. (plant.)
*-LOCx, S. percussie-haan, m. * -POyDER, s. percussie peperwortel, m.
kruit, o. *-SHELL, s. (gen.) 1. (soort) electrische toestel,
Pepper, (pep'-ur), bw. 1. peperen; 2. (fig.) inpeperen (met
m.; 2. (mil.) springgranaat, v.
kogels, met degenstoeten enz.). *-ED, ('-id), dw. bn.
gepeperd enz . * -ING, dw. bn. peperend. --, s. (het) Percussive, (pur- kus' -iv), hn. slaand. stootend; - force,
stootkracht. *...cUTIENT, (-kjoe'-sjunt), s. stootend -,
peperen enz.; zie PEPPEK. .
schokkend werktuig, o.
Peppery, (pep'-ur -i), bn. 1, peperachtig; 2. gepeperd.
Pepsin, (pep'-in), s. maagsap (der dieren), o.
Per diem, (pur-daj'-em), bijw. daags, 's daags, per dag.
Peptic, (pep' -tik), bn. 1. (spijs)verterend; 2. tot de maag Perdifoil,(pur'-di-fojl),s.jaarplant(die ieder jaar bloeit),v.
Perdition, (pur-dish'-un), s. 1. verderf, o. ondergang,
behoorend, maag...
m.- 2. verlies, o.; 3. (godg.) verdoemenis, v.
Per, (pur), vz. door, bij; - bearer, met brenger dezes;
- day, per dag, 's daags. - annum, per jaar, jaarlijks .
Perdu, (pur-djoe'), bijw. in hinderlaag. *-, bn. onberaden, wild. *-, m. v. die in hinderlaag op de loer
Peract, (pier -okt'), bw. verrichten,doen. *... ACUTE, (-e-kjoet'),
ligt; (mil.) verloren post, m. * -LOU S, (pur'-djoe -lus),
bn. (w. g.) zeer scherp, zeer hevig. °...ADVENTU RE, bijes.
bn . verloren, verworpen .
bij geval, bij toeval . * ...AGRATE, (pur'-e-ghret) , ow . doorloopen, doorreizen. *... AGRATION, ( - e - ghree' - sjun), s. (het) Perdurable, (pur - djoe' - ri - bl), bn., °... ABLY, bijes. duurzaam.
0 ...ATION, (- ree' -sjun), s. duurzaamheid, v. lange duur, m.
doorloopen, doortocht, m. 0 ... AMBULATE , bw. doorloopen,
bezoeken, opnemen. -D, dw. bn. doorloopen enz.... ING, Perdy, (pur'-di), bijw. zeer zeker, gewis.
dw. bn. doorloopend enz. *... AMBULAT ION, s. (het) door- Peregal, (pur'- i -ghul), bn. geheel gelijk.
loopen, doorwandeling, inspectie, opneming, v. *... AM - Peregrinate, (pur' -i- grin-et), ow. rondreizen, -dolen (in
den vreemde). 0 ... ATION, (ee'-sjun), s. (het) rondreizen,
BUL ATOR,S.schredenmeter (werkt.), m. °... CAPITA,
ronddoling, v. 0 ...ATO1, ('-e-tor), m. reiziger, bezoeker
(-kep'- i -te),bijw. per hoofd. *...cASE,vw.misschien,wellicht.
van vreemde landen, m.
Percaulahs, (per-kaols'), mv. (kh.) gedrukte (Oostind.)
katoenen, o. mv.
Per egrine, (pur'- i -ghrien), bn. 1. vreemd, uitheemsch;
2. dolend; - hawk, trekvalk. °-, m. Peregrinus (m. n.).
Perceant, (pur'- si -unt), bn. doordringend.
0 ... INITY, (ghrin'- i -ti), s. (het) vreemde, - uitheemsehe.
Perceive, (pur-siev'), bw.1. waarnemen (een geluid);ondervinden (eenegewaarwording);2.gevoelen(den invloed van); ! Perernpt, (pur-empt'), bw. (recht.) te niet doen. * -ION,
3. bemerken, bespeuren, ontdekt, en, waarnemen. *... ABL E,
(-emp'-sjun), s. 1. (recht.) tenietdoening; 2. verjaring,
('- i -bl), bn., ... ABLY, bijw. 1. waarneembaar; 2. voelbaar;
v. *-oRY, (pur'-emp-to-ri), bn., * -oRILY, ('-to-ri-li),
3. bemerkbaar, hoor -, zichtbaar. *...ANCE, (-siev'-uns),s.
bijw. 1. bepalend, bepaald, beslissend; -- orders, strikte
bevelen; 2. volstrekt, bondig; the governor was - on the
opwerkingsvermogen, o. *-D, dw. bn. waargenomen enz.;
subject, de gouverneur bleef bij zijn stuk ; the envoy is Zie PERCEIVE . * -IR, ('-ur), m. v. opmerken, -ster, waarin demhssding an audience, de gezant volhardt in zijne
nemer, - neemster, ni. v. *... ING , dw. bn. waarnemend
enz. -, s. (het) waarnemen enz.; zie PERCzIVF.
aanvrage om gehoor. * -ORINESS, ('-to-ri -nes), s. 1. bepaaldheid, v. (liet) beslissende; 2. bondigheid, kortheid;
Percentage, (pur-sent'-idsj), s (het) zooveelste, (het) ten
honderd, percent- rekening, v. percentswijze bedrag, o.
3. onverzettelijkheid, v.
Pereepier, (pun-siep' jur), s. (plant.) Engelscho steen- j Perennial, (pur-en'- ni -ul), bn., * -LY, bijw. 1. een jaar
breke, v.
j durend; 2. altijddurend; - fever, aanhoudende koorts;
3. (plant.) doorbloeiend.
Perceptible, (pur- sep' -ti-bl), bn., *...BI,Y, bijes. 1. bemerkbaar, waarneembaar, voelbaar; - to the touch, bemerkbaar j Perennity, (pun-en'- ni -ti), s. aanhoudende duur, m.
op het gevoel; 2. hoorbaar; 3 . gevoelig ; - notion, gevoe- Pererration, (pur -er-ree' -sjun), s. ronddoling, v.
lege beweging. *... BILITY, (- bil' - i -ti), s. (-ies), bemerkbaar - Pereteriton, (,pur- i -tur'-it-un), s. (heelk.) schedelboor, v.
heid, waarneembaarheid, V.
Perfect, ( pnr'-fekt), bn., *-LY, bijw. 1. volmaakt, vol komen; - likeness, volmaakte gelijkenis; a - gentleman,
Perception, (pur- sep' -sjun), s. 1. w sarnemingsvermogen,
o.; 2. waarneming, opmerking, v. gevoel, o. gewaarworeen volmaakt edelman; een zeer beschaafd mensch;
ding, v.; 3. bewustzijn, o. voorstelling, v. begrip, o.
2. volleerd, doorkneed, bedreven: 3. zeker, overtuigd; 4.
... IVF., ('-tiv), bn. opmerkzaam, waarnemend. *... IVITY, I (plant.) volgroeid; 5. (muz.) vol, volmaakt (akkoord).
( tiv'- i -ti), s. gmv. opmerkingsvermogen, o.
f *-, s. (spraakk.) verleden tijd, m. °-, bw. 1. vol Perch, (purt^j), s. 1. baars (visch); 2. paal, m.; 3. vogel maken, volkomen maken; to - one's self in, zich volrek, o.; 4. roede (Eng. lengtemaat =5'(., yard =5'! 4
maken in; 2. aanvullen, completeeren; 3. grondig onmeter), v.; square -, vierkante roede (- 25,411 are); 5. derrichten, africhten. -ED, dw. bn. volmaakt enz.; zie
(timm.) mallejan (wagen), m. *-BELT, s. (heelk.) nagel PERFECT, bes. *-ER, ('-ur), m. v. volmaker, - maakster,
bult, m.
I DI. v . * -IBILITY , ( -i-bil' - i -ti), s. (-ies), volmaakbaarheid,
Perch, (purtsj.), ow. zitten (van vogels). *-, bw. 1. zet - j V. * -IBLE, (-fekt'- i -bl), bn. volmaakbaar. * -ING, dw.
i bn. volmakend enz. -, s. (liet) volmaken enz.
ten; 2. vastzetten (op eenig smal voorwerp).
Perchance, (pur-tsjaans'), vw. misschien, mogelijk. -, Perfection, (pur-fek'-sjun), s. 1. volmaaktheid, v.; to
!
bijw. bij toeval, mogelijkerwijze.
to something to -, iets in de volmaaktheid doen; to
Perched, (pl.rtsjt), dw. bn. gezeten, gezet; zie PERCH,
carry to -, tot volmaaktheid brengen; more than the -,
ow. en bw. *...FR, ('-ur), s. (nat. bist.) zitvogel, In. *... F.RS,
of ten, meer dan tien personen doen kunnen; 2. -s, mv.
('-urs), s, mv. kerkaltaarkaarsen, v. niv. *...I G, dw. bn,
uitstekende hoedanigheden, v. mv. talenten, a. mv. 5 -AI.,
zittend, zettend; - knife, (leert,) veegmes. -, s. (het)
('- ui), bn. volkomen. -IS I, ('-ism), s. stelsel -, leer der
zitten enz.; zie PERCH, ow. en bw.
(aardsche) volmaakbaarheid, o. v. perfectionisme, o.
Perchlorate, (pur-klo'-ret), s. (ccheik.) kalkzuur, o.
*- IST, ('-ist), m. perfectionist, m. *-MMEN T, s. vol Perchpest, (purtsj'-pest), s. zek. echaaldiertjo, o.
maaktheid, volkomenheid, v.
Percipience, (pur-sip - i -ens), s. zie PERCEPTION . ... ENT, Perfective, (pur-fek -tiv), bn., *-LY, bijw. volmakend;
bn. Zie PERCEPTIVE.

to be - of, tot

volmaaktheid brengen (iets) . * -NESS, S.

Per ciose, (pur-klooz), s. besluit, o.
volmaakbaarheid, v.
Percoid, (pur'-kojd), bn. tot de baarssoorten behoorend. Perfectness, (pur'-fekt -nes), s. volmaaktheid, v.
Percolate, (pur'-ko-let), bw. en ow.. doorzijgen, filtreeres. Perficient , (pur-fl'-sjent), m. weldoener, schenker, m.
-D, dw. bn. doorgezijgd, gefiltreerd. ...INC dw. bn. I Perfidious, (pur-fid' - i -us), bn., * -LY, bijw. trouwoloos,
doorzijgend, filtreerend. *...ieN, (-lee'-sjun), s. (het) I verraderlijk. *-.FSS, s. verraderlijkheid, v.
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Perfidy, (pur'-fi-di), s. (-ies), trouweloosheid, v. verraad, Periergy, (pur-i-ur'-dji), s. gmv. noodelooze voorzichtigheid, v.
o. verraderij, trouwbreuk, v.
Perflable, (pur'-fli-bl), bn. aan den tocht -, aan den wind Perigee, (pur'- i-dji), *... GEUM, (dji'-um), s. (sterr.) dichtste
stand (eener ster bij de aarde), m. *...GONE, (pe-righ'-oblootgesteld. '... FLATS, (-fleet'), bw. doorwaaien, doorni), s. (plant.) vruchtzaadkelk, m.
blazen. -D, dw. bn. doorwaaid . * ...FLATION, (- flee' - sjun),
S. doorwaaiing, V.
Perigord, (pe'-ri-ghord), *_STONE, s. (delfst.) bruinsteen, m.
Perfoliate, (pur-fo'- li -et), bn. (plant.) doorgroeid (van
bladeren).
Perigraph, (pur' i-ghref), s. ruwe teekening, schets, v.
Perforate, (pur'-fo ret), bw. doorboren, door en door Perigynous, (pe-ridsj'-in-us), bn. (plant.) vastzittend (aan
den zaadkelk).
steken. *-D, dw. bn. doorboord. *...ING, dw. bn. doorborend. -, s. (het) doorboren. *...ION, (- ree' -sjun), s. Perihelion, (pur-i-hi'-li-un), s. (sterr.) dichtste stand
1. doorboring; 2. opening, v. gat, o.; - plates, blikken
(eener ster) bij de zon, m.
platen met gaatjes (voor lantaarnen). *...ivE, (pur'-fo- Peri l, (per'-il), s. gevaar, o.; to do a thing at one's -, iets
re-tiv), bn. met borend vermogen. *.,.oR, (pur'-fo re-tor),
op zijn eigen gevaar doen; at the - of his displeasure,
s. doorborend werktuig, o.
op het gevaar af hem te mishagen; - of life, levensgePerforce, (pur-fors'), bijw. met geweld.
vaar; touch him at your -, raak hem aan als gij durft;
Perform, (pur-form'), bw. 1. uitvoeren (een werk; eene
stop the train, at your -, doe den trein stil houden, of
daad); tot stand brengen (eene onderneming); doen (eene
neem u in acht. *-, ow. in gevaar zijn. *-, bw. in gereis); vervullen, zich kwijten van (een plicht, eene gelofte
vaar brengen, - stellen. *-ED, dw. bn. in gevaar geweest,
enz.); 2. uitvoeren (een muziekstuk, kunsten enz.); 3.
- gebracht . * -ING, dw. bn. in gevaar zijnd, - brengend.
spelen (eene rol enz.). *-, ow. - on, (iets) uitvoeren,
*_ous, ('-us), bn., -LY, bijw. gevaarlijk, hachelijk.
spelen; to - on the flute, op de fluit spelen; he -ed
*-ousNEss, ('-us-nes), s. gevaarlijkheid, hachelijkheid, v.
upon a couple of ducks, hij verorberde een paar eenden. Perimeter, (pi-rins'-i-tur), s. (meetk.) omtrek, omkring, m.
* -ABLE, ('-i-bl), bn. uitvoerbaar, doenlijk. *-ANCE, Period, (pi'-ri-ud), s. 1. (sterr.) omwenteling, v.; 2. tijd('-uns), s. 1. uitvoering ; 2.. totstandbrenging; 3. vervak, -perk, o. duur, m. tijdverloop, o.; the - of a day,
vulling; 4. heldendaad, v. grootsch bedrijf, o.; 5. (toon.)
de tijd van een dag; the last - of his reign, het laatste
vertooning, voorstelling, v.; to night no -, hedenavond
tijdvak zijner regeering; at an early - of his life, in het
geen voorstelling; 6. spel (van een kunstenaar enz.), o.;
eerste tijdperk zijns levens; 3. tijdrekening (stelsel), v.;
7. rol, v.; 8. (letterkundig) werk, o.; 9. (rijsch.) oefening;
the Julian -, de Juliaansche tijdsrekening, - periode; 4.
10. werking (eener machine), v. *-ED, dw. bn. uitgeeinde, o.; to bring (put) a - to, een einde maken aan;
voerd enz.; zie rERFORri. *-ER, ('-ur), m. v. 1. uitvoer5. (taalk.) volzin, m.; full -, goed afgeronde v^.lzin;
der, -ster, veerichter, -ster; 2. tooneelspeler, - speelster; 3:
6. rustteeken, punt, o.; 7. (rek.) afdeeling van zes cijfers
(muz.) executant, m. v. * -ING, dw. bn. uitvoerend enz.
(millioenen), v. *-, bw. (Shak.) een einde maken (aan).
-, s. (het) uitvoeren enz.; zie PERFORM.
* -Ic, (-od' -ik), * -ICAL, ('-ik ul), ho., -Li, bijw. 1, naar
Perfricate, (pur'-fri-ket), bw. wrijven. *-D, dw. bn.
tijdvakken enz., periodisch; - motion, (sterr.) kringloop,
gewreven. *...ING, dw. bn. wrijvend.
omwenteling . * -ICAL, s. tijdschrift, o. * -ICALIST, ('-ik-ePerfumatory, (pur-fjoe'-me- te -ri), bn. geurig -, welrielist), m. schrijver -, uitgever van tijdschriften, M. 5 -ICITY,
kend makend.
(-dis'-i-ti), S. geregelde terugkeer op zekere tijden, m.
Perfume, (pur-fjoem'), s. 1. (welriekende) geur, m.
periodiciteit, v.
welriekendheid, v.; 2. reukwater, -werk, o. -, bw. 1. Perioeei, (pe-ri-i'-saj ), s. mv. (aardr.) omwoners, m. v.
welriekend -, geurig maken; 2. (fig.) balsemen. *-D, Periosteum, (pur-i-os'-ti-um), s. (ontl.) beenvlies, o.
(-fjoenid') dw. bn. welriekend gemaakt. *-R, ('-ur). Peripatetic, (pur-i -pe-tet'-ik), m. volgeling -, leerling van
m. v. 1. die -, dat welriekend maakt; 2. parfumerieën Aristoteles, peripateticus, m. *-AL, bn. peripatetisch (tot
verkooper, -ster, m. v. *_y, (-fjoem'- er-i), s. (-ies), wel
de school van Aristoteles behoorend). 5 --IsM, (-tet'-ism),
parfumerie, v. *...ING, dw. bn. welrie--riekndwat,o.
s. wijsbegeerte van Aristoteles, v.
kend makend enz.; - pan, wierookvat. -, s. (het) wel Peripheral, (pi-rif'-ur-el), *...IC, *...ICAL, (-fur'- ik-ul),
maken.
-rieknd
omgevend, kringvormig.
Perfunctorily , (pur-funk'-to-ri -li) , bijw. slordig, ge- Periphery, (pi-rif'-ur-i), s. (-ies), cirkelomtrek, m.
knoeid , met oppervlakkigheid behandeld. ...TORINESS, Periphrase, (pur'- i-freez), s. omschrijving, v. f-, bw.
'-to-ri -nes), s. gmv. slordigheid, v. *...TORY, ('-tori), brr.
en ow. omschrijven. -D, dw. bn. omschreven. *... ING,
slordig, oppervlakkig bewerkt, geknoeid.
dw. bn. omschrijvend. *...is, s. omschrijving, v. *...TIC,
Perfuse, (pur-fjoez'), bw. besprenkelen, begieten. *-D,
* ...TICAL, (-fres'-tik-ul), bn., -LY, bijw. omschrijvend,
dw. bn. besprenkeld. *...IvE, (-fjoe'-tiv), bn. besprenkelend.
omschrijvenderwijs.
Pergameneous, (pur-ghe- mi' - ni -us), bn. perkament Periplus, (pur' -i-plus), s. omzeiling, v.
-achtig. Peripneumonic, (pur-ip-njoe-mon'ik), bn. (gen.) tot de
Pergamus, (pur'-ghe -mus), s. (oude aardr.) Pergamus
longtering -, tot de longontsteking behoorend. *...MoNY,
(Klein- Azië), o.
(-njoe'-mo -ni), S. (-ies), longtering, -ontsteking, v.
Pergola, (per'-gho-le), *...GULA, ('-ghjoe-le), s. (bk.) bin- Peripolygonal, (pur-i-po-ligh'-on-ul), bn. met veel zijden.
nenbalkon; terras, o.
Peripteral, (pe-rip'-tur-ul), *...ous, ('us), brr. (bk.) met
Perhaps, (pur-heps'), bijw. misschien, wellicht.
zuilen omgeven.
Peri, (pi'-raj), v. pers (Hindoesche toovergodin), v.
Periptery, (pe-rip'-tur-i), s. (-les), gebouw van zuilen
Periagua, (pir- i -e'-ghwe), S. (zeev.) Indiaansche prauw, v.
omgeven, o.
Perianth, (pi'-ri-enth), s. buitenhuid (van bloemen), v.
Periscian, (pe-risj'-en), bn. (aardr.) omschaduwd.
Periapt, (pur' -i -e p t), s. talisman, amulet, m.
Periscii, (pe-rish'-i-aj), s. mv. omschaduwden, m. mv.
Peribolus, (pi-rib'-o -lus), s. (bk.) omtrek, m. buitenzijde Periscope, (pur'-i-skoop), s. (gez.) omzicht (over den
(van een gebouw), v.
vollen omtrek), o. *...ic, (-skop'-ik), bn. (gez.) den vollen
Pericard, (pur -i-kaard'), * _Iu M, (- kaard' - i -um), s. (ontl.)
omtrek latende zien, periscopisch.
hartevlies, o . * -IAN, ('- i -un), bn. (ontl.) tot het hartevlies Perish, (per'-is)), ow. 1. omkomen, vergaan; to - from
behoorend; hartvlies...
hunger, by want, van honger -, van gebrek omkomen;
Pericarp, (ptir'- i -kaarp), *-ium, (-karp'- i -um), s. (plant.)
to - by the sword, door het zwaard omkomen; to - with
klok-, zaadhuisje (eener vrucht), o. *... CHONDRIUM, (-kon'cold, van koude sterven; 2. wegkwijnen, afteren; his legs
dri-um), s. (ontl.) kraakbeenvlies, - bekleedsel, o. *...CLASE,
have -ed, zijne beenen zijn afgeteerd; to - crew and cargo,
(pur'- i -kleez), s. zek. vulkanische stof, v. *...CRANIUM,
met man en muis vergaan; 3. (godg.) verderven. *_ABLE,
(-kree'- ni -um), s. (ontl.) buitenschedelhuid, v. pericra('-i-bl),bn.,* _ABLY, ('-i-bli), bijw. vergankelijk, sterfelijk.
nium, o.
*- ABLENESS, ('-i-bl-nes), s. gmv. vergankelijkheid, ster
Perielitate, (pi- rik' -li -tet), ow. wagen. *...IO^r, (-tee'omgekomen, vergaan.-felijkhd,v.*ED('st)wbn
sjun), s. (het) wagen, waagstuk, o.
*-ING, dw. bn. omkomend, vergaand.
Periculous, (pe -rik' j oe-lus), bn. gevaarlijk, gewaagd.
Perisperm, (pc'-ri-spurn), s. (plant.) zaadhulsel, o.
Peridot, (pur' -i dot), s. (delfst.) goudsteen, m. *...DROME, Perispheric, (pur-i-sfer' -ik), bn. bolvormig.
(pur' -i-drom), s. (bk.) gaanderij, warande, v.
Perissological, (per-is-so-lodsj'- ik-ul), bn. holklinkend,
Periecian, (pur- i' -sjun), m. v. (aardr.) omwoner, omwoonzinledig. 5 ... LOGY, (-sol'-o-dsji), s. gmv. (w. g.) (het) holster, m. V.
klinkende, zinledige.
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Pernicity, (pur- nis' -iti), s. 1. gmv. vlugheid van bePeristaltic, (per -i-stel'-tik), bn. (ontl.) wormvormig.
Peristerion, (per-is-ti'-ri-un), s. (plant.) ijzerkruid, o.
weging, v.; 2. spoed, m.
Peristyle, (per' -i- stajl), s. (bk.) zuilenrij, -gang, v. Pernoctation, (pur -nok- tee'-sjun), S. overnachting,
voorportaal (met zuilen), o.

nachtwaak, v.

twee of meer polsslagen, m.

ofprofit, de vruchtgebruiker, -ster.

Perisystole, (per -i-sis'-tol), s. (gen.) tussehentijd van Pernor, (pur'-nur), s. (recht.) vruchtgebruik, o.; the Peristrephic, (per- i -stref' -ik), bn. draaiend, wentelend. Perogue, (pur'-o-gue), s. zie PIROGUE.
Peronate, (pur'-o-net), bn. (plant.) met stuifmeel bedekt.
Perite, (pi-raft'), bn. (w. g.) bekwaam, bedreven.
Peritoneal, (per- i -to- ni' - ui). bn. (ontl.) tot het darmnet Peroration, (per-o- ree' -sjun), s. (red.) sluitrede, v. bebehoorend.

*...TONEUM,

buikvlies, o.

(-to- ni' -um), s. (ontl.) darmnet,

Peritrochium, (per- i -tro'-ki-um), s. (werkt.) vast wiel
(met de as draaiend), o. cylinder, m.

Peritropal, (per- i -tro' -pul), bn. 1. omwentelend; 2. cirkelvormig.

Periwig, (per' -i- wigh), S. paruik, pruik, v. *- MAKER,
m. paruikenmaker, m.

Periwig, (per' -i- wigh), bw. met eerre paruik dekken,
- kappen.

Periwinkle, (per' -i- win -kl), s. 1. (plant.) maagdepalm,

m.; 2. (delfst.) hartmossel, v.
Perjure, (pur'-djur), bw. valsch -, een valschen eed
zweren; to - one's self, meineedig worden, - zijn. *-,
m. meineedige, m. *- D, (-djurd), dw. bn. valsch gezworen. *- R, ('-dje-rur), nl. V. 1. meineedige; 2. valsche
getuige, m. v. *...ING, ('-dje-ring), dw. bn. valsch zwerend. *...IOUs, (-djoe'-ri-us), bn. meineedig.
Perjury, (pur'-dje-ri), s. (-ies), 1. meineed, m.; 2. (recht.)
valsche getuigenis, v.; subornation of -, omkooping van
getuigen; to commit --, valsch getuigen.
Perk, (purk), bn. opgeblazen, pralend. *-, ow. zich opblazen, pralen. *-, bw. opsmukken, (gem.) opdirken.
Perkin, (pur'-kin), s. appelwijn, m.
Perlate, (pur'-let), bn. - acid, (scheik.) sodazuur, o.
Perlustration, (pur- lus -tree'-sjun), s. overzicht, o.
Permagy, (pur'-me-dji), s. (-les), permagy (kleine Turksche boot), v.
Permanence, (pur'-me-hens), ...ENCY, s. 1. voortdurendheld, v. duur, m.; 2. volharding, v. *...ENT, (' -ent), bn.,
-LY, bijw. ,1. duurzaam, blijvend, onophoudelijk, aanhou dend, bestendig; 2. volhardend.
Permansion, (pur-men'-sjun), s. voortdurendheid, v.
Permeable, (pur- mi' - i-bl), bn., *...BLY, bijw. doordring
*...BILITY, (- mi -e- bil' - i -ti), s. gmv. doordringbaar -bar.
-heid,v.
Permeant, (pur'- mi -unt), bn. doordringend. *...ATE, ('-et),
bw. doordringen. -D, dw. bn. doorgedrongen. *...ATING,
('-e-ting), dw. bn. doordringend. *...ATION, (ee'-sjun), s.
(het) doordringen.
Permiscible, (pur- mis' -i -bl), bn. mengbaar. *...MISSIBLE,
bn. te veroorloven, toe te laten, duldbaar. *...MISSION,
(-misj'-un), s. 1. verlof, o. vergunning, toelating; v.; by
your -, met uw verlof; to grant - to, verlof geven aan;
2. bewijs -, akte van vergunning. *.:.MISSIVE, (- mis' -siv),
bn., -LY, bijw. 1. vergunnend, toelatend; 2. veroorloofd,
vergund. *...MISTION, ( mist'- i -un), *...MIKTION, (-mikst'i-un), s. 1. menging, v.; 2. mengsel, o.
Permit, (pur-mit'), bw. 1. veroorloven, vergunnen, toelaten; she did not - any one to approach, zij veroorloofde

sluit, o.

Peroxyd, (per-oks'-id), s. (scheik.) zuurstofgas, o.
('-aj z), bw. met zuurstofgas verzadigen.

Per pais, (per-pees'), bijw. (recht.) door het land (dat is:

door gezworenen).
Per pares, (per-peers'), bijw. (leenr.) door pairs.
Perpend, (pur-Pend'), bw. (Shak.) beschouwen, overwegen. *- ER, ('-ur), m. v. 1. die overweegt, - bedenkt;
2. kraagsteen, m. *- STONE, S. (bk.) kraagsteen, m.
Perpendicle, (pur-pen'-di -kl), s. loodlijn, v. *..DICULAB,
( -dik' j oe -lur), bn., -LY, bijw. loodrecht, verticaal. -, s.
lood -, verticaallijn, v.; to erecta --, een loodlijn optrek
to let fall a -, een loodlijn laten vallen (op); to-ken;
drew one's self to a -, zich in volkomen rechte houding
plaatsen. *...DICULARITY, (dik joe -lur'- i -ti), s. (het) lood
-recht.
Perpension, (pur-pen'-sjun), s. beschouwing, v.
sioN, (-pes'-sjun), s. (het) lijden, smart, v.
Perpetrate, (pur'-pi-tret), bw. bedrijven, plegen, begaan
(een misdrijf). *- D, dw. bn. bedreven, gepleegd, begaan. 5 ...ING, dw. bn. bedrijvend, plegend, begaand.
*...IoN, (-tree'-sjun), s. (het) bedrijven, volvoering (eener
misdaad), v. 5 ...on, (pur'-pi-tre-tur), m. bedrijver, vol
misdaad), dader, m.
-voerd(n
Perpetual, (pur-pet'-joe -ul), bn., *- LY, bijw. altoos durend, onophoudelijk, onafgebroken; - motion, altoos durende beweging, perpetuum mobile; - action, voort
werking; -screw, (werkt.) schroef zonder einde;-duren
- amity, eeuwigdurende vriendschap.

Perpetuate, (pur-pet'-joe -et), bw. 1. altoosdurend ma-

ken, bestendigen; 2. vereeuwigen. *- D, dw. bn. vereeuwigd enz.; zie PERPETUATE. *...ING, dw. bn. vereeuwigend enz. -, s. (het) vereeuwigen enz.; zie PERPETUATE. *...ION, (-tjoe-ee'-sjun), s. 1. bestendiging; 2.
vereeuwiging, v.
Perpetuity, (pur-pi-tjoe'- i -ti), s. gmv. eeuwigdurendheid,
bestendigheid, v. * - FUND, S. onaflosbare schuld,-rente, v.
Perphosphate, (pur-fos'-fet), s. (scheik.) phosphor -zout,
-oxyde, o.
Perplex, (pur pleks'), bw. 1. verwarren; 2. doen ontstel
verlegen maken. 5 -ED, (-plekst'), dw. bn., *- EDLY,-len,
bijw. verward enz.; zie PERPLEX. * -EDNESS, (-pleks'id -nes), *- ITY, ('-i- ti), s. (-les), 1. verwarring; 2. ontstel
verlegenheid, v. * - ING, dw. bn. verwarrend enz.-tenis,
Perpotation, (pur- po -tee'-sjun), s. zuip -, drinkpartij,
v. (het) drinken. 1
Perquisite, (pur'-kwi-zit), bn. 1. vereischt, gevorderd;
2. door ijver verworven. *-, s. 1. (recht.) verworven-,
bespaard goed, o. spaarpenning, nu; 2. -s, mv. fooien,
emolumenten, v. o. mv.; 3. entreegeld (der gevangenen);
niemand haar te naderen; to be -ted to, verlof hebben
4. (drukk.) smoutwerk, o. *- D, ho. van spaarpenningen
om; God -s it, God laat het toe; he world never - L.
voorzien.
to be named in his hearing, hij stond nooit toe dat L. in Perquisition, (pur-kwi-zisj-'un), s. nasporing, v. onderzijne tegenwoordigheid wierd genoemd; 2. overlaten; to
zoek, o. huiszoeking, v. *...BITOR, (-kwis' -i -tor), m. nathe Gods - the rest, laten de Goden het overige doen.
spoorder, onderzoeker, uitvorscher, m.
*-, S. 1. verlofbrief, -pas, -ceel, m. v.; a - for transit, een
Perron, (per'-un), s. stoep, v. bordes, o.
verlof(brief) tot doorvoer; to take a -, een verlofceêl Perroquet, (per-ro-kit'), zie PAROQUET.
lichten; 2. (zeev.) scheepspas, m. * -TANCE, ('-tuns), S. Perry, (per' -i), s. 1. perenwijn, -drank,m.; 2. (plant.) beet,v.
1. verlof, o. toelating, v.; 2. toegang, m. *- TER, m. v. Perscrutation, (pur-skroe tee'-sjun), s. navorsching, v.
verlofgever, - geefster, m. v.
onderzoek, o.
Permutable, (pur-mjoe'-ti-bl), bn., 5 ...TABLY, bijes. verwis- Per se, (pur-si'), bijw. van zelf, van zich zelf, - zelven.
selbaar. *- NEss, s. verwisselbaarheid, v. *...TATION, Persecot, (pur' -si-kot), s. persico (likeur), v.
(-tee'-sjun), s. verwisseling, v. omruil, in.
Persecute, (pur'- si -kjoet), bw. vervolgen; they have -d
Permute, (pur-mjoet'), bw. verwisselen, omruilen. *- D,
his from among them, zij hebben hem door hunne verdw. brr. verwisseld. *- R, ('-tur), m. V. verwisselaar,
volgingen uit hun midden verjaagd. *- D, ('-id), bw. ho.
-ster, omruiler, -ster, m. v.
vervolgd. * ...inc, dw. bn. vervolgend. -, s. (het) verPernam, (pur-nem), 5 -BUCO, (-bjoe'-ko), s. (aardr.) Fervolgen. *...ION, (-kjoe'-sjun), s. vervolging, v. *...IVE,
nambuco (Brazilië), o. *- wooD, s. (pernams),Fernambuco-,
(-sek'- joe -tiv), bn. vervolgend, vervolgzuchtig. *...OR,
Brazilië-hout, o.
(pur' -si -kjoe-tor), m. v. vervolger, -ster, m. v.
Pernancy, (pur'-nun -si), s. (recht.) ontvangst, inning, v. Perseus, (pur'- si-us), m. (fab.) 1. Perseus (m. n.); 2.
Pernell, (pur' -nel), v. (verk.) Petronella (v. n.).
naam van een gesternte.
Pernicious, (pur- ni' -sjus), bn., *- LY, bijw. verderfelijk. Perseverance, (pur- si -vi'-runs), s. gmv. volharding, v.
* -NESS, S. gmv. verderfelijkheid, v.
*...ANT, ('-rent), bn. volhardend.
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Persevere, (pur- si - wier'), ow. - in, volharden (in), vol- Perspicience, (pur-spish-uns), s. gmv. (het) scherp toezien.
houden ' (met). *- D, (-wierd'), dw. bn. volhard. *...ING,
Perspicil, (pur'-spi-sil), s. (gez.) geslepen glas, brillen
dw. bn., -LY, bijw. volhardend.

Persia, (pur'-sje), s. (aardr.) Perzië (Azië), o. *- N, ('-sjun),

bn. Perzisch; the - gulph, de golf van Perzië. -, m. v.
V. Perziaan (oudt. Pers), m. Perzische (vrouw), v. -, s.
(kh.) soort zijden stof ; Perzische bouworde, v. f-BERRY,
S. (plant.) Perzische bezie (tot verven). v. *- WHEEL, S.
(werkt.) Perzisch rad (tot besproèiing van landerijen), o.
Persie, (pur' -sik), s. (het) Perzisch (taal).
Persiflage, (pur' -si- flaadsj), s. sent, m.
Persimmon, (per- sim' -mun), s. persimmon (zek. Amerikaansche pruimeboom), m.
Persist, (pur- sist'), ów. - in, volharden (in), blijven (b)),
vasthouden (aan). *- ED, ('-id); dw. bn. volhard enz.
*-ENGE, ('-ens), * - ENCY, ('-en -si), S. gmv. 1. volharding;
2. stijfhoofdigheid, v. * - ENT, bn. 1. volhardend; 2.(plant.)
blijvend. *- ING, dw. bn., -LY, bijw. volhardend. -, s.
(het) volharden. *- IVE, ('-iv), bn.volhardend,standvastig.
Person, (pur'-sun), s. 1. persoon, m. v.; the king in -,
de koning in eigen persoon; young -s, jonge lieden, de
jeugd; a kind -, een vriendelijk (aardig) mensch; a
tedious -, een vervelend mensch; many -s, vele lieden;
let a -'s attainments be never so great, hoe groot de kundigheden van iemand ook mogen zijn; Harry? the very
- I wanted, Hendrik? juist de man, dien ik noodig had;
is it possible you should be the-? is het mogelijk, zoudt
gij het zijn? I am not the only - who, ik ben de eenige
niet die; 2. uiterlijk voorkomen, lichaam, o.; her - was
pleasing, zij had een innemend uiterlijk; there is some
thing noble about his -, hij heeft iets edels in zijn voorkomen; she exposes her-, zij ontbloot zich te veel, zij is
te veel gedecolleteerd; he had suffered in his - and purse,
zijn persoon en zijne beurs hadden er onder geleden; 3.
persoon, m. karakter, o. rol, v.; the - of Hamlet, de rol
van Hamlet; to sustain the - of a magistrate, het karakter van een magistraat ophouden; 4. (spraakk.) persoon;
the third -, de derde persoon. *--, bw. voorstellen (een
karakter); afbeelden. *- ABLE, ('- i - bl), bn. 1. van een aangenaam uiterlijk; 2. bevoegd (in rechten te verschijnen);
3. (recht.) ontvankelijk. *- AGE, ('-idsj), 1. personage,
V. persoon, m. v.; an illustrious -, een doorluchtig personage; zie verder PERSON. * -AI,, ('-Se -nul), bn., -LY,
bijw. 1. persoonlijk; - reflection, persoonlijke aanranding, personaliteit; 2. tot het lichaam behoorend, persoons...; - charms, persoonlijke bekoorlijkheden; 3. zelf;
eigen; - interview, persoonlijk onderhoud; - attendance
required, in eigen persoon te verschijnen; - action, (recht)
persoonlijke actie (in tegenst. van zakelijke); 4. (recht.)
roerend: - estate, roerende goederen. *-ALITY, (-nel' i-ti), s. (-ies), 1. persoonlijkheid, v.; 2. persoonlijke aan
personaliteit, v.
-val,m.
Personate, (purse-net), bw. 1. voorstellen, eerpersoonlijken, doorgaan voor (een persoon); 2. (toon.) spelen
(een rol); 3. veinzen (iets te zijn); 4. (oudt.) schilderen,
beschrijven; 5. (Shak.) gelijken (naar). *- D, ('-e-tid), dw.
bn. voorgesteld enz.; zie PERSONATE, bw. *...ING, dw.
bn. voorstellend enz. -, s. (het) voorstellen enz.; zie
PERSONATE. *...ION, (-ee'-sjun), s. voorstelling, v. (het)
spelen (eener rol enz.). *...oR, (pur'-sun-e-tor), m. v.
voorsteller -, speler -, speelster (eener rol, van een karakter enz.), tooneelspeler, - speelster, m. v.
Personification, (pur- sen - i-fi-kee'-sjun), s. verpersoonlijking. v.
Personified, (pur-son' -i- fajd), dw. bn. verpersoonlijkt.
Personify, (pur-son'- i -faj), bw. verpersoonlijken. * ING,
dw. bn. verpersoonlijkend.
Personize, (pur'-sun-ajz), bw. als persoon voorstellen,
tot persoon maken.
Perspective, (pur- spek' -tiv), bn., *- LY, bijes. (schild. en
bk.)perspectief, volgens het perspectief. *-, s. 1. perspectiei,vergezicht,o.; the rules of-, de regels -, de wetten van
het perspectief; aerial-, lucht -perspectief;lineal-,lijnenperspectief; in -, in de verte; 2. (gez.) verrekijker, m.
Perspeetograph, (pur- spek' -to-ghref), s. teekenaap
(werkt.), m.
Perspieable, (pur'-spi-ki-bl), bn. bemerkbaar, te onder
-scheidn.
Perspicacious, (pur-spi-kee'-sjus), bn. 1. scherpziend;
2. (fig.) schrander. * - NESS, * ...CACITY, (-kes'- i -ti), *...CAGY,
(-pur'-spi-ke -si), s. scherpzichtigheid; 2. (fig.) schrander held, v. doorzicht, o.

-glas,o.

Perspicuity, (pur-spi-kjoe'- i -ti), s. (-ies), 1. (oudt.) doorzichtigheid; 2. helderheid; 3. (fig.) duidelijkheid, juistheid,
v. *...cuous, (-spik' -joe -us), bn., -LY, bijw. 1. doorzichtig;
2. helder; 3. (fig.) duidelijk. -NEss, s. zie PERSPICUITY.
Perspirable, (pur-spajr'- i -bl), bn. uitzweetbaar, verdampbaar. *...BILITY, (- spi-re- bil' - i -ti), s. gmv. uitzweet
-barheid,vmp .
Perspiration, (pur-spi- ree' -sjun), s. uitzweeting, v. (het)
zweeten, transpiratie, v. *...TIVE, (-spajr'-e-tiv). *...TORY,
(-spajr'-e-to-ri), bn. zweetend,
Perspire, (pur-spajr'), ow. 1. zweeten; 2. uitdampen.
*-n, dw. bn. gezweet. *...ING, dw. bn. zweetend.
Perstringe, (pur-strindsj'), bw. licht -, even aanraken,
even beschouwen.
Persuadable, (pur-swed' -i -bl), bn., *...ABLY, bijw. overtuig-, overreedbaar, op overtuigende wijze.
Persuade, (pur-sweed'). bw. 1. overtuigen, overreden; to
- one of, Iem. overtuigen van; you have -d them of it,
gij hebt hen er van overtuigd; to - one's self of, zich
(zelven) overtuigen van; 2. overhalen, brengen tot; you
must - him to do it, gij moet hem overhalen het te
doen; he cannot - himself into the belief of, hij kan
maar niet gelooven dat; to - a man into an opinon,
iem. doen gelooven, iem. de meening doen opvatten; toone out of his senses, iem. zijne eigene oogen niet doen
gelooven; to - from, afbrengen van (een plan), ontraden.
*-D, dw. bn. 1. overtuigd; 2. overhaald. *- R, ('ur), m.
v. die -, dat overtuigt. -, s. overtuigend bewijs, .o.
a ..mNG, dw. bn. 1. overtuigend; 2. overhalend.
Persuasibility, (pur-swee -si-bil' - i -ti), s. gmv. overtuig -,
overreedbaarheid, v. *...SIBLE, (-swee'- si -bl), bn. overtuig -,
overreedbaar. -NESS, S. overtuigbaarheid, v.
Persuasion, (pur-swee'-sjun), s. 1. overtuiging, v.;with
(in) the -, met -, in de overtuiging; 2. godsdienstige
overtuiging, v. geloof, o.; enen of the same -, menschen
vair hetzelfde geloof; a man of the dissenting -, een lid
• van de afgescheiden kerk ; of the Jewish - , van het
Joodsche geloof.
Persuasive, (pur-swee'-siv), bn., *-LY,bijw.overtuigend,
overredend. *-, s. overtuigend bewijs, o. *- NEss, s.
overtuigende kracht, v. overredingsvermogen, o.
Persuasory, (pur-swee'-se-ri), bn. overtuigend.
Persulphate, (pur- sul' -fet), s. (scheik.) zwavelzuuroxyde, o.
Persultation, (pur -sul- tee'-sjun), s. bloedaderbreuk, v.
Pert, (purt), bn. * - LY, bijw. 1. knap, flink, levendig,
net, 2. sluw, bij de hand; 3. neuswijs, voorbarig. *-,
ow. flink -, bij de hand zijn. *-, m. onbeschaamd -,
laatdunkend mensch, m.
Pertain, (pur-teen'), ow. - to, 1. behoeven; 2. betrek
hebben (op), betreffen.
-king
Perterebration, (pur-tur- i -bree'-sjun), s. doorboring, v.
Pertinacious, (pur-ti-nesj'-us), bn., *- LY, bijw. 1. hals
-starig,
stijfhoofdig; 2. volhardend, bestendig.
*...TACITY, (- nes' - i -ti), *...NACM, S. 1. halsstarrigheid,
stijfhoofdigheid; 2. volharding, bestendigheid, v.
Pertinence, (pur'-ti-nens), *...cY, a. gepastheid, geschiktheid; juistheid, v.
Pertinent, (pur'-ti-nent), bn., *- LY, bijes. 1. gepast. juist,
tijdig; 2. passend; - motive, gepaste beweegreden; argvment, (recht.) klemmende bewijsgrond. *-nass, s.
gepastheid, juistheid. v.
Pertingency, (pur-tindsj'-ensi), s. aanraking, v. *...GEIT,
bn. reikend (tot).
Pertness, (purt' -nes), s. gmv. 1. knapheid, flinkheid;
netheid; 2. sluwheid, behendigheid, v.; 3. (het) neuswijze,
voorbarigheid, v.
Perturb, (pur-turb'), * - ATE, ('- et), bw. 1. verstoren,
verontrusten; 2. verwarren. * -ATION, (-ee'-sjun), s. 1.
verstoring, stoornis (ook sterr. en gen.); 2. onderst -bovenkeering, v. *-ATOR, (pur'-turb-e-tor), *-ER, ('-ur), m.
(rust)verstoorder, m. * -ATRIX, v. (rust)verstoorster, v.
* -ED, dw. bn. verstoord enz. *-InG, dw. bn. verstorend enz. -, s. (het) verstoren enz.; zie PERTUEB.
Pertuse, (pur-tjoez'), *-D, bn. 1. doorboord, vol gaten;
2. (plant.) ingeboord. *...ioN, (-tjoe'-zjun), s. 1. doorboring, v.; 2. geboord gat, gaatje, o.
Peru, (pi-roe') s. (aardr.) Peru (Zuid - Amerika), o.
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Peruke, (pe- roek'), s. paruik, pruik, v. *_MAKER, m. paruikenmaker, m. *-, bw. met eene pruik dekken.
Perule, (pur joel'), s. (plant.) zaadhuisje, o.

hondje, o. *-, m. v. lieveling, m. v. *-, s. moeders
kindje, o.; - name, liefdenaam (als: hartje, schatje enz.);
- lird, geliefkoosd vogeltje. *-cocx, s. (stoomw.)
veiligheids - , aftapkraan, v.
Perusal, (pi - roe' - zjul), s. 1. (het) doorlezen, lezing, v.;
to give a - to, (iets) oplettend lezen; 2. onderzoek, o . Pet , (pet), bw. vertroetelen, streelen, verwennen (een
kind).
Peruse, (pi-roez'), bw. 1. doorlezen, bestudeeren; 2. onderzoeken. vergelijken. *-D, dw. bn. doorgelezen enz.; Petal, (pet'-ul, pie' -tul), s. bloemblad, o . * -ED, (pet'zie PERUSE .

;-R, ('-ur), m. v. 1. lezer, lezeres; 2. onder-

zoeker , -ster, m. V. *... TNG , dw. bn. doorlezend. -, s.
(het) doorlezen.
Peruvian, (pi-roe' -wi- un),bn. Peruaansch; - bark, (plant.)
kina -bast. *-, m. v. Peruaan, m. Peruaansche (vrouw), v.
Pervade, (pur-weed'), bw. 1. doorgaan, doordringen; 2.
dringen in; 3. zich verspreiden door; the electric fluid
-s the earth, de electrische stroom doordringt de
aarde; a spirit of conciliation --s all classes, de geest van
verzoening verspreidt zich onder alle klassen (der maatschappij); to - the mind, de ziel vervullen. *-D, ('-id), dw.
bn. doordrongen enz.; zie PERVADE . *... ING, dw. bn. door dringend enz. -, S. (het) doordringen enz. : zie PERVADE .

Pervasion, (pur-wee'-zjun), s. (het) doordringen; verspreiding, v. *...ivF, (-wee'-siv), bn. doordringend.
Perverse, (pur-wurs'), bn., *-I.Y, (-wurs' -li), bijw. verdorven , slecht , boos, ondeugend , verstokt . * -NESS,
(-wurs' -nes), s. verdorvenheid, slechtheid, verstoktheid, v.
*...Tors, (-wur'-sjun), s. 1. zie PERVERSENESS; 2. (recht.)
verwringing, verdraaiing (eenei-wet enz.), v. *...ITY,
(-wurfi'-1-t1), S. (-ies), zie PF.RVERSF.NESS. ...IVE, (-wur'-siv),
In. bedervend, verderfelijk.
Pervert, (pur-wurt'), bw. 1. bederven (de zeden enz.); 2.
verwringen, verdraaien, vervalschen (den zin, de woorden enz.). * -ED, dw. bn. bedorven enz.; zie PsRVaRT .
*- ER , ('-ur), m. v. 1. bederver, bederfster; 2. vervalseller. verwringer, -ster, m. v. * -IBLE, ('- i -hi), bn. 1.
bederf baar; 2. verwringbaar. *-TNG, dw. bn. bedervend 1
enz. -, s. (het) bederven enz.; Zie PERVERT .

ul-id), *-ous, ('-us), bn. met (bloem)bladeren . * -INE,
('-ien), bn. tot een bloemblad behoorend . * -SHAPED,

bn. bladvormig.
Petalism, (pet'-el-ism), s. petalisme (oudt. eene instel ling in Syracuse, waardoor men een banvonnis voor vijf
jaren kon uitspreken), o.
Petalite, (pet'-e-lajt), s. (delfst.) bloedspeen, m.
•1
Petaloid , (pet'-e-lojd), bn. bladvormig.
Petard, (pi-taard'), s. 1. (vuurw.) voetzoeker, m.; 2.
(mil.) springbus, v. * -EER, (- dier'), m. (mil.) springbus maker, - zetter, m.
Petasus, (pet'-e -zus), s. 1. (fab.) petasus (gevleugelde
kap van Mercurius); 2. breedgerande hoed, m.
Petaurist, (pi-tao'- rist), s. (nat. h.) soort kangoeroe, in.
Peteechiae, (pi-tek'-ki-e), s. mv. (gen.) koortsvlekken, v.
mv. *...IAL, ('-ul), bn. (gen.) koortsvlekkig; - fever,
vlekkoorts.
Peter, (pi'-tur), m. 1. Pieter (m. n.); Saint - , Sint-Pieter;
&wint -'s Pence, Sint-Pieterspenning (opbrengst aan den
paus); hlue -, (zeev.) sein van afvaart; 2. salpeter, o.;
3. koffer, In , valies , o. -BOAT, S . (zeev .) transport vaartuig,o.*-aoAN, m. onwettig visscher(inz.op den Theems),
m. *-slAi7, S. (kh.) ratijn (soort fijne baai), o. *-'s
WORT, s. (plant.) muurkruid, o.
Peterel , (pet'-e -ril), zie PETREL .
Petersburg, (pi-turs'-burgh), s. (aardr.) St.-Petersburg
(Rusland), o.
Petiolar, (pet'- i -o-lur), *-Y, ('-le-ri), bn. (plant.) tot de

bladstelen behoorend. *... ATE . ('-let), bn. met bladPervestigate, (pur-wes'-ti-ghet). bw. opsporen, oploopen. '; stelen.
Í Petiole, (pet'- i -ol), s. (plant.) bladsteel, m. *-D, ('-old),
*... Ion, (-ghee'-sjun), s. opsporing, v.

bn. met bladstelen. *...LLE, ('-loel), s. bladsteeltje, o.
Pervicacious, (pur- wi -kesj'-us), bn., 5 -LY , bijvv. hard- nekkig, koppig . * -NESS, * ...CACITY, (-kes'- i -ti) , s. gmv. Petit, (pet'-1), zie PETTY. * -a1AITRF, (-mee ' tr), m . pronkertje, o. saletjonker, m.
hardnekkigheid, koppigheid, v.
Petition, (pi-tisj'-un), s. 1. verzoekschrift, request, o.
Fervigilation, (pur-widsj-il-ee'-sjun), S. bewaking, v.
petitie, v.; prayer of -, (recht.) inhoud van een request;
Pervious, (pur'- wi -us), bn. 1. doordringbaar (voor licht,
2. aanklacht, v.; 3. verzoek, o. aanvrage, v. f-. bw. en
vocht enz.); 2. (fig.) doorgrondbaar (voor); God whose
ow. 1. vragen (om); 2. een verzoekschrift -, een petitie
secrets are - to no eye, God wiens geheimen ondoor- 1
inleveren,petitionneeren;3. tekennengeven (bij request).
grondelijk voor 's menschen oog zijn. * -NFss, s. gmv.
*-ARTLY . (-tisj'-un-e-re -li), bijw. bij request, bij petitie.
1. doordringbaarheid; 2. (fig.) doorgrondbaarheid, v.
*-ARY , ('-e-ri), bn. smeekend. verzoekend; - letter,
Fesade, (pes- eed'), s. (rijsch.) pesade (opheffing van kop

en voorpooten), v.
Pessary, (pea'-se-ri), s. (lieelk.) zetpil voordelijfmoeder,v.

Pessimist, (pea -si- mist), m. ergdenker, pessimist, m.
Pessomancy, (pes'-so-men -si), s. gmv. steenwaarzeggerij, v,
Pest, (pest), s. 1. pest, v.; 2. geesel, m.; they are -s to
society, zij zijn de pest der -, geesels voor de maatschappij.
•
*-nousE, s. pesthuis, lazaret, o.
Pester, (pest'-ur), bw. 1. plagen, kwellen , verontrusten ;
door
ratten
gekweld
worden;
to to be -ed with rats,
the world with bad writings, de wereld met slechte geschriften kwellen, - tot last zijn; to be -ed with ereditors, door schuldeischers belegerd worden; 2. belemmeren. 5 -ED, ('-id), dw. bn. gekweld enz.; zie P ESTER .
*-ER, ('-sir), m. v. kweller, -ster, m. v. -, s. plaag,
.pest, v. geesel, m. * -ING, dw. bn. kwellend. -, s.
(liet) kwellen enz.; zie PESTER. -oL^s ('-us), bn. binderlijk, belemmerend.
Pestiduct, (pest' -i- dukt), s. smetstof, v.
Pestiferous, (pest-if'- er -us), bn., * -LY , bi)w. 1. verpestend; 2. (ook fig.) verderfelijk, schadelijk, noodlottig,
kwaadaardig; 3. (Steak.) kwellend, onverdraaglijk.
Pestilence, (pest' -i- lens), s. 1. pest; 2. besmettelijke
ziekte, epidemie, v.; 3. (fig.) verderf, zedenbederf, o.; to
carry - into, verderf brengen over, - in.-*... FN T, (' -ent),
... ENTIAL, (-en'-sjul), bn ., -LY , bijes. 1. verpestend,
pentachtig, aanstekend; 2. (fig.) verdes-felijk, boosaardig.
Pestillation, (pes -til- lee'-sjun), s. stamping, v. (het)
stampen (in een vijzel).
Pestle, (pes'-1, pes'-tl), s. 1. stamper, m a - of pork,
varkensbout; 2. (oudt.) rechtersstaf, m. *-. bw. stam pen (in een vijzel).
Pet, (pet); S. 1. vlaag, v. aanval (van toorn), m. bui, v.;
to get into a -, zich boos maken; 2. lammetje, schoot-

verzoekschrift. * -ED, ('-nod), dw. bn. verzocht enz.; zie
PETITION. bw. en ow . * -FR , ('-ur), m. v. verzoeker,

-ster. m. v. * -ING, dw. bn. verzoekend enz. -, s. (het)
verzoeken, petitionneeren enz .; zie PETITION, bw. en ow.;.
van petitie.
^ Petong, (pi-tongh') s. petong (Chineesch wit koper), o.
Petraea, (pi- tri' -e), .bn. Arabia -, (aardr.) Steenachtig
Arabië (Azië), o.
Petre, (pie'-tur), 0 -SALT, zie NITRE . *-AN, (- tri' -un),
bn. tot eene rots behoorend, rots...
Petrel, (pet' -ril), s. 1. borststuk. o.; 2. stormvogel. m.
Petrescence, (pe- tres' -ens), s. versteening, steenwording,
v. *...ENT, bn. 1. versteenend; 2. tot steen wordend.
Petr ifaction, (pet-ri-fek'-sjun), s. versteening, v.
TIVE, (-fek'-tiv), *...Fie, bn. versteenend. *.. FICATION,.
(-fi-kee'-sjun), s. 1. versteening; 2. (fig.) verharding, v.
Petrified, (pet'-ri-fajd). dw. bn. versteend.
Petrify, (pet'-ri-faj), bw. 1. versteenen : 2. (fig.) doen
verstijven (van schrik enz.); 3. (fig.) verharden (bet gemoed enz.). *-, ow. zich versteenen, tot steen worden.
* -ING, dw. bn. versteenend enz. -, s. (het) versteenen
enz.; zie PETRIFY, bw. en ow.
Petrol, (pi'- trol),. *-F001, (-tro'- li -um), s. steen -, aardolie, petroleum, v. F-TNE, ('-lien), s. (scheik.) geest van
petroleum, m. petroline, v.
Petronel 1 (pet'-ro-nil), s. ruiterpistool. karabijn, v.
Petronella, (pet-no-nil'-le), v. Petronella (v. n.).
Petrosilex, (pet'-ro-saj-leks), s. (delfst.) bergkiezel, m.
*,..smiclous, ('- si -lisj-us), bn. bergkiezelachtig.
Petrous, (pi'-trus), bn. steenachtig.
Petted , (pet'-id), dw. bn. vertroeteld.
Petticoat, (pet' -i-koot), s. 1. (vrouwen)rok, m.; under -,
onderrok; 2. lijfrokje; 3. kort jurkje,jakje,o.jaquette,v.;
child in -s, kind in de lange kleêren; a - government,
right of-, recht
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een vrouwenregeering; to be under - government, zich door
zijne vrouw laten leiden, onder de pantoffel staan.
Petticotty, (pet'-i-kot-i), s. (plant.) wolgras, o.
Pettifog, (pet'-i-fogh), ow. 1. het recht verdraaien, chicaneeren; 2. smerige zaken waarnemen. *- GER, ('-ur), m.
rechtsverdraaier, pompadvocaat, chicaneur, m. -Y, s.
(-ies), 1. rechtsverdraaiing, chicane,v.; 2. (het) waarnemen
van smerige zaken. * - GING, dw. bn. het recht vérdraaiend
enz.; - trick, gemeene chicane. -, s. (het) recht ver
-draienz.
Pettiness, (pet' -i-nes), s. kleinheid, geringheid, onbeduidendheid, v.
Petting, (pet'-ing), dw. bn. vertroetelend enz.; zie PET, bw.
Pettish, (pet'-isj), bn., *- LY, bijw. norsch, onvriendelijk.
*-NESS, S. norschheid, onvriendelijkheid, v.
Pettitoes, (pet' -i-tooz), s. mv. 1. pooten van een speenvarkentje; 2. (fig.) voeten, pooten, m. mv.
Petto, (pet'-o), S. (mv. petti), borst, v.; in -, (fig.) in
het geheim; (fig.) bewaard, in reserve.
Petty, (pet'-i), bn. klein, gering; - contravention, gering
vergrijp, lichte overtreding; - larceny, (recht.) kleine dief
Engeland, wanneer de waarde van het gestolene 12-stal(in
shillings niet te boven gaat); the -jury, gezworenen die
het - eindvonnis uitspreken; - sessions, zittingen van speciale rechtbanken; - treason, (recht.) moord van den mindere
op zijnen meerdere, - van den knecht op zijnen heer enz.;bag-office, kanselarij-bureau; - charges, kleine onkosten;
the - journal, (boekh.) klapper. *-CHAPS, s. vijgeneter
(vogel), m. * -MADDER, S. (plant.) kruiswortel, m.
REL, S.
s. (plant.) beziëndragende angelica, v. *- MLTGVEr,
S. (plant.) muurkruid, o. * -MULLEIN, s. (plant.) wol
* -OFFICER, m. (zeev.) onderofficier, m. *- PAN,-kruid,o.
S. taartepan, v. *- SPURGE, s. (plant.) duivelsmelk ; v.
* -TALLY, S. (zeev.) 1. half rantsoen, o.; 2. (recht.) vrijdom
van accijns (voor schepen), m. * - wARES, s. mv. (kh.) passement-, knoopwaren, v. mv. *- WHIN, s. (plant.) prangwortel, m.
Petulance, (pet'-joe-luns), *...ANCY, s. (-ies) 1. onstuimigheid, uitgelatenheid, drift; 2. onbeschoftheid, v. *...ANT,
('-unt), bn., -LY, bijes. 1. onstuimig, uitgelaten; 2. onbeschoft.
Petuns, (pi-tuns'), s. Chineesche veldspaath, o.
Pew, (pjoe), s. (kerk)bank, v. - stoel, m.; the churchwardens' -, de consistoriebank. * -FELLOW, m. 1. kerkbuurman; 2. makker, m. * -OPENER, V. stoel-, stovenzetster (in de kerk),v.*-, bw. van (kerk)banken voorzien.
Pewet, (pjoe'-et), s. 1. kievit, m.; 2. waterraaf, v.
Pewter, (pjoe'-tur), s. 1. bewerkt -, vermengd tin, o.; 2.
tinnen pot, m..tinnegoed, o. *- ER, ('-ur), m. tinnegieter,
M. * -GRASS, S. (plant.) paardenstaart, m. *- Y, s. (-les),
tinachtigheid, v.; a - taste, een tinachtige smaak..
Pexity,- (peks'-i-ti), s. nopjes, o. mv. ruigte, v.
Phaeton, (fe'-i-tun), m. (fab.) Phaeton (m. n.). *-, s. 1.
phaeton (soort rijtuigje), v.; 2. kwikstaartje (vogel), o.;
3. (Sterr.) wagenman, m.
Phagedena, (fe -dji-die'-ne), s. 1. (heelk.) vijt, booze
zweer, v.; 2. geeuwhonger, m. 5 ...DENIC, (-den'-ik), *...DENous, (-den'-us), bn. (heelk.) kankerend. -s, mv. (gen.
bijtende middelen (tegen wild vleesch), o. mv.
..GIAL, (-len'-dji-ul), bn.
Phalangal, (fe-len'-ghul),
(ontl.) tot de geledingen behoorend.
Phalanger, (fe-len'-djur),s.phalanger(Australisch dier),m.
Phalanges, (fe-len'-djis), mv. (ontl.) geledingen, v. mv.
*...GIous, ('-dji-us), bn. 1. (ontl.) tot de geledingen behoorend; 2. (nat. h.) van het geslacht der langpooten
of hooiwagens.
phalangite, (fel'-en-djajt), m. (oudt.) phalangiet, soldaat
eener phalanx, m.
Phalanstery, (fel'-en-ste-ri), s. (-ies), algemeene woning
(naar het stelsel van Charles Fourier), v.
Phalanx, (-fel'-enks), s. 1. (oudh.) phalanx(vierkante slagorde), m.; 2. (ontl.) gelid, o.
Phalarope, (fel' -e-roop), s. naam aan verscheidene soorten van zwemvogels gegeven, m.
•
Phanerogamous, (fe-ni-rogh'-e-mus), bn. (plant.) met
zichtbare geslachtsdeelen.
Phantasm, (fen'-tesm), s. spook, o. *- AGORIA, (- megho'-ri-e), *- AGORY, ('- me-gho-ri), s. (-les), hersenbeeld,
o. zinsbegoocheling, v. *- AGORIC, (-megh'-o-rik), bn. zinsbegoochelend, fantasmagorisch.
Phantasy, (fen'-te-zi), Zie FANCY.
Phantom, (fen'. turn), s. spook, o. geest, m.
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Pharaoh, (fer'-o), m. (Bijb.) Farao (m. n.). *...oNic, (- on'ik), bn. faraonisch.
Pharaon, (fe'-re-un), m. faro (zek. kaartspel), o.
Pharisaic, (fer-i-zee'-ik), * - AL, ('-ul), bn., * - ALLY, bijw.
(Bijb.) farizeesch, schijnheilig. *_ALNESS, s. stelsel -,
wijze der farizeën, o. v.
Pharizaism, (fer'-i-ze-ism), s. farizeïsme, o. schijnhei
*...SEAN, (- si'-un), bn. farizeesch. *...SEE, (fer'--lighed,v.
i-si), in. (Bijb.) farizeër, m.
Pharmaceutic, (faar-me-sjoe' -tik), *- AL, bn., *- ALLY,
bw. artsenijbereidend, pharmaceutisch. *-s, mv. artsenij bereidkunst, pharmaceutica, v. *...TIST, m.artsenijbereider, pharmaceut, m.
Pharmacolite, (faar- mek'-o-lajt), s. (delfst.) bloem van
arsenicum, v.
Pharmacologist, (faar-me- kol'-o-djist), m. schrijver
over de geneesmiddelleer, m. *...OGY, ('- o-dji), s. gmv.
artsenij -, geneesmiddelleer, v.
Pharmacopoeia, (faar-me-ko-pi'-e), *...coPY, (faar'-meko-pi), s. 1. artsenijbereidingsleer, v.; 2. apothekers
overheidswege vastgestelde lijst van-handboek,.v
geneesmiddelen, v. *...COPOLIST, (-kop' -o-list), m. artsenijbereider, -verkooper, m.
Pharmacy, (faar'-me-si), s. (-ies), artsenijbereidkunst,
-bereiding, v.
Pharos, (fee'-ros), s. (zeev.) vuurtoren, m.
Pharsalia, (fer-zee'-li-e), s. (oude aardr.) Pharsalus (Griekenland), o.
Pharyngeal, (fe-rin-dji'-ul), bn. (ontl.) tot de luchtpijp
behoorend. *...GOTOMY, (-ghot'-o-mi), s. gmv. (heelk.)
luchtpijpsnede, v.
Pharynx, (fer'-inks), s. (ontl.) lucht-, keelpijp, v.
Phase, (feez), *...sis, (-fe'-zis), s. 1. Phasis (rivier);
2. (mv. phases), (sterr.) lichtwisseling, schijngestalte, v.
Phasel, (fe'-zil), s. (plant.) gespikkeld boontje, o.
Phassachate, (fes'-se-ket), s. (delfst.) loodkleurige
agaat, m.
Phatagin, (fet'-e-ghir_), s. zek. viervingerig dier, o.
Phebe, (fl' -bi), v. (fab.) Phoebe (v. n.).
Pheasant, (fez'-unt), s. fazant (vogel), m.; golden -,
painted -, goud-fazant; penciled -, zilver-fazant. *-' S EYE,
s. (plant.) adonisrbos, v. gepluimde anjelier, m. *- WALK,
s. fazantenloop, -hof, m.
Pheasantry, (fez -un -tri), s. (-ies), fazantenkweekerij,
-broeierij, V.
Pheer, (fier), m. maker, metgezel, m.
Pheese, (fez), bw. roskammen.
Phengite, (fen'-djajt), s. (delfst.) (soort) fijn albast, o.
Phenicin, (fen'-i-sin), s. purper-poeder, o.
Phenicopter, (fen -i-kop'-tur), s. flamingo (vogel), m.
Phenix, (fi'-niks), s. 1. feniks. fabelachtige vogel; 2. uitstekend mensch; 3. (sterr.) feniks, M. *-LIKE, bn. als
een feniks.
Phenogamian, (fen-o-ghee'- mi-un), *...GAMIC, (-ghem'-ik),
* ...GAMOUS, (-noghe -mus), bn. (plant.) met zichtbare geslachtsdeelen.
Phenomenal, (fi-nom' -i-nul), bn., *- LY, tot een (zeldzaam) verschijnsel behoorend; bij wijze vanverschijnsel.
*...MENOLOGY, (-nom-e-nol'-o-dji), s. gmv. geschiedenis.,
kennis der zeldzame verschijnselen, v.
Phenomenon, (fi-nom' -i-nun), s. (mv. -mena), (zeldzaam)
verschijnsel, o. zeldzaamheid, v.
Pheon, (fl'-un), s. (wap.) spits -, punt (van een pijl), v.
Phial, (faj'-ul), s. fleschje, o.; Leyden -, (nat.) Leidsche
flesch. f -, bw. in een fleschje doen, - bewaren.
Phil, (fil), m. v. (verk.) 1. Philip (m. n.); 2. Phyllis (v. n.).
Philabeg, (fil'-e-begh), s. veldfluit (der Bergschotten), o.
Philadelphia, (fil-e- delf'-i-e), s. (aardr.) Philadelphia
(Noord-Amerika), o. *- N, ('-en), bn. (aards.) Philadelphisch; 2. tot (Ptolomeus) Philadelphus behoorend. -,
m. V. Philadelphiër, m. Philadelphische (vrouw), v. -, s.
lid eener algemeene broedergemeente, o.
Philanthropic, (fil-en-trop' -ik), *- AL, (' ik-ul), bn.,
*-ALLY, bijw. menschlievend. *...TROPIST, (-len-throp'ist), m. v. menschenminnaar, - minnares, -vriend, -vriendin, m. v. philanthroop, m.
Philanthropy, '(fi-len'-throp -i), s. gmv. menschlievendheid, menschenliefde, -min, philanthropie, v.
Philharmonic, (fil-haar-mon'-ik), bn. muziekminnend,
philharmonisch.
Philhellenist, (fil-hel'-lin-ist), m. v. Griekenvriend, -in,
philhelleen, m, v.
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Philibeg, (fii'- i -begh), s. kort kleed (der Bergschotten), o.
Philip, (fi'-lip), m. Filip, Philip, Philippus (m. n.).
Philippa, (fi-lip'-pe), v. Philippina (v. n.).
Philippi, (fi-lip'-paj), s. (aardr.) Philippi (Macedonië), o.
Philippic, (fil-ip' -pik), s. philippica, hevige smaadrede
(inz. van Demosthenes tegen Philippus van Macedonië), v.
Philippine, (fil'-ip-pien), bn. (aardr.) the - islands, de
Philippijnsche eilanden (Australië). *-, s. zie PHILOPENA.
Philippize, (fil'-ip pajz), ow. (w. g.) 1. uitvaren (tegen),
. smalen (op); 2. tot de partij van Philippus (van Macedoni ë ) behooren.
Philistine, (fil-is'-tajn), m. v. 1. Philistijn, m. Philistijnsche (vrouw), bewoner -, bewoonster van Palestina, m.
v.; 2. (fig.) deurwaarder, gerechtsdienaar, m. *...ISM, S.
Philistijnsche zeden, - gewoonten, v. mv.
Phillyvea, (fil' -li -vie), s. (plant.) steenlinde, v.
Philoctetes, (fi- lok -ti'-tiz), m. Philoktetes (m. n.).
Philogyny, (fil-odsj'- i-ni), s. liefde tot -, verzotheid op
vrouwen, v.
Philologer, (fi- lol' -o-djur), *...OGIST, ('- o-djist), m. taal
*...oGIC, (-odsj' -ik), -AL, bn.,-vorsche,pilgm.
-ALLY, bijw. taalvorschend, - beoefenend, philologisch.
*...OGIZE, ( ( lol' -o-djajz), ow. talen critisch beoefenen,
- navorschen.
Philology, (fi- lol' -o-dsji), s. gmv. taalstudie, - kennis,
philologie, v.
Philomath, (faj'-lo-meth), m. minnaar -, liefhebber der
geleerdheid, m * - Ic,(- meth'-ik),bn.geleerdh eid- minnend.
*-Y, (fl'-o-meth -i), s. gmv. liefde voor de geleerdheid, v.
Philomel, (faj'-lo-mil), *- A, (fil-o- mi' -le), s. (dicht.)
nachtegaal, m. filomela, v.
Philomot, (fil'-o-mot), bn. donkergeel..
Philomusical, (fil-o-mj oe' -zik-ul), bn. muziekminnend.
Philopena, (fil-o-pie' -ne), s. philippine (klein geschenkje,
ten gevolge eener soort van weddenschap niet twee
amandelen uit dezelfde schil; van philo, vriend, en
poena, boete), v.
Philopolemic, (fil-o- po -lem' -ik), bn. tegenstrijdigheden

beslechtend.

Philoprogenitiveness, (fi-lo-pro-djen'- i -tajv -nes), s.
liefde tot het kroost, v.
Philosophaster, (fi- los' -o- fes -tur), m. schijnphilosoof, m.
*...PHATE, ('-fet), ow. philosopheeren; (fig.) den wijsgeer
uithangen. *...PHATION, (-fee'-sjun), s.(het) philosopheeren.
Philosopheme, (fi- los' -o-fiem), s. (w. g.) wijsgeerig
grondbeginsel, o.
Philosopher, (fi los' -o-fur), m. wijsgeer, philosoof, m.;
moral -, zedenleeraar; natural -, natuurkundige; the
-'s stone, (wijsb.) de steen der wijzen. *...ie, (-zof' -ik),
-AL, ('-ul), bn., -ALLY, bijw. 1. wijsgeerig, philosophisch;
2. natuurkundig. *.:.IsM, (- los' -e-fism), s. valsche wijsbegeerte, drogreden, v. *...IST, (- los' -o-fist), m. valsche
wijsgeer, drogredenaar, m. -Ic. -ICAL, bn. sophistisch.
*...lzE,('- fajz),ow. philosopheeren. -R,m. philosopheerder,
M. * ...IZING, ('-fajz-ing), dw. bn. philosopheerend.
Philosophy, (fi- los' -o-fi), s. gmv. wijsbegeerte, v.; moral
-, zedenkunde, zedenleer; intellectual -, mental -, bovennatuurkunde; natural -, natuurkunde.
Philotechnic, (fil-o-tek' -nik), bn. kunstlievend.
Philter, (fil'-tur), s. minne -, tooverdrank, m. *-, bw.
1. door een minnedrank betooveren; 2. onder een minne drank vermengen. *- ED, dw. bn. betooverd (door een
drank).
Phippel-auger, (fip'- pul -ao'-djur), s. (timm.) gutsboor, v
Phiz, (fiz), S. (gem.) tronie, v.
Phleborrhage, (fii-bor'-ridsj), s. (heelk.) aderbreuk, v.
Phlebotomist, (fli- bot' -o-mist), s. (heelk.) aderlater, m.
*...TOMIZE, (- bot' -o-majz), bw. aderlaten. -D, dw. bn.
adergelaten. *...TOaIZING, dw. bn. aderlatend. -, s. (het)
aderlaten. 5 ...TOMY, (- bot' -o -mi), s. 1. (heelk.) aderlaat kunde; 2. aderlating, v.
Phlegm, (fleur), s. 1. slijm, o.; 2. (scheik.) waterdeelen in
het bloed, o. mv.; 3. (fig.) koelbloedigheid, v. flegma, o.
*- AGOGUE, (flegh'-me-ghogh), s. slijmdrijvend middel, o.
*-ATIC, (flegh-met' -ik), bn., -ALLY, bijw. 1. (gen.)
slijmachtig,slijmmakend; 2. (fig.)koelbloedig,flegmatisch.
Phlegmon, (flegh'-mun), s. (ontl.) ontsteking, bloedzwoer,
v. *-ous, ('-us), bn. (heelk.) ontstoken.
Phlogistian, (flo-djist' jun), m. voorstander -, aanhanger
van het phlogiston, m. *...GISTIC, (- djis' -tik), bn. ontbrand baar, ontvlammend. *...GISTICATE, (-djis'-ti-ket), bw. met
brandbare beginselen vermengen. -n, dw. bn. daarmede
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vermengd. 5 ...GISTICATION, (- djis- tik -ee'-sjun), s. vermenging met phlogiston, v. 5 ...GISTON, (- djis'-tun), s. (scheik.).
ontbrandend -, ontvlammend beginsel, o. warmtestof, v.
Phloridzin, (flo-rid' -zin), s. (scheik.) vruchtenzout, o.
Pho, (fo), tw. o ! ba ! ha!
Phoca, (foo'-ke), s. zeekalf, o.
Phocenin, (fo- si' -nin), s. zeevarkenstraan, v.
Phocine, (fo'-sien), bn. tot de zeekalveren behoorend,
zeekalf...
Phoebus, (fl'-bus), m. (fab.) Phoebus (zonnegod), m.
Phoenicia, (fi-niesj' -i -e), s. (oude aardr.) Phoenicië (Azië),
0. *-N, (-nisj'-un), bn. Phoenicisch. -, m. v. Phoeniciër,
m. Phoenicische (vrouw).
Phoenix, zie PHENIX.
Pholas, (fo' -les), s. (soort) weekdier, o.
Phonetic, (fo-net' -ik), bn. 1. tot het stemgeluid behoorend, stem... ; 2. geluiden voorstellend. *- AL, bn.,
* -ALLY, bijw. geluidgevond. *- S, (PHONICS), S. mV. 1.
geluidleer; 2. notenschrift, V.
Phonocamptie, (fo-no- kemp'-tik), bn. geluidbrekend.
5 ...GRAPH, S. spraak -, geluidschrijver, m. (werktuig).
* ...GRAPHIC, (-ghref' -ik), -AL, bn. geluidbeschrijvend.
*...GRAPHIST, (-nogh'-re-fist), m. stem-, geluidbeschrijver,
schrijver over de geluidsleer, m. *...GRAPHY, (-nog'-re-fi),
s. geluidbeschrijving, v.
Phonolite, (fo'-no-lajt), s. klanksteen, m.
onological, (fo-no-lodsj'- ik -ul), bn. tot de klankleer
behoorend. *...LOGIST, (- nol' -o-djist), m. klanken -, ge
*...LOGY, (- nol' -o-dji), s. gmv. klank -,-luidkenr,m.
geluidkennis, -leer; verhandeling over de klanken, v.
Phonotypy, (fo'-no-ti-pi), s. gmv. geluid -, klankschrift
(door letters), o.
Phoo, (foo), tw. ha! o! och!
Phoronomics, (for-o-nom'-iks), s. mv. werktuigkunde, v.
Phosgen, (fos'-djin), bn. licht voortbrengend. *...PHATE,
. ('-fit), s. (scheik.) phosphorzuur, o.; - of linie, phosphorzure kalk. *...PHITE,('- fajt), s.(scheik.) phosphorzuurzout, o.
*...PHOLITE, ('-fo-lajt), s. (scheik.) phosphorzuuraarde, v.
Phosphor, (fos'-fur), s. 1. (scheik.) phosphorus, m.; 2.
(stern) morgenster, v. Lucifer, M. *-BOX, s. phosphorus-,
lucifersdoosje, o. *- ATE, ('-et), bw. phosphorisedren. -D,
dw. bn. gephosphoriseerd. * -ATING, ('-e-ting), dw. bn.
phosphoriseerend.
Phosphoresce, (fos-fur-es'), ow. een phosphorisch licht
afgeven, phosphorisch lichten. u...ESCENCE, (- es'-ens), s.
(het) phosphoriseeren, phosphorisch licht, o. phosphorescentie, v. *...ESCENT, (- es' -ent), bn. phosphorescent, phosphoriseerend, lichtend als phosphorus.
Phosphoric, (fos-fur' -ik), bn. (scheik.) phosphorisch.
Phosphorous, (fos'-fu -rus), bn. phosphorisch. *...PHORUS,
('.fe-rus), S. Zie PHOSPHOR., S. 5 ...PHURET, ('-fjoe-ret), s.
(scheik.) phosphureet (lichaam met phosphorus verbonden), o. -ED, bn. gephosphoriseerd.
Photizite, (fo'-ti-zajt), s. (scheik.) mangaan-zuur, o.
Photogenic, (fo-to-djin' -ik), bn. 1. licht voortbrengend;
2. (schild.) photographisch. *...GENY, (-todsj'-e -ni), s. gmv.
lichtteekening, v.
Photograph,(fo'-to-ghref),s. lichtbeeld,o. -teekening, photographie, v. * -ic, (-ghref' -ik), *- ICAL, ('- ik -ul), bn.photographisch. * - IST, (-gh'-re-fist), m. lichtteekenaar, photograaf, m. *- Y, (-gh'-re-fi), s. 1. lichtteekenkunst; 2.lichtteekening, photographie, photographische afbeelding,v.
Photologic, (fo-to-lodsj' -ik), *- AL, bn. tot de kennis
van het licht behoorend, photologisch. *...LOGY, (-tol'
kennis -, wetenschap van het licht,-odsji),.gmv
photologie, v.
Photometer, (fo-tom'- i -tur), s. luchtmeter (werkt.), m.
*...METRIC, (-met' -rik), -AL, bn. tot de luchtmeetkunde
behoorend, photometrisch. *...METRY, (-tom' -i-tri), S.
gmv. luchtmeetkunde, v.
Photophobia, (fo-to-fo'- bi -e), s. lichtschuwheid, - vrees, v.
Photopsy, (fo-top' -si), s. ziekelijke oogstraliílg, v.
Phrase, (freez), s. 1. volzin, m.; 2. spreekwijze, v.; English
-, Engelsche spreekwijze; 3. (fig.) taal; 4. (muz.) strophe,
v. 5 -BOOK, s. handboek voor eigenaardige uitdrukkingen, o. *_LESS, bn. niet uit te drukken, niet te noemen.
Phrase, (freez), bw. 1. uitdrukken; 2. noemen. *- D,
(freezd), bn. 1. uitgedrukt, omschreven; 2. genoemd.
Phraseologic, (free-zi-o-lodsj' -ik), *_AL, ('-ul), bn.
eigenaardig van uitdrukking, phraseologisch. *...OLOGY,
(- ol'-o-aji), s. 1. eigenaardigheid van uitdrukking, v.; 2.
phraseologisch woordenboek, o.

P4
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PHi, - PHY.

PI. - PIC.

Phrenetic, (fri-net' -ik), bn. zie FRENET IC.ik-al), bn. plantkundig. *... TOLOGIST, (-tol'-o-djist), m. v
plantkundige, plantenbeschrijver, - beschrijfster, m. v.
Phrenie, (fren' -ik), bn. (ontl.) tot het middelrif behoo*...TOLOGY, (- tol'-o-dji), s. (-ies), planten-, kruidenberend, middelrifs.... *... NITIS, (-naj'-tis), s. (gen.) razernij,
schrijving, kruidkunde, v. *... TOPRAGOUS, (-tof'-e-ghus),
waanzinnigheid; hersenontsteking, v.
bn. planten-, kruidenetend.
Phrenological, (fri-no-lodsj'-ik-ul), bn., *-LY, bijw.
Pi,
(paj), bij w. (drukk.) ondereen, dooreen.
tot de schedelleer behoorend, phrenologisch. *... OGIST,
(-nol'-o-djist), m. schedelkundige,. phrenoloog, m. *...OGY, ; Piaba, (pi-ee'-be), s. piaba (soort vischje in Brazilië), M.
(-nol'o-dji), s. 1. schedelleer, phrenologie, kennis van den Piaele, (paj'- i-kl), s. misdaad, doodzonde, v. *...CULAR,
(-ek' joe -lur), *...cuLOUS, (-ek' -joe-lus), bn. 1. boetend,
zedelijken mensch, v.
zoen...; 2. misdadig, gruwelijk.
Phrenomagnetisin, (fri-no-megh'-net-ism), s. (gen.)
Pia Mater, (paj'-e-inoe'-tur), s. (ontl.) hersenvlies, o.
hersen- magnetisme, o.
Pianet , (paj' e-nit), s. kleine specht (vogel), m.
Phrenzy, (fren'-zi), s . Zie FRENZY .
Phrontistery, (frun'-tis-tur -i), s. (-ies). kweekschool, v. Pianist, (pi'-a nist), m. v. pianospeler, klavierspeler,
- speelster, m. v.
Phrygia, (fridsj' -i -e), s. (oude aardr.) Phrygië (Azië), o.
*-N, ('- i-un), bn. Phrygisch. -, m. v. Phrygiër, m. Piano, (pi-a'-no), bn. en bijw. (muz.) zacht. *-FORTE,
(' for-ti), s. klavier. o. piano, v.; upright -, rechtstaande
Phrygische (vrouw). piano, pia;nino; cabinet -, orkest -piano; grand -, staart Phthiriasis, (ti-raj'-e-zis), s. (gen.) luisziekte, v.
stuk (piano); rosewood -, palissanderhouten piano; to
Phthisie, (tiz' -ik), s. (gen.) tering, v. *-AL. ('-ul), bn.
on -, upooa the -, (op de) piano spelen; to set to the
ploy
teringachtig; - consumption, teringziekte, uittering.
-, voor de piano schrij ven, - componeeren. * -MAKER,
Phthisicky, (tiz'- ik-i), bn. tot de tering behoorend,
in. pianomaker, M. *- MONI TOR, S. stemplankje (bij het
tering...., teringachtig.
pianospelen), o.
Phthisis, (thaj'-zis), s. tering, v.
Phycomater, (faj-ko- mee' -tur), s. (plant.) groeibeginsel, o. Piastre, (pi-es'-tur), S. piaster (muntstuk, in Spanje
f2 Ned., in Turkije = 18 cent Ned. ong.), m.
Phylacter, (fi- lek' -tur), *-Y, s. (-ies), talisman (om den
hals gedragen, als bij de Joden), m. * - ED, bn. een Piation, (paj - ee' - sjun). s. boetedoening, v. zoenoffer, o.
talisman dragend. *-Ic, *- ICAL, (-ter -ik-nl), bn. tot Piazza, (pi-ez'-e), s. bedekte gaanderij, zuilengang, v.
Pibcorn, (pib'-karn), s. doedelzak, m.
een talisman behoorend.
Phylarch, (faj'-laark), in. stamvorst, m. *-Y, s. (-ies), Pibroch, (paj'-bruk), s. krijgsdeun (der Bergschotten), Iu.
bestuur -, o. regeering van een stam, stamheerschappij, v. Pica, (paj'-ke), s. 1. ekster (vogel), v.; 2. (gen.) wilde
eetlust, m.; 3. (drukk.) cicero (letter), v.; small-, brePhyllyte, (fil'-lajt), s. versteend blad, o.
vier; double-, kanon (letter); two lines -, middelbare
Phyllodium, (fil-lo'-di-um), s. (plant.) bladkern, v.
kanon; 4. (r. k.) misboek, e. * -MARINA, (-me -ne-ne), s.
Phyllophorous, (fil-lof'-o -rus), bn. (plant.) bladerenzee- ekster, v.
W- dragend.
Picamar, (pik' -e-mar), s. bitter beginsel van het pek, o.
Phyllopod, (fil'-lo-pod), s. bladvoetig schaaldier, o.
Picaroon, (pik -e-roon'), m. zeeroover, zeeschuimer, m.
Physalite, (fiz'-e-lajt), s. (soort) topaas(steen), m.
Physianthropy, (fiz- i -un'-throp -i), s. (gen.) levensken-. Picayune, (pik-e-joen'), s. pickajuun (muntstukje = 16
cent Ned .), m.
nis, v.; zie PHYSIOLOGY .
Physic, (fiz' -ik), s. 1. genees -, artsenijkunde, v.; to Piccadil, (pik' -ke -dil) , * -LY, s. 1. staande kraag, m.;
2. Bene wijk van Londen.
practise
-,
de geneeskunst uitoefenen, als arts practiseeren; 2. geneesmiddel, o.; to take -, innemen (drankjes, Piccage, (pik' -kidsj), s. staan -, marktgeld, o.
pillen enz.). *-NUT, s. (apoth.) purgeernoot, V. *- PoaK, Pick, (pik), s. 1. spitshamer, m. houweel, o.; 2. keus; 3.
(drukk.) drek, m. vuil, o. * -ANE, S. houweel, o.
s. (plant.) scharlakenbezie, v.
spade, v. *-BACK, bijw. op den rug. *-LOCK, S. 1. naPhysic, (fiz'-ik), bw. l.geneeskundig behandelen,middelen
sleutel, looper; 2. (fig.) spitsboef, gauwdief, m. *-POuKgeven aan; 2. (Shak.) genezen.
ET, * -POINT, s. houweel , o . spade, V. * -POCKET,
Physical, (fiz' - ik - ul) , bn., * -LY, bijw. 1 . natuurlijk ,
*_PURSE s. beurzensnijder, zakkenroller, m. * -THANK,
physisch; - force, natuurlijk vermogen;
lichamelijk,
m.pennelikker, flikflooier, m. *-TOOTH, s. tandenstoker,
treatise,
- philosophy, natuurkunde; 2. geneeskundig;
m.; Spanish -, (plant.) Spaansche kervel.
verhandeling over de geneeskunde; the - order, de
geneeskundige faculteit; 3. (gen.) purgeerend; 4. tot do Pick, (pik), bw. 1. plukken (vruchten); 2. - frorn, weg -,
afpikken, wegnemen; give him a bone to -, geef hem een
artsenijen behoorend; - herbs, geneeskrachtige kruiden;
been te kluiven; (fig.) I have a•bone to - with you, ik
- taste, medicijnsmaak.
heb een appeltje met u te schillen; why does he - the
Physician, (fi-zisj'-un), m. v. 1. geneesheer, m. geneesflesh
upon his fingers? waarom bijt hij op zijne nagels ?
vroedmeester,
accoucheur,
m.;
-m, v. arts,
kundige,
3. plukken (groente enz.); 4. uitpluizen (katoen enz.); 5.
verloskundige; 2. natuurkundige, m.
plukken (gevogelte); 6. lostornen (een naad enz.); 7.
Physieo-logic, (fiz- i -ko-lodsj' -ik), s.gmv.redeneerkunde -,
schoonmaken (tanden); 8. uithalen (nagels, ooren); 9.
logica
op de natuurkunde gegrond, v. *...THEOLOGY, S.
pikken, boren ; 10. hakken; 11. spiesen; 12. berispen,
gmv. godgeleerdheid op de natuurkunde gegrond, natuurlaken; to - a hole in one's coat, (spr.) iemand over den
theologie, v.
hekel halen; 13. uitsteken (een slot); 14. ledigen; to Physics, (fiz'-iks), s. mv. natuurleer, - kunde, physica, v.
Physiognomer, (fiz- i -ogh' no-mur), in. zie puYSioGNO- • pockets, de zakken rollen (ledigen); 15. uitpikken, uit kiezen ; to - one's way, voetje voor voetje zetten (op een
MIST. *... NOMIC, (-nom' -ik), -AL, ('- ik -el), bn. gelaatbeslijkten weg); to -- a quarrel with, twist zoeken met;
kundig,
tot de gelaatkunde behoorend, gelaats...
to - acquaintance with, kennis zoeken te maken met;
*...NOwICS, (-nom'-iks), s. gelaatkunde, v. *... NOMIST,
16. uitzoeken; 17. keurig bewerken; 18. (met bijwoorden),
(-ogh'-no-mist), m. v. gelaatkundige, m: v. *...HOMY,
to - off, - out, afplukken, wegnemen, uitpikken, uit o.;
2.
gelaatkunde,v.
('-no -mi), s.,(-ies),1. gelaat, aangezicht,
Physiographical, (fiz- i -o-ghref'- ik-ul), bn. natuurbe- 1 zoeken ; to - up, oprapen (van den grond enz.); inzamelen, garen; he -s up such strange acquaintances, hij doet
schrijvend. *... GRAPHY, (-ogh'-re-fi), s. (-ies), natuurbej . zulke wonderlijke kennissen op ; to - up one's strength,
schrijving, v.
weder tot krachten komen; to - up one's flesh, weder
Physiologer, (fiz- i-ol'-odsj-ur), m. zie PHYSIOLOGIST .
dik worden. f-, ow. 1. knagen, knauwen ; 2. knutselen.
*...I.oGIC, (-lodsj'-ik) , - AL, bn., -ALLY, bijw. physiologisch.
-ED, (pikt), dw. bn. geplukt enz.; zie PICK . -, bn. 1.
1
van
den
innerlij*... LOGIST, (-ol '-o-djist), m. beschrijver
puntig, scherp; 2. uitgekozen, uitgepikt; 3. (Shak.) opken mensch, physioloog, m. *... LOGY , (-ol'-o-dji), s. (-les), I
gesinukt. * -EDNESS, ('-id-nes), s. scherpte, puntigheid, v.
beschrijving van den innerlijken mensch, physiologie, v.
Piekapack, (pik'-e-pek), *...BACK, bijw. opgetast, sjouPhysograde, (fis'-o-ghred), s. luchtblaas-insect, o.
wend (op den rug.)
Physy, (fiz' -i), zie FUSEE.
Piekeer, (pik-ier'), ')w. 1. schuimen, rooven (ter zee);
Phytivorous, (faj-tiv'-o -rus), bn. gras-, kruidenetend.
2. (mil.) maraudeeren; 3. schermutselen met . * -ER, (' -er),
der
Phytochimy, (faj-tok'-i-mi) . s. gmv. scheikunde
m. t. zeeschuimer; 2. (mil.) maraudeur; 3. schermutseplanten, v. *... TOGENY, (-todsj'- i-ni), s. gmv. leer der
laar, m. •
plantenteling, v. * ...TOGRAPIIICAL, (-to-ghref'- ik -ul), bn. j
tot de plantenbeschrijving behoorend. *...'r OGRAPHY, ! Picker, (pik' -ur), m, v. 1. plukker, -ster, 2. opraper, opraapster; 3. ruziezoeker, -ster, m. v. *-, s. 1. houweel,
(-togh'-re-fi), s. (-les). plantenbeschrijving, v.... TOLITE, ^
(faj'-to-lajt), s. plantsteen, m. *... TOLOGICAL, (-to-lodsj'- 1o. spade; 2. (Shak.) hand, v.

PIC. - PIE.
Pickerel, (pik' -er-il), s. krulsnoekje, o. *- WEED, S.
(plant.) fontein-, zwamkruid, o.

Pickery, (pik'-e-ri), s, kleine diefstal, m, huisdieverij, v.
Picket, (pik'•et), s. 1. paaltje, o. stijl, m.; 2. (mil.) piket,

o. veldwacht; 3. (oudt.) zek. krijgsstraf, v.; 4. piket (zek.
kaartspel), o. *-, bw. 1. ompalen; 2. vastbinden (aan een
paal); 3. (mil.) het piket vormen. 5 -ED, dw. bn. ompaald enz.; zie PICKET. * -ING, dw. bn. ompalend enz.
-, s. (het) ompalen enz.; zie PICKET, bw.
Picking, (pik' -ing), dw. bn. plukkend enz. *-, s. 1.
(het) plukken enz. ; zie PICK, bw.; 2. pluk, m.; 3. keuze;
4. (fig.) winst, v. voordeel; 5. (inz. mv.) uitschot, o.
Pickle, (pik'-ul), s. 1. pekel, v.; I have a rod ie - for
you, (fig.) ik zal u een kool stoven; 2. gepekeld goed,
- zuur, o.; India -s, vruchten in azijn gelegd; 3. (fig.)
(gen.) toestand, m. gesteldheid, v.; you are in fine -,
gij zit mooi in de pekel; how cam'st thou in this -? hoe
hebt gij er u dus ingewerkt ? 4. kwade j on gen, m.
RING, 5.
s. 1. pekelharing; 2. (fig.) hansworst, m. * - JARS,
s. mv. zuurpotten, m. mv. * -LEAVES, S. mv. porselein
-bladenopht
zuur, o. mv.
Pickle, (pik'-ul),_ bw. 1. pekelen, zouten; 2. marineeren;
3. inleggen (op azijn enz.); 4. (fig.) beknorren, kapittelen.
* -D, dw. bn. gepekeld enz.; zie PICKLE, bw.; - salmon,
gezouten zalm; - cucumbers, ingelegde augurkjes; walnuts, ingelegde noten. f -, bn. (fig.) (gen.) sluw, fijn- rogue, uitgemaakte schelm. *..,ING, dw. bn. pekelend
enz. -, s. (het) pekelen.
Picknick, Picnic, (pik'-nik), s. buitenpartijtje, maal
waartoe ieder gast iets medebrengt, o.
Pico, (pi'-ko), s. (aardr.) piek, spits (van een berg), v.
Picra, (paj'-kre), s. drank van alsem en kineel, m.
Picrolite, (pik'-rol-ajt), s. (delfst.) soort slangensteen, m.
Picromel, (pik'-ro-mil), s. (scheik.) galbeginsel, o.
Picrosomine, ( pik-ros'-o-min),s.(delfst.)soort mangaan,m.
Picrotoxin, (pik-ro-toks'-in), s. (delfst.) bittersteen, m.
Pict, (pikt), m. pikt (iemand wiens lichaam beschilderd
is), m.; the -s, de Pikten (eerste bewoners van Schotland, aldus genoemd omdat zij hun lichaam verfden).
Pictorial, (pik-to'-ri-ul), bn., * - LY, bijes. 1. van schil- i
ders, schilders...; 2. geïllustreerd;-Shakspear,uitgave van
Shakspears werken met platen.
Pictural, (pik-tsjur'-ul), s. afbeelding, v.
Picture, (pik-tsjur), s. 1. schilderij, v. schilderstuk, o.;
to draw a -, eene schilderij maken; it is the dark side of
the -, (fig.) dit is de keerzijde van den penning. - de
donkere zijde der schilderij; 2. portret, o.; will you draw
my - ? wilt gij mijn portret maken ? she had her taken by, zij liet zich portretteeren door; to sit for one's
-, poseeren; 3. schilderkunst, v.; 4. (fig.) beeld, o. afbeelding; 5. schildering, v. tafereel, o.; a - of pastoral
life, een tafereel van het herderlijk leven; he looked a
striking - of horror, de afschrik -, de angst stond op
zijn gelaat geschilderd; an empty -, een ijdel beeld.
-BOOK, S. 1. prentenboek; 2. album, o. *- CARDS, S. mv.
kaartenbladen, o. mv. * -- DRAWER, m. portretschilder,
M. * -FRAME, s, schilderijlijst, V. 5 - GALLERY, * -ROOM, S.
schilderij enkabinet, -zaal, o. v. * - LIKE, bn. als een schil
woRK, s. 1. schilderij, v. schilderwerk; 2. zin -derij.*
-nebld,o.
Picture, (pik'-tsjur), bw. 1. schilderen, afbeelden ; 2.
voorstellen, beschrijven, schetsen. *- D, ('-tsjurd), dw.
bn. geschilderd.
Picturesque, (pik-tsj e-resk' ), bn., *- LY, bij w. schilderachtig. C -NESS, S. schilderachtigheid, v.
Picul, (pik'-ul), s. pikol (Chineesch gewicht = 60 kilogr.
ongev.), o.
Piddle, (pid'dl), ow. 1. kieskauwen; 2. beuzelen, treuzelen. *- F„ ('-dlur), m. v. 1. kieskauwer, -ster ; 2.
beuzelaar, treuzelaar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. kieskauwend enz. -, I. (het) kieskauwen enz.; zie PIDDLE.
Pie, (paj), s. 1. pastei, V. gebak, o. taart, v.; meat -,
vleeschpastei; fruit -, vruchtentaart; eel -, palingpastei; to have a finger in the -, (spr.) de hand in het
spel hebben; 2. (drukk.) verschoven vorm, m. vermengde
letters van onderscheiden soort, v. mv.; 3. ekster
(vogel); 4. (fig.) ekster, babbelaarster, v.; 5. (r. k.) misboek, o. * - BALD, bn. bont, gevlakt. -, s. (rijsch.) bont
paard, o. *- CRUST, S. pastei -, taartekorst, v. 5 -HOUSE,
s. pasteibakkerij, v. *- NIA1\, S. pasteiverkooper, m.
Piece, (pies), s. 1. stuk, brok, deel, o.; - of -wood, stuk
hout; - of timber, balk: - of weat, stuk vleesch: - of
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rock, rotsbrok; - of ribbon, - of candle, eindje lint,
- kaars; -s of a machine, deelen van een werktuig; by - ., stuk voor stuk; top -, bovenstuk; te put a - on,
een stuk zetten aan; to break to -s, in -s, stukgooien, - smijten; to conic, to yo to -s, in stukken
vallen; to cut to -s, stuk snijden, in stukken verdeeles;
(mil.) in de pan hakken; to fly to -s, stuk vliegen; to
pull to (in) -s, stuk maken; (fig.) over den hekel
halen, belasteren; to take to -s, lostarnen, uit elkander nemen (een machine); uiteenvallen; to tear in
-s, stuk-, in stukken scheuren; to be gnashed to -, uitgeleefd -, afgedragen zijn; of a -, all of a -, uit éí;n
stuk; to be all of a - with, goed passen bij; overeen
your behavior is all of a -, uw gedrag-koment;
verloochent zich niet; 2. lap; m. ingezet stuk, o.; 3.
ieder; one pound a -, een pond sterling liet stuk; he
paid the man three shillings a -, hij gaf ieder der mannon drie shillings; 4. akker, grond, in. gedeelte (water),
o.; 5. (kh.) to sell by the -, bij het stuk verkoopen; 6.
stuk (werk), o.; 7. rol (papier), v.; 8. muntstuk; 9.
schilderstuk; 10. (kanon)stuk, geschut, geweer, o.; (zeev.)
abutment-, steunstuk op zijde der poort; after -, klik
(van het roer); arched -, kromhout; aren -, nokstuk; armstuk (der oude ridders); Idly -, krom stuk
hout; cross - of the bitts, betingbalk; eking -, verbindingsstuk; face -, lap op do scheg; fashion -, rantsoenhout; filling -, tengel; hawse -, kluisplaat; hound -,
nommerstuk; jack -, zwanenhals; main - of a tapstern,
stander van een spil; middle -, koning (van een mast);
quarter - of a ship, staatshout; - of rope, tras touw
shelf -, verbindingsklos; side -, zijstuk, zij schaal-werk;
(van een mast); back - of the false post, messing van
den roersteven; sided -, bewerkt stuk (hout); talk -,
halsklamp; waste - of wood, afval -, uithaksel van hout;
11. fowling-, jachtgeweer; 12. theatrical -, tooneelstuk;
- of pacing, dichtstuk; - of prose, proza-stuk; - of
music, muziekstuk; 13. daad, v. bedrijf, voorbeeld, o.; to
render a - of service, een dienst bewijzen; a - of advice,
een raad; a good - of news, een goede tijding, a - of
wit, een vernuftige trek; a - of folly, eens dwaze daad;
by a singular - of good fortune, door een bijzonder
gelukkig toeval; what a - of work is roan ! welk een
werkstuk is de mensch ! you have made a , fine - of
work! daar hebt gij wat fraais uitgericht! to makeagreat
- of work about, veel werk -, veel rumoer maken van;
a miserable - of building, een leelijk gebouw; a - of
a lawyer,(spott.) een stuk van een rechtsgeleerde. *-GOODS,
s. mv. (kh.) stukgoederen, o. mv. * - MEAL, bij w. 1. stukswijze, bij enkelen; to tear -, stuk maken, - breken;
2. stuk voor stuk; to win -, voet voor voet vooruitkomen; - parts, (toon.) losse rollen (zonder vast emplooi).
-ED, bn. stuk, gebroken. *- WORK, S. stukwerk (in
tegenst. van daghuur), o.
Piece, (pies), bw. 1. lappen, flikken; to - all over, geheel
met lappen bezetten; 2. aanzetten, voegen; 3. to - out,
verlengen; to - up, bijeenvoegen, lappen; (ook fig.)
samenflansen; verhelen, bemantelen. *-,ow.bijeenkomen,
zich voegen. *- D, (piest), dw. bn. gelapt enz.; zie PIECE,
bw. *- R, (- pies'-ur), m. v. 1. lapper, -ster; 2. (fig.) knoeier,
knoeister, m. v. *...ING, dw. bn. lappend enz. -, s. (het)
lappen enz.; zie PIECE.
Pied, (paj'-id), bn. gevlekt, bont. * - NESS, s.gevlektheid,
V. (het) bonte.
Piedmont, (pie'- munt), s. (aardr.) Piemont (Italië), o.
5 -ESE, (- mon-ties'), m. v. Piemontees, m. Piemonteesche
(vrouw), v.
Pieled, (pield), bn. kaal.
Piepowder, (paj'-pao-dur), s. (oudt.) marktgerecht (in
Engeland), o.
Pier, (pier), s. 1. bruggehoofd; 2. havenhoofd, o. -dam,
m, aanlegplaats, v. steiger, m.; chain -, suspension
-, hangende steiger; 2. (bk.) penantmuur; 3. deurpost,
m. * -GLASS, s. penantspiegel, m. * -SHAFT, s. zuilschacht,
V. °-TABLE, s. penanttafeltje, o.
Pierage, (pier'-idsj), s. kaai-, havengeld, o.
Pierce, (piers), bw. 1. doorboren; to - throuyli and through,
geheel doorboren; 2. doorstooten; 3. aansteken, aanzetten
(een vat); 4. doordringen, (ook fig.); to - battalions, door
de gelederen breken; 5. uitvorschen, raden; to - it secret,
a purpose, een geheim -, een doel raden; 6. (zeev.) boron
(een schip voor geschut); 7. breken; -d work, gebroken
werk; S. (Shale.) treffen, roeren. *-, ow. - into, dringen
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(in, door); (ook fig.); to - into a secret, in een geheim
dringen; - into a meaning, een bedoeling raden. *-ABLE,
('-i-hi), bn. - 1. te doorboren; 2. (fig.) doordringbaar. *-D,
(pierst), dw. bn. doorboord enz.; zie PIERCE, bw. *-R,
('-ur), m. V. doordringer, -ster, die doorboort, m, v.
-, S. 1. boor; 2. hersenboor; 3. priem, v.; 4. angel (der
insecten), m. *...ING, dw. bn. doorborend enz. -, bn.,
-LY, bij w. 1. scherp, doordringend (van geluiden); 2.
(fig.) wreed, gestreng; -- words, scherpe -, beleedigende
woorden. -, s. (het) doorboren enz.; zie PIERCE.
...INGNESS, s. (het) doordringende.
Pierian, (paj- i'-ri-un), bn. tot de . zanggodinnen -, tot
de Piëriden behoorend.
Piet, (paj'-it), s. ekster (vogel), v.
Pietism, (paj'-i-tism), s. 1. overdreven vroomheid, fijnheid;
2. schijnheiligheid, v. *...IST, M. v. 1. vrome, fijne; 2.
schijnheilige, m. v. 5 ...ISTIC, (-tist'-ik), bn. vroom, fijn,
piëtistisch.
Piety, (paj'-i-ti), s. vroomheid, godsvrucht, v.; filial -,
kinderlijke -, ouderliefde.
Piezometer, (paj-i-zom'-i-tur), s. waterdichtheidsmeter
(werkt.), m.
Pig, (pigh), s. speenvarken, jong varken, o. big, v.; boar-,
mannetjesvarken; sucking -, zoog-, speenvarkentje; to
buy a - in a poke, (spr.) kat in den zak koopen; 2.
(fig.) (gem.) zwijn, o. vuilaardig mensch, m. slet, v.; 3.
klomp, m. baar, v.; a - of lead, een blok lood; cast -,
blok gegoten ijzer; iron-, ballastschuitje; (ook)gietijzer.
*-BADGER, s. das (dier), m. *-BRASS,. s. koper in
blokken, o. * -DRIVER, M. varkenshoeder, M.
bn. met kleine -, met diepliggende oogen. * -HEADED,bn.
1. met een dik hoofd; 2. (fig.) aartsdom. *-LEAD, S.
lood in blokken, o. *-NUT, S. (plant.) aardnoot, v. eikel,
v. * - STY, S. varkenskot, 0. -stal, m. * -TAIL, S. 1.
varkensstaart, m.; 2. paruik, v.; 3.gesponnen pruimtabak,
v. * -WIDGEON, (-wid'-djun), S. nietigheid, snuisterij, v.
Pig, (pigh), bw. ow. biggen.
Pigeon, (pidsj'-un), s. duif, v.; cock -, doffer; pewter -,
kropduif; fan-tailed -, pauwenduif; tufted -, gekuifde
duif; carrier -, postduif. *-eovE, *-xovsE, s. duiventil, v. *.DUNG, s. duivendrek, m. * -FANCIER, m. duivenliefhebber, -houder, m. *-FOOT, s. (plant.) duivenpoot,
m. *- HAWK, s. duivenvalk (roofvogel), m. *-HEARTED,
bn. angstig, vreesachtig (van aard). *-HERB, S. (plant.)
ijzerkruid, o. *-HOLE, S. 1. duivennest; 2. vakje, loket,
o.; a set of-, een loketkastje; 2. zeker kaartspel.
*-LIVERED, bn. (Shak.) zachtmoedig. *-PEA, S. (plant.)
duivenboon, v.
Pigged, (pig'-ghid), dw. bn.gebigd,geworpen(van varkens).
Piggery, (pigh'-ghe-ri)-, s. (-ies), varkensstal, m. zwijnenfokkerij , v.
Piggin, (pigh'-in), s. 1. potlepel, m.; 2. houten nap, v.
- emmertje, o.
Piggish, (pigh'-isj), bn. zwijnachtig.
Pight, (pajt), bw. doorboren.
Pightel, (paj'til), s. erf, o. omheining, v.
Pigmean, zie PYGMEAN.
Pigment, (pigh'-ment), s. 1. bereide -, gewreven verf; 2.
haarzalf, v.
Pigmy, (pigh'-mi), m. (fab.) pygmaeër (dwerg), m. *-, bn.
klein; (fig.) onbeduidend, gering.
Pignoration, (pigh-no-ree'-sjun), s. verpanding, v.
*...RATIVE, (pig'-no-re-tiv), bn. verpandend.
Pike, (pajk), s. 1. piek, v.; boarding -, (zeev.) enterhaak;
2. hooivork; 3. punt, spits, v.; 4. (draai.) doren; 5. snoek,
m. *-Hooxs, s. (vissch.) snoekangels, m. mv. *-MAN, M.
piekdrager, piekenier, M. *-STAFF, S. 1. schacht eener
piek, v.; 2. stok met ijzeren punt, m.
Pike, (pajk), bw. spitsen, puntig maken; to - o.#, beenon maken, wegloopen. *- D, dw. bn. gespitst; Zie PICKED.
Pikelet, (pajk'-lit), s. koekje, gebakje, o.
Pilcrolite, (pik'-ro-lajt), zie PICROLITE.
Pilaster, (pi-les'-tur), s. pilaster, pijler, m.; (stoomw.)
kolom, v. * -ED, bn. (bk.) met pijlers.
Pilch, (piltsj), Zie PILCHER.
Pilchard, (piltsj'-urd), s. sardijn (visch), v. *-OIL, S.
soort traan, v.
Pileher, (piltsj'-ur), s. 1. bonte pels, m.; 2. jurk, v.
Pile, (pajl), s. 1. stapel, hoop; 2. brandstapel, m.; funeral
-, houtmijt (voor lijken); to expire on the -, op den
brandstapel sterven; 3. gebouw, o.; 4. hoofdkerk, basiliek; 5. (nat.) galvanische -, voltaïsche kolom; 6. rot
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(geweren), v.; 7. paal, staak, m.; sheeting -, (zeev.) dam•
plank; to drive -s, palen inheien; to build on -s, op
palen bouwen; 8. muntzijde, v.; cross or -, kruis of
munt ; 9. ijzeren schicht; 10. ruigte, v. haar (van stoffen),
o.; velvet of any required -, (kh.) fluweel van zoo veel
haren als men wil; velvet - carpet, fluweeltrijp; carpet
with terry - surface, nopjes-fluweel; 11. (drukk.) kruk
(waarmede liet natte papier wordt opgevangen), v. *-s,
mv. (gen.) aambeien, v. mv. * -DRIVER, S. 1. heiblok, o.;
2. (fig.) (zeev.) slechte zeiler, M. *-ENGINE, s. heimachine, v. *- E%TRACTOR, S. kiezentrekker (werktuig om
palen uit te halen), m. *-PIER, s. brugpalen, -pijlers,
M. mv. * -PLANKING, S. plankensteiger, m. *- PLANKS,
S. mv. damplanken, v. mv. *- woRK, s. paalwerk, o. palissade, v. *- woRU, s. paalworm, m. *- wORT, s. (plant.)
spierklierkruid, o.
Pile, (pajl), bw. 1. opstapelen, ophoopen; 2. overvullen;
3. (mil.) in rotten zetten (geweren); 4. inheien (palen);
5. (looi.) zouten (huiden). *- MENT, s. opstapeling,
v. *- R, ('-or), m. v. opstapelaar, -ster; 2. (fig.) geldschraper, potter, -ster, m. v.
Pileate, (pil' - i - et), *- D, bn. muts-, hoedvormig.
Piled, (pajld), dw. bn. opgestapeld.
Pilentum, (paj'-len-tum), s. (oudt.) pilentum (hangende
kar), v.
Pileus, (paj'-li-us), s. (plant.) paddenstoel- hoedje, o.
Pilfer, (pil'-fur), bw. en ow. stelen, ontfutselen. *-ED,
dw. bn. gestolen. *- ER, ('-ur), m. dief, onfutselaar, m.
* -ING, dw. bn., ---LY, bij w. stelend. -, s. 1. (het) stelen;
2. kleine diefstal, m.
Pilgarlie, (pil-ghaar'-lik), m. arme duivel; (gem.) kale
jakhals, m.
Pilgrim, (pil'-ghrim), m. v. bedevaartganger, -ster, m. v.
pelgrim, m. *-, s. St.-Jakobsmossel, v. *-, bw. ow.
ronddolen. * - AGE, ('-idsj), s. bedevaart, v. *- IZE, ('-ajz),
ow. in -, ter bedevaart gaan.
Piliferous, (paj-lif-er-us), *...GEROVS, (-lidsj'-er-us), bn.
harig, haren dragend.
Piling, (pajl'-ing), dw. bn. opstapelend.
Pill, (pil), s. 1. pil, v.; opening -s, purgeerpillen; blue -s,
kwikpillen; 2. (fig.) it was a bitter - to swallow, het was
een bittere pil om te slikken; it will make the - go down,
het zal de pil doen slikken. *-, bw. 1. plunderen; 2.
Zie PEEL, bw. * -, ow. schilferen.
Pillage, (pl'-lidg), s. plundering, v. roof, m. *-, bw.
plunderen, rooven. *- D, ('-lidsjd), dw. bn. geplunderd,
afgeloopen. *- R, ('-ur), m. 1. plunderaar; 2. (zeev.) zeeschuimer, m. 5 ...ING, dw. bn. plunderend. -, s. (het)
plunderen.
Pillar, (pil' -ur), s. (bk.) 1. pilaar, m. zuil, v.; butting -, steunpilaar (ook fig.); 2. stut, stijl, m.; 3. grafzuil, v. -teeken, o.; 4. (aardr.) Hercules' -s, zuilen van Hercules
(thans de straat van Gibraltar); 5. (zeev.) dekstijl, m.;
- of the hold, ruimstut. * -PLATE, S. (uurw.) wijzerplaat,v.
Pillared, (pil'-urd), bn. 1. van zuilen voorzien, op pilaren rustend; 2. zuilvorming.
Pillarist, (pil'-lur-ist), m. pilarist (benaming eener vroege
christen-sekte, wier aanhangers steeds op pilaren stonden), m.
Pillau, (pil -o'), s. 1. (aardr.) Pillau (Rusland), o.; 2. rijst
met vet gekookt, v.
Pilled, (pild), dw. bn. geplunderd. *-, bn. kaal (door
ziekte); - garlic, kaalkop; Zie PILGARLIC. * ...ER, ('-ur),
m. plunderaar, roover, m. *...ERY, s. roof, buit, m.
Pillion, (pil'-jun), S. 1. (rijsch.) vrouwenzadel, m.; 2.
zadelkussen, o.
Pillory, (pil'-le-ri), s. 1. schandpaal; 2. ring waardoor
het hoofd en de handen van den misdadiger te voorschijn komen bij tepronkstelling, m.; to be put to -, to
stand in (on the) -, te pronk staan, straf ondergaan.
*_, bw. te pronk stellen. *...RIED, ('-rid), bn. te pronk
gesteld.
Pillow, (pil'-o), s. 1. kussen, hoofd-, oorkussen, o.; of the bowsprit, (zeev.) kussenblok voor den boegspriet;
- of a stay, stagkussen; 2. -s, mv. (kh.) (soort) bombazijn, 0. * -BIER, * --CASE, S. kussensloop, 0.
Pillow, (pil'-o), bw. 1. nederleggen (op een kussen); to
- one's self on, zich nedervlijen op; 2. tot hoofdkussen
dienen aan; what -ed them ? waarop rustten zij ? *- ED,
dw. bn. gelegd, gerust enz.; zie PILLOW. * -ING, dw. bn.
nederleggend enz. -, s. (het) nederleggen enz.; zie
PILLOW, bw. *- Y, bn. als een kussen, als een peluw.
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Pilose, (paj-looz'), *...LOUS, C-lus), bn. harig, ruig, beto help at a -, in nood biistaan; he is good for nothing at
haard. *...SITY, (-los'-i-ti), s, gmv. harigheid, behaarda - , als het er op aankomt deugt h~ tot riiets. *-BELLY,
heid. v.
*-FIST, * - GUT, *-P.Ji:NNY, m. vrek, schraper, m.
Pilot, (paj'-lut), m. loods, st uurman , m.; coafJting - , Pinch, (pintsj), b w. 1. knijpen: he -ed my arm, hy kneep
coast -, kust-, buitenloods; branch -, harbor -: river
mij in den arm; to - till the blood comes, tot op het
-, binnenloods; sea -, zeeloods; head -, Ioodsschipper.
bleed knijpen; to - black and blue, blond en blauw
*-BOAT, s. loodsboot, v. *-ENGIN}~, s, (spoorw.) sleepknijpen; 2. knellenj (ook fig.); every man knows best where
machine, v. *-FISH, s. loodsvisch, m. *-'s WAGES, s. my.
his own shoe -es, ieder weet het best waar de sehoen
loodsgeld, o. *-WATER, s, (zeev.) loodsmans-vaarwat er, o.
hem wringt; 3. in nood -, in verlegenheid brengen; to
Pilot, (paj'-lut), bw. 1. (zeev.) loodsen, sturen; to - into,
be -ed for want of food, gebrek aan voedsel hebben;
naar binnen Ioodsen; 2. (fig.) besturen. *-AGE, ('-ids),
4. beknellen: to - hard, van nabij benauwen: to be
s. 1. loodsgeld, 0.; 2. (het) loodsen, loodsambt, 0.; 3.
-ed with a strong objection, zich door een afdoend ar(fig.) leiding, v. *-ING, dw. bn. locdsend. -, s. (het)
gument in het nauw gebracht zien; 5. van nabij bekijken,
loodsen: common -, loodskunst; proper -, stuurmans- onderzoekon; ti. to - off. afknijpen. *-, ow. 1. drukkunst. *-IS}I, *-RY, s. zie PILOTAGE.
ken, zeer doen, pijn -, smart veroorzaken; the winter
Pilser, (pil-sur), s, mug, v. schoenlapper (insect), m.
-es, de winter nijpt; thou seest where the reasons -,
Piluliferous, (pi-ljoe-lif'-er-us), bn, bezien dragend.
gij voolt het klemmende van het betoog; 2. gebrek .,
Pimelite, (pim'-i-Iajt), s. (delfst.) (soort) nickel, v.
kommer Iijden; 3. zich het noodzakelijke ontzeggen, zich
Piment, (paj-ment), s, kruidenwijn, m.
inkrimpen.
Pimento, (pi-men'-to), *...1'A, ('-te), s. (plant.) .Iamarca- Pinchbek, (pintsj-bek), s. spinsbek, halfgoud, o.
peper, v. piment, o.
Pinched, (pintsjt), dw. bn. geknepen enz.; zie PINCH.
Pimlico, (pim-li-ko), s, set out in -, opgedirkt.
Pincher, (pintsj'-ur), m. v. die -, dat knijpt. *-, m.
Pimp, (pimp), m. v. koppelaar, -ster, m. v. *-, ow.
vrek, schraper, m. *-s, my. 1. nijptang, v.; 2. tangetje
koppelen, den hoerenwaard spelen. *-I,IK}~, bn. als een
met veeren, 0.; 3. (dierk.) pooten, klauwen, scharen,
koppelaar, ontuchtig, laag.
voelhorens, Ill. v. m my.
Pimpernel, (pim'-pur-nel), *...PINELLA, (-pin-nel'-le), s, Pinching, (pintsjving), dw. bn. knijpend enz. *-, bn.,
(plant.) pimpernel, murik, V.
*-LY, bijw. - tongs, krulijzer; - cold, nijpendo koude;
Pimpillo, (pim-pil-Io), s. (plant.) Indische vijg, V.
I - want, nijpend gebrek; - days, dagen van gebrek; Pimping, (pimp'-ing), dw, bn. koppelend enz. *-, bn, i reasons, drangredenen, klemmend betoog: - reality, bitgemeen, laaghartig. .
tere ., harde wezenlijkheid. *-, s. 1. (het) knijpen enz.;
Pimple, (pim:-p!), s. '(heel~) bla~sje, puistje, ?;.t o mise
zie PINCH, bw. en ow.: 2. afval,m. schil(van vruchten),v.
a - , een puistje maken.. -D, ...LY, bn. PUlStIg, met Pindar, (pin-dur), S. (plant.) aardaker, m.
puisten.
Ptndar, (piu'-dur), m. Pindarus (Grieksch dichter). *-IC,
Pin, (pin), s. 1. speld, v.; to put, stick a -, een speld
(-der'-lk), bn, Pindariseh. -, s, Pindarisehe ode, v.
insteken; to run a - in one's finger, zich met een Pine, (pajn), s. 1. pijnboom, nl.; 'white - , NOOl'sche den;
2. pijnboomen-, dennenhout, 0.; 3. g'round -- , (plant.) veldspeld in den Yinger steken; 1 care not a - for it, ik
geef e1' geen zier OID; gold -, gouden speld; a paper of
cipres; 4. (plant.) ananas, v. *-APPLE, S. 1. ananas, Y.;
-s, een brief spelden: 2. pen, V. bout, spijker, m. priem,
2. pijnappel, m.; kernel 0/ a -, pimpernoot. *-BARREN,
s. dennenheide (in Amerika), V. *-CLAD, *-CROWNED,
v.; 'wooden -, houten pen; larding - , (vleeschh.) lardeerpriem; 3. spie, spijl, spil, v.; 4. (zeev.) drevel, m.;
bn. beplant ., gekroond met pijnboomen. *-CONE, S.
bitt - , betingbout; linch -'. luns (van een. wagen);
pijn-, denneappel, m. *-CRE:EPER, s. boomkruiper, denstay -s, ijzeren kettingdammen; adjusting -, plaid -,
nekever (insect), m, *"-GROSSBEAK, ('-ghros-biek), S. dik(stoomw.) opsluitpen; 5. wig, v.; 6. (uurw.) wijzer; 7.
bek (vogel), m. *-KERl\EL, s. hcrsenklier, v. *-lIARTIN,
kegel, m.; 8. (heelk.) vlek in het oog, v.: H. (fig.) mids. soort bunsing (dier), m.*-PLAN1'. s. ananas, v. *-TRISdelpunt, midden, 0.; 10. luim, v,; to be upon the - ,
TLE, s. blauwe distel, m. *-TREE, s. l)~nboom,m.*-wooD,
goed geluimd -. aan den gang z~jn. *-AFORE, s. mol'Ss. pijn-, dennenhont, O.
jurkje, o. *-BASK}~T, s. (fig.) jongst .~ laatst kindje, o. Pine, (pajn), s. pijn; smart, v. leed, verdriet, o.
Benjamin, m. *-BIT, s. boorijzer, o~ *-CASE, s. spel- Pine~ (pajn), ow. kwijnen: to - with l011e, van liefde
den koker, m. *-CUSBION,s. speldenkussen,o.*-ClJSHIONkwijnen: to - aumJJ, weg-, verkwijnen; to - for, heYig-,
VISE, S. naaischroef, v. *-DUST, s. spe]denvij]sel, o.
vurig ver]angen. *-, bw. 1. doen kwijnen, - kniazen;
*-:I!'EA'I'HER, s. dons (del' jonge vogels), o. *-1<'II,};, s.
-d with pain, doorsmartvarteerd; 2.beweenen. betreuren.
speldenvijl, v. *-:FOLD, s. (Echaal)s)kooi, v. *-ROI,D, s. Pineal, (pin'-i-ul), s. (onti.) - gland, hersenklier, v.
plants waar een speld vastzit, v. *-HOLE, S. 1. spelde- Pineful, (pajn'-foel), bn. L smarteljjk; 2. diep bedroefd.
gaatje; 2. (timm.) pingat, o. *-:MAKER,m. speldenmaker, Pinery, (pajn'-ur-i), S. ananas-kweekerij. V. -bed, o.
ill. *-MAKING, s. gmv. 1. speldenfabriek, v.; 2.(het)spel- Piney, (pajn'-i), s. (plant.) veldasperge, v. *-, bn. vol
demnaken.*-MONEY.S. speldegeld, O.*-S'ITD, s.(stoomw.)
denneboomen.
stangpen, v. *-TAIL-DlJCK. s. pijlstaart, (vogel), m. Pinfold, (pin'·foold), s. (Jandb.) IJerk, O. schaapskooi, V.
*-TONGS, S. my. (zeev.) schuiftang, v. *-VISE, s. pennen- Pingle, (pin'-ghul), s. hokje, Yak, o.
Pingster, (ping-stur), s. Pinksteren, v.
schroef, v. *-WIRE, s. spelde(ijzer)draad, m.
Pin, (pin), bn. 1. spelden; 2. vastpennen, -spijkeren; 3. Pinguid, (pin'-ghwid), s. vet, O.*-INOlTS, (-ghwid'-in-us),
vastzetten (met een ring, een bout enz.); 4. (zeev.) boubn. vet-, olieachtig. '* ... TUDE, ('-ghwi-tjoed), s. vettigheid,
ten, met klinknagels bevestigen; 5. (fig.) to - one's self
olieachtigheid, v.
to, zich vastklampen aan; B. (fig.) vastzetten: 1 -ned him Pinguin, (IJin'-ghwin), s. Yetgans (zeevogel), v.
in a corner, ik nagelde hem in een hoek; 7. to - doten, Pining, (pajn'·ing), dw. bn. kwijnend, enz. *-, s.1. (het)
met spelden ~, met spijkers vasthouden; I -ned him down
Invijnen; kwijning, v. verval, 0.; 2. vurige begeerte, V.
to his bargain, (fig.) ik noodzaakte hem aan den koop Pinion, (pin'-jun), s. 1. vlerk, vleugel, m.; 2. pen, schacht,
te houden; to - up, opspelden; (mets.) instampen; he was
v.; 3. (stoomw.) rondsel, drijfl'ad, 0.; facing - tools,
-ned up to, hy stond vastgeklampt tegen.
}lol~lststaal voor facetten; 4. hand-, armboei; 5. pijnapPin aster, (-pi-nes'-tur), s. wilde pijn-, denneboom, m.
IJel-kern, v. -l(--GAGE, s. (uurw.) drijfrnaat, v. *-WIRE,
Pincers, (pin'-surs), S. my. 1. klauwen, knijpers (van een
s. (uul'w.) drtjfveder, v.
dier anz.), m. mv.; 2. (tandm.) pelikaan, kiczentang; 3. Pinion, (pjn'-jun), bw. 1. kortwieken; de vleugels binden
nijptang, v.; a pair of - , een nijptang; 3. (drukk.) letteraan, binden, boeien; 2, knevelen, (ook fig.); 3, to tangetje, O.
down, in bedwang houden; a spear -ed down his left
Pinch, (pintsj), s. 1. kneep, m. (het) knijpen; to gh,'ea - ,
ann, cell lUllfisteek verlamde hem den linkerarrn; toeen kneep geven, (iem.) knijpen; 2. knel, v.; take rare
dou'u, up, (fig.) vastboeien; machteloos maken. *-ED,
you don't give yourself a -, pas op dat gij u niet knelt;
C-jund), dw. bn. gekortwiekt enz.; zie PI.NION, bw. -,
3. snuifje (tabak enz), o. *-, s. 1. (stoomw.) koevoet,
bn. gevleugeld. *-ING, dw. bn. kortwiekend enz. -,
m.; 2_ (fig.) nijpend gebrek; 3. grievend leed, 0.; 4. (fig.)
s. (het) kortwieken enz,; ~ie PI.NION, bw. *- 1ST, S.gezorg, V. kommer, m. verdriet,o.; to put to a -, zorg baren;
vleugeld dier, o. vogel, m.
to be at a - , (fig.) in de klem zittCll; to come to a - , in Finite, (pin'-njt), s, pinict, o. (zek. bergstof).
ellende vervallen; moeten kiezen of deelen; Inecessity's Pink, (pink), S. 1. anjelier(bloem), m.; two colored-, gesharp -, (dicht.) de wreede ldauwen van de armoede;
streepte anjelier; 2. roos-. vleeschklenr, V. rose, 0.; a 38
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dress, een rooskleurige robe: 3. pink, v. visschersvaartuig,
o.; 4. grondeling (visch), m.; 5. oogje; 6. toppunt, o.; 7.
(fig.)puik,(het) uitgelezenste, beste,(de) room,m.*- coLOR,
s. vleeschkleur, v. *- EYED, bn. knipoogend. *_NEEDLE,
S. 1. rijgnaald, v.; 2. (heelk.) zek. werktuig om te tappen.
*-PAPER, s. kunstbloemen-papier, o. *-aooT, s. nagel
sA.u0ER, S. blanketselsehoteltje, o. *-- STERN--wortel,m.*
ED, bn. met een nauw achterschip. Pink, (pink), bw. 1. uithakken, doorsnijden; 2. oogjes -,
holten maken in; ie jour werken. *-, ow. knipoogen.
*-ED, dw. bn. uitgehakt enz. -, bn. met oogjes,-gaatjes
enz. *- ING, dw. bn. uithakkend enz. -, s. (het) uithakken enz.; zie PINK, bw. en ow. - IRON, S. deegradertje, o.
Pinna, (pin'-ne), s. pinna (zeeschelp), v.
Pinnace, (pin'-nus), s. 1. (zeev.) pinas; 2. groote sloep,
V. *_LAUNCH, s. barkassloep, v.
Pinnacle, (pin'-ni-kl), s. 1. (bk.) daktorentje, -koepeltje,
o. belvedere, v.; 2. top, m. toppunt, o.; (ook fig.). «-,
bw. 1. van daktorentjes voorzien; 2. (fig.) ten top voeren.
*...ING, dw. bn. ten top voerend enz.
Pinnage, (pin'-nidsj), s. (landb.) perkgeld, o.
Pinnate, (pin'-net), *- D, ('-det-id), bn. (plant.) gevederd;
- •grouse, veldhoen.
Pinnatifid, (pi-net'-i -fid), bn. (plant.) met gespleten vederen. *...TIDED, (-net'-i -ped), bn. zwemvoetig.
Pinned, (pint), dw. bn. vastgespeld enz.; zie PIN, bw.
...IIx, ('-ur), m. v. 1. vastspelder. -speldster, m. v.; 2. die
inperkt (vee enz.), 3. speldenmaker, m. -, s. lamfer, m.
strook, floddermuts, v.
Pinniped, (pin'-nipt), s. versteende pinna (schelp), v.
Pinnock, (pin' -nok), S. mees (vogel), v.
Pinnulate,(pin' joe let),bn.(plant.)met verdeelde vederen.
Pinnule, (pin -joel), s. 1. (plant.) bloemveder, v.; 2. oog
-glas,
ooggat (van een sextant), o.
Pint, (pajnt), s. pint -(vochtmaat _ een halve liter), v.
Pintado, (pin'-tee'-do), s. parelhoen, o.
Pintail, (pin'-teel), s. zeehaan; pijlstaart, m. langstaartige
eend, v.
Pintle, (pin'-tl). s. 1. speldje, o.; 2. ijzeren wig, v.; - bolster,
affuitbankje; 5. (zeev.) roerhaak, m.; - andgudyeon, roer
vingerling.
-haken
Pinule, (pin'-joel), s. vizier (aan het astrolabium), o.
Piny, (paj' -ni), bn. vol pijnboomen.
Pioneer, (paj'-o- nier), m. 1. (mil.) schansgraver, bijlman; 2.
(fig.) baanbreker, m. *-, bw. (mil,) vooruitgaan, den weg
maken. *- ED, (-nierd'), dw. bn. (mil.) vooruitgegaan.
Pionied, ( pij'-o-nid), bn. met pioenen beplant.
Pioning,(paj'-o-ning),s.schansgraverswerk,o. (het) schansgraven.
Piony, (paj'-o -ni), s. pioene (bloem). v.
Pious, (paj'-us), bn., *- LY, bijw. 1. vroom, godvruchtig;
- fraud, vroom bedrog; to be -ly disposed, vroomgezind
zijn; 2. liefdevol, zorgvuldig, teeder. *-- MINDED, bn.
vroomgezind.
Pip, (pip), S. 1. pips (vogelziekte), v.; 2. oog, o. stip (op
de speelkaarten); 3. pit (eener vrucht), v.; 4. gepiep (van
de mosch), o. *-, ow. piepen.
Pipe, (pajp), S. 1. pijp, buis, v.; blow -, blaaspijp; branch,
-, stoom-, stoomleibuis; detector -, klikpijp; feed -,
voedingpijp; stand -, stapel-voedingpijp; steam -, stoom
tail -, schuurbuis; discharging -, vloeipijp; kneed-buis;
-, elleboogspijp; socket -, schuifpijp; suction -, zuigpijp; waste -, weespijp; waste steam -, afblaaspijp; leaden
-, boden pijp; 2. (ontl.) buis; 3. (tabaks)pijp; to light a
-, eene pijp opsteken; 4. (orgel)pijp; 5. (klisteer)buis, v.;
6. dwarsfluitje, o.; rural -, herdersfluit; boatswain's -,
schippersfluit; -- and tabor, trommel en fluit; 7. (stem-)
buis, luchtpijp; to exhibit one's -, zich als zanger doen
hooren; to clear one's -, zich de stem (de keel) zuiveren;
a small -, een fijn stemmetje; S. brandspuit; 9. schatkamer, v.; 10. pijp (, 500 hectoliter ong.) v.; 11. (mil.) laadstokring, in.; 12. horizontale ertslaag, v. *- CLAY, S.
pijpaarde v. * - FISII, s. zeeaal m. 5-MACARONIES, S.
mv. vermicelli in pijpjes, v. *- OFFICE, s. kantoor van
financiën, o. *-STAKE, S. (smed.) speerhaak, m. -. TREE,
S. vlierboom, m. 5 -VAI,VE. s. (stoomw.) bosschuif, v.
Pipe, (pajp), ow. en bw., 1. fluiten. blazen (op); 2. schreeuwen, piepen; 3. (.rn- ) praaien (door fluiten). *- D, dw.
bn. gefloten enz.; ale vies, ow. en bw. *- ER, ('-ul), M.
fluitspeler, pijper, m.
Piperidge, (pip'-ur-idsj), s. (plant.) berberisstruik, m.
Piperin, (pip'-ur-in), S. vulkanische bouwsteen, m.

Piping, (pijp -ing), dw. bn. fluitend enz. k -, bn. (gem.)
1. zwak, pipsch; 2. drukkend, heet. f -, s. 1. (het) fluiten enz.; zie PIPE, ow. en bw.; 2. geborduurd randje, o.
Pipistrel, (pi- pis'-tril), s. vleermuis, v.
Pipkin, (pip'-kin), s. kookpotje, -pannetje, o.
Pippin, (pip'-pin), s. pippeling (appel), in.; golden -,
goud-pippeling.
Piquancy, (pik'-un-si), S. (- ies), prikkeling; scherpte van
spijzen), v. *... ANT, ('-unt), bn., --LY, bijw. prikkelend,
bijtend, scherp.
Pique, (piek), s. 1. wrevel, wrok, m.; to take a - at,
wrevel opvatten tegen, - over; to retain a - al, wrok
voeden over; 2. onmin, v.; 3. hevige toorn, m.; 4. - of
7,oitor, punt van eer; 5. zestig (in het piketspel). k -,
bw. 1. (fig.) prikkelen (eer, naijver); 2. beleedigen, tergen;
3. hekelen, beleedigend spotten; 4. to - one's self in,
zich beroemen op, wanen te. *-j), (piekt), dw. bn. geprikkeld enz.; zie PIQUE, bw.
Piqueer, zie PICKEER.
Piquer, (pik' -ur), ow. zestig maken (in het piketspel).
Piquet, (pi-ket), s. 1. piket(spol), o.; 2. (het) palissadeeren.
Piquing, (piek -ing), dw. bn. prikkelend enz. *-, s.
(hot) prikkelen enz.; zie PIQUE, bw.
Piracy, (pa-re-si), s. (-ies), 1. zeeroo*, m. zeerooverij,
v.; 2. nadruk (van een boek), m.
Piraeus, (paj'-ri-us), s. Piraeus (haven van Athene), m.
Pirate, (pal'-ret), in. 1. zeeroover, vrijbuiter; 2. nadrukker, m. *-, ow. en bw. 1. zeeroof plegen, ter zee
schuinen; 2. nadrukken. *- D, dw. bn. 1. geroofd (ter
zee); 2. nagedrukt.
Piratical, (paj- ret'- ik -ul), bn., *- LY, bijw. 1. door -,
bij zeeroof, op vrijbuiters wijze; - commander, bevelhebber van een roofschip; - ship, roofschip; - trade,
vrijbuitersbedrijf; the - states, de roofstaten, de Barbarijsche Staten; 2. door nadruk; a - printer, een nadruk
uitgever van nadrukken.
-ker,
Pirating, (paj'- re-ting), dw. bn. 1. zeeroof plegend; 2.
nadrukkend. *-, s. 1. (het) zeerooven; 2. (het) nadrukken.
Pirn, (pirn), s. (wev.) spoel, v.
Pirogue, (pi-roogh'), s. (zeev.) prauw, v.; - with outriggers,
vleugelprauw.
Pirouette, (pi-roe-et'),s.(dans.)draai,zwaai(op den voet),m.
Pirry, (pir'-i). s. (-ies), harde windvlaag, bui, v.
Pisa, (pi.' -ze), s. (aardr.) Pisa (Italië), o. *-N, ('-zun), bn.
Pisaansch. -, m. v. Pisaner, m. Pisaansche (vrouw).
Piscar.y, (pis'-ke-ri), s. vischrecht, o.
Piscation, (pis-kee'-sjun), s. (het) visschen, visscherij, v.
5 ...TOR, (-kee'-tur), m. visscher, m. 5 ...TORIA L, (-to'-ri- ui),
...TORY, ('-ke-te-ri), bn. tot de visscherij behoorend,
visch...; - eclogue, (dicht.) visscherszang; - lore, bedrevenheid in - kennis van de visscherij;visscherstalent,o.
Pisces, (pis'-kis), s. mv. (sterr.) visschep, m. mv.
Pisciculture,(pis- si-kul'-tj oer),s.visschenbroeierij,kunstmatige vischteelt, v.
Piscinal, (pis' -si-nul), bn. tot een vischvijver behoorend.
Piscine, (pis'-sien), bn. tot visschen behoorend, visch...
*-, S. waschkom (in de katholieke kerken), v.
Piscivorous, (pis-siv'-o -rus), bn. zich met visch voedend,
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vischetend.

Pise, (pi'-ze), s. (mets.) gestampte kalk, v.
Pish, (pisj), tw. ba! foei! weg! *--, bw. uitjouwen.
Pisiform, (paj'-zi-form), bw. erwtvormig.
Pismire, (pas'-majr), s. mier (insect), v.
Pisolite, (paj'- zo-lajt), s. erwtensteen, m. 5 ...LITIC, (-lit'-ik),
bn. erwtensteenvormig.
Pisophalt, (pis'-o-felt), zie PISSASPHALT.
Piss, (pis), s. pis, urine, v. *-BURNED, bn. met pisvlekken.
Piss,(pis), ow. pissen, wateren; (fig.) to - through, one quill,
onder één deken liggen.
Pissabed, (pis'-se-bed), s. (plant.) leeuwentand, m.
Pissasphalt, (pis'-es-felt), s. (delfst.) bergteer,v.aardpek,o.
Pissed, (pist), dw. bn. gepist.
Pissing, (pis'-sing), dw. bn. pissend; - against the wind,
tegen den stroom opzwemmeu. *-, s. (het) pissen.*-Tu-us,

S. mv. (zeev.) kokers van het galjcen, m. mv.
Pist, (pist), *-E, S. (jag.) spoor (van het wild),o.hoefslag,m.
Pistachio, (pis-tee'-sjo), s. (plant.) pimpernoot, v.*-NUTTREE. s. pimpernotenboom, m.
Pistareen, (pis-te-rien'), s. pistarien, (zilveren munt
45 Ned. cent), v.
Pistil, (pis'-til), S. (plant.) stampertje, o. *_LACEOUS,
(-lesj'-us), bn. (plant.) tot het stampertje behoorend,
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('-let), bn. met een stampertje. * .LATION , Pitchy, (pitsj' -i), be. pekachtig; 2. met pek besmeert.;
3. (fig.) donker, somber.
(-lee'-sjun), S. (het) stampen. * -LIFEROUS, (-lif'-ur-us), ;
Piteous, (pit'- i -us), bn., *-LY, bijw. 1. treurig, bedroefd,
bn. (plant.) stamperdragend.
ongelukkig; to look -, naar -, vervallen uitzien; 2. bePistol, (pis' -til),S. 1. pistool, v.; cavalry -, horse -,
wogen, medelijdend; to be - of, medelijden hebben met;
ruiter-, zadelpistool, karabijn; - in hand, met de pistool
3. erbarmelijk, ellendig. *-NESS, s. 1. ellende, droefenis;
in de hand; electrical -, (nat.) pistool van Volta; revolving
2. naarheid, erbarmelijkheid; 3. medelijdendheid, v.
-, revolver. 0 -BAG, *-CASE, S. pistoolkoker, m. -kist,
v.*-GAL LERY,s .(het)pistoolschieten,tir de salon.*-PROOF, Pith, (pith), s. 1. merg; 2. (fig.) merg, o. pit, kracht,
v.; - of a steel bar, nerf van een ijzeren staaf; 3. geestbn. 1. schotvrij; 2. bestand tegen de pistool . * -SHOT, S.
kracht, v. nadruk, m.; 4. wezenlijkheid ,kernachtigheid,v.;
pistoolschot, o.; within -, onder het bereik van de pistool.
to feed on the - of life. de levenskrachten uitputten;
Pistol, (pis' -tul), bw. met een pistool schieten op, dooden. I
j 5. (Shak.) gewicht, o. -, bw- . het merg uitnemen.
*_ED, ('-tuld), dw. (dood)geschoten met een pistool.
Pithily,
(pith'-i-li), bijw. zie PITHY. *...NESS, s. 1. (het)
Pistole, (pis-tool'), s. pistool (Sp Lansche gouden munt = ;
mergachtige; 2. kracht; (gem.) pittigheid, v.
f 9 Ned. ong.), V.
Pithless, (pith'-les), bn. 1. zonder merg; 2.(fig.)krachteloos.
Pistolet, (pis'-to-let), s. pistooltje, o. zakpistool, v.
Pistoling, (pis- tol'-ing), dw. bn. (dood)schietend met ! Pithy, (pith' -i), bn. 1. mergachtig; 2. pittig, krachtig.
een pistool.
' Pitiable, (pit'-i-i -bl), bn., *...BLY, bijw. beklagens-, medelijdenswaard, ongelukkig. *-NEss, s. gmv. beklagensPiston, pis'-tun), s. 1. zuiger (eenex pomp enz.), m.;
waardigheid, v. ongeluk. o. ellende, v.
cylinder -, stoomzuiger; -'s travel, (stoomw.) lengte
van den zuigerslag; hollow -, perforated -, geboorde -, Pitied, (pit'-id), (1w. bn. beklaagd. * -LY, bijw. in beklaholle zuiger; solid -, massieve zuiger; stroke of the -, I genswaarden staat.
zuigerslag; 2. piston (aan percussiewapenen), m. *-ROD, ^ Pitiful, (pit' -i- foal), bn., 5 -LY, bijw. 1. medelijdend,
meedoogend; to be - to, medelijden hebben met; 2. beklaS. zuigerstang, -roede, v. * -STROKE, s. zuigerslag, m.
Pit, (pit), s. 1. put, m, groef, v. kuil, m. hol, o. diepte, v.; i genswaard, medelijden inboezemend; 3. ellendig, erbarmelijk. *-NEss, S. gmv. 1. medelijdendheid, v.; 2. (het)
tanner's -, looikuil ; sand -, zandgroeve; turf -, veen;
beklagenswaarde; 3. erbarmelijkheid, v.
2. mijnput, m.; coal -, kolenmijn; to sink a -, een put
graven; 3. afgrond, m.; 4. hel, onderwereld, v.; 5. graf, Pitiless, (pit' -i-les), bn ., * -LY, bij w. onmeedoogend, meadoogenloos, onbarmhartig, gevoelloos. * -NEss, s. gmv.
o. grafkuil, m.;
go down into the -, in het graf dalen;
onmeedoogendheid. onbarmhartigheid, v.
6. kampplaats voor lianen, v.; 7. (toon.) bak, m. parterre,
o.; 8. (ontl.) maagholte, v.; 9. (ontl.) oksel, m.; 10. pokpit, Pitt, (pit), in. (William) Pitt (Eng. staatsman, 1708-1778;
zijn zoon idem, 1750-18061 .
v. -teeken, o.; 11. (zeev.) piek, kuil, in.; gravel -, zandhok; (fig.) to fly the -, tiet veld ruimen . * -COAL, s. Pittacal, (pit'- te -kel), s. (scheik.) pittacal (zek. blauwe
stof uit houtteer), o.
steenkool, v. 5 -COCK, s. (zeev.) ziekenboeg, m. slageerband, o. *-FAI,L, S. valkuil, val, m. * -HOLE, S . pokpit, Pittance, (pit'-uns), S. 1. portie, v. rantsoen; 2. beetje,
weinigje; 3. (fig.) deel, o.; my daily -, mijn dagelijksch
V. 5 -MAN, m. (timm.) onderstaande man (bij het houtvoedsel, - onderhoud. *-R, ('-ur), m. rantsoennitdeeler, m.
zagen), in. *-MEN, m. mv. (mijnw.) gangarbeiders, m.
Pitted , (pit'-tid), dw. hn. gegroefd enz.; zie PIT, bes. *-,
mv. 5 --SAW, S. groote zaag, blokzaag, v.
bn. pokdalig. 5 ... ING, dw. bn. groevend enz.; zie PIT, bw.
-Pit, (pit), bw. 1. uitholen (door drukking); 2. met (pok -) !
pitten schenden; 3. aanhitsen (tot een gevocht), laten Pitter, (pit'-ur), ow. ruischen, kletteren (van water).
! Pittikins, (pit-ti-kins), tw. genadige hemel! goede God!
uitvechten. *-, ow. in kuilen vallen, - zakken.
Pitahaya, (pit-e -hee' j e), s. pitahaya (soort Amerikaansche ; Pittizite, (pit'-ti-zajt), s. pekachtig ijzererts, o.
Pituitary, (pi-tjoe'- i - te -ri), bn. (ontl.) slijmvoerond; vrucht), v.
glands, slijmklieren; - membranes, slijmvliezen.
Pitapat, (pit'-e-pet), s. 1. stapje, treedje, o.; 2. harteklop,
Pituite, (pit' joe-ajt), s. (ontl.) slijm, o....ous, (-tjoe'-im. *-, bijes. kloppend, slaand.
tus), bn. slijmhoudend, - voerend.
Pitch, (pitsj), s. 1. pek, harpuis, o.; Jew's -, jodenlij,•n;
mineral -, asphalt; balsam, oil of -, teerolie; 2. hoogte, 1 Pity, (pit'-ti), s. gmv. 1. medelijden, mededoogen, o.; to
have - on, upon, medelijden hebben met; to take - on,
v. top, m.; to carry to such a -, tMiat, tot zulk eene hoogte
medelijden opvatten jegens; for -'s sake, uit medelijden!
opvoeren, dat; t ie lowest - of fortune, de laagste trap !
om Gods wil ! 2. (mv. -les), jammer, m.; it is a great -,
der fortuin; the highest - of honor, het toppunt van
het is wel jammer; that he is old, the more is the -, hij
eer; 3. gestalte, v. lichaamsbouw, m.; 4. helling, 5. dikte,
zwaarte (van een tandra,d);6.(bk.)dracht;7.(geluid)verheid, i is te meer te bejam meren daar hij oud is; it is a thousand pities he should waste his estate, het is duizendmaal
v.; at the highest - of his lungs, niet al de kracht zijner
jammer dat hij zijn vaderlijk erfdeelverkwist; the more
longen; 8. (muz.) toonhoogte, -ladder, v.; you take it on too
the -, des te erger.
high a -, gij neemt den toon te hoog; (fig.) gij slaat een
te hoogen toon aan; 9. to relay at -- and top, kruis I Pity, (pit'-i), bes. beklagen, medelijden hebben met; to
of munt spelen. *-BLACK, bn. pikzwart . 5 -BLEND, ! be pitied, beklaagd worden; he is to be pitied, hij is wel
*-oRE, S. (delfst.) pekblende, v. *-BOARD, S. (zeev.) stut, i te beklagen. *-, ow. mededoogend zijn. * -ING, dw. bn.,
*-LY, bijw. beklagend. -, s. (het) beklagen onz.
m. *- BOAT, s. pikschuit, v. *-CAP, s. lederen kapje
(onder den hoed), 0. *-COAL, S. git, o. * -DARK, bn. 1. Piu, (pjoe), bn. (uiuz.) een weinig.
gitzwart; 2. pikdonker. * --FARTIIING, S . kuiltje (soort jon- Pius, (paj'-us), in. Pius (m. n.).
gensspel), o . * -LINE, S. (stoomw.) binnencirkel van een ! Pivot, (piv'-ut), s. 1. (werkt.) spil, v.; 2. (mil.) zwenkvleutandrad, m. *-FORK, S. 1. hooivork; 2. (muz.) stemvork, i gel, m. *-, bw. ow. op een spil wentelen.
V. *-MOP, S. (zeev.) pik-, teerkwast, m. *-NOTE, S. Pix, (piks), s. 1. r. k.) hostiekastje, o. ciboor, monstrans,
(muz.) grondtoon, m. -PIPE, s. (muz.) stembuis, V. i v.; 2. (muntes.) proefkistje, o.; trial of the -, muntproef; 3.
- PINE, * -TREE, S. roode pijnboom, m. * -PLASTER, S.
kompashuisje, o. *-JURY, s. gezworenen voor de munt,
(heelk.) pakpleister, v. *- STONE, s. peksteen, m. git, o. ! M. mv.
:Pitch, (pitsj), bw. 1. pikken, met pek bestrijken, teren; Pixy, (piks'-i), s. (-lest, tooverheks, v.
2. harpuizen; to - a hole in boring, (zeev.) een gat be- Pizzle, (piz'-ul), s. bullepees, v.
ginnen te boren: to - and send, stampen meet korte gol- Placable, (plee'- ki-bl), bw. 1. verzoenbaar; 2. verzoenend.
verzoenbaar *1.
-NESS, s. gmv.
bil' - i
*... BILITY, (--ti),
ven; to - a seam, een naad pikken; 3. (zeev.) stampen;
heid, v.; 2. (het) verzoenende.
that ship -es deeply, dat schip stampt zwaar; 3. (fig.)
o.; to post
plakkaat,
aanplakbiljet,
Placard,
(ple-kurd'),
1.
enz.;
(Shak.) verdonkeren. *-Fn, dw. bn. gepikt
zie !
up a -, een biljet -, eene kennisgeving aanplakken; 2.
PITCH, bw. -, bn. geregeld; - battle, geregelde veldslag;
(recht.) jachtvrijheid, v. *-, bw. 1. aanplakken; 2. aan- camp, opgeslagen legertenten. *-zR, ('-ur), s. 1. kruik,
kondigen. 5 -ED, dw. bn. aangeplakt. * -ING, dw. bn.
kan, v.; -s have ears, (spr.) potjes hebben ooren; small
-s have great ears, stille waters hebben diepe gronden; 2. aanplakkend. -, s. (het) aanplakken.
houweel, o. spade, v ; 3. breekijzer, e. -MAN, m. zwelger, Placate, (plee' -ket), bw. verzoenen, bevredigen.
drinkebroêr, m. -SHAPED, bn. (plant.) kruikvormig.
Place, (plees), s. 1. plaats, v.; I am in tug - , ik ben op
mijne plaats; put wei -self in his - , zet - , stel u in zijne
Pitchiness, (pitsj' - i - nes), s. (w. g.) kleinheid, nietigheid,v.
plaats; to change - s, van plaats veranderen, (de) plaatsen
-witching, (pitsj'-ing), dw. bn. met pik bestrijkend enz.
ruilen; to give -- to, plaats maken voor; (fig.) wijken voor;
*-, bn. hellend; - motion, (zeev.) stamping: - sta5, stampto give up one's-, zijne plaats ruimen voor; to be out
stag. *-, S. 1. (het) bestrijken met pek e=.^z.; 2. stamping, V.
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of -, niet op zijne plaats zijn; to put a thing in its -,
kwellen, eene plaag zijn voor. * -FUL, bn. rampvol,
rampspoedig, noodlottig. *-LEss, bn. bevrijd van pest,
iets op zijne plaats zetten; watering -, (zeev.) waterplaats (voor versch water); badplaats; such desires could
- van ramp.
have no - in his heart, zulke begeerten konden geen Plaguily, (pleegh'- i-li), bijw., *...GUY, (pleegh' -i), bn. 1.
plaats in zijn hart vinden; to take the - of, de plaats 1de pest betreffend; 2. aanstekend, besmettelijk, venijnig;
innemen van; what you say is out of -, wat gij daar ! 3. (fig.) (gem.) verwenscht, ondraaglijk.
zegt is ongepast; am I in -- of God? ben ik de plaats- ' Plaice, (plees), s. schol (visch), v. * -MOUTH, s. scheeve
mond, rn .
vervanger Gods ? 2. plaats, v. oord, o.; the - o f his birth,
de plaats zijner geboorte; what - does he reside? welke Plaid, (gleed), s. 1. plaid, Schotsche mantel, m.; 2. (kh.)
gestreept Schotsch (stof), o. *-, bw. met een plaid omplaats bewoont hij ? in all at -s, in alle plaatsen, - steden;
in no -, nergens; 3. punt, o. plek, v.; do not touch the
hangen.
sore -, raak het gevoelige punt niet aan; 1 have lost Plain, (pleen), bw. en bijw., *- LY, bijes. 1. effen, vlak,
the -, ik ben de plaats (in een boek enz.) kwijt; the
plat; - ground, effene grond; - country, vlak land; 2.
high -s, (Bijb.) de hooge plaatsen; 4. zit-, staanplaats; i (meetk.) plat; - angle, - surface, platte hoek, - opper to take, engage -s, plaatsen nemen, - bespreken (in een
vlakte; - chart, (zeev.) platte kaart; 3. eenvoudig, matig;
- diet, eenvoudige spijs; - dress, eenvoudige kleeding;
schouwburg enz.); 5. ruimte, v.; - and time, ruimte en
tijd; 6. buitenplaats, v.; he has a fine -- in Scotland, hij j - manner, eenvoudige -, ongekunstelde wijze; - tale,
onopgesmukt verhaal; 4. oprecht, rond; give me leave ta
bezit een fraaie buitenplaats in Schotland; 7. rang (op
con Latijnsche school), m.; to try for -s, naar den rang be - with you, veroorloof mij oprecht tot u te spreken;
dingen; to hold the first -, den eersten rang bekleeden;
the - truth, de eenvoudige waarheid; in - words. met
8. sterkte, vesting; 9. plaats, v. ambt, o.betrekking,v.;love
ronde woorden; in - English, in goed Hollandsch; 5.
of -s, dorst naar ambten; to hold a -, een ambt beuitgemaakt, waar; a - knave, een ware schurk; a kleeden; to take a -, een ambt aanvaarden; to give up a { fool, een uitgemaakte zot; 6. duidelijk; - language,
dingtaal; their meaning is-, hunne meening ligt open; the
-, van een ambt afzien; to be out of -, buiten betrek way is -, de weg is gemakkelijk; 7. -fight, geregelde
king zijn; 10. (fig.) to have, take -, geschieden, plaats
veldslag; 8. effen, zonder versierselen, wit; - velvet,
vinden; when will the meeting take - ? wanneer zal de
geschoren fluweel; 9. (muz.) glad; a - tune, een een vergadering gehouden worden ? in the first -, ten eerste,
in de eerste plaats; in the last -, ten laatste, eindelijk;
voudige melodie; 10. gemeen, leelijk; how - she is! wat
is zij leelijk! * -DEALING, bn. rond, kordaat, oprecht..
in the next -, in de tweede plaats, vervolgens; there is
no - of doubting but, er is geen grond (reden) te twij-, s. rondheid, kordaatheid, oprechtheid, v. *- FIELD, S.
vlak veld, o. *--HEARTED, bn. openhartig. -NEss, s.
felen of, - dat; 11. voorrang, ni.; to give -, laten vooropenhartigheid, v. * -PIN, s. (stoomw.) opsluitpen, v.
gaan; 1.9. (jag.) hoogte. verhevenheid; 13. handelsplaats,
v.; - of exchange, wisselplaats; for this - of payment,
*- (BOBBin)NET, S. (kh.) tulle, v. bobbinet, o. *- SAILING,
s. (het) zeilen op de platte kaart. *-SCALD:, s. verkleinde
domicilie van betaling. *-MAN, m. ambtenaar, ni.
schaal, v. *-soNG, * -CHANT, s. (kerk.) koraal -, psalmPlace, (plees), bw. 1. plaatsen, zetten; in whatever sphere
gezang, 0. *-SPOKEN, bn. onverholen sprekend, - ge men are -d, in welke sfeer de menschen zich ook gesproken. 5 - TABLE, S. meettafel, v. *-woRx, S. (het)
plaatst zien; to - one's affections in, zijne genegenheid
linnennaaien.
wijden aan; 2. plaatsen, beleggen (geld); to - a sum
against..., een kapitaal uitzetten tegen...; 3. boeken; 4. Plain, (pleen), s. 1. vlakte, v.; 2. slagveld, o.; 3. -s,
stellen (vertrouwen); 5. besteden, wijden (aan); I -dmy mv. (kh.) halflaken, o.
efforts to a wrong motive, ik wijdde mijne pogingen aan Plain, (pleen), bw. 1. evenen, gelijk maken; 2. (timm.)
vlak schaven, - vijlen; 3. (fig.) verduidelijken, ophelderen_
een slechte zaak; he had little right to - the loss of... to
me, hij had geen recht mij het verlies te wijten van. ! *-, ow. (Spak.) klagen. *-ED, dw. bn. gelijkgemaakt
enz.; zie PLAIN, bw. * -ING, dw. bn. evenend enz. -,
* -D, (pleest), dw. bn. geplaatst enz.; Zie PLACE.
s. 1. (het) evenen enz.; zie PLAIN; 2. (Shak.) klacht, v.
Placenta, (ple- sen'-te), s. (ontl.) nageboorte, v. *-L,
Plainness, (pleen' -nes), s. 1. platte grond, m. vlak, o.;
('-ul), bn. (ontl.) tot de placenta behoorend.
2. eenvoudigheid, v. (het) onopgesmukte; 3. oprechtheid,
Placentation, (ple- sen' -tee sjun), s. (plant.) rangschikrondheid; 4. onnoozelheid, naïveteit; 5. duidelijkheid;
king der zaadvliezen, v.
6. vrijmoedigheid; 7. leelijkheid, v.
Placer, (plee'-sur), m. v. plaatser, m. plaatster, v.
(pleent), s. 1. klacht, v.; 2. (recht.) bezwaar Plaint,
Placid, (ples'-id), bn., -LY, bijw. 1. vreedzaam, bedaard,
0. 5-FUL, ('-feel), bn. altijd klagend. *-IFF,
schrift,
kalm; a - sky, een heldere hemel,milde lucht; 2. zacht,
m. v. (recht.) eischer, -es, m. v. 5 -IvE, ('-iv), bn., -sv,
mild. * -IDITY, *-NESS, S. 1. vreedzaamheid, kalmte; 2.
bijes. 1. klaaglijk, klagend; - song, klaaggezang, elegie;
zacht -, mildheid, v.
2. jammerend, treurend. 5-ivFNESS, ('-iv -nes), s. gmv.
Placing, (plees' -ing), dw. plaatsend enz. f-, s. (het)
klaaglijkheid, v. klagende toon, M. 4-LESS, him. 1. zonder plaatsen enz.; zie PLACE, bw.
klacht;
2. niet klagend.
Placit, (ples'-it), s. (recht.) besluit, o. beschikking, v.
Plait, (pleet), s. 1. plooi, m.; 2. haarvlecht, v.; 3. geplacet, o.
vlochten stroo (voor hoeden), o. *-, bw. 1. plooien; 2.
PlÉcitory, (pies'- i -to-ri), bn. (recht.) ter zake behoorend.
vlechten; 3. (fig.) verwarren. *-ED, dw. bn. geplooid;
Placket, (plek' -it), s. (Shak.) onderrok, m.
gevlochten; large -, met groote plooien. *-ER,
Plackless, (plek'-les), bn. zonder rooden cent.
m. v. plooier, plooister, m, v. *-ING, dw. bn. plooiend
Placoidians, (ple-kojd'- i -uns), s. mv. visschen met geenz. -, s. (het) plooien.
kleurde schubben, m. mv.
Plan, (plan), s. 1. plan, ontwerp, o. teekening, schets,
Plafond, (pie-fund'), s. (bk.) zoldering, v.
v.; to draw, make a -, een plan maken, - teekenen; toPlagal, (ple'-ghul), bn. (muz.) plagaal (tusschen de vijfde
take, raise a -, (bk.) een plan teekenen, - in kaart
noot en het oktaaf).
brengen; perspective -, perspectief-teekening; body -,
Plagiarism, (plee'- dji -er-ism), s. letterdieverij, v. plagiaat,
spanten -, raamteekening; half breadth -, platte grond
0. *...RIST, m. letterdief, m. *...RizE, ('-rajz), bw. letterdievan de omtrekken der waterlijnen van een schip; sheer
verfij plegen. -D, dw. bn. gestolen (van andere schrijvers).
*...RIZING, ('-rajz-ing), dw. bn. letterdieverij plegend.
-, lange teekening, verticale projectie; 2, (fig.) plan,
voornemen, o.; there is a - for buying the house, het
Plagiary, (plee' -dji-e-ri), s. letterdief, M. *-, bn. schulvoornemen is het huis te koopen; to lay a -, een plan
dig aan letterdieverij.
vormen; they laid their -s together, zij besloten onder Plagionite, (plee'- dji-un-ajt), s. plagioniet (zek. erts), o.
ling. *-CHART, S. (zeev.) platte kaart, v.
Plagioplatous, (plee- dji-ep'-let-us), bn. ingedrukt (van
Plan, (plan), bw. 1. een plan -, een platten grond maken,
visschen).
- in kaart brengen; 2. (fig.) ontwerpen, (het) plan maken
Plague, (pheegh), s. 1. pest; 2. plaag, v.; the ten -s of
Egypt, (Bijb.) de tien plagen van Egypte; 3. (fig.) geesel,
(tot); you have -ned me out of cargo and life, uwe plannen
kosten mij de lading en het leven.
m. plaag, v.; a - of all cowards! de duivel hale alle
lafaards ! a - upon him ! de duivel hale hem! what a Planary, (plen'-e-ri), bn. tot eene vlakte behoorend,
vlakte...
- do you knew of him? wat, voor den duivel! weet gij
Planch, (plaantsj), bw. beplanken, beschieten, bevloevan hem ? *-soRF, *-TOxEN, s. pestbuil, v.
ren. *-ED, dw. be. beplankt. *-ER, ('-ur), s. (houten>
Plague, (pleegh), bw. 1. met de pest besmetten, - bezoevloer, nI.
ken; 2. met eene plaag -, met eene ramp treffen; 3.
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Planchet, (plentsj'-it), s. (munt)plaatje, o.
(plentsj'-ing), dw. bn. beplankend enz. *-,
S. 1. (het) beplanken enz.; 2. beschot, o. houten vloer, m.
.Plane, (pleen), bn. zie PLAIN, bw. *-, s. 1. oppervlakte,
v. vlak, grondvlak, o.; inclined -, hellend vlak; self
-, (spoorw.) zelfbewegend vlak; terminal -, eindf hellend vlak; sleep -, steile helling; directing -, (teek.)
perspectief vlak ; 2. schaaf, v.; grooving -, ploegschaaf;
jointer, jointing, shooting -. hand-, zoetschaaf; rabbet -,
kraalschaaf; panel -, boor-, sponningschaaf; smoothing
-, gladschaaf; - of sight, gezichtspunt; vertical -, projectie. *-CHART, S. (zeev.) plate kaart, V. * -IRON, S.
schaafijzer, o.; tooth -, getand ijzer. *-NUMBER, s. (rek,)
product, o. *- STOCK, s. schaafzet, m. *- TABLE, s. (landm.)
planchet, 0. * -TREE, S. plataan(boom), m.; false -, ahornboom. *-yFD3E, s. wig, V.
Plane, (pleen), bw. 1. (timen.) schaven; to - down, klaar
schaven; 2. polijsten, glad maken, - werken; 3. aaneensmeden; 4. (drukk.) kloppen (een vorm.) *-, ow. zweven,
drijven (van vogels). *- D, dw. bn. geschaafd enz.; zie
PLANE. *-R, ('-ur), m. schaeer, m. -,s.(drukk.)klopper,m.
_Planet, (plen'-et), s. dwaalster, planeet, v. 5 -STRUCK,
bn. door liet lot vervolgd.

Plantage, (plent'-idsj), s. plantsoen, o.
Plantagenet, (plen'- tedj -i -net), m. (Eng. gesch.) Plantagenet (koning Jan zonder land), m.
Plantain, (plent'-in), s. (plant.) weegbreê; banaan, v.

Planching,

Planetarium, (plen-et-ee'-ri-um), s. (stern) planetarium,

('-it-e-ri), bn. 1. planetarisch; 2. dwalend,
wentelend. 5 ...TED, ('-id), *...TICAL, (-net -ik-nl), bn. tot
de planeten behoorend, planeet... *...TULE, ('tool), S.
kleine planeet, asteroïde, v.
Planifolious, (plen- i -foo'- li -us), bn. (plant.) met enkele
0. 5 ...TARY,

naast elkander staande bladen.
Planimetrie, (plen -i- met' -rik), * - AL, ('-ul), bn. vlakte metend, planimetrisch. *...METRY, (' -mi-tri), s. gmv. vlakte meetkunde, -meting, v.

Planing, (plees' -ing), dw. bn. schavend enz. *-, s.

s. draaiende schaafbank, v.
slede eener draaibank, v.
pet'-el-us),
bn. (plant.) vlakbla(plo-niPlanipetalous,
(het) schaven.

*- TACHINE,

* -MACHINE-TABLE, S. (stoomw.)

derig.

Planish, (plen' -isj), bw. 1. glad maken, planeeren, brui -

neeren, polijsten; 2. koud smeden. *- ED, ('-isjt), dw.bn.
geplaneerd enz.; zie PLANISH. 5 -ING, dw. bn. planeerend
enz.; - hammer, spanhamer; - stake, planeer- aanbeeld.
-, s. (het) planeeren enz.; zie PLANISH, bw. * - ER, ('-ur),
m. bruineerder, polijster, m.
Planisphere, (plen' -i- sfier), s. (sterr.) platte wereld -,
hemelkaart, V.
Plank, (plenk), s. 1. plank, deel, plaat, v.; bottom -,
(zeev. )buitenhuids-, vlakplank; deck -, dekdeel, lijfhout,
kilned -, gestoofde plank; launching -, hellingplank;
- of the floor, vlakgang; seasoned -, uitgeloosde plank,
slaaken -, gesteunde plank; sheer -, potdeksel; sheer of
•a -, strook; to bend -s by heat, planken buigen door
hitte; to shift the -s, de planken doen versterven; warped
-, gebogen plank; to tread the -, wacht houden.
* -BOARD, S. (zeev.) deel beneden 1 1 /2 Eng. duim dikte,
V. *TIMBER,
s. kalkplank. v. * -SHEERS, s. mv. (zeev.)
hut, v. potdeksel, o.
Plank, (plenk), bw. 1. beplanken; 2. beschoeien; 3. (zeev.)
boeien; 4. dekken leggen. 5 -ED, (plenkt), dw. bn. beplankt onz.; zie PLANK, bw. * - ING, dw. bn. beplankend
enz. -, s. (het) beplanken enz.; zie PLANK, bw.
Planless, (plen' -les), bn. planloos, zonder plan.
Planned, (plend), dw. bn. ontworpen enz.; zie PLAN.
S...NER, ('-ur), m. v. 1. ontwerper, -ster; 2. plannenmaker,
- maakster, m. V. 5 ...NING, dw. bn. ontwerpend enz. -,
s. 1 (het) ontwerpen enz.; zie PLAN, 2.; planteekening,
v.; (fig.) ontwerp, o.
Plano, (plee' -no), *- CONCAVE, bn. (gez.) vlak -, platconcaaf,
-bol. * -CONICAL, bn. vlak -, platkegelvormig. *-coN VEx,
bn. vlak -, plat convex, -bol. 5 - IIORIZONTAL, bn. vlak horizontaal. * -SUBULATE, bn. vlak -, platpriemvormig.
Plant, (plent), s. 1. plant, v. gewas, o.; perennial -, altoosdurende plant; 2. loot, v. stekje, o.; 3. voetzool, v.; 4.
bouwmateriaal, o. *_ANI11IAL_ S. plantdier, o. zoiiphiet,
M. 5 -CANE, S. (soort)suikerriet, 0. * -LOUSE, S. bladluis, v.
Plant, (plent), bw. on ow. 1. planten, beplanten, zaaien;
to be -ed with, beplant zijn met; to -a country, plantsoenen aanleggen in een land; to - maize, maïs
planten; 2. (fig.) planten (een vaandel); 3. inheien (een
paal); 4. instellen, vestigen (een volkplanting); 5. (fig.)
griffelen (in het geheugen); 6. instooten (een wapen); 7.inrichten, aanleggen, stichten. 5 -ABLE,('- i -bl),bn.plantbaar.

*- TREE, s. banaanboom, m.

Plantal, (plent'-ul), bn. tot planten behoorend, planten...
Plantation, (plen-tee'-sjun), s. 1. planting, v. (het) plan-

ten ; 2. plantage, v. plantsoen, o.; 3. vestiging, v.
aanleg, m. stichting; 4. volkplanting, v.
Planted, (plent'-id), dw. bn. geplant enz.; Zie PLANT, bw.
Planter, (plent'-ur), m. 1. planter; 2. kolonist, planter (in
West-Indiii); 3. (fig.) stichter, aanlegger, m. *- SHIP, s.
gmv. 1. bedrijf -, o. staat van planter, m.; 2. bestuur
eener plantage, o.
Planticle, (pleat'- i-kl), s. (plant.) lootje, stekje, o.
Plantigrade, (plent'- i -ghred), bn. op de voetzool loopend
(van zek. dieren).
Planting, (plent'-ing), dw. bn. plantend enz.; - states,
koloniestaten. *-, s. (het) planten enz.; zie PLANT en
PLANTATION.

Plantlet, (plent'-lit), s. lootje, stekje, o.

Plantule, (plent' joel), s. kiempje, o.

Planxty, (plenks'-ti), s. (zek.) Iersche dans, m.
Plash, (plesj), s. 1. waterplas, poel; 2. dunne rank,

Ill.

-, bw. 1. vlechten, buigen (takken voor eene omheining); 2. snoeien, kappen, toppen (boomen); 3. roeren
(kalk). *-, ow. ploeteren; zie SPLASH. *-ED, dw. bn.
gevlochten enz.; zie PLASH, bw. en ow. * -INESs, S.
moerassigheid, v. 5 -ING, dw. bn. vlechtend enz. -,
s. (het) vlechten enz.; zie PLASH, bw.
Plashy, (pies -i), bn. 1. moerassig; 2. vol water.
Plasm, (plesm), s. (giet)vorm, in.
Plasme, (pies'-me), s. (delfst.) soort kwarts, o.
Plasmatic, (ples- niet'-ik), * - AL, ('-ul), bn. zie PLASTIC.
Plaster, (plaas'-tur), s. 1. pleister (kalk), o.; - of Paris,
gips; crude -, rauwe -. ongeblusehte kalk; to burn -,
kalk branden; to give a coat of -, pleisteren, volgooien;
2. pleisterbeeld, o.; 3. (heolk.) pleister (van zalf), v.;
court -, Engelsche pleister. * - KILN, S. kalkoven, -branderij , m. v. S- QUARRY, S. kalkgroeve, V. 5 -STONE, S.
gips(steen), 0. *-woRK, S. pleister -, stukadoorwerk, o.
Plaster, (plaas'-tur), bw. 1. (mets.) bepleisteren, stuka
pleisteren, pleisters opleggen; 3. (fig.)-doren;2.(hlk)
verzachten, lenigen. *-ED, dw. bn. bepleisterd enz.; zie
PLASTER, bw. *-FR, ('-ur), m. stukadoor, gipswerker, m.
-ING, dw. bn. bepleisterend enz. -, s. (het) bepleisteren enz.; zie PLASTER, bw.
Plastic, (ples' -tik), * -AL, ('-ul), bn. vormend, beeldend,
plastisch. *-, S. beeldende kunst, plastiek, v. * -CLAY.
s. (delfst.) potaarde (oude benaming), v.
Plasticity, (pies-tis'- i -ti), s. 1. vormvermogen, o.; 2. eigenschap om een vorm aan te nemen, v.
Plastography, (pies togh'-re-fi), s. gmv. vorming van
beelden (in pleister), vormkunst, v.
Plastron, (ples'-trun), s. borstlap, m. - leder, o.
Plat, (plet), s. 1. weefsel, o.; 2. (zeeg-.) zeekaart; 3. mat,
v. biezen dekkleed; 4. breed zeil; 5. stuk land, o.; - si '
willow, wilgenrijs. *-BAND, ('-bend), s. 1. (tuin.) bloembed, o. zoom, m.; 2. (bk.) rabat, o. lijst; 3. deur -, venstervoering, v. *-vEINS, s. env. (veearts.) schoftaderen
(van een paard), v. mv.
Plat, (plet), bw. vlechten; zie PLAIT.
Plataea, (ple-ti'-e),s. (oude aardr.) Platea (Griekenland), o.
Platane, (plet' -en), s. plataanboom, m.
Plate, (pleet), s. 1. plaat (van metaal), v.; - of a spring,
plaatje eener veel; breast -, borstplaat (eener wapen
horlogeplaat; 3. (gray.) koperplaat, v.; 4.-rusting),2.
bord; 5. tafelzilver, o.; gold -, gouden tafelservies; silver
-, zilveren tafelservies; piece of -, stuk tafelzilver; 6.
bewerkt zilver; 7. gouden -, zilveren muntplaatje; S.
tafelbord; dinner -, plat bord, o.; soup -, soep-, diep bord;
dessert -, dessertbordje; a clean -, een schoon bord;
to eat of a -, uit -. van een bord eten; 9. prijs bij een
wedren, m.; 10. (bk.) plat terras; 11. (wap.) goudstuk, o.:
12. (teev.)ijzerenband,m.;backstay-.pardoenputtingplaat;
chain -, puttings; fnitock -, puttingbeslag; dove tail -,
zwaluwstaart; shrouds -, katplaat; top -, ijzeren marsrand; 13. (stnomw.) spiegelplaat; back-, aehtertubeplaat;
butt -, verbindingsplaat; dressing -, gaat -, vlakplaat;
face
flow -, vloeiplaat; sole -, lohee -,
spanplaat;
f , -1
p ff
fundatieplaat; screw face -, spanslot van een draaibank.
5 -BASKET, * -CARRIER, s. bordenmand, v. 5 -BUTTON, S.
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delwijze; the deceased had met with foul -, de overledene
gouden -, zilveren knoop, m. * -COVER, s. bordendeksel,
is • het offer van een snooden aanslag geweest; his best 0. * -ELECTRICAL-MACHINE, S. electriseer-machine met
was to, het beste wat hij doen kan was te; I don't like
glazen plaat, v. *- GLASS, S. spiegelglas, o. *- LAYEB,
rough -, ik houd niet van ,een ruwe behandeling; 6.
m. spoorligger (op spoorwegen), m. * -PAPER, S. koper
speling; werking; speelruimte, v.; (ook fig.); to have free
RACK, S. bordenrek, o. * -RAILS, • mv.-drukpaie,o.*
-, vrijheid -, mooi spel hebben; to .give - to, de vrije
platte sporen (van spoorwegen), v. mv. *-ROLLING, S.
vlucht
laten aan; to give full -- to, den teugel vieren
SHEERS,
S.
m.
*_
ijzerpletterij, v. * - MILL, S. pletmolen,
aan, botvieren; to have -, speling (ruimte) hebben; the
mv. blik-, ijzerschaar, v. *- WARMER, s. bordenwarmer, m.
- of a piston, het spel van een zuiger; to bring a question
tafelkomfoor, o. *- WHEEL, S. (uurw.) uurrad, o.
in -, (fig.) eene vraag opperen; to bring a scheme in -,
Plate, (pleet), bw. 1. pletten; 2. beleggen, overtrekken;
een plan ten uitvoer leggen; no great interests are brought
-d with silver, met zilver belegd; 2. eene (ijzeren) wapen
in -, groote belangen staan hier niet op het spel; to
aangorden, pantseren ; 3. verfoeliën (glas tot-rusting
call
into -, in werking brengen; to come in -, op het
spiegels).
tapijt komen; 7. tooneelstuk, o.; stock -, repertoire-stuk;
Plateau, (ple'-to), s. 1. plat; 2. schenkblad, o.
to act, represent a -, een stuk spelen, - opvoeren, - ver
Plated, (pleet' -id), dw. bn. geplet enz.; Zie PLATE, bw.
schouwburg, m.: to go to the -, naar den-tone;8.
*-, bn. 1. met platen (metaal); 2. pleeten, van composchouwburg gaan; 9. tooneelvoorstelling, v.; he attends
sitie; - articles, goods, ware, pleetartikels; 3. schubbig.
every -, hij verzuimt geen voorstelling; 10. (toon.) spel,
*-SPAR, S. (delfst.) leispaath, o.
gebaren, o. mv.; by -, stom spel; 11. (muz.) spel, o.
Platefull, (pleet'-foel), s. bordvol, o.
BILL, s. 1. affiche, v.; 2. programma, o. 5 -BOOK, s.
v.
-bord,
druktafel,
o.
-in),
s.
(drukk.)
(plet'
Platen,
verzameling van tooneelstukken, v. 5 -DAY, S. 1. (toon.)
1'latey, (pleet'-i), bn. plat-, bordachtig.
speeldag; 2. vrije -, vacantiedag, m. *- DEBT, s. speel
Platform, (plet'-form), s. 1. horizontaal vlak, o. grond
V. * -FELLOW, 5 -FERE, * -MATE, m. v. 1, speel--schuld,
vloer, m.; 3. (bk.) plat; 4. terras, o.-teknig,v.;2(ml)
makker, speelgenoot: 2. speelkameraad, partner, m. v.
5. (sluis)voer, m. bedding, v.; 6. (brug)val, m.; 7. (zeev.)
*-GAME, S. kinderspel, o. *- GOER, m. v. tooneelbezoeker,
stelling; koebrug, v.; - of a top, plat van de mars; -bezoekster, m. V. habitué, m. *-c ()ING, s. (het) tooneel
of the cables, kabelstelling; 8. steiger (aan een spoorweg-, (den) schouwburg bezoekend. *-GROUND, 1. speel
station); 9. platte grond, m. plan; 10. model, o.; turning
-tuin, v. m.; 2. tooneel, o. *- RouR, s. speeluur,-plats,
-, draaischijf.
0. *-HOUSE, S. 1. schouwburg, m.; 2. speellokaal. o.
Platfound, (plet-faaund), s. plafond, o. zoldering, v.
* -NIGHT, S. (toon.) speelavond, m. * - PLEASURE, s. niePlatillas, (ple-til'-les), s. mv. (kh.) platillas (grof linnen).
Platina, (plet'-i-ne), *...NUM, ('-num), s. (delfst.) platina, tig vermaak, o. *_BIGHT, s. (toon.) eigendomsrecht van
een tooneelstuk, droit d'auteur, o. *- ROOM, s. speelwitgoud, o.
kamer, v. *- THING, s. 1. speelgoed. o.; 2. speelpop, (ook
Plating, (pleet' -ing), dw. bn. plettend enz. *-, s. (het)
fig.); beuzeling. v. * -TIME, S. 1. speeltijd, m.; 2. (toon.)
pletten enz.; Zie PLATE.
speelseizoen, o. * - WRIGHT, m. knutselaar; maker van
Patiniferous, (plet-i-nif'-ur-us), bw. (delfst.) platina
(allerlei) spelen; tooneelscbrijver, m.
-houden.
Play, (plee), ow. 1. spelen, zich vermaken, zich uitspan
Platitude, (plet'-i-tjoed), a. platheid; (fig.) lafheid, v.
dartelen; do not - with fire-arms, met schietgeweer-ne,
Plato, (plee' -to), m. Plato (Grieksch wijsgeer), m. *- NIC,
moet gij niet spelen; men are apt to - with their health,
love,
Platonische
(ideale)
Platonisch;
(-ton'-ik), bn.
veel menschen spelen met hunne gezondheid; to - upon
liefde: - year, (tijdr.) Platonisch jaar; - school, school
words, met woorden spelen, dubbelzinnig spreken; 2.
van Plato. *-NICALLY, (-ton'-ik-ul-li),bij w. op Platonispotten (met); she -ed with my passion, zij maakte zich
wijsPlatonische
s.
sche wijze. * - NISM, (plee'-to-nism),
een spel van mijne liefde; to upon - the eye-sight. het
begeerte, - leerwijze, v. -platonisme, o. *- IST, ('-gist),
gezicht begoochelen; we have been -ed upon, men heeft
m. v. volgeling van Plato, platonist, m. v.
ons voor den gek gehouden; they - upon her feelings,
('-najz), bw. tot het plutonisme overhalen. -, ow. volzij maken zich een spel van hare gevoeligheid; zij
gens Plato onderwijzen; Plato volgen. -R, ('-ur), m. v.
misbruiken hare gevoeligheid: 3. spelen (een spel); what
Zie PLATINIST.
are they -ing at? wat spelen zij? - at chess, schaak spe
firing
by
-s,
s.
(mil.)
peloton,
o.;
Platoon, (ple-toen'),
to - for money, om geld spelen; to - for love, om-len;
pelotonsvuur; - of fired guns, (zeev.) volle laag.
niets spelen; to - for honor, om de eer spelen; to Platter, (plet'-tur), s. 1. houten schotel; 2. (mil. en zeev.)
first,
eerst -, uitspelen; het eerst optreden, debuteeren;
FAwever,
vlechter,
-ster,
m.
v.
*m.
*-,
m.
v.
eetbak,
to - high, low, hoog -, laag spelen; to - fair, onCED, bn. met een breed aangezicht.
bekrompen spelen; to - sure, berekend -, zeker spel
Platting, (plet'-ting), dw. brr. vlechtend enz. *-, s. 1. (het)
spelen; to - false, valsch spelen; to - booty. spelen om
vlechten en?.; 2. vlechtstroo, o. biezen, v. mv.
te verliezen; to - fast and loose. (fig.) met alle winden
Platypus, (plet'-i-pus), s. platypus (soort otter van
draaien; he has -ed into your hands, hij heeft u in de
Nieuw-Holland), m.
hand gespeeld, -, u doen winnen; they - into each others
Plaudit, (plaod'-it), s, handgeklap, o. toejuiching, v.
hands, zij spelen elkander in de hand; (fig.) zij zijn
bijval, m. *- oRY, (plaod'-it-e-ri), ho. toejuichend.
liet met elkaar eens; he -s well that wins, (spr.) de
Plausible, (plao'-zi-bl), bn., *...BLY, ('-bli), bij w. schijnwinner heeft altijd gelijk; 4. (muz.) spelen; to - on the
baar, schijnschoon. *...BILITY, (bil'-i-ti), *- NESS, S. (het)
flute, the violin, op de fluit -, op de viool spelen; to schijnbare, sc!hijnschoone.
upon a pipe, op eene fluit blazen; to - to one, voor
Plausive, (plan'-ziv), bn. Zie PLAUDITORY.
iemand spelen, zich laten hooren; 5. werken, spelen;
Plautus, (plao'-tus), m. Plautus (Grieksch blijspeldichwarm life -s in that infant's veins, warm bloed stroomt
ter), m.
door de aderen van dat kind; the spring -s well, de
Play, (plee), s. 1. spel, o. uitspanning, v.; child's -, kinthe
children
veer werkt goed; he has been -ed upon by the fire.
men
spelen;
moet
zoo
derspel; this is the -,
engine, men heeft hem met de brandspuit begoten; 6.
are at -, de kinderen spelen; he was engaged in - with,
werken, spuiten, spelen; the streams that - from the
hij was bezig te spelen met; to be full of -, slechts aan
fountain,
he
made
their
sufferde waterstralen die uit de bron opschieten; my
het spel denken; vol van spelen zijn;
shadow was -ing about the walls, mijne schaduw zweefde
ings his -, hun lijden was hem een spel; hij verlustigde
heen en weder op de muren; 7. (zeev.) drijven, door do
zich in hun lijden; this is but a - to him, dit is voor
golven zich bewegen; 8. schitteren, vonkelen (van edele
hem slechts een spel; 2. grap, boert, v.; harmless -,
steenen); 9. (toon.) spelen, maken; to - the fool, den
onschuldige scherts; 3. speling, handgreep, v. kunstje;
gek spelen, zich als gek aanstellen; to - the great man,
4. (dobbel-, kaart)spel, o.; this is sure -, dit is een vast
de groote man uithangen ; to - truant, spijbelen; (ook)
-, zeker spel; to give fair _, schoon spel geven; (ook
wegblijven van een rendez-vous; you -ed the truant at
fig.); to have fair -, een goed spel -, goede kaarten enz.
my expense, gij speeldet de voorvechter te mijnen
hebben; he won by fair -, hij won door kordaat spelen;
koste; we - the fool with the time, (Shak.) wij verbeu5. handelwijze, manier, v.; to show fair -, billijk -, onzelen den tijd met ijdel geklap.
baatzuchtig -, nobel handelen; I was not shown fair -,
men behandelde mij niet zeer edelmoedig; to be allowed Play, (plee), bw. 1. doen spelen, laten werken, - loopen,
bezigen
(werktuigen, eene pomp enz.); the hunter -s the
to
see
fair
-,
edelmoedig
behandeld
worden;
fair -,
horse like a fish, de jager weet het paard als een visch
toezien dat alles eerlijk toega; fout -, oneerlijke han-

PLA. - PLE.
te hanteeren; 2. spelen op enz.; zie PLAY, ow.; to - !
music, muziek spelen. - maken; to - one's part, (muz.)
zijne partij spelen; to - a part, eene rol spelen; what do
they - to night? wat wordt er van avond gespeeld, '
- vertoond? to - whist. whist spelen; to - a high game, i
hoog (spel) spelen; you don't - this -? gij speelt (kent)
dit spel niet? to -- a deep game, (fig.) met sluwheid te
werk gaan; 3. berokkenen, veroorzaken; to - a trick on,
upon, een trek spelen aan; to - a prank upon, een poets
spelen aan; nature -d her virgin fancies, de natuur dartelde in hare maagdelijke onschuld; 4. to - away. verspelen; to - of tricks, treken spelen, lagen leggen; to
- off, bezigen, ten koste leggen, besteden. -RD, dw.
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mij wel; ik ben over hen tevreden; you were not -d
whit it, gij waart er niet over vJJdaan; to be -d with
one's self, over (met) zich zelven tevreden zijn; how -d
they will be to hear it, hoe blijde zullen zij zijn dit te
vernemen; to be -d in, behagen scheppen in; she was
-d in contradicting you, zij schepte er behagen in u
tegen te spreken; you are only -d to say so, het behaagt
u dus te spreken; you are -d to think so, gij moogt het
vrij denken; my son in whom I am well -d, (Bijb.) mijn
zoon die mij welgevallig is; they demanded that the king
would be -d to, zij vroegen dat het den koning mocht
behagen te; any geutlemon you are -d to think well of,

ieder dien gij wel met uwe genegenheid gelieft te ver bn. gespeeld enz.; zie PLAY, ow. en bw . * -FR , ('-ur),
eergin; to - one's self, zich tevreden stellen; they themselves, let them - themselves, laat hen doen wat hun
m. v. 1. speler, speelster, m. v.; foul -, valsche speler,
- speelster, verrader, verraadster; 2. lediglooper, -ster; ! behaagt; you never can - yourself, gij zijt nooit met u
3. tooneelspeler, - speelster, m. v.; strolling -s, reizende
zelven tevreden; you may - yourself, gij kunt kiezen,
comedianten ; 4. muzikant, m. muziekspeelster, v.; handel naar goeddunken; she resolved to - herself in
on the harp, harpenaar, harpspeler, m. - speelster, v.
1 her second husband, zij besloot zie11 een tweeden man
Playful, (plee' -foel), bn., *--LY, bijw. 1. speelziek; 2. '^^ te nemen die haar behaagde.
vroolijk, dartel * -NESS , s. vroolijkheid, dartelheid. v. Please, (pliez), ow. 1. behagen, willen, goedvinden; do
as you -, doe zooals gij wilt ; if I -, als het mij
Playing, (plee'-ing), dw. bn. spelend enz.; - fountain,
springbron; - cards, speelkaarten. *-, s. (het) spelen
behaagt; if you -, als het u belieft; if she -s, als het
enz.; zie PLAY , ow. en bw.
I haar behaagt; spirits assume what shapes they -, de
.

Playsome, (plee' -sum), bn. zie PLAYFUL.
Plea, (pli), s. 1. (recht.) middel. o. exceptie, v.; dilatory
-, dilatoire exceptie; - to the action, behandeling au
fond; foreign - exceptie van onbevoegdheid; - in bar,
middel van niet - ontvankelijkheid; - in abatement. eisch
tot nietig-verklaring, exceptie van nulliteit; 2. verweermiddel, tegenbewijs, o.; 3. verontschuldiging, vergoêlij king, v.; under the - of, ter verdediging voorgevend;

geesten nemen al de gedaanten aan die hun behagen;
will you - to come up? belieft het u boven te komen?
- you, mylords, we may meet? belieft het den hoeren dat
wij vergaderen? - to enter, kom binnen, als het u
belieft; give me, -! och. reik het mij eens oven aan.
*-D, (pliezd), dw. bn. behaagd enz.; zie PLEASE, bw.
en ow. *.. DLY, bijw. op behaaglijke wijze . * -DNESS, S.

4. geding, o. actie, v.; the court of common -s, rechtbank
voor burgerlijke zaken (te Londen); 5. dringend verzoek, j
0. *-sIDE, S. (recht.) burgerlijke rechtbank (in Queen's
Bench te Londen), v.

behaaglijkheid, aangenaamheid, v.-MAN, m.-R, ('-ur),
m. v. gedienstig mensch, kruiper, -ster, vleier, vleister,
m. v. *...ING, dw. bn. behagend enz. -, bn .,-LY, bijw.
behaaglijk; - manners, aangename manieren. -, s. (het)
behagen enz.; zie PLEASC, bw. en ow. *... INGNESS, S.

m. dartelheid, v.

pleizierrijtuig, e. *- GR,ouND,s.pleiziertuin,m . * -HOtTSF,

gmv. 1. aangexiaamheid; 2. bevalligheid, bekoorlijkheid,v.
Pleach , (plietsj), bw. plooien, buigen; kruisen (de armen).
Plead, (plied), ow. 1. (recht.) pleiten; to - guilty, zijne Pleasurable, (ple'-zjur- i -bl), bn., 5 ... BLY . bijw. vermakeschuld bekennen; to - not guilty, zijne schuld ontkenlijk, aangenaam, onderhoudend. *-NESS, s. aangenaamnon; to - to a declaration, tegen een (getuigen -)verklaheld. vermakelijkheid. v.
ring opkomen; to - for the life of, het leven verdedigen Pleasur e, (ple'-zjur), s. 1. vermaak, genoegen, pleizier,
van; these reasons -cd for a retreat, deze redenen pleit- j o.; to afford. to give -, vermaak -, genoegen doen; to
ten voor den aftocht; 2. (fig.) spreken, handelen; Imight j experience - in, to feel - in, genoegen vinden in; it is
- witli her mother, ik zou een poging bij hare moeder
a - to, het is een genoegen te; it was a great -, it gave
kunnen doen; ifnature - not in a parent's heart, in- I me great - to, ik maakte er (er mij) een genoegen uit
dien de natuur niet hare stem in een ouderhart deed i te; I find no - in it, ik vind er geen vermaak in; I take
hoeren. *-, bw. 1. bepleiten, verdedigen; to - a cause, ; little - in, ik vind weinig vermaak in; to make it a
(recht.) eene zaak bepleiten; to - against, bestrijden,
- to, zich er een genoegen uit maken te; we hope to
pleiten tegen; 2. eischen; 3. beweren, te berde brengen,
have the - of your company at dinner, wij hopen u van
aanvoeren; to -- the right of ancient law, zich op het
middag bij ons aan tafel te zien; Mr.. requests the voorrecht eener oude wet beroepen; I will not - my age,
of Mr. B's. company to dinner on Friday, de heer A hoopt
mijnen ouderdom wil ik niet to mijner verdediging doen 1 het genoegen te hebben den heer B Vrijdag bij zich aan
gelden; 4. verdedigen . * -ABL E, ('-i -hi), bn. 1. (recht.) j tafel te zien; to be out on -, op een pleiziertochtje uit
bepleitbaar, verdedigbaar; 2. heweerbaar. *-an, dw. bn. ; zijn; 2. wil, m. behagen, o.; the Lord takes - in his
people, (Bijb.) de Heere (Eeuwige) schept behagen in Zijn
gepleit, bepleit enz.; zie PLEAD, ow . en bw. -FR, ('-ur),
s. 1. (recht.) pleiter, advocaat. m.; special -, advocaatvolk; use your -, you will do your -, doe zooals gij
consulent; 2. verdediger, voorstander, m. * -ING, dw. j verkiest; what is your - ? wat verkiest gij ? is it your
bn., -LY, bijw. pleitend, bepleitend enz. -. s. 1. (liet)
- that..., wilt -, wenscht gij dat...; to convey one's -,
pleiten enz.; zie PLEAD, ow. en bw.; 2. pleidooi; 3. ver zijne begeerte uiten; at -. naar verkiezing; during his-,
dedigingsmiddel, o. bewering, v. argument, sustenu, o.; 1 zoo lang het hein behaagt; during the royal -, zoolang
-s, mv. debatten, o. mv.
het den koning behaagt; a.n office during -, een afzet Pleasance, (plez'-uns), s. gmv. 1. vroolijkheid, v.; 2. jok, I baar ambt. *-BOAr, s. pleizierjacht, o . * -CARRIAGE, S.
s. lusthuis, o.
Pleasant, (piet'-nut), bn., *-LY, bijw. 1. aangenaam,
behaaglijk; 2. bekoorlijk, beminnelijk; 3. vroolijk, opge- r Pleasure, (plo'-zjur), bw. (Shak.) vermaken, genoegen
ruimd; 4. zonderling. belachelijk, grappig; you are a - !
doen aan. *--, ow. zich verlustigen . ° -FUL, (-fool), be.
comforter, gij zijt een zonderlinge trooster. *-Ns,ss, s.
(w. g.) genoeglijk. *-R, (ur), *...IST, m. (w. g.) lustige
1. aangenaamheid, behaaglijkheid; 2. bekoorlijkheid; 3.
broeder, vroolijke Frans, m.
vroolijkheid, opgeruimdheid; 4. zonderlingheid, v. (het) Plebeian, (phi- bi' -un). be. 1. plebeïsch, gemeen; - race,
grappige . * -RY, s. 1. vroolijkheid; 2. zonderlingheid; 3.
plebeïsche (volks)klasse; 2. onadellijk; 3. tot het volk
spotternij, grap, v.
behoorend; volk...; a - throng, een gemeene volks Please, (plies), bw. 1. behagen aan, genoegen doen aan; ! hoop; 4. gemeen, triviaal; - minds, lage gemoederen; terms, lage uitdrukkingen. *-, m. v. plebejer, m. plebesuch whom folly. -s and whose follies -, degenen wien i
de dwaasheid behaagt en wier dwaasheden behagen; I jisehe (vrouw) . * -cE, ('-uns), s. (het) gemeenti volk.
your answer did not - them, uw antwoord behaagde
*-isM, ('-un-ism), s. gemeen gedrag, o.
hun niet; it does not - me to, het behaagt mij niet te; Plectognathes, (plek'-togh-nee-this), °... NATRI, (-togh'if it - God, als het Gode behaagt; - God, zoo God
ne -thi), s. mv. plectognathi (soort visschen).
wil; - God that, God geve, dat; may it - your Excellency, Plectrum, (plek' -trum), s. snarenstokje, - pennetje (waar moge het Uwer Excellentie behagen; 2. voldoen, bevremede de ouden de snaren tokkelden). o.
digen; to - every body, iedereen tevreden stellen; to - Pledge, (pledsj), s. 1. pand, onderpand, o.; to hold in -,
in pand houden; to leave for a -, in pand laten; to
a wish, een wensch bevredigen; to be -d with, tevreden
deposit as a -, in pand geven; to redeem one's -, zijn
zijn met, zich vermaken; I am -d with them, zij bevallen
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pand lossen; (fig.) zijn woord -,zijne gelofte vervullen:
living -, (recht.) afstand van vruchtgebruik bij wijze
van pand; dead -, hypotheek; 2. pand, o. waarborg,
gijzelaar, m.; he sent his son as a - for his reappearance, hij zond zijnen zoon als onderpand voor zijne
terugkomst; to impart under a - of secrecy, mededeelen
onder het zegel des geheims; 3. heildronk, toost, rn.
conditie, v.
Pledge, (pledsj), bw. 1. verpanden, in pand geven, zich
verbinden, (ook fig.); to - one's word, zijn woord verpanden; he -d himself to his partners for, hij verbond
zich tegenover zijne deelgenooten om; 2. bescheid doen
(op c en toost); - me, my friend! doe mij bescheid,
vriend! these healths were -d by all present, al de gasten (al de aanwezigen) juichten die toosten toe. *- D,
dw. bn. verpand enz.; zie PLEDGE, bw.
Pledgee, (pledsj -ie') m. v. pandhouder, -ster, m. v.
Pledger, (pledsj'-ur), m. v. 1. pandgever, -geefster, m. v.;
2. borg, m. 3. bescheiddoener, -ster (op een toost), m. v.
*-Y, s. verpanding, v. pand, o. waarborg, m.
Pledget, (pledsj'-it), s. 1. (heelk.) kompres, pluksel, o.
wiek, v.; 2. (zeev.) - of oakum, bos werk.
Pledging, (pledsj'-ing), dw. bn. verpandend enz. *-, s.
(het) verpanden enz.; zie PLEDGE.
Pleiades, (pli'-e-dis), *...ADS, ('-ads), v. mv. (sterr.) (het)
zevengesternte, o. de pleïaden, v. mv.
Plenal, (pli' -nul), bn. vol, volledig.
Plenarily, (pli'-ne-ri-li), bijw. ten volle, geheel, volledig.
* ...NARINESS, ('-ne-ri-nes), S. gmv. volheid, volledigheid, v.
Plenarty, (plen'-ur-ti), s. gmv. (het) bezet zijn (van een
ambt enz.).
Plenary, (pli'-ne-ri), bn. 1. geheel, volledig; -- consent,
volkomene toestemming; 2. voltallig. *-, s. rechtsbeslissend geding, o.
Plenilunar, (plen-i-ljoe'-nur), bn. tot de volle maan
behoorend; gedurende de volle maan.
Plenilune, (plen'-i-ljoen), s. volle maan, v.
Plenipotence, (pli-nip'-o-tens), s. onbeperkte -, volle
macht, v. *...POTENT, bn. met volle macht, gevolmachtigd.
-, m. gevolmachtigde, m. *...POTENTIARY. ( - po ten'-sje-ri),
bn. gevolmachtigd. -, m. (mv. -ies), gevolmachtigde, m.
Plenist, (pli'-nist), m. (wijsb.) plenist (aanhanger van de
leer dat er geen ledig in de ruimte bestaat), m.
Plenitude, (plen'-i-tjoed), s. gmv. 1. volheid, v. overvloed. m.; 2. (gen.) volbloedigheid; 3. (fig.) volkomenheid,
geheelheid, v.
Plenteous, (plen'-ti-us), bn., * - LY, bijes. 1. overvloedig,
-lijk; the seven - years, (Bijb.) de zeven jaren van overvloed; 2. rijk, vruchtbaar, weelderig. -NESS, S. gmv. 1.
overvloed, m.; 3. vruchtbaarheid, weelderigheid, v.; 3.
rijkdom, m.
Plentiful, (plen'-ti-foel), bn., *- LY, bijw. 1. rijkelijk; 2.
vruchtbaar. *- NEss, S. gmv. 1. rijkdom, m.; 2. vrucht
overvloed, m. menigte, v.
-barheid,v.;3
Plenty, (plen'-ti), s. gmv. overvloed, m.; horn of-, horen
van overvloed; - of time, overvloedige tijd. -*-, bn.
overvloedig; laborers are -, er is overvloed van arbeiders; wood is -, er is overvloed van hout.
Plenum, (pli'-num), s. gmv. 1. (wijsb.) volheid; 2: vol
-talighed.v
Pleonasm, (pli'- o-nezm), s. (red.) overtolligheid (van
woorden, als: zwarte neger, oude grijsaard enz.), pleonasme, 0. *...N ASTIC, (-nes'-tik), * ... NASTICAL, (-nes'
-LY, bijw. (red.) overtollig, pleonastisch.-tikul),ho.
Plerophory, (pli-rof'-o-ri), s. gmv. (w. g.) vol -, blind
vertrouwen, o.
Plesh, (plesj), zie PLASH.
Plesiomorphism, (pli-zi- o-morf'-ism), s. volledige gelijkenis. v. *...MoRPHous, (-morf'-us), bn. volledig (elkander)
gelijkend.
Plesiosaurus, (pli-zi-o-sao' -rus), s. plesiosaurus (zak.
vddrwereldlijke soort hagedis), m.
Plethora, (pleth'-o-re), *...oRY, s. (gen.) volbloedigheid, v.
*...oRic, ('-e-rik), bn. (gen.) volbloedig.
Plethron, (pleth'-run), *...RUM, s. plethrum (lengtemaat
van 100 voet bij de oude Grieken; ook vierkantsmaat
-_ 10000 voet), o.
Pleura, (ploe'-re), S. (ontl.) ribbenbekleedsel, o. pleura,
V. * ...RISP, ('-ri-zi), s. (-ies), (gen.) ribbenhuidontsteking, pleuris, o. zijdewee, o. *...RITJC, (-rit'-ik), -AL,
bn. (gen.) aan pleurus lijdend, pleuritisch.
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Plevin, (ple'-win), s. veiligheidspas, m.

Plexiform, (pleks'-i- form), bn. 1. vlechtvormig; 2. (fig.)
ineengevlochten.
Plexus, (pleks'-us), s. (ontl.) zenuwvlecht, v.
Pliable, (plaj'-i-bl), bn., *...BLY, bij w.1. buigzaam, buigend;
2. (ook fig.) lijdzaam, gedwee. *...BILITY, (-bil'-i-ti),
s -NESs, s. 1. buigzaamheid; 2. (fig.) lijdzaamheid, gedweeheid, v.
Pliancy, (plaj'-un-si), s. zie PLIABITITY. *...ANT, ('-unt),
zie PLIABLE.
Plica, (plaj' -ke), s. (gen.) haarziekte, v.
Plicate, (plaj'-ket), *- D, ('-tid), bn., *- LY, bijes. geplooid, gevouwen.
Plication ,(pli.-kee'-sjun), *...TURE, (plik'-e-tjoer), s. 1. (het)
plooien; 2. vouw, v. plooi, m.
Plied, (plajd), dw. bn. aangezet enz.; zie PLY.
Plier, (plaj'-ur), s. (zeev.) bij-den-wind- zeiler (vaartuig),
m. *-, m. kruier, m. *-s, s. mv. 1. tang, v.; 2. (vest.)
pijlers (eener brug), m. mv.
Pliform, (plaj'-form), bn. plooivormig.
Plight, (plajt), s. 1. staat, toestand, m.; a pitiable -,
een beklagenswaarde toestand; 2. (Shak.) pand, o 3.
vouw, v. *-, bw. 1. verpanden; they -cd each other's
love. zij zwoeren elkander trouwe liefde; to -- new vows,
nieuwe geloften doen; 2. vlechten. *- ED, dw. bn. ver
zie PLIGHT, bes. *- ER, ('-ur), m. v. verpan--pandez.;
der, beloven, m. beloofster, v. *- ING, dw. bn. verpandend enz. -, s. (het) verpanden enz.; zie PLIGHT, bes.
Plim, (plim), ow. opzwellen.
Plinth, (planth), S. 1. (bk.) plint, lijst , v. lijstwerk, o.
Pliny, (plin'-i), m. Plinius (naam van twee oud-Romeinsche wijsgeeren en natuurkundigen, oom en neef), m.
Pliocene, (plaj'-o-sien), bn. (aardk.) tot de nieuwste tertiairo aardlagen behoorend.
Plod, (plod), ow. 1. ploeteren, fladderen; he went -ding on
his way, hij kwam strompelend over den weg; 2. sloven,
zwoegen, zich afwerken; - on, fools of ambition, slooft
u af. o dwazen der eerzucht. -, bw. 1. met moeite
bearbeiden; 2. doorstrompelen (een weg); to - it, (Shak.)
voortploeteren. * - DEs, ('-dur), m. strompelaar, zwoeger,
sukkel, M. * -DING, dw. bn., -LY, bijw. ploeterend
enz. -, s. (het) ploeteren, enz.; zie PLOD, ow. en bw.
Plot, (plot), s. 1. plek grond, v. kleine akker, m. plantsoen,
o.; garden -, tuintje; grass -, grasperk; 2. platte grond
(teekening), m.; 3. zeekaart, v.; 4. (fig.) aanleg, m. stelsel, o.; 5. komplot, o,; - and counterplot, (fig.) mijnen
en tegen-miinen; to form, lay a -, eene samenzwering
smeden; I have o'erheard a - of death upon him, (Shak.)
ik heb een komplot tegen zijn leven afgeluisterd; 6.
(toon.) knoop, ni. intrige, v.; the - thickens, de knoop
verwart zich; (fig.) de zaak wordt erger; 7. vinding,
v. vernuft, 0.; a man of much -, een man van veel
vernuft. * -CATCHER, * -HUNTER, m. spion, verspieder,
M. * -PROOF, bn. van verraad -, van samenzwering overtuigd. 5 -SWEARER, M. saamgezworene, samenzweerder,m.
Plot, (plot), bw. 1. ontwerpen, schetsen; 2. (landm.) in
kaart brengen; 3. (fig.) op touw zetten (een samenzwering enz.). *-, ow. 1. samenzweren; 2. plannen maken;
3. (fig.) op touw gezet worden; all that was -tiny, al
wat er werd gebrouwen. *_FUL bn. vol verraad, vol
samenzeringen * - TED. ('-tid), dw. bn. ontworpen enz.;
zie PLOT, bw. en ow. * - TER, ('-tur), m. v. 1. ontwerper,
- ster; 2. aanlegger, -ster. m. v.; the - of these woes, de
bewerker van deze ongelukken; 3. samenzweerder, -ster,
M. v. 5 -TING, dw. bn. ontwerpend enz. -, s. (het)
ontwerpen enz.; Zie PLOT, bw. en ow. 5 -TING-SCALE, S.
(lapdm.) reductie-tafel, -schaal, v. maatstaf, m.
Plotton, (plot'-tun), *...TOON, (-toen'), S. 1. kluwen; 2.
naaikussen, O.; 3. Zie PLATOON.
Plough, (plan), s. 1. ploeg, m.; swing -, ploeg zonder
gareel; wheel -, ploeg met gareel; to guide the -, den
ploeg mennen: 2. (fig.) landbouw, m.; speed the - ! moge
de landbouw bloeien ! 3. (timen.) ploeg -, kraalschaaf. v.;
to join by - and tongue, met ploeg en tong verbinden;
4. (boekb.) snoeiplank, v.; 5. (soort) loopwagen (voor
kleine kinderen), m. * - ALMS, s. (oudt.) ploegtiend, o.
* -BEAM, s. ploegbalk, grendel, M. * -BOTE, s. (oudt.)
toelage in hout tot reparatie van den ploeg, v.
m. 1. boerenknecht; 2. (fig.) lompe kerel, M. * -COULTER,
s. ploegijzer. 0. kouter. M. * _HALE, * -HANDLE, * -NECK,
-SHAFT, * -STILT, * -TAIL, s. ploegstaart, m. strijk
bord, o. * - IRON, 5 -KNIFE, s. 1. (boekb.) snoeimes, o.; 2,
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(timen.) sponningschaaf, v. * -LAND, s. 1. bouwland, 0.;
kiem, v. *-ALUM, S. (delfst.) pluimaluin . o. * -PLUCKT,
2.. akker, m. * -STAN, * -JOBBER, m . 1. land-, akkerman,
bn. 1. ontvederd ; 2. roemloos; gefnuikt. * -STRIKER, m.
boer; 2. (fig.) sterke kerel, m. * --MAN'S SPIKENARD, S.
pluimstrijker, vleier, m.
(plant.) vloo-, donderkruid, o . * -MONDAY, S. Maandag Plume, (ploem), bw. 1. (zich) de vederen likken, schoon na Drie - koningen, m. *-RAKER, s. ploegstok, in . * -SHAFT,
maken; 2. met vederen -, met pluimen versieren; 3.
s. ploegboom, m . * -SHARE, S. ploegschaar, V. * -SILVER,
plukken, de vederen uithalen; 4. overeind zetten als
s. (oudt.) ploegpenning,m . 5 -TRACES, s.mv. ploegtouwen,
penneschacht; 5. to - one's self' upon, (fig.) zich verhef-

0 . mv. * _WRIGHT, m. ploegen-, wagenmaker, m.
Plough, (plau), ow. en bw. 1. ploegen, beploegen
(het land, (fig.) de zee); 2. (zeev.) schuren, schuiven,
doorklieven; 3. (zeev.) doorgaan (van het anker); to with the keel, door de modder zeilen; 4. (timm.) to and tongue, met ploeg en tong verbinden; 5. (boekb.)
snoeien; 6. to - up, op-, omhalen (door den ploeg);
(fig.) vaneenrijten . * -ABLE, ('- i -ble), bn. (landb.) be-

ploegbaar. * -ED, (plaud), dw. bn. ge -, beploegd enz.;
zie PLOUGH . *-ER, ('-ur), m. landman, landbouwer, m.
* - ING, dw. bn. ploegend enz. -, s. 1. (het) ploegen

fen op, pochen op. *-LEss, bn. 1. vederloos, naakt; 2.
zonder pluim; 3. (fig.) roemloos . * -LET , ('-lit), s. vedertje,
pluimpje, o. *-NER, ('-nur), m. vederkooper, m.
Plumigerous, (ploe-midsj'-ur-us), bn. gevederd,gepluimd.
Plumiliform, (ploe-mil' -i-form), bn. veder-, pluimvormig.
Plumiped, (ploe'- mi-ped),bw. vedervoetig,met gepluimde
voeten. *-, s. vedervoetige (vogel), in.

Plummer, (plum'-mur), *-BLOCK, S. (stoomes.) kussen blok, o.; outend -, binnenstoel van den raderhalk.
5 -BLOCK-BOTTOM, s. (stoomw.) onderstuk van een kus -

senblok, o . * -BLOCK-COVER, s. kap van eery kussenblok, o.
enz.; zie PLOUGH, bw. en ow.; 2. (fig.) landbouw, m. j Plummet, (plum'-mit), s. 1. (zeen.) dieplood; 2. (timm.)
paslood; 3. looden wicht, lood; 4. (timen.) potlood, o.
S. ploeg- machine, v. -MAT CH, S. ploegwedstrijd, m.
Plumming, (plum'- ming), s. (mijnw.) peiling, boring, v.
Plover, (pluw'-ur), s. 1. pluvier (vogel), m.; golden -, Plumose, (ploe'-moos), *...ous, ('-us), bn. 1. gevederd,
;goud-pluvier; ringed -, ringpluvier; chattering, noisy -,
vol vederen; 2. gepluimd; 3. (plant.) vederachtig. *... OSITY,
schreeuwer (pluvier) ; 2 . (gem.) veile deern, v.
(-os'-i-ti), s. guiv. rijkdom -, .overvloed van vederen, m.
Plow, (plau), enz., Zie PLOUGH enz.
' Plump, (plump), bn., * -LY, bijw. 1. poezolig, vleezig;
Pluck, (pluk), s. 1. ruk, m.; he made a - at the knife,
the - sister, de poezelige zuster; he beheld a - partridge,
hij gaf een ruk aan het mes; 2. afval (van dieren); 3.
hij zag een vetten patrijs; 2. (gem.) dik on vet, gezond;
(gem.) moed , ul . hart o. *-, bw. -from, 1. uit-, afrukken;
3. (fig.) lomp; a -- lie, een fiksche leugen; to fall -,
2. plukken (vruchten enz.); 3. plukken (vogels); (ook
plomp neervallen. *-FACED, bn. dikwangig.
fig.) geld aftroggelen; to be -ed, geldeloos zin, leêge Plump, (plump), s. 1. zwerm, m.; 2. groep (boomera), V.
zakken hebben; 4. (met bijw.), to - away, oij, afrukken,
*-, bw. 1. out, up, opblazen, doen zwellen; 2. mesten,
afplukken; to - down, omverrukken, -halen; to - out,
dik en vet maken. * -, ow. 1. plompen, neerploffen; 2.
uithalen, -rukken, -scheuren; to - up, ontwortelen;
opzwellen. *-ED, (plumpt), dw. bn. gezwollen enz.; zie
(fig.) uitroeien; to - up courage, moed verzamelen, wePLUMP, bw. en ow. *-ERR, ('-ur), s. 1. voorwerp dienstig
der moed vatten. *-, ow. - at, plukken; to - at one's
tot iets op of uit te zetten (kussentje, chignon enz.), o.;
hands, zich aan de vingers plukken; to - up, weder
2. lompe leugen; 3. beslissende stem (in kiesvereeniginmoed vatten. "° -ED, dw. bra. af-, uitgerukt enz.; zie ' gen), v. -INCi, die. bn. opzwellend enz. -, s. (het)
PLUCK, bw. en ow. *---IxR, ('-ur), m. v. af-, uitrukker,
opzwellen enz.: zie PLUsip, bw. on ow. *--NESS, s. 1.
-ster, m. v. * -ING, dw. bn. af-, uitrukkend enz. -, I poezeligheid, vleezigheid; 2. dikbuikigheid; 3. rondheid,
s. (het) af-, uitrukken enz.; zie PLUCK, bw. en ow. *-Y, !
v. *-Y, bn. vleezig, dik en vet.
bn. (gem.) moedig.I
Plumule, (plop'-mjoel), s. (plant.) stengelkiem, v.
Plug, (plugh), s. 1. stop, prop; 2. (zeev.) smeerprop, v.; j Plumy, (ploem' -i), bn. 1. gevederd; 2. gepluimd.
hawse ---, kluisprop; scupper -, spijgatprop; shot -, , Plunder, (plun' -dur), s. 1. buit, m.; to pay one's self
smeerprop; vent -, zundgatprop; 3. houten pen, wig;
witli -, zich door plundering schadeloos stellen; 2. dief4. kraan; 5. (stoomw.) plug, kraan, v.; fusible safety --,
stal, in.; 3. bagage, v. boedel, in. *-, bw. -- of, 1. plunsmeltbare veiligheidsprop; 6. (heelk.) prop, v. 5 -BEAM, !
deren, rooven, berooven (van); they -ed the church of
S. stop, v. *-HOLE, s. prop-, stopgat, o.
its relics, zij beroofden de kerk van hare reliquieén; she
Plug, (plugh), bw. stoppen, proppen. *-GED, ('-id), dw.
was -ed of all, zij werd van alles beroofd . * -AGE,
bra. 1. gestopt; 2. (zeev.) gebuisd; - shells, gebuisde ! ('-idsj), s. (zeev.) verduistering van lading, baraterie, v.
granaten. *-GING, dw. bn. stoppend. --, s. (het) stoppen. I *-ED, dw. bn. geplunderd enz.; Zie PLUNDER, bw. * -ER,
Plum, (plum), s. 1. (plant.) pruim, v.; French, dried I
('-ur), m. plunderaar, roover, m. *-ING, dw. bn. plun-, gedroogde pruim; green, gage -, gele pruim, reine
derend enz. -, s. (het) plunderen enz.; zie PLUNDER, bw.;
claude; 2. rozijn, krent, v.; 3. sugar -, suikererwt; 4.
to go a -, (ruil.) op roof-, op maraude uitgaan.
(fig.) tonne goods (in Engeland),v. (100,000 pond sterling). Plunge, (plundsj), s. 1. dompeling, v.; to make a -,
*-CAKE, s. rozijnentaart, v. *-pix, s. pruimentaart, v. ^ dompelen, duiken; 2. nederstorting, v. val, m.; he made
*- PORRIDGE, s. rozijnensoep, v . * -PUDDIN G, S. 1. groote
a - into the crowd, hij wierp zich onder de menigte,
krententaart, V. -pudding, m.; 2. (delfst.) mika- kwarts,
- onder den drom; by -s, met horten en stooten; 3.
0. *-TREE, s. pruimeboom, m.
stap, m.; the first -, de eerste pas; 4. afgrond, wow. (fig.)
Plumage, (ploe'-midsj), s. 1. vederen, v. mv. gevederte, : ramp, v. *-, ow. - toto, 1. (in)dompelen; I -d in, ik
o.; 2. pluim, v.; 3. (heelk.) pluksel, o.
dook onder; 2, toesnellen, doordringen; to - into the
Plumassier, (ploe- mes-sier'), s. pluim-, vederbosmaker, m,
ranks, in de gelederen (der vijanden) dringen; the buffalo
Plumb, (plum), s. 1. lood; 2. paslood, o . * -LEVEL, * -LINE , !
-d after the horse, de buffel rende los na het paard;
t *-RULE, s. loodlijn, V. * --SFIAFT, s. loodrechte mijnput, ni.
to - into a war, (fig.) zich in een krijg wikkelen,
Plumb, (plum), ho. en bijw. 1. loodrecht, te lood, verti- storten; 3. (zeev.) stampen; 4. (rijsch.) springen en
caal ; 2. (fig.) plomp, eensklaps. *-, bw. 1. loodrecht
uitslaan (van paarden). *-, bw. 1. indompelen, instooplaatsen, - aanbrengen; 2. looden.
ten; to -- a dagger into the breast. een dolk in het hart
Plumbagin, (pluni-bee'-djin), s. 1. looderts, graphiet,
stooten; 2. (kerk.) doopen door indompeling; 3. (fig.)
o.; artificial -, loodasch. *-ous, ('-us), bn. loodertsachtig.
stooten, drijven, dompelen (in het ongeluk); to - a
Plumbago, (plum-bee's.
loodwit, o.
-gho),
nation into war, een volk in een krijg wikkelen; to - in
Plum.bean, (plum- bi-un), *...BEous, ('- bi -us), bn. 1. van
pleasing sleep, in een zoeten slaap dompelen. *-D,
lood, loodera; 2. als lood; 3. (fig.) dom.
(plundsjd), dw. bn. gedompeld enz.; zie PLUNGE.
Plumber, (plum'-ur), m. 1. loodgieter; 2. fabrikant van I Plungeon, (plun'-dsjun), s. duiker (vogel), rn.
looden werken (pijpen enz.), m. *-Y, ('-me-ri), s. (-ies), ! Plunger, (plundsj'-ur), in. v. 1. dompelaar, duiker, -ster,
-MACHINE,

1. loodgieterij, v.; 2. looden werken, o. mv.
Plumbic, (plum' -bik), bn. 1. tot lood behoorend, lood...; !

2. loodhoudend.
Plumbiferous, (plum-bif'-ur-us), bn. (delfst.) loodhoudend, -voerend.
Plumbing, (plum'-ing), dw. bra. loodrecht plaatsend enz.;

m. v.; 2. die toesnelt enz. *-, s. (werkt.) zuiger der
perspomp, m. *... ING, dw. bn. dompelend enz.; -fire,

(mii.) plongeerend vuur; - shot, plongeerschot. -, s. (het)
dompelen enz.; zie PLUNGE, ow. en bw.
Plungy, (plundsj' -i), ho. nat, vochtig.
Plunket, (plunk'-it), s. (very.) waterblauw, o.

zie PLUMB, bw. *--, s. (het) loodgieten, loodgieterij, v.
Pluperfect, (ploe'- pur-fekt), ho. - tense, (spraakk.) meer
Plume, (ploem), s. 1. veder, v.; 2. vederbos, m. pluim, I dan volmaakt -, tweede betrekkelijk verleden (tijd).
v.; 3. (fig.) palm. m. zegeteeken, o.; 4. (plant.) stengel- I Plural, (ploe'-rul), bn.. *-LY, hijw. 1. samengesteld; 2.
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veroorzaken ; veel onkosten hebben ; to pay out of
(spraakk.) meervoud: in the -, meervoudig, in het meer
voud. *- IsT, m. (recht.) bezitter van meer dan één ker- , one's own -. uit zijn eigen zak betalen; 2. vestzakje,
-,
1
veel
o.; 3. (fig.) beurs, v.; to be in -, aan de winnende
-ti),
s.
(-ies),
1.
(het)
i
rul'
m.
*TTY,
(ambt,
kelijk
hand zijn; you are in - by it, gij wint er bij; not to
meervoudige, veelheid, v.; 2. meerendeel; 3. (recht.) bezit
be out of - by it, er niet bij verliezen; I ani, ten
van meer dan één kerkelijk ambt, o. *- IZE, (ploe' -ruli pounds out of -, ik verlies er tien pond (sterling)
ajz), bw. (spraakk.) meervoudig maken.
bij; 4. biljartzak, m.; 5. zak(maat), m.; a - of hops,
Pluriliteral, (plu -ri-lit -e -rul), bn. meer dan drie letters
een zak hop; a - of wool, een halve zak wol. *- ROOK,
bevattend. *-, s. woord van meer dan drie letters, o.
s. 1. zakboek, o.; 2. brieventasch, v. *- DAGGER, s. dolk,
Plurisy, (ploe'-ri-zi), s. gmv. overvloedigheid, overtolponjaard, m. * -DTCTION ARY, s. zakwoordenboek, o.
ligheid, v.
*- FLAP, s. zakklep, v. *- GLASS, s. zakspiegeltje, o.
Plus, (plus), s. (alg.) plus (±), o. met, er bij, meer.
Plush, (plusj), s. 1. pluis, o.; 2. (plant.) (het) fluweel - j *-HANDKERCI{IEF, S. zakdoek, m. *- HAYS, s. (vog.)
I fazant -kip, v. *- HOLE. s. zak, m. *- KNIFE, S. zakmes,
achtige. *- FR, ('-sir) , m. (soort) visch, m.
o. *- LEDGER, s. (kh.) beurs -, notitieboekje, o. *- LTDS,
Plutarch, (ploe'-terk), m. Plutarchus (Grieksch schrijs. mv. zakkleppen, v. my *_moNEY. s. zakgeld, o.* -NETS,
ver), m.
*_NIAN,
hel),
m.
s.mv. biljartpennen.o. mv.*-PIacE,s.leg-, rekenpenning,
Pluto, (ploe'-to), m. (fab.) Pluto (god der
m. *- PISTOL, s. 1. zakpistool. v.: 2.veldfleschje,o.*--vo(-to'- ni -un), *- NTC. (-ton' -ik), bn. (nat.) plutonisch, tot
LUME, s. boekdeeltje in zakformaat, o.
het vuur behoorend; uit vuur ontstaan. *_MAN, * -NIST,
m. plutonist, aanhanger der leer dat alles uit vuur is Pocket, (pok' -it), bw. - up, 1. in den zak steken, 2. (gem.)
opsteken; 3. ontfutselen: 4. (fig.) slikken (een' beleedi
ontstaan, m. -NISM, S. plutonisme, n. leer dat alles
uit vuur is ontstaan. v.
I ging). -ED, ('-id), dw. bn. in den zak gestoken enz.;
Pluvial, (ploe'-vi-ul), ...IOUs, ('- vi-us), bn. regenachtig. i, zie POCKET. * -ING, dw. bn. in den zak stekend enz.
Pockiness, (pok'-i-nes), s. pokdaligheid, v.
*-. s. (r. k.) koorhemd, o.
Pl}viameter, .(ploe-vi-em'- i -tur), s. regenmeter (werkt.), Poco, (po' -ko), bijw. (muz.) een weinig.
Pocoson, (po -koo'-zun). s. (recht.) verbeterd moeras, o.
m. *...METRICAL, (-met'- rik -ul). bn. regenmetend.
Pluviose,(ploe-vi-oos'). s. Regenmaand (vijfde maand van Poculent, (pok'-joe -lent), bn. bekerend, aan den drank
overgegeven.
den Fransch.-republ. almanak, 20 Januari -19 Februari).
Ply, (plaj), s. 1. plooi., vouw, v.; 2. (fig.) plooi, ver- Poculiform, (pok'-joe-li -form), bn. bekervormig.
oefenen;
bezigen;
Pod,
(pod), s. 1. (plant.) schil, v. dop, m. huls, v.; - of
ouderde gewoonte, v. *-, bw. 1.
silk, pop van een zijdeworm;sweet-s, doperwten.* -PEP
bearbeiden; to - the oars. te hard roeien; to - the
needle, hard met de naald werken; to - the whip, do ! PER, S. Spaansche peper, v. *_WARE, s. peulvrucht. v.
zweep gebruiken; to - the ax, er op losslaan met de ! Pod, (pod), ow. 1. (plant.) in hulzen schieten, doppen;
2. opzwellen.
bijl; 2. krachtig doorzetten; to - business, handen uit de
mouw steken; to - with redoubled strokes, met verdub- j Podagra, (po -degh'-re), s. (gen.) voeteuvel, podagra,
the
hero
plied
him
I
(gem.) pootje, o. *...GRIL, (' -ik), -AL, bn. (gen.) jicht belde slagen den arbeid voortzetten;
with stones, de held wierp hem steenera toe; he plied her ; achtig, podagreus.
freely with the liquor, hij schonk haar het vocht in volle Podded, (pod'-id), dw. be. in hulzen geschoten.
teugen; 3. aandringen; (fig.) to - kith. petitions, met smeek - i odder, (pod'-ur), m. v. (landb.) inzamelaar -, -ster van
schriften belegeren. *-, ow. 1. wijken, toegeven; 2. zich peulvruchten, m. v.
oefenen, toeleggen, blokken; 3. zich spoeden; 4. op den Podesta, (po- des' -te), s. (oudt.) podesta (overheidspersoon in Genua, in Venetië), m.
weg staan om zijne diensten aan te bieden; 5. rijden -,
varen (tot overvoeren); 6. (zeev.) laveeren, bij den wind j Podge, (podsj). s. poel, m. moeras, o.
zeilen; to - back. teruglaveei en; to- up, opwerken; to Podium, (po'- di-um), s. 1. (oudh. bk.) vooruitstekende
zitplaats, - tribune, v.
- by short boards, opwerken niet korte gangen; to -to windward, den wind knijpen. *- ER, ('-ur), s. 1. Podosperm, (pod'-o-spurm), s. (plant.) vruchtvlecht,
v. - snoer, o.
werkman. (gem.) blokker enz., m.: zie PLY; 2. (zeev.)
good -, schip dat goed laveert, - opwerkt. -s. mv. 1. ! Poem,(po'-im), s. gedicht. dichtstuk, vers, o.; fugitive -s,
bascule (eener ophaalbrug) ; 2. nijptang. v. * - ING, I losse gedichten.
dw. be. oefenend, bezigend enz. -, s. (het) oefenen Poesy, (po' - i -zi), s. dichtkunst, poëzij, v.
Poet, (po' -et), m. dichter. m.; minor -, dichter van minenz.; zie PLY.
deren rang; - laureate. bekroonde dichter; - musician,
neumatie, (njoe-met'ik), *- AL, ('-ul), bn. tot de lucht
(oudt.) bard, minnezanger, m. *- LIKE, be. als dichter.
behoorend, lucht...; etherisch; - substance, luchtdeeltje;
*-s,
luchtkunde,
mv. 1.
Poetaster, (po' -et-es-tur), m. prulpoëet, - dichter, rijmeP- pump. - engine. luchtpomp.
laar, m.
pneumatiek; 2. geestenleer, v. *...MATOCELE, (-met'-o-siel),
s. (heelk.) windbreuk, v. *...MATOLOGICAI.. (-met-o-lodsj'- Poetess, (po' - i -tes), v. dichteres, v.
*...MATOLOGIST,
Poetic, (pso-et' -ik), *- AL, ('-ul), bn., *- ALLY, bijw. dichik-nl), bn. lucht -, geestbeschrijvend.
terlijk. poëtisch.
(-me- tol' -o-djist). m. luchtkenner, - beschrijver, m.
*...MATOLOGY, (- me- tol' -o-dji), s. gmy. luchtkunde, -be- 1 Poetics, (po -et'-iks), s. mv. kunst van dichten, leer der
poezij,
-les),s.
(heelk.)
I,
v.
schrijving,v. *...MAToasPAALOS, (- me-tom'- fe
Poetize, (po' -et-ajz), ow. dichten, poëtiseeren. *...ING,dw.
navelwindbreuk, v.
bra. dichtend.
Pneumonia, (njoe-mo'- ni -e), *...MONY, ('-mo -ni), s. (-ies),
longtering, v. 5 ...MONTC. (-mon' -ik), bn. (gen.) de longen Poetress, (po' -et-res), v. dichteres, v.
betreffend. -, s. (gen.) middel tegen de longtering, o. Poetry, (po' -et ri), s. gmv. poëzij, v.; minor -, gelegen heidsverzen; lyric -, lyrische poëzij; to read -, verzen
*,,.MONITIC,( -mo-nit'-ik),bn. tot de longontsteking behoolezen.
rend. *...MONITIS, (- mo-naj'-tis), S. (gen.) lóngontsteking,v.
Poetship, (po'- et-sjip). s. hoedanigheid van dichter, v.
Poa, (po' -e), s. (soort) gras. o.
Poach, (pootsj), bw. 1. zacht (doen) koken: 2. spiegel- Poggy, (pogh' -i), s. goudforel, v.
eieren klaar maken; 3. aanleggen, op touw zetten; 4. Pogh, (po), Pox! tw. foei! he!
gaten treden (in den grond); 5. wild stelen; 6. (fig.) roe- Poignancy, (pojn'-un -si), s. (-ies), 1. scherpte, v. (het)
bijtende: 2. (het) pijnlijke, vlijmende enz. *...NANT,
Ven. *-, ow. 1. wilddieverij plegen- 2. week zijn. f-,
('-unt), bra., - LY, bijes. 1. scherp, stekend; - sauce,
s. gmv. wilddieverij, v. *-ARD, ('-urd), s. wilde eend, v.
enz.;
zie
POACH.
pikante
saus; 2. pijnlijk, vlijmend; - pain, ondraaglijke
zacht
gekookt
*-ED, (pootsjt). dw. bn.
*-ER,('-ur),m. wilddief,m. *-INEss.('- i -nes),s. gmv. voch-pijn; - disgrace, bittere tegenspoed.
tigheid, weekheid, v. * -ING, dw. bn. zacht kokend enz. Point, (pojnt), s. 1,. punt, o.; 2. (Shak.) nestel; 3. haak,
m.: 4. (aardr.) landtong; 5. (drukk.) punctuur, v.; 6.
--, s. (het) zacht koken enz.; zie POACH. *- Y, bn. week.
(fig.) (het) puntige, pikante (van een puntdicht enz.); 7.
Pock, (pok). s. pok, V. * --ARRED, * --FRETTRN, * -MARKED,
oord, o. plaats, v. verblijf, o.; 8. hoogte, v.; culminating
be. pokdalig. * - HOLE, * -MARK, S. pokpit, pokdaal, v.
keerpunt; 9. oogenblik, moment, o.; at the - of
-,
pokhout,
o.
* -woon, s. (plant.)
death, op het punt van te sterven; at the --- of departing,
Pocket, (pok'•it), s. 1. zak, m. tasch, v.; breast -, borstop het punt van vertrek; 10. stand, staat, m.; he left oft
zak; to put in one's -, in den zak steken; (fig. van beat the - where he began, hij hield op waar hij begonnen
leedigingen enz.); to pick a -, een zak ledigen; (ook
zakkenrollen ; to leave out o f -, iem. groote kosten Í was ; he labored to bring the matter to that -, hij deed zijn
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best om de zaak op dat punt te brengen; 11. graad, m. Pointing, • (pojnt-ing), dw. bn. puntend enz. 't-, bn.
- at the cop, (plant.) getopt; - one way, met -, in één
hoogte, v.; boiling -, (nat.) kookpunt; freezing -, vriesrij. *-, s. 1. (het) punten enz.; zie POINT; 2. (taalk.)
punt; (fig.) - of excellence, trap van volkomenheid; lowest
punctuatie; 3. aanwijzing; 4. (zeev.) slurping (van een
- of degradation, laagste trap van schande, - van verend); 5. (zeev.) afzetting van het bestek, pointeering
bastering; ignorance cannot go beyond 1/ijs - verder kan
(der kaart), v.; - of a rope, rifseizing. * -LINE, S. (zeev.)
de onwetendheid niet gaan; 12. (taalk.) punt, o.; vowel -,
trensgaren, o. *- STOCK, s. (Shak.) voorwerp van spot, o..
klankpunt, -teeken; 13. punt(in het spel), o.; lie has won eight
-s, hij heeft acht punten gemaakt; 14. the four cardinal Pointless, (pojnt' -les), bn. 1. stomp, zonder punt, ongepunt; 2. (fig.) flauw, zouteloos.
s, (aardr.) de vier hoofdwindstreken; equinoctial -s,
evennachtspunten ; solstitial -s, zonnestilstandstijden; Pointsman, (pojnts'-men), m. spoorwegwachter, m.
vertical -, verticale stand (eener planeet); 15. (zeev.) Poise, (pojz), s. 1. gewicht, o. zwaarte, v.; 2. evenwicht,
o.; to rest in - with, in evenwicht zijn met; 3. tegenwicht,
kompasstreek, v.; seizing, slurping, v. strop, m.; coro. (ook fig.). *-, bw. 1. wegen; 2. gewicht -, zwaarte
rected -, verbeterde koers; dead -, dood punt; iron-,
schietlood ; - of a rope, geslurpt end (van een touw); ! geven aan, verzwaren; 3. in evenwicht brengen; to scales, een (weeg)schaal ajusteeren; 4. doen opwegen; to
reef-, rifseizing; 16. wenk, m. bevel, o.; 17. (saaist.)
- down, vederdrukken; 5. to - the oars, (zeev.) de
steek, m.; 18. kant, v.; - lace, kant (point) van Alenriemen gereed houden. * -ED, (pojzd), dw. bn. gewogen
con ; - ruffles,kanten lubben, - handboorden ; 19.
enz.; zie POISE. *5p• dw. bn. wegend: -, s. (het)
(spoorw.) beweegbaar spoor, o. ; self-acting -, zelfbewegende rail; meeting =-, veroenigingspunt; 20. - of i wegen enz.; zie POISE, bw.
distance, (gez.) gezichtspunt; in this - of view, onder -, ' Poison, (pojz'-un), s. vergif, o. *-ASH, * --OAK, * -TREE,
s. gif-, manzanilleboom, m. * -BERRY, s. gif bezie (soort
uit dit gezichtspunt, (inz. fig.); to set in a fair - of
nachtschade), v. 5 -Busti, s. (plant.) wolfsmelk, v. *-cup,
l(ght, in een gunstig licht plaatsen, (ook fig.); the
s. gifbeker, m. * -FANG, S. giftand, m. *FISH, S. ateworst men have their good -s, zelfs de slechtste menschen j
hebben hunne goede zijde; 21. vraagpunt, -stuk, o.; a 1 kelrog, M. 5 - GLAND, s. gif klier, v. * -NUT, s. (plant.)
braaknoot, v. kraanoog, o.
doubtful -, een twijfelachtig punt, - vraagstuk; in. what
- do we differ? in welk punt verschillen wij ?from - i Poison, (pojz'-un), bw. 1. vergiftigen, (ook fig.); 2. bederven, vergallen. * -ABLE, ('- i- bi), bn vergiftigbaar, te
to -, van punt tot punt; to be admirable in every -, I
vergiftigen. *-ED, ('-nd), dw. bn. 1. vergiftigd; 2. (fig.)
in alle opzichten te bewonderen zijn: -s of controversy,
punten vangeschil; in - of antiquity, uit het oog- . vergald. *-.E , ('-ur), m. v. vergiftiger, -ster, gifmenger,.
-ster, m. v. *-In G, dw. bn. 1. vergiftigend; 2. (fig.)
punt der oudheid;lie is beaten at every -, hij is aan
vergallend. -, s. (het) vergiftigen; - case, (recht.) geval
alle kanten geslagen (in de redeneering); armed at all
van vergiftiging. * -FUL, bn. vol vergif, venijnig. *-ous y
-s, (fig.) volledig gewapend; he was prepared at all -s
('-us),bn.,-LY,bijw. 1. vergiftigd; 2.venijnig, bij wijze van
for war or hunting, hij was volkomen uitgerust tot den i
krijg of de jacht; 22. zaak, v.; the main -, het hoofdpunt, j vergif; 3. (fig.) verderfelijk. 5 -ouswzsS, ('-us -nes), s. gmv.
1. (liet) vergiftige, - venijnige; 2. (fig.) (het) verderfelijke.
de hoofdzaak; to press a -, op een punt aandringen; to
Bire up a -, een punt opgeven, van een punt afzien; to Poitrel,(poj'- tril), s.1 (oudt.) borstplaat (voor paarden), v.;
2. borstlap (urim-hatumim der oud -joodsche hoogepriesmaintain one's -, zijn beweren staande houden ; to the
- ! ter zake ! to speak to the -, zich ter zake -, voet
tern), m.; 3. borstkuras, - schild, o.; 4. graveerstift, v.
bij stuk houden; this argument is not to the -, dit ar- Poize, zie PoiSF.
gument doet niets ter zaibo; the story is in -, dit ver- Poke,(pook), s. 1. zak,buidel,m.; to buy a pig in a -, zich een
kat in den zak koopen; 2. stomp, vuistslag, m.; 3. juk
haal is van pas; more to the -, meer niet de zaak
tot het temmen van ossen, o. *-wFzD, s. (plant.) soort
(liet onderwerp) overeenkomend; he made it a - to,
nachtschade (Zuid - Amerika), phytolacca, v.
hij achtte het zijn plicht te; 23. doel, o.; to pursue
one's -, zijn doel vervolgen; he gained, accomplished, Poke, (pook), bw. 1. opvullen, opstoppen; 2. poken, opcarried his -, hij bereikte zijn doel; to stretch a -,
poken; 3. - outtastend zoeken; 4. steken. stooten
(met de horens). *-, ow. - about, 1. rondtasten; 2. met
eerre zaak doordrijven; 24. (jag.) rust (der honden), v.;
de horens stooten. *-D, (pookt), dw. bn. gepookt enz.;
25. deun, zang, m.; - of war, krijgszang. * -BLANK, S.
zie POKE, bw. *-R, ('- ui), s. 1. pook, v.; as stif f as a -,
1. (mil.) kernschot; 2. wit, o. -, bijw. op het wit; (fig.)
zoo stijf als een staak; 2. vogelverschrikker, in. -. rn .
rechtstreeks, op den man af. *-BLANK LINT, s. (mil.)
poker, stoker, m. *...ING, dw. bn. pokend enz. -, bn.
V. lijn evenwijdig met do as der ziel (van het kanon).
* -DE-VISE, *_ DEVICE , S. 1. gezichtspunt; 2. naaldwerk,
kruipend, vleiend. -. s. (het) poken enz.; zie POKE.
o. -,bn. nauwkeurig,netjes . 5 -DE-VISE-CODIPAI\'IOn,S.wijs5 -STICK, s. (Shak.) plooi -, gaufreerijzer, o.
neus, m. *-oF-nnRSE, s. (mijnw.) vertakkingspunt. o. Polacca, (po - lek' -ke), *...LACRE, (-la'-kr), a. (oudt.) polak *-HEAD, s. kanten kapsel, o. - muts, v. 5 - HOLES,
ker (vaartuig). v.
s. mv. (drukk.) pointeer-gaatjes, o. mv. *-LACE, s. (kh.) Poland, (po' -lend), s. (aardr.) Polen, o. *-ER, ('-ur),
puntkant, v. *-SIAXER, v. kantwerkster, v. -, m. v.
*...LACK. M. v. Pool, M. Poolselhe (vrouw), v.
nestel -, gordelmaker, - maakster, m.v *- PLATE,s.(drukk.) . Polar, (po' -lur), bn. tot de polen behoorend; pool...; bear, witte ijsbeer; - circles, (aardr.) poolcirkels; punetueersehaar, v. *-wISz, brr. wijsneuzig, nuffig.
winds, poolwinden. *--ISCOPE, s. (nat.) polariseer-spiegel,
Point, (pojnt), bw. 1. punten, puntig maken; 2. aan m. *_STY , ('- i -ti), S. polariteit (der magneetnaald), v.
scherpen, slijpen; 3. aanwijzen (niet den vinger); who
*-IZATIOa, (- i -zee'-sjun), s. gmv. polarisatie, v.
soerer senld be -ed ed to, wiens aandacht ook gevestigd
zou worden op; 4. aanleggen (een vuurwapen), pointeeren i ('-ajz), bw. polariseeren, magnetisch maken. *_IE), dw.
bn. gepolariseerd. * -IZIaG, dw. ho. polariseerend.
(een kanon); 5. (taalk.) punctueeren, punten en komma's
zetten; 6. (boekh.) pointeeren; 7. (niets.) voegen; 8. poin- Polarchy, (pol' - ar -ki), s. veelhoofdige regeering, v.
toeren (een zeekaart);9.slurpen,insteken (rifseizings); -ed Polary, (po' -le-ri), ho. naar een pool neigend.
rope, geslurpt end; 10. to - out, aantoonen, - wijzen (met Polder, (pol' dur), s. polder. m.
den vinger). *-, ow. - at, after, to, 1. wijzen naar, I Pole, (pool), s. 1. paal, staak, m.; greasy -, kokanjemast;
2. groote stok, polsstok; 3. balanceerstok; 4. boom. m.;
- op; to be -ed at, met den vinger aangewezen -, nago - i
5. (timen.) smalle zijde (van een hamer), v.; 6. dissel
wezen worden; 2. zich keeren, - richten (naar); 3. (jag.)
(van een wagen), pompstok; 7. draagstok; 8. (zeev.)kleine
;
staan, rusten.
.
mast, m.; bare -s, zonder zeilen, voor top en takel;
Pointal, (pojnt'-ul), s. (plant.) stampertje, o.
harbor -, dukdalf; - of a boathook, sloephakesteel;
Pointed, (pojnt'-id), dw. ho. gepunt enz.; zie POINT. '
- of a studding sail, lijzeilspier; 9. draaibankwip; 10.
*-, bn., *-LY, bijw. 1. puntig, scherp, spits; - roof, i
meetroede (= 16'f., voet= 2,8 meter); 11. jachtspriet, m.;
(bk.) puntdak; 2. (fig.) scherpzinnig: 3. puntig, bijtend. j
12. (steer. on nat.) pool, v.; the north -, the south -, de
*-aEss. S. 1. puntigheid, v.; 2. (fig.) (het) puntige,
noord -, de zuidpool; the magnetic -s, de polen van een
- bijtende.
magneet. *-, m. zie POLANDER. *-ARBOR, S. (tuin.)
Pointel, (pojnt'il), s. 1. knopje; 2. stiftje, o.; 3. (fig.)
getralied prieel, o. * -ARE. s. 1. strijdaks; 2. scherprechkleinigheid, v. ziertje, o.
tersbijl; 3. (zeev.) enterbijl, v. * -BOLT, S. slotbout, m.
Pointer, (pojnt'-ur), s. 1. wijzer, m. naald, v.; 2. aan *--CAT, s. stinkdier (soort wezel), o. *-CLIFT, bn. met
wijzer, m. alles waarmede men wijst, wijsvinger; 3. (jag.)
palen gestut. * -DA`'Y, s. (kh.) grof zeildoek, o *-DUTIES,
staande hond; 4. (spoorw.) slaper, m.; 5. (kunst)etss. mv. havengelden, o. env. * -FISH. s. tong(visch), v.
naald, v.; 6. aaspunter (der naaldenmakers), m.
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* -HEAD, S. (zeev.) top van de bramsteng, m.; common - Polity,(pol '-i-ti),s.gmv. staatsregeling ,v.regeeringsvorm,in.
$tump-head, korte top; long - head, lange top. *-HEDGE, Polka, (pol' -ke), s. polka (dans), v.
* -FENCE, S. paalhegge, - schutting, v. *-HOOK, S. dis Poll, (pol), s. 1. (ontl.) achterhoofd, o. schedel, ni.; 2.
naamlijst, 3. stembus, v.; to demand a -, een stemming
-haak, m . * -MAST, S. (zeev.) mast en steng uit-selbom,
vragen; to watch the state of the--, de stemopneming
één stuk. * -PLATE, S. 1. stoelplankje, o.; 2. (spoorw.)
to be at the top of the -, de meerderheid heb
s.
bewaken;
*
-SCREEN,
vuurscherm
van
dwarsligger, ligger, m.
(bij eene stemming); 4. verkiezing, v.; 5. stembureel,-ben
stangen, 0. * -STAPLE, s. (wagenm.) disselkram, v.
o.; to go to the -, naar het stembureel -, ter stembus
* -STAR, S. (stern) poolster , V. ; altitude of the -,
gaan; 6. inschrijving der kiezers, v.; 7. kíkvorschjong o.
poolsterhoogte.
*-BOOK, s. inschrijvings-, stemmingsregister, o. *-C 4TPole, (pool), bw. 1. van palen voorzien; 2. stutten (met
TLE, s. rundvee zonder horens, o. *-cow, s. eenjarige
palen); 3. (zeev.) boomen; 4. wapenen (een magneet).*-D,
koe, v. *- CLERK, s . stemopnemer, opschrijver bij verkie(poold), dw. bn. gestut enz.; zie POLE, bw.
zingen, m. *-EVIL, s. (veearts.) kop -, nekgezwel, o.
Polemarch, (pol'-i-maark), s. opzichter van vreemdelin*-MONEY, *-TAX, s. hoofdgeld, (zek. belasting), o.
gen (in oud-Griekenland), m.
Polemic, (po-lem'-ik), m. twistschrijver, polemist, m. Poll, (pol), bw. 1. snoeien, toppen (boomen); 2. scheren
(schapen); 3. knippen, snijden (het haar); 4. maaien; 5.
*_, S. twistgeschrijf, o. *-AL, ('-ul), bn. twistschrijvend,
plunderen, berooven; 6. opschrijven, opteekenen (sternpolemisch. *-s, mv. (het) twisten in geschrifte, polemen). *-, ow. 1 stemlijsten opmaken; 2. stemmen.
miek, v. •
Polemoscope, (po-lem'-o-skoop), s. 1. krijgsverrekijker, Pollack, (pol'-lek), s. (soort) kabeljauw, m.
Pollard, (pol' -urd), s. 1. gesnoeide -, getopte boom, m.;
walkijker; 2. (gez.) zijdelingsche spiegel, m.
2. gesnoeid stuk geld, o.; 3. post (visch), m.; 4. hert
Poler, (po'-lur), s. roerstok, m.
zonder gewei; 5. zemelmeel, o. *-, bw. snoeien, toppen
Polenta, (po -len'-te), s. maïs-pudding, v.
(een boom enz.). *-ED, dw. bn. gesnoeid.
Poley, (po'-li), S. (plant.) polei, v. *-GRASS, s. wilde
Polled, (pold), dw. bn. gesnoeid enz.; zie POLL, bw.
^^ - polei, v. *-MOUnTAIN, s. bergpolei, v.
*-, bn. horenloos, ongehoornd, zonder horens.
Polianthes, (po-li-en'-this), s. (plant.) tuberoos, v.
Police, (po-lies), S. 1. policie, politie, v.; the - are searching Pollen, (pol' -in). s. 1. (plant.) stuifmeel, o. bloemstof,
v.; 2. fijn gebuild meel, o. fijne zemelen. V. mv. *--Afor, de politie doet nasporingen naar; 2. inwendig beRrous, (-ee'-ri-us), bn. uit meel bestaand.
heer,o. ° - couRT,s.rechtbank van enkele politie,v.*-MAN,
* _OFFICER, m. politiedienaar, -agent, m. * --OFFICE, S. Pollenger, (pol'lin-djur), s. rijs -, kreupelhout, o.
Pollennin, (pol -ho-in), s. (scheik.) bestanddeel van

politie-kantoor, -bureel, commissariaat van politie, o.
Policed, (po-liest'), 5 ... CIED, (pol'-i-sid), bn. aan wetten
onderworpen, door wetten geregeld.
Policy, (pol'-i-si), s. gmv. 1. staatkunde, v. regeeringsbeleid, o.; domestic -, binnenlandsche staatkunde, staats
foreign -, buitenlandsche staatkunde; it is-reglin;
sound -, het behoort tot een gezonde staatkunde; 2. regeering, V. beheer, o.; ecclesiastical -, geestelijk bestuur;
3. beleid, o. list; 4. polis (van verzekering), v.; life
-, polis van levensverzekering; indisputable life -, polis
van levensverzekering buiten contest; marine -, sea -,
polis van zee- assurantie; valued -, polis voor bepaald
bedrag; open -, polis voor onbepaald bedrag; wagering
-, polis van weddenschap; 5. renversaal (van geldbelegging), o.
Poling, (pool' -ing), dw. bn. stuttend (door palen enz.).
*-, s. 1. (het) stutten enz.; zie POLE, bw.; 2. (zeev.)
buitenbeplanking, blindeering, v.
Polish, (po'-lisj), bn. Poolsch; - wheat, Poolsehe tarwe.
Polish, (pol'-isj), s. 1. (het) polijsten, politoer, v. glans, m.;
2. (fig.) sierlijkheid, beschaafdheid, V. *-, bw. 1. polijsten, glanzen; 2. (fig.) beschaven, verfijnen; 3. sieren;
4. (schild.) retoucheeren, bijwerken; 5. to -- away, weg
- up, opwrijven, glanzen; (fig.) ontbolsteren,-wrijven;
verfijnen. *-, ow. 1. glans verkrijgen; 2. zich beschaven,
zich ontbolsteren . * -ABLE, ('-i-bl), bn. 1. polijstbaar; 2.
(fig.) vatbaar voor beschaving. *--ED, ('-lisjt), dw. bn.
gepolijst enz.; zie POLISH, bw. -, bn. beschaafd, gemanierd . * -EDNESS, ('-id-nes), s. beschaafdheid (van manieren), v. *-ER, ('-ur), m. v. 1. polijster, polijstster,
glanzer, glansster; 2. (fig.) beschaver, vormer, -ster (van
zeden enz.), m. v. -, s. bruineerstaal, o. * _ING, dw.
bn. polijstend enz. * -MENT, S. 1. (het) polijsten enz.;
zie POLISH; 2. glans, m. politoer; 3. vorming (van zeden),
v.• *-STICK, s. polijststok, m likhout, o. *- STONE, S.
polijst-, glanssteen, m.
Polite, (po-lajt'), bn. gepolijst, glad. *-, *-LY, bijw.
beschaafd, beleefd ; - manners, beschaafde manieren,
- zeden; to grow -, beschaafd worden; to do a - thing,
eene beleefdheid bewijzen; - literature, fraaie letteren;
to be -ly educated, beschaafd opgevoed zijn. *-NESS, s.

1. beleefdheid; 2. beschaving, v.
Politic, (pol'-i-tik), bn., 5 - LY , bijes. 1. staatkundig, po-

litiek; 2. verstandig, sluw. *-AL, (-lit'-ik-ul), bn.,*_ALLY,
bijw. 1. staatkundig; - character, staatsman, diplomaat;
- economy, staathuishoudkunde; - arithmetic, statistiek;
2. burgerlijk. *-s, s. mv. staatkunde, politiek, v.
Politicaster,(po-lit'-ik-es-tur),m. politieke tinnegieter,m.
Politician, (pol-i-ti'-sjun), m. 1. staatsman, diplomaat;
2. politicus; 3. verstandig -, sluw mensch, m.
Politize, (pol'-i-tajz), ow. 1. staatkundig handelen; 2.
over staatkunde redeneeren, politiseeren.
Politure, (pol'-i-tjoer), s. politoer, v.

bloemstof, o.
Poller, (pol' -ur), m. 1. (oudt.) barbier; 2. (boom)snoeier;
3.plunderaar;4.opschrij ver van stemmen,stemopnemer,m.
Pollicitation, (pol-lis-i- tee'-sjun), s. (recht.) geschrevene
belofte, eenzijdige verbintenis, v.
Pollinator, (pol- link'-tur), s. (lijken)balsemer, m.
Polling, (pol -ing), dw. bn. (beamen) snoeiend enz.
*-, s. 1. (het) boomen snoeien enz.; zie POLL; 2. stemming; 3. stemopneming, v . * -BOARDS, s.mv. beschotplan-

ken, s. mv . 5 -BOOTH . S. verkiezingslokaal, o.
Polliniferous, (pol -li-nif'-ur-us), bn. (plant.) bloemstof
voortbrengend.
Polliwig, (pol'-li- wigh), s. kikvorschjong, o.
Pollute, (pol-joet'), bw. 1. bezoedelen, bevlekken, ver
to - one's hands witli blood, zich de handen-ontreig;
met bloed bezoedelen; 2. schenden (den Sabbath); 3. (fig.)
bederven, doen ontaarden; would you - my joy? zoudt
gij mijne vreugd willen bederven? k-, *-D, dw. bu.,
*-- LY, bijw. bezoedeld enz.; zie POLLUTE. 5 -DNESS, S.
1. ezoedeling; 2. schandvlekking; 3. ontheiliging, v.
*-n, ('-nv), m. V. bezoedelaar, -ster; 2. oiitheiliger,
-ster; 3. bederver, bederfster, m. v. 5 ...rNG, dw. bn.,
-LY, bijw. bezoedelend enz. -, s. (het) bezoedelen enz.;
zie POLLUTE . *...ION, (-joe'-sjun), s. 1. bezoedeling, bevlekking; 2. ontheiliging, v.; 3. bederf, o.
Pollux, (pol'-luks), m. (fab. en sterr.) Pollux (m. n.).
Polly, (pol'-i), v. (vork. Nary), Maria (v. n.).
Polonaise, (po -lo-neez'). s. polonaise, Poolsche (vrouwen)jas, v. 5 ... NESE, (-niez'), s. (het) Poolsch (taal). -,
*...NOISE, s. (muz., dansk.) polonaise, v.
Polt, (polt), s. bof, slag, stomp, m. *-000T, s. borrel -,
paardevoet, m. -ED, bn. horrelvoetig.
Poltroon, (pol-troon'), m. v. lafaard, m. v. *-, bn. laf
vuig. *-ERY, ('-e-ri), s. (-les), lafheid, vuigheid, v.
Polverine, (pol'-wi- rien), s. (soort) houtasch (voor glas
-blazers),v.
Poly, (po'-li), s. (plant.) polei, v.
bn.
klankvermeer-ACOUSTIC,
Poly, (pol.'-i), bn. veel. *
derend . * -ADELPHIA, (-e-del'-fi-e), s. mv. polyadelphiën
(plantensoort met in groepen verdeelde stampertjes), v.
mv. * --ANDRIA, (-en'-dri-e), s. mv. polyandria (soort veel
planten), v . * -ANDRY, (-en'-dri), s. veelman--manige
nerij , V. 5 -ANTHUS, (-en'-thus), s. polyanthus (soort
sleutelbloem), m . * -ARCHY , (pol'-i-ark-i). s. (-ies), regeering van velen, v. * -AUTOGRAPHY, s. (het) vermenigvuldigen van eigen handschriften . * -BASITE, (-lib'-e-zajt),
s. (delfst.) soort ijzerzwart erts, o. *-CHORD, bn. veel
-CHREST, ('-krest), s. (apoth.) middel tot veel--snarig.*
soortig gebruik, o. * _cHROITE, ('-kro-ajt), s. (scheik.)
kleurbeginsel van saffraan,' o. *-CHROMATIC, bn. veelkleurig . 5 -- COTYLEDON, s. (plant.) meer dan tweezaadlobbigen. -ous, (-us), bn. meer dan tweezaadlobbig.
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*-GAMIA,(•ghee'- mi -e), s. mv.(plant.) veelslachtigen. -N,
(-un), bn. (plant.) veelslachtig. *-GAaIIST, (-lygh'-e-mist),
m. voorstander -, bedrijver der veelwijverij, m.
Mus, (-lygh'-e -mus), bn. 1. veelwijvig; 2. veelwijverij
plegend. -LAMT, (-ligh'-e -mi), s. gmv. veelwijverij, v.
*-GAR, (pol'-i- ghaar), m. woudbewoner, m. *- GASTRIC,
(-ghes'-trik), bn. (veearts.) met meer dan één maag,
veelmagig. *-GENOUS, (po -lidsj'- i -nus), bn. veelsoortig.
t-GLOT, (pol'-i- ghlot), bn. veeltalig. -, s. boek (inz.
bijbel) in verscheidene talen, o. *- GoN, (pol'-i- ghun), s.
(meetk.) veelhoek, m. -AL, (-ligti' -o -nul), *- GONOUS,
(-ligh' - un-us), bn. (meotk.) veelhoekig. *-GONUM, (-ligh'un-um), s. veelribbige plant, v. *- GoNoMFTRY, (- ghonom' -i-tri), s. gmv. veelhoeksmeting, v. *- GRAM, (pol' -ighrem). S. (meetk.) veellijnige figuur, v. *_ GRAPH,
(-ghref), s. veelschrijver, m. kopiéermachine, v. -Ic,
-ICAL, be. veelschrijvend. * -GRAPHY, (-ugh-re-fl). s.
1. veelschrijverij, v.; 2. cijferschrift, o. *- GYNIA, (-djin'i-e), s. mv. (plant.) veelwijvigen. *-GYNous, (-lidsj'-in-us),
bn. veelwijvig. *- GYNY, (-lidsj'-in -i), s. gmv. veel
t- HALITE, ('-he-lajt), s. (delfst.) soort roode-wijver,.
kalksteen, m. *- HEDRAL, (-hi'-drul), *- HEDROES, (- hi'drus), bn. (meetk.) veelzijdig. *-HEDRON, (-hi'-drun), s.
1. (meetk.) veelzijdige figuur, v.; 2. (gez.) vermenigvuldigend glas, o. *- LOGY, (lil' -o-dsji), s. gmv. veel
veelbespraaktheid, v. *- MATHic, (-met' -ik),-talighed,
bn. veelzijdig geleerd. *-MATBY, (- lym'-e-ti), S. gmv.
veelzijdige geleerdheid, v. * -MIGNITE, (-migh'-najt), s.
(delfst.) polymigniet (soort zwarte steen), m. *- MNITE,
(pol' -im-najt), s. (delfst.) polymniet (aoort gestreepte
steen), m. 5-MORPH, (pol -' -i- murf), s. (delfst.) veelvors
enige steen, m. -ous. ('-us), bn. veelvormig. *- NEae ,
i -niem), s. (soort) baars, M. *-NESIA, (- ni' -zji-e), S.
(aardr.) Polynesia, Australië, o. -x, ('-un). bn. Australisch. 5-NOME, (pol' - i -noom), s. (stelk.) volledige groothei, v. *-NOMIAL, (-no'- mi -ul). bn. veelledig. *- oNO:t1uS, (- on'-o -mus), bn. veelnamig. 5-oNOmY, (-on'-o-nii),
s. veelnamigheid, V. 5 -oPTRON, (- op'-true), *- 0PTRUM,
(-op -trom), s. (gez.) glas dat vermenigvuldigt doch ver
* -ORA5IA, (- o-raa'-me), s. (gez.) veelgezicht, o.-kleint,o.
Polyp, *-e, (pol' -ip), zie Poiveus. 5 -ARY, (pol'-i -peri), s. koraal, o.
Polypetalous, (pol-i- pet'-e -lus), bn. (plant.) veelbladerig.
...PHAGOUS, (po -lif'-e-ghus), bn. veelsoortig etend.
t.PHARSIACY, s. samengestelde geneesmiddelen, o. mv.
*...PHonlc, (-fon' -ik), *...Pnonous, (-lif'-e-nus), be. (muz.)
veeltonig, - klinkend. 5...PIION1sai, (-lif'-o-nism), t...PFIO1Y, (- lif' e -ni), s. gnly. veeltonigheid, v. *...PHONIST,
-life- eist), M. polyphonist (die veel tonen tegelijk kan
voortbrengen), buikspreker, nl. *...PIJYLL0S, (-lif'-it-us),
bn. (plant.) veelbladerig, 5...PIDoN, (lyp' -i -dun), *...PIER,
(- pol' - i -pjur), s. slakken -, poliepen - huisje, o. *-... P1F1ROLS,
(-pif'-ur-us), bn. poliepen - dragend, - voerend. *...PITE, S.
versteend slakkenhuisje, o. *...PODa. (pol'-i-pond), s.
veelvoet (insect), m. -, *...PODY, (- lip'-e-di), (plant.)
('-

bronvaren, V.

Polypous, (pol'-i -pus). bn. poliep -achtig. *...PUs, (...'i pus), s. (mv. polypi). (nat. h. en gen.) poliep, polypus, m.
Polyprismatic, (pol'-i-pril- met' -ik), be. veelprismatisch
(van kristallen). *...scopE,(' -i- skoop),s. vermenigvuldigend
glas, o. *...SEPALOUS, (- sep' -e -lus), bn. (plant.) met veel
kelkbladeren. *...sPAST, (pol'-i- spest), s. katrol, v.
*...SPERM, s. veelzadige plant, v. *...SPIRMous, (-spurm'us), bn. veelzadig. 5...STYLE, S. veelzuilig gebouw, o.
...SYLLABIC, (- sil- leb'-ik), -AL, bn. veellettergrepig.
...SYLLABLE, (- pol' - i -sil- i -bl), S. veellettergrepig woord,
0. *...SYNDETON, (sin'-di-tun), s. (red.) herhaling van het
koppelwoord, V. *...TECHNIC, (- tek' -nik), -AL, bn. veel kunstig, polytechnisch. 5 ...THALAMOUS, (- tel' -e-mus),.bn.
(plant.)met veelkamers. *...THEISM, (pol' - i -thi-ism).s. veel
*...THEIST, ('-thi pst), m. heiden,-godenm,. rijv
aanbidder van veel goden, m. -ic, -ICAL, ('- ik -ul), bn.,
--- ICALLY. i -ke -li), bijw. heidensch, veel goden aanbiddend. 5'...ZONAL, ( - zo'-nul), bn. veelkringig; - legas, (nat.)
veelkringige lens.
Pomace, (puns'-es), s. appeldrab, v. ciderdroesem, m.
*--ous, (-n ee'-sjus), bn. 1. tot appelen behoorend, ap
pel...; 2. appelen - voortbrengend.
Pornada, (po-mee' -de), s. (rijsch.) sprong om den zadel
-knop.m
Pomade, (po - meed'), s. pomade, haarzalf, v.
Pomander, (po-neen'-dur), s. reukbal, m.
('-
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Pomatum, (po - mee' -tum), s. pomade, haarzalf, v.
bw. met pomade insmeren, pomadeeren.
Poore, (poom), s. 1. appel, m.; 2. kernvrucht, v. *- CITRON,
S. geurige citroen, m. * -GRANATE, S. granaatappel, m.
*-TREE, S. granaatappelboom, m. *- PARADISE, s. para
M. * -ROY, (-'r0j), * -ROYAL, (-r0' -jul), a.-dijsapel,
koningsappel, m. * -WATER, POM WATER, s. koolappel,m.
Pome, (poom), ow. (plant.) in krop schieten.
Pomerania, (po - mi - ree' - ni -e), s. (aardr.)Pommeren(NoordDuitschland), o. *- N, bn. Pommersch; - dog, bastaardmops (hond). -, m. v. Pommer, m. Pommersche
(vrouw), v.
Pomey, (pom'-aj), S. (wap.) rondsel, o.
Pomiferous, (po -mif'-ur-us), bn. (plant.) appeldragend,
appelvoortbrengend.
Pommage, (poor.'-idsj), zie POMACE.
Pomme, (porn'), * - TTE, ( po- met'), S. (wap.) appel - kruis, o.
Pommel, (pum'-mil), s. 1. (degen -, zadel)knop, m.; 2.
(looi.) kambout, o. *-, bw. 1. boffen, stompen; 2. (looi.)
ribben (leder). 5-ED, ('-mild), dw. bn. gestompt enz.;
zie POSIMEL, bw. *- II\G, dw. bn. stompend enz. -, s.
(het) stompen enz.; zie POMMEL, bw.
Pommelion, (pom -mul'-jun), s. (kanon-)druif, v.
Pomological, (po -mo-lodsj'- ik -ul), bn. vruchten-beschrijvend, - kennend. 5...OGIST, (- mol' -o-djist), m. vruchten
kenner, m. *...OGY, (- mol' -o-dji), s. gmv.-beschrijv,
vruchten - beschrijving, - kennis, v.
Pomona, (po -moo' -ne), v. (fab.) Pomona (godin der
vruchten), v.
Pomp, (pomp), s. pracht, v. luister, glans, m. *-ATIC,
(-et' -ik), bn. prachtig, luisterrijk, met staatsie.
Pompei, (pom-pi'-aj), s. (oude aardr.) Pompeji (Italië), o..
Pompet, (pomp- it), s. (drukk.) stop, m.
Pompholyx, (pum'-fo-liks), s. (scheik.) zink -oxyd, o.
- bloem, v.
Pompion, (pum'-pi-un), s. (plant.) pompoen, meloen, v..
Pompire, (pem'- pajr), s. peerappel, m.
Pomposity, (poor- pos' - i -ti), s. gmv. 1. (het) prachtige;
2. hoogdravendheid, v. *...ous, (pomp'-us), bn., -LY, bijw.
1. prachtig, heerlijk; 2. hoogdravend. *...ousNESS,(pomp'
us -nes), zie POMPOSITY.
Pond, (pond), S. 1. vijver, m.; to dray a -, een vijver
maken, - graven; 2. vergaarbak; 3. waterloop; 4. (zeev.)
put tot bewaring van hout tegen bederf, m.; summit level
-, (waterw.) verdeelput. *-LILY, S. (plant.) waterlelie, v. *-wA ED. S. (plant.) waterhalm, m.
Pond, (pond), bw. 1. tot een vijver enz. maken, van
vijvers enz. voorzien; 2. Zie PONEER.
Ponder, (pon'-dur), bw. overwegen, bedenken. beschouwen. *-, ow. - on, over, denken, peinzen (over). *-ABILITY, (-e- bil' - i -ti), s. gmv. weegbaarheid, v. *--ABLE,
('- i -bl), bn. weegbaar. *-AL, ('-ul), bn. gewichts..., naar
gewicht. 5-ANC , ('-uns), s. gewicht, o. zwaarte, v. *-ATE,
('-et). bw. zie PONDER, bw. *-ATIoN, (-ee'-sjun), s.
weging, v. (het) wegen. *-ED, dw. be. overwogen enz.;
zie PONDER. *-ER, ('-ur), m. v. weger, weegster, m. v.
* -ING, dw. bn., -LY, bijw. overwegend enz. -, s.
(het) overwegen enz.; zie PONDER. *--OSITY, (- os' - i -ti),
S. 1. zwaarte; 2. (fig.) zwaarwichtigheid, v. *-ous, ('-us),
bn., -Lv. bijw. 1. zwaar; 2. belangrijk, zwaarwichtig;
3. drukkend, geweldig, hard; -- spar, zwaaraam e, v.
bariet, m. -NESS, S. 1. zwaarte; 2. zwaarwichtigheid, v..
Ponent, (po'- nent), bn. (oudt.) westelijk.
Pongee, (pon -djie'), s. (kh.) pongie (grove zijde), v.
Pongo, (pon' -gho), s. (nat. h.) woudmensch (soort orangoetang), m.
Poniard, (pon' -jard), s. ponjaard, dolk, Iii. *-, bw. doorsteken (met een dolk). *-ED, dw. bn. doorstoken (met
-

een dolk).
Ponk, (punk), s. nachtgeest, m. spook, o. heks, v.
Pontac, (pon' -tek), s. pontak (soort Médoc-wijn), ni.
Pontage, (pon' -tidsj), s. bruggegeld, o.
Pontee, (pon- tie'), s. (glasti.) stang, pijp, v.
Pontie, (pon'-tik), bn. (oude aardr.) Pontisch (tot de
Zwarte zee behoorend.)
Pontiff, (pon' -tif), m. (opper)priester, paus, bisschop, m.
* -Ic, (-tif' -ik), *-ICAL, ('-AI), bn., -LY, ('-e li), bijw. 1.
opper -, hoogepriesterlijk, pauselijk, bisschoppelijk; 2.(fig.)
heerlijk, heilig; pontificals, priesterlijk gewaad, - ornaat;
(ook) ceremoniën-boek der bisschoppen. *-ICALITY, ( -ik el'- i -ti), s. hoogepriesterlijke waardigheid, v.
(-tal' ik -et), S. 1. priesterschap; 2. pauselijk gezag, o. * -Ic,
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`- ICIAL, (-fi'-sjel), * -ICIA ^z, (-fl sjun), bn. hoogepriesterlijk, pauselijk. -, m.. pausgezinde, m.
Pontifice, (pont'-i-fis), s. brugvormig gebouw, o.
Pontine, (pon'-tien), bn. - marshes, (Rom. gesch.) de
Pontijnsche moerassen.
-Pontlevis, (pont'-li-wis), s. wip -, ophaalbrug, v.
Ponton, (pon-tun'), *...TOON, (- toen'), s. 1. (zeev.) ponton, schip voor gevangenen, o.; 2. (mil.) schipbrug, v.
* -BRIDGE, S. schipbrug, v . * -EER, (-ier'), m. (mii.)
pontonnier, bruglegger, m. *- TRAIN, S . (mil.) bruggen -,
pontontrein, - toestel, m.
Pontus, (pon' -tus), s. (oude aardr.) Pontus (Klein- Azië), o.
Pony, (po'-ni), s. (mv. -ies), 1. (rijstli.) hit, m. hitje,
rijdpaardje, o.; 2. weddenschap om '25 pond sterling
(bij wedrennen), v. * -CHAISE, s. kapwagentje, o.
Pood, (poed), s. pud (Russisch gewicht = 40 H; = 18
kilogr.), o.
Poodle, (poe'-dl), s. poedel (hond), m.; French -, krulhond.
Pooh, (poe), tw. och! he!
Pool, (poel), s. 1. poel, m. moeras, o.; the -, deel van
den Theems tusschen Londonbridge en Blackwall; 2 .
vijver; 3. (spel) pot, poel, M. *-COUNTERS, S. mv. (spel)
viesj es, beentjes, o. mv. * -ER, ('-ur), S. (looi.) roerstok ,
m. *- SNIPE, s. poelsnip (vogel), v. *-woRK, S. stamp- j

Dopeling, (poop'-ling), m. pausgezinde, papist, m.
Popery, (poop'-ri), s. gmv. 1. pausgezindheid, v.; 2.
pauselijk gezag, o.; no -! weg met de papen!
Popinjay, (pop'-in-djee), s. 1. papegaai; 2. houten vogel
(bij het boogschieten), 3. (fig.) windbuidel, zwetser, m.
*-COLOR, s. papegaai-groen, o.
Popish, (po' -pisj), bn., *-LY ; bijw. 1. pauselijk; 2. (spott.)
paapsch; - things,voorwerpen tot de r. l kerk behoorend;
to be -ly affected, pausgezind zijn; zich tot de r. k.
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kerk voelen heengetrokken.

Poplar, (pop'-lur), s. 1. populier(boom), m.; trembling -,
abeel(boom);Lornbardy -, Italiaansche populier; black-,
donkere populier; white -, witte abeel(boom); 2. Poplar
(voorstad van Londen). * -GALLS, S. mv. populierknoppen, m. mv . * -SLEEPERS, S. mv. (spoorw.) populieren
liggers, - slapers, m. mv . * -WALK, S. populierlaan, v.
Poplin, (pop'-lin), s. (kh.) popelien (stof), v.
Poplititeal, (pop-lit'- i-ul), *... LITIC, (-lit' -ik), bn. (ontl.)
tot den knieboog behoorend.
Popped, (popt), dw. bn. plotseling verschenen enz.; zie
Pop, ow. en bw.
Popper, (pop'-per), s pistool, v.
Poppet, (pop '-it), Zie PUPPET.
Popping, (ppp'-ing), dw. bn. plotseling verschijnend
enz. *-, s. (het) verschijnen enz.; zie Pop, ow. en bw.
molen, M.
Poop, (poep), S. 1. (zeev.) hut, kampanje, v.; -awning, , Poppy, (pop' -i), s. (-ies), (plant.) papaver, slaapbol, maan kop, In.; field -, klaproos; syrup of poppies, maankop -covering, tent, kampanjetent; royal -, bovenkajuit; 2.
siroop . * -COLOR, -ED, bn. hoogrood. * -IE AD, S.
achtersteven, m. * -LADDER, S. kampanjeladder, -trap, ;
(plant.) maankop , m. * -Jti ICE, S. heulsap , opium, o.
V. * --LANTERN, S. achterlantaarn, v. * -WORK, S. Spie - j
*-OIL, s. papaver-olie, v. *- SEED, S. papaverzaad, o.
gelbeeldwerk (tegen den achtersteven), o.
Poop, (poep), bw. (zeer.) to be -ed, een stortzee van Populace, (pop'-joe -Ies), *...LACY, ('-le -si), s. (-ies), geachteren bekomen. *-, ow. diep liggen. * -ING, dw. bn. j penpel, gemeen volk, o.
(zeev.) diep liggend. -, s. 1. (het) diep liggen; 2. Popular, (pop'- .joe -lur), bn., * -LY , bijw. tot het volk
behoorend, volks...; the - voice, de volksstem; - adstortzee van achteren, v.
ministration, volksbestuur; to make - to, render -, bij
Poor, (poer), bn., *-LY, bijw. 1. arm; as - as Job, zoo
bedeelde
the
parish
-,
armen;
het volk bemind (bekend) maken; (ook) op bevattelijkeu
Job;
the
-,
de
arm als
toon (iets) voordragen; - disease, volks -, endemische
den; 2. armzalig, beklagenswaard, arm; - fellow. arm
ziekte; - school, volks -, burgerschool. *-ITY. S. gmv.
man, arme kerel; - thing, arm meisje; - lithe thing,
1. volksliefde, - gunst; 2. volksgezindheid; 3. bevattelijk arm schepseltje, - kind; 3. dor, onvruchtbaar; 4. nietig,
beid, v. *-IZH:, ('-ajz), bw. aan het volk verstaanbaar
mager; 5. ziekelijk, erg; he is -, -lq, hij is gevaarlijk
maken, bevattelijk voorstellen. -D, dw. bn. verstaanbaar
ziek, - erg lijdend; 6. (fig.) armzalig, gebrekkig; - ciscourse, magere redevoering; - crop, magere oogst; - i gemaakt. * -IZING, ('ajz-ing), dw. bn. verstaanbaar
makend.
wine, schrale wijn; - plea, droevige uitvlucht; - coat,
versleten rok, - kleed; to have had a - night, een slech- 1 Populate, (pop'- joe -let), bw. bevolken. f-, ow. ver menigvuldigen. *-, bn. zie POPULOUS . *-D, dw. bn. 1.
ten nacht gehad hebben (van zieken); in my - opinion,
bevolkt; 2. vermenigvuldigd. *... ING, bn. 1. bevolkend;
naar mijne bescheidene meening. 5 -HOUSE, s. armhuis,o.
2. vermenigvuldigend.
* -JOHN, s. kabeljauw, m. *- LAWS , S. mv. armenwetten,
armwezen,
Population, (pop-joe -lee'-sjun), s. bevolking, v.; law of
v. mv. *-LAW ACT, S. (parlements)wet op het
-, normale toeneming der bevolking.
v. *-RATE, *_ TAX, s. armenbelasting, -taks (voor de
armen), v. *-'S-BOX, s. armenbus. v . * -SP[RITED, bn. Populin, (pop'-joe -lin), s. (scheik.) houtgeest uit popu-NESS,
s.
beperkt
verstand,
o.
liersehors,
m.
verstand.
beperkt van
Poorness, (poer' nes), s. gmv. 1. armoede, behoeftigheid, Populosity, (pop joe -los' - i-ti), s. volkrijkheid, v.
nooddruft; 2. (fig.) alledaagschheid, magerheid (van stijl Populous, (pop' -joe-lus), bn., * -LY , bijw. bevolkt, volk rijk. 5 -NESS, S. volkrijkheid, talrijke bevolking, v.
enz.); 3. dorheid, magerheid (van den grond); 4. nietigheid, zwakheid (van een bewering enz.); 5. dunheid, Porbeagle, (por'-bie -gl), s. (soort) haai (visch), in.
slechtheid (van stoffen enz.); 6. zwakheid, ziekelijkheid; Porcate, (por' -ket), *-D. bn. geribd.
Porcelain, (por' -slen), s. 1.porselein, o.; semi-nitrified
7. geesteloosheid, versaagdheid, v.
-, half verglaasd porselein, biscuit; China -, Japonese
Pop, (pop), s. 1. klap, slag, knal, m.; 2. pistool, v. *-, I
-, Chineesch -, Japansch porselein; 2. zie P c.TRSLAIN.
bijw. plotseling, onverwachts. * -. tw. plomp! krak! ;
* -GUN, S. klapbus (speelgoed) , v. 5 -VISIT, s. 1 . kort i * -CLAY, * -EARTH. S. - porseleinaarde, V. * -GLASS, S.
opaalsteen,m., -glas, o . * -SHELL, s. porseleinschelp, -slak,
bezoek, o.; (fig.) doktersvisite, v. ; 2. kwezelbezoek, o.
Pop, (pop), ow. 1. - upon, eensklaps verschijnen, - op- j v. 5 ... LANEOUS, (-lee'- ni -us), bn. porseleinachtig. *...L AÍ
4.
snel
gaan,
spoeden;
NITE
, (por' -sle-najt), s. 1. (delfst.) soort jaspis, o.; 2. ver3.
klappen,
knallen;
komen;2.
steende porseleinslak, v.
- at, uitschieten; (fig.) uitvaren; 5. (met bijwoorden), to
- away, off,
f hard wegloopen, beenen maken; - down, Porch, (portsj), s. 1. portaal, voorhuis; 2. porti ek (van
naar beneden rennen; to -forth, eensklaps te voorschijn ; groote gebouwen), o.; the -, (fig.) de school van Zeno,
- der stoïcijnen.
komen; to - in, plotseling binnenkomen, - binnengaan;
to - out, plotseling wegloopen, - verdwijnen, - ver I Porcine, (por' -sajn), bn. tot zwijnen behoorend; zwijns...:
varkens...; - species, zwijnsoorten.
schijnen; to - under, plotseling wegduiken; to - up,
plotseling opkomen, - opduiken; to - up again, weder i Porcupine, (por' -kjoe-pain), s. stekelvarken, o. egel, in.
*_eisa, s. zee -egel, m.
opduiken. *-, bw. 1. - into, in, plotseling instoppen;
to - one's finger upon a place, den vinger op een plaats ' Pore , (poor), s. 1. porie; 2. (ontl.) porie, V. zweetgaatje.
drukken, - leggen; 2. to - off, wegduwen, - dringen; to j o. -, ow. - on, upon, over, staren, turen (op); to
- upon a book, op -, in een boek turen; let hire - out, er uit gooien (een woord enz); uitsteken; to out his life, laat hem zijn leven met studeeren verslijten.
up, plotseling opsteken (het hoofd enz.).
Pope, (poop), m. Alexander Pope(Eng.dichter,1688-1744).. * -BLIND, bn. zie PURPLIND . *-R, ('-ur), m. 1. blokker;
2. zwoeger, m.
Pope, (poop'), m. 1. (r. k.) paus; 2. (Grieksche kerk) pope,
opperpriester; 3. soort (duiker)vogel, m *-FLY, s. koren- Porgee, *-GY, (por' -dgie), s. goudforel, v.
worm, m . 5 -JOAN, s. nain jaune, lindor. (zek. kaartspel), Poriform, (po' -ri-form), bn. poriën - vermis, poreus.
o. * - 'S - EYE, S. (ontl.) dij -vetklier, v. *- 'S READ, s. ra- Poriness, (po' -ri -nes), s. gmv. poreusheid, v. (liet) poreuse.
Poring, (poor'-ing), bn. turend.
gebol (bezem), m.
, Porism, (poor'-izm), s. (meetk.) gevolg (eener stelling),
Popedom, (poop'-dons), s. pausdom, o.
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0. *- ATIC . (-met'-ik), bn. (meetk.) als gevolg, bij wijze Portable, (port'-i-bl), bn. 1. draagbaar, vervoerbaar; 2.
van gevolg.
(fig.) draaglijk, te dulden. *-NESS, s. 1. draagbaarheid;
Poristie, (po-ris'-tik), * - AL, bn. zie PORISMATIC.
2. (fig.) draaglijkheid, v. *_ORGAN, s. (muz.) voororgel,
Porite, (po' - rajt), S. (nat. h.) cel - koraal, o.
o. *-sou, S. bouillonkoekje, o.
Pork , (pork), S. 1. varkensvleesch; 2. varken, zwijn, o.; Portage, (poort'-idsj), s. 1. vervoer, o.; 2. vracht, v.
-physic,(plant.)Amerikaansche nachtschade.*--BuTeHER,
porto; 3. (zeev.) loods-, havengeld, o.; 4. bijlast, m.
m. varkensslachter, spekslager, m. *-CIHop, s. varkensvrachtvrij goed (aan boord), o.; 5. overdraagplaats, v.
kotelet, V. -ribbetje, o. *-E &TIER, m. speketer, M.
Portal , (port'-ul), s. 1. (bk.) portaal, o. voorhof, m.; 2.
S. varkenspastei, v.
deur, poort, v.
Porker, (pork'-ur), S. zwijn, varken, o. *...ET, ('-it), Portance, (port'-uns), s. voorkomen, o. gestalte, hou

*...LINO, S. jong -, speenvarken, o.
Porosity, (po-ros'-i-ti), s. (-ies), poreusheid, v. *...ous,
('-rus), bn., --LY, bijw. poreus. *...ousNE^s, ('- rus-nes),
s. poreusheid, v.
Porphyritie, (por-fi-rit'-ik), bn. porfierachtig. *...aIZE,
(por'-fi-rajz), bw. tot porfier maken, porfiriseeren. *...RIZED, ('-rajzd), dw. geporfiriseerd.
Porphyry, (por'-fi-ri), s. (delfst.) porfier, o. *-SHELL,
S. (nat. h.) porfier schelp, v.
Porpoise, (por'-pus), s. 1. zeevarken, o.; 2. t fig.) (gem.)
logge kerel, m.
Porraceous, (por-ree'-sjus), bn. groenachtig.
Porreet, (por-rekt'; bn. horizontaal. *-ION, (- rek' -sjun),
S. horizontale richting, v.
Porret , (por' -it), *...$FY, ('-ri), s. (plant.) prei, ajuin, v.
Porridge, (por' -idsj), s. soep, v.: milk -, melksoep;
mess of -, kom met soep. *_DISH, S. soepschotel, m.
*- POT, S. soeppot, m.
Porringer, (por'-rin-djur), s. 1. kom, v. schaaltje, napje;
2. (heelk.) laatbekken, o.
Port , (poort), s. 1. haven. v.; free -, vrijhaven; close -,
-- closed, gesloten -, verboden haven; bonded -, entrepóthaven; crowded -, verstopte haven; outer -, buitenhaven; to block up a -, eene haven blokkeeren; to get into
a -, eene haven binnenloopen; to fetch, reach a
-, eene haven bereiken; to touch at a -, eene haven
aandoen; -- of delivery, losplaats; - under lee, haven
onder lij; 2. (stoomw.) opening, v. doortocht, m.; 3. poort,
v.; sally -, (vest.) potern,'geheime poort; 4. (zeev.) geschutpoort, ballastpoort, v.; half -, sham -, loose
poort; outering -, valreepspoort; light -, patrijspoortje;
row -- , roeipoort; chase -, jaagpoort; stern-chase -,
counter -, spiegelpoort; gunroom -, konstabels- kamerpoort; helm -, hennegat; lower deck -, tussehendekspoort; quarter -, halfdekspoort-, raft --, laadpoort; to
lower the yards a - last, de onderra's strijken; to ride
a - last, met gestreken onderra's ten anker liggen; to
lower down the -s. de poorten dicht maken-, 5. bakboord,
o.; to heel to -, over bakboord hellen; - the helm! bak
roer! hard a -! hard bakboord! 6. (zeev.)-bordh©t
inhoud (van tonnen), m.; 7. houding, gestalte, v.; 8. huiselijk beheer,o.;9. dracht,verheid (der stern),v.;1.9. (de) Ottomanische Porte, (het) Turksche hof; 11. port(wijn) m.
*--BAr5, s. portlegger, m. *- CAPTAIN , so. havenmeester,
m. *-- CANON, s. hooge -, ruiterlaars, v. *-cETL, s.
poortbekleeding,o . * -cHHARGIcs, * -DUES, S. mv., 5 -Tors,, S.
havenrechten, -gelden, o. mv. 5 -CRASS, s. jaagpoort, V.
*- CRAYON, S . teekenpen, V. * _EDGES, S . mv. poortkanten,
In. mv.; - lined, poortkanten met pool tlaken bekleed.
*_IRE, s. (mil.) gezwinde lont, v. lontstok. m.*-ooLlo,
s. brieventasch, v.; (fig.) to have, hold the -, minister van
buitenlandsche zaken zijn. *-GLAVE, ni, degendrager,
schildknaap, m . * -GRAVE, m waterschout, m. *-HINGE,
s. poorthengsel, o. *-HOvE, S. (geschut) poort- opening, v.
schietgat, o. *-HooK, s. poorthaak, m. 5 -LAST, S. (zeev.)
1, potdeksel; 2. dolboord, o. *--LID, s. poortbedekking, v.
*_LIGRT,s. kajuit-ramen, o. mv.*-MAN, in. havenwerker,
m. * -MOTF,s. rechtbank voor zeezaken, V . 5 -NAILS, S .mv.
spijkers voor poorthengsels, ui. mv . * -PIECE , S. (stoomw.)
sluit -, dekstuk, o. 5 - PADLOCK , S. valiesslot, o.*-RsvE,
m. waterschout, m. * --RING, 5 -SRACKLE, S. poortring,
m. *-ROPE, *-TLCKLE, s. poortschinkel, m. -talie, v.
*-- SAIL, S. ballastkleed, o. *_sALF, S. (kli.) 1. verkoop
bij aankomst (inz. van visch), m.; 2. goederen-veiling,
v. * -SIDES , s. mv. (zeev.) zijkanten der poorten, m. mv.
*-5ILL, s. poortdrempel, m. *-TIMBER, S. poorthout, o.
*-TOWN. s. havenstad, V. *-VEIN, S. (onti.) buikpoortader. v. * -VENT, S. wind-, brompijp (der orgels), v.
*-WINE, s. portwijn, m.; crusted -, belegen portwijn.
Port , (poort), bw. 1. dragen; 2. (zeev.) over bakboord
sturen; 3. to - about (fig.) ronddragen.

Porta, (poor -te), s. (oral.) poortader, v.

-ding,v.
Portass, (poort' -es), s. gebedenboek, brevier, o.
Portative, (port'-e-tiv), ba. draagbaar, zak...
Port-cullis, (po,urt -kul -is), s. 1. (vest.) valpoort, v.; ti.
naam van een der vier Engelsche staatsherauten, m.
*-, bw. (mil.) door valpoorten afsluiten, versperren.
* --ED, dw. bn. van valpoorten voorzien, afgesloten.
Porte, (port), s. (de) Ottomanische Porte, (het) Turksche
bewind; the Sublime -, de Verhevene Porte.
Ported, (poort' -id), bn. van poorten voorzien.
Portee, port-ie'), s. (wev.) inslag, gang, m.
Portend , (port-end'), bw. voorbeduiden, verkondigen.
* -Ell, dw. bn. voorbeduid. * -ING, dw. bn. voorbeduidend. 5 ... ENSION, (-ten'-sjun), s. (het) voorbeduiden,
voorteeken, o.
Portent, (por-tent'), s. slecht voorteeken, o. 5 --ous,
(-tent'-us), bn., -LY, bijw. 1. van kwade voorbeduidenis,
omineus 2. verbazend, reusachtig.
Porter, (poort' - nv), m. 1. deurwaarder, portier, m.; -of the verge, stafdrager, bode; 2. kruier, boodschaplooper: 3. zakkendrager. m.; 4. porter (Engelsch bier), o.
5 -A:N CrroR, s. (zeen.) porteranker (dat uit elkander genomen kan worden), 0. *-'s KNOT, s. hennepzeel, o. *_POT,
S. bierkan, v.
Porterage, (poort' -ur-idsj), s. 1. dracht, v. last, m. 2.
portierschap; 3. kruiersberoep; 4. draagloon, o.
Porterly, (poort' -ur-li), ba. kraierachtig, gemeen.
Portesse, - (poort'-es), s. gebedenboekje, brevier. o.
Portico, (por' -ti-ko), s. (bk.) portiek, zuilengang, v.
Portion, (poor'-sjun), s. 1. deel, o. portie, v.; 2. erfdeel,
o.; 3. huwelijksgift, v. *-, bw. -- out, 1. uit -, verdeelent
2. uithuwelijken (met een gave). *--ED, dw. bn. verdeeld
enz.;

zie

'outrun, bw.

* -ER, ('-ur), rn. v. 1. uit -, ver -

deeler; 2. begiftiger, -ster, m. v. *-rNG, dw. ba. uitverdeelend enz. -, s. (het) uit -. verdeelen enz.; zie
PORTION. *--rsT, aI. student uit een beurs, stipendiaat,
m. -, m. v deelhebber, -ster, m. v. 5 -LESS, bn. 1.
zonder huwelijksgift; 2. zonder erfdeel.
Portland -stone, (poort'-lend-stoon). s. Portland -cement, o.
Portliness, (poort'-li-nes), s. gmv. deftigheid v.
Portly, (poort'-li), ba. 1. deftig, grootsch; a - pride,
een edele hoogmoed; 2. dik, gezet; a wan of a -frame,
een zwaarlijvig man.
Portmanteau, (poort- men'-to), s. 1. mantelzak, m va
kapstok, m.
-lies,o.2
Portoise, (por' -tojz), s. (zeev.) potdeksel, dolboord, o.;
to ride a -, voor anker gekield liggen.
ortrait, (poor-trot). s. 1. beeltenis, v. portret, o.;
half-length -, buste (portret); full-length -, portret ten
voeten uit; to draw (take) a -, een portret schilderen,
- teekenen; to have, get one's - drawn (taken), zich laten
portrettoeren; to sit for one's -, poseeron. *-PAINTER, m.
V. portretschilder, -es, M. v. 5 -PAINTING, S . (het) portret
-schildern.*,bwpot
Portraiture, (poor'-tre-tjoer), s. 1. afbeelding; 2. (het)

portretschilderen.

Portray, (poor-tree'), bw. 1. afschilderen, afteekenen,
afnemen; 2. beschilderen; 3. (fig.) schilderen, beschrijven.
*-AL, ('-ul), s. schildering, v. (-treed'), dw. bn.
afgeschilderd enz.; zie PORTRAY . *-FR, (' -ar), M. v.
1. schilder. -es, m. v. portraiteur, m.; 2. (fig.) beschrijver.
m. beschrijfster, v . * -TNG, dw. bn. afschilderend enz.
, s. (het) afschilderen enz.; zie PORTRAY .
Portress, (poor'- tres), s. portierster. huisbewaarster, v.
Portugal, (por'-tjoe-ghul), s. (aardr.) Portugal, o. *...TUGuBsE, ('-tjoe-ghiez), ba. Portugeesch. -, m. v. Portugees, m. Portugeesche (vrouw). -, s. (het) Portugeesch
(taal).
Porwigle, (por' -wi-gl), s. jonge kikvorsch, m.
Pory, (poor -i), ba. 1. poreus; 2. vol poriën.
Pose, (pooz), s. 1. (way.) staand dier (met de vier ponten
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POS.

op den grond), o.; 2. verkoudheid, v. *-, bw. 1. verle- Posset, (pos' -sit), s. wei, hui, v.; plain -, hui van ongehopt bier. *-, bw. melk doen stremmen, hui maken.
gen maken. onthutsen, den mond snoeren; 2. strikvragen
* -ED, ('-id), dw. bn. gestremd (van melk). * - ING, dw.
doen aan. *- D, (poozd), dw. bn. onthutst enz.; zie Post,
be. stremmend (van melk enz.); zie POSSET, bw.
bw. *- R, ('-ur), m. v. die verlegen maakt, die onthutst.
-, s. strikvraag. v.; here is a - for you, die vraag zet Possible, (pos' - i -bl), bn., *...BLY, bijw. 1. mogelijk; as much
as -, as far as -, zoo veel -, zoo ver mogelijk; if -,
u pal. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. onthutsend. -, s.
zoo mogelijk; were it -, ware het mogelijk; how is it
(het) onthutsen enz.; zie POSE, bw.
--- ? hoe is . het mogelijk? can we possibly his love desert ?
Posited, (pos' -it-id), bn. geplaatst.
kunnen wij mogelijkerwijs van zijne liefde afzien ? 2. zie
Position, (po -zi'-sjun), s. 1. stelling, v. stand, m.; 2.
PERIIAPS. * ...BILITY, (- bil' - i -ti), S. (- isa), mogelijkheid, v.;
(fig.) gele genheid, v. staat, toestand, m.; 3. (het) stellen
there is a - that, het is mogelijk dat; there is no - of
(van een beginsel enz.); 4. grondstelling; 5. gedachte, v.
your doing service, er bestaat geen mogelijkheid voor
denkbeeld, o.; 6. (rek.) valsche positie, v.; 7. (zeev.)
hier van eenig nut te zijn; to preclude the - of, de
een
to
take
up
a
-,
u
punt, o. statie; 8. (mil.) positie, v.;
mogelijkheid; uitsluiten van beyond, without -, buiten
positie innemen. *- AL, ('-ul), be. een stelling betreffend,
de mogelijkheid.
tot en toestand behoorend.
Positive, (pos' - i -tiv), s. 1. vastheid, bepaaldheid,wezenlijk- Possum, (pos' -um), bijw. to act, play -, zich (als) doodhouden; zie opossum.
heid, v.het stellige;2.(muz. )voor -,handorgel;draaiorgeltje,
o.; 3. (taalk.) stellende trap, v. *-, bn., * - LY, bijes. 1. be- Post, (poost), bn. uitgezet, gehuurd (tot een aanslag).
*_, bijw. haastig, overijld.
paald, zeker, stellig,wezenlijk;this is -ly your handwriting,
dat is onmiskenbaar uw handschrift; I cannot speak -ly, Post, (poost), s. 1. post, paal, stijl, m. staak, v.; coin -,
draaiende staak; corner -, hoekstijl; iron -, ijzeren
met zekerheid kan ik het niet zeggen; - proof, daad
staak, - paal; king -, crown -, truss -, (bk.) gevelspits;
bewijs; to grow --, zeker worden; 2. uitdruk -werklij
to drive a -, een paal inslaan, - inheien; as deaf as a
ronde
woorden;
formeel; - words, uitdrukkelijke -,
-kelij,
-, zoo doof als een kwartel; 2. (zeev.) body -, voorste
- commands, nadrukkelijke bevelen; 3. bevestigd (in
achtersteven van een schroefschip; false --, buiten tegenst. van ontkennend); a - good, een werkelijk goed,
achtersteven; inner -, binnen - achtersteven; samson's -,
een voordeel; 4. scherp, afdoend, beslissend; 5. vast,
ruimstutbalken; stern -. main -, achtersteven; wharf
ontwijfelbaar; to be - as to a fact, een zaak met zeker
-, pier -, meerpaal; 3. baken, o.; 4. (rijsch.) horse -,
staande houden; she was - that, zij verzekerde -,-heid
hout om de teugels op te knoopen; starting -, afrijpaal
hield staande dat; 6. halsstarrig: 7. (recht.) maatschappe(bij wedrennen); 5. mijnstut, m.; - and stall, (mijnw.)
lijk, burgerlijk; - laws, burgerlijk recht (in tegenst. van
stutten en steigers; 6. (mil) post, m.; to hold -, to
natuurrecht); 8. (taalk.) stellend; the-degree, de stellende
maintain a -, een post houden, - bewaren; to take -,
trap; 9. (nat.) - electricity, positieve electriciteit, zich op zijn post begeven; to defend a - een post ver
poles, positieve polen. *-Nxss, *...iTY, (-tiv'- i -ti), S. gmv.
the - of honor, de post van eer; 7. post, m.-deign;
1. vastheid, wezenlijkheid, werkelijkheid; 2. uitdrukkepiket. o.; 8: post, m. ambt, o. bediening, v.; 9. (brieven) lij kheid, rondheid; 3. bevestiging; 4. juistheid, nauwgepost, v.; by to day's -, by this day's -, bij deze post,
zetheid; 5. zekerheid, v.; 6. (het) scherpe, afdoende, o.; 7.
per post van heden; by return of -, per ommegaande; the
halsstarrigheid, v. *...TIVISM, S. wijsbegeerte welke al- comes in at eleven, de brieven komen te elf uren aan;
leen naar stoffelijke bewijzen oordeelt, v. positivisme, o.
the penny -, de stadspost (te Londen); the general
PosTURE.
tjoer),
zie
Positure, (pos'-i-, de groote posterij; the foreign -, de buitenlandsche
Posna, (pos'-ne), s. (aardr.) Posen (Duitschland), o.
post; in due course of -, (kh.) ten behoorlijken tijde;
Posnet, (pos' -nit), s. klein bekken, kannetje, o.
10. (paarden)pocterij, v.; to ride -, per post rijden; to
Posological, (pos -o-lodsj'- ik -ul), be. (apoth.) tot de
travel -, met postpaarden reizen; 11. (deur)post, -stijl;
docimatie behoorend. *...LOGY, (pos -ol'-o-dji), s. gmv.
12. (werkt.) bout, m.; 13. (post)papier, o.; 14. (boekh.)
(apoth.) docimatie, leer der doses, v.
post, M. *-BILL, S. postwissel, m. *_Boy, m. postPospolite, (pos'-po- lajt), s. (oudt.) Poolsche militie, v.
rijder, postiljon, m. * -CAPTAIN, S. kapitein van een
Poss, (pos), s. waterval, m. *- TTuB, s. spoelvat, o.
linieschip, m. *_CARD, S. briefkaart, v. * -CHAISE,
Poss, (pos). bw. doen uitspatten, - uitspringen.
s. postsjees, V. * -DAY, s. postdag, m. *-DOCTOR,
Posse, (pos' -se), s. 1. (recht.) openbare macht, v.; - comim. kwakzalver, m. *-FREE, bn. vrachtvrij, franco.
tatus, weerbaarheid van een graafschap, landstorm; 2.
*-HASTE, bijes. met spoed, cito-cito; to ride -, koerier
menigte. v. drom, m.
rijden. *-- HACKNEY, S. huurpaard, o. (gem.) knol, m.
Possess, (pez-es'), bw. 1. bezitten, meester zijn van, (ook
*-HORN, S. posthoren, m. * -HORSE, s. postpaard, o.; to
fig.); what fury -es thee? welke razernij heeft zich van
change of -s, paarden verwisselen, pleisteren; keeper of
u meester gemaakt ? to be- ed, bezeten zijn (door een boothe -s, paarden-postmeester. *-HOUSE, s. 1. posthuis; 2.
zen geest); - yourself, wees meester over u zelven; Idon't
postkantoor, o. *-MAN, M. 1. postrijder; 2. brievenbestelknow what -ed me to go there, ik weet niet welke booze
ier; 3. (roil.) facteur, m. *-MARK, s. postmerk, o. *-MASgeest mij derwaarts dreef; to he -ed of, bezitten (iets);
TER, m. i. postmeester; 2. postdirecteur; 3.mede- provenier,
to - one's self of, zich in het bezit stellen van; all he
m. *-HILL, s. windmolen op (schragen), M. *-MOORINGS,
dies - of, (Steak.) alles wat hij bij zijn sterven bezit; to
s. mv. (zeev.) ankers en kettingen van corps -mort, o. mv.
be -ed of one's self, meester van zich zelven zijn; 2.
*-NOTE, s. postmandaat (der bank aan order), o.
voorzien (met, van); to - the mind with. den geest -,
-ocTAVO, S. (drukk.) klein - octaaf (formaat), o. *-orhet hart voorzien van; 3. zich meester maken van; 4.
FICR, S. 1. postkantoor. o.; general -, stadspostbijbrengen, overtuigen. *- ED, dw. bn. bezeten enz.;
enz.
-,
s.
; to be left at the -, poste- restante; letters
kantoor
PossESS,
bezittend
-I1OG,
dw. bn.
zie
bes. 5
directed -, brieven poste- restante; 2. administratie der
(het) bezitten enz.; zie PossEss, bw. *- ION, ('- sjun), s.
posterijen, v.; - department, postdirectie, postwezen.
1. bezit, o.; to come into - of, in het bezit komen van;
* -PAID, bn. fiianco; letters to be -, per vrachtvrije
to enter in -- of, in het bezit treden van ; to get - of,
brieven; the - office, kantoor der frankeering. *-STAGE,
in bezit geraken van; to take - of, bezit nemen van;
s. pleisterplaats (voor postpaarden), v. *-STAMP, S.
to give - of. to put in - of, in het bezit stellen van; to
postzegel, o. *TOWN, s. stad met postkantoor, - met
recover - of. weder in het bezit treden; bare -, naked
paardenposterij, v.
-, feitelijk bezit; writ of-, (recht.) bevel van in-bezitstelling; right of -, bezitrecht; to take a strong -, (fig.) Post, (poost), ow. 1. met -, per post rijden; 2. ijlen,
rennen, snellen; to - away, off, ijlings wegloopen;
het hart vermeesteren; 2. bezitting, v. goed, o.; foreign
to - on. hard voortloopen. *-, bw. 1. aanplakken; 2.
-s, buitenlandsche -, overzeesche bezittingen; 3. (het)
- up, (fig.) aan de kaak stellen (iets, iemand); 3. bebezeten zijn; (fig.) the fiend has gained - of hem, de
stellen, op de post doen (een brief); 4. (mil.) posteeren;
booze heeft hem bezeten.
uitzetten (een schildwacht enz.); to be -ed in a station,
Possessive, (pez-es'-iv), bn. bezittend, bezittelijk; the een post -, een ambt vervullen; 5. (boekh.) boeken,
case, (taalk.) de tweede naamval, genitivus; pronoun -,
inschrijven; to - up the books, de boeken overdragen,
bezittelijk voornaamwoord.
journaliseeren; 6. (zeev.) tot zeekapitein verlioogen; 7.
Possessor, (pez-es'-ur), m. v. 1. bezitter, -ster; 2. (kh.)
to - off, uitstellen, verschuiven.
houder, , -ster; 3. eigenaar, m. eigenares, v. *- Y, ('-e-ri),
dw. bn. 1. bezittend; 2. houdend; 3. (recht.) gerechtigd tot Post, (poost), vz. na, later. *-COMSIuNION, s. (r. k.)
gebed na het avondmaal, o. *-DATE, s. latere dagteebezit; - action, actie van bezit.

POS. - POT.

POS.
kening, v. -, bw. later dagteekenen, -dateeren. *-DATED,
dw. bn. later gedagteekend. * -DATING, OW. bn later
dagteekenend. *-DILUVIAL, * -DILUVIAN, bn. van na
den zondvloed. * -DISSEIZIN, S. (recht.) latere onteigening v. *- DISSEIZOR, m. (recht.) latere onteigenaar, m.
*-EA, (poost'-i-e), s. (recht) proces -verbaal van latere
verrichtingen, o. *- ENTRY, S. suppletie-aangifte (wegens
onvoldoende declaratie), V. * -EXISTENCE, s. (wijsb.)
liter bestaan, o. *- Fix, s. (spraakk.) toevoegsel, o. -,
bw. toevoegen. *-ISSUE, s. (recht.) kinderen uit tweeden
bedde, 0. mv. * -MERIDIAN'S, bn. 's namiddags. *-MOR TEM, (-mor'-tim), bijw. na den dood; a - examination,
een lijkschouwing. * - NOTE, s. banknoot betaalbaar op
tijd, v. * -NUPTIAL, bn. na het huwelijk (invorderbaar
enz.). *- OBIT, * -OBIT BOND, S. (recht.) schuldbekentenis
betaalbaar na het overlijden van een persoon, v. *- PoSITION, s. stelling buiten (achter) de lijn, v. *- POSITIVE,
bn. achter (een woord enz.) staand. * -REMOTE, bn.
opgeschoven, opgeschort. * -SCENILM, s. achtergrond van
een tooneel, in. *-SCRIPT, s, naschrift, postscriptum
(op brieven), o. *- TERM, bijw. na den termijn, te laat.
-, s. de latere dagvaarding, v.
Postable, (poost'-i-bl), bn. verzendbaar met de post.
Postage, (poost'-idsj), s. postgeld, o. porto, v.
Posted, (poost'-id), dw. bn. geplaatst enz.; zie PosT, ow.
en bw.
Poster, (poost'-ur), m. v. 1. aanplakker, -ster; 2. reiziger -,
-ster met postpaarden, m. v. *-, m. postbode, koerier,
M. *_, S. postpaard, o.
Posterior, (pos-ti'-ri-ur). bn., *- LY, bijw. 1. achter; 2.
nakomend, later, (ook fig.). *-s, mv. 1. (het) achterste,
2. nakomelingen, m. mv.; 3. achterstel (van een rijtuig),
0. * -ITY, (-or'-i-ti), s. gmv. gevolg, o. (het) latere.
Posterity, (pos-tur'-i-ti), s. gmv. nakomelingschap, v.
(dicht.) naneef, m.
Postern, (pos'-turn), bn. achter, loos, verborgen. *-, s.
1. achter-, geheime deur, v. poortje, o.; 2. (mil.) boze
poort, potern, v. * - GATE, s. achterpoort, v.
Posthume, (post' joem), bn. van lateren tijd, na...
*...uUMOUS, ('-joe-mus), bn. 1. nageboren; 2. achter-, na
-LY, bw: na 's vaders -, na des schrijvers dood.-gelatn.
Postic, (pos'-tik), hn. rugwaartsch.
Postil, (pos'-til), s. 1. kantteekening, noot, v.; 2. aanhangsel, 0. *-, bw. en ow. kantteekeningen maken; op den
rand aanteekenen. *- ED, dw. bn. op den rand aangeteekend, van kantteekeningen voorzien. *- ER, ('-me), M.
kantteekenaar, m. * - ING, dw. bn. kantteekenend.
*-LATE, ('-let), bw. ow. (oudt.) naar bijbeltekst prediken.
-LATION, (-lee'-sjun), s. prediking naar bijbelteksten, v.
- LATOR, ('-le-tur), m. bijbeluitlegger (van den kansel), m.
Postillion, (pos-til'-jun), m. postrijder, postiljon, m.
Posting, (poost' -ing), dw. bn. plaatsend enz. *-, s. 1.
(het) plaatsen enz.; zie POST, bw.; 2. boeking; 3. reis per
post; 4. verhuring van postpaarden, V.
Postique, (pos'-tik), s. (bk.) later geplaatst beeldhouw
-werk,o.
Postliminiar, (poost-li-min'-i-ur), *...LIMINIOUS, ('- i - us),
bn. (recht.) nakomend, later, nader. *...LIMINIUM, ('- i -um),
*...LIMINY, (-lim'-i-ni), s. gmv. 1. (recht.) terugkeer in het
land (bij de oude Romeinen), m.; 2. teruggave van vroeger onteigend goed, v.
Postpone, (post- poon'), bw. 1. verdagen, uitstellen; 2.
to - to, lager -, achteraf stellen, minder schatten. *- D,
(-poond), dw. bn. 1. uitgesteld; 2. achterafgesteld. * - MENT,
S. opschorting, v. uitstel, o. *- NCE, (-poon'-uns), s.
achterafstelling, minachting, v. *- R, (-poon'-ur), m. v.
uitsteller, -ster, opschorter, -tster, M. v. *...iNG, dw.
bn. 1. uitstellend; 2. achterafstellend.' -, s. 1. (het)
opschorten; 2. (het) achterafstellen.
Postulant, (post' joe-Lunt), m. v. (recht.) verzoeker, ver
-zoekstr,uplianm.v
Postulate, (pos'-tjoe-let), s. (wisk.) stelling die geen
bewijs behoeft, v. axioma, o. f -, bw. 1. aannemen zon
bewijs; 2. (recht.) verzoeken, requestreeren; 3. zich-der
aanmatigen. *- D, dw. bn. aangenomen zonder bewijs
enz.; zie POSTULATE, bw. *...ING, dw. bn. aannemend
zonder bewijs enz. -, s. (het) aannemen zonder bewijs
enz.; Zie POSTULATE. bw. * ... ION, (-lee'-Sjun), s. 1. aanneming zonder bewijs, v.; 2. (recht.) verzoek, o.; 3. bemiddeling; 4. vervolging, v. *...ony, (-post' j oe-le-te-ri),
bn. 1. verondersteld; 2. veronderstellend. *...UM, (-lee'tuin), s. axioma, o.
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Posture, (pos'-tjoer), s. 1. stelling, v. stand, m. houding,
postuur, o.; 2. richting; 3. (fig.) gesteldheid, v.; the ofpublic affairs, de stand der openbare aangelegenheden;
to be not in a - to, niet in staat -, niet bij machte zijn
te; in - of defence, in staat van verdediging; 4. schikking, v. *- MASTER, m. onderwijzer in de houding, m.
Posture, (pos'-tjoer), bw. in zekere houding plaatsen.
*-D, ('-tjoerd), dw. bn. geplaatst, gesteld. *...ING, dw.
bn. plaatsend, stellend.
Posy, (poo' -ei), s. (-ies), 1. zinspreuk, v. devies, o.; 2. ruiker
bloemen, m.
Pot, (pot), s. 1. pot, m. kan, kruik, v.; milk -, melkkan;
beer -, bierkan; pewter -, tinnen pot, - kan; money -,
spaarpot, varkentje; honey -, honigpot; grease -, vetpot; the charmed -, (Shak.) de betooverde ketel; to
put the - on the fire, den pot op het vuur zetten; 2.
bierkan, pint, v.; 3. (schoorsteen)pot, m. -kap, v.; 4.
(soort) papier, o.; 5. kroes, m.; casting -, glass-, smeltkroes; 6. (fig.) ondergang, m. verderf, o.; to go to -,
(gem.) naar de maan gaan. * -ALE, s. (landb.) draf, m.
* -BELLIED, bn. dik en vet, dikbuikig. 5 - BELLY, S. dikke
buik, m. 5 -BOY, m. bierjongen, -besteller, m. *- BUTTER,
s. pot-, kookboter, v. *- COMPANION, m. drinkebroer, (gem.)
zuiplap, m. * -GIRL,v.buffetmeisj e,o. j uffer,v. 5 -GREN ADO,
s. (mil.) vuurpot in branders, m. *- GUN, s. proppenblazer, m. * -HANGER, * - CRANE, S. schoorsteen -, pothaak, m. *-HERB, s. keukengroente, V. *-HooK, S.
schoorsteenhaak, m.; -s and hangers. (schrijfk.) op- en
nederhalen der pen, krabbelschrift. *-xoiTsE, s. kroeg,
V. bierhuis, o. 5 - LADLE, S. pollepel, potlepel, M. *-LID,
s. potlid, -deksel, o. * - LUCK, s. overschot (van een maal),
o.; to take -, het voor lief nemen (met een maal). *- MAN,
m. 1. drinkebroêr; 2. buffetbediende, j an, kellner,m.*_MAJORAM, S. tuinmarjolein, v. 5 - METAL, S. vertind koper. o.
* ___PANS. stoofpan, v. * -SISERD, * -SHARE,S. scherf, v. stuk,
0. * - STONE, s. delfst.) tufsteen, M. *-VALIANT, bn. dapper in de kroeg, - door den drank. *-WALLOPER, m. kie
-zertn
gevolge van verblijf (in Engeland), m.
Pot, (pot), bw. 1. potten, in een pot doen, planten; 2.
- up, bewaren (in een pot).
Potable, (pot'-i-bl), bn. drinkbaar. *-, s. drinkbaar
vocht, o. * -NESS, s. gmv. drinkbaarheid, v.
Potage, (pot'-idsj), zie POTTAGE. * -R, ('-e-djur), S. nap,
(soep)kom, v.
Potagro, (po-tegh'-ro), *...ARGO, (- aar'-gho), s. Westindisch
zuur, o. pickles, v. mv.
Potamologie, (pot-e- mol'-o-dsji), s. (-les), potamologie,
verhandeling over den loop der rivieren, rivierenkennis,v.
Potance, (po'-tuns), s. (uurw.) spilknop, m.
S. (timm.) zoetvijl, v.
Potash, (pot'-esj), *...ASSA, (-tes'-se), s. potasch, v. 5 ...ASsrUM, (es-si -um), s. (scheik.) potassium (metallieke basis
van potasch), v.
Potation, (po-tee'-sjun), s. drinkgelag, o. (het) drinken.
Potato, (po-tee'-te), x...TOE, s. (plant.) aardappel, m.;
waxy -, vooze aardappel; mealy -, melige aardappel:
mashed -s, aardappelen-soep; flour of -s, aardappels meel; kidney -, lange aardappel; Spanish -, zoete aardappel. * -FLOUR, s. aardappelmeel, o. *- STALK, s. aardappelstengel, M. *-STARCH, S. stijfsel, o.
Potatory, (po'-te-te-ri), bn. 1. drinkend, bekerend ; 2.
drank...; - power, kracht uit den drank geput.
Potch, (potsj), ow. en bw. (Shak.) steken, stooten, duwen.
Poteen, (po-tien'), s. Iersche whisky (drank), v.
Potence, (po'-tens), s. juk, o. kruk, v.
Potency, (po'-ten-si), S. (- ies), kracht, v. vermogen, o.
macht (ook fig.). v.
Potent, (po'-tent), bn., * - LY, bijw. 1. krachtig; - medicine, krachtig geneesmiddel; - argument, afdoende bewijsgrond; 2. machtig; - prince, machtig vorst. *- NEss,
-ACY, S. oppermacht, heerschappij, v.
Potentate, (po'-tent-et), m. vorst, souverein, potentaat, m.
Potential, (po- ten'- sjul), bn., bn., *- LY, bij w. 1. mogelijk,
vermogend; - mode, (taalk.) bijvoegende wijs; 2. innig,
innerlijk, vermogend; 3. (gen.) werkdadig. *-, *-ITY, s.
werkelijkheid, werkdadigheid, v.
Potentilla, (po- ten'-til-le), s. (plant.) zilverblad, o.
Potestative, (po- tes'-ta-tiv),bn. gezaghebbend, gebiedend.
Pothecary, zie APOTHECARY.
Pother, (poth'-ur), s. 1. drokte, verwarring; 2. stiklucht,
V. *-, ow. drokte -. rumoer maken. *-, bw. plagen,
kwellen. *-ED, dw. bn. geplaagd enz.; zie POTHER, ow.
V.
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en bw. *-ING, dw. bn. plagend enz. -, s. (het) plagen
enz.; zie POTHER.
Potion, (po'-shun), s. drankje, o.
Pottage, (pot'-tidsj), s. vleesch-, groentesoep, v.
Potted, (pot'-id), dw. bn. gepot enz.; zie POT. *-, bn.
- meat, verduurzaamd vleesch; - shrimps, garnalen in
blikjes.
Potter, (pot'-ur), m. pottenbakker, m.; -'s ware, potten
en pannen; -'s clay, pijpaarde; ---'s plane, pottenbakkersstang; -'s wheel, pottenbakkerswiel.
Pottern ore, (pot'-urn-oor), s. potten-glazuur, looderts, o.
Pottery, (pot'-e-ri), s. 1. pottenbakkerij; 2. potten- en
pannenfabriek, v.
Potting, (pot'-ing), dw. bn. pottend enz. *-, s. 1. (het)
potten enz.; zie POT; 2. (het) drinken, bekeren enz., o.
Pottle, (pot'-ul), S. 1. pot, m.; 2. Eng. vochtmaat (_ 2.27
liter), v.; 3. kegelvormig mandje, o.; a - of strawberries, een mandje aardbeziën. *- JOHN, S. (plant.) dolappel (Amerika), m.
Potulent, (pot' joe-lent), bn. 1. een weinig dronken, vet;
2. aan den drank verslaafd.
Pouch, (poutsj), s. 1. (lederen) zak; 2. (mil.) kruithoorn;
kardoeskoker, m.; 3. (mil.) patroontasch, v.; 4. (zeev.)
schot in het ruim, o.; 5. dikke buik,m. pens, v.; 6. (vogel-)
krop; 7. wangzak (der apen), m.; in - and bag, voetstoots, over den hoop. *-MOUTH, S. dikke mond, M.
*-TABLE, s. dames- naai-, werktafeltje, o.
Pouch, (poutsj), bw. 1. opsteken, in den zak doen; 2. opkroppen, -slikken (van vogels). *- ED, dw. bn. opgestoken
enz.; zie POUCH; - animals, buideldieren. *-ING, dw. bn.
opstekend enz. -, s. (het) opsteken enz.; zie Poucu.
*-MouTH, s. (gem.) dikbek, Ir..
Pouchong, (poe-sjong'), s. pouchong (soort zwarte thee ),m.
Poudrette, (poe-dret'), s. mest uit menschendrek, m.
Pouldavis, (pool'-dee-wis), s. pooldavis (soort zsildoek), o.
Poule, zie POOL.
Poulp, (poolp), s. (soort) weekdier, o.
Poult, (poolt), s. kieken, jong van een vogel, o. * - ERER,
('-ter-ur), m. v. poelier, -ster, m. v. -, m. (zeev.) pluimgraaf, m.
Poultice, (pool'-tis), s. heelpleister, v. *-, bw. pleisters
opleggen, pleisteren. *-D, dw. bn. gepleisterd. *...ING,
dw. bn. pleisterend. -, s. (het) pleisteren.
Poultry, (pool' -tri), s. (-ies), 1. gevogelte, o.; 2. Poultry
(naam eener wijk te Londen), m. *-HousE, s. kippenhok,
0. * -MARKET, s. hoendermarkt, v. *- YARD, S. vogel-,
hoenderhof, m.
Pounce, (paauns), s. 1. sandrak(poeder), o.; 2. puimsteen,
m.; 3. zakje met houtskool, o.; 4. klauw (van een dier);
5. slag, knal, m.; 6. gebroken werk (à jour), o. *-Box,
s. sandrak-busje, o.
Pounce, (paauns), tw. bons! krak!
Pounce, (paauns), bw. 1. met sandrak wrijven; 2. met
puimsteen bestrooien; 3. overteekenen, beprikken (een
teekenvoorbeeld). *-, ow. - upon, on, zich nederstorten,
vallen (op), bij den kraag vatten. *-D, dw. bn. met
sandrak gewreven enz.; zie POUNCE, bw. en ow.
Pouncet, (paaun'-sit), *- Box, S. 1. strooier, m. puimsteendoos, v.; 2. reukvat (met gaatjes), o.
Pouncing, (paauns'-ing), dw. bn. met sandrak wrijvend
enz. *-, s. (het) wrijven met sandrak enz.; zie POUNCE,
bw. en ow.
Pound, (paaund), s. 1. pond (gewicht), o.; avoir du poids -,
gewoon pond (= 453 gram); Troy -, pond Trooisch
(= 373,233 gram); half a -, een half pond; a quarter
of a -, een vierendeel pond; 2. pond sterling (munt =
20 Eng. shill. = f 12 min of meer Ned.), o.; a shilling
in the -, vijf ten honderd; six pence in the -, twee en
een half ten honderd; nine pence in the -, drie vierde
ten honderd; half a crown in the -, twaalf en een half
ten honderd; there was not a ,farthing in the -, er was
(bleef) niets voor de schuldeischers; matter of -s, shillings and pence, pure geldzaak; 3. houtzolder, m.; 4.
perk,o. * -BREACH,S. (recht.) verbreking van afsluiting, v.
*- CAKE,S. (soort) koek,m.*-FOOLrsH,bn. (geld-) verkwistend, los met geld. *-KEEPER, m. oppasser eereer schuts
-koi,vehdr
m. *- ovERT, s. schutskooi, v.
Pound, (paaund), bw. 1. (landb.) inperken, inkooien
(vee); 2. plat stampen; 3. afrossen, ranselen. * - AGE,
('-idsj), s. 1. (oudt.) pondrecht (zek. belasting); 2. (landb.)
hooi-, perkloon; 3. schatting-, taxeerloon, o.; 4. (kh.)
provisie (percentswijs), v. *- ED, ('-id), dw. bn. inge-
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perkt enz.; zie POUND, bw. *- ER, ('-ur), s. 1. stamper,
m.; 2. pondspeer, v.; 3. (landb.) Zie POUND-KEEPER; 4.
(roil.) stuk (geschut), o.; twelve -, twaalfponder; 5.
banknoot, v.; ten -, twaalfponds-banknoot; persoon die
twaalf pond inkomen per jaar trekt. *- ING, dw. bn.
(landb.) inperkend enz. -, s. (het) inperken enz.; zie
POUND, bw. * -MACHINE, * -MILL, S. stampmolen, m.
Poupeton, (poop' -i-tun), s. popje, kindje, o.
Poupics, (pau'-piks), mv. (kookk.) hutspot (van vleesch
en spek), m.
Pour, (poor), bw. 1. gieten, storten; to - water out of,
water gieten uit; to - into, gieten in; to - upon,
storten -, gieten op; to - upon the ground, over den
grond storten (vocht); 2. inschenken; 3. uitdampen,
opgeven; to - a stream of gas, een stroom gas (doen)
uitschieten; for thee the linnet -s his throat, (dichtk.) voor
U doet de weduwaal zijne tonen galmen; 4. (mil.) schieten,
werpen-, to - a broad scote, (zeev.) de volle laag geven;
5. (met bijw.), to - down, uitstorten; every one -ed down
thy praises, ieder bazuinde uwen lof uit; to - forth, doen
uitschieten; to - forth one's wishes, zijne wenschen uiten;
he -ed forth a very animated pleading in our behalf, hij
pleitte met warmte voor onze zaak; the soul -s itself
forth in prayers, de ziel stort zich in gebeden uit; to
- in, inschenken, ingieten; uitzenden; to - out in,
uitschenken, uitgieten; he -ed me out some drink, hij
schonk mij iets te drinken in; to - out sand, zand
strooien, (ook fig.); he -ed out his sorrows in her heart,
hij stortte zijn verdriet in haar hart uit; to - our a
sweet savor, een zoeten geur verspreiden; to - out prayers,
gebeden uitstorten; to - out sighs, zuchten lozen; to out grief, lucht geven aan zijne smart; I will - out my
fury on thee, (Bijb.) ik zal mijnen toorn op u zenden; to
- out verses, (spott.) verzen bij de vleet maken ; to - out
a train of sarcasms, een vloed van spotternijen uit
-werpn.
Pour, (poor), ow. 1. stroomen, vloeien; 2. stortregenen;
it -s, it is -ing with rain, het giet, liet stortregent;
it never rains, but it -s, (spr.) een ongeluk komt nooit
alleen; fast and hot -ed the ceaseless shot, (dichtk.) de
snelle en gloeiende kogels vlogen onophoudelijk; 3. in
menigte -, in drommen nederstorten (op); 4. (met bijw.),
to - along, in menigte voortsnellen; to - down, naar
beneden stroomen ; hard -, stortregenen; to - in, instormen; bij menigte indringen ; to - in upon, zich nederstorten op; to - on, zich werpen op. * - ED, dw. bn. gegoten enz.; zie POUR, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v. gieter, m. gietster, v. enz.; zie POUR, bw. *- ING, dw. bn.
gietend enz. -, s. (het) gieten enz.; zie PouR, bw. en ow.
Pour-presture, (poor-pres'-tjoer), s. (recht.) inbreuk (op
eens anderen grondeigendom), v.
Pout, (paut), s. 1. lamprei (visch), v.; 2. berghoen; 3.
jong (van vogelen), o.; pheasant -, fazant-kieken; turkey
-, jonge kalkoen; 4. (het) pruilen. t -, ow. - at, upon, 1. pruilen; -ing lips, hangende lippen; 2. - out,
(bk.) uitsteken, overhangen. * - ING, dw. bn., -LY, bijw.
1. pruilend; 2. (bk.) overhangend. -, s. 1. (het) pruilen; 2. (bk.) (het) overhangen.
Poverade, (pov'-ur- ed), s. pepersaus, v.
Poverty, (pov'- ur-ti), s. (-ies), 1. armoede, v. gebrek, o.;
to come to -, tot armoede vervallen (ook fig.); - of
language, armoede der taal; 2. armzaligheid, v.; - of a
composition, magerheid van een geschrift, - opstel.
Powder, (pau'-dur), s. 1. poeder, o.; hair -, haarpoeder;
rice -, rijstpoeder (poudre-de-riz, soort blanketsel); 2.
vijlsel, o.; brass -, kapervijlsel; diamond -, diamant
to reduce to -, tot poeder stampen; 3. (apoth.)-poedr;
geneespoeder, o.; - of fusion, zinkingsnuif; - of post,
kwakzalverpoeder; 4. buskruit, o.; detonating -, percussion -, fulminating -, knal-, donderpoeder; glazed -,
geglansd kruit; touch -, laadkruit ; priming -, monteerkruit; shooting -, sporting -, jachtkruit; bursting -,
springlading; to meal -, kruit malen ; restored -, ver
kruit ; rifle -, infanterie-kruit; - and shot,-malen
kruit en lood; (fig.) geld, centen ; 5. (fig.) snelheid, vlugheid, v. *-BAG, S. (kapp.) poederzak, m. * -BARREL, S.
kruitvat, 0. *-BLACK, s. zwartsel, 0. *-Box, S. 1. poederdoos; 2. strooibus, v. *-BRASS, s. strooilovertjes, o.
mv. *-CART, S. (mil.) kruit-, munitiewagen m. *-CREST,
s. 1. (zeev.) kruitkist ; 2. vuurkist, v. * -DUST, s. kruit
*- FLASK, * -CASE, * -HORN, S.-stof,anvegl0.
kruithoorn, m. *-FUNNEL, S. kruittrechter, m. *-INK,
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*_NESS, S. 1. doenbaarheid, uitvoerbaarheid; 2. bruik(ink -), S. poeder om inkt te maken, o. *- LOAVES, S. mv.
suikerbroodjes, o. mv. * -MAGAZINE, s. kruitmagazijn,
baarheid; 3. begaanbaarheid, v.
•0. * -MILL, S. kruitmolen, m. *- MINE, S. kruitmijn, v. Practical, (prek -tik -ul), bn., *- ia, bijw. 1. werkdadig,
werkelijk; his kindness was -, not in words, zijne vriend* -Mos-, S. (plant.) haarmos, o. * - PCFF, S. poederkwast,
M. * -RAIL, S. poedermantel, m. *- RooM, S. (zeev.)
schap bestond niet in woorden, maar in daden; 2.
kruitkamer, V. *_SAIL, S. (zeev.) kruitkleed, o. *- SUGAR,
bruikbaar, doeltreffend, practisch; a - trick, een slimme
S. gestampte broodsuiker, V. * -TROUGH, S. (zeev.) kruitpoets (aan iemand gespeeld). *- ITY, ('- i -ti), *-NESS, s.
bak, m.
1. werkdadigheid, werkelijkheid; 2. bruikbaarheid, v.
(het) doeltreffende, (het) practische.
Powder, (pau' -dur), bw. 1. tot poeder -, fijn stampen; 2.
poederen, poeieren (de haren); 3. bestrooien, suikeren; Practice, (prek'-tis), s. 1. werkelijkheid, practijk, v.; to
4. besprenkelen, zouten; 5. (fig.) bezaaien; -ed wild
put in, into -, in practijk brengen; to do for -, tot
oefening verrichten; the - of virtue, de uitoefening der
stars, met starren bezaaid. *- ED, ('-durd), dw. bn. gepoederd, bestrooid enz.; zie POWDER. *-ING, dw. be.
deugd; 2. gewoonte, v. gebruik, o.; he had made it his
- to, hij had het zich tot een gewoonte gemaakt, te;
poederend, bestrooiend enz. -, s. (het) poederen enz.
*- TI•B, S. pekelvat, o.
to be out of -, niet meer de gewoonte hebben; words
in -. gebruikelijke woorden; 3. uitoefening, praktijk (van
:Powdery, (pau'-de-ri), bn. 1. stof-, korrelachtig; 2.
wrijfbaar, te stampen.
een beroep, de geneeskunst, de rechten nez.), v.; forty
Powdike, (pau'- dijk), s. moerasdam, m.
years -, een veertigjarige praktijk; this disease is beyond
:Power, (pau'-ur), s. 1. macht, v. vermogen, o.; as much
my -, deze ziekte behoort niet tot mijn vak; chamber
as is in his -, voor zoo ver het in zijne macht is; uit al
-, (recht.) huispraktijk, V. consulten, o. mv.; to be in
zijne macht; to the utmost of/us -, uit al zijn vermogen;
good -, een goede praktijk hebben; a lawyer in high -,
he has no - to pay, hij is buiten machte -, hij is
een advocaat van grootera naam; 4. wapenhandel, m.;
artillery, gun -, oefening in het schijfschieten, - met
niet gemachtigd te betalen; - of utterance, vermogen om
te spreken ; beyond all - of endurance, alle geduld te
geschut; - of evolutions, hanteering der wapenen; exerboven gaand; to be under the - of, in de macht zijn van;
citie, v.; target -, (het) schijfschieten; mortar -, shell -,
to yet into one's -, in zijne macht krijgen; 2. volmacht,
oefening in het werpen van bommen enz.; to be called
.machtiging, v.; to furnish with full -s to, volle macht
out to -, tot het exerceeren geroepen worden; 5. (fig.)
geven om; to give - of' attorney, (recht.) volmacht verleekuiperij, intrige, v.; to essay -s on the fidelity of, de
nen ; 3. macht, v. gezag, o.; to come into -, tot de macht
trouw zoeken te ondermijnen van; foul -s, kwade prac--, tot gezag geraken; legislative -, wetgevende macht;
tijken; G. (rek.) practijk, v.
.executive -, uitvoerende macht; civil -, military -, Practice, (prek'-tis), bw. 1. uitoefenen, toepassen, in
burgerlijk -, militair gezag; - of life and death, recht
practijk brengen; to - virtues, deugden uitoefenen; they
van leven en dood; chief of -, machtig heer; 4. invloed,
are bound to - incessant vigilance, zij zijn verplicht onm. gezag, o.; to have - with, upon, macht -, gezag
ophoudelijk toe to zien, - oog in 't zeil te houden;
hebben over; 5. (fig.) kracht, v.; witli all the - of his
2. verrichten, doen; to - wicked works, slechte handelin.urm, met al de kracht van zijnen arm; he had no - to
gen verrichten; 3. uitoefenen (een beroep. de geneeskunst,
.rise, hij had de kracht niet op te staan ; - of mind,
de rechten enz.); to - gaining, aan het spel overgegeven
kracht (vermogen) van geest; - of argument, (fig.) kracht
zijn; 4. zich oefenen in; to - shooting, zich in het
van redeneering, bewijskracht; 6. mogendheid, v.; a naval,
schijfschieten oefenen; to - a piece of music, con stuk
-, eene zeemogendheid ; the great -s, de groote momuziek studeeren; 5. bezigen, gebruiken; to - artifice
gendheden; the smaller -s, de mogendheden van minupon, list gebruiken tegenover; he discov -red the deceit
deren rang; celestial -s, hemelmachten; -sof darkness,
-d upon him, hij bemerkte het bedrog tegen hem ge
machten der hel; 7. talent, o. bekwaamheid, v.; a person
-plegd.*,ow1(mi)xrcen,aouv;t„af great -, een man van veel talent; social -s, maat
with the rifle, met het geweer exerceeren; to - at a target,
gaven; colloquial -s, gave van onderhoud,-schapelijk
naar de schijf schieten; 2. gewoon zijn te; 3. uitoefenen
bespraakzaamheid; extemporary -s, talent van improliet beroep van, praktizeeren (als geneesheer, advocaat
'visatie, - van voor de vuist te spreken; 8. (stoomw. en
enz.); 4. studeeren, zich oefenen in; 5. - on, against,
werkt.) kracht; v.; actual -, effective -, nuttig vermomet listen omgaan (jegens, tegenover); to - on the su. gen; expansive -, uitzettingsvermogen ; horse -, paar
perstition of, op het bijgeloof speculeeren van; to -- on
an engine of forty horse -, een machine van-denkracht;
the horrors of, misbruik maken van den angst van; 6.
veertig paardenkracht: impelling -, machinevermogen;
kwade praktijken in het werk stellen; 7. proeven nemen.
moving -, motive -, beweegkracht; 9, kracht, werking
*-D, (' tist), dw. bn. uitgeoefend enz.; zie PRACTICE,
(van een geneesmiddel enz.); 10. (wisk.) macht; 11. krijgs-,
bw. en ow. -, bn. geoefend, bedreven. *- R, ('-ur), m.
legermacht, v. *- BLUE, s. b auwe verf, v. email, o.
v. uitoefenaar, -ster, m. v. practicus, m. *...ING, dw. bra.
*-LOOM, S. weefgetouw, o. * - NET, S. (kh.) bobbin-tulle,
uitoefenend enz. -, s. 1. (het) uitoefenen enz.; zie
PRACTICE, bw. en ow.; 2. practijk; 3. praktijk; 4. exercitie;
V. * -PRESS, s. stoompers, v.
Powerful, (pau'-ur-foel), bn., 5 -LY, bijw. 1. machtig,
5. studie; 6. list, intrige, v.
vermogend, krachtig; - navy, een krachtige marine; - Praetisant, (piek'- ti-zunt), m. (Shak.) volbrenger, m.
engine, krachtige machine ; - arrtument, krachtig argu- Practise, (prek'-tis), zie PRACTICE.
ment; - eloquence, wegsleepende welsprekendheid; 2. Practitioner, (piek- tisj'-un-ur), m. 1. practicus; 2.
werkdadig; - medicine, werkdadig geneesmiddel; -poison,
praktizeerend arts, advocaat enz.; 3. deskundige; 4. sluw -,
hevig vergif; 3. sterk, hevig; - heat, zware hitte; listig mensch, intrigant, m.
light, scherp licht. *- NESS, s. 1. (het) machtige, veel Prad, (prod), s. paard, o. klepper, m.
krachtige, afdoende; 3. (het)-vermognd:2.(ht) Praecipe, (pres' - i -pi), s. (recht.) bevel tot verrichting (van
werkzame, werkdadige.
iets), o.
Powerless, (pau'-ur -les), bn. 1. machteloos, krachteloos, Praecognita, (pri-kogh'- ni-te), s. mv. voorafgaande kun
onvermogend, zwak; 2. onwerkdadig. °- NESS, S. 1. mach-dighen,v.m
teloosheid, krachteloosheid, v. onvermogen, o.; 2. on- Praemunire, (prim-joe -najr'), s. (recht.) inbreuk op
werkdadigheid, v.
souvereine rechten, v.; to incur a -, buiten de wet gePówldron, (pool'- dran), s. (wap.) schouderstuk, o.
steld worden.
Powter, (po' -tur), S. kropduif (vogel), v.
Praenomen, (pri-no'-min), s. (oudt.) familienaam, van, m.
Pox, (poks), s. 1. (gen.) venusziekte, v.; 2. pokken, v. mv.; Praetexta, (pri-teks' -te), s. jongenstabbaard (der minsmall -, kinderpokken chicken -, waterpokken; cow-,
derjarigen bij de Romeinen), m.
koepokken; what a -! wel, voor den drommel ! - o' that! Praetor, (pri' -tor), Zie PRETOR. * -IUM, (-to'-ri-um), s. 1.
gerechtszaal, v.; 2. veldheerskwartier (bij de oude Ronaar den duivel er mee! *- ED, *-Y, bn. venerisch.
meinen). o.
Poy, (poj), s. balanceerstok, m.
Pragmatic, (preg-met' -ik), *- AL, ('-ul), bn., *- ALLY,
Pozzolano, (po- zo- lee' -ne), s. vulkanische asch, v.
('-e li), bijw. 1. bemoeiziek, indringend; 2. onderrichtend,
- Praam, (praam), v. praam, (plat vaartuig), v.
rodeneerend, voorlichtend; - sanction, (gesch.) pragmaPractic, (prek' -tik), zie PRACTICAL.
- Practicable, (prek'-ti-ki-bl), bn.,*...BLY,bij w. 1. doenbaar,
tieke sanctie. *-ALNESS, ('-ul -nes), s. gmv. 1. (het) bedoenlijk,uitvoerbaar, -lijk; 2. bruikbaar. 3. begaanbaar; 4.
moeizieke; 2. (hot) onderrichtende, (hot) pragmatische.
(mil.) aan to vallen, te bestormen. *...BILITY, (-bil'i-ti), Pragmatist ,(pregh'-me-tist),m.v. bemoeial,wijsneus,m. v.

PRA.-PRE.

PRE.

Prague, (preegh), S. (aardr.) Praag (Bohemen), o.
Prairy. (pree' -ri), s. grasvlakte (inz. in Noord - Amerika),

katie, v. *-, m. (spott.) predikant, m. * - MENT, S. (spott.)
predikatie, kwezelarij, v.
Preacquaintance, (pre-e-kweent'-uns), s. vroegere kennis, - bekendheid met, v. *...ACQUAINTED, bn. vroeger kennend, - wetend; - bekend (met). *...ADAMIC, (-e-dem' -ik),
bn. vóór Adams tijd. *...ADAMITE, (-ed'-Om-ajt), m. preadamiet (bewoner der aarde vóór Adam), m. *...ADMINISTRATION, S. vroeger bestuur, - beheer, o. *...ADMONISII,
bw. vroeger vermanen. *...ADMONITION, s. vroegere ver
-manig,v.
Preamble, (pri-em'-bl), s. voorafspraak, voorrede, inleiding, v. *-, bw. laten voorafgaan, inleiden. *- D, dw..
bn. ingeleid enz.; Zie PREAMBLE, bw. 'i... AMBULARY, (- em'bjoe-le-ri), *...AMBULOUS, (- em'-bjoe -lus), bn. inleidend,.
voorafgaand. *...AMBULATE, (- em'-bjoe-let), ow. voorafgaan,.
-loopen. *...AMBULATION, (-em'-bjoe-lee'-sjun), S. 1. voorafspraak, v.; 2. (het) voorgaan. *...AMBULATORY, (- em'bjoe-le- te -ri), bn. voorafgaand, gaande vóór. *...APPOINT,
bw. vroeger benoemen enz.; zie APPOINT, bw. -MENT, S.
vroegere benoeming, v. *'...APPREHENSION, s. voorbarige
meening, v.
Prease, (priez), s. gedrang, o. enz.; zie PRESS.
Preassurance, (pri-es-sjoer'-uns), s. vroegere -, voorafgaande verzeker ing, v. 5 ...AUDIENCE, S. (recht.) rangordeder advocaten ter terechtzitting, v.
Prebend, (preb'-end), s. (r. k.) prove, v. pf ovenierschap,
o. *-, m. provenier, m. * - AL, (pri-bend'-ul), *- ARY,..
(preb-end'-e-ri), bn. tot een provenierschap behoorend,
proveniers... * - ARY, m. provenier, m. *- ARYSHIP, S.provenieschap.
Precarious, (pri-kee'-ri-us), bn., * - LY, bijw. 1. kortstondig; 2. onzeker, wankelbaar; 3. uit gunst bezittend,.
afhankelijk. *- NES5, S. 1. kortstondigheid; 2. onzekerheid, wankelbaarheid, v.; 3. bezit uit gunst, o.
Precative, (prek'-e-tiv), *...TORY, ('-e- te -ri), bn. smee-
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V. weiland, o. * - DOG, * -SQUIRREL, S. Westindischo
marmot, V. *-WOLF S. weidevos, m.

Praisable, (pree' -zi•bl), bn. prijselijk, lofwaard.
Praise, (preez), s. 1. lof, m. loftuiting, v.; to God glory
and -, Gode zij lof en eer; to bestow - on, den lof ver

to speak in one's -, tot iemands lof spre--breidnva;
lofwaard, aanprijzenswaard.
roemloos; zonder eer. *-woRprijzenswaard. 5 -WORTHIprijzenswaardigheid, v.
Praise, (preez), bw. - for, 1. prijzen, loven, verheffen;
2. verheerlijken, roemen, eer bewijzen aan. *- D, dw.
bn. geprezen enz.; zie PRAISE. *-R, ('-ur), m.
die
prijst, - roemt enz., verheerlijker, -ster, m. v. *...ING, dw.
bn. prijzend enz. -, s. (het) prijzen enz.
Pram, (preen), *- E, (preem), s. (-s), praam (plat vaar
-tuig);kanoerslp,v.
Prance, (praans), ow. (rijsch.) 1. steigeren; 2. (fig.) pralen, pronken (inz.'te paard). *- R, ('-ur), s. 1. steigerend
paard; 2. pronkpaard, o.; 3. (fig.) pronker, praler, m.
*-D, (praanst), dw. 1. gesteigerd; 2.. gepronkt. *...ING,
dw. bn. 1. steigerend; 2. pronkend. -, s. 1. (het) steigeren; 2. (het) pronken.
Prank, (prenk), s. 1. grap, v. streek, m. guiterij, poets, v.;
she play -s on each other, zij doen elkander allerlei
guiterijen; he plays his -, hij voert allerlei kwade streken uit. *-, bn. dartel, guiterig. k -, bw. opsieren, opsmukken. 5 -ED, *-T, dw. bn. opgesmukt. *- ER, ('-ur),
m. pocher, poppegek, m. * - ING, dw. bn. opsmukkend.
-, S. (het) opsmukken. *- ISH, bn. opgesmukt, ijdel.
Prase, (preez), S. (delfst.) groene kwarts, o. smaragd -

ken.

*- FUL, ('-ful), bn.
*-LESS, bn. onlofwaardig,
THY, bn., * -WORTHILY, bijw.
NEss, s.

v.

moêr, v.
Prasinous, (prez'- i -nus), bn. grasgroen, glanzend groen.
kend, biddend.
Prason, (pree' -sn), s. 1. (plant.) look; 2. zeegras. o.
Prate, (preet), s. gepraat, gebabbel, gesnater, o. -, ow. Precaution, (pri-kao'-sjun), s. 1. voorzorg; 2. behoed

praten, babbelen, snateren. *-, bw. brabbeltaal uiten.
*-R, ('-ur), m. v. babbelaar, -ster, m. v. * -- ING, dw.
bn., *- LY, bijw. pratend, babbelend. -, s. gebabbel,o.
Pratique, (pret - lek), s. (zeev.) 1. practica, vrijheid om
te landen, v.; to admit to -, de quarantaine opheffen;
2. landingsbrief, m. - bewijs, o.
Prattle, (pret' -tl), s. gebabbel, gekout, gewauwel, o. ow. babbelen, snateren. *- D, dw. gebabbeld. * - MENT,
s. gebabbel, o. *-x., ('-ur), m. v. babbelaar, -ster, m. v.
*...ING, dw. bn. babbelend. -, s. gebabbel, o.
Pravity, (prev'- i -ti), s. verdorvenheid, boosheid, v.
Prawn, (praon), S. aliekruik (insect), zeegarnaal, v.
Praxis, (preks'-is), s. gmv. praktijk, uitoefening, v.
Pray, (pree), ow. - to, bidden, smeeken; she -ed for
prosperity to her son, zij bad om voorspoed voor haren zoon;
thou shalt - to heaven for peace, but - too late, gij zult
den hemel om vrede bidden, doch gij zult te laat bidden;
the victory so long -ed for, de zoo lang afgebeden overwinning; -, why did he set out? waarom is hij vertrokken, als ik u vragen mag? -, be seated, zet u, als 't u
belieft. *-, bw. 1. verzoeken, vragen, smeeken om; 2.
(recht.) eischee. *- ED, (preed), dw. bn. 1. gebeden, gesmeekt; 2. verkocht.
Prayer, (pree' -ur), s. 1. gebed, o.; the Lord's -, het gebed
des Heeren, het Onze Vader; the common -,de Anglicaan
ritus; to offer up a -, een gebed opzenden; to be at-sche
-s, zijne gebeden doen; 2. verzoek, o. vraag, v. *- BOOK,
S. 1. gebedenboek; 2. rituaal, o. *- FUL, ('- foei), bn., -LY,
bijw. 1. (godg.) aandachtig, innig biddend; 2. vaak biddend. *-FULNESS, ('-foel -nes), s. (godg.) aandacht, innigheid van het gebed, v. *- LESS, bn., -LY, bijw. niet -,
nooit biddend. *-I,ESSNESS, S. het nalaten van te bidden,

ongodvruchtigheid, v.
Praying, (pree' -ing), dw. bn., *- LY, bijw. 1. biddend;
2. verzoekend enz.; Zie PRAY, ow. en bw. *---- CRICKET,
(soort) krekel, v.
Pre, (pri), vz. voor, vroeger. * -ACCUSATION, s. (recht.)
vroegere aanklacht, v.
Preach, (prietsj), s. (-es), predikatie, v. f -, bw. en ow.
1. prediken (van den kansel); 2. leeren, aanprijzen, inscherpen; peace he -'d in vain, te vergeefs predikte hij
den vrede; to - up, opvijzelen. *- ED, dw. bn. 1. gepredikt; 2. geleerd, aangeprezen. *- ER, ('ur), m. predikant,
M. *-sHiP, s. predikambt, o. * - ING, dw. bn. 1. predikend; 2. aanprijzend. -, s. 1. (het)- prediken; 2. predi-

waarschuwing, v. *-, bw. 1. waarschuwen,-zamheid;3.
voorbehoeden; 2. (fig.) wapenen tegen. *- Ai, ('-ul),.
*ARY, ('-e-ri), bn. waarschuwend, voorbehoedend; measures, voorzorgs- ,voorzichtigheidsmaatregelen. *- ED,
dw. bn. voorbehoed enz.; zie PRECAUTION, bw. * - ING,.
dw. bn. voorbehoedend enz. -, s. (het) voorbehoeden
enz.; Zie PRECAUTION.
Precauteous,(pri-kao'-sjus), bn.,*- LY, bijw. behoedzaam,.
voorzichtig.

-

Precedaneous, (pri- si dee'- ni -us), bn. voorafgaand.
Precede, (pri-sied'), bw. 1. voorafgaan; 2. den voorrang
hebben (boven). *- D, ('-id), dw. bn. voorafgegaan.
Precedence, (pri -si'- dens), *...DENCY, ( -si -den -si), s. (-ies),
1. (het) vroegere, - voorafgaande, 2. voorrang, voetstap,
m.; to contend for - with, om den voorstap twisten met;
to give -, laten voorgaan; to have - of, den voorstap
hebben boven; to take - of, den voorstap innemen
boven; 3. eerste -, voorste rang, m.; 4. uitstekendheid,
v.; 5. (het) vroeger gebeurde, precedent, antecedent, o.
...DENT, ( - si'- dent), bn., -LY, bijw. 1. voorafgaand,.
vorig, laatst; the - year, het vorige jaar; to be - to,
voorafgaan aan; 2. (recht.) opschortend. -, (pris'- i -dent),
S. 1. vroeger gelijksoortig voorval, - besluit, precedent.,
antecedent, o.; -s, mv. (recht.) aangenomen rechtsbeslissingen, v. mv. jurisprudentie, v. *...DENTED, (' -i- dent-id),
bn. op precedenten steunend.
Preceding, (pri- Bied' -ing), dw bn. voorafgaand enz.;.
- party, (recht.) cedent. *--, s. (hot) voorafgaan enz.; zie
PRECEDE.

Precellence, (pri-sel'-ens), s. voortreffelijkheid, v.
Precentor, (pri- sen' -tur), m. (r. k.) voorzanger, m. *- SHIP,.
S. voorzangerschap, o.
Precept, (pri'- sept), s. 1. voorschrift, o. les, v.; 2. (recht.)
mandaat, o. * - IAL, ('- sjul), bn. naar voorschriften. *- ION,
('-sjun), zie PRECEPT. *-IvE, bn. 1. uit voorschriften
bestaand; 2. voorschrijvend, onderrichtend 3. leerend,
didactisch ; - poetry, leerdicht. *- oR, ('-fur), m. leermeester, opvoeder, m. * -ORIAL, (-to'-ri-ul), bn. tot een
leermeester behoorend. *-ORSHIP, ('-tur-sjip), s. leermeestersambt, o. -ORY. ('- te -ri), zie PRECEPTIAL. -, S.
1. klein seminarium; 2. (oudt.) ridderhuis der tempeliers,
o. *- REss, v. onderwijzeres, leergres, gouvernante, v.
Precession, (pri'-sesj'-un), s. 1. (het) voorgaan; 2. (sterr.)
- of the exquinoxes,achterwaartsche beweging -, precessieder nachteveningspunten.

PRE.
Precinct, (pri'-sinkt), s. 1. grens, v.; 2. rechtsgebied,
ressort, o.; the -s of the church, de schoot der kerk.
Preciosity, (pre- si - os' - i -ti), s. kostbaarheid, v.
Precious, (presj'-us). bn., *-LY, bijw. 1. kostbaar; metals, kostbare -, edele metalen; -stones, edelgesteenten; 2. (spott.) geducht, fameus; a - mockerr^, een gemeene
grap . * -NESS, s. kostbaarheid, kostelijkheid, v.
Precipe, (pres' - i -pi), s. (recht.) dagvaarding, v. *-BOOK,
s, register van dagvaardingen, 0.
Precipice, (pres'-i -pis), s. 1. afgrond; 2. (zeev.) steile
oever, m.
Preeipient, (pri-sip'-junt), bn. bevelend, gebiedend.
Precipitable, (pri-sip'- i -ti-bl),bn. (scheik.) nederplofbaar.
*... BILITY ,( -te-bil '- i -ti),s.gmv.(scheik.)nederplof baarheid, v.
Precipitance, (pri-sip' -i- tuns), *...ANCY, S. gmv. 1. steilte;
2. overhaasting, overijling, v.; - of judgment, voorbarig
oordeel. *... ANT, ('-tunt), bn., -LY, bijw. 1. steil; 2. overhaast, overijld, dringend ; 3. voorbarig. -, s. zie PRE -

PRE
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-, ow. vroeger overeenkomen enz .; Zie CONTRACT . *...COR DIAL, bn. (ontl.) tot het middelrif behoorend.
Precursarily, (pri-kurs'-e-re -li), bij w. voorafgaand, als

voorbode.

Precurse, (pri'-kurs), s. (het) voorafgaan. *...CURSOR,
(-kur' -sur), s. voorlooper, voorbode, m. -Y, (-kur'-se-ri),
bn. 1. voorafgaand; 2. voorspellend -, s. inleiding, v.
Predacean, (pri-dee'-sjun), s. (zek.) verscheurend dier, o.
*...DACEOUS, (-dee'-sjus), bn. verscheurend,van roof levend.
Predal, (pri'-dul), bn. 1. tot roof behoorend; roof...; 2.
roovend . 5 ...DATORY, (pred'-e-to-ri), bn . 5 ...DATORILY,
('-e-to ri -li), bijw. 1. roovend, plunderend; 2. roofziek,
- zuchtig.
Predeoease, (pri-de'-siez'), ow. vooroverlijden enz.; zie
DECEASE.

Predecessor, (pred- i -ses'-ur), m. v. voorganger, -ster,

m. v. *-s, mv. voorouders, voorzaten, m. mv.
Predeclared, (pri-di-kleerd'), bn. vroeger verklaard.
,CIPITATE, S.
*... DELINEATION,S . vroegere -, voorafgaande afteekening,
:Precipitate, (pri-sip'- i -tet), bw. ow. 1. nederstorten,
V. *... DESIGN, bw. te voren bepalen, - voornemen enz.;
- werpen; to - one's self from a rock into, zich neder zie DE SIGN . *... DESTINARIAN , (-des-ti-nee'-riun), ns. (godg.)
werpen van Bene rots in; this ill success -d him into open
geloovige in de voorbeschikking, m. -, bil. tot de voorberebellion, deze mislukking dreef hem tot openlijk verzet;
schikking behoorend. *... DESTINATE, bw. (godg.) voorbe2. verhaasten, bespoedigen; to - one'sflight, zijne vlucht
schikken enz.; zie DESTINATE . -, bn. voorbeschikt.
verhaasten; 3. (scheik.) nederploffen. *-, bn., * -LY,
5 ...DES'I 'INATION, (-des-ti-nee'-sjun),s. (godg.) voorbeschik bijw. 1. nederstortend; 2. overhaast; - measure, overijlde
king,v. 5 ... DESTIN ATOR, (des'-ti- ne -tur),m. voorbeschikker,
maatregel; 3. voorbarig; 4. (scheik.) nedergeploft. *-, s.
m. 5 ... DEST INE, bw. te voren bestemmen enz .; zie DESTINE .
(scheik.) nederploffend middel, neerslag; - of gold, goud
*... DETERMINATE , bn. vooraf bepaald, - besloten. *... DE ; - of cassius, goudpurper; red -, kwikzilver -nerslag;
TERMINATION, S. voorafgaand besluit , o. 5 ...DETERMINE,
ION, (-tee'-sjun), s. 1. nederstorting, v. val,-neirslag.*
bw. vooraf besluiten, bepalen enz.; zie DETERMIN E.
m.; 2. overijling; 3. (scheik.) nederploffing, v.
Predial ,(pri-di'-ul),bn. 1. in akkers -, in gronden bestaand;
('-tur), in. v. 1. die neerstort, -nederduwt; 2. bespoediger,
- tithes, tienden van de grond - voortbrengselen; akker-ster, M. v.
tienden; 2. (leenst.) aan den grond vast; - slaves, lijfi
Precipitous, (pri-sip'- -tus), bn., * -LY, bijes. 1. steil,
eigenen.
scherp; 2. haastig, -lijk; 3. voorbarig, overijld . * -NESS, Predicable, (prod'- i -ki-bl), bn. (red.) hoedanigheid aan
S. 1. steilte; 2. haastigheid, overijling, v.
toekennend. *-, s. algemeene eigenschap, v.-wijzend,
5 ...BILITY, (- bil' - i -ti), s. (red.) toekenbaarheid eener eigen
:Preeiput, (pri -si -put), s. legaat, o. erfmaking, v.
Precise, (pri-sajz'), bn., * -LY, bijw. 1. juist, nauw-schap,v.
keurig, precies ; he came at nine -ly, hij kwam ten negen Predicament, (pre-dik' -e- ment), c. (red.) 1. hoofddenkure precies; 2. lichtgeraakt, kitteloorig; 3. stijf, gemaakt,
beeld, o. categorie, v.; 2. toestand, staat, m.; a precious
pedant; 4. gedwongen. *-NESS, s. 1. juistheid. nauw
-, een fraaie toestand. *-AL. ('-ul), bn. tot een hoofdlichtgeraaktheid; 3. stijfheid, gemaaktheid;-keurighd;2.
denkbeeld behoorend. 5 ...CANT, (prod' -i-kunt), m.v. beves4. gedwongenheid, v.
tiger, getuiger, -ster, m. v.; - friar,predikant- monnik.
Freeisian, (pri-sizj'-un), m. 1. matiger, bedwinger; 2. Predicate, (pred'- i -ket), s. (red.) benaming, v. predicaat,
nauwlettend niensch, m. (gem.) de man naar de klok.
0. *-, bw. beweren, volhouden. *-, ow. toekennen. 5 -D,
*-Isar, s. uiterste nauwgezetheid, v.
dw. bn. beweerd. 5 ... ING, dw. bn. bewerend. 5 ...ION,
Precision, (pri-sizj'-un), s. juistheid, nauwkeurigheid, v.
(-kee'-sjun), s. 1. bewering, toekenning (eener eigenschap);
Precisive, (pri-saj'-siv), bn. nauwkeurig bepalend,
2. bekendmaking, v. 5 ...nRV, ('-e-ri), bes. bevestigend,
- omschrijvend.
beslissend.
Preclude, (pri-kloed'.), . bw. 1. uitsluiten; 2. beletten, Predict, (pre- dikt'), bw. voorspellen. 5 -ED, dw. bn.
voorkomen;to - the necessity of, nutteloos maken, verij devoorspeld . * -ING, dw. bn. voorspellend. -, s. (het) voerlen; to - an objection, een tegenwerping voorkomen; 3.
spellen . * -IC N, ('-sj un), S. voorspelling, v. 5 -IVE. (-dik' - • from, verhinderen; to - from an advantage, van een
tiv), bn. voorspellend. *-oR, s. voorspeller, profeet, m.
voordeel berooven. *-D, dw. bn. uitgesloten enz.; zie Predigestion, (pri-di-djes'-sjun), s. overhaaste spijsverPRECLUDE . 5 ... ING, dw. bn. uitsluitend enz. -, s. (het)
tering , v. * ...DILECTION, (-di- lek ' -sjun), s . voorkeur, ingeuitsluiten enz.; zie PRECLUDE.
nomenheid, v. 5 ... DISPONENT, (- dis-po'- nent), s. iets dat
:Preclusion, (pri-kloe'-zjun), s. 1. uitsluiting; 2. verhinvatbaar maakt. *... DISPOSE, bw. te voren geschikt (vatdering, v. 5 ...SIVE, bn ., -LY, bijw. 1. uitsluitend; 2. verbaar) maken. -D, dw. bn. voorbereid, vatbaar gemaakt.
hinderend.
... ING, des. bn. voorbereidend, vatbaar makend. *.. .DIS Tricocious, (pri-ko'-sjus), bn., * -LY, bijw. 1. vroegrijp;
P OSITION, S. 1. vatbaarheid (voor); neiging (tot), v.; 2.
2. vroegtijdig . * ---NESS, *...COCITY, (-kos'- i -ti), s. 1. (het)
(het) voorbereid zijn (tot).
vroegrijpe; 2. vroegtijdigheid, v.
Predominance, (pri- dom-i'- nuns), *... ANCY, S. 1. bui
Precogitate, (pri-kodsj' -i -tot), bw. (w. g.) vooraf beraoverwicht, o. overwegende kracht;-tensporighd,v.;2
men,- overleggen. 5 ...ION, (-tee'-sj un), s. (het) vóór- overleg.
3. (sterrenw.) heerschappij, v. *... ANT, bn., -LY, bijw.
Precognition, (pri-kogh-nish'-un), s. vóórkennis, vooraf
overwegend, heerschend. 5 ... ATE, ow. en bw. overheer wetenschap van, v. 5 ... COLT.ECTION, s . voorafgaande-gande
schen, het overwicht hebben. -D, dw. bn. geheerscht.
verzameling, v. 5 ...coMPOSE, bw. te voren op-, samenstel... ATING, dw. bn. heerschand, het overwicht hebbend.
len enz.; zie COMPOSE. *... CONCEIT, S. vooroordeel, o.
... ATION, s. overwicht, o. heerschappij, v.
*... CONCEIVE, bw. vooraf begrijpen, - opvatten enz.;zie Predoomed, (pri-doemd'), bw. vooruit veroordeeld,
CONCEIVE. * ...CONCEPTION, s. voor afgaand begrip , 0. voor- gedoemd.
afgaande meening, v. enz .; zie CONCEPTION . *... CONCERT, s . Preelect, (pri -i-lekt'), bw. vooraf -, vroeger verkiezen.
voorafgaande overeenkomst, - afspraak, v.-, bw. vroeger
*-ED, dw. bn. vooraf verkozen . * -ING, dw. bn. vooraf
-overeenkomen, . beramen enz.; Zie CONCERT . *...CONCERverkiezend. *-ION, s. voorafgaande verkiezing, v.
TION , s. (het) vroeger beramen. *...CON DEMNATION, s. Preeminence, (pri-em' -i -nens), s. 1. voorrang, m. uitvoorafgaande veroordeeling; (godg.) verdoemenis, v.
stekendheid, voortreffelijkheid, v.; 2. oppergezag, o.
* ...EMINENT, bij w., -LY, bij w. 1 . uitstekend, voortreffelijk;
Preconization, (pri-ko -ni- zee'-sjun), s. bekend -, openbaarmaking, v.
2. bovenmate; - ly wicked, bovenmate verdorven.
Preeonsign, (pri- kun -sajn'), dw. 1. vroeger opdragen; 2. Preemption, (pri-emp'-sjun), s. (recht.) voorkoop, vroe(kh .) vooraf consigne ren enz.; zie CONSIGN. * ...CONSOLIgere koop, m.
DATED, bn. vroeger gevestigd enz.; Zie CONSOLIDATE . Preen, (pries), s. (lakenw.) kam, m. *-, bw. gladstrijken
*... CONSTITUTE, bn. vroeger in- vroeger vaststellen enz.;zie
(de vederen van vogels).
CONSTITUTE. * ...CONTRACT, s. voor(afgaand) -contract, o. Preengage, (pri-en-gheedsj'), bw. vroeger verbinden enz.;
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Zie ENGAGE. * - MENT,
Zie ENGAGEMENT.

PRE.

PRE.
S.

vroegere verbintenis enz., v.; Prej udicaey, (pri-dj oe'-di-Ike-si), s. vooroordeel, o.

Preening,(prien'-ing),dw. bn. gladstrijkend; zie PREEN,bw.
Preestablish, (pri-es-teb'-lisj), bw. vooraf vestigen enz.;
zie ESTABLISH, bw. * -MENT, S. vroegere vestiging, V.

TE, ('-ket), bw. en ow. vooraf oordeelen, - beoordeelen..
-, bn., -D, dw. bn. vooraf geoordeeld. 5 ... CATING, dw.
bn. vooraf oordeelend. *... CATION, (-kee'-sjun), s. (het) ,
vooraf oordeelen. *... CATIVE, ('-ke-tiv), bn. vooraf oor -

deelend.
* ,,.EXAMINE, bw. vooraf onderzoeken enz.; zie EXAMINE.
* .,.EXAMINATION, s. voorafgaand onderzoek, 0. 5 ...EX^ST, Prejudice, (predj' -joe-dis), s. 1. vooroordeel, o.; 2. inow. voorbestaan enz.; zie

EXIST.

* ...EXISTENCE, S. voor-

bestaan, o. * ...EXISTENT, bn . voorbestaand . * ...EXPECT-

S. vroegere verwachting, - hoop, v.
Preface, (pref' -es), S. 1. voorrede, v. voorbericht, voorwoord, o.; 2. voorafspraak, v. f-, bw. - with, van
een voorrede voorzien, laten voorafgaan door. *-, ow.
vooraf spreken. *-R, (pref' -e -sur), m. schrijver eener voorrede, M. *...ING, dw. bn. een voorrede makend enz.; zie
PREFACE, bw.
Prefatorily, (pref' -e- te -ri-li),bijw. bij wijze van voorrede.
*... TORY, ('- te -ri), bn. als voorrede dienend, tot eene
voorrede behoorend.
Prefect, (pri'-fekt), m. prefect, landvoogd, m. 5 -SHIP,
* -URE, ('-tjoer), S. ambt van prefect, o. prefectuur,
landvoogdij, v.
Prefer,(pri-fur'),bw.l. - to, verkiezen boven,liever willen;
which does he -? welken -, welk -, wat verkiest hij?
waaraan geeft hij de voorkeur? 2. bevorderen; to - to a
bishopric, tot een bisdom bevorderen; to - to the rank
óf, tot den rang van... verheffen; *3. indienen (een voorstel, een verzoekschrift); 4. opwerpen (een eisch) ; 5.
aanbieden. 5 -ABLE, ('- i -bl), bn., *-ABLY, bijw. verkies lijk (boven), voornamelijk, vooral. * -ABLENE SS, (' -i -blnes), s. verkieslijkheid, hooge waardij. v. 5 -ENCE,
('-rens), S. voorkeur, v.; to give the (a) -, de voorkeur
geven aan; in - to, bij voorkeur; - shares (geldes.)
prioriteits- aandeelgin, o. mv . * -MENT, (-fur'-ment), s.
1. bevordering, rangverheffing, v.; 2. hoog -, aanzienlijk
ambt, o.; he had the whole - to his disposition, al de
hooge ambten stonden te zijner beschikking. *-RED,
(-furd'), dw. bn. verkozen (boven) enz.; zie PREFER .
*-RER, ('-ur), m. v. 1. die de voorkeur geeft; 2. bevorderaar, -ster, m. v. *-RING, dw. bn. verkiezend boven
enz. -, S. (het) verkiezen enz.; zie PREFER, bw.
Prefldence, (pref -i-dens), s. vroeger vertrouwen, o.
*... DENT, bn. vroeger -. vooraf vertrouwend.
Prefigurate, (pri-figh' -joe -ret), *... FIGURE, (-figh'-joer),
bw . ten voorbeeld stellen enz .; zieFIGURE. * ...FIGURATIVE,
(-figh' joe -re-tiv), bn. zinnebeeldig, typisch. *...FINE,
(-fajn'), bw. vooraf begrenzen. *... FINIT ION,(pref-i-nisj'-un),
s. (w. g.) vroegere begrenzing, v.
Prefix, (pri-fiks'), s. (spraakk.) voorvoegsel, o. *-, bw.
1. voorop -, aan het hoofd zetten, voorvoegen, laten
voorafgaan door; 2. vooraf bepalen, - vaststellen; 3.
vestigen . * -ED, (- fikst'), dw. bn. voorgevoegd. * -ING,
dw. bn. voorvoegend enz. -, s. (het) voorvoegen enz.;
zie PREFIX. * -ION, ('-Sjun), s. 1. voorvoegsel, 0.; 2.
bepaling. vaststelling, v.
Prefloration, (pri-flo-ree'-sjun), s. (plant.) vroegere bloei,
m. uitbotting, v.
Preform, (pri-form'), bw. vooraf vormen enz.; zie FORM,
bw. *-ATIVE, (-form'-e-tiv), s. sierlijke voorletter, v.
Prefulgency , (pri-ful'-djen -si), s. 1. stralend licht, o.;
2. (fig.) luister, m. pracht, v.
Pregnable, (pregh'- ni-bl), bn. neembaar, veroverbaar.
Pregnancy, (pregh'-nun -si), s. gmv. 1. zwangerschap;
2. vruchtbaarheid, v. *... KANT, ( nunt), bn., -LY, biiw. -with, 1. zwanger (ook fig.); 2. dik, vol; 3. vruchtbaar; 4.
gewichtig,belangrj k;5.duidelij k,blij kbaar;6.vaardig,sn el.
Pregravate, (pri'-ghre-wet), dw. neerdrukken. *...GRAVITATE, (-ghrew'- i-tet), ow. door eigen zwaarte dalen, inzakken. *... GUSTANT , (-ghust'-unt), bn. voorproevend.
* ...GUSTATION, (-ghus-tee'-sjun), S. (het) voorproeven,
voorproef, v. *...REN SIBLE , (-hen'- si -bl), bn. (recht.) benaderbaar. *... HENSILE, (-hen'-sil), bn. 1. (recht.) benaderend,
beslag leggend op; 2. grijpbaar. *... HENSION, ( - hen' - siun),
S. 1. (recht.) beslag, o.; 2. aanvatting (met de hand), v.
Prehnite, (pren'-ajt), S. (delfst.) preniet (soort groene
bergstof), m.
Preinstruct, (pri-in-struct'),bw. vooraf onderrichten enz.,
(gem.)klaar maken voor een examen enz.;zie INSTRUCT enz.
t... INTIMATION , S. voorafgaande wenk, m. - opmerking, v.
Prejudge, (pri-judsj'), bw. 1. vooraf beoordeelen; 2. - ver
enz.; Zie JUDGE. * ...JCTDGMENT, S . (recht.) ver -ordeln
vonnis zonder verhoor, v. o.
-ordeling,
ATION ,

genomenheid (tegen); 3. schade, v. nadeel, o. afbreuk, v.;
to be of great - to, tot groot nadeel zijn aan; to do to, nadeel berokkenen aan. *-, bw. 1. innemen (tegen);:
verdacht maken; to be -d against, vooringenomen zijn
tegen; to - the mind, kwade vermoedens inblazen; 2. benadeelen, schaden; to be -d by, benadeeld zijn door. *-n,
dw. bn. ingenomen (tegen) enz.; zie PREJUDICE, bw.
*... DICIAL, (-disj'-ul), bn., -LY, bijw. 1. vooringenomen
(tegen): 2. strijdig; 3. - to, schadelijk, nadeelig (voor).
-NESS, S. gmv. schadelijkheid, v. *... DICING, ('-dis-ing),.
dw. bn. innemend (tegen) enz.; Zie PREJUDICE, bw.
Preke, (priek), s. inktvisch, m.
Preknowledge, (pri-nol'-edsj ), s. voorafgaande kennis,.
voorkennis, v.
Prelacy, (prel'-e -si), s. gmv. 1. priesterschap, o. priester
waardigheid, v.; 2. priesterdom, lichaam der bis -lijke
kerkvoogdij, v. *...ATE, ('-et), m. priester,-schopen,.;3
prelaat , m. * ...ATESHIP, ('-et-sjip), S. Zie PRELACY. * ...ATIC,.
(-pri-let' -ik), -AL, ('-ul), bn., -ALLY , (-let' i -ke -li), bn.
tot het priesterschap -, tot de priesters behoorend;
prelaats...; naar de wijze dor prelaten. *...ATISM, (pre'le-tism), s. gmv. priesterschap, episcopaat, o. *...ATIST,
('-e-tist), m. voorstander van het episcopaat, m. *...ATY,.
('-e-t1), S.

Zie PRELACY.

Prelect , pri- lekt'), bw. voorlezing -, cursus houden..

* ...LECTION, (-lek'-sjun), s. voorlezing, v. *...LECTOR,

(-lek'-tur), m. lector. die cursus houdt (over), m.
Prelibation, (pri- li-beo'-sjun), s. voorsmaak, m. voor

-proef,v.
Preliminary, (pri-lim'- i-ne-ri), bn., *... NARILY, ('- i - ne -reli), bijw. inleidend, voorloopig, voorafgaand. *-, s. (-ies),
1. (het) voorloopige; inleiding, voorbereiding; preliminaries of peace, vredes -preliminariën, voorafgaande -,
voorloopige vredes-voorwaarden.
Prelude, (piel'-joed), s. voorspel, begin, o. inleiding, v..
*-, (prei jood'), bw. inleiden, aanvangen. -, ow. with,
1. beginnen (met); 2. tot voorspel-, tot inleiding dienen.
*-D, dw. bn. ingeleid enz.; zie PRELUDE . *-R, (-joed'ur), m. v. inleider, aanvanger, -ster, m. v. *... ING, dw.
bn. inleidend enz. --, s. (het) inleiden enz.; zie PRELEDE. *...Ions, ( -joe' -di-us), bn. voorafgaand, inleidend..
*... IUM, (-joe'-di-um), s. (muz.) voorspel, o.
Prelusive, (pri-ljoo'-ziv), bn., 5 -LY, bijw., *...soRY, ('-seTi), bn. voorloopig. inleidend."
Premature, (pri-me-tj oer'), bn., 5 -LY, bijw. 1. vroegrijp,
vroegtijdig; 2. onrijp; 3. voorbarig, -lijk; overijld. *..NESS,
...ITTY, s. gmv. 1. (het) vroegrijpe; 2. onrijpheid; 3, voor
overijling, v.
-barighed,
Premeditate, (pri-med'- i-tet), bw. en ow. vooroverleggen, vooruit -, vooraf beramen. *-, bn., *-LY, bijes.,
*-D, dw. bn. voorovergelegd, vooruit beraamd; met opzet;
met voorbedachten rade. 5 ...IN G, dw. bn. vooroverleggend,
voorbedachtelijk, vooraf beramend. -, s. (het) vooroverleg. *... ION, (-tee'-sjun), S. 1. vooroverleg, o.; 2.
voorbedachtelijkheid, v.
Premerit, (pri - mer' - it), bw. (w. g.) vooraf verdienen.
Premices, (prem' -i-sis), s. mv. eerstelingen, m. mv.
Premier, (prem'-jur), bn. eerst, voorst, bovenst. *-,m~
eerste-minister, m. hoofd aan een ministerie, o.
s. gmv. rang -, m. waardigheid van eerste-minister,v.
Premilennial, (pri-mi-len-ni-ul), bn. (godg.) vooraf
duizendjarig rijk.
-gandhet
Premise, (pri-majz'), bw. voorop zetten, vooraf verklaren, laten voorafgaan. *-, ow. (red.) premissen stellen_
*-D, (-majzd'), dw. bn. vooropgezet enz.; zie PREMISE, bw.
Premises, (prem'-i-zis), s. mv. 1. (led.) premissen, v. mv.
voorafgaande stelling, v.; the - stand firm, de premissen
staan vast; 2. (recht.) inleiding eener akte, v. (het) vroeger omschrevene; 3. plaats, localiteit, v. zetel vaneen
kantoor, m. ; inspection of the -, onderzoek der localsteit, locale inspectie; 4. luis met toebehooren, o. huizing, behuizinge, v.
Premising, (pri-majz'-ing), dw. bn. vooropzettend enz.;
zie PREMISE, bw.
Premium, (pri'- mi -um), s. (mv. premiums, premia), 1.
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premie, belooning, v.; 2. prijs, m. eereblijk; 3. (kh.)
handgeld, o.; 4. (kh.) premie (van verzekering), v.; high
-, hooge premie; to be at a -, to bear a -, een premie
opleveren; 5. (kh.) commissie, v. loon, o. plok (bij
veilingen), m.
Premonish, (pri- mon'-isj), bw. waarschuwen, vooraf
vermanen. * - ED, ('-isjt), dw. bn. gewaarschuwd. * -ING,
dw. bn. waarschuwend. * -MENT, *...MONITION, (-monisj'-un), s. (het) waarschuwen, waarschuwing, v.; to
give -s of, waarschuwen voor, - tegen. * ... MONITORY,
(-mon'- i - te -ri), bn., *...MONITORILY, (-mon'-it- er -e -li), bijw.
waarschuwend, bij wijze van waarschuwing. -, s. waar
les, - predikatie, v.
-schuwend
Premonstrants, (pri-mon'-strunts) , s. mv. Premonstratenzer monniken, m. mv.
Premorse, (pri'- mors), bn. (plant.) afgebeten.
Premotion, (pri-mo'-sjun), s. (godg.) aandrift, v.
Premunire, (pri'-mjoe-najr), s. 1. (recht.) misdrijf met
gevangenisstraf of verbanning bedreigd, o.; 2. toerekening
van dergelijk misdrijf, v. *...MUNITE, (-mjoe-najt'), bw.
. versterken,wapenen(tegen). *...MUNITION,(- mjoe-nisj'-un),
s. voorbehoud (tegen een bezwaar enz.), o. *...MUNITORY,
(-mjQe'- ni - te -ri), bw. (recht.) geldboete opleggend.
Preniac, (pri'- ni -ek), s. bocht, v. slechte wijn, m.
Prenomen, (pri-no'-min), s. voor -, doopnaam, m.
Prenominate, (pri-nom'-in-et), bw. een voornaam geven
enz.; zie NOMINATE enz. *-, bn. (Shak.) voor -, bovengenoemd. *...NOMINATION, s. voorrecht van eerst genoemd
te worden, o. *...NOTION, S. 1. voorwetenschap, - kennis,
v.; 2. voorgevoel, o.

Prepay, (pri-pee'), bw. 1. vooruit betalen; 2. frankeeren

Prensation, (pren'-zee-sjun), s. (w. g.) aangrijping, vatting, v.
Prentice, (pren'-tis), zie APPRENTICE.
Prenunciation, (pri-nun- si -ee'-sjun), s. voorspelling, v.
Preobtain, (pri -ob- teen'), bw. vroeger verkrijgen. *-ED,
dw. bn. vroeger verkregen. *...00CUPANCY, s. (-les), 1.
vroegere inbezitneming, v.; 2. (recht.) bezitrecht, o. *...00CUPATE, bw. 1. vooraf nemen, voorafgaan; 2. afkeer inboezemen....00CUPATION, s. 1. vroeger bezit; 2. voorafgaand genot, o.; 3. vooringenomenheid (met, tegen); 4.
bestrijding, wapening (tegen bezwaren enz.),v.*...occuPY,
bw. 1. vroeger -, te voren bezetten, te voren in bezit
nemen; 2. vooroordeel -, kwaden dunk inboezemen; to
- the judgment, het oordeel vangen (door valsche voorstellingen). *...OMINATE, (- om' -in-et). bw. voorspellen,
voorbeduiden. *...OPINION, s. voorafgaande mooning, v.
...OPTION,S.l.vroegere keus,v.; 2. recht op vroegere keus, o.
...ORDAIN, bw. vroeger benoemen, - aanstellen enz.; zie
ORDAIN. * ...ORDINANCE, * ...ORDINATION, S. vroegere -,
voorafgaande bepaling, voorafgaande ordonnantie, v.
*...ORI)INATE, bn. (w. g.) vroeger bepaald.
Prepaid, (pri-peed'), dw. bn. vooruitbetaald.
Preparable, (pri-peer'- i -bl), bn. voorbereidbaar. *...PA
RATION, (prep-e- ree' -sjun), s. 1. voorbereiding, v.; the
work was in -, het werk was onder handen; 2. voor -,
toebereidsel, o.; to make warlike -s, oorlogstoebereidselen maken; 3. toestel; 4. staat van voorbereiding, m.;
to be in good - for, goed voorbereid -, toegerust zijn;
5. (scheik., ontl.) praeparaat; 6. (muz.) voorspel, n.; 7.
(leêrl.) bereiding, v.; - with barley, het looien met
gerst; gradual -, voortgezette looiing. *...PARATIVE,.
(pri-per' e-tiv), s. voorbereidend middel, o. -, bn., -LY,
bijw. *...PARATORY, (-per'-e- te -ri), bn. voorbereidend; to
be - to, of, voorbereiden tot, - op.
Prepare, (pri-peer'), bw. 1. voorbereiden; to - for death,
op den dood voorbereiden; - thee for another sight,
houd u op een ander schouwspel bereid; to - young
meng for college, jonge lieden voor de Latijnsche school
klaarmaken; let them - for it, laten zij zich er op
voorbereiden; the house was not yet -d for, het huis
was nog niet gereed voor, - tot; 2. bereiden, toebereiden
(spijs enz.); 3. (kh.) approteeren; 4. zich voorzien van.
-, ow. zich voorbereiden, gereed maken; they -d for
the defence of, zij maakten zich gereed tot de verdediging van; to - for death, zich op den dood voorbereiden;
she was preparing for the voyage, zij maakte zich tot de
reis gereed; - to be gone, houd u gereed te vertrekken.
*D, (-peerd'), dw. bn., -LY, bijw. voorbereid, gereed
enz.; Zie PREPARE, bw. en ow. *-DNESS, s. gereedheid, v.
*-R, (-peer'-ur), m. v. 1. voorbereider, -ster, gereedmaker,
- maakster, m. v. 5 ..ING, dw. bn. voorbereidend enz.
-, s. (het) voorbereiden enz.; zie PREPARE, bw. en ow.
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(een brief). *-MFNT,S.1. vooruitbetaling; 2. frankeering,v.
Prepense, (pri-pens'), bw. vooroverleggen. *- D, (-penst'),
dw. bn. vooroverlegd; with malice -, (recht.) met boos
opzet. *...POLLENCE, ( - pol'- lens), ...CT, s. overmacht, v.
overwicht, o. *...POLLENT, ( - pol'- lent), bn. overmachtig,
overwegend.
Preponder, (pri- pon'-dur), bw. zwaarder wegen dan.
--ANCE, * -ANCY, s. 1. overwicht, o. (ook fig.); 2. (zeev.)
broekzwaarte (van kogels), v. 5 -ANT, bn. overwegend
(ook fig.). *-ATE, bw. en ow. 1. zwaarder wegen (dan);
2. het overwicht hebben over. *- ATED, dw. bn. zwaarder
gewogen (ook fig.). * -ATING, dw. bn. zwaarder, overwegend. * -ATION, (-e'-sjun), s. overwicht, o. (ook fig.).
Propose, (pri- poos'), bw. (w. g.) voorzetten. *...POSITION,
s. (spraakk.) voorzetsel, 0: *...POSITIONAL, (- po -sisj'-enul), bn. tot een voorzetsel behoorend. *...POSITIVE,
bn. voorgezet, voorop geplaatst. *...POSITOR, (- pos' - i -tur),
m. onderwijzend kweekeling (op scholen), m. *...POSITURE, (- pos' - i -tjoer), S. provoostschap, o.
Prepossess, (pri- po - zes'). bw. 1. vroeger bezitten, - bezetten; 2. voorinnemen; to be -cd with, vooringenomen
zijn met, to - the heart, het hart innemen, - vermeesteren.
*-D, dw. bn. vroeger bezeten enz.; vooringenomen door,
- snot. * -ING, dw. bn. vroeger bezittend enz. -, bn.,
-LY, bw. innemend, voorkomend. *-ION, S. 1. vroeger
bezit, o.; 2. vooringenomenheid (met), v.; 3. vooroordeel,o.
Preposterous, (pri- pos' -tur-us), bn., *- LY, bijw. 1.
strijdig met, verkeerd; 2. ongerijmd, onredelijk. *- NEss,
s. 1. verkeerdheid; 2. ongerijmdheid, onredelijkheid, v.
Prepotency, (pri -po'- ten -si), s. (w. g.) overmacht, v.
* ...POTENT, bn. overmachtig.
Prepuce, (pri'-pjoes), s. (ontl.) voorhuid, v. 5 ...PUTIAL,
(-pjoe'-sjel), bn. tot de voorhuid behoorend.
Preremote, (pri-ri-moot'), bn. vroeger meer afgelegen,
- verwijderd. 5 ...REQUIRE, bw. vroeger -, vooraf eischen,
vooraf vorderen. *...REQUISITE, bn. vroeger -, vooraf ver
noodzakelijk. -, s. vroeger -, voorafgaand ver -eischt,
vroeger -, vooraf besluiten.-eischt,o.*RESOLVbw
-D, dw. bn. vooraf besloten. ...ING, dw. bn. vooraf

besluitend.

Prerogative, (pri-rogh'-e-tiv), s. voorrecht, privilege, o.
*-, bn. bevoorrecht. *- COURT, S. gerechtshof van den
bisschop van Canterbury (in testamentszaken), o. *- oFFICE, s. registratie-kantoor -, o. griffie van het prerogativecourt, v. *- D, bn., *- DLY, bijw. bevoorrecht, bij wijze
van voorrecht.
Presage, (pri-sedsj', pres' -idsj), s. voorteeken, o. voorbeduiding, v. *-, (pri-sedsj'), bw. 1. voorspellen, voor beduiden; 2. voorgevoelen. *- D, dw. bn. voorspeld,
voorgevoeld. *-FUL, ('- foei), bn. vol voorteekenen.
* _BIENT, S. 1. voorbeduidenis; 2. voorspelling, v.; 3.
voorgevoel, o. *- R, ('-ur), m. v. voorspeller, waarzegger,
-ster, profeet, profetes, ziener, -ster, m. v. *...ING, dw.
bn. voorspellend. -, bn., -LY, bijw. profetisch. -, s.
1. (het) voorspellen enz.; 2. voorspelling, v.
Presbyopy, (pres' - bi -o-pi), s. (gen.) vergezicht, o. pres
verre beter zien dan van nabij. -byopie,v.(ht)an
Presbyter, (pres' - bi -tur), m. 1. ouderling, diaken (eener
kerk); 2. predikant; 3. presbyteriaan. m. *--ATE, (-bit'ur-et), s. predikantswoning, v. * -IAL, (-ti'-ri-ul), * - IAN,
(-ti'-ri-un), bn. presbyteriaansch. -, m. v. presbyteriaan,
m. v. * -IANISM, (-ti'-ri-e-nism), s. presbyteriaansche
leer, v. presbyterianisme, o.
Presbytery, (pres' - bi - te -ri), s. (-ies), 1. vergadering van
ouderlingen, - van diakenen; 2. (bk.) kapel (in eene
kerk), v.
Prescience, (pri'-sji-ens), s. voorwetenschap, v. *...SCIEIST,
('-sji -ent), bn. voorwetend; - of, te voren wetend.
Pr_escind, (pri-sind'), bw. (w. g.) afsnijden, - kappen.
*-ENT, (' -ent), bn. afsnijdend, kappend.
Prescious, (pri'-sji-us), bn. Zie PRESCIENT.
Prescribe, (pri-skrajb'), bw. 1. voorschrijven (wetten,
geneesmiddelen enz.); 2. bevelen. *-, ow. 1. de wet
stellen; 2. (gen.) recepten schrijven; 3. (recht.) verjaren.
*-D, dw. bn. 1. voorgeschreven; 2. (recht.) verjaard.
*-R, m. v. voorschrijver, - schrijfster, m. v. *...ING, dw.
bn. 1. voorschrijvend; 2. (recht.) verjarend.
Prescript, (pri'-skript), bn. voorgeschreven. f-, s. 1.
voorschrift; 2. (gen.) recept, o. * -IBLE, bn. (recht.) beveelbaar, voor te schrijven. *- ION, (- skrip'-sjun), s. 1.
voorschrift, o. verordening, v. bevel; 2. (gen.) recept,
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voorgeschreven diëet; 3. (recht.) verjaringsrecht, O.*-IVE,
('-iv), bn. (recht.) door verjaring verworven; - right,
verjaringsrecht.
Preseance, (pri'-si-uns), s. gmv. voorzitting, hoogere -,
eereplaats, v.
Presence, (prei' -ens), s. 1. tegenwoordigheid, v. bijzijn,
o.; in the - of, in tegenwoordigheid van; in each other's
-, in elkanders tegenwoordigheid; to be received into
the queen's -, tot (bij) de koningin toegelaten worden; to
summon to -, indagen, voorroepen; - of mind, tegen
geest; list of -, presentielijst; 2. per--wordighevan
soon, m.; having no respect for the - in which he stood,
geen eerbied hebbend voor den persoon voor wien hij
stond; saving your -, met uw verlof; 3. hof-vergadering,
groote receptie; 4. hooge personage; 5. gehoor-, receptie
v.; to enter the royal =-, de troonzaal binnentreden;-zal,
6. houding, gestalte, v. voorkomen, o.; to be of noble
-, een edele houding hebben. *-CHAMBER, *_Roots,
S. audiëntiezaal, v.
Presensation, (pri-sen- zee'-sjun), s. (w. g.) voorgevoel, o.
Presension, (pri-sen'-sjun), s. (w. g.) voorbegrip, o.
Present, (pres'-ent), s. 1. geschenk, o. gave, gift, v.; to
give as a -, ten geschenke geven; 3. (het) tegenwoordige, (de) tegenwoordige tijd (ook spraakk.); at -, thans,
nu; for the -, voor het tegenwoordige; 3. (kh.) the (letter), deze (brief); by the -, bij dezen; be it known to
men by these -s, aan allen wien zulks aangaat wordt
mits dezen bekend gemaakt (dat); to all to whom these
-s shall come greeting.' aan allen en een iegelijk, die
deze zullen zien en hooren, saluut !*-, bn. 1. tegenwoordig; to be - at, tegenwoordig zijn bij; to be -v to memory,
in het geheugen liggen, zich herinneren; to be - to the
soul, voor . den geest liggen, denken aan ; to be - to
one'ssel f, tegenwoordigheid van geest hebben; 2. levendig,
vaardig; a - wit, een vaardig vernuft; 3. oplettend,
luisterend; a God so - to my prayer, een God zoo genegen
mijn gebed te verhooren; 4. tegenwoordig, levend; theage, time, de tegenwoordige eeuw, - tijd; in the - case, in
het onderwerpelijke -, in het hier bedoelde geval; the queen, do thans levende koningin; the - question, de onder
vraag; the - tense, (spraakk.) de tegenwoor--werplijk
dige tijd.
Present, (pri-zent), bw. to -, 1. aanbieden, voorstelen;
to - one's self before, zich vertoonen -, verschijnen voor;
to - a petition, een verzoekschrift overreiken, - aanbieden; to - arms, (mil.) het geweer presenteeren; with -ed
arms, met gevelde bajonet; to - battle to, den slag aanbieden aan; to - a child to the font, een kind ten doop
houden ; 2. vertoonen, doen zien ; to - a , fine prospect,
een fraai uitzicht aanbieden, - opleveren; 3. - with,
schenken, ten geschenke geven; should I - thee with a
rare plate, indien ik u kostbaar vaatwerk ten geschenke
gaf; each has been -ed with ajewel, ieder kreeg een diamant ten geschenke; 4. (kh.) voorhouden, presenteeren,
(een wissel); 5. tot een (kerkelijk) ambt voorstellen; 6.
(recht.) insinueeren; voor den bevoegden rechter dagen.
* -ABLE, ('-i- bl), bn. vertoonbaar; verschijnbaar enz.
Presentaneous, (prez-en-tee'-ni-us), bn. 1. vaardig, levendig; 2. onmiddellijk; -poison, dadelijk werkend vergif.
*...ATION, (-tee'-sjun), s. 1. voorstelling, v.; 2. (het) overhandigen, inlevering (van een request enz.);3.stelling.v.
toestand, m.; 4. (recht.) benoeming tot een (kerkelijk)
ambt, v.; 5. (kh.) vertoon, o.; on -, op vertoon, aan toonder; payable on -, betaalbaar op zicht. *...ATIVE, (-zent'e-tiv), bn. voor te stellen (inz. tot kerkelijke ambten).
Presented, (pri-zant'-id), bn. voorgesteld; zie PRESENT, bw.
Presentee, (prez-en-tie'), m. (recht.) voorgestelde tot een
kerkelijk ambt, m.
Presenter, (pri-zent'-ur), m. v. 1. voorsteller, -ster, enz.;
zie PRESENT, bw.; 2. houder, -ster, toonder, -ster (van
een wissel enz.). m. v.
Presential, (pre-zen'-sjul), bn., *- LY, bijw. (w. g.) tegenwoordig, aanwezig. *-ITY, (- ajul? i-ti), s. (w. g.) (het)
tegenwoordig zijn, aanwezigheid, v.
Presentiate, (pri-zen'-sjet), bw. aanwezig doen zijn, ver
-tegnwordi.
Presentient, (pri-sen' -sjunt),' bn. voorbegrip hebbend,
met voorkennis begaafd.
Presentific, (pres-en-tif' -ik), *- AL, ('-ul), bn., - LI, bijw.
aanwezig doende zijn, vertegenwoordigend.
Presentiment, (pri-sent -i-ment), s. 1. voorgevoel, o.; 2.
vroegere gewaarwording, v.; 3. voorbegrip, o.

Presenting, (pri-zent'-ing), dw. bn. voorstellend enz.
*_, s. (het) voorstellen enz.; zie PRESENT, bw.
Presently, (prez'-ent-li), bijw. 1. (oudt.) thans, nu; 2.

binnen kort, kort naderhand; 3. aanstonds, weldra; 4.
onmiddellijk, dadelijk; eensklaps.
Presentment, (pri-zent'-ment), s. 1. voorstelling, voorhouding; 2. overhandiging, aanbieding, v.; 3. (kh.) vertoon, o.; 4. (recht.) onvoorbereide verklaring, v. verslag
(van gezworenen), o.
Presentness, (prez'- ent-nes), s. tegenwoordigheid, aan
-wezighd,v.
Preservable, (pri-surw'-i-bl), bn, bewaarbaar, houdbaar
(van vruchten enz.).
Preservation, (prez-ur-wee'-sjun), s. bewaring, v: behoud, o. *...SERVATIVE, (pri-surw'-e-tiv), bn. bewarend,
voorbehoedend. -, s. voorbehoedmiddel, preservatief, o.
* ...SERVATORY, (-surw'-e-te-ri), bn. en S. Zie PRESERVATIVE.
Preserve, (pri-zurv'), bw. - from, 1. bewaren, behoeden
(voor); to - youth from vice, de jeugd voor de ondeugd
behoeden; 2. bewaren, inleggen (vruchten); -d stores,
(zeev.) gedroogde groenten, verduurzaamde levensmid
blikjes); (fig.) to - life, het leven bewaren.-deln(i
*-, s. 1. konfijt, o. ingelegde vruchten, v. mv.; 2. diergaarde, v. wildperk, o. *- D, (-zurvd'), dw. bn. bewaard
enz.; zie PRESERVE. *-R, (-zurv'-ur), m. v. bewaarder,
-ster, inlegger, -ster van vruchten, nl. v. -, m. Ver
Christus, m. *-s, mv. (gez.) conservatie-bril, m.-loser,
*...ING, dw. bn. bewarend enz. -, s. (het) bewaren
enz.; zie PRESERVE. -PAN, s. konfijtpot, m.
Preside, (pri-zajd') ow. 1. voorzitten; to - over the
senate, in den Senaat voorzitten; 2. besturen (eene natie
enz.); 3. bewaken, het oog houden op. *- D, dw. bn.
voorgezeten enz.; Zie PRESIDE.
Presidency, (prez'-i- den-si), s. (-ies), 1. voorzitterschap,
presidium, o.; 2. presidentschap (in Britsch-Indië); 3. presidentschap (in de Vereenigde Staten enz.); 4. gezin -,
gevolg van den president, o.
President, (prez'-i-dent), m.1.voorzitter, president, leider,
m.; - by age, president van jaren; lord - of the council,
voorzitter van den raad van state (in Engeland); 2. president (hoofd van een gemeenebest, inz. der Vereenigde
Staten); 3. opperbestuurder, een der hoofdgoden, m.;
Apollo, - of verse, Apollo, god der dichtkunst. *- IAL,
(-den'-sjul) , bn. 1. voorzittend, voorzitters... ; 2. den
voorzitter betreffend. *-snip, s. Zie PRESIDENCY.
Presidial, (pri-zid'-i-ul), *...ARY, ('- i-e-ri), bn. (mil.) tot
een bezetting behoorend, garnizoens...
Presiding, (pri-zajd'-ing), dw. bn. voorzittend ons.
s. (het) voorzitten enz.; zie PRESIDE.
Presignification, (pri-sigh-ni -fi-kee'-sjun), s. voorafgaande aanwijzing, - beteekening, v. *...SIGNIFIED, dw.
bn. te voren beteekend. *...SIGNIFY, bw. te voren beteekenen enz.; Zie SIGNIFY enz.
Press, (pres), s. 1. pers, perspomp, v.; hydraulic -, water
-, hydrostatic -, Bramah's -, water-, hydraulische pers;
fly -, percussie-schroef; engine -, mechanische pers;
2. drukpers, v.; rolling -, cylinder-pers; screw -, schroefpers; to put into -, put under the -, to send to -, onder
de pers -, ter perse leggen; in the -, onder de pers; ready
for the -, voor de pers gereed; to correct for the -, voor
de pers corrigeeren, drukproeven nazien; error of the -,
drukfeil; liberty of the -, vrijheid der drukpers; laws of
the -, wetten op de drukpers; 3. drukkerij; 4. kleeren-,
linnenkast, v.; 5. gedrang, o.; 6. (het) dringende (eener
zaak), haast; - of business, drang der bezigheden;
7. (zeev.) pressing (van matrozen), v. (het) ronselen; 8. (zeev.) kracht (van zeilen), v.; under - of sail,
alle zeilen uit, - bij. * -BARRELS, S. mv. ballast- vaten,
o. mv. - tonnen, v. mv. *- BED, s. beddekast, v. *- CAKE,
s. scheepsbeschuit, v. *- coPY, s. topij (van een brief
enz.) door de machine, v. *- DRILL, s. boormachine, v.
*-GANG, S. (zeev.) presgang, m. pres-compagnie, v. (het)
pressen, ronselen, o. *-MAN, m. 1. drukker; 2. matrozen-ronselaar, pres-sergeant, m. *- MONEY, s. (zeev.)
handgeld, ronselaarsloon, o. *-Room, s. druk-zolder,
m. -kamer, v. 5 -STICK, s. (drukk.) persbeugel, m.
*- STONE, S. pers-fundeerilig, v. *- TENDER, S. (zeev.)
transportschip der ,gepreste matrozen, o. *- WORK, s.1.
drukwerk, o.; 2. (het) afdrukken, - trekken.
Press, (pres), bw. 1. drukken, persen; I took her hand and
-ed it to my lips, ik nam hare hand en drukte ze tegen
mijne lippen; to - in one's arms, in zijne armen drukken;
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she -ed my hand, zij drukte mij de han d; he -ed him Prestissimo, (pres -tis'-si-mo), bijw. (muz.) zeer snel,
warmly by the hand, hij drukte hem hartelijk de hand;
prestissimo.
to - the market, (kh.) de markt drukken; 2. schoppen; Presto, (pres'-to), bn. 1. (muz.) snel, versneld, presto;
plattreden (gras); verschoppen (de lakens); 3. persen
2. vlug.
(druiven, vruchten); 4. drukken (onder eene pers); 5. Prestrietion, (pres-trik'-sj un), s. duisternis, beneveldsatineeren (papier); to cold -, koud satineeren; to hol -,
heid, v.
warm satineeren; 6. overhaasten, aanzetten, drijven; to - Presumable, (pri-zjoem'-i-bl), bn.,...BLY, bijw. 1. vera horse, een paard de sporen geven; 7. beknellen, benaumoedelijk: 2. uit -, door aanmatiging, door inbeelding.
wen; dringen; to be -ed with want, door de behoefte ! Presume, (pri-zjoem'), bw. vermoeden, veronderstellen.
gedrongen worden; -ed for money, door geldgebrek gef -,
ow. - on, - upon, 1. zich laten voorstaan (op);
drongen; 8. nanetten, op de hielen zitten; ti. aandringen
2. rekenen, bouwen (op); presuming upon their favor with
(bij); he -ed iie to accept, hij drong mij aan te nemen;
the king, op hunne gunst bij den koning rekenend; 3.
he dared not to - this point any farther, hij durfde op dit
zich inbeelden; 4. durven,zich onderstaan.*- D,(- zjoemd'),
punt niet verder aandringen; 10. opdringen; he -ed a
dw. bn. 1. vermoed; 2. gedurfd enz.; zie PRESUME, bw.
letter upon me, hij drong mij een brief op; the post of
en ow. *-R, ('-ur), m. v. 1. vermoeden, -ster; 2. durver,
secretary was -ed on him, het secretariaat werd hem
durfster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. vermoeopgedrongen; he -ed offers of hospitality upon lier, hij
dend; 2. durvend enz. -, s. 1. (het) vermoeden; 2.
drong haar de gastvrijheid als het ware op; 11. inscher(het) durven enz.; zie PRESUME.
pen; to - divine truth on the audience, de goddelijke Presumption, (pri- zomp'-sjun), s. 1. vermoeden, o.
waarheden aan de gemeente inscherpen, - op het hart
veronderstelling; 2. (recht.) verdenking, presumptie; 3.
drukken; the clergymen -ed his crimes home upon him, de
ingebeeldheid, verwaandheid, inbeelding, v.
geestelijken deden hem zijne misdaden diep gevoelen;
bn., -LY, bijw. 1. vermoedelijk, verondersteld; - heir,
12. (zeev.) pressen, ronselen (matrozen, soldaten enz.);
vermoedelijke erfgenaam (inz. van de kroon); 2. verto be -ed on board a ship, op een schip geworpen worwaand, ingebeeld, trotsch; 3. stout, vermetel. *•.•UOLTs,
den; 13. to - down, onder -, nederwaarts drukken; on- '
('-joe-us), bn., -LY, bijw. 1. verwaand, ingebeeld; 2.
der (de vuist enz.) houden; to - forward, on, voortdustout, vermetel. -NESS, s. gmv. 1. verwaandheid, ingewen, aanzetten; to - out, uitpersen, - drukken.
beeldheid; 2. stoutheid, vermetelheid, v.
Press, (pres), ow. 1. zich haasten, - spoeden, hard loopen; Presupposal, (pri-sup-po'-zul), *...SUPPOSITION, s. vroe2. dringen; crowds -ed on me, de menigte drong zich om
gere veronderstelling, v. *...SUPPOSN., bw. vroeger vermij heen; 3. inbreuk maken op; 4. opduwen, drukken
onderstellen enz.; zie SUPPOSE enz. *...SURMISE, S. voortegen; to - against a dooi, met kracht tegen een deur
loopig vermoeden, o. argwaan, m.
drukken; 5. aanhouden op; he --ed for an explanation, Pretence, (pri-tens'), s. 1. voorwendsel, o.; under -, on
hij drong op een antwoord aan; to - on the attention,
the - of, onder voorwendsel van; 2. aanspraak (op), v.; to
have a - to, aanspraak maken op; to eloquence he made
de oplettendheid boeien; these questions -ed on 'my iitind,
die vragen verdrongen elkander in mijnen geest. - vervulonly moderate -s, op zijne welsprekendheid liet hij zich
den mijnen geest; when arguments - equally, als de bewijsweinig voorstaan; 3. veinzerij, huichelarij, v. valsche
- gronden even krachtig zijn; the hand of death -u/heavy
schijn, m.; it is a mere -, het is een zuivere uitvlucht.
apen his eyelids, de hand van den dood drukte reeds Pretend, (pri-tend'), bw. en ow. 1. voorgaven, voorwen den; to - public good, het openbare welzijn als voor zwaar 'op zijne oogleden; e3. to - forward, hard voort- 1
loopen; to - in, naar binnen snellen, - ijlen; to - up j
vvendsel opgeven; 2. veinzen; to - ignorance, zich onweto, drukken tegen. * -ED, dw. bn. gedrukt enz.; zie
tend houden; 3. beweren, staande houden; 4. eischen,
PRESS. -, bn. geprest; a - man, een recruut. *-ER, ;
vorderen; what more can they -:' wat kunnen zij meer
('-er),m. v. 1. drukker, -ster; 2. dringer, -ster; 3. perverlangen ? 5. zich aanmatigen, durven. * -ED, dw. bn.
ser, persster; 4. ronselaar, -ster, m. v. -, s. papier -,
voorgegeven enz.; zie PRETEND, bw. en ow. -, bn., -LY,
brievendrukker (van steen enz.), m. 5 -ING, dw. bn.
bij w. zoogenaamd; - motives, valsche beweegredenen.
drukkend; persend enz. -, bn., -LY, drukkend, drin*-ER, ('-ur), m. v. 1. veinzaard. zoeker -, zoekster van
gend; - difaculties, onoverkomelijke bezwaren, dringende i uitvluchten, ni. v.; 2. die aanspraak maakt (op), pretenzorgen. -, s. (het) drukken; persen enz.; zie t>Ri.ss,
dent; the -, (Eng. belch.) de Pretendent, (do laatste der
bw. en ow. °- ING -BOARDS, ...CARDS, s. nov. persspalken,
Stuarts). * _eusi[rp, ('-ur-sjip), s. hoedanigheid van prem. mv. -SING-IRON, s. persijzer, o.
i tendent, v. *-IsG, dw. bn., -LY, bijw. voorgevend, voor Pression, (presh'-un), s. drukking, v.; 2. (fig.) aandrang, j
wendend enz. -, s. (het) voorgeven, (het) aanmatigen
m. pressie, v,
enz.; zie PRETEND, bw. en ow.
1
Pressirosters, (pres-si-ros' -turs), s. mv. platbekken, -vna- Pretense, (pri-tens'). zie PRETENCE.
vels, (soort) zwemvogels, m. mv. °...ROSTRAL, (-ros'-trui), Pretension, (pri-ten'-sjun), s. 1. inbeelding, v.; a man
bn. platsnavelig (van vogels),
of great -s, een man van groote inbeelding; he is of no
Pressitant, (pres'-si-tunt), bw. 1. zwaar; 2. wentelend.
mean -, hij heeft niet weinig pretentie; a woman of no
Pressly, (pres'-li), bijw. drukkend, knellend; persend.
-s, eene zedige -, bedeesde vrouw; his wife had much
Pressure, (press'-ur), s. 1. drukking; 2. persing (van
-s to beauty, zijne vrouw beeldde zich in zeer schoon te
vruchten, druiven enz.), v.; 3. druk, drang; 4. (stoomw.)
zijn; 2. aanspraak, v. eisch, m.; to have -s to, aanspraak
druk, m.; mean -, gemiddelde drukking; high, low -, recht hebben op; to make -s to, aanspraak maken op;
engine, machine van hoogen -, van lagen druk; 5. (fig.)
to make good one's -s, zijne aanspraken doen gelden; he
druk, nood, last, m.; the - of times, de druk der tijden;
must lower his -s, hij moet zijne eischen wat minder
- ot taxes, de druk der belastingen; - for money, geldhoog stellen; (fig.) hij moet water in zijnen wijn doen; to
nood; 6. droefenis, v. lijden, o.; 7. stempel; 8. afdruk (van
the character of a grammarian his -s were of the highest
een stempel); 9. indruk, m. werking (op den geest),
class, hij hield zich zelven voor een taalkenner van den
v. 5 - GAUGE, s. stoommeter, m.
eersten rang ; 3. veinzerij, v.
Prest, (prest), zie PRESSED. *-, bn. 1. vaardig, vlug; 2. Pretentative, (pri-tent'-@-tiv), bn. (w. g.) beproef baar.
net, proper. *-, s. 1. boning; 2. (oudt.) belasting in Preter, (pri'-tur), bijw. boven, uiterst. * -IMPE1tFECT, S.
geld, v. * -MONEY, s. (mil.) hand-, presgeld, o.
(spraakk.) onvolmaakt -, betrekkelijk verleden tijd, m.
*-LAPSED, (-lep-st'), bn. vervlogen, lang geleden. 5 -LEPrestation, (pres-tee'-sjun), s. (oudt.) betaling in geld,
GAL, bn. (w. g.) onwettig, boven de wet. * -MISSION, S.
v. * -MONEY, s. (oudt.) prestatie-geld (zek. opbrengst
van de mindere geestelijken aan hunnen bisschop), o.
1. weg-, uitlating, omissie; 2. (red.) opzettelijke uitlating, v. *-MIT, (-mit'), bw. weg-, uitlaten, overslaan.
Prester, (pres'-tur), s. 1. electrische straal, bliksemstraal;
*-MITTED, dw. bn. weg-, uitgelaten. 5 -NATURAL, bn.,
2. (ontl.) bovenhals, krop, m.; 3. - John, fabelachtig
christelijke koning in de binnenlanden van Azië.
-LY, bijw. tegennatuurlijk. * -NATURALITY, ...NXSS,
s. gmv. tegennatuurlijkheid, v. * -PERFECT, bn. (- tense),
Prestige, (pres'-tiedsj), s. begoocheling, tooverkracht, v.
*...IATION, (-i-ee'-sjun), s. goochelerij, goochelkunst, v.
(spraakk.) bepaald verleden (tijd). *-PLUPERFECT,(-ploe'pur-fekt), bn. (- tense) ; (spraakk.) meer dan volmaakt
.,,IATOR, (-tidsj'- i-e-tur), m. goochelaar, m. *...IATORY,
verleden (tijd).
('-i-e-te-ri), bn. goochelend. *...Ious, ('- i -us), bn. begooPreterit, (pri'-tur-it, piet'-e-rit), s. (spraakk.) verleden
chelend, tooverend.
rn .
(kerk.
recht.)
pensioentijd,
Prestimony, (pres'-ti-mo-ni), s.
Preterition, (pri-tur-i' -sjun), zie PRETERMISSION.
fonds voor priesters, o.
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hinderd de proef te nemen. *-ABLE, ('- i - bl), bn. ver Pretex, (pri-teks'), bw. bemantelen, verbergen.
hinderbaar, te voorkomen. *-ED, dw. bn. 1. voorgekomen;
Pretext, (pri- tekst', pri'- tekst), s. 1. voorwendsel, voor2. voorkomen enz.; zie PREVENT.
geven, o.; 2. schijn, m. veinzerij, v.; under a - of,
Preventer, (pri-went'-ur), m. v. 1. eerst -, vroeger aan onder schijn van.
komende; 2. verhinderaar, -ster, m. v. die -, dat voorkomt.
Pretor, (pri'-tur), m.(Rom.geseh.)praetor,pretor,stadsrechter, m. * -IAL, (-to'-ri -ui), bn. van den pretor, tot den
*-, s. 1. beletsel, voorbehoedmiddel, o.; 2. (zeev.) pardoen, V.; back stay -, boze pardoen. *-BOLT, S. putpretor behoorend; - power, de pretorische macht. *-IAN,

tingbout, m. *- BRACES, s. mv. borgtakels,m.mv.*-cRoss
(-to'-ri-un), bn. pretoriaanseh; the - guards, de pretoriaansche lijfwacht. -, m. pretoriaan, soldaat der preTREE. S. stolpzaling,v.*-LINES,S.mv.smeergordings,v.mv.
*-LIFT, S. loos toppenend, o. * -PLATE, s. katpiaat, v.
toriaansche (keizerlijke) lijfwacht, m. *-SHIP, s. pre*- RIGGING, S. waarloos tuig, o. * -ROPE, s. borgtouw, o.
torschap, o.
-SHEETS, S. mv. borg op de schoten, m. *- SHEETS, S. mv.
Prettier, (pret'- i -ur), bn. (vergr. tr.) liever enz.; zie
smeerboomen, m. mv. * -STAY, s. borgstag, v. *- STROP,
PRETTY. * ...IEST,
i est), bn. (overtr. tr.) liefst enz.; zie
S. borgstrop, m. * -V"A.NGS, S. mv. hulpgeerden, v. mv.
PRETTY.
* ...II,Y, ('-1 -li), bijw. lief enz.; zie PRETTY.
Preventing, (pri-went'-ing), dw. bn.. 5 -LY, bijw. 1. voor * ...INESS, -i-nes), s. liefheid, aardigheid, netheid, v.
komend; 2. belettend enz. *-, s. (het) voorkomen enz.;
Pretty, (pret'-i), bn. 1. lief, aardig; a -face, een lief aangezichtje; a - dress, een nette kleeding; a - girl, een ! zie PREVENT, bw.
mooi meisje; - fellow, nette knaap, lieve jongen; a - Prevention, (pri-wen'-sjun), s. 1. (oudt.) (het) voorgaan
ene.; 2 (oudt.) vooringenomenheid (tegen); 3. voorkofigure, (spott.) een fraaie figuur; 2. gemaakt, preutsch;
ming. verhindering, v. beletsel, o.; 4. voorzorg, v. * -AL,
3. tamelijk groot, - veel; for a - while, tamelijk lang
(van den tijd); a - way of, vrij ver (afgelegen). *-, ' ('-UI),bn. voorkomend, verhinderend. *...IvE, (-went'iv). bn. voorkomend. verhinderend; a m dicine - of
bijw. 1. tamelijk, vrij; - well, tamelijk goed, vrij wel; disease. een geneesmiddel dat de ziekte voorkomt; much, tamelijk veel; nogal veel; - near the tru th, vrij dicht
bij de waarheid; bewas- wellruined, het scheelde niet veel j service, dienst op de kusten (tegen de smokkelaars), kust bewaking. -, s. voorbehoedmiddel, preservatief, o. -LY,
of hij was geruïneerd; 2. bijna, genoegzaam; I am bijw. bij wijze van voorbehoeding, - van verhindering.
sure of the fact, ik ben bijna zeker van de zaak. 5-sPoPrevious, (pri'- wi-us), bn., 5-i,Y, bijw. 1. voorafgaand,
KEN. bn. lieftalig.
vroeger; without - notice, zonder voorafgaande kennisPretty-betty, (pret'i-beti), s. (soort) vroeg rijpe aard geving; sounds - to storm, geluiden die den storm voor appel, m.
afgaan; - to their marriage, vóór hun huwelijk; 2. voor Pretypified, (pri-tip' -i- fajd), dw. bn. vooraf -, vroeger
afgebeeld. *...PIFY, (pri-tip'- i -faj), bw. vooraf-, vroeger ; loopig; - intimation, voorloopige kennisgeving; - pay! ment, (kh.) voorschot, o. *-NESS, s. gmv. (het) voorafafbeelden. *-ING, dw. bn. vooraf afbeeldend.
gaande; (het) voorloopige.
Prevail, (pri- weel'), ow. over, against, 1. bovendrijven,
de bovenhand hebben, - behouden (op); Israel -ed, Prevision, (pri-wizj'-un), s. voorziening, v. (het) voor uitzien.
(Bijb.) Israel overwon; 2. heerschen, regeeren; this custom
-ed, deze gewoonte bleef bestaan; the yellow fever -ed, Prewarn, (pri-oeaarn'), bw. vooraf waarschuwen enz.;
zie WARN.
de gele koorts heerschte; the south wind has -ed for a
week, de zuidenwind heerschte (woei) een week lang; 3. Prey, (pree), s. 1. buit, m.; 2. prooi, v.; beast of --, wild
dier; bird of -, roofvogel; to became a - to, of, de prooi
- with, invloed uitoefenen, werken, indruk maken (op);
worden van; to be delivered a - to, ter prooi geworpen
4. - on, upon, with, overhalen, overreden, medesleeworden aan; to fall a - to. ter prooi vallen aan; to give
pen, krijgen (tot); with minds obdurate notliinps -s, een
up a - to , ter prooi geven aan. *-, ow. - on upon, 1.
verstokt gemoed is door niets te overtuigen; the queen
azen (op), rooven, buit maken, vervolgen, nazetten; to
was -ed with to send, de koningin liet zich overhalen
be -ed upon, de prooi worden van; 2. (fig.). verteren,
te zenden; he has been -ed upon, hij is er toe overgeondermijnen,. knagen; to - on the health, de gezondheid
haald geworden; men heeft hem weten mede te sloepen;
('- -

('

ondermijnen; his love -s upon his life, zijne liefde knaagt
5. slagen; he did not -, hij slaagde niet; he -ed so for
aan zijn leven; a variety of passions -ed upon lier mind,
as, het gelukte hem in zooverre dat. *-En, (-weeld'),
vele hartstochten verscheurden hare ziel; their cruelty
dw. bn. de bovenhand gehouden enz.; zie PREVAIL.
*-ING, dw. bn., -LY, bijw. de bovenhand houdend had - upon her feelings, hunne wreedheid knaagde aan
haar hart. 5 -ED, dw. geaasd enz.; zie PREY, ow.
enz.; zie PREVAIL. -, bn. 1. heerschend, bovendrijvend;
('-ur), m. v. 1. die -, dat aast, roover, roofster; 2. kna-- passion, heerschende drift; - opinion, bovendrijvende
ger, knaagster, m. v. * -ING, dw. bn. azend (op) enz.
meening; pink is the - color, rosé is de kleur naar
-, s. (het) azen enz.; zie PREY, ow.
de mode; 2. machtig, werkdadig. -, s. (het) bovendrijven
, Priamus, (praj'-e-mus), m. (oude gesch.) Priamus (koning
enz.; zie PREVAIL. *-MENT, Zie PREVALENCE.
van Troje), m.
Prevalence, (prev'-e-lens). *...ENCY, s. 1. invloed, m.
overwegende macht, v.; to beof- with.invloeduitoefenen Priapism, (praj'-e-pizm), s. (gen.) (het) bandeeren.
op; 2. regeering, heerschappij, v. zwang,m.;the - of fashion, Price, (praj s), s. 1. prijs, m. waarde, v.; current -, market
-, loopende -, markprijs; the lowest -, de minste -,
de heerschappij der mode; the - of that odious practice,
laagste prijs; regular -, settled -, gestelde -, vaste prijs;
de heerschap - ij van dit hatelijke gebruik; the - of an
opinion, de algemeenheid van een gevoelen; the - of a
disease, het heerschen eener ziekte; 3. werkdadigheid

(van een gebed enz.), v. *...ENT, bn., -LY, bij w. 1. overwinnend, heerschend (van ziekte, van meeningen enz.);
2. machtig; 3. werkdadig (van het gebed enz.).
Prevaricate, (pri-wer'- i -ket), ow. 1. uitvluchten bezigen,
zoeken; (gem) draaien; 2. oneerlijk handelen, knevelen;
(gem.) knoeien. *-D, dw. bn. oneerlijk gehandeld enz.;
zie PREVARICATE. * ...ING, dom. bn. oneerlijk handelend
enz. -, s. (het) oneerlijk handelen enz.; zie PREVARICATE. *...IOrr, (-kee'-sjun), s. 1. oneerlijke handelwijze,
schending van den ambtsplicht; 2. (recht.) knevelarij; 3.
rechtsverdraaiing, valsche uitvlucht; 4. trouweloosheid;
5. geheime verstandhouding (met der_ vijand). v. *...oR,
(-wer'- i -ke-tur), m. 1. uitvluchtenzoeker, bedrieger; 2.
plichtverzaker, - schender; 3. knevelaar, trouweloos amb-

tenaar, m.
Prevene, (pri-wien'), bw. zie PREVENT. * ...IENT,
jent), bn. voorkomend.

(-wen'-

Prevent, (pri-went'), bw. 1. voorkomen, achter zich
laten; 2. voorkomen, beletten. verhinderen; to - afflict-

ions, ongelukken voorkomen; to - success. den goeden
uitslag verhinderen; he was -ed the trial, hij werd ver -

cost -, Inkoapsprijs; to set a - on goods, goederen prij zen; to sell at one -, tot vaste prijzen verkoopes; to
sell under -, onder -, beneden den prijs verkoopen; take
it at your own -, bepaal zelf den prijs; zeg wat gij er
voor geven wilt; to sell at any -, á tout prix verkoopen,
elk bod annemen; to, bear a higher -, duurder verkocht
worden; to bring high -s, hooge prijzen opbrengen; to
raise a -, een prijs verhoogen; to bring down a -, to lower
a -, een prijs verlagen, - doen dalen; to keep up a -, op
een prijs houden; to be beyond all -, voor geen prijs te
koop zijn; I would not have it to any -, ik zou het tot
(om) geenen prijs willen hebben; a - was set on his head,

zijn hoofd word op prijs gezet; 2. prijs, m. belooning, v.

eereblijk, o.; 't is the - of toil, het is de prijs van den

arbeid; above -, onschatbaar; of-, kostbaar. *-CURRENT,
s. prijs -courant, prijslijst, v.
Price, (prajs), bw. 1. (oudt.) betalen voor; 2. schatten,
prijzen. *-D, (prajst), dw. bn. geprijsd. *-LESS, bn. 1.
onschatbaar, onwaardeerbaar; 2. zonder waarde.
Pricing, dw. bn. schattend.
Prick, (prik), s. 1. prik, steek, m. 2. punt; 3. els; v.; 4.
hartzeer, harteleed, o. wroeging, v.; 5. (mil.) doel, wit;
6. (jag.) spoor (van den haas), o.; 7. karot (tabak), v.

PRI.

PRI,
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* -EARED, bra. met spitse oorera. 5 -LOUSE, S. (gem.) Primafacie, (praj'-me-fee'-sj i-e), bn. op het eerste gezicht.
kleermaker, m. * -MADAM, S. (plant.) huislook, o. *- POST, Primate (praj'-midsj), s. (zeev.) kaplaken, o. provisie, v.

(bk.) draagband, m. *- PUNCH, S. doorslag, in. drijfijzer, o. *- soNG, S. (inuz.) zang op noten, m. 5 -TIMBER,
s. (plant.) papenhout, o.
Prick, (prik), bw. 1. prikken, steken; to - one's finger,
zich in den vinger steken; 2. - into, inslaan, inheien;
3. aan het spit steken; 4. spitsen, opsteken (do ooren);
5. aanteekenen. aanstippen; 6. aansporen, prikkelen (tot);
7. pijn doen; they were -ed in their hearts, (B(jb.) hunne
gemoederen waren pijnlijk aangedaan; 8. doen schiften,
zuur maken (een vocht); 9. (muz.) op noten zetten; 10.
(mil.) doorsteken (kardoezen); 11. (zeev.) afzetten (het
bestek); to - the vent, het zundgat doorsteken; to - a
sail, de naden overnaaien (van een zeil); 12. (met bij woorden): to - forth, on, prikkelen, aanzetten, aansporen; to
- off, afwenden, wegsteken; aanwijzen; to - out, uitkiezen, uitpikken; to - up, opzetten, spitsen (de ooren).
* -ED, dw. bn. geprikt enz.; Zie PRICK. * -ER, ('-ur), s.
priem, m. els, v.; vent -, (zeev.) ruimnaald.
Prick, (prick), ow. 1. zuur worden; schiften; 2. (rijsch.)
galoppeeren; to - forward, wegrennen; 3. zich opschikken;
4. mikken. 5 -ING, dw. bn. prikkend enz.-, s. (liet) prik
-kenz.;
zie PRICK, bw. en ow.
Prieket, (prik'-ot), s. tweejarig hert, o.
Prickle, (prik'-ul), s. 1. (plant.) stekel, doorn; -2. angel
(van dieren), m. *- BACK, s. stekelbaars, m. * - EDGED,
bn. doornig, stekelig. * -WHELK, s. distelslak, v.
Prickliness, (prik'-li-nes), s. doornachtigheid, v.
bn. doornig, stekelig; - ash, kwijlwortel.
Priekpear, s. (plant.) Indische vijg, v.
Pride, (prajd), s. 1. hoogmoed, trots, m.; to be puffed
up with -, van hoogmoed opgeblazen zijn; an honest -,
a noble -, een edele hoogmoed; not to know what to do
for -, van hoogmoed barsten; he is the - of (to) his
family, hij is de trots van zijn geslacht, - zijner familie;
a - to his parents, de trots zijner ouders; the - of his
country, de roem -, de eer van zijn vaderland; 2. eer, v.;
trots, m.; to take - in, er een eer in stellen te; to take
no - in, er zich geen eer uit maken te; - will have afall,
hoogmoed komt vóór den val; 3. (Shak.) verhevenheid, v.;
4. versiersel, o. opschik, m. pracht, v.; curious -, uitgezochte sieraden; three cavaliers in the - of youth, drieruiters in den bloei der jaren; military -, krijgshaftige luister; 5. ritsigheid (van dieren), v.; 6. lamprei, prik (visch),
V. * -FUL, ('-foel), bn. hoogmoedig, trotsch, opgeblazen.
* -LESS, bn. zedig, bedeesd.
Pride, (prajd), bw. hoogmoedig maken; to - one's self
in, zich beroemen op, eene eer stellen in; the superficial
learning which he -d himself upon, de weinige kennis
waarop hij trotsch was. *...ING, dw. bn., -LY, bijw.
trotsch makend enz.; zie PRIDE, bw.
Prie, (praj), Zie PRY. *-D, (prajd), dw. bra. uitgevorscht enz.;
Prier, (praj'-ur), m. v. 1. uit-, doorvorscher, -vorschter, m.
v.; 2. spion, m.
Priest, (priest), m. priester, geestelijke, m. *-'s CAP, s.
priesterlijke muts, v. * -CRAFT, s. priesterbearog, o.
* -LIKE, bn. als een priester, priesterlijk. *-LINESS, S.
priesterlijk voorkomen, o. *- LINKED, bn. gehuwd. *-'s
PINTLE, S. (plant.) monnikskap,V. 5 - RIDDEN,bn.door priesters -, door papen geleid, - beheerscht.
Priestess, (priest'-es), v. priesteres, v.
Priesthood, (priest'-hoed), s. 1. priesterschap; 2. priesterdom, o. geestelijkheid, v. priesterschap, o.
Priestley, (priest' -li), m. Joseph Priestley (Eng. natuurkundige en godgeleerde, 1733-1804).
Priestly, (priest'-li), bn. priesterlijk.
Prig, (prigh), m. 1. pronker, poppegek, fat, zwetser; 2.
dief, m. * -NAPPER, S. 1. dievenvanger; 2. paardendief, m.
*-, bw. stelen, zakkenrollen. *-, ow. (kh.) afdingen,
knibbelen. 5 -GISII, ('-ghisj), bn., -LY, bijw.l.opgesmukt,
opgedirkt; 2. diefachtig. *- GISM, ('-ghism), *- GERY,
('-ghur-i), s. gmv. pronkerij, v. gezwets, o. *- STER, m.
wijsneus, m.
Prill, (pril), s. tarbot (visch), v.
Prim, (prim), bn. 1. gemaakt, stijf, preutsch;2.opgedirkt,opgesmukt. *-, bw. opsmukken,opdirken,*-,s.keelkruid,o.
Prima, (praj'-me), s. (drukk.) eerste afdruk, in.
Primacy, (praj'-me -si), s. 1. primaatschap, o. waardigheid -, v. rang van primaat, m.; 2. voortreffelijkheid, v.
Prima Donna, (praj'-me-duli'ne), s. (muz.) eerste zangeres, prima donna, v.
S.

*_WOOD,

Primal, (praj' -mul), bn. eerst, vroegst. 5 -ITY, (-mul' -i-ti),
S. vroegste -, eerste toestand; (fig.) dageraad, m kiem, v.
Primarily, (praj'-me-ri -li), bijw. aanvankelijk, eerst,
in den aanvang. *...RINESS, ('-me-ri-nes), s. 1. aanvankelijko staat, - toestand, m.; 2. (fig.) kindschheid, v.
Primary, (praj'-me-ri), ho. 1. aanvankelijk, uit den vroegsten tijd; 2. oorspronkelijk; - colors, oorspronkelijke
kleuren; - rock, oorspronkelijke rots, granietrots;
- substance, (nat.) eerste -, ondeelbare stof; 3. voornaamst, hoofd...; - planet, hoofdplaneet; - quills, voor
ste pennen (van een vogel); 4. - school, lagere school.
Primate, (praj'-met), in. (kerk.) primaat, opperste kerk
SHIP, s. primaatschap, 0. *,..MATIAL, (-mee' -vogd,m.*
*...STATICAL, (-met -ik-nl), bn. tot den primaat-sjul),
behoorend, van den primaat.
Prime, (praj m), s. 1. dageraad, m. krieken van den dag;
2. begin, o. aanvang, oorsprong, m.; in the - of the
world, in het begin der wereld; - of the moon, nieuwe
maan; 3. lente, v. voorjaar, o. (ook fig.); the - of life,
do jeugd; to be in one's -, in den bloei der jaren zijn;
4. bloei, glans, m.; these flowers ar,- in their -, deze
bloemen staan in vollen bloei; 5. (fig.) bloem, keur, v.
(het) beste, room, m.; 6. (kh.) puik, puikje; 7. (r. k.)
vroeggebed, o. eerste der getijden; 8. (schermk.) eerste
stelling, - positie, v.; 9. (mil.) gezwind pijpje, o. loop
(van kruit), m.; 10. premie, v.; 11. (scheik.) eerst -,
eenvoudigst product ; 12. (stern) verticaal vlak, o. *-,
bn., 5 -LY, bijw. 1. aanvankelijk, eerst, in het begin;
- cost, (kh.) kostende prijs; 2. eerst, voornaamst, van
den eersten (hoogsten) rang, van de eerste hoedanigheid;
- minister, eerste-minister; cloth of a - quality, laken
van de beste qualiteit; - wheat, beste tarwe; - virtues,
hoofddeugden; a - sailor, een goede zeiler (schip); 3.
bloeiend; in - manhood. in den bloei der mannelijke
jaren; 4. (rek.) eerst, ondeelbaar (van getallen).
Prime, (prajm), bw. 1. (mil.) monteeren (een vuurwapen);
to - a fireship, een brander uitrusten; 2. (gray.) afdrukken, trekken; 3. (very.) gronden. *-, ow. 1. tot
lont dienen; 2.(stoomw.) overkoken, fomenteeren;3. (gem.)
pruimen. *- D, (prajmd), dw. bn. gemonteerd enz.; zie
PRIME, bw. en ow. *- N Ess, s. 1. eerste -, hoogste rang, m.;
2. uitmuntendheid, voortreffelijkheid, v.; 3. dageraad, m.
Primer, (prajm'-ur), s.. 1. (mil.) ruimnaald, v. laadpriem,
m.; 2. lont, v.; coppercap -, slaghoedje. *-, (prim'-ur), s.1.
(r. k.) eerste getijden, vroeggebeden, o. mv.; 2. a-b- boekje,
o.; 3. (drukk.) great -, groot romein; long -, klein romein
(letter). 5 -FINE, (praj'-nsur-fajn), o. (oudt.) belasting op
boete-processen, v. * -SEIZIN, (- sie'-zin), s. (oudt. recht.)
soort successierecht, o.
Primero, (praj -mi' ro),s. primeero (Spaansch kaartspel), o.
Primeval, (praj -mi'-wol), *...voos, ('-wus), bn. eerst,
vroegst, oorspronkelijk.
Primigenial, (praj-mi-dj i'-ni-ul), bn. 1. eerstgeboren; 2.
eerst, voornaamst. *...GENIOUS, (-midsj'-i-nus), bn. eerst
ontstaan, - gevormd; - antiquity, vroegste oudheid.
Primine, (praj'-mien), s. (plant.) buitenst zaadvliesje, o.
Priming, (prajm'-ing), dw. bn. 1. monteerend; 2. (very.)
grondend enz. *-, s. 1. (het) monteeren enz.; zie PRIwE;
2. grondverf; 3. (stoomw.) overkoking, puiming,
V. * -HORN, S. (mil.) kruithoren (voor kanonnen), m.
*-IRON, *-wIRE, s. ruimnaald, v. *- PAN, s. pan (van
vuurwapenen), v. * -POWDER, s. laadkruit, o. * - VALVE,
s. (stoomw.) waterklep, v.
Primipilar, (praj-mip'-i-lur), bn. (Rom. gesch.) tot den
hoofdman der voorhoede behoorend.
Primitial, (prij-misj'-ul), bn. tot de eerstelingen behoorend.
Primitive, (prim'-i-tiv), bn., *- LY, bijw. 1. eerst, oorspronkelijk, vroegst; the - church, de eerste kerk; rocks, oorspronkelijke -, granietrotsen; - cause, eerste -,
grondoorzaak; - verb, (spraakk.) stamwoord, wortel werkwoord, 2. stijf, gedwongen,vormelijk. *-NESS,*...ITY,
('-i- ti), s. gmv. 1. (het) eerst -, vroegst ontstaan, - bestaan,
oorspronkelijkheid; 2. aloudheid, v.
Primmed, (primd), dw. bn. opgesmukt.
Primness, (prim'-nes), s. 1. opgesmuktheid; 2. stijfheid,
gemaaktheid, v.
Primo, (praj'-mo), bijw. (muz.) primo (op een instrument).
5 -GENIAL, (-dsji'-ni-ul), bn. 1. eerst, oorspronkelijk; 2.
(scheik.) tot de hoofdstoffen behoorend, elementarisch.
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*...GENITIVE, bn. (recht.) tot het eerstgeboorterecht behoorend. *...GENITOR, (-djen'- i -tur), m. stamvader, m.
*...GENITURE, (-djen'- i -tjoer), s. gmv. eerstgeboorte, v.
-SHIP, S. hoedanigheid -, recht van eerstgeboorte, v. o.
Primordial, (praj- mor' -di-ul), *...DIATE, ('-di-et), bn.

PRI.
Print, (print), s. 1. af-, indruk, m. merk, spoor, o.; I saw
the - of a man's naked foot on the sand, ik zag den indruk van eens menschen voet op het zand; 2. vorm, m.;
butter -, botervorm; 3. druk(letter), v.: large -, hoofd-,
groote druk; small -, kleine druk; fair -, fraaie -,
leesbare druk;. 4. prent, plaat, v.; colored -, gekleurde
prent; proof -, eerste afdruk (eener plaat); 5. afdruk,
m.; I never appeared in - in my life, ik heb nooit
iets (van mijn werk) laten drukken; to be out of-, uitverkocht zijn (van boekwerken); in -, gedrukt; (fig.)
sierlijk; 6. gedrukt geschrift; 7. dagblad, o.; 8. gedrukte
stof, - katoen, prints; 8. to speak in -, bondig -, met beslistheid spreken, - zeggen. *-SELLER, m. prontenverkooper, m. *-sHop, prentenwinkel, m.
Print, (print), bw. 1. drukken (boeken, stoffen enz.), afdrukken; -ed by, gedrukt bij, ter boekdrukkerij van;
-ed for, uitgegeven door; -ed calicoes, gedrukte katoenon: -ed paper, gedrukt behangselpapier; 2. opdrukken,
stempelen; the sand was -ed by their steps, het zand
droeg den afdruk hunner voetstappen. *-, ow. drukken;
(fig.) werken uitgeven. *- ED, dw. bn. gedrukt enz.;
zie PRINT, bw. * - ER, ('-ur), m. (boek -, katoen)drukken; lithographic -, steendrukker; -'s flower, boek drukkersstok; -'s devil, (boekdr.) loopjongen, duivelstoejager; *-s, mv. (kh.) ruwe tot drukken bestemde katoenen, o. mv. prints, v. mv. * - ING, dw. bn. drukkend enz.
-, s. (het) drukken enz.; zie PRINT, bw. letter-press -,
letterdruk; copper plate -, koperplaatdruk; lithographic
-, steendruk; art of -, boekdrukkunst. *-BI,ocKS, s.
mv. drukblokken, - vormen (voor katoenen, speelkaarten

oorspronkelijk, vroegst. -, s. vroegst begin, o. eerste
aanvang, m. *...DIAN. ('-di-un), s. vroegpruim, v.
Primrose, (prim'- roos), s. sleutelbloem, v. *- TREE, s.
gele lysimachia (plant),v. * -PATH, * -YAY,S. bloempad,o.
Primum mobile, (praj'-mum-snob'-il), s. (wijsb.) eerste
beweegoorzaak, v.
Primy, (praj' -mi), bn. bloeiend.
Prince, (prins), m. prins, vorst, m.; the - royal, de
kroonprins; - of the blood, prins van den bloede; the
- of Wales, de prins van Wallis (titel van den kroonprins in Engeland); - of learning, monster van geleerd
to live like a -, als een vorst leven; - Rupert's-heid;
drops, glastranen. *-' S FEATHERS, S. mv. (plant.) amarant,
duizendschoon, o. *-'s SIETAL, S. spinsbek, o. *-'s WOOD,
s. ebbenhout, o. *-'s YELLOW, s. prinsengeel, o. -verf, v.
Prince, (prins), ow. leven als een prins.
Princedom, (prins' -dum), s. vorstendom, o. *...LIKE,
bn. vorstelijk. *...LINESS, (' -li-nes), s. gmv. vorstelijk
voorkomen, o. *...LY, bn. en bijw. 1. vorstelijk, van een
vorst; - birth, vorstelijke geboorte; - dames, vorstinnen,
prinsessen; 2. edel, doorluchtig; a - gentleman, een
edel -, vorstelijk uitziend heer, 3. vorstelijk, grootsch,
koninklijk; a - gift, een vorstelijke gave; a - look,
een ontzaginboezemende blik; -- entertainment, vorstelijk
feest; 4. als vorst, als vorstin.
enz.), o. m. mv. *-HOUSE, *-OFFICE, S. (boek)drukkerij,
Princess, (prin'-ses), v. prinses, vorstin, v. *- LIKE,
v. * - INK, s. drukinkt, m. * - MACHINE, s. mechanische
-LY, bn. en bijw. van -, als vorstin.
pers, v. * -PAYER, S, drukpapier, o. *- PRESS, s. drukpers,
Principal, (prin' -si-pul). bn., *- LY, bijw.l.voornaam;voorv. * - RED, s. ronde letterdruk, m.
namelijk, hoofdzakelijk; the - men of a city, de voornaamsten -, de notabelen -, de aanzienlijken eener stad;- house, Printless, (print' -les), bn. 1. spoorloos; 2. geen indruk
nalatend.
stamhuis; - owner, (kh.) hoofdreeder. - violin, (muz.)
eerste viool(speler); 2. (recht.)- challenge,enkele wraking. Prior, (praj' ur),m.Mathew Prior(Eng.dichter,1664-1724).
*-, s. (muz.) grond(toon), m. *-, m. 1. hoofd(persoon), Prior, (praj'-ur), 'bn., * - LY, bijw. - to, vroeger -, eerder (dan); - claim, vroegere aanspraak; - right, ouder
chef, meester, patroon, principaal; 2. rector (eener Lat.
recht. *-, m. 1. (r. k.) kloostervoogd, proost; 2. (kh.)
school); 3. (recht.) hoofddader; 4. hoofdpersoon (in een
chef, kantoorheer; m.; your -. uw heer. *- ATE, ('-et),
onderneming); 5. hoofdparticipant; 6. (recht.) lastgever,
* -SHIP, s. (r. k.) proostschap. o. proosdij, v. *- ESS, v.
committent, m. *-, s. 1. (bk.) hoofdbalk, m. dakspant,
proostes, kloostervoogdes, v. *- ITY, (-or'- i -ti), s. (het) 1.
o.; 2. brompijp (in een orgel); 3. hoofdzaak, v. (het)
vroeger bestaan, o.; 2. voorrang, m. voorrecht, o. priorivoornaamste; 4. hoofdsom, v. kapitaal, o. *- ITY, (-pel'
teit, v.; - of birth, recht van eerstgeboorte; -of debts,
vorstendom, prinsdom, o.; the - of-it),s.(e1
(recht.)bevoorrechte schulden; creditors by -,bevoorrbehte
Wales, het prinsdom Wallis; 2. heerlijkheid; 3. opperschuldeischers. *- Y, (praj'-e ri), s. (-ies), (r. k.) proosdij,
macht, v.; 4. (Bijb.) principalities, heerschappijen, hierarv.; 2. proostschap, o.
chiën, v. mv. *--NESS, s. eerste -, hoofdrang, m. (het)
Prisage, (praj'-sidsj), s. (oudt. recht.) heffing van twee
hoofdzakelijkste.
tonnen wijn op iedere lading van meer dan 20 ton, v.
Principate, (grin' -si -pet), s. 1. hoofdregel, m.; 2. opPriscillianist, (pris-sil'-jen -ist), m. (kerk. gesch.) prispermacht, v.
cillianist (volgeling van Priscillianus), m.
Principia, (grin-sip' -i -e), S. mv. eerste beginselen (titel
Prise, (praj z), zie PRIZE.
van Newtons beroemdste werk), o. mv.
Principiant, (prin-sip'- i -unt), bn. tot de eerste begin- Prism., (prizm), s. 1. (meetk.) kantzuil, v.; 2. (gez.) prisma
o. stralenscheider, m. *_ATIC, (pris-met' -ik), -AL, ('-ul),
selen behoorend. *...PIATION, (- sip- i -ee'-sjun), s. ontbn., -ALLY, ('-e-li), bij - s'. prismatisch. * -ATOIDAL, (- eleding in bestanddeelen, ti .
tojd'-ul), bn. prisma -vormig. *...MOID, ('-ojd), s. prisma
Principle, (prin' -si-pul), s. 1. beginsel, o. bron, v. oor
prismoïde, v.
-vorm,.
eerste oorzaak, v.; the - of motion, de oor-sprong,m.
beweging; 2. (nat. en scheik.) oorspronkelijke-zakder Prismy, (prism' -i), bn. tot het prisma behoorend; prisma...
stof, v. beginsel, o.; active -s, werkzame beginselen; 3.
(wijsb.) grondbeginsel, stelsel, o.; the -s of the stoics, Prison, (priz'-n), s. gevangenis, v. kerker, m.; state -,
staatsgevangenis; to be (lie) in -, in de gevangenis
het stelsel der stoïcijnen; to reason on sound -s, naar
zijn, - zitten; to take to -, in hechtenis nemen; to break
gezonde beginselen redeneeren; to lay down a -, een
one's -, uitbreken, uit de gevangenis ontvluchten; breach
beginsel stellen; 4. grondregel, m.; - of geometry, grondof -, ontvluchting uit de gevangenis; to take out of-,
regel van meetkunde; 5. grondregel, m. oorzaak, v.; to
uit de gevangenis halen, - bevrijden; to sentence to -,
justify on the - of necessity, uit een beginsel van noodtot gevangenisstraf veroordeelen. *- BARS, s. mv. kerker zakelijkheid verdedigen, - rechtvaardigen; to act on -,
staven, v. mv. *- BASE, s. krijgertjes -, diefjesspel(van
op grond van een beginsel handelen; to hold as a-, tot
kinderen), o. *- HOUSE, S. huis van opsluiting, - van
beginsel hebben; to act up to one's -s, overeenkomstig
detentie, o. *--SHIP, s. (zeev.) kerkerschip, o. ponton,
zijne beginselen handelen;6. zedenleer,v. zedelijk begrip,
m. *- YARD, s. binnenplaats, v. wandelperk (in, voor
o.; a man of -, een man van beginselen; of no -, void
de gevangenis), o.
of -, beginselloos ; to be lost to all -, ten eenenmale
zonder beginselen zijn; alle beginselen missen. *-, bw. Prison, (priz'-n), bw. gevangen zetten enz.; zie IwP$ISON enz. *- ER, ('-ur), m. v. 1. gevangene, m. v.; to sur
1. beginselen inprenten. - leeren; I have been -d against
zich gevangen geven; to take -,-rendo'slfa,
borrowing, ik heb tot beginsel nooit te benen; 2. ingevangen nemen; fellow -, medegevangene; - to the
scherpen. *- D, ('-puld), dw. bn. ingescherpt. -, bn.
State, staatsgevangene; he was sent a close - to the Tower,
met -, van beginselen; ill -, met kwade beginselen.
hij werd in een nauwen kerker van den Tower gezet,
*...ING, dw. bn. inscherpend enz.; 5 ie PRINCIPLE.
- opgesloten; she had been a close - for sixteen years,
Princock, (prin' -kok), *...cox, ('- koks), . m. poppegek,
zestien jaar was zij in den kerker opgesloten geweest;
fat, M.
2. (recht.) gearresteerde, arrestant, m. v.; you are my -,
Prink, (prink), bw. en ow. zich opdirken, - opsmukken;
gij zijt mijn arrestant. * - MENT, S. zie IMPxISONMENT.
pronken.

PRI. -- PRO.

PRI.
Pristine, (pris -tien), bn. 1. voormalig, vroeger; 2. van
oudsher bestaand.

Pristis, (pris'-tis), s. zaagvisch, m.
Pritehel, (pritsj'-il), s. (hoefsm.) priem, m.
Prithee, (prith' -i), (verk. I pray thee), als ik u bidden mag! och!
Prittle-Prattle, (prit'-tl'- pret' -t1), s. gebabbel, gekakel, o.
Privacy, (praj'-we -si), s. 1. afzondering, eenzaamheid, v.; to
disturb one in his -; iem. in zijne afzondering storen;
to invade the - of one, iem. in zijne afzondering komen
overvallen; to secure - for my guests, om mijne gasten
tegen lastige bezoeken te vrijwaren; 2. afgezonderd -,
eenzaam oord, stil verblijf; 3. geheim, o.
Privado, (pri-wee'-do), m. geheime vriend, m.
Private, (praj'-wet), bn., *- LY, bijw. 1. bijzonder, persoonlijk, particulier; - interest, persoonlijk belang; property, particulier eigendom, - bezit ; - education,
huiselijke opvoeding ; - house, particulier huis, toehuis;
burgerlijke woning ; - expenses, persoonlijke uitgaven,
bijzondere verteringen; - staircase, geheime -, verborgen trap; - room, afgezonderd -, geheim vertrek,kabinet;
- door, geheime deur; - gentleman, ambteloos burger,
particulier, rentenier; - party, vriendenmaal, klein
partijtje; to do at one's - expense, voor eigen kosten doen;
he has no - fortune, hij heeft geen vermogen van zich
zelven; it is matter to be imparted only to your - ear,
het is een zaak die u alleen kan worden medegedeeld;
my uncle's funeral was -, de begrafenis van mijnen
oom geschiedde in stilte; to live in -, stil -, afgezonderd
leven; - act, - statute, wet van plaatselijk belang; nuisance, - wrong, (recht.) misdrijf -, overtreding tegen
particulieren; - life, ambteloos leven; 2. burger--over
lijk, stads ...;-clothes,burgerkleeren, (in tegenst. van uni
theatricals, voorstelling van burgerlijke too--form);
neelen; familie -tafereelen; 3. geheim; -prayer. heimelijke
bede; - conversation, geheim onderhoud; - letter, vertrou w elij ke brief; to - hands, eigenhandig (op adressen);
by - hand, per gelegenheid (van brieven); to sell by bargain, onder de hand verkoopen; - books, geheime
boeken; - account, particuliere rekening; - devotion,
huisgebed, dienst in de huiskapel; to speak in -, in
het geheim spreken; 4. alleen; they desire to be -, zij
wenschen alleen te zijn; 5. (recht.) met gesloten deuren;
- hearing, geheim verhoor; 6. - mnan, gemeen soldaat;
7. (mil.) - parade, plaats van appel, monsterplaats.
Private, (praj'-wet), m. 1. gemeen soldaat; 2. particulier, burger, m.; 3. (Shak.) geheime boodschap, v.
Privateer, (praj-we-tier'), m. (zeev.) kaper, vrijbuiter,
m. *-, * -' S MAN, S. (zeev.) kaperschip. o. .
Privateer, (praj-we-tier'), ow. en bw. (zeev.) kapen,
vrijbuiten. * - ING, dw. bn. kapend. -, s. 1. (het)
kapen; 2. kaapvaart, vrijbuiterij, v.
Privateness, (praj'-wet -nes), s. 1. afgezonderdlieid,
stilte, v.; 2. geheim, o.; 3. ambteloosheid, v. burgerlijke
staat, m.
Privation, (praj-wee'-sjun), s. 1. ontbering, v. gebrek, o.
mangel; 2. berooving, ontblooting; 3. uitsluiting, afzondering, v.
Privative, (priv'-e-tiv), bn., * - LY, bijw. 1. beroovend,
onttrekkend; 2. ontzeggend. *-, s. 1. onttrekking; 2.
ontzegging, v. * - NESS (' -nes), s. (w. g.) (het) berooven.
Privet, (priv'-et), s. (plant.) keelkruid. o.
Privilege, (priv' -i -ledsj), s. voorrecht, privilege, o. ; breach
of -, inbreuk op -, schending van voorrechten; writ of
-, (recht.) bevel tot invrijheidstelling (van een gevangene); the -s of a city, de handvesten eener stad. *-,
bw. 1. bevoorrechten, handvest -, octrooi verleenen aan;
2.vrijstellen (van); to - from military duty, van den militairen dienst vrijstellen. 5-D, ('-ledsjd), dw. bn. bevoorrecht enz.; zie PRIVILEGE, bw.; - villenage, (leenst.) beleening onder zekere voorwaarden. *...ING, dw. bn.
bevoorrechtend. -, s. (het) bevoorrechten.
Privily, (priv'-i-li), bijw. zie PRIVY, bn.
Privity, (priv'- i -ti), S. 1. wetenschap. v. (het) weten (van);
with the - of the prince, met medeweten van den
vorst; without the - of, buiten medeweten -, buiten
kennis van ; without their -, zonder hun weten; 2.
afzondering, eenzaamheid, v.
Privities, s. mv. (ontl.) schaamdeelen, o. mv.
Privy, (priv'-i), bn. 1. bijzonder, geheim, particulier;
- chamber, koninklijk woonvertrek; - council, geheime
raad; - counsellor, geheimraad; - seal, - signet, ko-

621

ninklijk zegel; lord - seal, de geheim - zegelbewaarder;
- chair, nachtstoel, stilletje; - parts, geslachtsdeelenr
- coffer, particuliere schatkist (van den koning); 2.
verborgen; 3. ingewijd; to be - to a secret, in een geheim ingewijd zijn; they had been - to the crime, zij
hadden kennis gedragen van de misdaad; he shall be to nothing, hij zal niets te 'veten krijgen. *-, s. 1.
gemak, sekreet, o.; 2. (recht.) medebelanghebbende, in.
Prizable, (praj'-zi-bl), bn. prijselijk.
Prize, (prajz), s. 1. (mil. en zeev.) prijs, buit, m.; genomen schip, o.; to make - of, prijs maken; to be lawful'
-, goede prijs zijn; to man a -, een prijs (bemeesterd
schip) bemannen; 2. prijs, m. loon, o.; to carry off a -,
to win (take) a -, een prijs wegdragen, - behalen;
3. prijs (in de loterij), m.; first, highest -, hoogste
prijs, - lot; to get a -, een prijs trekken; 4. buitenkansje,
fortuintje, o. *- UAsx, s. (zeev.) prijskas, v. *- COURT,
s. prijsrechtbank, v. 5 -FIGHT, s. bokspartij, v. prijsgevecht,o. -FR, m. bokser, prijsvechter, m. * -GOODS, S. mv.
prijs (gemaakte) goederen, o. mv. * - MAN, m. bekroonde
(bij een wedstrijd of prijsgevecht), m. * -MASTER, In.
(zeev.) gezagvoerder van een prijsgemaakt schip, in.
*-MONEY, S. (zeev.) prijsgeld, o. *- OFFICE, S. prijs
0. * -QUESTION, * -SUBJECT, S. prijsvraag, v. -kantor,
Prize, (prajz), bw. - at, 1. schatten, begroeten (op); 2.
prijzen hoogachten, waardearen; 3. zie PRY. *-D, (prajzd),
dw. bn. geschat enz.; zie PRizs,. *-R, ('-ur), in. v. 1..
schatter, -ster; 2. hoogachter, waardeerder, -ster, m. v.
-, m. bokser, prijsvechter, m. *...ING, dw. bn. schattend enz. -, s. (het) schatten enz.; zie PRIZE.
Pro, (pro), bijw. on vz. voor; pro and con (contra), voor
en tegen; pro teen, tijdelijk waarnemend.
Proa, (pro'-e), S. prauw, v. (vaartuig).
Probabilism, (prob'-e -bil -ism), s. (wijsb.) waarschijnlijkheidsleer, v. 5 ...BILIST, ('- bil -ist), m. 1. aanhanger
der waarschijnlijkheidsleer;2. aanhanger der jezuïetische
leer dat men handelen mag naar hetgeen schijnbaar
recht is, m. *...BILITY, (- bil' - i -ti), s. (-ies), waarschijnlijkheid, v.; there was little - of that event taking place,
het was niet waarschijnlijk dat die gebeurtenis zich

zou voordoen.

Probable, (prob'- i -bl), bn., 5 ...BLY, bij w. 1. waarschijnlijk,.
vermoedelijk; 2. bewijsbaar.
Probang, (pro'-bung), s. (heelk.) keelsonde, v.
Probate, (pro'-bet), s. 1. (recht.) laatste-wil - bekrachtiging,
v.; 2. akte -, bewijs daarvan, v. o.; court of -, testamentair gerechtshof (in Engeland); to take - of a will,
een testament rechtsgeldig doen verklaren. 5 -DUTY, s.
testamentrecht, o.
Probation, (pro-bee'-sjun), s. 1. proef, proefneming, v.;
2. bewijs; 3. onderzoek, examen, o.; 4. proeftijd (in
kloosters enz.), m. noviciaat, o. *- AL, ('- ui), * - ARY,
('-e-ri), bn. 1. tot proef dienend, proef...; - three months,
een proeftijd van drie maanden; 2. tot bewijs dienend,
*- ER, ('- sje-nur), m. v. 1. nieuweling,
aspirant, m. v.; 2. (kerk.) proponent, m. -SHIP, s. 1.
hoedanigheid van nieuwelibg, - van proponent enz.,
v.; 2.. (w. g.) proeftijd, In.
Probative, (pro'-be-tiv), bn. 1. tot proef dienend; 2.
tot bewijs dienend. *...BATOR, (-bee'-tur), m. 1. onder
ondervrager; 2. (recht.) aanklager, m. -Y, (pro'--zoekr,
be-te-ri), bn. en bij w. bij wijze van proefneming.
Probatum est, (pro-bee'- tuin-ast), bijw. (apoth.) proef
-houden.
Probe, (proob), s. 1. (heelk.) sondeernaald, v.; 2. priem, m..
*-POICTED, bn. (heelk.) geknopt, van knopjes voorzien.
*-sclssoRS, s. mv. (heelk.) schaar met knopjes, sondeer schaar, v.
Probe, (proob), bee. 1. (heelk.) sondeeren, peilen; 2. (fig.)
onderzoeken. *...1NG, dw. bn. sondeerend enz. -, s. (het)
sondeeron; onderzoeken.
Probity, (prob'- i -ti), s. gmv. eerlijkheid, v.
Problem, (prob'-lain), s. opgave (om uit te cijferen, op te
lossen enz.), v. probleem, vraagstuk, o.*- ATIC, (-met' -ik),
* -ATIC AL, ('- ui) , ho. , -- Li , (- met'- i -ke -li) , bijw. onzeker, raadselachtig. problematisch. * -ATIST, m. v. die
voorstellen of opgaven samenstelt, - opgeeft. *-ATIZE,
('.e-tajz), bw. voorstellen -, opgaven -, problema's sa
opgeven.
-menstl,
Pro bono publico, (pro- ba -no-pub'- li -co), bijw. voor
het algemeens welzijn.
Proboscis, (pro- bos'-sis), s. (mv. proboscides), snuit (van.
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Providence, (pro' -si- dens), s. (gen.) verzakking, v.
*...cIDUOUS, (- sid' joeus),'bn. verzakkend, vallend.
een snuit voorzien.
-sidet),bn.va
Procinct,
(pro-sinkt'), s. volledige voorbereiding, v.
*...BRous,
('-brus),
bn.
broos'),
schandeProbrose, (proProclaim, (pro-kleem'), bw. 1. afkondigen, bekendmalijk, smadelijk.
ken; to - war, den oorlog verklaren; to - a council,
Procacious, (pro-kee'-sjus), bn. (w. g.) brutaal, onbeeen raad bijeenroepen; to - a fast, een vasten afkonschaamd *...CACITY, (-kes'- i -ti), s. gmv. onbeschaamd
digen; he -cd silence, hij beval stilte; to - one's atheism,
-heid,v.
zich als Godloochenaar doen kennen; to - liberty to
Procataretic, (pro-ket-aark' -tik), bn. (gen.) ziekte -opcaptives,
den gevangenen hunne vrijheid aankondigen; 2.
wekkend. *...ARxIS, (-aarks'-is), s. (gen.) ziekte -oorbuiten de wet stellen, in den rijksban doen; 3. (recht.)
zaak, v.
wederspannig aan de wet verklaren. *- FD. (-kleemd'),
Procedure, (pro-cied'-jur), s. 1. handelwijze, manier van
dw. bn. afgekondigd enz.; zie PROCLAIM. *-ER, ('-or),
handelen, v. gedrag, o.; 2. daad, v. werk, o.
m. v. afkoudiger, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. afkondiProceed, (pro- Bied'), ow. 1. voortgaan, voorwaarts gaan;
gend enz. -, s. (het) afkondigen enz.; zie PROCLAIM.
the steamboat -ed on her way, de stoomboot zette haren
koers voort; pray, -, ik bid u, ga voort; he had -ed some Proclamation, (prok-le- mee' -sjun), s. 1. afkondiging,
bekendmaking, kennisgeving, proclamatie, v.; to issue
leagues on his journey, hij had eenige mijlen afgelegd;
a -, eene proclamatie afkondigen; 2. koninklijk bevel2. - to, gaan naar, zich begeven naar; 3. (mil.) optrekken,
schrift (in Engeland); 3. (recht.) vonnis van wederspan oprukken; 4. een weg afleggen; they -ed three full miles
nigheid aan de wet, vogelvrijverklaring, 4. gril, v.
together, zij deden drie volle mijlen te zamen; after -in#
some distance, na een kleinen afstand te hebben afge- Proclive, (pro-klajv'), *...cLIVOUS, (-klaj'-wus), bn. neigend, geneigd. *...CLIVITY, (-kliv' - i -ti), s. (-es), neiging,
legd; 5. (mil.) passeeren, doorgaan (op het wachtwoord);
geneigdheid, v.; 2. aanleg (tot studeeren enz. ) , m.
6. overgaan (tot); to - to business, zich aan het werk
zetten; to - to action, tot handelen schrijden; to - to Proconsul, (pro -kon'-sul), m. (Rom. gesch.) proconsul,
stadhouder, in. *_AR, ('-ur), bn. tot den proconsul bestrong measures, tot strenge maatregelen overgaan; he
hoorend; proconsuls... * - ATE, ('-et), * - SHIP, S. (gmv.)
-ed to inform her of, hij ging er toe over haar te onproconsulschap, o.
derrichten van; to - to the utmost extremeties, tot het
uiterste komen, - overslaan; 7. verder gaan; 8. bevor- Procrastinate, (pro-kres'-ti-net), bw. uitstellen, ver
aarzelen, talmen. *- D, ('-id), dw. bn.-schuiven.*,ow
derd worden; 9. vorderingen maken, zich ontwikkelen;
uitgesteld; geaarzeld. *.,.ING, dw. bn. uitstellend; aar to - front, voortkomen, voortvloeien (uit); 10. - with,
zolend. *...ION, (-nee'-sjun), s. 1. uitstel, o. opschorting;
te werk gaan, handelen; I do not know how to - therein,
2. aarzeling, talming, v. *...oR, (-kres'-ti- ne -tur), m. v.
ik weet niet hoe daarin te handelen; to single out preuitsteller; talmer, -ster, m. v.
cepts to - on, voorschriften uitkiezen om er zich naar
te richten; he is not to be so -ed with, met hem moet Procreant, (pro'-kri-unt), bn. voortbrengend; telend.
*-, m. o. voortbrenger, m. -ster, v. teler, m. teelster,
men niet aldus handelen; to - against, (recht.) procedeev. 5 ...ATE, (- ct), bw. voortbrengen, telen. -D, dw. bn.
ren, in rechten optreden; he was -ed against in the
voortgebracht. *...ATING, dw. bn. voortbrengend; telend.
star chamber, hij werd voor do star-chamber vervolgd;
* ...ATION, (-ee'-sjun), s. voortbrenging, teling, v. *..ATIVE,
11. (oudt.) geschieden, voorvallen. *- ED, dw. voort('-e-tiv), bw. voortbrengend. -NESS, S. voortbrengings-,
gegaan enz.; zie PROCEED, ow. *- ER, ('-ur), m. v. 1. die
teelkracht, v. *...ATOR, ('-e-tur), m. voortbrenger, teler;
voortgaat; 2. handelende persoon enz., m. v.; zie PROCEED,
Vader, Schepper, m.
ow.; to make a small -, iem. weinig doen vooruitkomen.
* -ING, dw. bn. voortgaand enz. -, s. 1. (het) voort Procrustean, (pro-krus'-ti'-un), be. naar Procustes gel ij kend; wreed, martelend.
Zie PROCEED; 2. handelwijze, handeling, v.;-ganez.;
3. maatregel, m.; violent - ,. gewelddadigheid; he received Procustes, (pro- kus' -tis), m. (fab.) Procustes (berucht
roover in oud - Griekenland), m.; the bed of -, het bed
the royal approbation of his -s, zijne maatregelen ver
van Procustes ; (fig.) foltertuig, o.
goedkeuring; 4. gebeurtenis, v. feit,-wiervn'skog
Proctor, prok'-tur), m. gevolmachtigde; zaakwaarnemer,
o.; the day's -s, de gebeurtenissen van den dag.
gedelegeerde; 2. handelsagent; 3. (recht.) procureur, proProceeds, (pro-sieds), s. mv. 1. notulen (eener vergadecurator (bij geestelijke gerechtshoven); 4. censor (bij de
ring), v. mv.; book of -, s. notulenboek; 2. (recht.) proces,
Engelsche hoogescholen), m. *- AGE, s.. beheer, bestuur
geding, o. vervolging, v.; to take (institute) -, vervolzaken), o. * - ICAL, (-tor'- ik -ul), bn. van den censor
(van
gingen instellen, eene aktie beginnen; 3. opbrengst, v.
(eener hoogesehool). *- SHIP, s. censoraat (aan Bene
bedrag, o.; net -, netto bedrag; 4. inkomen, o.
hoogeschool), o.
Procellous, (pro-sil' -lus), bn stormachtig.
Proeumbent, (pro -kam -bent), bn. 1. voorovergebogen,
Proeeption, (pro- sep' -sjun), s. zorg, bezorgdheid, v.
op liet aangezicht liggend; 2. (plant.) liggend, gestrekt.
Procerity, (pro- sur' - i -ti), s. gmv. lange gestalte, rijzig
-heid,v. Procurable, (pre-kjoer'- i -bl), bn. aan te schaffen, ver
*...ACY, (prok'- joe -re -si), s. (-les), bestuur, o.-krijgba.
Provers, (pro'-surs), s. mv. haakstangen, ijzers, v. o. mv.
bezorging, v. *...ATION, (- ree' -sjun), s. 1. aanschaffing,
Process, (pros'-es), S. 1. gang, vooruitgang, loop, m.; the
v.; 2. beheer bij volmacht, o.; 3. volmacht, procuratie, v.
- of vegetation, de gang in het groeien, het groei -pro- money, 1. (kh.) provisie, courtage, commissie, v.;
ces; the - of war, de loop van een oorlog; after long 2. visitatieloon, o.
of time, na een lang tijdsverloop; tell me the -- of his
end, verhaal mij het einde van zijn leven; 2. bewerking, Procurator, (prok' -joe -re-tur), m. 1. gevolmachtigde; 2.
procureur, M. *-IAL, (-to'-ri-ul), bn. tot een gevolmachv. arbeid, m.; trying -, moeielijk werk; to undergo the
tigde behoorend; procureurs... *--sxIP, s. ambt -, hoe- of examination, aan een onderzoek onderworpen zijn;
danigheid van gevoliiiachtigde, o. v. procureursambt, o.
he was in the - of draining his glass, hij was bezig zijn
*-Y. (-kjoe'-re- te -ri), bn. bevolmachtigend.
glas te ledigen; 3. bereiding, v.; chimical -, chemiache bereiding; to carry on a -, te work gaan bij eene Procure, (pro-kj oer'), bw.1. zich aanschaffen, - verschaffen,
- bezorgen; ie had -d money, hij had zich geld verschaft;
bereiding, eene bereiding toepassen; 4. methode, v.; to
he -s from some tribes a supply of provisions. van Benige
perform the inductive -, de inductie - methode bezigen;
stammen krijgt hij een voorraad levensmiddelen; there
5. (recht.) geding, proces, o.; mcsne -, incidenteele quaeswas not a horse to be -d, geen paard was er te krijgen;
tie: 6. (recht.) dagvaarding, v.; verbal -, proces-verbaal,
2. verschaffen, doen verkrijgen ; to - a favor for, een
verslag; to serve a - on, eene dagvaarding beteekenen;
gunst doen verwerven aan; modesty -s respect, bedeesd7. (ontl.) uitwas, o. beenverlenging, v.
heid geeft eerbied; (spr.) met den hoed in de hand,
Procession, (pro-sesj'-tin), s. 1. (godg.) uitgang (van den
komt men door het gansche land; 3. veroorzaken, beHeiligen Geest); 2. plechtige omgang, optocht, m. proces
werken; the influence of S. -d his expulsion, de invloed
stoet, m.; funeral -, lijkstaatsie. *- AL ('-ul),-sie,v.;3
van S. bewerkte zijn ontslag; to - the meeting, de ver
* -ARY, ('-e-ri), bn. tot een processie behoorend. -, s.
bijeenroepen, - doen doorgaan; he procured D.-gaderin
gezangboek bij processiën, o. * - ING, s. (recht.) landafto be chosen, hij maakte dat D. verkozen werd; what
bakening (in Noord - Amerika), v.
cause -s hint hither? welke beweegreden drijft hem herProchein, (pro'-sjin), bn. nabij, naast; - amy, (recht.)
waarts ? *-, ow. koppelen, den hoerenwaard spelen. *- D,
naaste bloedverwant, voogd.
'-kjoerd), dw. bn. bezorgd enz.; zie PROCURE, bw. en
Prochronism, (pro'- kro -nism), s. (het) vroeger dagtee
ow. * -MENT, ('- ment),, s. 1. aan -, verschaffing, bezorprochronisme, o.
-ken;
den olifant, van een insect enz.), m. *...IDATE, (-bos'
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he -ed a kindness for me, hij betoonde zich vriendelijk
ging, v.; 2. invloed, m. bemiddeling, v.
('-ur), m.
V. 1. aan -, verschaffer, bezorger, -ster; 2. bemiddelaar,
jegens mij ; 2. de kloostergelofte afleggen; 3. uitoefenen
-ster, m. v. -, m. koppelaar, m. *-Ess, v. koppelaar(een kunst, een beroep); 4. onderwijs geven in. -,
ow. (Shak.) vriendschap betuigen. *-ED, ('-fast), *...FEST,
ster, v. *...ING, dw. bn. bezorgend enz. -, s. (het) bezorgen enz.; zie PROCURE, bw. en ow.
(-fast'), dw. bn. betuigd enz.; zie PROFESS, bw. en ow.
-, bn., -LY, bij w. 1. verklaard; a - foe, een verProcyon, (pro'- si -un), s. procyon(ster der eerste grootte),m.
klaarde vijand; a - gamester, een razende speler, een
Prod, (prod), s. 1. priem, m. pen, v.; 2. (zeev.) uitlegger, m.
speler van beroep; 2. (godg.) ingewijd (door gelofte).
Prodigal, (prod' -i-ghul), bn., * -LY, bijw. 1. kwistig,
verkwistend; the - son, (Bijb.) de verloren zoon; to be ' * --ING, dw. bn. betuigend enz. -, s. (liet) betuigen enz.
- of one's blood, kwistig zijn met zijn bloed; 2. te Profession, (pro-fesj'-un). s. 1. botuiging. verklaring, v.;
- of faith, geloofsbelijdenis; -s of fiiendship, vriendruim, overvloedig; - expenses, te ruime verteringen; 3. i
(plant.) geil, te welig. *-, m. v. verkwister, -ster, m. v. 1
schapsbetuigingen; these offers were mere -s, deze aan* -ITY, (-ghel'- i-ti), s. (-ies), 1. kwistigheid, verkwisting;
biedingen waren enkel spel; 2. beroep, vak, ambacht, o.;
the learned -s, de geleerde vakken; the members of the
2. overvloedigheid; 3. (plant.) geilheid, v. te welige
legal -, de leden der rechtsmacht, - der balie; statesmen
groei, m. * -izE, ('-ajz), ow. verkwistend leven.
Prodigence, (prod' -i- djens), s. gmv. kwistigheid, v.
j by -, staatslieden van beroep; to quit the -, zijn beroep
opgeven (inz. de balie); 3. kloostergelofte, v. *-AL, ('-ul).
Prodigious, (pro-didsj'-us), bn., *-LV bijw. 1. ver*-ALLY, ('-e- ne-li), bn. 1. tot het beroep -, tot den stand
bazend, wonderbaarlijk; 2. reusachtig, monsterachtig.
*_NESS, s. gmv. 1.(liet) verbazende; 2. reusachtig- I
behoorend; beroeps..,; - duties, beroepsplichten; - skill,
heid, v.
I vaardigheid -, bekwaamheid in een beroep of vak; you
view dien with a - eye, gij beschouwt hein met een kenProdigy, (prod'-i-dji), s. (-ies), wonder(mensch, - dier). o.
neesoog; to act -ly, volgens zijn beroep te werk gaan;
Prodition, (pro-disj'-un), s. verraad, o. trouweloosheid,
v. *...TOR, (prod'-i-tur), m. verrader, M.5 ...TORiOUs,
I spoke to him -iq, ik sprak tot hem als deskundige;
(-to-ri-us), *...TORY, (prod-i-te-ri), bn. verraderlijk.
- ornamentist, ornementwerker van zijn ambacht; 2.
Prodome, (pro'-drom), m. voorlooper, m.
(recht.) tot de balie -, tot de geneeskunde enz. behooProduce, (pro-djoes'), bw. 1. stellen, wijzen, overleggen,
rend; - learning. reelrtsgeleerdheid; - duties, overheids-,
toonen; to - witnesses, getuigen stellen; the people -d their
rechterlijke plichten; - advice, geneeskundige raad;doctor,
hidden stores, het volk bracht zijnen verborgen voorraad;
your - assistance is wanted, dokter, uwe hulp is hier
noodig.
to - a new comedy, een nieuw tooneelstuk opvoeren; 2.
voortbrengen, telen; 3. maken, scheppen (een kunststuk Professor, (pro-fes'-sur), m. v. belijder, -ster van (eenen
enz.); 4. opleveren (rente enz.), inbrengen, afwerpen
godsdienst), in v. *-, m. 1. biechtvader; 2. leeraar hoog
leeraar, professor; 3. bedrevene, deskundige, m. * -IAL,
(winst); 5. veroorzaken; 6. (rek.) tot uitkomst geven; 7.
(meetk.) verlengen. *-, (prod'-jus), s. 1. voortbrengsel,
(-so'-ri-ui), C-LY, (-fes'-se-ri), bn. professoraal. * -siIP,
product, o.; raw -s, ruwe producten; 2. bedrag, beloop,
s. gmv. hoogleeraarsambt, o.
o.; 3. winst, opbrengst, v. *-D, (-djoest'), dw. bn. voort- Proffer, (prof'-ur), s. 1. aanbod, o. aanbieding; 2. proef,
gebracht enz.; zie PRODUCE enz. * -MENT, ('-ment), s.
`.; 3. voorstel, o. *-, bw. 1. aanbieden; 2. beproeven,
voortbrenging, v. * -NT, ('-ent), m. v. die voorstelt enz.,
trachten; 3. voorstellen. * -ED, dw. bn. aangeboden enz.;
aantooner, -ster enz., m. v. *-x., ('-ur), m. v. voortZie PROFFER, bw. *-ER, ('-ur), m. v. aanbieder, -ster,
brenger, -ster, m. v. -, m. 1. schepper; 2. (kh.) produm. V. *-FNG. dw. bn. aanbiedend enz. -, s. (het) aancent (in tegenstelling, van verbruiker), in.
bieden enz.; zie PROFFER, bw.
Producible, (pro-djoe'- si -bl), bn. vertoon-, overlegbaar, Profleience, (pro-fïsj'-ens), *...ENCY, s. (-ies), 1. vermovoort te brengen enz. *...BILITY, (- bil' - i -ti), 5 -NESS, S.
gen. talent, o. gave, v.; 2. wasdom, vooruitgang, rn .
*...ENT, (-fisj' -ent), m. v. 1. talentvolle persoon; 2. knappe
vertoonbaarheid, voortbrengbaarheid, v.; zie PRODUCE.
Producing, (pro-djoes'-ing), dw. bn. voortbrengend
leerling, m. v.; he was a considerable - in mathematics,
enz. -, s. (het) voortbrengen enz.; zie PRODUCE.
hij was zeer bedreven in de wiskunde; to be made a Product, (prod'-ukt), s. 1. voortbrengsel, product ; 2.
in a trade, in een handelstak geoefend worden; they
werk, o. arbeid, m.; 3. uitwerksel, gevolg, o.; 4. opwere -s in gallantry, zij waren volleerd in hoffelijkheid;
brengst, v.; 5. bedrag, beloop; 6. (rek.) product, o. *-ILE, ,
2. ingewijde scholier, -ster, m. v. -LY, bijw. door talent,
(-duk'-til), bn. (meetk.) verlengbaar. *-roN, ('-sjun), S.
door vlijt en studie.
1. voortbrenging, v.; certificate of -, certificaat van Proficuous, (pro -fik' joe-us), bn. (w. g.) voordeelig,
oorsprong; 2. voortbrengsel, o. vrucht; 3. opbrengst,
nuttig. *-NESS, S. nuttigheid, v.
v. bedrag, o. *_IVE, bn., -LY, bijw. 1. veel opbrengend, Profile, (pro'-fiel), s.i.( teek .)halfgezicht,o.;2.(bk.)gezichts
vruchtbaar; this will be - of the worst consequences, dat
stand, m. profiel, o. doorsnede, v. *-. bw. (teek. en bk.)
zal de ergste gevolgen hebben; an age - of great men,
in profiel teekenen. *-D, ow. bn. in profiel geteekend.
*...iNG, dw. bn. in profiel teekenend. ...isr, m. v. proeen eeuw vruchtbaar in groote mannen; a - mind, een
vruchtbare geest; the -fire, de scheppende kracht (van
fiel-teekenaar, -ster, in. v.
den geest); 2. weelderig (van den grond). * -iVENESS, Profit, (prof'-it), s. 1. voordeel, o. winst, v. profijt, o.;
('-tiv-nes), s. vruchtbaarheid. v.
office of -, winstgevend ambt; (gem.) baantje; ,gross -,
Proeguminal, (pro-i-ghjo'-min ul), bn. (gen.) voorafbruto winst; net -, netto winst; to make a - by, wingaand (van ziekte-oorzaken), predisponeerend.
nen -, verdienen op; to yield a -, winst afwerpen; Proem, (pro'-im), s. voorbericht, o, inleiding, v. *-IAL,
and loss account, (boekh.) winst- en verliesrekening; (-i'-mi-ul), bn. inleidend, voorafgaand.
and loss expenses, kantoorkosten; 2. nut, o.; to derive Proemptosis, (pro-amp-to'-zis), s. berekening voor de
from, nut trekken uit; to make a - by, zijn voordeel
nieuwe maan, v.
doen met.
Proface, (pro'-fes), s. welkomstgroet, m.
Profit, (prof'-it), bw. 1. voordeel-, winst-, nut opleveren
Profanation, (prof-e-nee'-sjun), s. ontwijding, ontheiliaan; what shall I- you? welk nut kan ik u aanbrengen?
ging,g
met; to be -ed
heili schennis v. * ...FAKE, (-feen
to -one ' s self by, zijn voordeel doen met•
(-feen'),), bn., -LY, bijw
1. onheilig, ongewijd; 2. ontheiligend; 3. misdadig; 4. onby, voordeel -, winst vinden in; what is a man -ed, if?
waartoe dient het den mensch, te ? 2. doorn vorderen,
gebonden, ongodsdienstig, goddeloos: 5. wereldsch.-NESS,
*...FANITY, (-fen'-i-ti), s. 1. onheiligheid; 2. ontheiliging;
- vooruitgaan in, volmaken. *-, ow. 1. (geld) winnen,
3. ongebondenheid; 4. vrijgeesterij, goddeloosheid, v.
verdienen, winst maken; 2. nut trekken (uit); she has
-ed by your counsels, zij heeft voordeel getrokken uit
Profane, (pro-feen'), bw. 1. ontwijden, ontheiligen; 2.
uwe raadgevingen; 3. vorderen, vorderingen maken ;
misbruiken, schenden. *-D, (-feend') dw. bn ontwijd
enz.; zie PROFANE, bw. *-R, ('-ur), m. v. 1. ontwijder,
4. dienen, nuttig zijn (aan); what -ed thy toils? welk
heiligschenner, ontheiliger, -ster, 2. goddelooze, godsnut bracht uw zwoegen? *-ABLE, ('- i -hi), * -ABLY, bijw.
lasteraar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. ontwijdend enz.
1. winstgevend; 2. voordeelig, nuttig. -NESS, s. 1. (het)
-, s. (het) ontwijden enz.; zie PROFANE, bw.
winstgevende; 2. (het) voordeelige,- nuttige. *-ED, dw.
bn. gewonnen enz.; zie PROFIT, bw. en ow. *TING, dw.
Profection, (pro-fek'-sjun), s. vooruitgang, m.
bn. winnend enz. -, s. (het) winnen enz.; zie PROFIT,
Profert, (pro'-furt), s. (recht.) overlegging (van stukken),v.
bw. en ow. * -LESS, bn. zonder voordeel, nutteloos.
Profess, (pro-fes'), bw. 1. betuigen, uitkomen voor; to - I
one's self a Christian, het christendom belijden; the day ! Profligacy, (prof'-li-ghe -si), s. 1. losbandigheid; 2. boositself -es yours, de overwinning verklaart zich voor u; ; heed, verdorvenheid, v. *...GATE, ('-ghet), bn., -LY,
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bijw. 1. losbandig, zedeloos; 2. verdorven, boos. -, m.
booswicht, m. -, bw. 1. verkwisten; 2. verderven. -NESS,
S. Zie PROFLIGACY. * ...GATION, (-ghee'-sjun), s. val, m
nederlaag, v.
Profluence, (prof'-ljoe-ens), s. uitloop, m. uitstrooming,
v. * ... ENT, ('-ent), bn. voorwaarts stroomend.
Pro forma, (pro-for'-me), bn. t. voor den vorm, in
schijn; 2. (kh.) pro forma, finto.
Profound, (pro-faaund'), bn., *- LY, bijw. 1. diep; 2.
(fig.) diepzinnig, duister; 3. grondig; 4. listig, sluw.
* -NESS, S. 1. diepte, v.; 2. afgrond, m.
Profundity, (pro-fund'-i-ti), s. (-ies), diepte, v. (het)
diepe.
Profuse, (pro-fj oez'), bn., *- LY, (' -li), bij w. i. ruimschoots,
overvloedig; 2. kwistig, buitensporig, verspillend; - of
praise, kwistig met lof; - expenditures, buitensporige
verteringen; 3. overtollig, overladend; -ornaments,overtollige versieringen. *-, bw. (w. g.) verspillen. *- NESS,
...ION, (-fjoe'-zjun), s. 1. overdaad, v. overvloed, m.; in
-, in overvloed; 2. verspilling, verkwisting, v.
Prog, (progh), s. 1. bedelbrok, m.; 2. bete brood, v. ---,
m. bedelbrok, bedelaar, m. *-, ow. 1. bedelen, schooien;
2. stroogen; 3. iets te eten zoeken.
Progenerate, (pro-djen'-ur-et), bw. voorttelen, voortbrengen. *...ION, (-ee'-sjun), s. voortteling, v.
Progenitor, (pro-djen'- i -tur), s. voor-, stamvader, m.
* ...TURF, ('-i-tjoer), S. (w. g.) voortteling, v.; zie PROGENY.
Progeny, (prodsj'-e-ni), s. gmv. 1. nakomelingschap, v.;
2. ras, geslacht, kroost, o.
Prognosis, (progh-no'-zis), s. (gen.) ziekte -teeken, o.
prognose, v.
Prognostic, (progh-nos'-tik), bn. (gen.) voorbeduidend,
prognostisch. f-, S. voorbeduiding, v. voorbeduidsel,
voorteeken, o. *- ABI,E, (-nos'-tik-i-bl), bn. voorzegbaar,
voorspelbaar (uit teekens).
Prognosticate, (progh-nos'-tik-et), bw. voorspellen, voorbeduiden. *--, ow. waarzeggen. *- D, ('-e-tid), dw. bn.
voorspeld. *...ING, ('-e-ting), dw. bn. voorspellend. *..ION,
(-ee'-sjun), s. 1. (het) voorspellen; 2. voorspelling, v.
*...OR, m. v. voorspeller, waarzegger, -ster, m. V.
Programma, (pro-ghrem'-me), s. 1. (oudt.) brief met
's konings zegel; 2. uitnoodigingsbrief (tot een oratie
van een hoogleeraar),m.; 3. kennisgeving,aankondiging,
v.; 4. voorbericht, o. *...GRAMME, (-ghrem'), S. kort bericht;
program, programma, o.
Progress, (progh'-res), s. gmv. 1. vooruitgang, loop, m.;
the - of the stars, de loop der sterren; to make no -,
geen vorderingen maken; to make slow -, langzame vorderingen maken; the - of the war, de gang (loop) van
den krijg; the - of the enemy, het voorwaarts dringen van den vijand; ke continued watching the - of the
boat, hij staarde aandachtig op de vaart der boot; the
carriage was impeded in its farther - by the cattle, het
vee belette het verder voorwaarts rijden van de wagens;
dinner was in -, het etensuur naderde; several buildings
are in -, verscheidene huizen zijn in aanbouw; in of time, in het vervolg van tijd; to interrupt the farther
- of a bill, de verdere behandeling van een wetsontwerp
beletten; to report -, verslag geven (van); the - of arts,
de vooruitgang der kunst; - in piety, vordering in
godsvrucht; 2. doorgang, overgang; to make one's - to,
doorgaan naar, zich begeven in; 3. staatsietocht, m.; pleizierreis, v.; the court is in -, het hof is op reis; she set
out on a - in the northern parts, zij heeft zich naar de
noordelijke provinciën (des rijks) begeven; 4. rondreis
(van rechters), v. *-, ow. 1. vooruitgaan, voortgaan; 2.
vooruitkomen, vorderingen maken. *- ED, dw. bn. voor
- ING, dw. bn. vooruit-,voortgaand. *- ION,-uitgean.*
(-gresj'-un), s. 1. vooruit-, voortgang, loop, m.; 2. reis,
v. tocht, m.; 3. (wisk.) reeks, progressie. v.; ascending-,
opklimmende reeks ; descending -, afdalende reeks;
arithmetical -, geometrical -, arithmetische -, geometrische reeks. * -IONAL, ('-un-el), * - IVE S bn., -LY, bijw.
vooruitgaand, opklimmend; - motion, toenemende beweging; the arts are in a - state, de kunsten zijn steeds
klimmend; his fame has been constantly -, zijne faam
was steeds klimmend. *-IVENESS, ('-iv-nes), s. (het)
vooruitgaan, vooruitgang, m.
Prohibit, (pro-hib'-it), bw. 1. verbieden. ontzeggen; to
- a person to do a thing, iemand iets verbieden te doen;
to - a thing to be done, iets verbieden te doen; the
champions were -ed to thrust with their weapons, het
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was den kampioenen verboden met hunne wapenen te
steken; 2. verbieden (in -, uit te voeren); 3. beletten,
verhinderen. *- ED, dw. bn. verboden. *- ER, ('-ur), m.
v. verbieder, -ster, m. v. 5 -ION, (-bi'-sjun), s. (het)
verbieden, verbod, o.; writ of-, (recht.) bevel van schorsing. * -IONIST, (-bi'-sjun-ist), m. (kh.) voorstander der
verbodsleer, - der verbodsbepalingen, m. *_IV, (-hib'-itiv), *- ORY, (-hib'-it-e-ri), bn. verbiedend.
Proin, (projn), bw. en ow. snoeien.
Project, (prodj'-ekt), s. 1. ontwerp, plan; 2. voornemen,
o.; a man given to -s, een plannenmaker; idle -s, ijdele
plannen, hersenschimmen.
Project, (pro -dj okt'), bw. 1. ontwerpen, een plan vormen;
to - an expedition, een tocht voor hebben; 2. trekken,
teekenen (lijnen), schetsen; 3. - on, over, (van zich)
werpen, schieten (stralen, schaduw); 4. afspiegelen. *-,
ow. 1. (bk.) uitsteken, uitkomen; 2. vooruitstaan. *- ED,
('-id), dw. bn. ontworpen enz.; zie PROJECT, bw. en ow.
Projectile, (pro-djekt'-il), s. (mil.) projectiel (kogel,
bom enz.), voorwerp dat afgeschoten wordt , o.;
incendiary -, brandprojectiel; solid and hollow -, volle
en holle kogel. *-, bn. werpend; - force, werpkracht;
- motion, voortschietende beweging.
Projecting, (pro-djekt'-ing), dw. bn. ontwerpend enz.
*-, s. (het) ontwerpen enz.; zie PROJECT, bw. en ow.
'...ION, (-djek'-sjun), s. 1. werping (van stralen enz.),
V. worp, stoot, m.; 2. ontwerp, o. schets; 3. (zeev.) verticale doorsnede (van een schip); 4. uitschieting, v. (het)
vooruitsteken, uitstek; 5. (gez.) beeld, o.; 6. (goudm.)
versmelting (van zeker tooverpoeder tot goud), v. *...MENT,
s. (w. g.) plan, ontwerp, o.
Projector, (pro-djekt'-ur), m. 1. ontwerper, beramer;
2. plannenmaker, -smeder, m. *...URE, (-jekt'-ur), s.
(bk.) uitstek, o. voorsprong, m. (het) uitsteken, - uit
-springe.
Projet, (pro-djee'), s. ontwerp, plan, o.
Prolapse, (pro-lops'), 5 ...ION, (-lep'-sjun), *...us, (-lep'sus), s. (gen.) 1. zakking (van ingewanden enz.); 2.
breuk, v. *-, ow. (gen.) zakken, voorwaarts -, uitzakken.
Prolate, (pro-leet'), bw.- uiten, uitspreken. *-, (pro'-let),
bn. (meetk.) 1. verlengd. doorgetrokken; 2. plat, vlak.
*...ION, (-lee'-sjun), 1. uiting, uitspraak, v.; 2. uitstel,
o.; 3. (muz.) verlenging, aanhouding (van noten), v.
Prolegomena, (pro -li-ghom'-i-ne), s. mv. (red.) voorherinneringen, v. mv. *...ARY, (-ghum'-i-ne -ri), bn. inleidend, toelichtend (bij wijze van voorrede).
Prolegs, (pro'-leghs), s. mv. voorpooten, - vliezen (van
sommige insecten), m. o. mv.
Prolepsis, (pro-lep'-sis), *...sy, ('-si), s. (-ies), (red.)
voor-, tegemoetkoming (van tegenwerpingen), v. *...TIC,
*...TICAL, ('-tik-nl), bn., -LY, bijw. (red.) voor-, tegemoet
(tegenwerpingen).
-komend
Proletaneous, (pro-li-tee'- ni-us), bn. veel kinderen heb
vruchtbaar in kroost.
-bend,
Proletarian, (pro -li-tee'-ri-un), bn. gemeen, laag. *...TARY,
(pro'-li-te-ri), m. (-ies), daglooner, arbeider voor loon, m.
Prolicide, (prol'-i-saj d), s. (recht.) (vrucht-)afdrijving,
dooding (van een ongeboren kind), v.
Proliferous, (pro-lif'-ur-us), bn. (plant.) uitbottend,
voortbrengend (van bloemen).
Prolific, (pro-lif'ik), *- AL, ('-ik-nl), *- ALLY, (-lif'-ike li), bijw. vruchtbaar, weelderig, welig. *- ACY, ('-ik
-si), *- NESS, s. gmv. vruchtbaarheid, weligheid, v.-e
*- ATION, (-kee'-sjun), s. 1. (plant.) voortbrenging, voortplanting; 2. bevruchting, v.
Prolix, (pro-liks', pro'-liks), bn., 5 -LY, bijw. wijdloopig,
breedvoerig. * - ITY, *-NESS, (- liks'-nes), s. wijdloopigheid, breedvoerigheid, v. omhaal van woorden, m.
Prolocutor, (pro-lo'-kjoe-tur), m. 1. voorzitter (van een
geestelijk gerechtshof); 2. woordvoerder, M. *-SHIP, s.
voorzitterschap, woordvoerders-ambt, o.
Prologize, (pro'-lo-djajz), ow. eene voorafspraak houden.
Prologue, (pro'-logh), s. voorafspraak, v. f-, bw. eene
voorafspraak plaatsen, - houden.
Prolong, (pro-long'), s. (zeev.) oogsteek, m. *-, bw. 1.
verlengen; 2. (kh.) prolongeeren; 3. opschorten, vertragen. * - ATE, ('- ghet), bw. Zie PROLONG. * -ATION,
(-ghee'-sjun), S. 1. verlenging; 2. (kh.) prolongatie; 3.
opschorting, vertraging, v. *-ED, (-longd'), dw. bn.
verlengd enz.; zie PROLONG. * -ER, ('- or), m. v.. 1. verlonger, -ster; 2. (kh.) prolongeerder, -ster, m. v. -, s.
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ven. *...ION, (- mo'-sjun), s. 1. bevordering, begunstiging,
zuinigje, profijtertje, o. * - ING, dw. bn. verlengend
enz. -, S. (het) verlengen enz.; zie PROLONG,
v.; the commissioners for the - of the exhibition, de commissie voor de tentoonstelling; to meet for the - of,
Prolusion, (pro-ljoe'-zjun), s. 1. voorspel, o. proefneming;
2. (toon.) laatste repetitie, v.
bijeenkomen ter bevordering van; 2. (mil. enz.) bevorring, promotie, v. avancement, o.; to get -, promoveeren;
Promenade, (prom-e-need'), s. 1. wandeling, v.; 2. (zeev.)
my - will be thy ruin, mijne verheffing zal uw ondergang
verdek (op stoombooten), o. *-, ow. wandelen. *- R,
zijn. 5...ivE, (- mo'-tiv), bn. bevorderend.
(-need'-ur), m. V. wandelaar, -ster, m. v. *...ING, dw..
bn. wandelend.
Promore, (pro-moev'), bw. voorwaarts bewegen.
Prometheus, (pro- mi' -thi-us), m. (fab.) Prometheus (m.n.). Prompt, (promt), bn., * - LY, bij w. 1. vaardig, vlug, snel,
*...THIAN, ('-thi-un), bn. van Prometheus, Prometheesch.
ras; - in giving orders, vaardig in het bevelen; to yield
-, s. (scheik.) buisje met zwavelzuur, o.
- assistance, vaardige hulp verleenen; 2. levendig, driftig, voortvarend; 3. onmiddellijk; 4. gereed, bereid; - in
Prominence, (prom'- i -nens), *...ENCY, s. 1. (het) vooruit
springen; 2. verhevenheid, heuvelachtigheid(van-stekn,
obedience, gaarne gehoorzamend; 5. (kh.) eomptant (van
den grond); 3.. (fig.) uitstekendheid, onderscheiding, v.;
betaling). *-, s. (kh.) betaaltermijn, m.; at a - of six
the - of his situation, de verhevenheid van zijnen rang;; 4.
months, termijn van zes maanden. 5-BOOK, s. (toon.)
bn.,
-LY,
bijw.
1.
(plant.) aanhangsel, o. *...ENT, (' -ent).
souffleursboek, o.
vooruitstekend, - springend; 2. sprekend, scherp (van Prompt, (promt), bw. 1. aan -, opzetten, drijven, inblawezenstrekken); to make (render) -, doen uitkomen;
zen; 2. (toon.) voorzeggen, souffleeren; 3. bezielen met,
3. (fig.) uitstekend, onderscheiden; - character, uitsteinboezemen (iets); 3. (oudt.) herinneren. 5-ED, dw. bn.
kend mensch; to take a - part in, een gewichtige rol
aan -, opgezet enz.; zie PROMPT, bw. *- ER, ('-sir), m. v.
spelen in; 4, opmerkelijk; to be -, to hold a - place,
aandrijver, - drijfster, raadsman, raadgever, -geefster, m.
zich doen kennen, zich onderscheiden (door).
v.; anger is a bad -, toorn is een slechte raadgever;
Promiscuous, (pro- mis' -kjoe-us), bn., *- LY, bijes. 1.
he was the duke's -, hij was des hertogs leidsman. -,
ge -, vermengd, ondereen; to shoot -, in het wild schieten,
m. (toon.) souffleur, m. * - ING, dw. bn. aan -, opzettend,
- drijven; 2. verward; - crowd, verwarde hoop; - reading,
ingevend enz. --, s. (het) aan -, opzetten enz.; zie
(het) verward dooreen lezen; - intercourse, omgang met
PROMPT, bw. * -ITUDE, ('- i -tjoed), * - NESS, s. gmv. 1.
allerlei menschen; - charges, (kh.) diverse onkosten; 3.
vaardigheid, snelheid; 2. nauwlettendheid, v.
(delfst.) gekruist. *- NESS, s. 1. dooreenmenging, -has- Promptuary, (promt' joe -e-ri), s. magazijn, o. voorraadpoling; 2. verwarring, v. (het) verwarde.
kamer. v.
Promise, (prom'-is), s. 1. belofte, v.; to perform (fulfil) a Prompture, (promt' joer), s. 1. ingeving; 2. opwekking,
-, eene belofte vervullen,- nakomen,zich van eene belofte
aanhitsing, v.
kwijten; to break one's - , zijne belofte schenden, - ver- Promulgate, (pro- mul' -gh et), bw. afkondigen, verkonbreken; to keep one's -, zijne belofte houden; express -,
digen. *- D, ('-id), dw. bn. afgekondigd. *...ING, dw. bn.
afkondigend. -, s. (het) afkondigen. *...ION, (-ghee'-sjun),
formeele belofte; implied -, stilzwijgende belofte, - vers. afkondiging, v. 5 ...OR, (-ghee'-tur), m. v. 1. afkondiger,
bintenis; he had taken his solemn - to, hij had een
plechtige belofte gedaan, te; a youth of great -, een veelverkondiger, -ster, m. v.; 2. openbaar onderwijzer, m.
belovend jongeling, een jongeling van groote verwach- Promulge, (pro-muldsj'), zie PROMULGATE enz.
tingen; a speculation of greater - than performance, een Pronaos, (pro-nee'-us), s. voorportaal, 0. *...NATION,
(-nee''-sjun), s. (ontl.) binnenwaartsche wending (der
speculatie die meer beloofde dan verwezenlijkte; I had
seldom seen a face of richer -, ik had zelden een aanhandspieren), v. 5...NATOR, (-nee'-tur), s. (ontl.) binnen
gezicht gezien dat meer beloofde: this discourse gave little
-voramspie,.
deed
- of assistance at his hands, deze redevoering
Prone, (prooi), bn., °- Ly, bijw. 1. nederwaarts gericht,
weinig hulp van zijne zijde verwachten; laad of -, (Bijb.)
- gebogen, liggend (op den grond); 2. hellend, neigend,
land van belofte, (het) beloofde land. 5-BREACH, S.
voorover; 3. plotseling; 4. (fig.) geneigd (tot), overhelschending eener belofte, woordbreuk, v. -ER, ('-ur), m.
lend (naar). t-NESS, (' -nes), s. 1. nederwaartsche richting, buiging, nederligging; 2. helling, neiging; 3. (fig.)
V. woordbreker, - breekster, m. v. *.. cRANMED, bn. vol
geneigdheid, overhelling, v.
beloften. *-KEEPING, bn. woordhoudend. -, s. (het)
Prong, (prong), s. 1. vorktand, m.; a fork with three -s,
woordhouv1 en.
Promise, (prom'-is), bw. ow. beloven; she-d the girls good
een vork met drie tanden; 2. hooivork, v. 5 -HoE, s.
husbands, zij beloofde aan de meisjes goede mannen; to
tweetandig houweel, o.
- fair, fraaie beloften doen; the weather -s to be fair, Pronged, (prongd), bn. van vorktanden voorzien, gevorkt.
het weder belooft fraai te worden; he was -d a reward, Pronity, (pro'- ni -ti), zie PRONENESS.
hem werd eene belooning toegezegd; I -d myself that I Pronominal, (pro-nom'-in-ul), bn., * - LY, bijw. (taalk.)
would but take a peep at, ik had mij stellig voorgenomen
tot de voornaamwoorden behoorend. voornaamwoords...
slechts even een blik te werpen op; the rogue shall be Pronoun, (pro-noun), s. (taalk.) voornaamwoord, o.
punished, I - you, de schurk zal gestraft worden, dat Pronounce, (pro-nauns'), s. verklaring, v. f -, bw. 1.
beloof ik u; I dare - myself you will attest the tenth of,
ik vlei mij dat gij de waarheid zult willen getuigen van.
*-D. dw. bn. beloofd, toegezegd.
Promisee, (prom-is -ie'), *...MISSARY, (- mis' -e-ri), m. v.
(-ies). (recht.) ontvanger -, -ster eener belofte, m. v.

uitspreken; 2. - upon, vellen, uitspreken (een vonnis

enz.); to - a severe censure upon. eeg) gestrenge eritiek
uiten over; so was his will - ed, aldus werd zijn wil verkondigd; 3. uitspreken (een redevoering enz.); 4. verklaren; Iie -d the act to be a , fraud, hij verklaarde de akte
voor valsch (bedrieglijk); it was -d a prodigious amulet,
het werd door een wonderdadig voorbehoedmiddel ver
5. to - one's self, zich uiten, zich verklaren.-klard;
-, ow. zich uiten, spreken. zijne meening te kennen
geven (over). 5 -ABLE, (' -i -hi). bn. uit te spreken. uit
*-=D, dw. bn. uitgesproken enz.; zie PRONOUNCE.-bar.
*-R, ('-or), m. v. uitspreker, - spreekster, m. v. *...TNG,
dw. bn. uitsprekend enz. -, s. 1. (het) uitspreken
enz.; zie PRONOUNCE; 2. uitspraak, v.: - dictionary,
woordenboek voor, de uitspraak en spelling.
Pronuneial, (pro-nun'-sjel), bn. tot de uitspraak behoorend. *...CTATION, (- si -ee'-sjun), s. 1. uitspraak; 2.
voordracht, v. ...CIATIVE (-nun'-sje-tiv), bn. schoolsch,

Promiser, (prom'-iz-ur), m. v. belover, m. beloofster, v.;
fear is a great -, (spr.) nood leert bidden. *...TRG, dw.
bn. belovend, toezeggend. -, bn., -LY, bijw. veelbelovend, hoopvol; - weather, goed -, helder weder.
Promisor, (pro- mis -ur'), m. v. (recht.) belover, beloofster,
verleener, -ster eenar belofte, m, v.
Promission, (prom-isj'-un), s. belofte, toezegging, v.
* ...Mlssoay, ('-is-e-ri), bn.. *...MISSORILY, ('- is-o-ri -li). bijw.
belovend, overeenkomstig de -, bij wijze van belofte; note, (kh. en recht.) promesse, orderbriefje.
Promontory, (prom'-on- te -ri), s. (-les), (aardr.) voorgebergte, o. kaap, v.
Promote, (pro-moot'), bw. 1. begunstigen, bevorderen
dogmatisch.
(kunsten, wetenschappen enz.); to - mutiny, de mui terij begunstigen. tot muiterij aanhitsen; 2.bevorderen(in Pronunciamento, (pro-nun-sje-men'-.to), s. verklaring
rang); to - to honors, tot eerambten bevorderen ; to be
van rechten, v. manifest (in Spanje), o.
-d, bevorderd worden. *- D, dw. bn. bevorderd. *- R, Proof, (proef), s. 1. bewijs, o.; to bring in -s, bewijzen
overleggen, - brengen; to give -s, bewijzen leveren; to
('-ur). m. v. bevorderaar, -ster, ni. v. -, m. (kh.) persoon
show -, door bewijzen staven; 2. proef, beproeving,
die zich met het plaatsen van actiën env. belast, m. hoofd
v.; - of afire arm, beproeving van een vuurwapen; to
(eener onderneming), o. *...ING. dw. bn. 1. bevorderend;
put to the - aan eene proef onderwerpen; (fig.) op de
2. doordrijvend. -, s. (het) bevorderen; (het) doordrij-
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proef stellen; to be of (of) - against, beproefd -, bestand
zijn tegen (ook fig.); fire -, tegen het vuur bestand;
water -, ondoordringbaar, waterdicht; bomb -, bomvrij;
arms of -, beproefde wapenen; 3. (Shak.) wapenrusting,
v.; spirits over (above) -, beproefd verstand; under -,
onervaren, niet beproefd; first -, high -, hoogste graad,
- trap; 4. (drukk.) proef; 5. (rek.) proef (op een som), v.;
6. - in bankruptcy, (recht.) verificatie van schuldvorderingen. *-, bn. 1. proefhoudend, bestand; 2. vast, hard,
ondoordringbaar, zeker. *-BLADE, s. (mil.) beproefde
kling, v. * -NEEDLE, s. toetsnaald, v. *- PHIAL, S.
(apoth.) proefglas, o. *- PRINT, s. proefdruk, m. *-sAmPLE, s. (kh.) monster, O. *-SHEET, * -IMPRESSION, s.
proefblad, o. drukproef, v. *- SPIRIT, s. mengsel van alcohol en water, o. * -STICK, S. peilstok, m. *- TEXT, S.
(godg.) bijbeltekst, m.
Proo$ess, (proef'-les), bn., *- LY, bijw. zonder bewijs.
Prop, (prop), s. 1. prop, stut, schoor, m.; stern -, (zeev.)
stevenschoor; 2. (timm.) ondervloer, m.; 3. (wag.) remtuig, o.; 4. (tuin.) staak, stok, steunpaal; 5. (fig.) steun, m.
*- PIECE, s. (zeev.) verbandbalk, m.
Prop, (prop), bw. 1. stutten, onderstutten; to - one's
i self upon, steunen op, (ook fig.); 2. (fig.) steunen.
Propaedeutics, (pro-pi-djoe'-tiks), s. mv. voorloopige -,

voorbereidende (hoogere) studie, propadeutica, v.

Propagable, (prop'-e-ghi-bl), bn. voortplantbaar, voort

te planten.

Propaganda, (prop-e-ghen' -da), s. 1. voort te planten

leer; 2. Propaganda (genootschap te Rome tot voort
katholicisme), v.; 3. (het) voortplanten-plantigvhe
van een stelsel, - van een leer enz. *...IsM, (-ghen'-dism),
s. geest van voortplanting, - van propaganda, m. *...SST,
m. voortplanter, verspreider, propagandist, m.
Propagate, (prop' e-ghet), bw. 1. voortplanten; to sounds, geluiden voortplanten; to - the christian religion,
de christelijke leer voortplanten, - prediken; to - a
report, een gerucht verspreiden, - rondstrooien; to griefs, verdriet vermeerderen; grieven doen voortduren;
2. scheppen, voortbrengen. *-, ow. zich voortplanten.
*-D, dw. bn. voortgeplant. *...ING, dw. bn. voortplantend enz. -, s. (het) voortplanten. `...ION, (-ghee'-sjun),
s. voortplanting, v. *...OR, m. 1. voortplanter; 2. (fig.)
bewerker, schepper, m.
Propel, (pro- pel'), bw. voortstuwen, - duwen, -stooten.
* -LED, (-peld'), dw. bn. voortgestuwd. *-LER, (- pel' -ur),
S. voortstuwer (persoon en werkt.), m.: screw -, (stoomw.)
schroefas; schroef(stoom)boot. *- LING, dw. bn. voortstuwend; - screw, (stoomw.) voortstuwer. -, s. (het)

voortstuwen.

Propend, (pro-pend'). ow. (Shak.) neigen, overhellen

*

(tot). - ENCY, (-pond-en -si), s. neiging, overhelling, v.
*-ENT, (- pend' -ent), bn. neigend, hellend. * - ING, dw.

bn. overhellend.
Propense, (pro-pens'), bn. geneigd. *...ION, (pen'-sjun),
*...TTY, ('-i-ti), s. (-ies) * - NESS, V. 1. neiging, geneigd
smaak (voor), m.
-heid(to),v.;2
Proper, (prop'-ur), bn. 1. eigenaardig, bijzonder; every
art has its - rules, iedere kunst heeft hare eigenaardige
regels; every animal lives in its - element, ieder dier
leeft in zijn eigen element; 2. eigen, toebehoorend; he
was her - son, hij was haar eigen zoon; to restore an
estate to its - owner, een landgoed aan zijnen wettigen
eigenaar teruggeven; at your - cost, op uwe eigene
kosten; - name, (spraakk.) eigen - zelfstandig naamwoord;
- trade, eigen handel, (voor eigen rekening); 3. behoorlijk,
geschikt, passend; remedy -for, geneesmiddel geschikt
(dienend) tot; a - answer, een passend antwoord; to
think it -, het geschikt oordeelen; he is the only person, hij is de eenige persoon geschikt (bekwaam) tot;
4. juist, eigenlijk, gepast; it is the - term, dat is
de juiste benaming; to take a word in its - sense, een
woord in zijne eigenlijke (stoffelijke) beteekenis nemen;
5. schoon; 6. (plant.) eenvoudig, enkel; 7. (gem.) zeer;
- frighted, (spott.) mooi geschrikt; 8. (zeev.) - pilot,
buiten -, zeeloods. *- LY, bijw. 1. eigenlijk, bijzonder; so called, dusgenoemd; - called, eigenlijk gezegd; speaking, met zooveel woorden, eigenlijk gesproken; 2.
van pas, juist ter snede; 3. (gem.) veel, genoegzaam; zie
verder PROPER, bn. *- NESS, s. 1. behoorlijkheid; 2.
fraaiheid, v. * - TY, ('-ti), s. (-ies), 1. eigenschap, eigen
eigenaardigheid, hoedanigheid, v.; the pro--domelijkh,
perties of bodies, (nat.) de eigenschappen der lichamen; it
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is the - of man to think, denken is de eigenschap van den
mensch; 2. eigendom, m. recht van eigendom, o.; to have
the - of, den eigendom bezitten van; - is acquired by,

eigendom wordt verkregen door.- joint -, mede - eigendom;
3. eigendom, m. goed, o. goederen, o. mv.; landed -,
grondeigendom; funded -, kapitaal op rente, uitgezet -,
vast kapitaal; literary -, letterkundig eigendom; a man o f
large -, een groot grondbezitter; a woman of -, eene
vrouw van bezit, - met fortuin; a man of small -, een
kleine rentenier; 4. (toon.) toebehooren, o.; the - department, de meubelzolder (van een schouwburg). *- MAN,
m. tooneel- leverancier, m. *- QUALIFICATION, s. kiesbevoegdheid, V. *-TAX, s. belasting op de bezittingen,
grondbelasting, v.
Property, (prop'-ur-ti), bw. (Shak.) toeëigenen, toekennen
(eene hoedanigheid).
Prophasis, (prof'-e-zis), s. zie PROGNOSIS.
Prophecy, (prof -i-si), s. (-les), voorspelling, profetie, v.;
to have the gift of -, de gave der voorspelling bezitten;
to fulfil a -, eene voorspelling vervullen.
Prophesied, (prof'- i -zajd), dw. bn. voorspeld.
m. v. profeet, profetes, ziener, -ster, m. v.
Prophesy, (prof'- i -zaj), bw. 1. voorspellen; 2. (Shak.)
aankondigen. *-, ow. prediken. * - ING, dw. bn. voorspellend. -, s. (het) voorspellen.
Prophet, (prof'-et), m. profeet, ziener, m.; the minor -s,
(godg.) de kleinere profeten. *-Ess, V. profotes, zienster,
v. * - IC, (let -ik), -AL, ('-ul), -ALLY, ('-e -li), bijw. profetisch, vooruitziend. * - LIKE, bn. als een profeet.
('-ajz), ow. voorspellen, waarzeggen.
Prophoric, (pro-for' -ik), bn. (red.) uitend, te kennen
gevend.
Prophylactic, (prof-i-lek'-tik), *- AL, ('-ul), bn. (gen.)
voorbehoedend. *-, S. (gen.) voorbehoedmiddel, preservatief, o.

Propination, (pro-pi-nee'-sjun), s. (het) toe-, ronddrinken, heildronk, m.

Propine, (pro-pajn'), bw. 1. toedrinken, laten rondgaan
(den beker); 2. blootstellen.

Propinquity, (pro-pin'-kwi-ti), s. (-les), 1. nabuurschap,

nabijheid; 2. bloedverwantschap, v.

Propitiable, (pro-pish'- i -bl), bn. verzoenbaar.
Propitiate, (pro-pish'-et), bw. 1. gunstig stemmen, - doen
overhellen, verzoenen; I had -d the good-will of the

chieftain, ik had den hoofdman gunstig voor mij gestemd; 2. bevredigen, doen bedaren. *- D, dw. bn. verzoend enz.; zie PROPITIATE. * ...ING, dw. bn. verzoenend
enz.; zie PROPITIATE. *...ION, (- i -ee'-sjun), s. 1. verzoening, bevrediging, v.; 2. (godg.) zoenoffer, o.
(-pisj'- i -e-tur), m. verzoener, bemiddelaar, m. *...ORY,
(-pisj'- i -e-te -ri), bn., *...DRILY, ('- te -ri -li), bij w. verzoenend,
zoen...; - sacrifice, zoenoffer. -, arke des verbonds
(der Joden), v. genadestoel, m.
Propitious, (pro-pisj'-us), bn., *- LY, bijw. 1. gunstig,
-lijk; 2. genadig, geneigd. *- NESS, s. 1. (het) gunstige;
2. genade, goedheid, v.
Proplasm, (pro'-pleim), s. vorm, m. mal, v. model, o.
*...PLASTICF, (-ples'-tis), s. vormkunst, v.
Propolis, (pro' -po-lis), s. maagdewas, o.
Proponent, (pro -po'- vent), m. 1. voorsteller; 2. proponent (verdediger eereer stelling), m.
Proportion, (pro- por' -sjun), s. 1. evenredigheid, v.; due
-, behoorlijke evenredigheid; in - as. naar mate; to
bear - to, to hold - to, to be in - to, geëvenredigd zijn
aan; in verhouding staan tot; out of -, buiten evenredigheid; 2. evenmatig deel, o.; a large - of enthusiastic
zeal, een groots mate van dweepzucht; harmonical -,
musical -, geometrical -, arithmetical, harmonische -,
muzikale -, meetkunstige -, rekenkunstige evenredig
(rek.) rule of -, regel van drieën; 4. (meetk.)-heid;3.
reden, v. *-, bw. evenmatig verdeelen, proportioneeren.
*_ABLE, ('-i- hi), bn., * - ABLY, bijw. evenredig te maken,

vatbaar voor evenredigheid, naar evenredigheid *-ABLENE&S, (' -i -bl -nes), s. geëvenredigheid, v. (het) evenredige.
*_AL, ('-ul), bn., --LY, bijw. 1. evenredig; 2. evenmatig;
- quantities, (scheik.) evenmatige doelen. *-ALITY,
(-el'- i -ti), S. (-les), evenmatige verhouding, evenmatig heid, v. 5 -ATE, ('-et), bw. evenredig maken, proportioneeren. -, bn., -I.Y, bijes. geëvenredigd, naar evenredigheid. 5 -ATENESS, S. geëvenredigdheid,v *- ED, ('-id),
dw. bn. geproportioneerd. * - ING, dw. bn. proportioneerend. - LESS, bn. zonder evenredigheid, onevenredig
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Proposal,_ (pro- po'zul), s. 1. voorstel, o. voorslag, m.; Prose, (proos'), bw. 1. in proza schrijven; 2. wijdloopig
to make -s to, voorslagen doen aan; zijne hand aanbieden aan; 1 wished to make formal -s, ik wilde onbewimpeld om de hand vragen van; to decline a - , een
voorstel van de hand wijzen; 2. (fig.) aanblik, m. beschouwing, v.; 3. (kh.) -s, mv. prospectus, m. plan, o.
Propose, (pro-pooz'), S. (Shak.) gepraat, o. redeneering,
v. *-, bw. 1. voorstellen; what have you -d to him?
wat hebt gij hem voorgeslagen? 2. aanbieden,voorhouden
(aan den geest); 3. een toost uitbrengen, op de gezondheid drinken van; I - you ! op uwe gezondheid ! gil, vous!
4, stellen kvoor), zich voornemen; the end which he -d
to himself, het doel dat hij zich voor oogen stelde; does
he - staying for a long time? denkt hij lang te blijven?
the end -d, het gestelde doel. *-, ow. voornemens zijn,
zich voorstellen te doen. *- D, (-poozd'), dw. bn. voor
zie PROPOSE, bw. *-$, (-pooz'-ur), m. v.-gestldnz.;
voorsteller, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. voorstellend.
-, s. (het) voorstellen.
Proposition, (prop-o-zish'-un), s. 1. voorstel, o.; 2. (red.
en wisk.) stelling; 3. bewering, v. *- AL, ('ul), bn. tot
eene stelling behoorend.
Propound, (pro-paaund'), bw. voorstellen. *- ED, dw.
bn. voorgesteld. *- oR, ('-ur), m. v. voorsteller, -ster,
M. v. *- ING, dw. bn. voorstellend.
Propped, (prop'-id), dw. bn. gesteund enz.; zie PROP,
bw. *...PING, dw. bn. steunend enz. -, s. (het) steunen
enz.; zie PROP, bw.
Propretor, (pro-pri'-tur), s. (Rom. gesch.) oud-praetor,
propraetor, m.
.Proprietary, (pro-piaj'-e-te-ri), bn. (in eigendom) toebehoorend. *...TOR, (-praj'-e-tur), m. v. eigenaar, eigenares, In. v.; joint -, mede -eigenaar. -snip, ('-tur-ship),
s. 1. eigendomsrecht, o.; 2. hoedanigheid van eigenaar, v.
*...TRESS, ('-tres), v. eigenares, v.
Propriety, (pro-praj'- i-ti), s. 1. gepastheid, welvoeglijkheid, v.; to act with -, welvoeglijk handelen; to keep
within the bounds (rules) of -, zich binnen de palen
(grenzen) der welvoeglijkheid houden; to offend against
-, de welvoeglijkheid kwetsen; - of conduct, welvoeglijk gedrag; - of language, welvoeglijke taal; to conduct operations with great -, zaken met beleid -, met
gepastheid besturen; 2. eigendom, m.
Proproctor, (pro-prok'-tur), m. conrector (aan hoogescholen), m.
Propt, (propt), zie PROPPED.
Propugn, (pro-pjoen'), bw. (w. g.) verdedigen, bevechten.
* -ACLE, (-pugh'-ni-kl), s. (mil.) sterkte, v. * - ATION,
(-pugh-nee'-sjun), s. verdediging, v. *- ER, (-pjoen'-ur),
m. verdediger, voorvechter, m. 5 -ING, dw. bn. verdedigend. -, s. (het) verdedigen.
.Propulsation, (pro -pul-zee'-sjun), s. terugdrijving, v.
*...PULSE, (- puls'), bw. (w. g.) terugdrijven. *...PliLSION,
(- pul'-sjun), s. voortstuwing, v. *...PULSIVE, (- pul'-siv),
bn. voortstuwend.
Propylaeum, (pro pi-li'-um), (mv. propylaea), *...LON,
(prop'-i-lun), s. (oudt.) ingang, v. voorportaal, o.
Pro rata, (pro-re -te), bij w. naar evenredigheid, (kh.)
pondspondsgewijze.
Prore, (proor), s. (dichtk.) voorsteven, m.
- Pro renata, (pro-ri-nee' -te), bijw. naar omstandigheden.
Proreption, (pro-rep'-sjun), s. voortkruiping, v.
Prorogation, (pro-ro-ghee'-sjun), s. verdaging,.v.; zie
ADJOURRMENT. * ...ROGUE, (-roogh') bw. 1. verdagen; 2.
opschorten, uitstellen. -D, (-rooghd'), dw. bn. verdaagd.
' ...RUPTION, (-rup'-sjun), s. uitbreking (van een wond), v.
Prosaic, (pro-zee' -ik), bn., 5 -ALLY, ('-ik-e-li), bijw. prozaïsch. *...ISM, (pro -ze-luns), s. prozastijl, prozaïsche
schrijftrant, m. *...IST, ('- ze-ist), In. V. zie PROSER.
Prosal, (pro -zul). bn. prozaïsch.
Proscenium, (pro-sie'-ni -um), s. (oudt.) voorgrond van
het tooneel, m.
Proscribe, (pro-skrajb'), bw. vogelvrij verklaren. *- D,
dw. bn. vogelvrij verklaard. *- R, ('-ur), vogelvrijverkiaarder, wreede vervolger, m. *...ING, dw. bn. vogel
-vrij
verklarend.
Proscript, (pros'-kript), ni. v. vogelvrijverklaarde, m.
V. *-IoN, (-skrip'-sjun), s. vogelvrijverklaring, v. *_IvE,
('-tiv), bn. vogelvrijverklarend.
Prose, (proos'), s. 1. (red.) proza, o. ongebonden stijl. In.;
2. hymne, v. 5 - WRITER, M. v. prozaschrijver, -schrijfster, m .v.

verhalen, uitweiden over.
Prosecute, (pros' -i-kjoet), bw. en ow. 1. vervolgen,
voortzetten; to - an undertaking, eene onderneming
voort-, doorzetten; to - a war, een krijg voortzetten;
she -8 her griefs, zij gaat voort met jammeren; 2.
vervolgen (voor de rechtbank enz.); 3. (recht.) doen gelden,
inroepen (zijn recht). *- D, ('-id), dw. bn. vervolgd enz.;
zie PROSECUTE. '...ING, dw. bn. vervolgend enz. -, s.
(het) vervolgen enz.; zie PROSECUTE. *...ION, (-kjoe'-sjun),
s. 1. vervolging, voortzetting; 2. vervolging (voor de
rechtbanken), v.; in - of my right to, ter verkrijging van
mijn recht om; to carry on a -, een vervolging instellen.
*...OR, (pros'-i kjoe-tur), m. 1. vervolger; 2. (recht.) eischer,
m. *...Rix, ('-triks), v. 1. vervolgster; 2. (recht.) eisch eres, v.
Proselyte, (pros' -i-lajt), m. v. bekeerling, proseliet, rn.
v.; to become a -, tot bekeerling worden, zich bekeeren;
to make -s, proselioten maken. *-, bw. proselieten
maken, bekeeren. *- D, dw. bn. bekeerd. *...IN G, dw. bn.
bekeerend. *...Ism, ('-lit-ism), s. bekeerzucht, V. proselitisme, o. proselietenmakerij, v. *...IzE, ('-lit-ajz), ow. bekeeren.
Prosemination, (pro-sem-i-nee'-sjun), s. (plant.) bevruchting door zaad, v.
Proser, (proz'-ur), m. 1. prozaschrijver; 2. (fig.) langwijlige verhaler, m.
Proserpine, (proz'-ur-pajn), v. (fab.) Proserpina (v. n).
Prosiness, (pro'-zi-nes), s. langwijligheid, v.
Prosing, (prooz'-ing), dw. bn. 1. in proza schrijvend;
2. langwijlig verhalend. *-, s. 1. (het) proza schrijven;
2. vervelend verhaal, o.
Proslavery, (pro-sleev'-ur-i), bn. voor de slavernij, sla
-vernijgzd.
Prosodial, (pro-zo -di-al), *...DICAL, (-od'-ik-ul), bn.
(taalk.) volgens de prosodie. 5 ...DION, (- zo -di-un), *...DIST,
(pros'-o- dist), m. prosodist, ervarene in de prosodie, m.
Prosody, (pros'-o-di), s. gmv. (taalk.) prosodie (regels
voor de versificatie, de klemtonen enz.), v.
Prosopolepsy, (pro- zo-po-lep'-si), s. gmv. oordeel naar
den uiterlijken vorm, o.
Prosopopoeia, (pro- zo -po-pi'-i-e), *...oPOPY, (pros'-opo-pi), s. (red.) persoonsvoorstelling (voorstelling van
zaken, van afwezigen als tegenwoordig zijnde), v.
Prospect, (pros'-pekt), s. l . uitzicht, gezicht, vergezicht, o.;
there is a noble -, hier. is een heerlijk uitzicht; the
eminence gave no .a commanding - down the valley, van
den heuvel hadden wij een overheerlijk gezicht over de
vallei; to be in -, in uitzicht liggen; it was a dim speck
in the wide -, het was een donkere stip (vlak) in de
wijde ruimte; 2. gezicht, voorwerp voor het oog; 3. (fig.)
vooruitzicht, o. hoop, verwachting, v.; they had no -- of
succor, zij konden geen hulp verwachten ; there is a of good harvest, de oogst laat zich goed aanzien; the har
de verwachtingen van den oogst; vast -s of-vest,
ambition, veruitziende plannen der eerzucht; little -- of
success, weinig hoop op welslagen; he had great -s, hij
had groote verwachtingen; 4. ligging (van een huis enz.);
5. voorzorg, v. *- GLASS, s. verrekijker, m.
(- spek'-sjun), s. 1. voorzorg, v. (het) vooruitzien. *- IVF,
('-tiv). bn., -LY, bijw. 1. ver-, uitziend (ook fig.); 2.
behoedzaam, zorgvuldig; 3. ver-ziend(van verrekijkers);
- glass, verrekijker. * -IVENESS, ('-iv -nes), s. (het) behoedzame enz.; zie PROSPECTIVE.
Prospectus, (pro- spek'-tus), s. plan (van een werk enz.), o.
prospectus,m. voorafgaande -, inleidende kennisgeving, v.
Prosper, (pros'-pur), bw. begunstigen, bevorderen,
doen bloeien. * -, ow. bloeien, gedijen, vooruitkomen.
*_ED, ('-purd), dw. bn. gebloeid enz.; zie PROSPER.
*-ING, dw. bn. bloeiend, tierend enz. -, s. (het)
bloeien enz.; zie PROSPER. *--ITY, (-pur'- i -ti), s. (-ies),
voorspoed, bloei, m. geluk, o. 5-ous, (pros'-pe-rus),
bn., -LY, bijw. voorspoedig, bloeiend; - trade, bloeiende
handel; - voyage, gelukkige reis; -- wind, gunstige wind.
*-oi,sNFss, ('-us-nes), s. gmv. (liet) voorspoedige.
Prospicience, (pro-spisj'-ens), s. (het) voor zich uitzien.
Pross, (pros), s. gepraat, gezwets, o.
Prostate, (pros'-tet), bn. (ontl.) - gland, zaadklier.
Prosternation, (pros-tur-nee'-sjun), s. neêrslaehtigheid,v.
Prosthesis, (pros'-thi -sis). s. 1. (spraakk.) toevoeging,
v. toevoegsel, o.; 2. (heelk.) kunstmatige teruggave (van
ontbrekende ledematen), v. *...TETHIS, ('-te-this), s. (ontl.)
voorborst, v.

628

PRO.

PRO.

Prostitute, (pros'-ti-tjoet), bw. 1. veil hebben, - geven,
m. eerlooze,
- bieden; 2. onteeren, misbruiken.
huurling, m. -, v. veile deern, v. bn., *- D, dw.
bn. onteerd enz.; zie PILOSTITUTE, bw. *...ING, dw. bn.
onteerend enz. -, S. (het) onteeren enz.; zie PROSTITUTE
bw. *•.•ION, (-tjoe'-sjun), s. 1. (het) veil geven, onteering;
2. ontuchtigheid, ontucht, v. hoerenleven, o. prostitutie,
V. *.OR, (pros'-ti-tjoe-tur), m. v. onteerder, -ster, hoeren
-ward,in.
V.
Prostrate, (pros'-tret), bw. 1. plat nederleggen, - werpen
(ter aarde); to - one's self, zich op den grond werpen
(als eerbiedsbetuiging); 2. (fig.) vernielen, ter neder slaan;
to - law, de wetten verkrachten; 3. afmatten. f -, bn.,
*-D, dw. bn. ter neder geworpen enz.; zie PROSTRATE,
bw. *...ING, dw. bn. ter neder werpend enz. *...ION,
(-tree'-sjun), s. 1. nederwerping; 2. vernieling, v. ondergang, m.; 3. omverwerping; 4. diepe neerslachtigheid, v.
Prostyle, (pro'-stajl), s. (bk.) vooruitstaande zuilenrij, v.
Prosy, (pro'-zi), bn. langwijlig, snoeperig.
Prosyllogism, (pro-sil'-o-djism), s. (red.) voorafgaande
sluitrede (als major van de volgende), v.
Protactic, (pro-tek' -tik), bn. (toon.) voorafsprekend, de
voorafspraak houdend. *...ASIS, (prot'-e -sis), s. (red.)
eerste stelling, protasis, v. *...ATIC, (-tet' -ik), bn. (red.)

voorafgaand.
Protean, (pro'-ti-un), bn. van Proteus, Proteïsch.
Protect, (pro- tokt'), bw. beschermen, behoeden, beschut
5 -aD, dw. bn. beschermd. * - ING, dw. bn., -LY,-ten.
bijw. beschermend. -, s. (het) beschermen.
('-sjun), - s. 1. - from, bescherming (tegen), beschutting,
v.; poor - from, armzalige beschutting tegen; 2. waarborg, m.; 3. (fig.) hoede, v.; writ of -, (recht.) vrijgeleidebrief; 4. privilege, o. *-IONIST, ('-sjun-ist), m. voor
beschermende wetten, bestrijder van den-standerv
vrijen handel, protectionist, m. *- ivE, ('-iv), bn. beschermend; to be - of, beschermen; - duty, (kh.)
beschermend recht (op goederen). *- oR, ('-ur), m. 1.
beschermer, behoeder, beschermheer; 2. (recht.) curator;
3. Protector (titel van Olivier Cromwell), m. *- ORATE,
('- or-et), *- ORSHIP, ('- ur-sjip), s. 1. beschermheerschap; 2.
(recht.) curatorschap, o. curateele, v. * -ORIAL, (- o'-ri-ul),
bn. tot het protectoraat behoorend. *- ORLESS, ('-ur-les),
bn. zonder beschermer. *- RESS, 5 -RIX, ('-triks), v.
beschermvrouw, beschermster, v.
Protegee, (pro-ti-dsji -i'), m. v. beschermeling, m. v.
Protein, (pro'-ti-in), s. (scheik.) eens dierlijke weefselstof, proteïne, v.
Pro tempore, (pro- tem' -po'ri), bijw. vooralsnog.
Protend, (pro-tend'), bw. uitstrekken, voor zich uithouden; with - cd lance, met gestrekte lans. *- ED, dw. bn.
gestrekt. * - ING, dw. bn. strekkend. *...TENSE, (-tens'),
S. uitstrekking, v.
Protervity, (pro-turv'- i -ti), s. (w. g.) onstuimigheid,
onbeschaamdheid, v.
Protest, (pro'-test), s. 1. tegenspraak, tegenverklaring,
V. verzet, o.; to enter a -, verzet laten aanteekenen; 2.
(kh. en recht.) protest (van wissels enz.), o.; to make -,
to order a -, protest (laten) maken; to be under -,
geprotesteerd zijn; -'s charges, protestkosten; 3. (zeev.)
averijgrosse, v.; ship's -, captain's -, scheepsprotest.
Protest, (pro-test'), ow. - against, 1. zich verzetten -,
protesteeren tegen; 2. verzekeren, plechtig verklaren.* -,
bw. 1. in-, aaproepen (tot getuige); 2. (kh.) protesteeren
(een wissel). *- ANT, (prot'-est-unt), bn., -LY, bijw. 1.
zich verzettend, protesteerend; 2. betuigend. -, m. v.
hervormde, protestant, m. v. 5 -ANTISM, S. ('- ent -ism), s.
tde) Hervormde godsdienst, m.- leer,-kerk,v.protestantisme, o. * -ATION, (-tee'-sj un), s. 1. verzekering, betuiging;
2. (recht.) tegenverklaring, v.; actof -, akte van protest.
* -ATOR, (prot'-es- te -tur), * - ER, ('-ur), m. 1. die betuigt;
2. die protesteert enz. *- ED, (-test'-id), dw. bn. verzekerd
enz.; zie PROTEST, bw. en Ow. * -ING, dw. bn., -LY,
bijw. verzekerend enz. -, s. (het) verzekeren enz.; zie
PROTEST, bw. en ow.
Proteus, (pro'-ti-us), m. 1. (fab.) Proteus (zoon van den
oceaan); 2. (fig.) verderfelijk mensch; 3. (soort) salamander, m.
Prothesis, (proth'- i -zis), s. (r. k.) altaarkast, v.
Prothonotary, (pro-thun'-e- te -ri), m. (-ies), eerste griffier; (in Engel. en Amer.) oppernotaris, m.
Prothorax, (pro-tho'-reks), s. voorborst, v. voorste deel
der borstholte, o.

Protocol, (prot' -o-kol), s. 1. register; 2. formulierboek;

o.; 3. (recht.) minuut, oorspronkelijke akte, v.; 4. protokol
(besluit -, proces-verbaal eener conferentie), o. *- IST,
m. 1. griffier; 2. steller (van gerechtelijke akten enz.), m.
Protogine, (pro'-to-djin), S. (delfst.) talkachtig graniet, o.
Protomartyr, (pro'-to- maar -tir), m. eerste martelaar,.
*...OXYD, (pro-toks'-id),
-izE, ('-azj), bw. (scheik.)

s. (scheik.) proto-oxyde, o.
proto-oxydeeren. *...Pi,AST,
('-plest), s. 1. oorspronkelijk -, eerst beeld, o.; 2. eerstemensch, m. -Ic, (- ples' -tik), bn. eerstgevormd, protoplastisch. *...POPE, m. opperpriester (in Rusland), m.
*...SALT, S. (scheik.) metaalhoudend zout, 0. * ... SULPHATE,
s. (scheik.) soort zwavelzuur, o. *...TYPE, S. grondbeeld,.
model, o.
Protozoa, (pro-to- zo' -ee), s. mv. (nat. h.) diertjes der
laagste orde, infusoria, o. mv.
Protract, (pro- trekt') s. vervelende duur, m. f -, bw.
1. verlengen, uithalen, doen voortduren; 2. -uitstellen,
op de lange baan schuiven. *- ED, ('-id), dw. bn., -LY,.
bijw. verlengd, vertraagd. *- ER, ('-ur), m. v. verlenger;.
-ster, vertrager, vertraagster, m. v. * - ING, dw. 'bn.
verlengend, vertragend. *-YON, (sjun), s. verlenging,
vertraging,V.*- IVE, ('-iv), bn. verlengend; - arts,(recht.)
middelen tot uitstel. *- OR, ('-or), s. 1. (meetk.) rapportour (werkt.); 2. (heelk.) uittrekker, m. tangetje, o.
Protreptical, (pro-trep'- tik -ul), bn. overredend.
Protrude, (pro-treed') bw. 1. voortstuwen, - duwen, -stooten; 2. verjagen, verstooten; 3. naar buiten duwen. *- D,.
('-idl, dw. bn. voortgeduwd enz.; zie PROTRUDE. *...ING,
dw. bn. voortduwend enz. -, s. (het) voortduwen enz.;:
Zie PROTRUDE, bw. en ow.
Protrusile, (pro-troe'-sil), bn. 1. verschuifbaar; 2. (fig.)
verstootbaar.
Protrusion, (pro-troe'-zjun), s. uit -, voortduwing, v.
stoot, m. *...ivE, ('-siv), bn. uit -, voortduwend, stootend.
Protuberance, (pro-tjoe'-bur-uns), s. 1. uitwas, o. bult; 2...
buil, m.; 3. hoogte, verhevenheid, v. *...ANT, ('-unt),
*...00s, ('-us), bn., -LY, bijw. 1. uitstekend, bultig ; 2.
gezwollen; 3. (plant) knoestig,kwastig.*...ATE, ('-et), ow.
1. uitsteken, uitpuilen; 2. zwellen. *...ATION, (-ee'-sjun),
s. 1. uitpuiling; 2. zwelling, v.
Proud, (praud). bn., *- LY, bijw. 1. trotsch, hoogmoedig,
-lijk; - foe, trotsche vijand; - Sparta, het fiere Sparta;
to be - of one's country, trotseh zijn op zijn land; to look
-, er trotsch uitzien, een hoogen toon aanslaan; what
are they - of? waarop zijn zij trotsch? 2. tevreden,
blijde; I shall be - to see you, het zal mij groot genoegen
doen u te zien; 3. prachtig, trotseh, grootseh; - temple,
prachtige tempel; - day, heerlijke dag (der overwinning
enz.); 4. (gen.) geil, ritsig; - flesh, (heelk.) geil -, wild
vleesch. * -LIEST, ('li -ist), bijw. overti. tr. hoogmoedigst,
meest trotsch. *-SPIRITED, bn. hooghartig, fier van
m.

gemoed.

Provable, (proev'- i -bl), bn., *...RLY, bijw. bewijsbaar.
Provand, (prov'-und), s. proviand, o.
Prove, (proev), bw. 1. beproeven, probeeren; to - the patience, het geduld op de proef zetten; 2. bewijzen; how
could you - it? hoe zoudt gij het kunnen bewijzen ? he
can - his being present, hij kan zijne tegenwoordigheid
elders -, zijn alibi bewijzen; you must - it to be true,
gij moet bewijzen dat het waar is; to - one's self to be,
zich doen kennen als, blijken te zijn; 3. (rek.) door de
proef bewijzen; 4. (recht.) homologeeren, staven;5.(recht.)
verifieeren (eene schuldvordering). *-, ow. 1. proeven nemen; 2. blijken, uitkomen; the wound -d mortal, de
wond bleek doodelijk te zijn; the report -d to be false,
de tijding bleek valseh te zijn; they -d to be two of
ours. het bleek dat zij twee der onzen waren; these
attempts -d abortive, deze pogingen mislukten; so dutiful
a daughter can not but - a good wife, eens zoo goede

dochter kan niet anders dan een goede vrouw worden,
- zijn; if the weather -s whet, als het regenachtig weder
is. *- D, (proevd), dw. bn. 1. beproefd; 2. bewezen enz.
Proveditor, (pro-wed'- i -tur), m. 1. proviandmeester; 2.
(oudt.) proveditor (overheidspersoon in Venetië), m.
Proven, (pros' -vn), dw. bn. 1. beproefd; 2. bewezen.
Provence, (prov'-uns), s. (aardr.) Provence (Frankrijk), o.
*- OIL. s. Provence -olie, beste boomolie, v.
Provencial, (pro-vensj'-ul), bn. (aardr.) Provencaalsch.
Provender, (prov-en' -dur), s. voeder, o.; he is-prick'd,
de broodkruimels steken hem. *-, *...VENT, s. proviand,
teerkost, m. mondbehoeften, v. mv. (mil.) vivres, v.

PRO.
Prover, (proev'-ur), m. V. 1. probeerder, -ster, beproever, beproefster; 2. die bewijst, m. v.

Proverb, (prov'-arb), s. spreekwoord, o.; to become a -,
tot een spreekwoord worden.
Proverbial, (pro-vurb'- i -ul), bn., *- LY, bijw. spreek
spreekwoordelijke uitdruk--wordelijk.*s,('m)
king, v. *_IST, ('-ist), m. V. die veel spreekwoorden
bezigt. *- IzE, ('-ajz), bw. (w. g.) tot spreekwoord maken.
Provide, (pro-wajd'), bw. 1. zich voorzien van, zich ver
to - a stock of flour, een voorraad-schafen,d;
meel opdoen; he had -d the most learned masters for his
sons, hij had de beste meesters aan zijne zoons gegeven; I
have -d the family coach for your convenience, ik heb
mijne eigene. koets voor uw gebruik laten komen; my
father has -d a match for me, mijn vader heeft een
huwelijk voor mij op touw gezet; the materials could not
be -d, de materialen konden niet worden aangeschaft;
a couple of stout horses were -d for ourselves, wij ver
ons een paar fiksche paarden; I had my meat-schaften
and drink -d for my labor, tot loon voor mijnen arbeid
werd mij eten en drinken verschaft; an effectual remedy
was -d against, er werd voor een krachtig middel gezorgd tegen; 2. voorzien van; home was -d with corn,
Rome werd van koren voorzien; he spoke of providing
himself for the year, hij sprak er van zich van een jaar
voorraad te voorzien; 3. (recht.) bepalen, vaststellen; the
agreement -s that, de overeenkomst bepaalt, dat. *-,
ow. 1. - for, voorzien (in), zorgen (voor); Amsterdam has
a large pauper population to - for, Amsterdam heeft
voor een groote armenbevolking te zorgen; he promised
to - for theme, hij beloofde voor hen te zorgen; fortune
thought proper to - better for me, liet behaagde der
fortuin mij een beter lot te verschaffen; to be poorly -d
for, in slechte omstandigheden verkeeren, er slecht aan
toe zijn; now you are -d for, thans, daar ge (van het
noodige) voorzien zijt; every accident was -d for, voor
alle toevallen -, voor alles wat gebeuren kon was gezorgd; 2. zich hoeden voor, - tegen; to - against want, zich
tegen gebrek hoeden. *- D, dw. bn. verzorgd enz. -,
vw. mits, in geval dat, onder voorwaarde; - he consent
to it, mits hij zijne toestemming geve.
Providence, (prov' -i- dens), s. 1. voorzorg, voorzichtigheid; 2. spaarzaamheid; 3.de Voorzienigheid,v.*...ENT,bn.,
-LY, bijw. 1. voorzichtig; 2. zorgvuldig, huishoudelijk,
spaarzaam; - of future, voor de toekomst zorgend; the
- banks, de spaarbanken. *...ENTIAL, (-den'-sjul), bn.,
-LY, (sje' -li), bijw. door de Goddelijke Voorzienigheid
geleid, - verschaft; wonderdadig.
Provider, (pro-wajd'-ur), m. v. bezorger, ster, aan -, ver
-ster, m. V. *...ING, dw. bn. verzorgend enz.-schafer,
-, s. (het) verzorgen enz.; zie PROVIDE.
Province, (prov'-ins), s. 1. gewest, o. provincie, v.; 2. wingewest; 3. geestelijk district, o.;4.(fig.)sfeer,v.gewest,o.;the j
-s of the intellectual world, de onderscheidene gewesten
der wereld van het verstand; 5. bevoegdheid, v. werk
this is not your (in your) -, dat behoort-kring,m.;
niet tot uw departement; the woman's - is to be careful
in her oeconomy, de roeping der vrouw is huishoudelijkheid. 5 -R,osE, s. tuinroos, v.
Provincial, (pro-win'-sjul), bn. 1. gewestelijk, provinciaal; 2. boersch, landelijk. *-, m. v. 1. provincie -,
plattelandsbewoner ,- bewoonster ,provinciaal,provinciale;
2. (fig.) eenvoudige persoon, m. v. *-, m. provinciaal(eener
geestelijke orde), m. *-isM, *-5TY, (-sjel'- i -ti), S. gmv.
1. provinciale uitdrukking, v.; 2. provinciale geest, m.
provincialisme (in tegenst. van hetgeen in de hoofdstad
bestaat of gebruikelijk is), o. *_LY, ('- sjul -i), bijw. bij

gewesten, bij provinciën, departementswijze. 5 -IST,
('- sje-list), m. v. provincie -, plattelandsbewoner, -bewoonster, m. v. -, m. voorstander van het provincialisme, m.
Provinciate, (pro-win'-sjet), bw. (w. g). tot provincie
maken, in provinciën verdeelen.
Provine, (pro-wajn'), ow. (wijeg.) ranken poten; -d
stock, gepote rank.
Proving, (proeving), dw. bn. 1. beproevend; 2. bewijzend enz. -, s. 1. (het) beproeven enz.; zie PROVE;
2. (zeev. en mil.) keuring, v.
Provision, (pro -wi'- zjun), s. 1. voorziening; 2. voorzorg,
v. voorbehoedmiddel, o.; -s must be made for pubic order,
er moeten voorzorgen genomen worden tot handhaving
van de openbare orde; he made the best -s in his power, hij
nam de beste maatregelen waartoe hij in staat was; to
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make -s for the support of the poor, voorzorgen tot ondersteuning der armen nemen; 2. toe-, voorbereidsel, o.;
to make -s for a voyage, toebereidselen tot eens reis maken; 3. voorraad (van levensmiddelen enz.), m.; contract
for -, (kh.) leveringscontract (ook fig.); he brought off
from school a slender - of classical learning, hij bracht een
schralen voorraad geleerdheid van school mede; 4. inkomen, gehalte; 5. proviand, o,. levensmiddelen, o. mv.
provisie, v.; 6. bepaling, clausule; till fierther-, tot nader
order; 7. (kh.) remise, dekking (tot betaling van een
wissel enz.), v. *- DEALER, m. victualiën - handelaar, m.
* -WAREHOUSE, s. magazijn van levensmiddelen, o.
Provision, (pro -wi'- zjun), bw. voorzien (van levensmiddelen). * - AL, (- wizj'-e -nul), bn., -LY, bij w. 1. voorloopig,
voorshands; 2. (recht.) bij provisie, provisoir. * - ARY,
(- wizj'-e- ne -ri),bn. voorbehoedend .*- ED,(- izj'-und),dw.bn.
voorzien. * - ING, dw. bn. voorziend. -, s. (liet) voorzien.
Proviso, (pro-waj' -zo), s. beding, o. voorwaarde, clausule,
v. voorbehoud, o.
Provisor, (pro-waj'-zur), m. 1. verzorger; 2. vader (van
een gesticht); 3. geestelijke door den paus nog vóór den
dood eens ambtsbekleeders met diens post begiftigd; 4.
leverancier, m. *- Y, (- waj'- ze -ri), bn. 1. voorloopig; 2.

(recht.) voorwaardelijk.
Provocation, (pro- wo -kee'-sjun), s. terging, uitdaging,
v.; without -, zonder aanleidende oorzaak. *...CATIVE,
(- wo' -ke-tiv), *...CATORY, bn. tergend, aanhitsend, prikkelend (ook gen.). -, s. (gen.) opwekkend -, prikkelend
middel, o. stimulans, m. -NESS, s. (het) tergende,
prikkelende kracht, v.
Provokable, (pro-wook'- i -bl), bn. 1. prikkelbaar, oploopend; 2. geschikt om te tergen.
Provoke, (pro-wook'), bw. 1. prikkelen, uitdagen (tot
een gevecht enz.); to - to wrath, tot gramschap prikkelen; to - the appetite, den eetlust prikkelen; to - war,
den oorlog doen ontbranden; 2. tergen, boos maken;
verbitteren; to be -d at, boos -, nijdig zijn over, nijdig
zijn op; 3. veroorzaken; to - a smile, doen glimlachen;
to - perspiration, (gen.) (het) zweeten bevorderen. *- D,
(-wookt'), dw. bn. getergd enz.; zie PROVOKE, bw. *- R,
('-sir), m. v. terger, -ster. uitdager, uitdaagster, in. v.
-, s. tergend -, prikkelend voorwerp, o.; drink is a
great - of nose-painting, (Shak.) de drank is zeer geschikt om neuzen rood te verven. *...ING, dw. bn., -LY,
bijes. tergend enz. -, s. (het) tergen enz.; zie PROVOwE, bw.
Provost, (prov'-ust), in. 1. opperste, voorzitter; 2. schout,
provoost, (mil.) veldrechter, m.; the - ofEdinburgh, de
burgemeester van Edinburg; 3. proost, m. *- MARSHAL,
m. (oudt.) provoost - geweldige, In. 5 -SHIP, *-RY, ('-ri),
s. 1. provoostschap enz., o.; as it please your -, als
het mijnheer den provoost behaagt; 2. burgemeesterschap
(in Edinburg), o.
Prow, (prao), s. (zeev.) voorsteven, m. *-, bn. (oudt.)
moedig, dapper. *-Ess, s. 1. heldendaad, v.; 2. meed,
n:. dapperheid, v.; act of -, heldenfeit.
Prowl, (praaul), ow. 1. sluipen, waren; to - about, rondwaren; 2. jagen (op); 3. rooven, stelen. *---, bw. doorwaren, stroopen (in een bosch enz.). *-, s. 1. strooptocht;
2. roof, buit, m. *- ZD, (praauld), dw. bn. gestroopt enz.;
zie PROWL. * -ER, ('-or), m. strooper, m. *- ING, dw.
bn. stroopend enz. -, s. (het) stroopen enz.
Proxene, (proks'-ien), s. opzichter over vreemdelingen
(in oud - Griekenland), m.
Proximal, (proks' -i-mul), *...ATE, ('-met), bn., -LY, bijes.
1. nabij, naast; the - cause, de naaste oorzaak; 2. onmiddellijk. *...ITY, (- im'- i -ti), s. (-ice), nabijheid, v.; of blood, naaste bloedverwantschap.

Proxy, (proks' -i), s. 1. volmacht, opdracht; 2. plaatsvervanging, v. *--, m. 3. gemachtigde, procuratiehouder, mandataris; 4. plaatsvervanger. vertegenwoordiger,m.;- election,
kiesdag. *-sHIP,s.betrekking van gemachtigde;opdracht,
v. mandaat, o.
Pruce, (proes), s. (looi.) Pruisisch leder, o.
Prude, (proed), v. preutsche (vrouw), coquette, v.
Prudence, (proe'-dens), s. 1. voorzichtigheid; 2. zedigheid,
v.; 3. Prudentia (v. n.). *...ENT, ('-dent), bn., -LY, bijw.
1. voorzichtig, -lijk; 2. zedig, ingetogen; 3. spaarzaam,
hu shoudelijk. *...ENTIAL, (-den'-sjul), bn., -LY, bijw. 1.
verstandig, beleidvol, beh. - edzaam; - committee, com missie van toezicht. -s, s. mv. 1. maatregelen van voorzichtigheid, m. mv.; 2. inwendig toezicht, o.
Prudery, (proe'-de-ri), s. (-ies).preutschheid,schij ndeugd,v
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Prudish, (proe' disj), bn., *- LY, bijw. preutsch,. schijn-

vroom.

Pruina, (proe-aj' -ne), s. rijm, m. rijp, v. *••.ous, ('-in-us),
*...osE,

('-in-oos), bn. berijpt, bevrozen.

Prune, (proen), s. pruim (inz. gedroogd), v.; stewed -s,

gestoofde pruimen. *--, bw. 1. snoeien (boomen enz.);
to - branches, takken afhouwen, - afsnoeien; 2. (fig.)
kappen, besnoeien; 3. opmaken, zuiveren, in orde brengen. *-, ow. zich opdirken, - opschikken. *- D, (proend),
dw. bn. ge -, besnoeid enz.; zie PRUNE, bw. en ow.
Prunel, (pros-nil), s. (plant.) sleepruim,' V. *- A, (' -aa),
*-o, ('-oo), s. 1. (kh.) prunello (zek. zwart wollen stof
tot koorhemden), o.; 2. sleepruim, v.
Pruner, (proen'-ur), m. v. snoeier, snoeister, m v.
Pruniferous, (proe-nif'-ur-us), bn. (plant.) pruimen dra
-gend,
voortbrengend.
Pruning, (proen'-ing), dw. bn. snoeiend enz. *-, s.
(het) snoeien enz.; zie PRUNE, bw. * -- HOOK, * _KNIFE,
s. snoeimes, o. * -SHEARS, S. mv. snoeischaar, v.
Prurience, (pros'-ri-ens), *...ENcy, s. 1. jeuking; 2. (fig.)
hevige begeerte, v. dorst, lust (naar), m. *...ENT, (' -ent),
bn. 1. jeukend; 2. (fig.) belust (op).
Pruriginous, (proe-ridsj'-in-us), bn. (gen.) jeuking ver
-orzakend,
schurftachtig.
Prurigo, (proe-raj'-gho), s. (gen.) schurftziekte, v.
Prussia, (prush' -i -e), s. (aard.) Pruisen, o. *- N, ('-un),
bn. Pruisisch; - blue, (very.) Berlijnsch blauw; native
- blue, ijzerblauwaarde; - leather, Pruisisch -, Deensch
leder; - red, (very.) Berlijnsch rood; - tarif, Pruisisch
tarief (van het Tolverbond). -, m. v. Pruis, m. Pruisische
(vrouw). * - TE, ('-et), s. (scheik.) blauwzuurzout, o.; of potash, blauwzure potasch, - kali.
Prussic, (prus' -ik), bn. (scheik.) - acid, Pruisisch zuur.
Pry, (praj), s. 1. vorschende blik; 2. nieuwsgierig mensch,
m.; he is a Paul -, hij is een Jantje vraagal; 3. hef boom,
m.; 4. zie PRIzz. *-, ow. 1. - into, zoeken te doorgronden,
uitvorschen; to - into the secrets of state, in de geheimen
van den Staat dringen; do not - into other men's concerns,
bemoei u niet met andermans zaken; 2. doorsnuffelen,
nieuwsgierig kijken (in). *-, bw.(werkt.)lichten(met een
hefboom). *-Irc G, dw. bn., -LY, bijw. uitvorschend
enz. -, s. (het) uitvorschen enz. zie PRY, ow.
Prytaneum, (prit-e- ni' -um), s. prytaneum (openbare
vergaderplaats voor de prytanen in oud - Athene), o.
*...TANIS, (praj' -te-nis), m. (mv. prytanes), prytaan (een
der vijftig voorzitters in oud - Athene), m.
Psalm, (') (saam), s. psalm, m. *- BOOK, s. psalmboek, o.
*-SINGING, S. 1. psalmgezang, o.; 2. (het) psalmen zingen.
Psalmist, (salm'-ist), m. 1. psalmdichter, psalmist, m.
*...ODIC, (-mod' -ik), -AL, ('-ul), bn. psalmen zingend, op
den psalmtoon. *...ODIST, ('-me- dist), m. 1. psalmen ;

dichter; 2. psalmenzanger, m.

*...oDY, ('- o-di), S.

1.

psalmgezang, o. (het) psalmen zingen; 2. psalmdeun, m.
Psalmographer, (sal-mogh'-re-fur),

('-re-fist), m.
psalmenschrijver, - dichter, m. *...Y, ('-re-fi); s. gmv. (het)
*...IST,

psalmen dichten.

Psalter, (saol'-tur), S. 1. psalm-, gezangboek, o.; 2. (r. k.)

rozenkrans van 150 kralen, m. *- Y, s. ( ies), psalterion
(oud -joodsche harp, m.

Psammetichus, (sem-met'- ik -us), s. Psammetikus (oud

koning), m.

-Athensc

Psammite, (sem'-majt), s. (delfst.) soort tufsteen, m.
*...Ic, (-mit' -ik), bn.

tuf-, zandsteenachtig.
Psarolite, (ser' -o lajt), s. zek. versteende plant, v.
Pseudepigraphy, (sjoe-di-pigh'-re-fi), s. gmv. (het)

plaatsen van valsche namen op werken. *...DISODOMON,
(-di-sod'-o-mun), s. (oudh.) soort bouwtrant der Grieken, m.
Pseudo, (sjoe'-do), bn. valsch, onecht, pseudo. *-APOSTLE,
m. valsche apostel, m. *- BLEPSIS, S. (gen.) slecht gezicht,
o. (het) valsch zien. &-BUNIUM, s. (plant.) waterruit, v.
*- CHINA, S. (plant.) pseudo-kinawortel, m. 5 - CLERGY,
s. gmv. pseudo (valsche) geestelijkheid, v. *- DICTAMNUM,
(- dik- tem' -num), s. (plant.) volle polei, v. *- DIPHERAL,
bn. (bk.) pseudo- tweevleugelig. 5 -DOx, bn. valsch -,
verkeerd denkend. *-GALENA, s. (delfst.) onechte loodmijn, v. *- GRAPH, -Y, B. valsch schrift, o. nagemaakte
hand, v. *- LOGY, (- dol' -o-dji), s. valschheid in het spre(1) Van woorden beginnende in de Engelsehe taal met PS of
PT wordt de P niet uitgesproken.
In English words beginning with PS and PT the letter P is mute.

ken, huicheltaal, v. * -MARTYR, m. valsche -, schijnmartelaar, m. *- METALLIC, bn. met gebonden metaalglans
(alleen bij licht merkbaar). *-MoRPRous, bn. (delfst.)
bedrieglijk gevormd, met een schijnvorm. * -NYCTICORAX,
s. mantelreiger (vogel), M. *-NYMOUS, (-don' -i-mus), bn.
met een valschee naam, pseudoniem. *.-9ANTALUM,
(- sen' - te -lum), s. (plant.) steenlinde, v.
Pshaw, (sjao), tw. och wat ! gekheid!
Psilanthropist, (saj-len'-thro- pist), m. die in Christus
slechts een mensch ziet.
P,silomelane, (saj- lom' - i-len), s (delfst.) soort mangaan
-erts,o.
Psilothan, (sil'-o-thun), *...THRON, s. middel om haar
weg te nemen, o.
Psittaceous, (sit-tee'-sjus), *.. TACID, (sit'- te -sid), bn.
tot het papegaaiengeslacllt behoorend.
Psoas, (so'-es), s. (ontl.) onderbuiksspier, v.
Psora, (so'-re), s. gmv. 1. (gen.) schurft; 2. huidziekte,
v. *...Ic, (' -rik), bn. schurftachtig. -, s. middel tegen de•
schurft, o.
Psyche, (saj'-ki), v. (fab.) Psyché (v. n.).
Psychical, (saj'-ki -kul), bn. tot de ziel behoorend,
psychisch. *...cxoLOGIC, (-ko-lodsj'ik), -AL, bn. -ALLY,
(-lodsj'- ik -e -li), bijw. zielkundig, psychologisch.
LOGIST, (- kol' -o-djist), m. zielkundige, psycholoog, m.
*...CHOLOGY, (- kol' -o-dji), s. zielkunde, zieleleer, psychologie, v. *...CHOMACHY, (- kom' -e-ki), s. (ies), zielestrijd.
(met het stof), m. *...CHOMANCY, (-ko-mun -si), s. waar
uit de zielen der afgestorvenen, klopgeesterij,-zegrij
v. * ... CHROMETER, (- krom' - i -tur), s. luchtwaterstofineter,.
(werktuig), m.
Ptarmigan, (tsar' -mi- ghun), s. korhoen, o.
Pteriplegistie, (tur- i -pli-djis' -tik), bn. tot de vogeljacht
behoorend.
Pterodactyl, (tur-o- dek'-til), s. vliegende hagedis (uit
-gestorvn),.
Pteropod, (tur'-o-pod), s. pteropood (soort weekdier),
bn.
tot
de
pteropoden
behoom. 5 -ous, (-op'-o -dus),
rend.
Ptisan, (tiz'-un), s. gerstewater, o.
Ptolemaic, (tol - i -me' -ik), bn. Ptolemeïsch; the - system,
het sterrenkundig stelsel van Ptolemeus.
Ptolemy, (tol' - i -mi),m. Ptolemeus (Egyptisch koning), m.
Ptyalism, (taj'-e-lism), s. (gen.) kwijling, v. (het) kwijlen, speekselvloeiing, v.
Ptysmagogue, (tis'-me-ghogh), s. (apoth.) speeksel bevorderend middel, o.
Puberal, (pjoe'-bur-ul), bn. mannelijk, volwassen.
Puberty, (pjoe'-bur-ti), s. mv. mannelijke -, rijpe ouderdom, m. volwassenheid, v.
Pubes, (pjoe'-biz), s. (plant.) wollig -, harigheid, v. waas,
0. *-CENCE, (- bes'-sens), s. 1. volwassenheid, manbaar heid, v.; 2. (plant.) Zie PUBES. *-CENT, (- bes' -sent), bn.
1. volwassen, man-, huwbaar; 2. (plant.) wollig, harig.
Pubic, (pjoe' -bik), bn. 1. (ontl.) tot het schaambeen
behoorend; 2. (ontl.) sluitend; - - artery, sluitader.
Pubis, (pjoe' -bis), s. (ontl.) schaambeen, o.
Public, (pub' -lik), bn., *_LY, bijw. openbaar, 's lands,
algemeen; - debt, openbare schuld; -- funds, effecten,
fondsen; - revenues, inkomsten van den Staat; the weal, het openbare welzijn; - service, openbare dienst;
-- schools, openbare scholen; - law, 's lands wet, (het)
gemeene recht; - feeling, liefde voor het volksbelang;
- report, algemeen gerucht; - servants, staatsbeambten,
openbare ambtenaren; at the - charge, voor staatskosten;
- road, openbare weg; breach of - faith, schending der
goede trouw; to enter upon -- life, in het openbare leven
treden; to make -, openbaren, publiek maken; - speaking,
(het) spreken in het publiek. *-, • algemeen, publiek,.
o.; the - is (are) informed, aan het publiek wordt (bij
dezen) kennis gegeven; the - is disposed to censure, het
publiek is altijd geneigd te laken; in -, in het openbaar;
to introduce to the -, bekend maken (door den druk),.
uitgeven. * -HEARTED, * -MINDED, * -SPIRITED, bn.,
-LY, bijw. volklievend, geneigd de belangen des volks
te bevorderen. - NEss, s. liefde voor het volk, - voor
het algemeen welzijn, v. *-HousE, s. herberg, v.
Publican, (pub' -li -kun), m. 1. (Bijb.) tollenaar; 2. herbergier, kroeghouder; 3. kastelein, m.
Publication, (pub- li -kee'-sjun), s. 1. openbare afkondiging, kennisgeving, publicatie; 2. uitgave (van een werk),
v.; 3. uitgegeven geschrift, boekwerk, o.; - price, win-
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kelprijs (van boekwerken); list of new --s, lijstvan nieuw
verschenen werken, fondslijst (van een boekhandelaar).
*-s, mv. fonds- artikelen (in den boekhandel), o. mv.
Publicist, (pub'-li-sist), m. openbaar schrijver (iuz. over
staatsrecht), publicist, m.
Publicity, (pub- lis'-i-ti), *...NESS, s. gmv. openbaarheid,
bekendheid, v.
Publish, (pub'-lisj), bw. 1. openbaren, openlijk bekend
maken, verspreiden; 2. (boekh.) uitgeven, laten drukken.
*-ED, dw. bn. 1. geopenbaard; 2. (boekh.) uitgegeven;
- by, uitgegeven door, - bij. *- ER, (- ur), m. v.
bekendmaker. verspreider, -ster; 2. uitgever, uitgeefster,
m. v. *-HousE, S. boekhandel (waar boekwerken worden uitgegeven, in tegenst. van dien waar boekwerken
slechts worden verkocht), m. * - ING, dw. bn. 1. openbarend; 2. (boekh.) uitgevend. -, s. 1. (het) bekend
maken; 2. (het) uitgeven (van boekwerken). * - MENT, s.
(huwelijks)afkondiging (in Noord-Amerika), v.
Puccoon, (puk-koen'), s. bloedwortel, m. (rood blanketsel).
Puce, (pjoes), * -COLORED, bn. vlookleurig, donkerbruin.
Pucelage, (pjoe'-sel-ids), s. (w. g.) maagdom, m. maagdelij kheid, v.
Puceron, (pjoe'-se-run), s. boom-, bladluis, v.
Puck, (puk), s. (Shak.) toovergodin, v. woudmannetje, o.
kabouter, m. * - BALL, * -FIST, * -FAIST, ('-faj st), s.
(plant.) wolfsveest, v. * - FIST, s. grove vuist, v.
Pucker, (puk'-ur), s. 1. rimpel, plooi, m. vouw, v.; 2.
kreukel, valsche plooi, m.; 3. te ruim -, te wijd kleed,
o.; -water, aluinwater, *-, bw. l.rimpelen,plooien;2.vouwen, gaufreeren. *-, ow.1.zich vouwen,kreukelen;2.zakken (van kleederen). C-ED, dw. bn. l.gerimpeld;2.gekreukeld enz.;zie PUCKER *--ING, dw. bn.l.rimpelend; 2.kreukelend enz. -, S. (het) rimpelen enz.; zie PUCKER,bw. en ow.
Puddening, (pud'-e-ning), s. (zeev.) kabelaring, leguaan,
v.; - of an anchor, ankerroering.
Pudder, (pud'-dur), s. (Shak.) geraas, rumoer, o. k -,
ow. rumoer maken, razen, tieren. *-, bw. verlegen -,
onthutst maken. *- ED, ('-id), dw. bn. geraasd, getierd.
-, bn. verlegen, onthutst. * - ING, dw. bn. 1. tierend;
2. verlegen makend enz.; zie PUDDER.
Pudding, (pud'-ding), 1. meelbal (spijs); 2. pudding
(gebak), m.; 3. worst, beuling, v.; black-, bloedbeuling;
4. valhoed. m.; 5. zie PUDDENING; 6. (mil.) slang, v.
* -BAG, *-CLOTH, s. (kookk.) puddingzak, m. *- GRASS,
s. (plant.) polei, v. * - HEADED, bn. dwaas, zot. * -PIE,
s. vleeschpastij, v. *- PIPE-TREE, s. (plant.) pijpcassia, v.
*- SLEEVES, s. mv. (Shak.) wijde -, hangmouwen, v. mv.
C-STONE, s. (delfst.) puddingsteen (zek. kleine steen in
Engeland), m. *- TIME, s. (fig.) etensuur, o.; in -, op
zijn tijd, van pas.
Puddle, (pud'-ul), s. 1. poel, plas, m.; 2. (mets.) klei -,
zandkalk, v. *-, bw. 1. troebel maken; 2. bevlekken;
3. (mets.) volgooien; 4. met zand beslaan (kalk); 5.
braden (ijzer), tot smeedijzer verwerken. *-, ow. ploeteren. *- D, ('-id), dw. bn. troebel gemaakt enz.; zie
PUDDLE. * _BALL. S. (stoomw.) gietbal, m. * - R, ('-ur),
m. ijzerbrader, m. * -FURNACE, s. (ijzer)braadoven, m.
* -PROCESS, s. wijze om ijzer te braden, v. * -ROLLERS,
s. mv. (ijzers)tangrollen, v. mv. *...ING, dw. bn. troebel
makend enz. -, s. 1. (het) troebel maken enz.; (liet) volgooien; 2. (het) ij zerbraden; zie PUDDLE; 3. (kalk)beslag, o.
Puddly, (pud'-li), bn. modderig, moerassig.
Puddock, (pud'-dok), s. klein erf, o.
Pudency, (pjoe'-den -si), s. gmv. kuiscilheid, eerbaarheid,v.
Pudenda, (pjoe-den'-de), s. mv. (ontl.) schaamdeelen,o.mv.
Pudic, (pjoe'-dic), *- AL, ('-ul), bn. tot de schaamdeelen
behoorend, schaam... *...DICITY, ('-dis-i-ti), S. gmv. kuischheld, v.
Puerile, (pjoe'-i-ril), bn., *- LY, bijw. kinderachtig. *...ITY,
(-il'- i-ti),*- NESS,(' -il-nes),s.kinderachtigheid,beuzelarij,v.
Puerperal, (pjoe-ur'-pe-rul), bn. (gen.) het kraambe++
betreffend, kraam...; - fever, zogkoorts. *...PEROUS,
('-pe-rus), bn. in de kraam liggend, bevallen.
Puet, (pjoe'-et), Zie PEWET.
Puff, (puf), s. 1. geblaas, o. (het) blazen; 2. wind-, rukvlaag; 3. rookwolk (van tabak), v.; 4. poederkwast; 5.
(naaist.) pof, gauffreerplooi, m.; 6. vliegertje (gebak), o.;
7. (plant.) witte hazelaar, m.; 8. zwam, o.; 9. bluf, m. opgeblazenheid, kwakzalverij, v. *- BALL, * -FIST, s. (plant.)
wolfsveest, v. 5 -GUTS, S. pl. (gem.) hijgende dikbuik, m.
* -PASTE, s. (bank.) vliegertjesdeeg, o. botergebak, o.
*- STONE, S. (delfst.) tufsteen, m.
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Puff, (puf), ow. 1. sterk blazen, loeien (van den wind);
2. blazen (met den mond); to - at, uitlachen, spotten
met; 3. hijgen, snuiven; 4. uit-, oppuilen, poffen; 5. uit-,
opzetten (van het vleesch); 6. zwellen (met lucht, rook
enz.); 7. bluffen, opsnijden; 8. to - away ; weg-, heenschuiven; to - up, opblazen, zich uitzetten. *-, bw. 1.
blazen op; 2. doen zwellen; 3. opvijzelen, hoog doen
klinken; 4. to - away, wegblazen; (fig.) wegjagen; to out, uitblazen; - (fig.) uitjagen; to - up, opblazen, doen
zwellen; to - with pride, van hoogmoed doen zwellen.
*-ED, (puft), dw. bn. geblazen, gezwollen enz.; zie PUFF,
ow. en bw. * - ER, ('-ur), m. v. 1. blazer, blaasster; 2.
bluffer, blufster, m. v.
Puffin, (puf'-in), s. 1. watereend, v. -duiker, m.; 2. soort
rog (visch), v. * -APPLE, S. rabauw (soort appel),m.*-Ess,
s. i. (het) opgeblazen zijn; 2. (fig.) opgeblazenheid, v.
Puffing, (puf'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. blazend enz.
*-, s. 1. (hot) blazen enz.; zie PUFF, ow. en bw.; 2.
bluf. m.
Puffy, (puf'-i), bn. opgeblazen, opgezwollen enz.
Pug, (pugh), s. lieveling (inz. van dieren), m. Lorretje
(van papegaaien), o. 5 -DOG, M. mops, schoothond, m.
*- FACED, bn. met een apengezicht. *-MILL, s. kneedmolen (voor steenbakkers), m. *- DOSE, s. stompneus, m.
* -PILING, S. soort paalwerk, o.
Pugh, (pugh), bw. (mets.) ruw metselen,toerapen. 5 -GING,
dw. bn. ruw metselend. -, s. 1. (het) ruw metselen;
2. (het) stelen, diefstal, M. *-MORTAR, * -STUFF, S.
(mets.) leem -, stroomortel, m.
Pugh, (pjoe), tw. ba ! och!
Pugil, (pjoe'-djil), s. 1. zooveel men met drie vingers tegelijk vatten kan, vingergreep; 2.vuistvechter,m.*-Isar,
s. (het) vuistvechten, vuistgevecht, o. kunst der boksers,
V. 5 -IST, m. vuistvechter, bokser, M. 5 - ISTIC, (- ist'-ik),
bn. tot het vuistvechten behoorend. boksers...
Pugnacious, (pugh-nesh'-us), bn., * -LY, bijw. strijdzuchtig, ruziezoekend. *...NACITY, s. vechtlust, m.
Puisne, (pjoe'-ni), bn. 1. kort geleden, pas; 2. broos,
nietig; 3. (recht.) bijzittend, suppleant.
Puissance, (poe-is'-suns), s. kracht, v. *... ANT, ('- unt),
bn., -LY, bijw. krachtig, machtig; - deeds, heldendaden;
- grief, harteleed.
Puke, (pjoek), s. 1. (het) braken; 2. braakmiddel, o.-,
bn. vlookleurig. *-, ow. braken. *- D, (pjoekt), dw. bn.
gebraakt. 5 ...ING, dw. bn. brakend. -, s. (het) braken.
Pulchritude, (pul' -kri-tjoed), s. schoonheid, v.
Pule, (pjoel), ow. 1. piepen, fluiten; 2. grienen, steunen;
3. kwijnen, niet opkomen (van kinderen).
Pulic, (pjoe'-lik), *...LIOL, S. ( plant.) polei, v.
Pulicose, (pjoe' -li-kooz), *...coos, (' -kus), bn. veel vlooi
hebbend, vlooierig.
-en
Puling, (pjoe'-ling), dw. bn.. 5 - LY, bijes. 1. grienend;
2. kwijnend. *-, s. 1. (het) geween; 2. kwijning (van
kinderen), v.
Pulkha, (pulk'-he), s. ijsslede (der Laplanders), v.
Pull, (pul), s. 1. trekking, v. (het) trekken, ruk, m.; to
give a -, een ruk geven; hard, heavy -, harde ruk; give
another -! nog eens! (getrokken enz.); we had many -s
upon our purse, onze beurs moest vaak worden aangesproken; bell -, schelkoord; 2. inspanning, poging, v.;
dead -, logge zwaarte; 3. taak, v. werk, o.; a hard -,
a heavy -, (fig.) een harde post. *-BACK, S. hinderpaal,
stoot, m.
Pull, (poel), bw. 1. trokken (met kracht); to - in pieces,
stuktrekken; 2. rooien, uithalen (wortelen enz.): 3.
plukken, ontvederen (gevogelte); 4. (drukk.) afdrukken,
trekken; 5. (met bijwoorden), to - about, rondtrekken,
de ronde doen in; to - apart, asunder, vaneenscheuren, -rijten; to - aside, op-, ter zijde trekken; to away, wegscheuren, -trekken, -rukken; to - back, terugtrekken; to - down, naar beneden -, aftrekken, -rukken,
omhalen (een gebouw); ternederslaan (den hoogmoed);
van den zetel stooterg, omverwerpen (een minister enz.);
verzwakken, ondermijnen (de krachten enz.); to - hard,
(zeev.) hard roeien; to - in, naar binnen trekken, - inhalen; to - off, uit-, aftrekken, -rukken, -halen; off your boots, trek uwe laarzen uit; to - out, uit-,
naar buiten halen, - trekken; to - through, doorhalen,
-trekken; (fig.) uit de verlegenheid redden; to - up, op-,
naar boven halen, - trekken, - hijschen; to - up the
glasses, het vensterglas ophalen (van een rijtuig); she
-ed up her apron, zij trok haar voorschoot op; to - up,
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uithalen (boonren, planten enz.); aanhouden (een mis
een paard doen stilstaan (door den brei -daigernz.);
te halen); (fig.) berispen, beknorren; to - up a-delin
good heart, frissehen moed vatten.
Pull, (poel), ow. 1. met kracht trekken; 2. (zeev.) roeien;
- away ! roei op ! - ahead! roei op voor! - starboard,
haal op stuurboord; 3. (met bijwoorden), to - in, zich
inhouden; (fig.) zijne verteringen matigen; to - over,
roeien over; to - o0, losgooien, wegroeien; to -up,
aanhouden (een paard); - up, coachman! voerman, sta
stil ! to - up against the stream, tegen den stroom inroeien. * - ED, dw. bn. getrokken enz.; Zie PULL, bw.
*-ER, ('-ur), m. V. trekker, -ster enz., m. V.; Zie PULL,
bw.; proud setter up and - down of kings, (Shak.) gij die
in uwen trotschen waan koningen maakt en onttroont.
Pullen, (poel'-in), S. gevogelte, o.
Pullet, (poel' -et), s. kieken, jong hoen, o..
Pulley, (poel'-i), s. 1. (hijsch)blok, o.; loose -, vrij
hijschblok; fast-,fixed -, windas; 2. (stoomw.) rondsel, o.;
eccentric -, excentriek-schijf; 3. rol, v. *- DOOR, s. schuif
PIECE, s. knieplaat (eener wapenrusting), v.-deur,v.*
Pullicat, (pul'-i-ket), s. (kh.) soort zijden doek, m.
Pulling, (poel'-ing), dw. bn. trekkend enz.; pulling off
monks, vel waarop de inkt niet goedhoudt. *-, s. (het)
trekken enz.; zie PULL, bw.
Pullulate, (pul' joe-let), ow. (plant.) voortkiemen, uit
D, ('-id), dw. bn. voortgekïemd. *...ING,-spruiten.*
dw. bn. voortkiemend. *...ION, (-lee'-sjun), s. voortkieming, ontspruiting, v.
Pulmonary, (pul -mo-ne-ri), s. (plant.) longenkruid, o.
*-, bn. (ontl.) tot de long behoorend, long...; - dis
longziekte; - consumption, longtering. *...MONA --eas,
Rlous, (-mo-nee'-ri-us), bn. aan de longtering lijdend.
* ...MONIC, (-mon'-ik), -AL, ('-ui). * ... MONEOUS, (- m0'ni-us), bn. de long betreffend. -, s. (gen.) middel tegen
de longziekte, o. -, m. v. longtering-lij der, -lij deres, m. V.
Pulp, (pulp), s. 1. (het) weeke, - brijige; 2. merg; 3.
vleesch, o. (het) vleezige (van vruchten); 4. spint (van
boonren), o.; 5. pap (voor papier), v. f -, bw. ontschorsen onthulzen. * -ED, (pulpt), dw. bn. ontschorst.
Pulpatoon, (pul'-pe-toen), s. fijn gebak, banket, o.
Pulpiness, (pulp'-i-nes), s. gmv. (het) mergachtige, (het)
vleezige (van vruchten enz.).
Pulping, (pulp'-ing), dw. bn. ontschorsend. * - MILL,
s. ontschorsings-, huismolen, m.
Pulpit, (pul'-pit), s. 1. spreekgestoelte, o.; 2. preekstoel,
kansel, m.; 3. stoel, m. bank (van een vendumeester),
V. *-, bn. tot den kansel behoorend. * - CLOTH, S.
kansellaken, o. -doek, m. *_ ELOQUENCE, * -ORATORY, S.
kansel-welsprekendheid, v. * - ICAL, (-pit'-ik-ul), bn.,
-LY, bijw., *- ISH, bn. tot den kansel behoorend, kan
*-ORATOR, m. kanselredenaar, m.
-sel.
Pulpous, (pulp'-us), *...pv, ('-pi), bn. 1. mergachtig,
week; 2. vleezig (van vruchten). *- NESS, S. 1. mergachtigheid, weekheid; 2. vleezigheid, v.
Pulqua, (pul'-kwao), s. soort kruidenbier (Mexico), o.
Pulsate, (puls'-et), ow. kleppen, slaan (als de pols).
*...ILE, (' -il), bn. te kloppen, klop..., slag... *...ION, (-see'sjun), s. 1. klopping, v.; 2. (het) slaan (van den pols).
*...TvE, (puls'-e-tiv), *...ORY, ('-se-te-ri), bn. kloppend,
slaand (van don pols enz.). *...oR, (-see'-tur), s. dat
klopt, klopper, m.
Pulse, (puls), s. 1. (ontl.) pols, m.; low -, zwakke -,
flauwe pols; high -, driftige pols; quick-, snelle pols;
regular -, geregelde -, normale pols; irregular -, engere;elde pols; her - was at hundred, haar pols was op
honderd. (slagen in de minuut); to feel one's -, iemand
den pols voelen; (fig.) iem. polsen; Ifelt the - of existence
beat higher, ik voelde mijnen pols driftiger slaan; ik
voelde mij meer bezield; 2. (nat.) slingering, v. slingerslag; 3. (stoomw.) zuigerslag, m.; 4. (plant.) peulvrucht, v.
*-LESS, bn. (gen.) zonder pols, stervend. *...TFIc,(- sif'-ik),
bn. den polsslag bevorderend. *...ION, ('-sjun), bn. (w. g.)
aandrijving, voortstooting, v. slag, stoot, m.
Pultaceous, (pul-te'-sjus), bn. (gen.) brijachtig.

Pulverable, (pul'-wur-i-bl), bn. stampbaar,licht tot poeder
te stampen. * ... ATE, ('-et), bw. Zie PULVERIZE. * ...IN, ('-in),
('-ien). s. 1. berilasch, v. 2. fijn gewreven kruit, o.
Pulverize, (pul' - wur-ajz), bw. tot poeder stampen, pul
*...ABLE, ('- i - bl), bn. stampbaar, te stampen-verisn.
(tot poeder). *...ATION, ( -i-zee'-sjun), s. stamping tot poe*...INE,
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der, v. *- D, ('-ajzd), dw. bn. gestampt, gepulveriseerd.
5 ...ING, ('-ajz-ing), dw. bn. stampend.
Pulverous, (pul'-wur-us), bn. poederachtig. *...ULENCE,
(-wur'jee-lens), S. gmv. poederachtigheid, v. *...ULENT,
(-wur'-joe-lent), bn. 1. poeder-, stofachtig, fijngestampt;
2. zich (in stof, in aarde) wentelend (van dieren).
Pulvil, (pul'-wil), s. reukpoeder, o. *-, bw. met reuk
-poedr
bestrooien.
Pulvinated, (pul'-win-e-tid), bn. (bk.) kussenvormig,
uitpuilend.
Puma, (pjoe'-me), s. puma (Amerikaansche leeuw), m.
Pumicate, (pjoem'-i-ket), bn. met puimsteen polijsten,
- wrijven.
Pumice, (porn-is), *- STONE, s. puimsteen, m.
Pumice, (pum'-is), bw. Zie PUMICATE. 5 -oUS, (-mist'-us),
bn. puimsteenachtig. *...ING, dw. bn. met puimsteen
wrijvend.
Pummace, (puin'-mis), zie POMACE.
Pummel, (pum'-il), zie POMMEL.
Pump, (pump), s. 1. pomp, v.; double acting -, pomp met
dubbelen zuiger; extinguishing -, fire -, brandspuit;
forcing -, lifting -, perspomp; bilge -, lenspomp; brine
-, (stoomw.) breinpomp; double piston -, imperiaalpomp; aspiring -, sucking -, suction -, zuigpomp; bar -,
pompstang; common -, gewone pomp; hand -, handpomp; head --, ( zeev.) galjoenpomp; lift and force -,
zuig- en perspomp; air -, luchtpomp; feed -, voedingpomp; handle -, pomphandel; rotatory -, centrifugepomp; stomach -, (heelk.) maag-, oesophaagpomp; to
fetch a -, een pomp aan den gang brengen; to free the
-, de pomp lensen; the - blows, de pomp is lek; to
merk the -, de pomp laten werken; plug of a -, prop
eener pomp; 2. lange hals (eener flesch), m.; 3. dans
0. * -BARREL, S. pompbuis, V. * -BOLTS, S. mv.-schoentj,
pompbouten, m. mv. *- BORE, S. ziel eener pomp, V.
-BORER, s. pompboor, v. *- Box, S. pompschoen, m.
* -BRAKE, * -BREAK, s. pompgek, -zwengel, m.
s. pompbak, -pot, m. * -CHAIN, s. pompketting, m. *-ciSTERN, s. pompbak, m. * - DALE, s. pompdaal, loozingbuis, v. * -GAUGE, S. peilstok, m. * - GEAR, S. pomptoestel, m. * -HANDLE, * -TAIL, S. pomphandel, -zwengel,
m. *- HOOK, s. pomphaak, M. *-HOSE, s. (zeev.) mamiering, v. * -KNIFE. s. knipmes met dubbele veer, o.
* -LEATHER, S. pompleder, 0. *-PISTON, S. pompzuiger,
m. *- PLATE, s. pompplaat, v.; (zeev.) pompketel, m.
* -Roots, S. drinkkamer (waar het bronwater wordt gedronken op badplaatsen), v. *- RopE, s. pomptouw, o.
* -SCRAPER, S. pompschraper, m. *- sPEAR, s. pompstang,
V. * -STROKE, S. zuigerslag, m. *-sucK, S. zuiger, M.
* -VALE, s. pompbak, m. * -- VALE., s. pompklep, v.
*- WATER, S. pomp-, putwater, 0. * -WELL, s. pompzodc,v.
Pump, (pump), bw. en ow. 1. pompen, uitpompen; ship o! (zeev.) aan de pompen ! to - up, oppompen; 2.
uithalen; 3. (heelk.) een stortbad geven (aan); to be -ed,
een stortbad nemen; 4. (fig.) uitvorschen, polsen, uit
to - out, de woorden uit den mond halen,-vragen;
- afpersen. * - ED, (pumpt), dw. bn. gepompt enz.; zie
POMP. * -ER, ('-ur), m. v. pomper, -ster, m. v. -, s.
pomptoestel, m. * - ING, dw. bn. pompend enz. -, s.
(het) pompen enz.; zie PUMP.
Pumpion, (pump' jun), s.. 1. pompoen; 2. boer, kinkel, In.
Pumpkin, (pump'-kin), s. pompoen, m.
Pumy, (pjoe' -mi), bn. 1. puimsteenachtig; 2. vol gaatjes.
Pun, (pun). s. woordspeling, v. kwinkslag, m. *-, ow.
woordspelingen maken. *-, bw. door woordspelingen -,
door snedige gezegden overreden.
Punch, (puntsj), s. 1. priem, m. els, v.; 2. stomp, vuistslag,
m.; 3. (drukk.) matrijs, v. stempel; 3. (mil.) laadpriem, m.
ruimnaald, v.; 4. (stoomw.) doorslag, m.; center-, boornagel; 5. Jan Klaasen (van de poppenkast); naam van een
veelgelezen Engelsch humoristisch weekblad; 6. ventje;
(fig.) propje; 7. kort dik paard, o.; 8. pons, punch (drank), v.
*-BOWL, s. punchkom, - schaal, v. * - LADLE, s. punchlepel, m. * -MACHINE, s. (stoomw.) pons-, boormachine
(voor gaten in ijzeren platen), v. * -STRAINER, S. punchzeefj e, o.
Punch, (puntsj), bw. 1. (gaten) slaan; 2. persen, drukken; 3. in de zijde stooten, - boffen; 4. to - out, uit
drukken, -slaan. *- ED, (puntsjt), dw. bn.-stoen,
uitgestooten enz.; zie PUNCH, bw.
Puncheon, (puntsj'-un), s. 1. pook, v. 2. priem; 3.
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stalen muntstempel, m.; 4. ton, v. vat (84 gallons
3.179 hectoliter), o.

Puncher, (puntsj'-ur), m. v. uitstooter, uitsteker, -steekster (met een priem), m. v. *-, s. priem, m.
Punchinello, (pun-chi- nel' -lo),s. hansworst, polichinel,m.
Punching, (puntsj'-ing), dw. bn. uitstootend enz. *-,
S. 1. (het) uitstooten enz.; zie PUNCH; 2. stomp, bof, m.;
a - of heads, bebloede koppen.
Punchy, (puntsj' -i), bn. kort en dik, ineengedrongen.
Punetate, (punk'-tet), *- D, ('- te -tid), bn. 1. (meetk.)
met een punt, uit een punt getrokken; 2. (plant.) gestipt.
*...TIFORM, ('-ti-form), bn. puntvormig.
Punctilio, (punk- til'-i -o), s. 1. spitsvondigheid, te ver
gedreven nauwgezetheid; 2. kleinigheid, beuzelarij, v.;
to stand spon -s, zich aan nietigheden houden; - storen;
- of honor, punt van eer. *-us, (- til' - i -us), bn., -LY,
bijw. 1. spitsvondig, al te nauwgezet; 2. kleingeestig.
* -USNESS, (- us' -nes), s. gmv. zie PUNCTILIO.
Punction, (punk'-sjun), s. (heelk.) tapping, v. (het) tappen.
Puncto, (punk'-to), s. 1. vorm, m. formaliteit, v.; 2.
(schermk.) stoot, uitval, m.
Punctual, (punk'-tjoe-ul),bn., *- LY, bijes. 1. uit een punt
bestaand; - spot, punt; 2. prompt, pront, nauwkeurig,
nauwgezet, gestreng; to be - in paying, nauwgezet zijn
in het betalen; - correspondence, getrouwe briefwisseling.
*-IST, m. v. die op de pulltjes let. al te gestrenge opmerker, -ster, m. v. 5 -ITY, (-el'- i -ti), *- NESs, ('-el -nes), s.
nauwgezetheid, nauwlettendheid, gestrengheid; v.
Punctuate, (punk'-tjoe-et). bw. punctueeren, de leesteekens zetten. *- D, dw. bn. gepunctueerd. *...ING, dw.
bn. punctueerend. 5 ...ION, (-ee'-sjun), s. 1. (het) punctueeren; 2. punctuatie, v.
Punctuist, (punk'-tjoe-ist), m. v. 1. punctueerder, -ster;
2. kenner -, konster der punctuatie, m. v.
Punctulate, (punk'-tjoe-let), bw. stippen, merken (met

stippen).

Puncture, (punk'-tj oer), s. 1. steek; 2. prik, m.; 3. (heelk.)
tapping, V. *-, bw. steken, prikken. *- D, ('-tjoerd),
dw. bn. geprikt. *...ING, dw. bn. prikkend.
Pundit, (pun' -dit), m. 1. geleerde bramien (in Indië); 2.
(spott.) geleerde man, m.
Pundle, (pun'-dul),v.korte dikke vrouw,v.;(fig.)toilnetj e,o.
Punese, (pjoe'- nies), s. weegluis, v.
Pung, (pung), s. marktslede (Noord-Amerika), v.
Pungar, (pun-ghur), s. (soort) kreeft, m.
Pungency, (pun' -dj en -si), s. (-ies), 1. stekeligheid, v.;
(het) scherpe, bijtende. *...ENT, bn., -- LY, bijw. 1.
stekend, scherp, bijtend; 2. bitter; - taste, bittere smaak;
3. (fig.) bits, bitter; 4. grievend; - pains, grievend hartzeer; 5. hekelend, scherp; a - wit, een bijtend vernuft.
Punger, (pungher), s. zeespin, v.
Punic, (pjoe' -nik), bn. 1. Panisch, Parthaagsch; 2. (fig.)
trouweloos; - faith, Punische trouw. * -, s. ( -eet), oud Karthaagsch, Punisch (taal), o.
Punice, (pjoe' -nis), zie PUNESE. *- ous, (-nish'-us), bn.

purperkleurig.

Puniness, (pjoe' -ni-nes), s. gmv. 1. kleinheid, geringheid;
2. onbeduidendheid, V.
Punish, (pun'-isj), bw. straffen; to be -ed for lying,
gestraft worden wegens logen; to be -ed with death,
met den dood gestraft worden; to be -ed with calamaties,
door rampen bezocht worden. *- ABLE, (' -i -hi), bn. straf
* -ABLENESS, (' -i -bl -nes), s. gmv. strafbaarheid, v.-bar.
* -ED, dw. bn. gestraft. *- ER, ('-ur), m. v. straffer,
-ster, M. V. * -ING, dw. bn. straffend. * - MENT, s. straf,
kastijding, v.; ignominous -, (recht.) onteerende straf.
Punition,(pjoe-nisj'-un), s. (w. g.)bestraffing, v. *...NITIVE,
('- ni -tiv), *...NITORY, ('- ni - te -ri), bn. straffend, kastijdend.
Punjaub, (pun-djaob'), s. (aardr.) Punjaub (Voor - Indië) ; o.
Punk, (punk), s. zwam, o. *-, v. lichtekooi, hoer, v.
Punka, (pun'-ke), s. kamerwaaier (in Hindostan), m.
Punned, (pund), dw. bn. woordspelingen gemaakt. *...ER,
('-ur), m. v. die woordspelingen maakt.
Punnet, (pun'-it), s. vruchtenmandje, - korfje, o.
Punning, (pun'- ving), dw. bn. woordspelingen makend.
*-, s. (het) maken van woordspelingen; woordspeling, v.
Punster, (pun'-stur), m. v. maker -, maakster vals woordspelingen; he is an inveterate --, hij maakt eeuwig woord-

spelingen.

Punt, (punt), s. 1. (zeev.) vlot, o.; 2. pont, v. vierkante
bak, m. *- GUN, s. kleine mortier, m.
Punt, (punt), ow. 1. in een vlot varen; 2. (kaarts.) poin-
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teergin, zetten. *- ED, dw. bn. gepointeerd enz.; zie PUNT,
ow. -, bn. - tumbler, gesneden -, gegraveerde beker.
* -ER, ('-ur), m. (kaarts.) pointeerder, tegenspeler (aan
de bank), m.
Puny, (pjoe' -ni), bn. 1. later, jongst; 2. nieuw, pas geleden; 3. klein, teer, zwak. *-, m. nieuweling, groen, m.
Pup, (pup), s. 1. pop, V. popje; 2. hondje, teefje, o.;
with -, drachtig, zwaar (van teven). *-, m. poppegek,
zwetser, m. *-, ow. jongen werpen (van honden).
Pupa, (pjoe'-pe), s. (mv.pupae), (nat.h.) pop, chiysalide, v.
Pupil, (pjoe' -pil), s. (ontl.) oogappel, m. *-, m. v. 1.
leerling, kweekeling, scholier, -ster;2.pupil,minderjarige,
m. v. *- AGE, ('-idsj), s. gmv. 1. minderjarigheid, hoedanigheid van pupil, v.; 2. leerlingschap, o. *- AR1TY, v.
minderjarigheid, v. * - ARY, (pjoe'- pil -e-ri), bn. een minderjarige -, een pupil betreffend.
Pupipare, (pjoe-pip'-e-re), s. mv. pupipara insecten wier
poppen in de baarmoeder worden gebroed). *...OUS,
('-e -rus), bn. poppen voorbrengend (van insecten).
Pupivorous, (pjoe-piv'-e -rus), bn. met poppen (van insecten) zich voedend.
Puppet, (pup' -it), s. 1. popje, o. hansop; 2. gek, windwijzer; 3. poppegek, dwaas; 4. (zeev.) kimschoor, m.
* -CLACK, s. (werkt.) draaiende luchtklep, v. ventilator,
nl. * - MMAN. * -MASTER, * -PLAYER, m. 1. marionetten speler, houder eener poppenkast; 2. (fig.) die achter de
schermen zit, m. *- SHOW, s. poppen -, marionettenspel, o.
Puppetry, (pup'-et-ri), s. (-ies), poppenspel, o. gemaaktheid, v.
Puppy, (pup' -i), s. ( ies), hondje, teefje, o. k -, m. lafbek,
zotskap, kwast, m. *-, ow. (jongen) werpen (van honden).
*_ISM, s. waanwijsheid, ingebeeldheid, kwasterigheid, v,
Pur, (pur), s. 1. (het) spinnen (eener kat); 2. (gen.) kat
spinnen (van katten).
-tenrilg,v.*ow
Purana, (pu-raa' -ne), s. purana (zek. heilig gedicht der
Hindoes), v. *...Ic, (- ren'-ik), bn. tot de purana behoorend.
Purbeck, (pur' -bek), s. * - STOA E, s. (delfst.) purbecksteen
(soort lithografiëersteen), m.
Purblind, (pur'-blaj nd), bn. bijziend, kortzichtig. 5 -NEss,
s. bijziendheid, kortzichtigheid, v. slecht gezicht, o.
Purchasable, (pur'-tsjes- i -bl), bn. koopbaar.
Purchase, (pur'-tsjes), s. 1. (recht.) verkrijging, toeken
v.; 2. koop, aankoop, m.; to make a -, een aankoop-nig,
doen, een koop sluiten; to lay out money in the -, geld
aan inkoopen besteden; 3. (zeev.) hijsch-, takeltoestel,
m. mechanisch vermogen, o. gang, nn.; pos have no -, gij
hebt geen vat, - geen macht; to clap a - on the cable,
(zeev.) een gijn op den ankerkabel zetten; 4. (oudt.) dief
S. (zeev.) takel, la. *-BOOK, S. inkoop--stal,m.*BLOCK
boek, o. * -DEED,S. (recht.) koopcontract,o. akte van koop
en verkoop, v. * -FALL. S. (zeev.) looper, m. *-M'IONEY, S.
kooppenningen, m. mv. *-PRIG r , s. (in- )koopprijs, m.
Purchase, (pur'- tsjes), bw. 1. (oudt.) winnen, krijgen;
2. koopen, (ook fig.) verkrijgen; to - favorswitli flattery,
gunsten door vleitaal koopgin; 3. (zeev.) lichten (het anker); the capitan -s. (ow.) de spil werkt; to - agrn fppling,
een dreg lichten; 4. (recht.) eischen; 5. to - oat (with),
boeten (door, met); (kh.) uitkoopen, onderkruipen. *-D,
('-tsjest), dw. bn. gekocht enz.; Zie PURCHASE, bw. *-R,
('-ur), ni. v. 1. (recht.) verkrijger, -ster; 2. kooper, -ster,
afnemer, afneemster, m. v. *...ING, dw. bn. koopend
enz. -, s. (het) knopen enz.; zie PURCHASE, bw.
Pure, (pjoer), bn.. *-LY, bijw. 1. zuiver, rein; - water,
zuiver water; - gold, zuiver -, echt goud, (ook fig.);
a - style, een zuivere stijl; 2. vlekkeloos, rein; a virgin, Bene reine maagd; - motives, zuivere beweegredenen; he is a Simon -, hij is een onnoozele bloed; 3.
ontdaan, zuiver; - front sin, zuiver van zonde; 4. enkel,
bloot, puur; it is - calumny, het is louter laster; he did
it front - compassion, hij deed het uit enkel medelijden;
he is a - villain, hij is een uitgemaakte booswicht; 5.
- mathematics, zuivere wiskunde; - villenage, (leenst.)
voorwaardelijke bebossing; the meeting was -ly accidental,
de vergadering was bloot toevallig. *-, bijw. 1. alleenlijk, geheel; 2. zeer, buitengemeen, voortreffelijk.*_. bw.
zuiveren, reinigen. *-NEss, s. zuiverheid, reinheid, v.;
- o f living, reine levenswandel, m.
(pur'-fil), s. 1. overhandsche naad; 2. kantsteek, m.
Purfile,
Purfle, (pur'-fl), bw. 1. borduren; 2. garneeres. *-, ow.
gegarneeFd zijn. *-D, dw. bn. gegarneerd. *...ING, dw.
bn. garneerend. 5 ...FLEW, S. 1. borduursel, garneersel;
2. (wap.) pelswerk, o.
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Purgament, (purgh'-e- ment), s. (gen.) purgeermiddel, o.
Purgation, (pur-ghee'-sjun), s. 1. zuivering, reiniging;
2. (gen.) purgatie; 3. rechtvaardiging, v. *...ATIVE, (purgh'e•tiv), -LY, bijw. (gen.) drijvend, afvoerend. -, s.
(gen.) purgeermiddel, o.
Purgatorial, (purgh-e-to'-ri-ul), *...RIAN, ('-ri-un), bn.
tot het vagevuur behoorend, helsch.
Purgatory, (purgh'-e- te-ri), bn. 1. zuiverend; 2. boetedoend; - oath, zuiveringseed. , s. (-ies), 1. vagevuur; 2. schoorsteenroet, o.
Purge, (purdsj), s. 1. buikzuivering, purgatie, v.; 2. purgatie(middel), o. *- VALVE, S. reinigingsklep, v.
Purge, (purdsj ), bw. 1. zuiveren, reinigen; to - one's
self, zich zuiveren; 2. schoonmaken; neighbor confines
- you of your scum, (Shak.) naburige grenzen zuiveren
u van uw slijk; 3. klaren (een vocht); 4. vrijspreken,
zuiveren (van schuld); to - one's self of an accusation,
eerre beschuldiging van zich afweren, zijne onschuld
bewijzen; 5. to - away, wegvegen, wegruimen (ook fig.);
to - off, afvegen, afwrijven (vuil), afboenen; to - out,
uit-, wegvegen. *-, ow. 1. zich zuiveren (ook fig); 2.
klaar -, helder worden (van vocht). *- D, (purdsjd), dw.
bn. gezuiverd enz.; Zie PURGE, bw. en ow. *- ER, ('-us),
m. V. zuiveraar, -ster, m. V. -, s. zuiveringsmiddel, o.
Purging, (purdsj'-ing), dw. bn. zuiverend enz. 'i-, s.
(het) zuiveren enz.; zie PURGE. *-BINDWEED, s. (plant.)
purgeerkruid, 0. * -FLAX, s. wild-, purgeer-lijnzaad,
0. * -GRAINS, S. mv. purgeerkorrels, v. mv. *- NUT, s.
urgeernoot, v. *- sAI.T, s. purgeer-, Engelsch zout, o.
-THORN, s. (plant.) christusdoorn, m.
Purification, (pjoe-ri-fi-kee'-sjun), s. 1. zuivering, lou
(ook fig); 2. (r. k.) (Maria) Lichtmis, v. *...TINE,-tering
(-rif'-i-ke-tiv), 5 ...TORY, ('-te-ii), bn. zuiverend, louterend,
zuiverings...
Purified, (pjoe'-ri-fajd), dw. bn. gezuiverd, gelouterd.
*...ER, ('-faj-ur), m. v. zuiveraar, -ster, m. v.
Puriform, (pjoe'-ri-form), bn. (heelk.) ettervormig.
Purify, (pjoe'-ri-faj), bw. 1. zuiveren, louteren (ook fig.);
2. klaren (een vocht). *-, ow. 1. zich zuiveren; 2. klaar -,
helder worden, opklaren. * - ING, dw. bn. zuiverend, lou
zuiveren; s. zuivering, loutering,v.-terndz.,s(h)
Purim, (pjoe'-rim), S. Purim, Lotenfeest (een herinnoringsfeest der Israelieten), m.
Purism, (pjoe'-rism), s. taalzuivering, v. purisme, o.
*...IST, m. taalzuiveraar, purist, v.
Puritan, (pjoe'-ri-tun), m. v. 1. (gesch.) puritein, puriteinsche (vrouw); overdreven rechtzinnige protestant; 2.
schijnheilige, huichelaar, -ster, m. v. *-ic, (-ten'-ik),
* -ICAL, ('-ik-nl), bn., -LY, bijw. puriteinsch, overdreven rechtzinnig. *-ism, (pjoe'-ri-te-nism), S. gmv. puritanisme, o. overdreven rechtzinnigheid, v. *- izE, ('-tenajz), ow. het puritanisme verkondigen.
Purity, (pjoe'-ri-ti), s. (-ies), 1. zuiverheid, reinheid (ook
fig.); 2. zindelijkheid; 3. kuischheid, onschuld, v.
Purl, (purl), s. 1. kantje, boordje, strookje, randje, o.; 2.
pas (eener muts), m.; 3. twee toeren in (het breien); 4. ge
* -ANTLET, * -LACE,-murel(nbk);5.ider,o
s. kanten strook, v. geborduurde rand, M. *-ROYAL, s.
alsemwijn. absint, m.
Purl, (purl), ow. murmelen, kabbelen. *-, bw. met
borduursel omzetten, galonneeren.
Purlien, (pur'-ln), s. 1. (recht.) grensland, o. omstreek,
v.; 2. (jag.) jaaggrond, m. -land, o.; 3. -s, mv. woudgrenzen, v. mv.
Purlin, (pur'-lin), s. (bk.) dwarsbalk, m.
Purling, (purl'-ing), dw. bn. 1. murmelend; 2. met borduursels bezettend. *-, S. (het) gemurmel, gekabbel.
Purloin, (pur-lojn'), bw. en ow. - from, 1. stelen, ontfutselen; 2. verduisteren (gelden). * - ED, (-lojnd'), dw.
bn. gestolen enz.; Zie PURLOIN. *-ER, ('-ur), m. v. 1.
dief, m. dievegge, v.; 2. letterdief, m. en v. *- ING, dw.
bn. stelend enz. -, s. (het) stelen, diefstal, m. enz.
Purnell, (pur'-nel), s. (plant.) guichheil, o.
Purparty,(pur' paar-ti), s. (-ies),(recht.) toekomend deel, o.
Purple, (pur' -pul), bn. 1. purperen; 2. rood, bloedrood;
3. (gen.) scharlaken. *-, s. 1. purper (ook fig.), o.; 2.
(het) kardinalaat; 3. purperslak, v.; 4. (plant.) standelkruid, o. * -APPLE, S. (plant.) purper-appel (soort Indische pompoen), m. *- BROWN, S. (scheik.) doodekop, m.
* -EMPEROR, s. dagvogel, m. * - FLOWKR, s. (plant.)
hyacint, V. *-FEVER, s. (gen.) scharlakenkoorts, v.
*-FISH, S. purpermossel, v. *- GRASS, * -WORT, s. rode
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klaver, v. * -ROYAL, bn. hoog purper. 5 -VELVET-FLOWER,
s. duizendschoon (bloem), o. *- WHELK, s. purperslak,
v. *- WILLOW, s. (plant.) purperwilg, m.
Purple, (pur'-pul), bw. purperrood verven, purperen.
*-D, dw. bn. gepurperd.
Purples, (pur'- puls), s. mv. (gen.) roode puistjes (op de
huid), o. mv.
Purpling, (pur'-pling), dw. bn. purperrood vervend.
*...Isn, ('-plisj). bn. purperachtig.
Purport, (pur'-purt), s. 1. doel, voorwerp, o.; 2. beteekenis, bedoeling (van een woord enz.), v.; 3. inhoud, m.
-, bw. 1. bedoelen, beteekenen; 2. bevatten. * - ED,
('-id), dw. bn. bedoeld, beteekend. *- iNG, dw. bn. 1.
bedoelend, beteekenend; 2. inhoudend, bevattend.
Purpose, (pur'-pus), s. 1. doel, einde, o.; to answer the
-, aan het doel beantwoorden; a good -, an evil --,
een goed -, een kwaad doel; what - would that answer?
waartoe zou dat dienen? that would not suit his -, dat
zou met zijn doel niet overeenkomen; to bring about-,
to gain one's -, zijn doel bereiken; to defeat one's -,
zijn doel missen; to pursue one's -, zijn doel vervolgen;
her ragged dress barely served the -s of decency, hare gescheurde kleederen waren te nauwernood genoeg om hare
naaktheid te dekken ; to labor for the - of subsistence,
werken om te leven; for what -? met (tot) welk doel?
the names are registered on a book kept for the -, de
namen worden in een opzettelijk daartoe ingericht register opgeschreven; machinery for agricultural -s, werk
voor den landbouw; I was not qualified for the-tuigen
-, ik voldeed niet aan de vereischten; commercial -s.
handelsverrichtingen; to come to the -, ter zake komen;
this is to the -, dat is het; (gem.) dat snijdt hout; what
he says is not to the -, wat hij zegt behoort niet ter
zake; to speak to the -, van pas spreken; (gem.) den
spijker op den kop slaan; it is nothing to the -, dat
beduidt niets; what is that to the -? wat doet dat er
toe? to all intents and -s, in alle opzichten; to this very
-, juist met dat doel; the child has dreamt to some -,
de droom van het kind bleek niet ijdel te zijn geweest;
to good -, met vrucht; 2. bedoeling, v. voornemen, plan,
o.; of -, on -. opzettelijk; with a firm - rather to
perish than..., met het vaste voornemen eerder te sterven
dan...; 3. nut, belang, o.; to serve to little -, weinig nut
aanbrengen; what - can be pained by it? welk nut kan
er door worden bereikt? welk belang bevorderd? to little
-, to small -, van weinig nut, - belang; to some -, vrij
nuttig; to much -, zeer nuttig; to no -, nutteloos, te ver
to play at cross -s, verkeerde antwoorden spelen-gefs;
(zek. gezelschapsspel); as for the -, zoo als bijvoorbeeld.
Purpose, (pur'-puz), bw. en ow. (zich) voornemen, voornemens zijn, ten doel hebben; I - going, ik ben voornemens te gaan. *- D, dw. bn. 1. voorgenomen: 2.
besloten. *- LESS, bn. doelloos, nutteloos. * - LY, bijw.
opzettelijk, met vlijt. *- R, ('- poz-ur), m. v. die zich
voorneemt, die besluit. *...ING, dw. bn. (zich) voornemend.
Purpresture, (pur-pres'-tjoer). s. (recht.) inbreuk (op),
V. *...PRISE, ('-prajz), s. omheining, v. erf, o.
Purpurate, (pur'-pu-ret), s. (scheik.) purperzuurzout, o.; ;
Zie PURPURIC.
Pirpure, (pur'-pur), s. (wap.) purper, o.
Purpurie, (pur-pjoe'-ric), bn. - acid, (scheik.) purperzuur.
Purpurine, (pur'-pu-rin), s. purperbeginsel (in meekrap),o.
Purr, (pur), s. zeeleeuwerik, m. -, ow. spinnen (van
katten).
Purre, (pur), s. appeldrank, m.
Purring, (pur'-ing), dw. bn. spinnend (van katten).
*_, s. (liet) spinnen.
Purse, (purse), s. 1. (geld)beurs, v. buidel, m.; long -,
heavy -, well lined -, goed gespekte beurs; empty -,
light -, ledige beurs; to take out the -, de beurs uit-,
voor den dag halen ; to put (tie) up one's -, zijne
beurs dichtsnoeren. - opsteken; 2. prijs (bij een paar
wedren), m. ; 3. openbare schatkist, 'c. ; buidel,-den
m. beurs, v. (50 pd. Sterl.) in Turkije; sword and
-, oorlog en financiën ; 4. hartbuidel; 5. (ontl.) balzak, m.; 6. (4toomw.) -s, mv. vonken door brandende
steenkolen opgeworpen, v. mv. * -BEARER, m. penningmeester, schatbewaarder, m. *- CUTTER, m. beurzen
zakkenroller, m. *- NET, S. (vissch.) zaknet, o.-snijder,
* -PRIDE, S. geldrots, m. *- PROUD, brr. trotsch op
geld. * -SHAPED, bn. 1. balzakvormig; 2. buidelvormig.
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s. knip eener beurs, m. * - SLIDE, s. strik
eener beurs, m. *- STRING, s. beurskoord, o.
Purse, (purs), bw. - up, 1. opsteken, in eene beurs doen;
2. (fig.) plooien, vouwen; to - one's brow, zijn voorhoofd fronsen; to - up one's lips, zich op de lippen
bijten. f -, ow. zakkenrollen. *- D, (purst), dw. bn. opgestoken enz.; zie PURSE, bw. *- R. ('-ur), m, (zeev.) betaalmeester, m.; -'3 steward, proviandmeester aan boord; -'s
room, betaalkamer aan boord.
Pursiness, (purs' -i-nes), s. (heelk.) 1. gezwollenheid,
zwelling; 2. (gen.) kortademigheid, v.
Purslain, (pur'-slen), s. (plant.) porselein, postelein,
0. * -TREE, S. zee- porselein, o.
Pursuable, (pur-sjoe'- i -bl), bn. vervolgbaar, voort te
*-SNAP,

zetten.

Pursuance, (pur-sjoe'-uns), s. 1. voortzetting, v. vervolg; 2. gevolg, o.; in - of, ten gevolge van, krachtens.
*...ANT, ('-nut), bn., -LY, bijw. - to, ten gevolge van,

overeenkomstig, krachtens.

Pursue, (pur-sjoe'), bw. 1. vervolgen, volgen; to - a
new course, een nieuwen (anderen) weg inslaan, (ook
fig.); what course shall we --? welken weg zullen wij
volgen ? to - a hint, een raad volgen; to - measures,
maatregelen ten uitvoer leggen; 2. nazetten, vervolgen,
jacht maken op; 3. voortzetten, voortgaan met; to - a
southerley course, (zeev.) een zuidelijken koers houden;
to - war, den oorlog volhouden; to - an action against,
(recht.) een geding voeren tegen; to - a claim upon,
een aanspraak volhouden op; 4. trachten naar; zie
PROSECUTE. *-, ow. voortgaan (met); to - after, volgen,
nazetten. *- D, (-sjoed'), bw. bn. vervolgd enz.; zie
PURSUE.*-R, (-sjoe'-ur), m. v. volger, vervolger, -ster,
m. V. * ...ING, dw. bn. vervolgend enz. -, s. (het) vervolgen enz.; zie PURsua, bw. en ow.
Pursuit, (pur-sjoet'), s. 1. vervolging, v.; he went in of, hij ging uit op de vervolging van; in - of them,
hen nazettend; 2. na -, opsporing, v.; to give up the -,
alle verdere nasporingen opgeven; (fig.) het opgeven;
to encourage one in the - of knowledge, iem. aanmoedigen in zijne pogingen om zich te onderrichten; 3. naja
vermaak enz.), v.; he was slack in his - of-gin(va
that great object, hij toonde zich flauw in het vervolgen
van dat groote doel; to render the - of measures successfnl, den goeden uitslag van genomen maatregelen verzekeren; 4. (het) bezigen, (liet) in het werk stellen: 5.
bezigheid, v. arbeid, m.; literary -s, letterkundige oefeningen, - bezigheden; mercantile -, handelsbedrijf.
Ptirsuivant, (pur'-swi-wunt), m. 1. heraut -jonker, -page,
onder - heraut; 2. (Shak.) voorlooper, bode, m.
Pursy, (purs' -i), bn. 1. gezwollen, opgezet; 2. kortademig.
Purtenance, (pur'- te -nuns), s. (vleeschh.) afval, m.
Purulence, (pjoe'-roe-lens), 5 ...ENCY, s. (gen.) ettering,
dracht, v. *...ENT, ('-lent), bn. (gen.) etterend, drachtig.
Purvey, (pur-wee'), bw. - with, 1. voorzien (van); 2. aan
bezorgen, leveren; 3. aankoopen. 4 -, ow. zich-schafen,
voorzien (van), inkoopen doen. °- ANCE, ('-ons), s. 1. aanschaffing, bezorging, v.; 2. voorraad van levensmiddelen,
m.; 3. (oudt.) recht van voorkoop, o. 5 -ED, ('-id), dw. bn.
aangeschaft enz.; zie PURVEY, bw. * - ING, dw. bn. aan
aanschaffen enz.; zie PuxvEY,-schafend.,(t)
bw. *- OR, ('-or), m. aanschaffer, bezorger, leverancier;
hoffourier, m. -, m. v. (gen.) koppelaar, -ster, m. v. -, m.
(zeev.) kardoeshaler (die boomen voor den scheepsbouw
aanwijst), m.
Purview, (pur'-wjoe), s. 1. (recht.) ressort, gebied, o.;
2. tekst, considerans; 3. aanhef (eener wet), m.
Pus, (pus), s. etter, m.
Puseyism, (pjoe'-zi-ism), s. puseyisme (stelsel van Pusey,
Eng. hoogleeraar in de godgeleerdheid), o. *...ITE, ('-ajt),
m. puseyist, volgeling van Pusey, m.
Push, (pusj), s. 1. stoot, stomp, m.; at one -, met één
stoot; 2. steek; 3. (fig.) stoot, zet, m.; to give the first
-, den eersten stoot geven; 4. aanval, schok, m.; to
stand the -. den aanval doorstaan; 5. poging, v.; one
- more and the day is ours, nog één uitval en de overwinning is ons; to snake a - at, trachten te bereiken;
6. beslissend oogenblik, uiterste, o.; at a -, in a -,
upon a -, in het beslissende oogenblik; when it comes
to the -, als het er op aankomt; 7. (heelk.) puist, v.
*-BACK, s. (het) terugdrijven. * - BOLT, s. schuifgrendel,
richel, m. *- PIN, s, soort kinderspel met twee spelden, o.
Push, (pusj), bw. 1. stooten, duwen; to - open, open-
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duwen; he -ed us separate of each other, hij scheidde
ons met kracht vaneen; to - one out of the room, iem.
de kamer uitstooten; - the bottle to, schuif de flesch
naar; - the table from him, schuif de tafel van hem
weg; 2. - from, terugstooten, - drijven; 3. (fig.) drijven,
aanzetten; to - one's fortune in the world, zich met
kracht in de wereld vooruit helpen, zijne fortuin naja gen; to - one's way, zich eersen weg banen; to - one's
interest, iemands belangen bevorderen; to - loo far, te
ver drijven; he resolved to - a bold face, hij besloot
zich goed te houden; to - into execution, ijverig ten
uitvoer leggen; the bill was -ed, de wet werd doorgedreven ; we are -ed for an answer, men dringt bij ons
op antwoord aan; 4. lastig vallen, kwellen; 5. (met bij
to - way, wegstooten; to -back, terugstooten,-worden),
- schuiven; to - down, naar beneden stooten, ter aarde -,
op den grond werpen, - smijten ; to be -ed for money,
behoefte aan geld hebben; to - forward, voorwaarts
duwen, - stooten, (ook fig.); to - one's self , forward,
zich zelven in de wereld vooruithelpen ; to - in,
instooten, indrijven; to - on, aanzetten, voortduwen;
(fig.) overhaasten, aandringen op; to - round, doen rond
to - out, uitstooten, naar buiten stooten,-gan(deflsch);
- duwen; to - up, naar boven stooten, - duwen, opjagen.
Push, (pusj), ow. 1. stooten, voorwaarts dringen; to inio the room, de kamer indringen; 2. afgaan op; to right for the door, rechtstreeks op de deur losgaan; 3.
stompen, stooten (met de horens); 4. zich inspannen
om; 5. vooruitkomen (in de wereld) 6. uitbarsten, losgaan ; 7. (met bijw.), to - away, doordringen; to - back
achteruitgaan, wijken; to - down, naar beneden vallen;
to - forward, voorwaarts dringen, (ook fig.); to - of
(zeev.) in zee steken, het ruime sop kiezen; to - on,
vooruitsnellen; - on, nip lads! voorwaarts, jongens !
s-ED, (pusjt), dw. bn. 1. gestooten; 2. gedrongen enz.;
zie PUSH, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v. stooter, duwei,
-ster, drijver, drijfster, m. v. * - ING, dw. bn., -LY, bijw.
stootend enz. -, s. (het) stooten enz.; *- ING-SCxooL,
s. 1. seherinzaal, v.; 2. bordeel, o.
Pusillanimity, (pjoe-zil-le-nim'- i -ti), s. (-ies), versaagd
-heid,bloartgknmedih,v.*Mous(-ln'
i -mus), bn., -LY, bijw. versaagd, bloohartig, kleinmoedig.
5 ...MOUSNESS, (-len' -i-mus-nes), zie PUSILLANIMITY.
Puss, (poes), v. 1. poes, kat, v.; poor-! arm poesje ! in hoots, de gelaarsde kat; 2. (jag.) haas, ni.; 3. (gem.)
vrouwspersoon, vrouwmensch, wijf, o.
Pussiness, (poes'-i-nes), s. 1. gezwollenheid (van stijl);
2. kortademigheid, v.
Puss,i, (poes'-i), s. poesje, katje, o. *-, bn. kortademig.
Pustulate, (pus'-tjoe-let), bw. tot puisten ontsteken,
puisten maken. *- D, dw. bn. ontstoken, puistig. *...ING,
dw. bn. ontstekend, puisten makend.
Pustule, (pus'-tjoel), s. (gen.) puist, v. "...ons, ('-us),
bn. puistig, met puisten bedekt.
Put, (put), S. noodzakelijkheid, v. dwang, m.; forced -,
noodzakelijk geval, uiterste; a - off, een uitvlucht; aon, gezochte -, valsche verontschuldiging. *-, m. boor,
kinkel, m. *-, V. slet, gemeene deern, v. *-, s. soort
kaartspel, o.
Put, (put), bw. en ow. (onr. verl. t. en vdw. put), 1.
stellen, zetten, plaatsen, brengen; he - his arm around
her slender waist, hij sloeg zijnen arm om hare slanke
gestalte; she - her '.arm within mine, zij plaatste haren
arm onder den mijnen; to be - apprentice to, als leerling -, als leerjongen geplaatst worden bij; I - the case
at the worst, ik stel de zaak ten ergste; to - a question
to, een vraag stellen aan; I will - it to you whether,
how. nu vraag ik u of (hoe); you - things so pleasantly,
gij stelt de zaken zoo behaaglijk voor; to - from, ver
she - lier dishevelled hair from her eye,-wijdernva;
zij schoof hare verwilderde haren van hare ooges; they
- him in my place, men stelde hem in mijne plaats;
- the case, stel liet geval, gesteld; to - in jeopardy, in
verlegenheid brengen; to - in writing, in geschrift -,
ten papiere brengen; speak into him and - words in his
mouth, beziel hein en leg de woorden in zijnen mond;
to - in irons, in boeien slaan; to - in heart, aanmoedigen, een riem onder liet hart steken; to - in fear,
vrees aanjagen; to - in bodily fear, iem. voor zijn leven
doen vreezen; to - in practice, in praktijk brengen; toin execution, ten uitvoer leggen; to - in mind, te binnen
brengen, herinneren; to - in the way, (fig.) op den weg
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brengen, helpen; he — himself into the pursuer's hands,
hij gaf zich zelven aan zijne vervolgers over; the least
harm —s them into complaints and bawling, bij de minste
verongelijking heffen zij jammerklachten aan; to — the
dinner on table, het eten op tafel zetten; he would —
the blame on you, hij wilde de schuld op u werpen; to
— a good face on tjee matter, zich goed in de zaak
houden; he determined to — the best face on matters, hij
besloot zich lijdelijk in de zaak te gedragen ; I will
never consent to any force being — on lier inclinations,

PUT.
merking (dat); fallacies we are apt to — upon ourselves,
begoochelingen die wij zoo gaarne ons zelven maken; to
— an indigested play upon the public, het publiek een
onbekookt (tooneel)stuk doen slikken; to — a trick
upon, een trek -, een poets spelen aan; I do not like to
be -, upon, ik houd er niet van gefopt te worden; 2.
(met bijwoorden), to — aboard, (zeev.) aan boord zetten;
to — about, wenden, van koers veranderen, laten rondgaan; (gem. fig.) in verlegenheid zetten; to — again,
(zeev.) weder wenden; to — away, wegnemen, wegzetten,

medenemon, terugzenden, afdanken; scheiden (van eene
ik zal nimmer dulden dat zij in hare keus gedwongen
vrouw); to — back, weder (op zijne plaats) zetten; ver
worde; to — on trial, in staat van beschuldiging stellen;
uitstellen; to — back the clock, de klok ach -schuiven,
they have — me on my oath, men heeft mij op een eed
to — by, ter (op) zijde zetten, bewaren;-teruizn;
gebracht, - doen zweren; this — him on preparing for
afweren (een slag enz.), verwijderen; to — close to,
the defence of his conquests, dit deed hem besluiten zich
langs
be(de
kust) houden; to — down, neerzetten,
(zeev.)
op de verdediging zijner veroverde landen voor te
neerleggen; the horse — his head down, het paard bukte
reiden; to — a deceit on, bedrog bezigen tegenover; he
het hoofd; to — down, opschrijven, ten papiere brengen;
— his head out of the door, hij stak zijn hoofd buiten
— down this observation, schrijf die aanmerking op; —
de deur; he had been — out of his situation, hij werd
down four and carry two, (rek.) schrijf vier en houd twee;
van zijn ambt ontzet ; to — out of order, in wanorde
to — down, ten onder brengen, onderdrukken (een opbrengen; to — out of doubt, buiten twijfel zetten; to —
stand); their party was — down, hunne partij werd ten
out of all suspicion of, boven alle verdenking verheffen;
onder gebracht; you must — down his pride, gij moet
to — out of conceit for, den smaak benemen voor; to —
zijnen trots ternederslaan; to — down an usage, een geout of pain, alle pijn -, alle smart ontnemen; to — over
bruik doen verdwijnen; to — forth, uitstrekken, uitsteken
the river, over de rivier zetten; to — over a body of
(de hand enz.); uitbotten (van bladeren enz.); opgeven
soldiers, aan het hoofd van een korps soldaten stellen;
(een raadsel); stellen, uiten (eerre meaning); aanwenden,
why did they — him over you? waarom plaatsten zij hem
bezigen (middelen); besteden, aanwenden (krachten); uitboven u ? to — one's hand to the plough, de handen aan
geven
(een boek); to — forward, uiten; op den voorgrond
mouw
steken;
handen
uit
de
den ploeg slaan; (gem.)
plaatn.en, doen uitkomen (hoedanigheden); to — one's
to — one sum to another, de eene som bij de andere
best leg forward, (gem.) zijn beste beentje vooruitsteken;
voegen; to — the horses to the carriage, de paarden voor
to -- in, into, inzetten, inbrengen; (schermk.) een
het rijtuig spannen; his memory was not — to that hard
stoot doen, uitvallei; inlasschen (een clausule); (recht.)
office, zijn geheugen werd niet op die harde proef gedoen gelden (een aanspraak op); (kh.) overdragen, afsteld; the avarice of their relations — them to painting,
staan; (zeev.) binnenloopen; the maid — in her smiling
door de gierigheid hunner bloedverwanten waren zij
face, de meid stak hare lachende tronie door de deur;
verplicht hunne toevlucht tot de schilderkunst te nemen;
to — in a word, een woordje er tusschen werpen; to —
I expect an offspring tractable in whatever we — them to,
in a word in favor of, de stem verheffen ter gunste van;
wij hopen kinderen te krijgen, lijdzaam in hetgeen men
he had no time to — in a word, hij had geen tijd een woord
van hen zal vergen; to — to death, ter dood brengen;
te zeggen; to — off, afleggen (een kleed enz.); uittrekken
to — to fire and sword, te vuur en te zwaard verdelgen;
(laarzen enz.); zich ontdoen (van trotsche manieren enz.);
to — to the sword, over de kling jagen; to — to the
wegzenden (uit den dienst); (zeev.) te water brengen, afrack, radbraken; op de pijnbank leggen; to -- to trial,
zetten, buiten de haven gaan; — of with, afschepen (met);
aan een proef onderwerpen; op de proef stellen; to — to
er afkomen, uitstellen, opschorten; uitgeven, aan den
flight, op de vlucht jagen; to — to a stand, tot staan
doen
blozen;
to
brengen (valsche munt enz.); uitstrooien (een geman
to
—
to
the
blush,
brengen (een vijand);
rucht); doen doorgaan (valsch voor echt enz.); to —
— to silence, tot zwijgen brengen; to — to straits, in het
on, nederzetten, plaatsen op; opleggen (kolen, hout enz.);
nauw brengen; I wish to — him to no further inconvewarmen (water); aantrekken (kousen, een jas enz.);
nience, ik wenschte hem niet langer tot overlast te zijn;
opzetten (een hoed); aannemen, zich geven (een vorm,
he —s me to this revenge, hij dwong mij tot die wraak;
een gedaante); aanslaan (een beogen toon enz.); verkrijwe are — to prove, wij worden tot het bewijs uitgedaagd;
gen (een beter aanzien enz.); voortbrengen; all that is —
to — to question, de vraag doen rijzen; to — to hazard,
on, dit alles is aangenomen, - gemaakt; to — out, buiten -,
aan het toeval overleveren, - overlaten; to — the fate of
uitzetten; naar buiten doen gaan, verjagen; uitsteken (de
a nation to a battle, het lot van een volk van een enkelen
tong); uitstrekken (de hand enz.); aanbieden (den arm
veldslag doen afhangen; to — it to a sea-battle. slaags
enz.) ; buitenshuis plaatsen ; besteden (in een dienst);
raken ter zee; to — to the vote, in stemming-, in omvraag
tot
het
plaatsen , beleggen , vastzetten (geld); uitgeven (een
brengen; to — to it, noodzaken; verlegen maken;
geschrift enz.); opdienen (het maal): uitdoen, uitblus uiterste drijven; te doen geven; to be — to it, verplicht -,
schen (eene kaars; (in zee) steken; uitsteken (de oogen);
genoodzaakt -, er toe gebracht zijn (om); I was hardly —
uit het veld slaan, verlegen -, onthutst maken; to — over,
to it to smother a laugh, het kostte mij moeite een lach
overdragen, - brengen, - zetten; terugzenden; uitstellen;
te onderdrukken; to — a book upon a table, een book op
verwijzen (naar); oversteken (water enz.); to — to, plaateene tafel leggen; to — a ring upon a finger, een ring aan
sen -, spannen voor; een handje helpen bij; to — together,
een vinger steken; to — workmen upon, werklieden zetsamenbrengen, verzamelen; weder opzetten (eene kraam
ten aan; six persons were — upon their trial, zes perenz.); tv — up, zetten, plaatsen op, - boven; vasthechsonen werden in staat van beschuldiging gesteld; to be
ten; ophangen; aanbieden (te koop); opslaan (een regen— upon an unlimited allowance of gin and water, een
scherm enz.); opleggen, sparen (geld), bewaren (voor
onbeperkt rantsoen van jenever en water krijgen; to —
lateren tijd); opsteken (een degen enz.); (in den zak)
one's faults upon another's' shoulders, zijne eigene schuld
steken; opsluiten (in een hok enz.); inpakken (goederen,
op een ander werpen; to — a slight upon, een blaam
verachting
bemet
bagage enz.); kweeken (eene plant enz.); opjagen (wild);
to
—
indignities
upon,
werpen op;
opstellen (een request enz.); ingeven (eene gedachte); aan
handelen; to — a high value upon, een hooge waarde
de hand doen; verduren, verkroppen (smaad enz.); zijnen
hechten aan; prijs stellen op; to -- a constraint upon
to
—
an
interintrek nemen (in een logement enz.) ; zich (candidaat)
one's self, zich zelven dwang aandoen;
stellen; naderen (iemand); to — with, verdragen, verduren;
pretation upon, een uitlegging geven aan; to — a direct
zich bevredigen met; to — upon, misbruik maken van;
negative upon a request, een verzoek met eene bepaalde
he is — upon, men vergt van hem te veel; (fig.) hij
eene
haven
weigering beantwoorden; to — into a port,
wordt misleid. *—, dw. bn. gesteld enz.; zie PUT, bw.
aandoen; to — a ship aground, een schip op het strand
zetten ; to — in shore, (zeev.) in den wal liggen ; to — Putage, (pjoe'-tidsj), s. hoererij, v. hoerenleven (van eene
;
helmport,
het
to
—
the
gaan
vrouw), o. *...ANism, ('-ten-ism), s. hoerenbedrijf, -leven, o.
door
den
wind
in stays,
roer aan bakboord leggen; to — to sea, onder zeil gaan; Putative, (pjoe'- te -tiv), bn. 1. verondersteld; 2. bekend
(als), vermoedelijk.
to — under cover, (zeev.) konvooieeren; to — be upon the
parish, ten laste der armenkas komen, bedeeld worden; Putchock, (put'-tsjok), s. (plant.) Oostindische wierookwortel, m.
this —s me upon observing, dit brengt mij tot de op-
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Putid, (pjoe-tid), bn. gemeen, laag. *- NEss, s. gemeen- Pyrenaite, (pir -i- nee'-ajt), *...NEITE, (- ni' -ajt), s. (delfst.)
heid, laagheid, v.
soort granaat(steen), m.
Putlog, (put'-logh), s. (mets.) steigerbalk, m. *- HOLE, Pyrenean, (pi- ri- ni' -un), bn. (aardr.) Pyreneesch *...NEES,
S. steigergat, o.
(- nies'), s. mv. (aardr.) Pyreneën (gebergte), m. mv.
Putredinous, (pjoe- tred' - i -nus), bn. 1. stinkend; 2. Pyretic, (pi-ret' -ik), s. (gen.) koortsmiddel, o. *...TOLOGY,.
verrot.
(pir- i - tol' -o-dsji), s. (gen.) leer der koortsen, v.
Putrefaction, (pjoe- tri -fek'-sjun), s. verrotting, v. Pyrexia, (paj-reks' -i -e), s. (mv. pyrexiae), koorts, v. *- L,
*...TIVE, ('-tiv), bn. verrottend; doende verrotten.
('-ul), *...ICAI,, ('- ik -ul), bn. 1. koortsachtig; 2. tot do
Putrefied, (pjoe'- tri -fajd), dw. bn. verrot; zie PUTRIFY,
koortsen behoorend, koorts...
bw. en ow.
Pyrgom, (pir'-ghum), s. (soort bergstof), fossoliet, o.
Putrefy, (pjoe'- tri -faj), bw. 1. doen verrotten; 2. beder- Pyriform, (pir' -i- form), bn. peervormig.
ven (de lucht, het bloed enz.); 3. (gen.) het koudvuur Pyritaceous, (pir -i- tee'-sjus), bn. vuursteenachtig.
doen ontstaan (in). *-, ow. verrotten. * - ING, dw. bn. Pyrites, (pi-rai'-tis), enk. on mv. (delfst.) vuursteen, m.;
doende verrotten enz. -, s. (liet) verrotten enz.; zie
iron -, ijzersteen; capillary -, nikkel; magnetic -,
PUTREFY, bw. en ow.
hepatic -, (gen.) leversteen. *...ITIC, (- rit'-ik), -AL,
Putrescence, (pjoe- tres'-sens), s. staat van verrotting,
('-ul), *...ITOUS, (pir'- i -tus), bn. tot den vuursteen beM. *...ENT, bn. in staat van verrotting; - smell, bedorhoorend, vuursteen... * ... ITIFLROUS, (- i - tif'-ur-us), bn.
ven -, stinkende lucht.
(delfst.) vuursteenhoudend.
Putrescible, (pjoe- tres' -i -bl), bn. verrotbaar.
Pyritize, (pir' -i -taj z), bw. tot vuursteen vormen. *- D,
Putrid, (pjoe'-trid), bn. bedorven, vergaan, vervuild; ('-tajzd), dw. bn. tot vuursteen gevormd.
fever, rotkoorts; - scent, vuile reuk, stank. 5-ITY, Pyritology, (pir- i -tol'o-dsji), s. gmv. verhandeling over
*-NEss, S. verrotting, v. (het) verrot zijn.
de -, leer der vuursteenen, v.
Putrification, (pj oe-tri -fi-kee'-sj un), s. (het) verrotten, Pyro, (paj'-ro), bn. (scheik.) door vuur bewerkt. *- ACID,
verrotting, v.
*-CITRIC, (-sit' -rik), s. brandbaar citroenzuur, o. *-APutry, (pjoe' -tri,) bn. verrot.
CETIC, (-e -si'-tik), - spirit, geest van azijnzuur, m..
Putter, (put'-ur), m. v. 1. plaatser, zetter, -ster, enz.;
*--CIILORE, (pir'-o-kloor), s. zek. bergstof, v. *- GENOUS,
m. v.; zie PUT, bw. en ow.; 2. jongen (in de kolenmijnen),
(paj-rodsj'-in-us), bn. door vuur voortgebracht, vuur...
m. *- ON, m. V. opstoker, - stookster, m. v. beihamel, m.
* -LATR.Y , (- rol' -e -tri) , s. gmv. vuuraanbidding , v.
*- OUT m, pakhuis -, fabriekmeester m.
* -LIGNEOUS, (-ro-ligh'- ni -us), * -LIGNOUS, (-ligh'-nus),
Puttied, (put'-id), dw. bn. gestopt; zie PUTTY, bw.
bn. - acid, (scheik.) brandbare houtazijn. * -LIGNITE,
Putting, (put'-ing), dw. bn. zettend enz. *-, s. 1. (het)
(-ligh'-nit), s. houtzuurzout, 0. *--LITHIC, (-lith' -ik), bn.
zetten enz.; zie PUT, bw. en ow.; 2. (oudt. in Schotland)
- acid, (scheik.) urinezuur. *_LOGIST, (- rol' -o-djist), m..
krachtbeproeving, v. "'- STONE, s. 1. (ooit. in Schotland)
vuurkenner, onderzoeker der eigenschappen van het
steen tot beproeving van lichaamskracht, 2. hoeksteen,m.
vuur, m. * -LOGY, (- rol' -o.dsji), s. kennis -, leer van het
Puttock, (put -ok), s. 1. kiekendief; 2. bastaard-valk,
vuur, leer der brandbaarheid, v. *-LUSITE, (-ljoe-zajt),
m.; 3. Zie FUTTOCK.
s. (delfst.) soort zwart mangaanerts , o. *-MALATE,
Putty, (put' -i), s. 1. tinasch, v.; 2. (pott.) bruinsteen, m.;
(mee' -let), * -MALIC, (mee'-lik), s. brandbaar houtzuur,.
3. stopverf; 4. glazuuraarde, v.; 5. ijzercement, o.; 6.
0. *-MANCY, (pir'-o-men -si), s. gmv. waarzeggerij uit
gom, v. *-, bw. 1. (glaz.) stoppen (met stopverf); 2.
vuur, v. * -MANTIC, (-men' -tik), bn. waarzeggend uit
cementeeron. * - ING, dw. bn. stoppend; zie PUTTY.
vuur. -, m. waarzegger uit vuurkracht, m. * -METER,
Puzzle, (puz'-zl), s. 1. verlegenheid, verwikkeling, zwarig(- rom' - i -tur), s. vuurmeter (werkt.), m. *-METRIC, (-met'heid, v.; 2. moeielijk vraagstuk; 3. raadsel, o. knoop,
rik), -Al, (- ui), bn. vuurkrachtmetend. * MORPHITE,
m. *- BOX, * -PLAY, *-PuRsE, s. raadseldoos, v. -spel(-morf'-ajt), s. (delfst.) phosphaat van lood, o. * -MORPIIOL's,
letje, o. - beurs, v. *- LOCK, s. kunstslot, o. * - HEADED,
(morf'-us), bn. (delfst.) door vuur te kristalliseeren.
bn. vol dwarse gedachten; a - man, een warhoofd.
*-MUCATE, (-mjoe'-ket), s. brandbaar slijmzuur, o.
Puzzle, (puz'-zl), bis'. 1. verlegen maken, in de war
*-MUcic, (-mjoe' -sik), *-Mucous, (-mjoe' -kus), bn. brandbrengen, verwarren; 2. teleurstellen; 3. verwikkelen.
baar slijmzuurachtig.
*_, ow. verlegen -, verward zijn. *- D, ('-uld), dw. bn. Pyrope, (pin'-op), s. (delfst.) karbonkel, fijne granaat verward enz.; Zie PUZzLE. *-R, ('-ur), in. v. die verlegen
(steen), m.
maakt, die teleurstelt enz. -, s. onoplosbaar raadsel, Pyrophane, (pir'-o-fen), s. (delfst.) pyrophaan (steen
o. onoplosbare quaestie, v. *...ING, dw. bn. verwarrend
die door vuur doorschijnend wordt), m. *-ous, (pajenz. -, S. (het) verwarren enz.; zie PUZZLE.
rof'-e-nus) , bn. door vuur doorschijnend wordend..
Puzzolana, (pud- zo -laa' -ne), zie POZZUOLANA.
*...oROUS, (-rof'-e -rus), bn. vuurhoudend, - bewarend.
Pycnite, (pik' -najt), s. (delfst.) pikniet (zek. steen), m.
*...oRus, (-rof'-e -rus), s. vuurstof, lichthoudende stof, v.
Pycnostile, (pik' -no-stajl), s. (oude bk.) zuilen-portiek
phosphorus, o.
(met tusschenruimten van 1 1/., maal de middellijn der Pyrorthite, (paj-ror'-thajt), s. zek. ontvlambare- bergzuilen), o.
stof, v.
Pye, (paj), s. ekster, v.
Pyroscaphe, (pir'-o-skhef), s. stoomvaartuig, vuurschip,
Pygarg, (paj'-ghaarg'h), *-us, (-ghaar'-glius), s. 1. Tar0. *...SCOPE, ('-skop), s. warmtemeter (werkt.), m.
tarijsche reebok, m.; 2. wijfje van den kiekendief (roof- Pyrosis, (pi-ro'-zis), s. (gen.) maagbranding, v.
vogel), o.
Pyrosmalite, (paj- ros' -me-lajt), s. (soort) Zweedsch
Pygmean, (pigh- mi' -un), bn. dwergachtig, pygmeïsch,
ijzererts, o.
tot de pygmeeën behoorend.
Pyrotartarie, (paj-ro-taar-ter' -ik), bn. - acid, brandPygmy, (pigh' -mi), s. (-ies), dwerg, m.; the pigmies, (fab.)
baar wijnsteenzuur. *...TARTRITE, (-taar'-tret), s. (scheik.)
de pygmeeën. *-, bw. verkleinen, tot een dwerg maken.
brandbaar wijnsteenzuurzout, o.
Pylagore, (pil' -e-ghor), m. pylagoor (afgevaardigde tot Pyrotechnic, (pir-o-tek' -nik), * -AL. ('-ul), bn. tot de
den raad der amphictyonen in oud - Griekenland), m.
vuurwerkkunst behoorend. *-S, *...TECHNY, (pir'-oPyloric, (pi- lor'-ik), bn. (oral.) tot de onderste maag tek -ni), s. gmv. vuurwerkkunst, - makerij, v. *...TECHNIST,.
opening behoorend. *- ARTERY, S. (ontl.) poortader, v.
(-tek'-nist), m. vuurwerkmaker, vuurwerker, m.
Pylorus, (pi -lo' -rus), s. (ontl.) onderste maagopening, v. Pyrotie, (pi-rot' -ik), bn. (gen.) brandend, bijtend. -,
Pyot, (pi'-ot) zie PIET.
s. (gen.) brandmiddel, o.
Pyracanth, (pir'-e-kenth), s. (plant.) vuurdoorn, m.
Pyroxene, (pir'-oks-ien), s. (delfst.) zie AUGITE. *...FNIC,
Pyrallolite, (paj- rel' -lo-lajt), s. (delfst.) soort magnesia, v.
(-en' -ik), bn. zie AUGITIC. *...YLIC, (-el' -ik), bn. - spirit,
Pyramid, (pir'.e-mid), s. pyramide, naald, spitse zuil,
(scheik.) houtgeest. *...YLTNF, (roks'- i -lin), *...YLE,
v.: grafgesticht der oud - Egyptische koningen, o.
(-roks' -iel), s. schietkatoen, o. stof daartoe, v.
(-mid' -ik), *- ICAL, (- nl), bn., -LY, bijes. 1. pyramidaal ; Pyrrhic, (pir'• rik), s. (pros.) twee-lettergrepige voetmaat,v.
2. tot do pyramiden behoorend; - muscle, (ontl.) pyra- Pyrrhonic, (pir- ron'-ik), bn. (wi)sb.) sceptisch, twijfelend..
midaalspier (van den buik). *-ICALNESS, (-mid' -i -cul -nes),
*...NIsm, (pir'-rlio-nism), s. (wijsb.) scepticisme, pyrrhos. (het) pyramidale, naaldvormigheid, v. *- oID, (-rem'nisme, o. *...NTST, (pir-r:o- Wist. }, in. (wijsb.) scepticus,
i-doj d), s. (meetk.) pyramidoïde (naaldvormige figuur), v.
twijfelaar, m.
Pyramis, (pin'-e -mis), s. spitse zuil, pyramide, v.
Pythagoras, (pi-thegll'-o-res), in. Pythagoras (Gnieksch
Pyre, (pajr), houtmijt, v. brandstapel, in.
wijsgeer). *...GORE AN, (-gho'- ;-i -un), bn. Pythagorisch. -,
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m. V. Pythagoreër, volger -, volgster van Pythagoras, m. Pythoi-, (paj'-thun), s. python (soort groots slang), m.
V.*...DORIC, -AL, ('-ul), Pythagorisch. *... GORISM, ( - theg' - o - Pythoness, (pith'-o -nes), v. (fab.) Pythonisse (priesteres
rism), s. leer van Pythagoras,v. *...GORizs, (-thegh'-o-rajz),
van Apollo te Delphi), v. *...Ic, (-thun' -ik), bn. waar
waarzegger, toovenaar,-zeg;nd.*IST,(pith'o-s)m.
ow. de leer van Pythagoras volgen.
duivelbezweerder, m.
Pythian, (pith'- i -un), bn. (fab.) Pythisch, tot de priesteres van Apollo (te Delphi) behoorend; - games, Pyx, (piks), * - IS, (' - is), S. (r. k.) hostiekas, v.
Pythische -, Delphische spelen.
Pyxidium, (piks-id'- i-um), s. zek. vrucht, v.

N

Q, (koe), s. 1. q (zeventiende letter van het Engelsche
alphabet, medeklinker), v.; 2. Romeinsch getalmerk =
(500), o. ; 3. in verkortingen : queen, koningin; question, vraag; quantity, hoeveelheid; quadrans, vierde van
een Engelschen stuiver, ook: farthing; quasi, als of;
Q. B. (Queen's bench), (recht)bank der koningen, koninklijk
gerechtshof; Q. C. (Queen's college), koninklijk college,
- instituut; Q. C. (Queen's counsel), advocaat der koningin;
qr. (quire), kwatern; qr. qt. (quarter), vierendeel; q. s.
(quantum sufficit), zoo veel noodig is; qur. (quarter), vierde
deel; qut. (quart), vierde vat; q. V. (quod vide), hetwelk
zie; qy (query), vraag.
Quab, (kwob), S. kwabbe, aalrups (visch), v.
Quachilto, (kwo-sjil'-to), s. Braziliaansch korhoen, o.
Quack, (kwak), * -DOCTOR, *_ SALVER, m. 1. kwakzalver; 2. kruk, brekebeen; 3. grootspreker, praler, zwetser,
bluffer, m. *-Isa, ('-isj), bn. 1. kwakzalverachtig; 2.
zwetsend, bluffend.
Quack, (kwak). ow. 1. kwaken (van eenden); 2. kwak
grootspreken, bluffen (als een kwakzalver);-zalvern,
to - of, zich beroemen op; to - titles, voor oude boeken nieuwe titelbladen drukken. *-ED, dw. gekwaakt
enz.; zie QUACK, ow. *-ERY, ('-ur -i), s. 1. kwakzalverij;
2. grootspraak, V. bluf, m. * -ING, dw. bn. kwakend
enz. -, s. 1. (het) kwaken enz.; zie QUACK, ow.; 2. (het)
kwakzalveren. *-Isx, bn. grootsprekend, bluffend, op
zijn kwakzalvers. *-ISM, s. gmv. kwakzalverij, v.
Quackle, (kwak'-ul). ow. Bijna stikken.
Quackened, (kwak'-kund), dw bn. bijna gestikt.
Quad, (kwod), bn. kwaad, slecht.
Quadra, (kwad'-re), s. (bk.) vierkant paneel, o.
Quadragene, (kwad'-re-dsjien), s. (r. k.) veertigdaagsche
vrij dom, m. - dispensatie, v. *... GESIMA, (-dj es'-i-me), s.
1. (r. k.) vasten; 2. quadragesima (eerste Zondag in de
vasten), v. 5 ... GESIMAL, ('-ul), bn. (r. k.) - tot de vasten
behoorend, quadragesimaal. -s, ('- muls). mv. (r. k.)
halfvasten-offers. o. mv.
, Quadrangle, (kwad'-ren-gl), s. vierhoek, m. quadrant, o.
bn ., -LY, bijw. vierhoekig, vierhoekswijze.
Quadrant, (kwod'-runt), s. 1. vierde van een cirkel,
quadrant ; 2. (zeev.) octant (maat van 90 graden), m.
- of altitude, hoogte -, afstands-octant ; sinica l -, reductie- octant; 3. (stoomw.) getande sector, m. ; 4. wijzer
(naam eener straat te Londen),-plat,v.;5Qudrn
m. *- PIPE , s. kromme octant-buis, v.
Quadrantal, (kwod-runt'-ul), bn. tot een octant -, tot
een vierde van een eikel behoorend; triangle--, (meetk.)
sferische driehoek. *-, s. 1. (meetk.) dobbelsteen, m.; 2.
oud-Romeinsche vochtmaat, v.
Quadrat, (kwod'-ret), s. 1. (boekdr.) quadraatje; 2.
(meetk.) quadraat, 0.
Quadrate, (kwod'-ret), bn. 1. vierkant; 2. deelbaar door
vier; 3. nauwkeurig, precies; 4. passend, haaksch. i' -,
s. vierkant, quadraat, o. *-, bw. (zeev.) waterpas zetten (een kanon). *-, ow. - with, passen, waterpas zijn
met. *...Ic, (-ret'-ik), bn. vierkant, quadraat. -s, mv.
(alg.) vierkantsvergelijkingen. v. mv. *...xix, (- ree'-triks),
s. (meetk.) quadraatlijn, v. *... uRF., (kwod'-re-tjoer), s.
1. gelijke vierkantsverdeeling, v. quadratuur (inz. van
den cirkel), o.; 2. (het) vierhoekige, vierhoek, m.; 3.
(sterr.) kwartier (der maan), o.
Quadrel, (kwod' -ril), s. (bk.) kwadril (soort gebakken
kalksteen), o.
Quadrennial , (kwod'- ren - ni -al) , ho., 5 --LY, bijw. 1.

vierjarig; 2. vierj aarlij ksch, jaarlijks, om de vierjaren.
Quadrible, (kwod'-ri-bl), bn. in het vierkant te brengen, te quadrateeren.
Quadricapsular, (kwod-ri-kep'-sjoe-lur), bn. (plant.)
met vier klok- of zaadhuisjes. *...coRN, s. vierhoorn (dier),
m. -ous, (-korn'-us), bn. vierhoornig. *... DECIMAL, bn.
quadri- decimaal (met vier vlakken en twee toppen = 10
zijden van kristallen). *... DENTATE , bn. (plant.) viertandig (aan den rand). *... F!^RIOUS, (-fee'-ri-us), bn. met -,
in vier rijen. *... FID, bn. (plant.) vierspletig.
Quadriga, (kwod-raj'-ghe), s. 1. (heelk.) quadriga (soort
verband), o.; 2. (oudh.) vierspannige wagen, m.
Quadrigenerious, (kwod-ri-dsji-nee'-ri-us), bn. uit
veertig bestaand. *... LATERAL, bn. vierzijdig. -, s.
(meetk.) vierzijdige figuur, v. -NESS, s. vierzijdigheid,
v. *... LITERAL, bn. vierletterig.
Quadrille, (kwo- dril', ke-dril'), s. quadrille (zek. kaart
dans), v.
-spel,zk.
Quadrillion, (kwod-ril'-jun), s. (rek.) quadrillioen (= een
millioen in de vierde macht), o.
Quadrilobate, (kwod-ri-lo'-bet), *... LOBET , (kwod'-riloobd), bn. (plant.) vierlobbig. *... LOCLLAR, (lok'-joe-lur),
bn. (plant.) viertenig.
Quadrin, (kwod'-rin), S. 1. wormpje, o. mijt, v.; 2. quadrij n (muntje, 1 farthing = 1 1 ) cent ong.), o.
Quadrinominal, (kwod-ri-no' -mi-nul), bn. (alg.) viertermig. *... NOMIC 4L , (-nom'- ik -ul), bn. viernamig.
TITE, (-rip'-ur-tajt), bn., -LY, bijw. vierdeelig. vierdeelswijs . * ...PARTITION . • (-pai-tisj' -un), s . verdeeling in vieren, v. t... RF.ME, (kwod'-ri- riemt, s. (oudt. zeev.) vierriemige galei, v. * ...SYLLABLE, s. vierlettergrepig woord, o.
* ...yALVE, * ...V ALVULAR, bn . vierkleppig, - vliezig . * ...VALras. s. mv. (bk.) deur met vier bladen, v.
Quadrivial, (kwod-ri'v- i-ul), bn. met vier wegen in één
punt samenloopend.
Quadroon, (kwod'-roen), *... TERON, (kwe'-tur-un), s.
kwadroon (kind van eene mulattin en een blanke), m. v.
Quadruman, (kwod'-roe-men), s. (mv. -mana), vierhan
(als apen), m. *-ovs, (-rjoe'-me-nus), bn. vierhandig.-dige
Quadrune, (kwod'-roen), s. (delfst.) cementsteen, m.
Quadruped, (kwod'-ru-pid), bn. viervoetig. k-, s. viervoetige, m. viervoetig .dier, o.
Quadruple, (kwod'-roe -pl), bn., *... PLY , bijw. viervoudig.
*-, s. (het) viervoudige. *-, bw. verviervoudigen. *-D,
dw. bn. verviervoudigd. *... PLICATE, (-rjoe'-ple-ket), enz.;
zie QTTADRUPLE enz. * ...PLING, ('-roe-pling) , dw. bn. ver viervoudigend.
Quaere, (kwi'-ri), zie QuERI.
Quaff, (kwaf), bw. en. ow. zwelgen, bekeren; to - off, in-,
opzwelgen; naar beneden j alten (van drank). *-D. (kwaft),
dw. bn. gebekerd enz. *-E F, ('-or), m. drinkebroer, zwel
M. * -ING , dw. bn. bekerend enz. -, s. (het) beke--ger,
ren enz.; zie QUAFF.
Quagga, (kwegh'-ghe), s. (soort) Kaapsche ezel, m.
Quaggy,(kwegh'-i),bn.mul,los (van den grond), moerassig.
Quagmire, (kwegh'-majr), s. moeras, o. moddersloot, v.
-, bw. in de modder stoppen; verzinken.
Quahaua, (kwo'-hogh), s. (soort) schelpdier, o.
Quaid, (kweed), bn. onderworpen, verdrukt.
Quail, (kwee)), s. kwartel, v . * -PIPE , s. lokfluitje, 0.
Quail, (kweel), ow. 1. stremmen. schiften (van melk enz.);
2. (fig.) versagen, den moed verliezen; 3. kwijnen, ver
zie QUELL . *-ING, dw. bn. versagend enz.-valen;4.
-, s. (het) versagen enz.; zie QUAIL .

QUA
Quaint, (kweent), bn., * - LY, bijw. 1. aardig, lief, liefjes,
bevallig; 2. geestig, vernuftig, behendig, -lijk; 3. gemaakt, verfijnd, preutsch;4.zonderling,origineel. * - NESS,
S. 1. aardigheid; 2. geestigheid, v. vernuft, o.; 3. gemaaktheid, preutschheid; 4. zonderlingheid, v.
Quake, (kweek'), s. siddering, beving, v. *-, ow. 1.
sidderen, beven, trillen; to - with (for) fear, van angst
beven; 2. ontvallen, wegzinken. *-, bw. doen beven,
schokken. *- D, (kweekt), dw. bn. gebeefd.
Quaker, (kweek' -ur), m. v. sidderaar, -ster, m. v. *-, m.
1. kwaker, m.; zie FRIEND, 4.; 2. (zeev.) loos kanon, o.
*-Ess,v.kwakeres(vrouwelijke ledenlaat van de kwakergemeente), v. * - ISM, S. stelsel der kwakers, o. 5 -ISH, bn.
kwakeraehtig."*- LY, bijw.als kwaker,op zijn kwakersch.
*-Y. S. kwakerdom, o.
Quaking, (kweek' -ing), dw. bn., * - LY, bijw. bevend. -,
*-, S. (het) beven. * - GRASS, S. siddergras, o.
Qualifiable, (kwol'- i -faj- i -bl), bn. 1. kenmerkbaar; 2. te
wijzigen.

QUA. 639
Quarantine, (kwor'-en-tin), s. 1. (zeev.) quarantaine.
karanteine, v.: to perform -, karanteine liggen; to clear
one's -, aan de karanteine voldoen; 2. (recht.) termijn
van 40 dagen, m. * - BOAT, S. (zeev.) karanteine-boot, v.
Quarantine, (kwon'-en-tin), bw. aan de karanteine onderwerpen. *-, ow. karanteine liggen, - houden. *...ING,
(-tin'-ing), dw. bn. karanteine liggend.
Quarre, (kwor' -i), zie QUARRY.
Quarrel, (kwor -rel), S. 1. twist, in verschil, geschil,
krakeel, o. ; domestic -, huiselijke twist ; drunken -,
dronkemanskrakeel; to fasten (fix) a - upon, twist -,
ruzie zoeken; to begin a - with, to come to a -, in
twist geraken niet; he picked a - for nothing, hij
zocht ruzie om niets; to take up a -, partij trekken
(voor). den twist opnemen (voor); to debate -s, twisten
uitmaken (door gevecht enz.); to nuke anolher's - one's
own. zich den twist van anderen aantrekken; 2. oneenigheid, vriendschapsbreuk; 3. oorzaak -, v. grond van een
twist, - van ontevredenheid, m.; to have a - against,
boos -, gebeten op iemand zijn; 4. (dichtk.) pijl, m.; 5.
(glas)ruit, v.; 6. glazen makers- diamantje, o. *- PICKER, m.
twistzoeker, m.
Quarrel, (kwor' -rel), 1. ow. twisten, krakeelen, kijven;
what where they -ing about? waarover twistten zij?
waar hadden zij het over? 2. in onmin geraken met; 3.
vitten (op); knorren (met); 4. het niet eens zijn (met).
*-, bw. 1. beknorren, bekijven; to - a man out of his
rights, i mand van zijn recht doen afzien door gezochte
klachten; 2. laken, misprijzen. *- ER, ('-ur), m. v.1. twister, twistzoeker, -ster; kijver, kijfster; 2. berisper, -ster,
m. v. * - ING, dw. bn. twistend enz. -, s. (het) twisten
enz.; zie QUARREL, ow. en bw. * -ous, ('-us), * _ SOME,
('-sum), be., -LY, bijw. twist-, kijfziek. * -SOMENESS,
('-sum -nes), s. gmv. kijf- krakeelzucht, v.
Quarried, (kwor'-rid), dw. bn. gegraven; zie QUARRY, ow.
Quarrier, (kwor'-ri-ur), m. steengraver, m.
Quarry, (kwor'-ri), s. 1. prooi, v.; 2. (jag.) hondenmaal, o.;
steengroef, v.; to mine (work) a -, eene steengroeve
exploiteeren; 4. gegraven steen, m. * - IAN, m. steen
5 - STONE, m. keisteen, m.
-grave,m.
Quarry, (kwor'-ri), bw. (steen)graven, uithalen; to - out,
uitgraven. *-, ow. (w. g.) azen (op). * - ING, dw. bn.
(steen)gravend. -, s. (het) steengraven. -BED, S. steenbedding (in een groef), v. * - INGS, S. mv. stukken (afgehakt) steen, o. fnv.
Quart, (kwort), s. (w. g.) vierde, vierendeel; 2. kwartgallon (= 2 pint = 1.5 liter) ; 3. (kaarts.) vierde, o.;
- major, hoog vierde; - minor, laag vierde. * -BOTTLE,
s. proeffieschje (voor wijn enz.), o. * - POT, S. kwartpint, o.

Qualification, (kwol- i - fi -kee'-sjun), s. 1. hoedanigheid,
eigenschap; 2. bevoegdheid, v. recht (tot), o.; 3. aanduiding, benaming; 4. wijziging; 5. vermindering,herleiding,
v. *...CATOR, (-kee'-tur), m. (r. k.) aanklager (voor een
geestelijke rechtbank), m.
Qualified, (kwol'- i -fajd), dw. bn. bevoegd gemaakt enz.;
zie QUALIFY 2. f -, bn. 1. bevoegd; you are per fectly - to
make converts, gij bezit alle hoedanigheden om bekeer lingen te maken; - old maids, oude meisjes van hare
privileges gebruik makend ; 2. gerechtigd ; to be - to
shoot,gerechtigd zijn te agen,van eene jachtakte voorzien
zijn; 3. (recht.) gemachtigd; 4. beperkt; - fee, (leepst.)
eigendom onder zekere voorwaarden; - negative, het veto
van den President der Vereenigde Staten van Noord Amerika; - property, tijdelijke eigendom, tijdelijk bezit;
5. gematigd, zachter. *- NESS, S. bevoegdheid enz.; machtiging, V. *...FIER, ('-faj-ur), m. v. die Bene hoedanigheid
of bevoegdheid verleent, machtgever, - geefster, m. v.
Qualify, (kwol'- i -faj), bw. 1. machtigen, bevoegd -, geschikt maken, in staat stellen; to - for holy orders,
tot den geestelijken stand wijden; to - for a judge,
tot het rechterambt opleiden ; to - for a surgeon, de
heelkunde onderwijzen; 2. wijzigen, matigen, beperken;
to - the rigor of a statute, de gestrengheid eener wet
matigen. * - ING, dw. bn. machtigend enz. -, bn.
(taalk.) eigenschap aanduidend, qualitatief. -, s. (het)
machtigen enz.; zie QUALIFY, bw.
Qualitative, (kwol'- i - te -tiv), bn. de hoedanigheid betreffend, qualitatief (in tegenst. van quantitatief).
Quality, (kwol'- i -ti), S. (- ies), 1. hoedanigheid, v.; good
qualities, goede hoedanigheden; 2. eigenschap, deugd,v.;3. Quartan, (kwor'-tun), bn. vierdaagsch f -, s. 1. vierstand, m.; peopleofevery -, lieden van allen stand; people
daagsche koorts, v.; 2. vierdevat (maat), o.
of-, lieden van rang, - van stand ; 4. qualiteit, v. titel, Quartation, (kwor-tee'-sjun), s. (scheik.) quartatie (scheim.; in the - of, in qualiteit van; 5. gave, v. talent, o.
ding van goud door er drie deden zilver bij te doen), v.
Qualm, (kwaam), S. 1. misselijkheid, stuiting, oprisping; Quarter, (kwor'-tur), s. 1. vierde, - deel, - part, kwart;
2.(fig.) wroeging (van het geweten), v. gemoedsbezwaar,
o.; to be a - cheaper, een vierde deel goedkooper zijn;
o. *- ISH, ('-isj), bn., -LY, bijw. misselijk; to feel -,
a - of an hour, een kwartier(uurs); I had not a - of it,
misselijk zijn. -NESS, s. 1. misselijkheid, flauwte, v.;
ik had er geen vierde portie van; - of a pound, vieren2. gemoedsbezwaar, o.
deel van een pond; 2. (zek. Eng. zwaar gewicht =11.3375
Quamash, (krom' -esj), s. (plant.) zee- ajuin, v.
kilogr.) ; 3. (Eng.) vierdevat (= 2.0975 hectoliter), o.;
Quamoelit, (kwem'-o- klit), s. (plant.) woeker -, slinger4. (vleeschh.) zijde (van een lam enz.), v.; hind -,
plant (Indië), v.
achterzijde: 5. kwart(appel enz.); 6. (wap.) kwartier; 7.
Quandary, (kwon'-de-ri), s. ( -les), 1. twijfel, m. onzekerkwartier (der maan); 8. kwartaal, trimester, vieren
heid; 2. verlegenheid, v. drang, m. *-, bw. in verledrie; to be paid every -, alle vieren -deljars,o.
genheid -, in het nauw brengen.
zijn loon ontvangen; to have a - at French,-deljars
Quant, (kwent), s. (timen.) schoen, klamp (onder een paal
gedurende drie maanden Fransch loeren ; a whole -'s
enz.), m.
pay, een vol vierendeeljaars loon, - soldij; to give preQuantitative, (kwon'-ti- te -tiv), *...TITIvE, ('-ti-tiv), bn.,
viously -'s notice, een vierendeeljaars te voren opzeggen;
-LY, bijw. naar de hoeveelheid (berekend), quantitatief
the -'s notice is not yet expired, de drie maanden tot
(in tegenst. van qualitatief).
opzegging zijn nog niet verschenen; Lady-day -, spring
Quantity, (kwon'-ti-ti), s. (-ies), 1. hoeveelheid; 2. me-, de drie lentemaanden; mid-summer -, summer-, de
nigte, v.; a medicine taken in quantities, een geneesmiddel
drie zomermaanden; Michael -, autumn -, de drie
bij groote doses genomen; 3. (wisk.) grootheid, v.;unknown
herfstmaanden; Christmas -, winter -, de drie winter-, onbekende grootheid; 4. hoegrootheid; 5. (meetk.)
maanden; 9. (schoenm.) hielstuk; 10. kwartier, o.; wijk
wijdte, grootte (van een hoek); 6. (muz.) tijdmaat; 7.
(eener stad). v.; to change one's -, naar een andere
(dichtk.) voetmaat, v.
buurt verhuizen; 11. zijde, v. punt, deel o.; , from all -s,
Quantum, (kwon'-tum), s. 1. bedrag, totaal, o.; 2. (recht.)
van alle zijden; the four -s of the globe, de vier wereld
- meruit, geding over waarde - berekening van een verin every - of the continent, in ieder deel van-deln;
richten dienst; - valebat, eisch tot betaling van verkocht
het vasteland; I had little to expect from that -, van die
goed; 3. (apoth.) - sufficit, zoo veel als noodig is (op
zijde had ik weinig te verwachten, - te hopen; in what
recepten).
- is the wind? uit welken hoek waait de wind? I hear
Quaquaversal, (kwee' -kwe-vurs'-al), bn. (aardk.) om
from the same -, ik hoor van dezelfde zijde; ,trom some
den rand liggend (als lava rondom den krater).
-, van den een of anderen kant; to apply in the proper

640

QUA.

QUA. - QUE.

-, zich daar wenden waar het behoort; in any -, aan
opstand smoren; 2. (recht.) te niet doen, casseeren. *--,
welke zijde ook, aan Wien ook; in a high -, in hooge
ow. wankelen, schudden, (gem.) suizebollen. *-ED,
kringen; 12. (mil.) kwartier, o. genade, v.; to,ask (crave)
(kwosj d), dw. bn. verpletterd enz.; zie QUASH, bw. en
-, om kwartier vragen; to grant (give) no -, geen
ow. * -ING, dw. bn. verpletterend enz. -, s. (het) ver
kwartier geven; 13. -s, kwartier, verblijf, o. tenten,
-pletrnz.;
zie QUASH.
v. mv.; infantry -s, kwartier van het voetvolk; head Quasi, (kwee' -zi), vw. 1. als, als ware het, als of, bijna; 2.
-s, hoofdkwartier; to have friends at head -s, (fig.)
zoogenaamd, kwazie, quasi, in schijn.
veelvermogende vrienden hebben ; intrenched -s, ver- Quasimode, (kwes- i -mo'-do), s. (r. k.) Quasimodo (eerste
schanst kamp; to go into winter -s. de winterkwartieren
Zondag na Paschen), m.
betrekken; free -s, vrije inkwartiering; to beat up the Quass, (kroes), s. kwas (soort Russisch bier), v.
enemy's -s, den vijand uit zijne verschansingen drijven; Quassation, (kwes-see'-sjun), s. schudding, v. schok, m.
close --s, gevecht van nabij; 14. (mil.) linie, v.; in -s, Quassia, (kwosj' -i - e), s. (plant.) * kwassia-, bitterhout,
binnen de liniën; out of -s, buiten de liniën, - het rayon
o., -boom, m.
(eener vesting); 15. (zeev.) zijde (achter den mast); on the -, Quassine, (kroes' -sin), *...ITE, ('-ajt), s. (scheik.) kwassiadwarsscheeps; 16. (zeev.) streek, parage,v.; 17. midden van
bitter, o.
een ra, o.; sick -, ziekenboeg; 18. (zeev.) windveer, v.; - of Qun t, (kwot), s. 1. (heelk.) puist, v.; 2. (Shak.) oploopend
mensch, m.
a point, vierde van een kompasstreek; 19. (zeev.) post,
m.; all hands to -a! alle hand boven! 20. gezaagd boom- Quater-cousins, (kwo'- tur-kuz'-uns), s. mv. neven in den
hout, blok, 0. *-BILL, S. (zeev.) geschutrol, V. *-BLOCK,
vierden graad, m. mv.
s. (zeev.) voet -, lei-, marsschootblok, o. *- BOAT, s. Quatern, (kwot'-urn), bn. (plant.) bij vieren, bij dubbele
paren.
i
(zeev.) sloep in de davids achteruit, v. *-CASK, s. maat
bn. 1.
van 9 schepels (= 500 Eng. pond), v. * -CLOTHS, S. mv. Quaternary, (kwo-tur'- ne -ri), s. viertal, o.
(zeev.) verschansingkleeden, o mv. 5 -DAY, s. (zeev.)
uit vier bestaand ; 2. (plant.) dubbelparig. *... NION,
kwartdag, betaaldag, m.; - term, betaaldag van het
(-tur'- ni -un), s. 1. viertal; 2. gelid van vier soldaten, o.
kwartaal (inz. zeev. en mil.). *--DECK, S. (zeev.) halfdek,
-, bw. in gelederen van vier verdeelen. *...NITY, (-turni'-ti),
s. (het) getal vier.
FOIL,
bn.
(bk.)
vierbladerig.
0. * *-GALLERY, * -RAILING, S. (zeev.) spiegelgalerij, v. *-GASKETS, S. mv. (zeev.) Quateron, (kwo'-tur-un), s. zie QUADTAON.
beslagbanden, m. mv. *-GUNNER, m. (zeev.) handlanger, Quatrain, (kroot' -rin), s. (dichtk.) vierregelig versje, o.
konstabelsmaat, m. * -- IRON, s. (zeev.) binnenbeugel, m. Quave, (kweev), *-R, ('-wur), s. 1. beving -, trilling
*-LADDER, S. 1. (zeev.) touwladder; 2. stormladder, v.
(der stem), v.; 2. (muz.) triller, m.; 3. (muz.) achtste
* -MAN, m. werfeommandeur, m. *-MASTER, m. 1.
(noot), o.
kwartiermeester; 2. schieman, m. *-NETTING, S. (zeev.) Quaverrest, (kwee' -wur-est), s. (muz.) halve zucht, m.
verschanskleed, o. *-PIECE, s. 1. (zeev.) staatshout Quaver, (kwee' -wur), ow. 1. beven, sidderen (van de
(vier duimdik); 2. vierkant laschhout; 3.( schoenra.) hiel stens); 2. (muz.) trillaren, vibreeren. *-ED,dw. getrillerd.
stuk, o. *-PIERCED, bn. (wap.) in het midden vierhoekig
enz.; zie QUAVER, OW. *-ER, ('-ur), m. v. zanger -, zangdoorboord. *-RAILS,S.mv. (zeev.) verschansingleiders van
ster die trillers slaat, m. V. bravourzangeres, V. * --ING,
het halfdek, m. mv. *-RANGER, s. (jag.) speurhond, m.
dw. bn. trillend enz. -, s. (het) trillen enz.; zie
* -ROUND, S. (bk.) eirond, o. * -SECTION, S. - of land,
QUAVER, OW.
160 akkers (land) (Noord - Amerika). *-sESSroNS, s. mv. Quay, (ki), s. kaai, v. *-, bw. (bk.) van kaaien voorzien.
5 -AGE, ('-idsj), s. 1. (zeev.) kaaigeld; 2. kaaiwerk, o.
(recht.) driemaandelijksche assises (rondreis der rechters
in Engeland), v. mv. *-SIGHT, s. (mil.) vizier op zijde Queach, (kwietsj),s. begraasde poel,m.*-,ow.(oudt.) zich
van een kanon, 0. *-STAFF. S. stok -, staf van een
bewegen ; zie QUICK. *-Y, (' -i), bn. mul, los, moerassig.
veldwachter (in Engeland), m. *- TACKLE, S. (zeev.) Quean, (kwien), v. (w. g.) deern, landloopster, v.
noktakel, m. * -- - TONE, S. (muz.) kwarttoon, m. -noot, v. Queasiness, (kwi'-zi -nes), s. 1. misselijkheid;2.viesheid,v.
*-WIND, s. (zeev.) dwarse -, ruime -, bakstags-wind, m. Queasy, (kwi'-zi), bn. 1. misselijk ; 2. walglijk; 3. vies,
Quarter, (kwor'-tur), bw. 1. in vieren verdeelen; 2. Queck, (kwek), ow. zich wegpakken. *-BOARD, s. 1.
schuiftafel (soort biljart), v.; 2. schuifspel, o.
vierendeelen (een misdadiger); 3. in stukken breken,
splijten, scheuren; 4. (wap.) doelen (in kwartieren), in Queen, (kwien), v. 1. koningin, v.; to go to -, koningin hahet schild voeren; 5. (mil.) inkwartieren; 6. voeden, onlen (in het schaakspel); 2. koningin, werkbij, v. *-APPLE,
derhouden. *-, ow. 1. (mil.) ingekwartierd zijn; 2. wonen;
s. reinet (appel), v. 5 -BEE, s. bijenkoningin, v. *--'s
3. (zeev.) bij den wind zeilen. *_AGE, ('-idsj), S. drie
BENCH, s. rechtbank 'der koningin (naam van een
toelage, - soldij,v. (bedrag van het)kwar--mandelijksch
gerechtshof in Engeland), v. 5 -CONSORT, V. koninklijke
taal, o. * - ED, ('-turd), dw. bn. in vieren verdeeld enz.;
vrouw, 's konings gemalin, v. * -DOwAGER, v. koningin zie QUARTER. 5 -ING, dw. bn. in vieren verdeelend enz.
weduwe, v. * --'s GILLIFLOWER, S. (plant.) nachtviolier,m.
-, s. (het) verdeelen in vieren enz.; zie QUARTER,
damastbloem, V. *-GOLD,s.inkomen eener koningsvrouw
bw. en ow.
(van Engeland), o. *-'S METAL, s. wit metaal (alliage van
Quarterly, (kwon'-tur-li), bn. en bijw. 1. het vierde deel
tin enz.), o. *_POST, S. (bk.) draagstijl, -post, m. *-REGENT,
vormend, - bevattend; 2. driemaandelijksch, -lijks;
V. koningin -regentes,v. *-REGNA NT,v. regeerende konin- -Review, driemaandelijksch overzicht, (naam van een
gin, v. *-'s HEAD, s. postzegel, o. *-'s WARE, S. geel
beroemd Engelsch tijdschrift); 3. (wap.) in het schild inaardewerk, o.
gedeeld. *-, s. (-ies), tijdschrift, dat alle drie maanden Queen, (kwien), ow. koningin spelen, - nabootsen. * -ING,
verschijnt, o.
s. reinet (appel), v.
Quartern, (kwon'-turn), s. maatje (vochtmaat = 0.142 Queenlike, (kwien'-lajk), *...LY, (' -li), bn. als eene koliter), o. * - LOAF, S. brood van 2 pond (= 1 kilogram), o.
ningin, koninklijk.
Quartet, (kwor-tet'), s. 1. (muz.) kwartet, quartet; 2. vier- Queer, (kwier), bn., *-LY, bijw. vreemd, zonderling; a
stemmig koor; 3. vierregelig versje, o. * -TABLES, S. mv.
- fellow, een zonderling -, vreemd mensch, een or i givierledig schuiftafeltje, o.
neel ; - fish, (fig.) (gem.) rare vent ; - customer, zon
Quartile, (kwor' -til), s. (sterr.) afstand van 90 graden
klant, - kwant; to be in - street, in het nauw -,-derling
(tusschen twee sterren), m. quadratuur, v.
in de pik zitten. *-ISx, bn. vrij zonderling, dwars.
Quartine, (kwor'-tin), S. (plant.) vierde dekvlies, o.
*-n Ess, S. zonderlingheid, vreemdheid, v.
Quarto, (kwor'-to), s. kwartijn, boek in 4°., o. *-, bn. Queest, (kwiest), s. hout -, ringduif, v.
in quarto -, kwarto - formaat. *- POST, s. postpapier in Queint, (kwent), dw. bn. gebluscht enz.; zie QUENCH.
kwarto, o.
Quell, (kwell), s. (Shak.) moord, m. *-, bw. 1. smoren,
Quartoze, (kwor'-toz), s. .(kaartsp.) roem van de vier
onderdrukken (een oproer enz.); 2. vernederen, fnuiken
azen, m.
(den trots enz.); 3. bevredigen doen bedaren; 4. (w. g.)
Quartz, (kwortz), S. (delfst.) kwarts, v.; - rombic, gedooden, uit den weg ruimen. *-, ow. bedaren. *-ED,
meene veldspaath; granular - rock, korrelige kwarts (kweld), dw. bn. gesmoord enz.; Zie QUELL, bw. en ow.
*-ER, ('-or), m. V. smorer, smoorder. smoorster enz.,
steen. *-IFEROUS, (-if-or-us), bn. kwartshoudend. *- ITE,
('-ajt), s. (delfst.) kwartserts, o. *- OSE, ('-oos), *_U,
M. V.; zie QUELL, bw. * -ING, dw. bn. smorend enz.
('-us), -Y, (' -i), bn. (delfst.) kwartsachtig.
-, S. Chet) smoren enz.; zie QUELL, bw. en ow.
Quash, (kwosj), s. (plant.) pompoen, m. *-, bw. 1. ver- Queme, (kwiem), ow. behagen.
gruizen, verpletteren (ook (fig.); to - rebellion, een Quench, (kwentsj), bw. 1. uitblusschen, smoren (vuur
;
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enz.); 2. (fig.) smoren, onderdrukken (hartstochten); to -'
the force of a stroke, de kracht van een slag smoren;'
3. lesschen (dorst). *-, ow. (Shak.) koud worden, af
ABLE, ('- i - bl), bn. 1. bluschbaar; 2. bedwing -koeln.*
te lesschen. *- ED, (kwentsjt), dw.-bar;3.lesch,
bn. uitgebluscht enz.; zie QUENCH. * -ER, ('-ur), m. v.
1. blusschei, bluschster; 2. smoorder, smoorster enz.,
m. v. * - ING, dw. bn. uitblusschend enz. -, s. (het)
uitblusschen enz.; zie QUENCH, bw. * - LESS, bil., -LY,
bijw. 1. onbluschbaar; 2. onleschbaar; - fury, onverzoenlijke woede. * -LESSNESS, ('-les-nes), s. gmv. 1. onbluschbaarheid- 2. onleschbaarheid, v.
Quentin, (kwen'-tin), s. (kh.) St.-Quentin, (lijnwaad),
o.; 2. Quintij n (m. n.).
Quereitrin, (kwee'-si-trin), s. eikenbastkleursel, o.
*...CITRON, -BARK, S. gele Afrikaansche eikenbast, m.
Querele,(kwer' -iel), s. (recht.) aanklachte voor een hof,v.
Querent, (kwi'-rent), m. aanklager, eischer, m.
Querimonious, (kwur- i-mo'ni-us), bn., * - LY, bijes.
klaaglijk, klaagziek. * -NESS, s. klaaglijkheid, klaagziekte, - zucht, v.
Querist, (kwi'-rist), m. v. ondervrager, -vraagster, m. v.
Querkened, (kwirk'-nd), bn. gestikt.
Querl, (kwerl), bw. winden, opwinden.
Quern, (kwurn), s. handmolen, m. * -STONE, S. ronde
molensteen, m.
Querpo, (kwur-po), s. (-ies), borst-, hemdrok, m.; to be
in -, (spr.) weerloos zijn.
Querquedule, (kwur'-kwi-djoel), s. (soort) taling, v.
Querry, (kwur'-ri), s. 1. (-ies), palfrenier, m. ; gentleman of
the -, stalmeester des kmings; 2. stoeterij, v.
Querulous, (kwer' -oe-lus), bn., * - LY, bijw. zie QUE RIMONIOUS enz.
Query, (kwie'-ri), s. 1. (-ies), vraag; 2. ondervraging, v.
en ow. 1. vragen; 2. ondervragen; 3. zoeken (naar),
uitvorschen; 4. uitvragen; 5. onderzoeken, betwijfelen.
Quest, (kwelt), s. 1. nasporing, nazoeking, v.; to go in
- of, gaan opzoeken; in - of him, te zijner opsporing;
in - of us, om ons op te sporen ; 2. onderzoek, o.;3.
zie INQUEST; 4. vraag, v. verzoek, o. *-, m. v. opspoorder, -ster, m. v. f -, bw. en ow. opzoeken, opsporen.
* -ANT, (- unt), m. (Shak.) opspoorder, m.
Question, (kwes'-tsjun), s. 1. vraag, v.; to address a -,
to ask a - to, eene vraag richten (doen) aan; to answer
a -, to reply to a -, eene vraag beantwoorden; a fne -,
a good -, a pretty -! (spott.) een mooie vraag ! is this
a fair -? is dat nu een vraag? -s and commands,
vragen en antwoorden (gezelschapsspel); 2. vraagstuk,
voorstel, o.; to put a -, eene vraag opwerpen; to state
the -, het vraagstuk -, het punt van behandeling stellen; to be or not to be, that is the -, (Shak.) zijn of niet
zijn, dat is de vraag; to put the - that supper be ordered
in, voorstellen het souper te laten opdienen ; the
previous -, de prealabele quaestie (in vergaderingen);
the - was put and carried, het voorstel werd gedaan
en. ging door; begging the -, (recht.) het betwiste
punt tot bewijs aanvoeren (petitio principii) ; to the
-, ter zake; to settle a -, to decide a -, to solve a
-, een vraagstuk oplossen, - beslissen; wat is the -?
wat is de quaestie ? that is not the -, dat is de quaestie
niet; you are beside the (out of) -, gij zijt buiten
de quaestie, wijkt van het onderwerp af; it has often
been a - with me whether, ik heb mij dikwijls zelven
afgevraagd of; all comfort is out of - atsea, op gemak
moet men ter zee niet rekenen ; there can be no - about
it, daarover valt niet meer te twisten, dat is buiten
kijf; the matter (point) in -, het punt in quaestie, het
onderwerpelijke punt; to bring (call) in -, to make a - of,
to put to -, ter tafel brengen; in twijfel trekken ; do not
bring me in the -. gij moet mij er buiten laten, - mij
er niet bijhalen; to be beyond all -, out of -, buiten
eenigen twijfel zijn: he was beyond - all right, hij had
onbetwistbaar gelijk; 3_ geschil, o. quaestie, v. geding, o.;
4. interpellatie (in eene vergadering); r►. (wisk.) opgaaf,
v. vraagstuk, problema, o.; to state a -, een vraagstuk
opgeven; to work a -, een vraagstuk uitwerken ; to solve
a -, een som oplossen; 6. (recht.) behandeling, rechts vraag; 7. (oudt.) pijnbank, v.; to put to the -. op de
pijnbank leggen. *-, bw. 1. ondervragen; 2. betwijfelen;
it is much -ed whether, het wordt zeer betwijfeld of; I
- whether, ik twijfel, of. *-, ow. 1. vragen doen; 2. vrahandelen (over). *- ABLE, ( -i-bl), bn., 5 -ABLY, 1

bijw. 1. twijfelachtig, betwistbaar; 2. verdacht. *-ABLE NESS, (' -i-bl-nes), s. 1. twijfelachtigheid; betwistbaarheid;
2. verdenking, V. *-ARY, ('-e-ri), bn. vragend, ondervragend, vorschend. * - ED, ('-tsjund), dw. bn. ondervraagd
enz.; zie QUESTION. *-=-ER, ('-ur), m. v. ondervrager,
-vraagster, m.v.* -ING, dw.bn. ondervragend; vragenderwijs. -, s. (het) ondervragen enz.; zie QUESTION. 5 -IST, m.
1. zie QUESTIONER ; 2. candidaat, doctorandus (aan de
Engelsche hoogescholen), m. *_LESS, bn. buiten twijfel,
buiten kijf, ontwijfelbaar.
Questman, (kwest'-men), m. (r. k.) assistent-domheer,
koster, m. *...MONGER, ('-mun-ghur), m. (recht.) rechtervan
instructie, m.
Questor, (kwes'-tur),m. 1. (Rom. gesch.) quaestor; 2. rentmeester; 3. stemopnemer (in eene wetgevende vergadering), m. * - SHIP, s. quaestorschap, o.
Questrist, (kwes'-trist), m. (Shak.) onderzoeker, m.
Questuary, (kwes'-tjoe-e-ri), bn. winzuchtig. *-, m. v.
win-, baatzuchtige, m. v.
Quey, (kwee), s. koe tusschen een en twee j aar.oud, v.
Quib, (kwib), s. zie QUIP.
Quibble, (kwib'-ul), s. 1. haarkloverij, chicane, v.; 2.
woordenspel, o.; 3. grap. v. *-, ow. 1. haarkloven,
vitten; 2. woordenspelen maken. *- it, ('-blur), m. v. 1.
haarklover, -kloofstor; 2. maker -, maakster van woordenspelen enz., m. V. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. haarklovend enz. -, s. (het) haarkloven enz.; zie QUIBBLE.
Quick, (kwik), bn., 5 -LY, bijw. 1. levend; - flesh, levend
vleesch; the - and the dead, (Bijb.) de levenden on de
dooden; 2. levendig, opgewekt; to be - in one's motions,
in zijne bewegingen zijn; a man of very - parts,
vlug
.
een man van zeer vluggen geest; - of apprehension,
vlug van begrip; 3. snel, vaardig, gauw, spoedig, vlug;
be -, haast u; to be - at meat, gauw eten; to be at work, vaardig te werk gaan; 4. overhaast; 5. (gen.)
snel, driftig (van den pols); - with child, zwanger; 6.
(fig.) good ware makes - markets, goeden wijn behoeft geen
krans.* -BEAM, * -TREE, S. wilde esscheboom,m. *- BORN,
bn. levend geboren. * - EYED, bn. scherpziend. * - GRASS, S.
kweekgras, o. * -LIME, S. ongebluschte kalk, v. * - MATCH,
s. (mil.) gezwinde lont, v. *- 5IAY, s. haltedoorn, m.
*- PATED, bn. (fig.) opgewekt (van aard). * - SAND, S.
welzand, o. *- SCAB, S. (veearts.) soort (paarden)schurft,
V. * -SCENTED, bn. 1. scherp van reuk, een goeden neus
hebbend; 2. sterk riekend. *- SET, bn. van frisch groen.
* -SET(HEDGE), S. (tuin.) levendige hegge, v. * - SET,
bw. eene hegge aanleggen. *_SIGHTED, bn. scherp van
gezicht. -NESS, s. goed gezicht, scherp oog, o. * -SILVER,
s. kwikzilver, o. -. bw. met kwikzilver dekken, ver
-ED, dw. bn. verfoelied. * -SILVERING, dw. bn.-foeliën.
verfoeliënd. *-SILVER-ORE, S. kwikzilvererts, o. *- WITTED, bn. scherpzinnig, vlug van geest. *- woRK, s. ge
schip) boven water, o.
-delt(vanh
Quick, (kwik), s. 1. (heelk.) levend -, gezond vleesch, o.;
to sting to the -, in het vleesch snijden; (fig.) in het
hart treffen; 2. (het) groenende, (het) levendige, 3. groenende plant, v.; 4. kweekgras, hondsgras, o.; a ditch
set with -, sloot met levendig groen beplant.
Quicken, (kwik'-un), bw. 1. verlevendigen; 2. verhaasten,
bespoedigen; to - one's pace, zijnen stap verhaasten; 3.
(fig.) aanzetten, scherpen (den eetlust, de begeerte enz.),
doen ontvlammen; to - in the improvement of, tot vol
prikkelen van. *-, ow. 1. levendig worden, zich-making
haasten; 2. (fig.) zich opwekken, zich bezielen (voor).
*-ED, dw. bn. 1. verlevendigd; 2. verhaast. -ER, (' -ur),
m. v. 1. verlevendigen, -ster; 2. bespoediger, -ster; 3.
(fig.) bezieler, -ster, m. v.; hunger is a sharp - on a
journey, de honger doet den reiziger zijnen stap verhaasten. *- ING, dw. bn. 1. verlevendigend; 2. verhaastend.
-, S. (het) verlevendigen enz.; zie QUICKEN, bw.
en ow.
Quickness, (kwik'-nes), s. 1. snelheid, v. spoed, m. haast;
2. levendigheid, vlugheid (van geest); 3. gemakkelij kheid (van begrip), bevattelijkheid; 4. (fig.) innigheid
(van gevoel); 5. (gen.) drift (van den pols, der ademhahog); h. prikkeling, v.
Quid, (kwid), s. pruim(tabak), v.
Quidam, (kwaj'-dem), m. zeker iemand, (een) zekere,m.
Quid.dany, (kwid'-de -ni), s. (kookk.) kweeperen-moes, o.
Quiddative, (kwid'-de-tiv), bn. (red.) wezenlijk, stoffelijk.
Quiddit, (kwid'-it), s. (Shak.) 1. dubbelzinnigheid: 2.
spitsvondigheid, V.
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Quiddity, (kwid'- i-ti), s. (-ies), 1. (red.) wat is, (het) zijn;
2. spitsvondigheid, v.
Quiddle, (kwid'-dul), ow. lanterfanten, den tijd verbeuzelen. *-R, ('-ur), m. V. lanterfanter, -ster, m. v. *...ING,
dw. lanterfantend. -, s. (het) lanterfanten.
Quidnunc, (kwid'-nunk), m. uitvrager, uithoorder,
vraagal, m,
Quid pro quo, (kwid-pro-kwo), s. 1. (recht.) wederzijdsche verbintenis; 2. verwisseling, v. misverstand, o.
Quiesee, (kwaj 'es'), ow . berusten (in) . * ...ESCENCE, (-es' sens), ...c v, (-es'- sen-si), s. gmv. 1. rust; 2. gerustheid,
kalmte; 3. (Bijb.) berusting, gelatenheid; 4. (werkt.) rust,
v. *... ESCENT, ( - es' - sent), s. (taalk.) stomme letter, v. - ,
bn ., -LY, bijw. 1. rustig; 2. gerust, bedaard, kalm; 3.
berustend, gelaten; 4. (zeev.) windstil.
Quiet, (kwaj'-et), s. 1. rust; 2. gerustheid, kalmte, v.
vrede, m.; to live in -, gerust leven. *-, bn., *-LY,
bijw. 1. gerust, rustig; 2. kalm, bedaard, vreedzaam;
be -, wees -, zit stil; let me be -, laat mij met rust,
- met vrede; the land was -, het land was in vrede;
- life, gerust leven; - sea, kalme zee; - possession,
ongestoord bezit; - spirit, bedaarde geest; to sit down
to a - game for love, een partijtje (schaak enz.) spelen
voor de eer; to assume a -er tint, een zachteren tint
aannemen; to be -, zich stilhouden.
Quiet, (kwaj'-et), bw. 1. doen stilhouden, - stilstaan; to
- motion, de beweging stremmen, (ook fig.); 2. geruststellen-, 3. doen bedaren; 4. bevredigen; 5. stilhouden
(een kind); 6. doen zwijgen. * -ED, ('-id), dw. bn. gerustgesteld enz. *-ER, ('-ur), m. V. 1. - die geruststelt,
die doet bedaren enz.; 2. bevrediger, -ster enz., m. v.
*-ING, dw. bn. geruststellend enz. -, s. (het) geruststellen enz. *-ISM, ('-ism), s. gmv. 1. ziels-, gemoedskalmte;
2. werkeloosheid (van den geest), v.; 3. (godg.) quiëtisme
0. * -IST, ('-ist), m. (godg.) aanhanger van het quiëtisme,
quiëtist, m. * -ISTIC, (-ist'-ik), bn. (godg.) quiëtistisch.
*-NEss, S. gmv. 1. gerustheid, bedaardheid, stilte; 2.
rust; 3. gelatenheid, v.
Quietsome, (kwaj'-et-sum), bn. eenigermate gerust, - stil.
Quietude, (kwaj'-i-tjoed), s. gmv. gerustheid, v.
Quietus, (kwaj -i'-tus), S. gmv. 1. (recht.) ontvangbewijs
(bij de schatkamer in Engeland), o.; 2. laatste rust, v.
dood, m.; to give -, den genadeslag geven.
Quill, (kwil), s. 1. (penne)schacht, onbereide (schrijf)pen,
v.; goose -, ganzeschacht, gewone schrijfpen; 2. (fig.)
letterkunde, v. (het) schrijven, (gem.) broodschrijverij, v.;
brother of the -, broeder van de pen; 3. stekel (van den
egel); 4. (wev.) spoel; 5. (muz.) hamer, klopper, m.; - of a
barrel, zwikje van een vat. *-Boy, m. (wev.) spoelganger, m. *- DRIVEE, m . (gem.) papierkladder, prulschrijver,
m. * -DRIVING, S. prulschrijverij, v. *-WORT, S . (plant.)
altijd groen warenkruid, o.
Quill,(kwill),bw.1. rondplooien, gaufreeren; 2. korfswijze
vlechten; 3. (muz.) pennen (een klavier). * -ED, (kwild),
dw. bn. rondgeplooid enz.; zie QUILL, bw. *-ET, ('-let),
s. spitsvondigheid, v. * -ING, dw. bn. rondplooiend
enz. -, S. 1. (het) rondplooien enz.; zie QUILL, bw.; 2.
geplooide strook, ruche (aan een dameshoed), v.
Quilt, (kwilt), s. 1. gestikte matras; 2. beddesprei, bedelaarsdeken, v.; 3. gestikte (vrouwen)rok, m. *-MAKER,
m. v. 1. matrassenmaker,m.; 2. dekenstikster, -stopster, v.
Quilt, (kwilt), bw. 1. (naaist.) stikken, stoppen, polsteren;
2. (zeev.) beslaan (zeildoek). * -ED, dw. bn. gestikt enz.;
Zie QUILT, bw.; - goods, (kh.) gestikte goederen, eikees.
* -ING, dw. bn. stikkend enz. -, s. 1. (het) stikken enz.;
zie QUILT; 2. (zeev.) beslag (van touwwerk), o.
Quinary, (kwaj'-ne-ri), bn. (wisk.) vijftallig; the - system,
het vijftallig stelsel.
Quinate, (kwaj'-net), bn. (plant.) vijfknoppig, -bladerig.
Quince, (kwins), s. (plant.) kweek(vrucht), v.; English -,
kweeappel; wild -, wilde kwee. *-TREE, S . kweeboom, m.
Quinch, (kwintsj), ow. 1. stampvoeten; 2. (rijsch.) uitslaan (met de achterpooten).
Quincuncial, (kwin- kun'-shul), bn. vijfvormig -, ruitvormig gekruist. *...cUNx, ('-kunks), s. vijfvorm, m. quinconce
(van boomenplanting), v.
Quindecagon, (kwin- dek'-e-ghun). s. vijftienhoek, m.
Quindecemvir, (kwin-di-sem'-wir), m. (Rom. gesch.)
vijftienman (priester belast met het bewaken der sybillijnsche boeken), m . * -ATE, s . quindecemviraat;ambt van
quindecemvir, o.
Quinine, (kwi-najn'), *... NIA, (kwin'-i-e), s. quinine, v.
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Quinquagesima, (kwin-kwe-djes'- i-me), s. zie SHROVESUNDAY. * ...QUANGULAR, (kwun' -ghjoe-lur), bn. (meetk .)
vijfhoekig.*... QUARTICULAR, (-kwaar-tik' joe-lur),bn.(ontl.)
vijfledig, uit vijf geledingen bestaand.
Quinquecapsular, (kwin-kwi-kep'-sj oe-lur), bn. (plant.)
vijfvliezig, , vijfkapselig. *... RENDATE, (-dent'-et), bn.
(plant.) vijftandig. *... FARIOUS, (-fee'-ri-us), bn. (plant.)
zich in vijven openend.
.FID, ('-fid), bn.plant.)vijfklovig, - spletig . * ...FOLIATED, bn . (plant.) vijfbladerig . * ...LI
bn. vijfietterig . * ...LOBATE * ...LOBED, bn . (plant .)-TERAL,
vijflobbig. *... LOCULAR, (-lok'-joe -lur), bn. (plant.) vijf

-celig.
Quinquennalia, (kwin-kwen-nee'- li -e).mv. (Rom. gesch.)
vijfjaarlijksche feesten, o. mv. *... QUENNIAL, (-kwen'ni - ul),
bn., -LY, bijw. vijfjarig, vijfjaarlijksch,
aarlij ksch, -lij ks.
Quinquepartite, (kwin-kwip'-er-tajt),bn. (plant.) in
vijven gedeeld, - gesplitst. *... REME, ('-kwi-reeen), s. (oudt.
zeev.) vijfriemige galei, v. * ...VALVE, * ...VALVULAR, bn.
(plant.) vijfvliezig, vijfkleppig.
Quinquevir, (kwin'-kwi-wir), m. (-viri), (Rom. gesch.)
vijfman, m.
Quinquina, (kwin'-kie-ne), s. (plant.) kinabast, m.
Quinsy, (kwin' -si), (gen.) keelontsteking, v.
Quint, (kwint), s. vijftal, o. (kaarts.) roem van vijf, rn.
quinte, v.
Quintain, (kwint' -in), s. Zie QUINTIN.
Quintal, (kwint' -ul), s. quintaal (gewicht van 112 Eng.
.pond = 51 kilogram ong.), o. centenaar, m.
Quinteroon,(kwin-tur- oen' ), QUINTROON,m . v. kwinteroon
(geboren uit een blanke en eene mesties), m. v.
Quintessence, (kwin-tes'- sens), s. 1. (dist. quintessens
(vijfmaal overgehaald vocht), v.; 2. (fig.) (het) keurigste,
- fijnste . * ...ESSENTIAL, (-tes -sen' -sjul), bn . uit de quintessens bestaand.
Quintet, (kwin-tet'), *-To, S. (muz.) quintet, o.
Quintile, (kwin-til), s. (sterr.) 72 graden afstand van
den dierenriem (= 1 /5 van den cirkel).
Quintilian, (kwin- til'-i-un), m. Quintilianus (m. n.).
Quintillion, (kwin-til' jun), s. (rek.) quintillioeri (= 1
millioen in de vijfde macht), m.
Quintin, (kwint'-in), s. kwinteine, tluintaine, (oudt. toer
-noispeldr
ridders), v.
Quintine, (kwint'-ien), s. (plant.) vijfde zaadvlies, o.
Quintuple, (kwin'-tjoep-1), bn. vijfvoudig. *-D, bn.
vervijfvoudigd.
Quinzaine, (kwin'-zeen). s. veertiende dag na een feest.
Quip, (kwip), s. (fig.) steek onder water, zet, uitval, m.
*_, bw. en ow. bespotten, steken onder water geven.
Quippa, (kwip'-pe), s. kwippa (herinneringsknoopen in
gebruik in Zuid-Amerika), v.
Quire, (kwajr), s. 1: boek papier (= 24 vellen), o.; 2.
kwatern (= 6 vellen), v.; outside -, kaspapier, in -s, ongebonden; 3. koor, o. *-, ow. in koor zingen. *... ISTER,
(kwir'-is-tur), m. koorzanger (inz. in de kerk), m.
Quiritation, (kwir-i-tee'-sjun), s. hulpgeschrei, o.
Quirk, (kwurk), s. 1. uitvlucht; 2. spitsvondigheid, v.; 3.
koddige inval, m. vroolijke bui, v.; 4. bitse uitval, zet,
kwinkslag, m.; to break a - upon, (Shak.) een uitval
doen tegen, - op; 5. woordenspel, o.; 6. (muz.) variatie,
v. canon, m.; 7. (bk.) erf, o. open plaats, v.; 8. (gen.)
lichte aanval, m. *-ED, ^kwurkt), bn. (gen.) een lichten
aanval hebbend; - molding, (bk.) scherpe uithoek. *-ISH,
bn. spitsvondig, fijngesponnen.
Quirpele, (kwirp'-il), s. Indisch konijn, o.
Quit, (kwit), bw. 1. verlaten, vertrekken uit; he ---s his
native country for ever, hij verlaat voor altoos zijn geboorteland; to give notice to -, een woning aan den
huurder opzeggen; 2. opgeven, afzien van; to - an office,
een ambt opgeven, uit een ambt treden; to - the impevial throne to..., afstand doen van den keizerlijken troon
ten behoeve van...; to - sight of a person, iemand uit
het gezicht verliezen; 3. (oudt.) verlossen, bevrijden van;
4. vervullen, zich kwijten van (eene schuld enz.); to the debt of gratitude, zich van de schuld der dankbaar
kwijten; to - cost, de kosten betalen; to - scores,-heid
gelijk-op -, (quite-op) kiet-op spelen;to - one's self of, zich
kwijten van; 5. uitvoeren, volbrengen; 6. wraak nemen
op; 7. voldoen, voor voldaan teekenen, quiteeren; 8.
vrijspreken (een aangeklaagde).
Quit, (kwit), brr. bevrijd, los (van); to get - of, zich losmaken -,. zich kwijten van; he is - of his oath, hij heeft
zijnen eed vervuld; I'll be -with him, ik zal het hem be-
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taald zetten. *-cLAIM, bw. (recht.) afstand doen van alle
rechten op. -, s. volkomen afstand van, m. -ED, dw.
bn. (recht.) afgestaan, gecedeerd. -ING, dw. bn. (recht.)
afstand doende van. *- RENT, S. (recht.) erfpacht, v.
Qui-tam, (kwaj' -tem), s. (recht.) staatsrechtelijke -, burgerlijke actie, v.
•Quitchgrass, (kwitsj'-ghraas), s. (plant.) hondstand, m.
Quite, (kwajt), bijw. geheel, volkomen, ten volle, zeer;
it is - another thing, dat is geheel iets anders; you are out, gij vergist u ten eenenmale; - and clean, volstrekt,
geheel en al.
Quits, (kwits), bijw. gelijk -op, kiet; to cry -, kiet worden, - zijn. *-, tw. mooi ! juist!
Quittable, (kwit'- i -bl), bn. (w. g.) op te geven, af te
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Quodlibet, (kwod-' -li -bet), s. spitsvondigheid; aardigheid, v.; fig. mengelmoes, o. *- ARIAN, (-tee'-ri-un), m.v.
die over alles meepraat; die in alles thuis is. *- ICAL,
(-bot-ik-nl), bn., -LY, bijw. 1. spitsvondig; 2. aardig,
vermakelijk; uit aardigheid, vermaakshalve.
Quoif, (kwojf), zie COIl?.
Quoil, (kwojl), zie COIL.
Quoin,(kwojn), s. 1. hoek; 2.(werkt.) horen,m.: 3. (bcekdr.)
sluithout, - ijver, o. *- POST, S. hoekpaal, - stijl, M. f -, bw.
1. (zeev.) vastleggen; 2. (boekdr.) op-, aankooien.
Quoit, (kwojt), s. 1. werpring, m. werpschijf (der ouden),
V. *-, ow. met de werpschijf spelen. i -, bw. - down,

(Shak.) nederwerpen.
Quoll, (kwol), s. kwal (zek. viervoetig dier van Nieuw staan.
Holland), v.
Quittal, (kwit'-ul), s. 1. (Shak.) vergelding; 2. terugbe- Quondam, (kwon'--dem), bn. (Shak.) zekere; vroeger betaling, v.
sprokene ; a - friend, zekere vriend.
'Quittance, (kwit'-uns), s. 1. betaling, voldoening (van Quook, (kwoek), dw. geschud enz.; zie QUAKE.
schuld); 2. afdoening; 3. vergelding; 4. (kh.) quitantie, Quorum, (kwo'-rum), s. 1. bevoegd -, vereischt getal om
v. recu, bewijs van ontvangst, o. °-, bw. (Shak.) bewettig te beraadslagen, o.; to foren a -, voltallig zijn,
talen, teruggeven.
genoegzaam zijn om te beraadslagen;2. college van vrede
Quitted, (kwit'-id), dw. bn. verlaten, enz.; zie QUIT.
rechter, m.; - pars fui, tot welken ik-rechts,o.
*...ER, ('- ui), m. v. die verlaat, - afstand doet enz.; zie
behoorde.
QUIT, bw. -, s. 1. (heelk.) etter, m.; 2. (scheik.) tinasch, Quota, (kwo' -te), s. 1. rechtmatig aandeel; 2. (mil.) conV. *...ER-BONE, S. (veearts.) hard gezwel aan den hoef, o.
tingent; 3. dividend, o.
*...ING, dw. bn. verlatend enz. -, s. (het) verlaten.
Quotable, (kwoot' -i -bl), bn. aan te halen, in te roepen.
Quiver, (kwiv'-ur), s. pijlkoker, m. *-, ow. beven, bib*...ATION, (-tee'-sjun), s. 1. aanhaling, V. citaat, o.; signs
beren, sidderen, rillen; to - with cold, with fear, van
of -, aanhalingteekens („ "); 2. prijsnotitie, -courant,
koude -, van angst beven. 5 -ED, dw. bn. gebeefd enz.;
-noteering, koerslijst v.; 3. (drukk.) quadraatje, o.
zie QUIVER, ow. -, bn. I. met een pijlkoker gewapend; Quote, (kwoot), s. 1. kantteekening, glosse, v.; 2. (zeev.)
2. in een pijlkoker gestoken. * - ING, dw. bn., -LY,
verschil van diepgang (tusschen een geladen en een
bijw. bevend enz. -, s. (het) beven enz.; zie QUIVER, ow.
ledig vaartuig), o. *-, bw. 1. aanhalen, citeeren; 2. (kh.)
•Quixotic, (kwik- sot' -ik), bn., * - ALLY, ('- ui-i), bijw. don- noteeren (prijzen, koersen enz.). *- D, ('-id), dw. bn. 1.
quichotachtig; (fig.) buitensporig, zot. *...ISM, *...RY, S.
aangehaald; 2. genoteerd. * - LESS, bn. 1. zonder (prijs-)
don-quichotisme, o. zotte snoeverij, v.
noteering; 2. niet aan te halen. *- R, ('-ur), m. 1. aan ,Quiz, (kwiz), s. raadsel, o. *-, m. v. spotter, uitlacher,
haler; 2. (kh.) noteerder, koersbepaler, m.
- lachster, m. V. *-, S. tooneelkijker; m. *-, bw. 1. ver Quoth, (kwoth), ow. zeggen; - I, zeide ik; - he, - she,
maken; 2. bespotten, uitlachen; 3. begluren,-legn
zegt -, zeide hij, - zij.
lorgneeren. °- ZED, (kwizd),dw. bn. bespot enz.; zie QUIz, Quotidian, (kwo-tid'- i -an), bn. dagelijksch. *-, s. 1.
bw. *- ZER, ('-ur), m. v. spotter, -ster enz., m. v.; zie
(gen.) alledaagsche koorts; 2. dagelijks voorkomende
QUIZ, bw. 5 -ZICAL, (' -zi -kul), bn. boertig, spottend.
zaak, v.
*-zING, ('-zing), dw. bn., -LY, bijw. bespottend enz. Quotient, (kwo'-sj ent), s. (rek.) quotient (uitkomst eener
-, S. (het) bespotten enz.; zie QUIZ. -GLASS, S. tooneeldeeling), o.
kijker, m. tuurglaasje, o.
Quoting, (kwo'-ting), dw. bn. 1. aanhalend; 2. (kh.)
Quob, (kwub), ow. (w. g.) opspringen (als de vrucht in
noteerend. *-, s. (het) aanhalen; (het) noteeren (van
de baarmoeder).
prijzen, koersen enz.).
QQuod, (kwod), vnw. - erat demonstrandum, (wisk.) het- Quo warranto, (kwo-oear- ren' -to), s. (recht.) koninklijk
geen moest bewezen worden; - erat faciendum, hetwelk
bevelschrift (tot liet leveren van bewijs eener bevoegdmoest gedaan worden.
heid), o.

R.
,,(aar), s.l. achttiende letter van het Engelsche alphabet en
ninklijke marine; Ito., Robert, Roger; Rom. (romance), romedeklinker, v.; 2. (Romeinsch getalmerk 80, it = 80000;
man; (Romans), Romeinen; R. P. (republica), gemeenebest;
3. (in verkortingen) : R. (rex, regina), koning, koningin;
R. S. S. (regiale societatis socius),lid der Koninklijke Maat
(Rhenish, prime sort),Rijnsch,eerste qualiteit(merk op balen
(rees, rubles), reis ,roebels;Rt.(receipt),ontvangst;-schapij;R.
Spaansche wol); (Riya,clean hemp), Rigaasch, zuivere hen(right), recht; Rt. Hon (right honorable), hoogwelgeboren;
nep (op kaartjes Rigasche hennep); (rod, rood), roede; (ruble),
Run. Runt. (rundlet), vaatje.
roebel; (recipe), neem in; (run-away), vluchteling; R. A. Rabate, (re-beet'), bw. (jag.) op de vuist terugvangen
(royal academy), koninklijke academie; (royal artillery) ko(den valk). *-, ow. afrennen, - schieten.
ninklijke artillerie; R.admi.(rear-adrniral),schout-bij-nacht; Rabato, (re-bee'-to), s. (es), bef, m.
rile. (ruble), roebel; rd. (reverend), eerwaarde; rd. pt. Rabbet, (reb'-bit), s. (bk.) 1. uitspringende hoek, m.;
(received payment), ontvangst van betaling); rd., recd.,
(timm.) voeg, sponning, v. ploeg, ni. *-PLANE, S.
recvd. (received), ontvangen; ree. (recipe), neem in; reco.
(timm.) ploegschaaf, v.
(recitatiro), recitatief; Reet. (rector), rector; red. (reduced), Rabbet, (rob'-bit), bw. 1. (timm.) ploegen; 2. invoegen;
herleid; Rep. (regius), koninklijk; Reg. Dep. (register de3. af-, uitschaven. *_ED, ('-id), dw. bn. geploegd enz.;
puted), speciale controleur; Reg. Prof. (regius professor),
Zie RABBET, bw. 5 -ING, dw. bn. ploegend enz. -, s.
koninklijk hoogleeraar; Regimt. (regiment), regiment;
(het) ploegen enz.; Z1e RABBET.
regr. (register), register; liegt. (repent), regent; rel. Rabbi, (réb' -bi, reb'-baj), *- N, (rob-bin), m. rabbijn'
(regilion), godsdienst; (relation), bloedverwant; ret. (rem.; chief -, opperrabbijn. *- NIC, (-bin' -ik). -AL, ('-ui) 2
turn), opgave; Rev. (revelation) openbaring; (reverend),
bn. rabbijnsch. -, s. rabbijnsch taaleigen, nieuw
eerwaard; Ri., Rd. (Richard); R. H. (right-hand), rechter
* - NISM, ('-nism), s. 1. rabbinisme, o.-Hebruwsch,o.
D. (right-hand door), deur rechts; Rm. (ream),-hand;R.H
talinudische uitdrukking, 2. rabbijnsche leer, v. *- NIST,
riem papier; R. M. (royal marines), koninklijke zeesolda('- reist), 5 -KITE, (najt), m. rabbinist, volgeling der rabten; (ready money), comptant gold; R. N. (royal navy), kobijnsche leer, talmudist, m.
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Rabbit, (rob'-bit), s. 1. konijn, o.; buck -, doe -, mannetjes-, wijfjeskonijn; tame -, wild -, tam -, wild konijn;
2. welch -, geroosterd brood met kaas; 3. (zeev.) spong,
* -wARREN, S. konijnenperk, o.
Rabble, (reb'-ul), S. 1. woeste hoop, m.; 2. gemeen volk,
gepeupel, o. kanalje, canaille, V. * -CHARMING, bn. het
gepeupel behagend. * - MENT, *- ROUT, s. samenscholing
van het gepeupel, V. oploop, m. standje, o.
Rabdology, (reb-dol'-o-dsji), s. gmv. rekenkunde met
staafjes, v.
Rabid, (reb'-id), bn., *- LY, bijw. 1. woedend, razend,
dol; 2. verslindend; - hunger, geeuwhonger. 5 -NEss, s.
woede, razernij, dolheid, v.
Rabinet, (rob' -i-net), s. (mil.) klein veldstuk, o.
Baca, (raa'-ke), bn. (w. g.) vuig, laag, gemeen.
Raccoon, (rek-koen'), s. coati, waschbeer (Noord-Amerika), m.
Race, (rees), s. 1. ras, geslacht, o.; 2. wortel; 3. aanleg,
m. natuur, gezondheid, v.; 4. smaak, m. bouquet (van
wijn), o.; 5. loop, gang, m.; foot -, voetreis; horse -,
rit te paard; let us have a -, laat ons een toertje doen;
to run the -, de baan afleggen; 6. loopbaan, v.; to run
one's -, (inz. fig.) zijne loopbaan .volbrengen; mine is a
short, inglorious -, mijne loopbaan is kort en roemloos; 7.
harddraverij, v. paardenwedloop, m.; Derby -s, de wedrennen van (te) Derby, Derbydag; to win the -, den prijs
bij den wedren behalen; 8. (oudt.) stroom, m.; mill -,
molenbeek; 9. draaikolk, v.; - of current, (zeev.) stroom rafeling;; 10. schrap (op een stuk hout); 11. scherpzinnig heid, v. * -COURSE, *-GROUND, S. 1. renbaan, v.; 2
paardenspel, o. hippodroom, M. *-GINGER, s. (plant.)
gemberwortel, heele genf4.oer, m. *- HORSE, s. renpaard, o.
Race, (rees), ow. 1. hard loopen, rennen; 2. mede-rennen
(bij den wedloop), wedrennen; 3. (rijsch.) hinken (van
paarden). *-, bw. doorhalen, -strepen.
Racemation, (ree-si-mee'-sjun), s. 1. tros (druiven), m.;
- of eggs, eierstok; 2. wijnbouw, m.
Raceme, (re-siem'), s. (druiven)tros, m. *- D, (-siemd'),
bn. met trossen.
Racemie, (re-si'. mie), bn. - acid, druivenzuur. * ... MIFERous, (-mif -ur-us), bn. trossendragend, trosachtig. *...MODS,
('-mus), bn. bij -, in trossen groeiend.
Racer, (ree'-sur), s. 1. renpaard, o.; 2. wedrenner,
Rach, (rek), s. jacht -, speurhond, m.
Rauhat, (ratsj'-et), s. 1. (recht.) schadevergoeding voor een
diefstal; 2. (uurw.) bascule, v.
Rachel, (ree'-tsjil), s. Rachel (v. n.).
Rachilla, (re-tsjil'-le), s. (plant.) bloeisel, o.
Rachis, (ree' -tsjis), s. (plant.) stengel, steel, m.
Rachitic, (re-kit'-ik), bn. (ontl.) tot de rugspieren behoorend. rugspier... *...TIS, (-kaj'-tis), s. (gen.) Engelsche ziekte, rachitis, v.
Raciness, (ree'-si-nes), s. 1. vunzigheid, v. aardsmaak,
m.; 2. bouquet (van wijn), o.; 3. (fig.) eigenaardigheid van
den geest, v.
Racing, (rees'-ing), dw. bn. hard loopend enz. ` -, s.
(het) hard loopen enz.; zie RACE, ow.
Rack, (rek), s. 1. rad, o. pijnbank, v. ; to put to the -,
to set on the -, op de pijnbank leggen; radbraken; 2.
(fig.) foltering, afpersing; 3. trekbank, v.; 4. handbooghaak, -spanhaak, m.; 5. spinnewiel, o.; 6. ruif, v.; 7.
mantel-, kapstok, m.; 8. (uurw.) schakelrad, o.; 9. zaagbok, m.; 10. boekenrek, o.; 11. kettinghaak, m.; 12. of bones, geraamte; 13. versch geslachte (schape)kop, m.;
14. zwerk, o.; 15. belegklamp; 16. nagelband, m.; 17.
(zeev.) schildpad, v. duizendbeen, o.; - block of the
bowsprit, schildpad met schijven ; hammock -, hooilat;
18. - and pinion, dommekracht ; 19. (stoomw.) palrak;
20. getande stang, v.; 21. (rij sch.) telgang; 22. arak (drank),
m. *- BONE, s. (vleeschh.) halsbeen (van een schaap), o.
* -PUNCH, s. punch van arak, m. *_RENT, s. rente
gelijk aan de huurpenningen, v. *.RENTED, bn. met een
rackrent belast. *-RENTER, M. pachter -, huurder die
een rackront betaalt,m. *_VINTAGE, s. tweede (druiven -)
pluk, m. *- woRx, s. (werkt.) tandwerk, -rad, o.
Rack, (rek), bw. 1. radbraken; 2. folteren (ook fig); they
-ed their wits, zij pijnigden hunnen geest af; to Scripture, de Heilige Schrift uitpluizen; 3. afpersen; to one's tenants, zijne pachters uitzuigen, - villen; 4. tot het
uiterste opvoeren (eenc pacht enz.); 5. uittrekken, spannen; 6. (zeev.) opzetten (een talie); to - up to rope, een
end stijf halen; 7. aftappen. *-, ow. 1. knevelarij pleV.

m.

gen; 2. vliegen (van wolken); 3. (rijsch.) den telgang
houden. *- ED, (rekt), dw. bn. geradbraakt enz.; zie
RACK, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. 1. radbraker; 2.
pijniger, folteraar; 3. (rijsch.) telganger (paard), m.
Racket, (rek'-it), s. 1. leven, rumoer, geraas, o.; 2.
praatjes, o. mv.; 3. raket (bij het balspel), kaatsstok; 4.
sneeeuwschoen, m. *- COURT, s. kaatsbaan, v.
Racket, (rek'-it), bw. 1. kaatsen, terugslaan; 2. (fig.) heen
en weder werpen. *-, ow. 1. rumoer -, leven maken,.
tieren; 2. praatjes maken. *- ED, ('-id), dw. bn. gekaatst
enz.; zie RACKET, bw. en OW. * -ING, dw. bn. kaatsend
enz. -, s. (het) kaatsen enz.
Rackety, (rek'-e-ti), bn. drok, luidruchtig.
Racking, (rek'-ing), dw. bn. radbrakend enz.; - a
tackle, (zeev.) een takel knijpen. *-, s. 1. (het) radbraken enz.; zie RAcx, bw.; 2. (zeev.) naaiing, v. * - PACE,
s. (rijsch.) halve tel, drieslag, m.
Rackoon, (rek-oen), zie RAccooN.
Racy, (ree'-si), bn. 1. sterk (van smaak, reuk enz.); 2.
(fig.) eigenaardig.
Rad, (red), (als eerste of laatste lettergreep), raad.
Raddle, (red'-ul), s. 1. hegge, v.; 2. weversstok, m.- ; .
bw. ineenslingeren, - weven, vlechten.
Raddock, (red -uk), s. roodborstje (vogel), o.
Radegund, (red'-i-ghund), v. Radegonda (v. n.).
Radial, (ree' -di-ul), bn. (ontl. en meetk.) gestraald, radiaal. f -, s. (meetk.) evenwijdige lijn, parallel, v.
Radiance, (ree'-di-uns), *...ANCY, s. (ies), straling, uitstraling, v. *...ANT, ('-unt), s. 1. brandpunt, o.; 2.
straalkern, v. -, bn., -LY, bijw. stralend, (ook fig.)
schitterend; she looked -, haar gelaat straalde; to be with joy, van vreugde stralen; - flower, straalbloem; stigma, straalkroon (van bloemen).
Radiary, (ree'-di-e-ri), bn. stralen, met stralen.
Radiate, (re'-di-et), bn. (plant.) gestraald, straal... f -,
ow. 1. stralen werpen, - schieten, uitstralen; 2. schitteren, glinsteren. *-, bw. zie IRRADIATE. *-D, ('-ee-tid),
dw. bn. gestraald enz.; zie RADIATE, ow. en bw. *...ING,
('-ee-ting), dw. bn. stralend; - caloric, uitstralende
warmte. -, s. (het) stralen enz.; Zie RADIATE, ow. en
bw. *...ION, (-ee'-sjun), s. 1. straling, uitstraling; 2.
bestraling, v. *...oR, (re'-di-e-tur), s. uitstralend lichaam, o.
Radical, (red'-i-kul), bn., * -LY, ('- i-ke-li), bijw. 1. (wick.
enz.) tot den wortel behoorend, wortel...; - word,.
wortelwoord; - sign, wortelteeken; - quantity, wortel
onmiddellijk aan den wortel be--grotheid;2.(plan)
vestigd; the - moisture, het levenssap; 3. (fig.) oorspronkelijk, grond..., aangeboren; - error, oorspronkelijke
dwaling. *-, s. 1. (taalk.) wortelletter, v. -woord, o.;
2. (scheik.) grondstof, v. *-, m. voorstander van onbeperkte vrijheid (in alles), radicaal, m. *- isM, s. stelsel
der radicalen, radicalisme, o. *- NESS, *-ITY, (- kel'i-ti), s. 1. oorspronkelijkheid, v. oorspronkelijk wezen,_
o.; 2. wortelgrootheid, v.
Radicate, (red'-i--ket), bw. diep inplanten, doen wortelen..
*_, ow. inwortelen. *- D, dw. bn. ingeworteld. *...ING,
dw. bn., *...ANT, ('-kunt), bn. inwortelend. *..,ION,.
(-kee'-sjun), s. 1. (plant.) wortelvorming, v. -groei, m.;
2. inworteling, v.
Radicle, (red'-i-kl), s. (plant.) worteltje, o. wortelkiem, v.
Radiolites, (ree'-di-o-lajts), s. mv. radiolieten (soort ver
schelpdieren), m. mv.
-stend
Radiometer, (ree'-di-o-mi -tur), s. (oudt.) graadboog,
zonshoogte-meter, m.
Radish, (red'-isj), s. (-es), (plant.) radijs, v.; horse -,.
rammenas, m.; turnip -, knolletje.
Radius, (ree'-di-us), s. (mv. radii), 1. (wag.) spijl, v.; 2.
(meetk.) straal, m. halve middellijn, v.; - sector, snij
right -, loodrechte straal ; eccentric -, (stoomw.)-lijn;
excentriek-straal; - sector, (sterr.) lijn uit het middelpunt
zon
naar dat eener planeet getrokken; 3. (ontl.)
der
radius, m, voorarm -, elleboogspijp, v.; 4. (gez.) lichtstraal,
M. * -BAR, * -ROD, s. (stoomw.) straalroede, v. * - CRANK,.
s. parallelkruk, v. * SHAFT, s. parallelas, v.
Radix, (ree'-diks), s. wortel, m.
Rail, (raaf), s. 1. verwarde hoop, - stapel; 2. hoop, rn.
gepeupel, grauw, o. *- MERCHANT, M. uitdrager, slooper, m.
Rafe, (ref'-fl), s. 1. (het) dobbelen, gooien (om een prijs);
2. dubbelet (in het doppelspel), o.; 3. loterij, v.; to have
- for a watch, een horloge laten verdobbelen; - ver-
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loten; to put in a -for, een lot nemen in eene loterij
van. *- NET, S. (vissch.) trek-, sleepnet, o.
Raffle, (- ref'-fl), ow. 1. dobbelen (voor), loten; 2. clubbelet
maken; 3. uitspelen. *- D, dw. bn. gedobbeld, geloot.
*-R, ('-ur), m. V. dobbelaar, verloten, verlootster, m, v.
*...ICG, dw. bn. 1. dobbelend; 2. verlotend.
Raft, (raaft), s. 1. (zeev.) vlot, houtvlot; 2. drijf hout, o.
* -MERCHANT, S. houtkooper, - handelaar, m. *- PART,
S. (zeev.) houtpoort (om planken te laden), v. *- SMAN,
S. (zeev.) houtvlotter, m.
Raft, (raaft), dw. gescheurd,vaneengereten.*-, bw.vlotten,
vervoeren per houtvlot. *- ED, dw. bn. gevlot. *- ER,
('-ur), m. 1. houtvlotter; 2. (bk.) balk, m.; 3. rib, dakspar,
v.; binding-, ribbenstuk; jack -, kleine spar. *- ING, dw.
bn. vlottend enz. -, s. (het) vlotten enz.; zie RAFT, bw.
Raftered, (naaft'-ur-id), bn. (bk.) op balken rustend, gebalkt. *- FOOT, S. (bk.) waterbord, o.
Rafty, (raaf'-ti), bn. vochtig, vunzig.
Rag, (regh), s. 1. vod, o. lomp, lap, m.; in -s, in flarden,
in lompen; to be worn to -s, tot flarden versleten
zijn; to tear to -s, in flarden scheuren; to boil to -s,
stuk koken, tot brij verkoken; virtue in -s, (fig.) de
deugd in gescheurde kleederen; linen -s, woollen -s,
cotton -s, vodden van linnen, - wol, - katoen; 2. kudde -,
drift veulens, v.-, m. v. (fig.) bedelaar, -ster, m. v.
*-, S. gemeen volk, o. *BOLT, S. (zeev.) takbout, omgeklonken oogbout, m. *- DOLL, S. pop van vodden,
- van stof, v. *- MAN, m. voddenraper, m. -'S ROLL, S.
(Eng. gesch.) register der akten van onderwerping der
Schotsche edelen aan Eduard I in 1296, o. *- PAPER, S.
papier van vodden, o. *- sTONE, S. (delfst.) zandsteen,
slijpsteen, m. 5 -WHEEL, s. kroonrad, o. *- wORT, S.
(plant.) St.-Jacobskruid, o.
Rag, (regh), ow. (zeev.) schavielen (van touwwerk).
Ragabash, (regh'-e-besj), m. v. schooier, landlooper,
- ster, m. v.
Ragamuffin, (regh-e-muf'-in), m. gemeene klant, lom
schoelje, m.
-perd,
Rage, (reedsj), s. gmv. 1. woede, razernij, v. toorn, m.;
to be in a -, woedend zijn; to get into a -, in woede
geraken; to put into a -, woedend maken; stop there,
cried I in a -, houd op, riep ik woedend; 2. dolheid,
razernij; 3. verrukking, v.; that drama is the -, dit
drama maakt furore. *-, ow. 1. woeden, razen, tieren;
2. woedend droomen, - golven. *- D, (-reedsj d), dw. gewoed. * - FUL, • ('- foei), bn. woedend, razend, vol woede.
*-RY, S. gmv. teugelloosheid, v.
Ragg, (regh), s. (delfst.) zandsteen, m.
Ragged, (regh'-id), bn., *- LY, bijw. 1. met lompen gedekt,
in lompen, in gescheurde kleêren; - school, school voor havelooze kinderen; the -, de armen, behoeftigen; 2. ongelijk, ruw; - forests, heuvelachtige bosschee; 3.gebrokkeld,
verscheurd; 4. (zeev.) beschadigd; 5. grof (op het gevoel);
- grey eyebrows, ruwe grijze wenkbrauwen; 6. (plant.)
houtig, schorsig; - robin, koekoeksbloem; - stone, zie
RAGSTONE. *-NESS, s. 1. (het) gescheurde (van kleederen),
lompen, m. mv.; 2. kwastigheid, ruwheid, hobbeligheid, v.
Raggy, (reg'-ghi), s. soort scheerwol, v.
Raging, (reedsj'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. woedend.
*-, S. (het) woeden enz.; zie RAGE, OW.
Ragout, (re-ghoe'), s. (kookk.) gekruide spijs, v. ragout, m.
Ragot, (regh'-ot), s. kortbeenig paardje, o.
Ragster, (regh'-stur), ow. razen, tieren.
Raguled, (re-ghjoe'-lid), bn. (wap.) kwastig.
Ragusa, (re-ghjoe'-ze), s. (aardr.) Ragusa (Dalmatië), o.
*-N, ('-zun), 'bn. Ragusaansch. -, m. v. Ragusaner, m.
Ragusaansche (vrouw).
Raid, (reed), s. vijandelijke inval, strooptocht, m.
Rail, (reel), s. 1. bout, m. lijst, v.; 2. hek, o.; 3. richel,
m. reeling, v. paalwerk, o.; 4. trapleuning; 5. borstwering; 6. wagenladder, v.; 7. dwarsligger, m.; 8. spoorstaaf,
rail, v.; edge -, uitstekende rail; guard -, dwarsstaaf;
plate -, plat spoor; to run of the -s, uit het spoor
raken, derailleeren; 9. (zeev.) drift -, gilling van den
bak; fife -, potdeksel; - of the head, regeling van het
galjoen; main -, bovenkant van de verschansing;netting
-, verschansingrichel; stern -, treklijst; - of the top,
marsreeling; quarter -, halfdek-richel; rim-, baklijst;
sheer-, potdeksellijst; waist-, reehout; 10. waehtelkoning (vogel); 11. bad-, kapmantel, m.;night- , nachtjapon
(eener dame). * -BELLY, s. golvende staaf, v. *- BeRD,
S. spotvogel, m. *- CAR, S. spoorwagen, -waggon (in
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Noord-Amerika), m. * -FENCE, S. staketsel, o. palissade, v

Rail, (reel), bw. 1. ompalen, afpalen; 2. sluiten (met een

hek); 3. in een lijn -, in gelederen stellen; 4. to- in,
van hekken voorzien; to - off; afsluiten; 5. to - it,
(gem.) per spoor reizen. *-, ow. - against, at, on,
1. spotten, smalen (met, op); 2. beleedigen, honen, uit
to - at arts, tegen de kunsten uitvaren.-scheldn;
*-ED, (reeld), dw. bn. 1. ompaald; 2. bespot enz.; zie
RAIL, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v. 1. spotter, bespotter; 2. beleediger, -ster, m. v. *- ING, dw. bn., -LY,
bijw. 1. ompalend; 2. spottend. -, bn. beleedigend,
hooreend enz. -, s. 1. (het) ompalen; (liet) spotten enz.;
zie RAIL, bw. en ow.; 2. leuning, v.; the area -, de
stoepleuning; 3. ijzeren spoor, o.
Raillery, (rel'-e-ri), s. (-ies), spotternij, v.; to turn into
-, spottenderwijs voorstellen, bespotten.
Railroad, (reel'-rood), 5 ...WAY, ('-wee), s. spoorweg, m.;
branch -, verbindingsbaan, spoorwegvertakking, V.
*...BOND, S. spoorwegobligatie, v. 5 -CHAIR, s. spoorstaaf, v. -kussen, o. 5 -COMPAuY, S. spoorweg-maat
* -INSURANCE, S. spoorwegverzekering (tegen-schapij,v.
het leven en verwondingen op de spoorwegen), v.
* -MARKET, s. koers der spoorweg-waarden, m. *- SHARE,
s. spoorwegaandeel, o. 5 -SIDING, S. spoorsteiger, M.
* -SLEEPER S S. spoorbalk, slaper, m. *- STATION, S.
spoorweg-station, 0. 5 -SWITCH, s. beweegbare rail, v.
* -TABLES, s, mv. reiswijzer, gids (voor spoorwegen), m.
* -TERMINUS, S. eindstation, 0. 5 -TRAIN, S. Sp00rtrein,m.
* -TURNPLATE, s. draaiende schijf (op een spoorweg), v.
Raiment, (ree'-ment), s. kleedij. (gem.) plunje, v.
Rain, (reen), s. regen, m.; fine -, fijne regen; heavy -,
zware regen; pouring -, stortregen; drizzling -, stof
the - is falling, er valt regen; it pouredwith -,-regn;
het stortregende; there has been much -, er is veel regen
gevallen. * - BEAT, bn. door den regen beschadigd, doorweekt. * - BIRD, s. regenvogel, m. *- Bow, s. regenboog,
M. -TINGED, bn. met de kleuren van den regenboog.
5 -FOWL, s. groene specht (vogel), m. *- GAUGE, s. regenmeter, m. *- TIGHT, bn. regendicht, beschut voor den
regeu. 5 -TIME, S. regentijd, m. *- WATER, s. regenwater,o.
Rain, (reen), onpw. 1. regenen; it -s, het regent; has it
-ed. heeft het geregend? it will -, het zal regenen;
does it -? regent het? it -s, does it not? het regent,
niet waar? to - in torrents, het regent dat liet giet;
it is likely to -, it looks likely to -, het schijnt als of
het regenen wil; to be -d on, beregend worden; 2. (fig.)
vloeien, stroamen (over); tears -ed at their eyes, tranen
vulden hunne oogen; 3. to - down, nederstorten (uit
den hoogen); to - in, naar binnen regenen. *-, bw. 1.
doen regenen; 2. om-, stukregenen (iets). 5 -ED, dw.
geregend. * - IN sss, (' -i-nes), s. gmv. regenachtigheid, v.
* -ING, dw. regenend.
Rainy, (reen'-i), bn. regenachtig; the - season, de regen
-tijd;
it looks -, het ziet er regenachtig uit.
Raip, (reep), s. meetroede, v.
Raise, (reez), bw. 1. oplichten, opheffen; to - a weight,
een last -, een gewicht optillen; to - a sick person, een
zieke oplichten; to - one's self, zich opheffen, opstaan;
2. lichten, hooger zetten, verheffen; he -d his hat, hij
nam zijnen hoed af; she -d his hand to her lips, zij
bracht zijne hand aan hare lippen; to be -d to one's
feet, op zijne voeten -, overeind gezet worden; 3. (zeev.)
oprichten (een mast enz.); to - a purchase, een toestel
opzetten; to - tacks and sheets, hulzen en schoten opsteken; 4. optrekken (een muur); 5. bouwen, stichten
(een stad enz.); 6. ophoogen (een weg); the kiosk is -d
some steps, de koepel wordt met eenige treden verhoogd;
7. vormen, vestigen, aanleggen; to - a great estate out
of small profits, uit kleine winsten een groots fortuin
bouwen; 8. vergrooten, vermeerderen; 9. verhoogen (den
prijs, de waarde); bread is -d a penny, het brood is
een stuiver opgeslagen; 10. (fig.) verheffen (tot rang enz.);
the king -d him from a low estate to, de koning verhief
hein uit lagen rang tot; -d to be regent, tot regent
verheven; 11. voortbrengen, doen ontstaan, veroorzaken;
to - a report, een tijding uitstrooien; to be -d from
seed, (plant.) uit zaden voortkomen; his dress would have
-d a mob at his heels, zijne kleedij zou een volkshoop
achter zijne hielen hebben verzameld; to - suspicions,
verdacht wekken; to - a tempest, een storm doen ontstaan; to - smiles, doen glimlachen; to - a point, een
quaestie doen geboren worden; to - a quarrel, een twist
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verwekken; 12. bezielen; to - the spirits, opvroolijken; to
be -d in a transport of mirth, tot uitbundige vreugde
overslaan; 13. op-, aanhitsen (tot oproer enz.); 14. wakker
maken, opwekken (uit den slaap); 15. - again, doen
verrijzen (uit den doode); 16. oproepen (een geest); 17.
verhaasten, versnellen (den pols); 18. uitgalmen, aan

there was an outcry -d at the unheard-of-hefn;

atrocity, een kreet van verontwaardiging ging op bij het
vernemen van deze ongehoorde wreedheid; a clamor was
-d by the passengers at, de reizigers gaven luide hunne

afkeuring te kennen bij; 19. (fig.) verheffen (de stem);

let the speaker - his roice, dat de redenaar zijne stem
verheffe; he -d his voice against those measures, hij liet

RAL. - RAM.
of schepen), v.; 2. spot, m. schets, v. (het) schertsen
*-, bw. 1. hereenigen (troepen); 2. verzamelen, vereenigen, (ook fig.); to - one's spirits, zijne gedachten ver
bespotten, schertsen met; he cannot bear te-zameln;3.
be rallied, hij kan geen scherts verdragen; to - a person
out of an opinion, iemand door spotternij van gevoelen

doen veranderen. *-, ow. 1. zich hereenigen; 2. (fig.1
zich verzamelen; 3. tot nadenken komen; 4. spotten.
schertsen. 5 -ING, dw. bn. hereenigend; 2. spottend
enz. -, s. 1. (het) hereenigen (van troepen); 2. (het)
spotten enz.; zie RALLY, bw. en OW. -POINT, -POST,.
s. (mil. en zeev.) plaats van verzameling, v. vereenigingspunt, o.

zijne stem tegen die maatregelen hooren; 20. lichten, Ralph, (relf), m. Ralph (m. n.).
werven (troepen); 21. heffen (belasting); innen, bijeen Ram, (rem), s. 1. ram (dier, ook naam van een sterrenbeeld); 2. kater; 3. (oudt. mil.) (storm)ram,m.; 4. heiblok,o.;
(gelden); he can't - a guinea, hij zou geen-breng
steam-, stoomhamer; 5. straatstamper; 6. duiker-piston,
guinje weten bijeen te brengen; to - the mint, (fig.)
m. * ROD. S . laadstok m. * 's BLOCK, * 'S HEAD, S.
geld slaan, zich geld verschaffen; 22. bouwen (hop,
(zeev.) kardeel -, gijnblok, o. *- 'S HEAD, s. (oudt. mil.)
koren enz.); 23. fokken, aankweeken (dieren); 24. doen
muurbreker, stormram, m . * -SHACKLED, bn. vernield,
rijzen (meelbeslag enz.); 25. verhoogen (den warmtegraad);
vergruisd . *-'S TWl GLTE, s. (plant.) spichtige weegbree, v.
26. doen uitkomen (beeldwerk enz.); 27. opbreken (een
beleg); 28. naar boven trekken (mijnwerkers enz.); 29. Ram, (rem), bw. 1. inheien; 2. (mil.) laden, aanzetten;.
3. instampen (steepen enz.); 4. rammeien, openloopen;.
to - up, opwekken; to - up one's self, zich verheffen
5. (fig.) opstoppen; (3. to - down, neder -, omverstooten;
tot; I will -- them up a prophet, (Bijb.) Ik zal een profeet
to - down, - hoarse the charge, (mil.) de lading aanzetonder hen doen opstaan; 30. (zeev.) naderen (land) ;
ten; - down cartridge! zet aan! (bevel); to - up,
31. (fig.) to - the wind, iemand iets wijs maken;
opvullen, opstoppen.
32. to - a loan, eerre boning sluiten. -D, (reesd),
-

dw. bn. opgeheven enz.; zie RAISE , bw. -, bn., verheven (beeld)werk. *-R, ('-ur), m. V. 1.
opheffer, -ster enz.; zie RAISE; 2. bewerker, -ster; 3.
stichter, -es; 4. (vee)fokker, vetweider, -ster, m. v. -, s.
(timm.) hoogte eener traptrede, onderlaag, v.
Raisin, (ree' -zn), s. rozijn, v.; -s of the sun, kubebe.
Raising, (reez'-ing), dw. bn. opheffend enz. *-, s. 1.
(het) opheffen enz.; zie RAISE, b*.; the - of hats, het
afnemen van -, het zwaaien met de hoeden; 2. stichting;
3. aanhitsing; 4. aangroeiing; 5. voortbrenging; 6. fok
lichting, werving (van-kerij;7.ng(vald)8
troepen); 9. oproeping (van geesten enz.); 10. opbreking
(van een beleg), V. *-noop, s. (kuip.) ijzeren beslag hoepel, m. * --PIECE, S. (bk.) drempel, m. zool, rib, v.
Raite, (reet), bw. (vlas, hennep) roosten. 5...IuG-POOL, S.
vlasrooster (werkt.), m.
Rajah, (ree' -dje), m. raja (vorst, landheer in Oost-Indië),
m. *-sxiP, s. gebied van een -, waardigheid van raja, o. v.
Rajpoot, (raa-poet'), m. Hindoesch krijgsman, m.
Rake, (reek), s. 1. hark, v.; 2. krabber (werkt.), m.; 3.
(zeev.) valling (van het hek), helling (van den mast), v.;
4. kielwater, o.; 5. (vissch.) aalgeer; 6. (stoomes.) riek,
v.; 7. (loodg.) roerlopel, m. *-, m. losbol, schelm, m.
*- HELL, m. losbol, schelm, m. *-HELLY, bn. losbandig, ontuchtig * _SHAME, S . ontuchtig -, wulpsch vrouwspersoon, o. * -STALE, S. harksteel, m.
Rake, (reek), bw. 1. harken; 2. te zamen scharrelen,
- vegen; to - wealth, geld schrapen, - opstapelen; 3.
opbanken; (stoomes.) doorpoken; 4. doorsnuffelen; 5. (met
bijwoorden), to - off, wegharken; to - out, uitharken,
uitpoken (het vuur); to - up, opharken; (fig.) samenschrapen, opstapelen; to - up the country for, het land
doorkruisen ter opsporing van; to - up old quarrels,
oude twisten oprakelen; (spr.) oude koeien uit de sloten
halen; to - up, (mil.) in de lengte beschieten, enfileeren.
ake, (reek), ow. - for, 1. steken, woelen, wroeten; to
-- for oysters, aal -, paling peuren; 2. zoeken, vorschen
naar; 3. vooibij-, heensnellen, - vliegen; 4. zwieren; 5.
(zeev.) hellen (van een mast); 6. (zeev.) overkomen.
*-D, (rookt), dw. bn. geharkt enz.; zie RAKE. *-R,
('-ur), m. v. 1. harker, -ster enz.; 2. oppoker, oppookster;
3. snuffelaar, -ster, m. v. -, s. pook, krabber, m. *, .ING,
dw. bn. harkend enz. -, s. 1. (het) harken enz.; zie
RAKE; 2. losbandig leven; 3. (mil. en zeev.) enfileering;
- of the stern, (zeev.) valling van den achtersteven.
-FIRE, S . enfiladevuur, o. -KN EE,s .(zeev.) schuine knie,v.
Rakish, (reek'-sj), bn., *-LY, bijw. liederlijk, losbandig;
to Zook -, losbandig -, afgezwierd uitzien; -. hours,
ongeregelde -, nachtelijke uren. *-NESS, s. liederlijkheid,
losbandigheid, v.
Raleigh, (re' -li), m. Walter Raleigh (Eng. staatsman,
work,

,

-

-

Ramadan, (rem'-e-dun), s. Ramadan (groote jaarlijkschevasten der Mahomedanen), m.
Ramage, (rem'-idsj), s. vogelen -, wildzang, m. 5 -HAWK,
S. jonge reiger, - valk, m. *-vELVET, s. (kh.) gebloemd
fluweel, o.; zie verder RUMMAGE. *-, bn. schuw, wild.
Ramble, (rem'-bl), s. 1. rondzwerving, -doling, v.; 2.
t . ertje, o. - wandeling, v.; to take a -, een toertje te
voet doen. f-, ow. 1. ronddwalen, - dolen, ginds en her
loopera; to - over the country, in het land rondzwerven;
2. wandelingen -, toertjes te voet doen; 3. (fig.) uitwijden, afwijken (van zijn onderwerp). *-D, ('-blud), dw.
rondgedoold enz.; zie RAMBLE . *-R, ('-blur), m. v. 1.
dwaler, doler, doolster, zwerver, zwerfster; 2. wandelaar,
-ster, m. v. 5 ... ING, dw. bn ., -LY , bijw. zwervend enz.;
- propensity, ongedurigheid, lust om rond te dolen;
thoughts, ronddolende gedachten; a - speech, een
wilde -, onbestemde redevoering; - fellow, rondzwerver;
- talk, wilde redeneering; - mouse, muis met ruigen
staart. -, s. (het) zwerven enz.; zie. RAMBLE.
Rambuze, (rem'-boez), *...BUSE, ('-bjoez), s. rambus (wijn-,
bier -, melk met eieren en suiker, zoogenaamde advocaten- borrel), m.
Ramekin, (rem' -i -kin), *...eUIN, ('-kin), s. snede brood
met ham en eieren, houtsnip, v.

Ramentaceous, (rem-in-tee'-sjus), bn. (plant.) schorsig,.
ruw.

Raments, (rem'-ints), m.v. 1. afschraapsel, schaafsel, o.;
2. (plant ramentic), losse schilfers op den stengel, m. mv.
Rameous, (ree' - mi -us), bn. (plant.) takkig, tot een tak
behoorend.
Ramification, (rem- i -fi-kee'-sjun), s. (plant.) vertakking,
(ook fig.); verspreiding in takken, v.
Ramified, (rem' -i- fajd), dw. vertakt; zie RAMIFY.
Ramify, (rem'- i -faj), bw. (ow. zich) vertakken. * -ING , .
dw. bn. (zich) vertakkend. f-, s. vertakking, v.
Rammed , (rend), dw. bn. ingeheid enz.; zie RAM, bw.
Rammer, (rem'-ur), m. inheier, m. *-, s. 1. heiblok
2. straatstamper; 3. (miL) laadstok; 4. (mil.) aanzet
kanon), m.; rope -, (zeev.) touwaanzetter;^-ter(vanh
spunge and -, wisscher en aanzetter. * -HEAD, S . (mil.)
aanzetklos, m. *-MAN, m. heiwerker, M. 5 -STAFF, S.
aanzetstok, m.
.

Ramming, (rem' - ming), dw. bn. inheiend enz. *-, s..
(het) inheien enz.; zie RAM, bes.
Rammish, (rem'-isj), bn. bokkig, stinkend. 5 -NESS, s..
bokkige lucht, v. stank, m.
Ramolescence, (rem-o -les'-sens), s. verzachting, v.
Rammy, (rem' -i), bw. zie RAMMISH.

Ramoon, (re-moem'), s. ramoen (zek. Westind. boom), m.
Ramose, (ree'-mos), *...Mous, (' -mus), bn. takkig.
Ramp, (remp), s. sprong, m huppeling, v. t-, v. wilde•
meid, - deorn, v. -, s. 1. (bk.) koker; 2. (vest.) schuine
1552-1618).
weg, m.; 3. slingerplant, v. *-, ow. 1. (plant.) klimmen,
Ralliance, (rel'-i-uns), s. gmv. zie RALLYING, S.
zich
slingeren; 2. springen, huppelen. 5 -AGE, ('-ids) , .
enz.
Rallied, (rel' -id), dw. bn. 1. hereenigd; 2. bespot
ow. op en neder huppelen.
Rally, (rel'-i), s. 1. hereeniging, herzameling (van troepen
,
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Rampalian, (rem-pel'-i-un), m. (Shak.) ellendeling,
schavuit, m.

Rampancy, (remp'•en-si),

S. (ies), 1. buitengemeene
groei, m. weelderigheid; 2. overmacht, v. gezag, o.

Rampant, (remp'-unt), bn., * - LY, bijw. 1. overhand,
toenemend; 2. te weelderig (groeiend); 3. buitensporig;
4. (wap.) opstaand.
Rampart, (rem'-paart), *...PIER, ('- pier), s. (vest.) walgang, borstwering, v. *...PART, bw. (Shak.) omwallen.
Rampe, (reemp), s. (vest.) zachte helling, v. talus, o.
Rampion, (rem'-pi-un), s. (plant.) rapuntsel, v.
Rampire, (rem'-pajr), s. (dicht.) bolwerk, o. *- D,
('-pajrd), bn. van bolwerken voorzien.
Ramrod, (rem'-rod), s. 1. (mil.) laadstok; 2. aanzetter
(van het kanon), m.
Ramson, (rem'-sun), s. sigrnaarskruid, o.
Ramulous, (rem' j oe-lus), bn. (plant.) met takjes.
Ran, (ren), s. 1. struikrooverij, v.; 2. (zeev.) twintig
schiemansgarens te zamen. *-, dw. gerend enz.; zie RUN.
Rancessent, .(ren-ses'-sent), bn. ransig wordend.
Ranch, (rentsj), bw. verrekken.
Ranchero, (ren-tsj e'-ro), m. woudherder (in Mexico), m.
Rancho, (ren' -tsjo), s. woudhut, hoeve (in Mexico), v.
Rancid, (ren'-sid), bn., *- LY, bijw. ransig, bedorven
(van smaak); to become, get -, ransig worden; to smell
-, ransig rieken. *- ITY, ('- i - ti), *.NESS, s. gmv. ransigheid, v.
Rancor, (renk'-ur), s. 1. wrok, m. haatdragendheid, v.;
to bear -, wrokken; 2, (Shak.) bederf, o. *-ous, ('-ur-us),
bn,, -LY, bijw. wrokkend, haatdragend.
Rand, (rend), s. 1. rand, m.; 2. (schoenm.) randleder, o.;
3. bullepees, v.
Random, (ren'-dum), s. 1. toeval, o. toevalligheid, v.; at
-, op goed geluk, blindelings; to speak at -,, in het
wild spreken, doorhaspelen; 3. volle vlucht (van vogels);
3. verheid, werpdracht, v.*-, bn. toevallig, blindelingsch.
*-GLANCE, s. blik ter zijde, m. *- sHoT, s. (mil.) ver
-loren,wid
schot, o.
Randy, (ren'-di), bn. (w. g.) wild, dooreen.
Rane, (reen), * - DEER, s. rendier, o.
Ranforce, (ren' -foors), s. kulasring (van een kanon), m.
Rang, (reng), dw. bn. geklonken enz.; zie RING, bw. en ow.
Range, (reendsj), s. 1. rij, reeks, v.; a - of mountains,
een rij bergen, bergketen; 2. klas, orde, v.; 3. uittocht.
m. reis v.; to take a - all the world over, den ganschen
aardbol doorkruisen; 4. uitgestrektheid, v. gebied, o.;
they had the - of the sea, zij bezaten het gebied der
zee; 5. ruimte, v. veld, o. baan, v.; to embrace . a wider
-, een grootere ruimte beslaan, - omvatten; 6. (mil.)
schootsverheid, dracht, v.; extreme =, grootste schootsverheid; point blank -, kernschot; within -, binnenschoots; deflection from the -, zijdelingsche afwijking
van een geschoten projectiel; out of -, buiten schot; 7.
(mil.) rij, laag (kanonnen), v.; 8. (zeev.)kabelslag,m. - bocht,
v.; 9. omvang (van een schip), m.; 10. nagelbank, v.
kogelrek, o.; 11. sport (eener ladder), v.; 12. keukenoven;
13. (bakk.) buidel; 14. (wagen) dissel, m. * -BOARDS, S. mv.
(mil.) batterij-leiders (werkt.), m. mv. * -CLEATS, S. mv.
(mil.) schootklampen,m. mv. *-STREAK, S. (zeev.)gang,m.
Range, (reendsj),bw.1. schikken, rangschikken, ordenen;
to - in order of battle, in slagorde scharen; 2. richten;
3. stapelen (blokken enz.); 4. in klassen verdeelen
(planten enz.); 5. (zeev.) houden (langs de kust); 6. overspringen. *-, ow. 1. ronddwalen; 2. zich bevinden,
aanwezig zijn (onder); 2. zich scharen (in orde, in gelederen); 4. zich uitstrekken; 5. to - about, ginds en
her dwalen. *- D, (reendsj d), gerangschikt enz.; zie
RANGE, bw. en ow. *- R, ('-ur), m. v. 1. zwerver, m.; 2.
zwerfster, v. -, m. bosch-, veldwachter, houtvester (in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika), m. -, s.
speurhond, m. -snip, s. boschwachtersambt, o. *...ING,
dw. bn. rangschikkend enz. -, s. 1. (het) rangschikken
enz.; zie RANGE, bw. en ow.; 2. zwervend leven, o.
Rank, (renk), bn., *- IY, bijw. 1. (plant.) weelderig, geil;
- grass, weelderig gros; 2. krachtig; to - hold, met
gespierde vuist aangrijpen; to set -, goed aanzetten
(een scherp werktuig);,the plane is -, de schaaf grijpt
diep in; 3. ransig; to smell -, ransig rieken; 4. buiten
bovenmatig; a - fault, een zware misslag; 5.-gemn,
ruw, lomp; 5. loopsch, bronstig. *- TIME, s. paartijd, m.
Rank, (renk), s. 1. rij, reeks. v.; 2. (mil.) gelid, o.; in
the first -, in het voorste gelid; rear -, laatste gelid;
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break the -s! breek het gelid! close your -s, sluit, aan
het gelid! to keep the -s, in het gelid blijven; to leave
the -s, uit het gelid treden, vrij af hebben; dress your
-s ! richt u ! to take from the -s, van soldaat tot officier
bevorderen; to reduce to the -s, weder tot gemeen soldaat
maken, degradeeren; to rise from the -, van den laagsten
rang opklimmen; - and file, soldaten, geweerdragers; to
return into the -s, zich weder in het gelid stellen; (fig.)
weder soldaat worden; 3. rang, graad, m.; an officer of high
-, een officier van hoogen rang; a man of -, een hooggeplaatst persoon; to take - with captains, den kapiteins
bezitten; to degrade one's self to the - of a brute,-rang
zich tot den rang van dier verlagen; 4. klasse, orde v.;
the lowest -s of men, de laagste klassen van menschen;
5. rang (van verdienste), m.; a man of -, een man
van aanzien ; a lawyer of high -, een rechtsgeleerde
van den eersten rang; 6. voorrang, m. eereplaats, v.;
to take - over, een plaats innemen boven, overtreffen;
7. horizontale lijn (van het dam- of schaakbord), v. *-,
bw. 1. ordenen, rangschikken; 2. in gelederen plaatsen;
3. in den rang plaatsen van. *-, ow. 1. gerangschikt
zijn, - worden; 2. zich plaatsen in, zich in gelederen
plaatsen; - in tribes, plaatst u bij stammen; 3. een rang
bekleeden; he -s with a mayor, hij bezit den rang van
majoor; to - high, een hoogen rang (post) bekleeden;
to - foremost, bovenaan staan (inz. fig.). * -ED, dw.
bn. gerangschikt enz.; zie RANK, bw. en ow. *- ER,
('-ur), m. V. rangschikken, -ster, m. v. * - ING, dw. bn.
rangschikkend enz. -, s. (het) rangschikken enz.; zie
RANK, bw. en ow.
Rankle, (ren'-kl), ow. 1. (heelk.) ontsteken, etteren; 2.
invreten, (ook fig.); jealousy -s in his breast, de jaloerschheld verteert zijn hart; 3. rotten. *...ING, dw. bn. (heelk.)
ontstekend enz. -, bn. 1. ontstoken; 2. (fig.) ontvlamd,
wrokkend; - envy, verterende nijd; - malice, diepe
wrok. -, s. (het) ontsteken enz.; zie RANKLE.
Rankly, (reek'-li), bijw. 1. krachtig, sterk; 2. (Shak.)
.NESS, S. 1. krachtige groei, m. weelderigheid,
ruw.
geilheid; 2. buitengemeene kracht, forschheid; 3. ransigheid; 4. overmaat, buitensporigheid, overdrijving, v.
Ranny, (ren'-ni), s. spitsmuis, v.
Ransack, (ren'-sek), bw. 1. uitplunderen, stroopen, berooven; 2. doorwroeten, doorsnuffelen. *- ED, ('-sekt),
dw. bn. uitgeplunderd enz.; zie RANSACK. * -ING, dw.
bn. uitplunderend enz. -, s. (het) uitplunderen enz.
Ransom, (red'-sum), s. 1. losgeld, rantsoen, o.; to procure
the - of a prisoner, het losgeld voor een gevangene
betalen; to set a - upon, een losgeld zetten op; 2. (recht.)
inlossing, v. *-, bw. 1. loskoopen; he was -ed from the
enemy, hij werd uit de handen van den vijand losgekocht;
2. inlossen; 3. losgeld eischen. *- ED, ('- sumd), dw. ho.
losgekocht enz.; the - of the Lord, (Bijb.) zij, die door
den Heere zijn losgekocht. *-FR, ('-se-mur), m. v. 1. los
-ster, m. v.; 2. (godg.) Heiland, in. *-ING, dw.-koper,
bn. loskoopend enz. -. s. (het) loskoopen enz.; zie
RANSOM. * ---LESS, bn. zonder losgeld.
Rant, (rent), s. gezwollen taal, v. bluf, m. gezwets, o.
*_ , ow. opdreunen, zwetsen, bluffen, deelameeren.*- ER,
('-ur), m. 1. zwetser, bluffer; 2. ijveraar, dweper, m.;
the -s, zekere sekte der methodisten; 3. teugelloos
mensch, M. *-ERISM, m. leer -, v. stelsel der ranters, o.
* -ING, dw. bn. opdreunend enz. -, s. (het) opdreunen.
Rantipole, (rent -i-pool), bn. wild, dol, overspannen. *-,
m. (gem.) woestaard, zwierbol, m. *-, v. wulpsche -,
geile deern,v.*-, ow. wild -, woest rondzwerven, zwieren.
Rantism, (rent'.ism), s. Zie RANTERISM.
Ranty, (rent'-i), bn. wild, woest.
Ranula, (ron' joe-le), s. (gen.) kikvorschgezwel, o. *-R,
('-lor), bn.. (ontl.) tot de tongklieren behoorend; - veins,
(ontl.) kikvorschaderen.
Ranunculus, (re-nun'-kjoe -lus), s. (mv. -culuses. -culi),
(plant.) ranonkel, v.
Rap, (rep), s. klap, slag, (gem.) mep; knip (voor den
neus), m. *-, bw. en ow. klappen, (gem.) meppen; to at the door, op de deur kloppen; to - the knuckles, op
de knokkels slaan. *-, bw. onr. (verf. t. en dw. rapt),
1. medehemen, -sleepen; to - and rend, ruw aanpakken,
doorschudden; 2. (fig.)verrukken,wegsleepen; --t with joy,
van vreugde vervoerd; -tinto admiration, in bewondering
verzonken; 3. (fig.) to - one's,ingers, iem. op de vingers
tikken.
Rapacious, (re-pee'-sj us), bn., *--LY, bij w. roofgierig,
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- zuchtig. * - NESS, * ...PACITY, (-pes'-i-ti), S. gmv. roofgierigheid, roofzucht, v.
Rape, (reep), S. 1. roof, m.; the - of the lock, de geroofde
haarlok (gedicht van Pope); 2. berooving, v.; 3. geroofd
voorwerp, o.; 4. schaking; 5. wilddieverij, v.; 6. (recht.)
district (van een graafschap); 7. (plant.) raap -, koolzaad,
o.; 8. rasp; 9. rist van een druiventros, v. 5 -cAKE, S.
raapkoek, m. * - OIL, 5 -SEED-OIL, s. raapolie, v. * - SEED,
S. raapzaad, o. 5 -WINE, S. wijnmost, m.
Rape, (reep), bw. 1. rooven; 2. schaken.
Rapee, Rappee, (repie), s. rapé (grove snuiftabak), v.
Raphe, (re'-fl), s. (ontl.) bilnaad, m.
Raphides,(ref' -i-dis), S. mv. (delfst.) plant- kristaldeeltjes,
0. mv.
Rapid, (rep'-id), bn., *- LY, . bijw. 1. snel, gezwind, spoedig; 2. vaardig, vlug. 5 -ITY, 5 -NzSS, S. gmv. 1. snelheiid,
gezwindheid, v. spoed m.; 2. vaardigheid, vlugheid, v.
*-s, s. stroomsnelheid, v.
Rapier, (re'-pi-ur), s. (oudt.) 1. stootdegen; 2. vechtdegen,
m. rapier, o. * - FISH, s. zwaardvisch, m.
Rapil, (rep'-il), *- Lo, (- pil' -o), s. vergruisde lava, v.
Rapine, (rep''-ien), s. 1. roof, m. plundering, v.; 2. geweld,
o. gewelddadigheid, v. *-, bw. rooven, plunderen. *- D,
('-pind), dw. bn. geroofd.
Rapparee,(rep-pe-rie'), m. Iersche strooper,plunderaar,m.
Rapper, (rep'-ur), m. v. klopper, (gem.) mepper, -ster,
m. v. *-, s. 1. (deur)klopper; 2. grove vloek, m. *...ING,
dw. bn. kloppend enz. -, s. (het) kloppen enz.; zie RAP.
Rapport, (rep- poort'), s. betrekking, verhouding, v.
Rapt, (rept), dw. geklopt enz.; zie RAP, ow. f -, s. verrukking, v. *-, bw. verrukken, bekoren.
Rapter,(rep-'tur), m. roover, plunderaar, (meisjes)schaker,
M. 5 ...TORIAL, (-to'-ri-ul), * ... TORIOuS, (-to'-ri-us), bn. roofzuchtig, verslindend (van dieren).
Rapture, (rep'-tjoer), s. 1. (oudt.) wegvoering, schaking;
2. verrukking vervoering, v.; she was in -s with him,
zij was vol verrukking over hem; they fell into -s with
this songster, zij waren verrukt over dien zanger ; 2.
snelheid, vaart, v.; with headlong -, verwoed aan
D, (-tjurd), bn. verrukt, vol geestdrift.-gepakt.*
*...IST, m. ijveraar, opgewonden mensch, m. *...ous,
('-us), bn., -LY. bijw- 1. vervoerd, verrukt, vol geestdrift;
- pleasure, hemelsch vermaak; 2. luidruchtig; - applause,
verdoovend handgeklap; the song was -ly encored, met
geestdrift werd het lied -, de romance gebisseerd.
Rara avis, (ree' -re-ee' -wis), m. 1. vreemde vogel; 2. (fig.)
zonderling mensch, m.
Rare, (reer), bn., 5 -LY, bijw. 1. zeldzaam, ongemeen,
zelden; - beauty, zeldzame schoonheid ; to be in a humor to, buitengemeen geneigd zijn om; how dost thou
like the scheme? -ly, hoe staat u het plan aan ? voortreffelijk ; 2. schaarsch ; 3. karig, spaarzaam ; 4. rauw,
niet gaar, half gekookt.
Raree, (reer' -i), *- sHOw, s. rarekiek(kast), v.
Rarefaction, (rear'- i -fek'-tsjun), s. (nat.) verdunning,v.
Rarefiable, (reer' i -faj'- i -bl),bn. (nat.)verdunbaar. *...FIED,
('-fajd), dw. bn. verdund. *...FY, ('-faj), bw. en ow.
verdunnen, zich verdunnen. -ING, dw. bn. verdunnend.
Rareness, (reer' -nes), s. 1. zeldzaamheid; 2. kostbaarheid,
v.; 3. verdunde toestand, m. dunheid, v.
Rareripe, (neer'- rajp), bn. vroegrijp. *-, s. vroegrijpe
vrucht, vroegperzik, v.
Rarity, (ree' -ri-ti), s. (-ies), zie RARENESS.
Rascal, (res' -kal), m. schelm, schavuit, m. *-, bn.
bijw. 1. gemeen, laag, schelmachtig; a -ly porter, een
schelmsche portier; 2. mager, ontvleesd. *_ITY, (-rel'i ti), s. (-ies), 1. gemeenheid, laagheid, v.; 2. gemeen
volk, gespuis, o. *- ION, (-kel'- i -un), m. boef, schurk, m.
Rase, (reez), s. 1. doorhaling, v.; 2. uitgekrabd woord;
3. schampschot, o. *-, bw. 1. afbreken, ontmantelen
(een vesting enz.); 2. strijken, langs gaan; 3. uitstrijken,
uitkrabben, doorhalen; 4. uitwisschen; 5. uittrekken; to
-- of, afscheuren, -rukken; to - out, uitwisschen. *- D,
(reesd), dw. ho. ontmanteld enz.; zie RASE.
Rash, (resj), s. 1. (gen.) uitslag, m. roos, v.; nettle -,

('-ur), s. (Shak.) snede, moot, reep, v. * - ING, dw
bn. in stukken snijdend. *- NESS, S. 1. vermetelheid; 2,
voorbarigheid, overijling, v.
Rasing, (reez'-ing), dw. bn. ontmantelend enz. -, s.
1. (het) ontmantelen enz.; zie RASE, bw,; 2. (zeev.)
afschrapping van hout volgens het model, v. * -KNIFE,
s. (zeev.) schrapmes, o.
Rasorial, (re-soo'-ri-ul), bn. (nat. h.) tot het hoender
-geslachtbornd.
Rasp, (raasp), s. 1. rasp; 2. grove vijl, v.; 3. (heelk.)
been-, tandschraper (werkt.), m.; 4. (plant.) framboos, v.
Rasp, (raasp), bw. 1. raspen; 2. (heelk.) afschrapen (been,
tanden). * - ED, dw. bn. geraspt.
Raspatory, (raasp'-e- te -ri), s. (-ies), (heelk.) schraper
(werkt.), m.
Raspberry, s. (-ies), framboos, v. *- Busl, s. frambozeboom, m. *-- JAM, s. frambozen - confituur, v.
Rasper, (raasp'-ur), m. schraper, krabber (ook werkt.), m.
...ING, dw. bn. raspend. -, s. 1. (het) raspen; 2.
vijlsol, 0. -MILL, s. raspmolen, m.
Rasphouse, s. rasp-, tuchthuis, o.
Rasure,(ree'-zjur), s. 1. (het) schaven, schrappen,krabben;
2. uitgekrabde plaats, v.
Rat, (ret), s. 1. rat, v.; to smell a -, (Shak.) (spr.) lont
ruiken, onraad bespeuren; 2. (fig.) (gem.) uitgewekene,
vluchteling,m. *-' S BANE, s. (plant.) rottenkruit, o. -D,
(beend), bn. met róttenkruit vergiftigd. *-CATCHER, m.
rottenvanger, m. * - TAIL, S. (veearts.) rattestaart (paar
M. *--FILE, s.(werkt.) rattestaart (soort vijl),-dengzwl),
M. *-TRAP, s. rattenval, m. *-' S WINGS, s. mv. (ontl.)
breede moederbanden, m. mv.
Rat, (ret), ow. 1. afvallen (van een partij), overloopen; 2.
(drukk.) onder den prijs werken, knoeien.
Ratable, (ree' -ti-bl), bn., *...BLY, bijw. 1. schatbaar,
berekenbaar; 2. belastbaar; 3. evenredig.
Ratafia, (ret-e-fi'-e), s. ratafia (fijne likeur), v.
Ratan, (re ten') s. rotting, m. bamboes, o. v.
Ratany, (ret'-e -ni), s. ratania (Peruaansche plant), v.
•ateh, (retsj), s. (uurw.) schakelrad, o.
Ratchet, (retsj'-it), s. (uurw.) radtand, M. * -BRACE, S.
(stoornw.) ratel -, handvat, o. 5 -ENGINE, s. werktuig tot
radertanden, o. * -wHEEL, S. 1. tandrad; 2. (uurw.)
sluit -, schakelrad, o.
Ratchil, (retsj'-il), s. (mijnw.) steengruis, o.
Rate, (reet), s. 1. bedrag, o. gestelde prijs, m.; the - of
interest, de rentevoet, - standaard; - of exchange, wissel
atthat - tot dien prijs, op dien voet, (ook fig.) at a-koers;
great, high -, tot een hoogera prijs, - koers enz.; to be
sold at the - of, verkocht worden tegen (tot) denprijs
van; he lived at the - of ten thousand a year, hij leefde
op den voet van een jaarlijksch inkomen van tienduizend
pond sterling; to purchase at any -, tot Tederen prijs
koopen; at a cheap -, goedkoop; at to dear a -, tot een
te duren prijs; 2. graad, m. trap, orde, v. rang, m.
klas, soort, v.; a spirit of no common -, een niet alle daagsche geest; , first -, van de beste soort; a first lawyer, pianist, een uitstekend rechtsgeleerde, - pianist;
3. gang, spoed, m. verhouding, v.; many of the horses
could not march at that, velen der paarden konden dien
draf niet volhouden; at the - he goes on, naar den
spoed te oordeelen dien hij toont; at a furious -, in
vollen galop, in gestrekten draf; at a high -, te viervoet; (fig.) buitensporig, doldriftig; 4. rantsoen, o. portie;
5. belasting, taks, v. aanslag, m.; parish -s, town -s,
(kerkelijke) gemeente -, stadsbelastingen; highway -,
belasting tot onderhoud van bruggen en wegen; poor -,
armenbelasting; 6. (zeer.) vaart, snelheid, v.; at the of six knots, met zesmij.ls vaart; 7. (zeév.) rang, m. klasse
(van oorlogsschepen),v. charter, o.; f rst- ship, driedekker.
*-BOOK, s. kohier (der belastingen), o. 5 -PATER, m.
belastingschuldige (inz. van de armentaks), m. *-TITHE,
s. (landb.) veetiend, o.
Rate, (reet), bw. 1. schatten, taxeeren. aanslaan (in de
belasting); 2. belasten; 3. (zeev.) inschrijven op de scheepsrol; 4. doorhalen, bekijven, kapittelen. f-, ow. 1. aan -
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geslagen -, getaxeerd zijn; 2. voorkomen, gerangschikt
netelroos; to drive in a -, een roos doen inslaan; 2.
zijn (onder). *-D, ('-id), dw. bn. geschat enz.; zie RATE.
(kh.) satijn, o. *-, bn., * - LY, bijes. 1. vermetel, stout;
*-R, ('-ur), m. v. schatter, taxeerder, -ster, m. V. -, s.
2. onbedacht, voorbarig; - measures, voorbarige maat
dringend. *-HEADED, bn. doldriftig,-regln;3.(Shak)
(zeev.) first -, linieschip van het grootste charter.
vermetel. *-LING, m. 1. vermetele; 2. voorbarig mensch,m. Rath, (reth), s. heuvel, m. *-, bn. vroeg, vroegtijdig.
*- OF FITE, ('-of-fajt), s. (delfst.) (soort) granaat (van
Rash, (resj), bw. 1. in stukken snijden; 2. (fig.) in de
Zweden), v. * -RIPE, bn. vroegrijp.
pan hakken. 5 --ED, (resjt), dw. in stukken gesneden.
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spreken; 3. wanhopen; 4. to - at, uitvaren tegen; to Rather, (rath'-ur), bijw. 1. liever, eerder; men loved darkness
for, after, schreeuwen om; to - upon, dol verliefd zijn
- than light, de menschen hielden meer van duisternis
op.
*-, bw. door ijlhoofdigheid veroorzaken; passion
hij
zou
zich
dan van licht; he would - have submitted,
-s itself to rest, de hartstocht put zich uit door eigen
liever hebben willen onderwerpen; you had - have coffee,
geweld. *-D, (reevd), dw. geraasd enz.; zie RAVE, ow.
gij zoudt liever koffie willen hebben; had you - he were
living ? wenschtet gij hem liever in het leven te hebben ? Ravel, (rev' -ui), bw. 1. verwarren, verwikkelen, (ook fig.);
2. (in Noord - Amerika) afhaspelen, uitrafelen; to - out,
- not, liever niet; the - as, the - because, the - for,
ontwarren. *-, ow. 1. zich verwikkelen, verward raken;
te meer, daar; 2. tamelijk, o ja; are yos hungry? -,
2. afrafelen; to - out, rafelen. * -ED, ('-wuld), dw. bn.
hebt gij honger? ja, een weinig; she was - tall for lier
verward enz.; zie RAVEL, bw. en ow. * -ING, dw. bn.
age, zij was vrij slank voor hare jaren.
verwarrend enz. -, s. (het) verwarrén enz.; zie GAVEL,
Ratification, (ret- i -fi-kee'-sj un), s. bekrachtiging, v.
bw. en ow. -s, mv. gerafelde draden, m. mv.
Ratified, (ret- i -fajt), dw. bn. bekrachtigd; zie RATIFY.
Ravelin, (rev'-lin), s. (vest.) ravelijn, o.
*...TER, ('-faj-ur), m. v. bekrachtiger, -ster, m. v.
Ratify, (ret'- i -faj), bw. bekrachtigen, goedkeuren. * -ING, Raven, (ree'-vn), s. 1. raaf (vogel); 2. prooi; 3. roofzucht,
v. *--, bn. zwart als een raaf, gitzwart. *-'s DUCK, S.
dw. bn. bekrachtigend. -, s. (het) bekrachtigen.
(kh.) zwart zeildoek, o.
Ratihabition, (ret- i -he- bi' -sjun), s. goedkeuring, beRaven, (ree-vn), bw. 1. verslinden; 2. rooven, ontvoeren;
krachtiging, v.
3. to - down, up, (Shak.) opslikken, verslinden. *-,
Rating, s. (reet' -ing), dw. bn. schattend enz. *-, s.
ow. 1. gulzig zijn, azen op; 2. van roof leven. *-ED,
(het) schatten ens.; Zie RATE, bw. en ow.
('-und), dw. bn. verslonden enz.; zie RAVEN, bw. en ow.
Ratio, (ree' -sjo), s. 1. (wisk.)rede, v.; inverse -, omgekeerde
*-ER, (' -uur), m. v. 1. verslinder, -ster; 2. roover, roofrede; arithmetical -, arithmetisehe evenredigheid; geomester, m. v. -, s. roofvogel, m. 5 -IRG, dw. bn. verslintrical-,meetkunstige evenredigheid; 2. zetting.prijsbepadend, razend enz. -, s. (het) verslinden, azen op enz.;
ling, tarifeering; 3. rangschikking, classificatie; 4. bestrafZie RAVEN, bw. en ow. * -oLS, ('-e-nus), be., -LY, bijw.
fing,v. (gem.) standje, o. *-CINATE, (-SjUS' -i -net), OW.(W. g.)
verslindend, roofzuchtig; the - lion, de verslindende
redeneeren, gevolgen trekken. *--CENATION, (- sjus -i -nee'leeuw; - hunger, verslindende honger; - desire, verte sjun), s. redeneering, gevolgtrekking, v. * -CINATIVE,
rende lust. -NESS, s. gmv. 1. roofzucht, v.; 2. geeuw (-sjus'- i -ne -tiv), bn. redeneerend, gevolgen trekkend.
honger, m.
Ration, (ree' -sjun), s. (mil. en zeev.) rantsoen, o.
Rational, (resj'.e nul), bn., -LY, bijw. 1. redelijk, ver- Ravenna, (re- ven'-ne), s. (aardr.) Ravenna (Italië), o.
standelijk; 2. verstandig, wijs, rationeel; 3. (wisk.) even- Raver, (reev'-ur), m. v. ijlhoofdige, m. v. dolleman, ni.
matig, in rede staand. *-, s. redelijk wezen, o. *-E, Ravin, (rev'-in), s. 1. prooi; 2. roofzucht, v.
(-nee' -li), s. grondige uiteenzetting, v. 5 -IsM, (resj'-e -ne- Ravine, (re-wien'), s. bergkloof, v. -pas, m.
lizm), s. gmv. wijsbegeerte der rede, v. rationalisme, o. Raving, (reev'-ing), dw. bn. * -LY, bijw. razend enz.;
- mad, razend dol. *-, s. 1. (het) dol zijn; 2. (het)
* -IST, ('-ist), m. (wijsb.) rationalist, m. 5 -ISTIC, (-ist' -ik),
razen enz.; zie RAVE, ow. en bw.
-AL, bn.,- ALLY,(- ut - ik -e-1 i), bijw. rationalistisch. * -ITY,
Ravish,
(rev'-isj, bw. 1. - from, rooven (van); 2. (fig.)
o.
redeneering;
redeneervermogen,
s.
1.
-ti),-NESS,
(-el'- i
verrukken,vervoeren; to be -cd with joy, van vreugde ver 2. juistheid, v. (het) rationeele. 5 -IZE, (resj'-un-el-ajz),
voerd zijn; 3. schaken; 4. verkrachten (eene vrouw).* -En,
bw. tot het rationalisme overhalen.
Ratisbone, (ret'-is-boon), s. Regensburg (Beieren), o. j ('-visjt), dw. bn. 1. geroofd, verrukt; 3. geschaakt; 4. ver kracht. * -ER, ('-ur), m. 1. roover; 2. schaker; 3. ver I
Ratle, (retl), s. (zeev.) (liet) weven van het want.
krachter, m. * --ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. roovend;
Ratlins, (ret'-lins), s. mv. (zeev.) weeflijnen, v. mv.
2. verrukkend enz. -MENT, s. 1. (het) rooven enz.; 2.
Ratoon, (re- toen'), s. loot -, spruit (van suikerriet), v. 1
verrukking; 3. schaking; 4. verkrachting, v.
Ratteen, (ret- tien'), s. (kh.) ratijn (soort fijne baai), v.
Raw, (rao), bn., * -LY, bijw. 1. rauw, ongekookt ; ...TIMET, (-ti-net'), s. (kh.) ratinet, o.
neat, rauw vleesch; 2. onrijp, groen; 3. naakt; - flesh,
Ratting, (ret'-ing), dw. bn. overloopend, verzakend
lillend vleesch; 4. ziek; 5. (fig.) nieuw, groen; a - soldier,
enz. -, s. (het) overloopen enz.; zie RAT.
een jong soldaat, recruut ; - hand, (zeev.) baar (pas
Rattle, (ret' -ti ) , s. 1. geratel. geraas, o.; - of drums,
geroffel van trommels; 2. gerammel, o. (het) rammelen j aangeworven matroos); 6. nieuw, kersversch; 7. vochtig,
kalm; 8. onbereid: -- water, ongefiltreerd water; - metal,
(van ketens); 3. geklikklak (van wapenen); 4. geratel, geongelouterd metaal; - hide, ruwe huid; - silk, ruwe
rammel; 5. gebabbel, geschreeuw, o.; 6. ratel, v.; 7. rammelaar (van kleine kindertjes); 8. (gen.) rochel, m. zijde; - materials, grondstoffen; - spirits, onversneden
dranken ; - sugar, ruwe -, basterdsuiker. * -BONED,
rotheling, v.; -s, mv. (gen.) kroep (keelziekte), v.; 9.
bn. uiterst mager, vel en been. 5 -HEAD, m. weerwolf,
yellow-,( plant.) penningkruid,o. 5 -BRAINED, 5 -HEADED,
kabouter, m. *-HIDE, s. grove zweep, bullepees, V.
bn. lichtzinnig, uitgelaten, onbesuisd. 5 -GRASS, s. (plant.)
5 -ISH, bn. (w. g.) ruwachtig, koud. *-NESS, S. 1. rauw hondsgras, -kruid, o. *-HEAD, m. losbol, m. * -MOUSE, s.
vleêrmuis,v. *-SNAKE, s. ratelslang, v. -FERN, S. (plant.) 4 heid; 2. blootheid; 3. onrijpheid, (ook fig.); 4. nieuwheid,
onervarenheid; 5. (Shak.) overhaasting, v.
soort warenkruid, 0. *-ROÓT, S. (plant.) hondskruid van
Virginia, o. * -TRAPS, S. mv. 1. speelgoed, o.: put up your Ray, (ree), s. 1. straal, m.; calorific -, warmte - uitstraling;
pencil of -s, bundel stralen; visual -, gezichtsstraal; 2.
-, pak in uwe snuisterijen; 2. plunje, voddenkraam, v. '
streep, v.; 3. rog (visch), m.; electric -, sidderaal; 4. vinRattle, (ret'-tl), ow. 1. ratelen, rammelen; away -d the
graat (der visschen), v.; 5. lelie, v.; 6. lied, o. reizang
chaise, het voertuig rolde rammelend weg; 2. babbelen;
m. *-FORT, s. blauwe lelie, v. * -GOLD, s. bladgoud,
snateren; to - away, weg -, doorrammelen, doorsnateren;
5.
•
o. 5 -GRASS, s. (plant.) onkruid, n.; drunken -, dolik.
weeflijnen);
(van
4.
weven
(zeev.)
3. razen, tieren;
*- LESS, bn. stralenloos, dof.
to - in the throat, rochelen; heesch spreken. *-,
bw. 1. doen ratelen; 2. toegrauwen, - snauwen; to - I Ray, (ree), bw. en ow. 1. streepen; 2. (stralen) werpen,
schieten, stralen; Zie ARRAY. * -ED, dw. bn. gestraald. -,
it out against, uitvaren tegen; 3. doen suizen (de ooren);
bn. gestreept; - flower, gestreepte bloem.
to-away. door gekakel verj agen, naar buiten schreeuwen;
to - off, uitjouwen, den mantel vegen. *-D, dw. bn. j Raze, (reet), s. gemberwortel, m. *-, bw. 1. ontmantelen, sloopera, met den grond gelijk maken; 2. (fig.) uit bn.
I
gerateld enz.; zie RATTLE, ow. en bw. *...ING, des.
ratelend enz. -, s. (het) ratelen enz.; zie RATTLE. *-R, I roeien, vernielen; 3. - out, uitwisschen, uitvegen. *--,
ow. 1. (veearts.) • niet meer teekenen; 2. (ríjsch.) met
s. 1. ratelaar, m.; 2. (het) ratelende; 3. koets, v. rijtuig, o. 1
weinig gebogen pooten galoppeeren; 3. dicht langs gaan,
I
Rattoon, zie RATOON.
raseeren. *-D, (reezd), dw. bn. ontmanteld enz.
Raucity, (rao'- si -ti), s. schorheid, heesehheid, v.
Razee, (rezie'), s. (zeev.) geraseerd schip, o. * -, bw.
Raucous, (rao' -kus), bn. schor, heesch.
(zeev.) raseeren (een schip). *-D, dw. be. (zeev.) geRaught,(raoght), dw. bn. (oudt.) gereikt; zie REACH.
raseerd. * -ING, dw. bn. (zeev.) raseerend.
Ravage, (rew'-idsj), s. verwoesting, v.; the -s of time,
de verwoestingen van den tijd. *-, bw. verwoesten. Razing, (reez'-ing), dw. bn. ontmantelend enz. *-, s.
(het) ontmantelen enz.; zie RAZE, bw.
*-D, des. bn. verwoest. *-R, ('-ur), m. v. verwoester,
vernieler, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. verwoestend. -, Razor, (ree' -zur), s. 1. scheermes, o.; to have a -' set,
een scheermes laten aanzetten; 2. slagtand (van een
s. (het) verwoesten.
wild zwijn), m. *-BILL, s. vetgans (vogel), v. *-CLOTH,
Rave, (reev), s. (wag.) dekstuk, verhemelte (van een was. wrijfdoek, -lap, m. 5 -FISH, s. scheermesrug (vistb),
gen), o. *-, ow. 1. dol zijn, razen, ijlen; 2. onzin
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m. *- POUCH, s. barbiers -, scheerzak, M. *-SHELL S.
soort schelpdier, o. *- STRAP, S. scheer -, aanzetriem, m.
Razorable, (ree' -zur- i-bl), bn. scheerbaar.
Razored, (ree' -zurd), bn. scheermesvormig.
Razure, (ree' -zjur), S. zie RASURE.
Re, (ri), (voorvoegsel) weder. *-ABSORB, bw. weder opslurpen enz. * -ABSORPTION, s. wederopslurping,v.
S. 1. weder- toelating;2. weder -verschijning,v.terugkeer,m.
Reach, (rietsj), S. 1. uitgestrektheid, v.; 2. bereik, o.;
within the -, out of the - of, onder -, buiten het bereik
van; beyond --. buiten -, boven bereik; 3. (mil.) dracht,
V. (ook fig.), vermogen, o.; - of thought, scherpzinnigheid; 4. vinding; 5. list, kunstgreep, v.; 6. (het)
streven; 7. rechtlijnige stroomlengte ; 8. breedte van
den arm eener rivier; 9. poging om te braken, v.
Reach, (rietsj), bw. i. uitspreiden, ontvouwen ; trees
-'d their pampered boughs, de boomen breidden hunne
dikke takken uit; 2. voorop zetten, uitstrekken; - hither
your hand, steek uwe hand uit; 3. toedienen, voorhouden,
toereiken; he - ed me a full cup, hij reikte mij een volle
schaal; - me that book, reik mij dat boek; 4. bereiken;
we -ed Paris, wij kwamen te Parijs; the letter -ed me
at seven, ik ontving den brief te zeven uur; yours of
the .... -ed me in due time, uw geëerde van den ... is
mij ten behoorlijken tijde geworden; to - the ears of,
ter bore komen van; 5. raken, treffen; to - the ceiling,
den zolder raken; to - the point of excellence, de vol
bereiken: pleasures where nothing -es the-maktheid
heart, vermaken waarvan niet één het hart treft; to the intention of, de bedoeling treffen van; 6. misleiden;
7. grijpen, vatten; 8. to - down, van boven afnemen
(iets); to - forth, out, toereiken, uitstrekken; to fore
-, (zeev.) winnen op (in snelheid); to - out one's plate,
zijn bord voorhouden.
Reach, (rietsj), ow. 1. - to, zich uitstrekken, reiken (tot);
as far as the eye could -, zoo ver het oog reiken kon;
the top of the ladder -ed to heaven, (Bijb.) de top van
de ladder reikte tot aan den hemel; our annals - not
back to, onze jaarboeken stijgen niet hooger op dan tot;
boots -ing half way up the legs, laarzen te halver
hoogte van het been klimmend ; to - down to, nederdalen tot; 2. pogen -, zich moeite geven om te braken; 3. - into, dringen in; - after, - forth, reiken -,
grijpen naar; to - forward (up) into, doordringen
naar. *- ED, (rietsjt), dw. bn. uitgestrekt enz.; zie
REACH, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v. 1. die uitstrekt
enz.; 2. die bereikt enz.: zie REACH, bw. en ow.; 3. aan -,
toereiker, . -ster, m. v. * - ING, dw. bn. uitstrekkend
enz.; great men have - hands, (spr.) met de grootes is
het slecht kersen eten. -, s. (het) uitstrekken enz.
React, (ri-ekt') bw. en ow. 1. terugwerken (op); 2. nog
eens opvoeren, - spelen enz. *- IoN, (-ek'-sjun), s. 1.
terugwerking, v.; 2. tegendruk, wederstand, m. *- IvE,
bn., - LI', bijes. terugwerkend, wederstand biedend.
* -IvENESs, ('-iv -nes), s. gmv. zie REACTION.
Read, (ried), s. 1. raad, m.; 2. gezegde, o.
Read, (ried), bw. (onr. vt. en vdw. read), 1. lezen, voorlezen; to - Greek, Griekseh (kunnen) lezen; to - to
one's self, in zich zelven -, met de oogera lezen; to hear
the newspaper -, de krant hopren voorlezen; to one's self blind, zich blind lezen; - our anguish into
patience, lees ons voor en doe ons harteleed bedaren;
2. afkondigen (een huwelijk); 3. (fig.) bemerken, lezen
(in); I - abhorrence on thy brow, ik zie afschuw op uw
gelaat geschilderd; I'll - your thoughts, ik zal in uwe
gedachten lezen; he cannot - my heart, hij kan in mijn
hart niet lezen; who is 't can - a woman ? wie kan - raden
wat er in eens vrouw omgaat ? to - the hand, de hand
kijken, waarzeggen; 3. (fig.) vernemen, kennis verkrijgen
van; 4. voorlezingen -, cursus houden (over); to - a
course of geometry, cursus houden over meetkunde; she
was -ing a lecture on prudence to her niece, zij predikte
ingetogenheid aan hare nicht; these things - a memorable
lesson, dergelijke zaken dienen zeer tot leering; - them
a lecture, gij moet hun eens duchtig den tekst lezen;
5. gissen, vermoeden: 6. (met bijw.), to - again, over again,
herlezen, nog eens afkondigen (een huwelijk), herhalen
(een cursus); to - off, aflezen; to - on, verder -,voortlezen
enz.; to - out, uitlezen, overluid -, voorlezen, voor -, opzeggen; to - over, over-, doorlezen; to - over and over, lezen
en herlezen; to - up, harder -, luider lezen.
Read, (ried), ow. - to, 1. lezen (voor); to - from a book,

uit een boek voorlezen ; she employed me to - for
(to) her, zij bezigde mij om haar voor te lezen; while
this ballad was -ing, terwijl deze ballade werd (voor -)gelezen; I have - of a king, who, ik heb eens gelezenvan
een koning,die; she has only- ofpoverly in poetry, zij kent
de armoede alleen uit verzen; you wi ll be - o f in chronicle,
men zal van u in de kronijken lezen; 2. studeeren
(in); to - for the church, in de godgeleerdheid studeeren.
Read, (red), dw. bn. gelezen enz.; zie READ, bw. en ow.
*_, bn. gestudeerd, geoefend; to be well -, goed geoefend zijn; veel gelezen hebben. *- ABLE, ('- i - bl), bn,,
* -ABLY, bijw. leesbaar. -NESS, s. gmv. leesbaarheid, v.
Readeption, (ri-adepsjun), s. herkrijging, v.
Reader, (ried' -ur), m. v. lezer, -es, m. v.; gentle -, vriendelijke lezer; to be a good - of poetry, verzen goed voordragen, - opzeggen. *-, m. 1. (drukk.) corrector; 2.
voorlezer (in de kerk), m. *-, m. v. 1. voorlezer, -es (bij
rijke lieden), minnaar -, liefhebber -, minnares -, liefhebster van lezen, m. v.; 2. blokker, vlijtige student,

M. 5 -SHIP, ('-ur-sjip), s.voorlezerschap, o.
Readier, (red'- i -ur), bn. vergr. tr. gereeder; zie READY.
*...IEST, ('- i - est),

bn. overtr. tr. gereedst; zie READY.

Readily, (red'- i-li), bijw. 1. gereedelijk; 2. dadelijk; 3.
zonder moeite, zonder aarzelen, gaarne.
Readiness, (red' -i-nes), s. 1. vaardigheid, gemakkelijkheid , v.; - of mind, vlugheid -, levendigheid van geest;
- of reply, vaardigheid in het antwoorden; 2. tegenwoordigheid van geest, v.; 3. ijver, m. voorkomendheid,
v.; his - in doing it, zijne vaardigheid om het te verrichten; 4. gereedheid, v.; to be in - to, gereed zijn tot,
- om; he had got all in -, hij had alles in gereedheid;
to have something in -, iets gereed hebben (om te onthalen); he professed his full - to, hij betuigde volkomen
gereed te zijn om.
Reading, (reed'-ing), dw. bn. lezend enz. *-, bu. vlijtig,
leerzaam. *-, S. 1. (het) lezen enz.; zie READ, bw.; 2.
lectuur, leesstof, v.; 3, cursus, m.; 4. vergelijking, correctie (van drukproeven), v.; second -, tweede correctie;
5. studie, vlijt; a man of much -, een man van veel
belezenheid; 6. barometerhoogte, v. *. DECX, s. lezenaar,
M. * -LAMP, s. studeerlamp, v. *- ROOM, S. leeskamer,
v. * -STAND, s. leesstander, m.
Readjourn, (ri-ed jurn'), bw. weder verdagen. *...ADJUST, bw. weder te recht brengen. 5 ...ADMISSION. *...ADMITTANCE, S. weder-toelating, v. *...ADMIT, bw. weder
toelaten; zie ADMIT. *...ADOPT, bw. weder aannemen.
* ...ADORN, bw. weder versieren. * ... ADVERTENCY, S. herbeschouwing, herziening, v.
Ready, (red' -i), bn. en bijw. (readier, readiest), 1. vaardig; vlug; - wit, vlug verstand; - apprehension, levendig
begrip; - writer, vlug schrijver; 2. licht, gemakkelijk; consent, vaardige toestemming; a - way, een gemakkelijk
middel; the readiest way, (fig.) de kortste weg; - admission,
gemakkelijke toegang; to find a - market, (kh.) een goede
markt vinden; 2. (kh.) comptant, gereed; - money, gereed
geld; I pay - money, ik betaal comptant; - payment,
comptante betaling; 4. ijverig, gereed; he is - to die
rather than to deny his faith, hij zou liever willen sterven
dan zijn geloof verzaken; 5. geneigd; - to impute blame
to others, geneigd 'om de schuld op anderen te werpen;
6. gereed, bereid; - for sea, (zeev.) zeilklaar, zeilree;
- about! klaar om te wenden! get -- the boat! roeiers
vol ! be -- to open the door, wees gereed de deur te
openen; to get -, to make -, gereed -, klaar maken;
get - to set out, houd u gereed te vertrekken; make -!
fire !. legt aan ! vuur ! 7. op het punt; he was - to starve,
hij stierf bijna van honger; 8. dicht bij, voor de hand,
eerst; the readiest weapon that his fury found, het eerste
het beste wapen dat hij in zijne woede vond. *---ARMED,
bn. van hoofd tot teen gewapend. 5 -COOKED, bn. klaar
om te eten. *-MADE, bn. gemaakt; - clothes, gemaakte
kleederen. *--MONEYED, bn. in het bezit van comptant
geld. * -WITTED, bn. levendig van geest, onvervaard.
Reaffirm, (ri-ef-furm'), bw. weder bevestigen; zie AFFIRM.
*--ANCE, S. weder - bevestiging, v.
Reagent, (xi -e' -dj ent), s. (scheik.) re -agens (terugwerkend vocht), m.
Reaggravation, (ri-e-ghre-wee'-sjun), s. (r. k.) laatste
vermaning (alvorens den kerkban uit te spreken), v.
Reak, (riek), s. riet, o. bies, v.
Reaks, (rieks), s. mv. verwarring; to play -, twist zoeken; in de war sturen, opspelen.
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Real, (ri'-ul), bn., *-LY, bijes. 1. wezenlijk; -
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life, het 1 me, ik viel hem te voet, hij hielp mij weder op; 3. (fig.)
stoffelijk leven; the - presence, (godg.) de vleeschelijke
verheffen, oprichten (den geest, het gemoed); 4. (jag.) optegenwoordigheid (van Christus in het H. vormsel); 2.
jagen (wild); 5.opvoeden (kinderen); 6. kweeken, bouwen
echt, onvervalscht, waar; -Madeira, echte Madera (wijn);
(planten); 7. fokken (dieren); 8. to - up, opheffen, doen
she appears in her - character, zij vertoont zich in haar
opstaan; opvoeden; aankweeken; to - up to virtue, tot
waar karakter ; 3. (recht.) reëel; - action, reëele actie; deugd kweeken; to - up again, weder oprichten. *-, ow.
pleading, dingtaal; 4. (recht.) onroerend; - estate, onroe- (rijsch.) steigeren. *-ED, (rierd), dw. bn. opgeheven enz.
rende goederen; - assets, onroerend actief, - bezit; 5.
ING, dw. bn. opheffend enz. -, s. (het) opheffen enz.
(kh.) comptant; - money, klinkende munt, specie; - Rearmouse, (rier-mous), s. vledermuis, V.
price,wezenlijke -, comptante prijs; - security,hypotheek, i Reaseend, (ri-es-send'), ow. weder opstijgen enz. * AS
schepenkennis, kusting, pand; - syrup, suikersiroop,
CENSION, s. weder- opstijging, v.
melasse; - tare, tarra van het netto gewicht; 6. (muz.) Reascent, (ri-es-sent'), S. berghelling, v.
obligaat; - part, obligaatpartij.
Reason, (ri'-zun), s. 1. rede, v. verstand, o.; deprived of
Real, (ri'-ul), s. reaal (Spaansch wisselgeld = 11 cent
-, van rede ontbloot; to loose one's -, zijn verstand verNed. ongeveer), m.
liezen; 2. gezond verstand; to talk -, verstandig spreRealgar, (ri-el'-ghur), s. (scheik.) rood rattenkruit, o.
!
ken; 3. recht, o. ; to have - on one's side, het recht op
Realism, (re-el-ism), s. gmv. leer -, stelsel der realiszijne zijde hebben; in -, in all -, rechtmatig, redelij ten, v. o. realisme, o. 0 ...IST, M. realist, m. *...ISTIC, ; kerwijze; as in -, zoo als recht (billijk) is; I will give
(-ist' -ik), bn. realistisch.
'
kin, any thing in -, ik zal hem alles redelijkerwijze
Reality, (ri-el'--ti),
i
s. (-ies); 1. wezenlijkheid, werkelijk- j toestaan; with good -, op goede gronden; it were but
heid, v.; 2. (wijeb. en kunst.) realisme, o.; 3. (recht.)
- that, het ware niet meer dan billijk dat; it stands
(het) onroerende. *...IZATION, (- i-zee'-sjun), s. 1. verto -, de billijkheid eischt het; it is out of all -, het
wezenlijking; 2. (kh.) plaatsing (van kapitalen); 3. (kh.)
is tegen alle recht en rede; to bring to -, tot rede brenverzilvering, v. 5 ...IZABLE, (-iz'- i - bl), bn. 1. te verwezengen; to yield (listen, hearken) to -, naar rede luistelijken; 2. (kh.) teplaatsen;3.verzilverbaar,verhandelbaar. i ren; 4. reden, oorzaak, beweegreden, v. grond, m.; for
Realize, (ri'-e-lajz), bw. 1. verwezenlijken; his hopes never
a good -, om een gegronde reden ; with still greater -,
could be -d, zijne verwachtingen konden nimmer worden
met nog meer reden; te eerder; you ask me my -s, gij
verwezenlijkt; 2. (kh.) plaatsen, vastzetten (kapitalen);
vraagt mij naar mijne beweegredenen; by - of sickness,
3. verzilveren, te gelde maken; 4. trekken (uit); to wegens ziekte; by - of health, om redenen van gezondmuch profit from, veel voordeel trekken uit, goede winst
heid; there was no - to dread, er was geen reden tot
maken bij; 5. (wijsb.) zich voorstellen. *-D, ('-ajzd), dw. ! angst; I have - to suspect this fellow, ik-heb reden dien
bn. verwezenlijkt enz.; zie REALIZE. *...TNG, dw. bn.
kerel te mistrouwen; you have - for alarm, gij hebt
verwezenlijkend enz. -, s. (het) verwezenlijken enz.
grond u ongerust te maken; there is every -for believing,
Reallege, (ri-el-ledsj'), bw. op nieuw -, weder beweren,
er bestaat alle reden om te gelooven; to give - to hope,
- aanvoeren enz.
reden geven om te hopen; 5. redendering, v.
Really, (ri'-e-li), bijw. wezenlijk, waarlijk, inderdaad; " Reason, (ri'-zun), ow. 1. rede -, verstand gebruiken; 2.
why -! wel zeker; Zie REAL, bn.
redeneeren, redekavelen; to -right, wrong, juist -, valsch
Realm, (relm), s. koninkrijk; (fig.) rijk, gebied,o. *-BOUND- [ redeneeren; brute natures that cannot be --ed with, onbeING, bra. een rijk begrenzend.
schaafde wezens waarmede niet te redeneeren valt; 1
Realness, (ri'-ui-nes), s. zie REALITY. 5 ...TY, S. (oudt.)
-ed thus with myself, ik redeneerde aldus met mij zelven;
innigheid, trouw, v.; zie REALITY.
he -ed that S. might be asleep, hij zeide tot zich zelven
Ream, (riem), s. riem (papier), m.; twenty -, twintigriem.
dat S. kon ingeslapen zijn; I -ed with him about this
-, bw. uitboren. *-FD, dw. bn. uitgeboord. *-ING,
matter, ik redeneerde met hem over dat punt; I was
dw. bn. uitborend. -, s. (het) uitboren, uitboring, v. 1
endeavoring to - with her, ik trachtte met haar te
Reanimate, (ri-en'-i-met), bw. weder bezielen, doen herredeneeren, - haar te doen begrijpen dat; this is impossible
leven enz. 5 ...ANIIiATION, s. weder-bezieling, herleving,
to be -ed against, het is onmogelijk daartegen iets in
V. *...ANNEX, bw. weder aanhechten. *...ANNEXATION, S.
te brengen; 3. (oudt.) spreken. *-, bw. 1. beredeneerenr
weder-aanhechting, v.
behandelen; 2. overreden, overtuigen ; I have endeavored
Reap, (riep), bw. en ow. 1. oogsten; to - the harvest,
to - myself into doing more, ik trachtte mij zelven te
den oogst maaien; to - a good harvest, een goeden oogst
overreden meer te doen; the daughter could not be -ed
inzamelen; to -- down, afmaaien; 2. (fig.) inzamelen,
out of her alarm, de dochter liet zich haren angst niet
plukken. oogsten; to - great honors, groote eerbewijzinwegredeneeren; to - down a passion, een hartstocht door
gen oogsten. 5 -ED, (riept), dw. bn. geoogst enz.; zie
redeneering overwinnen; to - one out of a plan, iemand
REAP, bes. *-ER, ('-ur) m. v. oogster, oogstster, maaier,
overreden van een plan af te zien. *-ABI.E, ('-i-bl), bn.,
maaister, m. v.
5-ABLY. bijw. 1. re delijk, met rede begaafd; 2. verstandig,.
Reaping, (riep'-ing), des. bn. oogstend enz. *-, s. (het)
-lijk; 3. redelijk, billijk, rechtmatig; 4. gepast, voldoende.
oogsten enz.; zie REAP, bw. en ow. * -FORx, s. (landb.)
-NESS, S. 1. verstandelijk vermogen, o.; 2. redelijkheid,
riek, hooivork, v. *-HOOK, 5 -SICKLE, S. sikkelzeis,v.
billijkheid; 3. matiging, v. *-ED, ('-zund), dw. bn. ge* -TIME, S. oogsttijd, m.
redeneerd enz. *-ER, ('-ur), m. v. 1. redeneerder, -ster;.
Reapparel, (ri-ep-per'-il), bw. op nieuw -, weder klee2. prater, praatster, praatal, m. v. -, m. denker, m.
den, - uitdossen enz. *...APPEAR, ow. weder verschijnen.
*-ING, dw. ho. redeneerend enz.-, s.1. (het) redeneeren
-Al CE, s. weder- verschijning, v. *...APPLICATION, S. 1.
enz.; 2. redeneering, sluitrede; 3. bedenking; 4. verstandsweder-toepassing, v.; 2. hernieuwd aanzoek, 0.; zie AFontwikkeling, v.
PLICATION. *...APPLY, bes. 1. weder toepassen; 2. weder Reasonless, (ri'-zun-les), bra. 1. redeloos; 2. zonderreden,.
richten (tot). -, ow. 1. zich weder toeleggen; 2. zich
zonder oorzaak.
weder wenden (tot) enz. 5 ...APPOINT, bw. weder be- Reassemblage, (re-es-sem'-blidsj), s. hereeniging,wedernoemen, - vaststellen, - bevelen, - aanwijzen,- bestellen:
vereeniging, -vergaring, v. 5 ...ASSEMBLE, (-es-sem'-bl), bw.
zie APPOINT. -MENT, s. weder-vaststelling, -benoeming
weder-bijeenbrengen enz., -vergaren. *..ASSERT, (-es-curt')
enz., v.; zie APPOINTMET.
r
weder
bw. 1.
eischen; 2. weder beweren; 3. weder verklaRear, (nor), s. 1. (mil. en zeev.) achterhoede, v.; to briny
ren enz.; zie AssERT. *...ASSIGN, (-es-sajn'), bw. 1. weder
up the -, de achterhoede vormen; in the -, bij de
dagvaarden; 2. weder toepassen; 3. (recht.) het afgestane
achterhoede; 2. (fig.) laagste rang, achtergrond, m. teruggeven, weder afstaan enz.; zie ASSIGN. 5 ...ASSIMILATE,
* -ADMIRAL, m. schout-bij -nacht, M. *_AXLE-TREE, S.
bw. weder overeenbrengen (met) enz. *...ASSUME, bw.
achteras van een rolpaard, v. * -DIVISION, s. (zeev.) , weder opnemen enz. *...ASSVnANCE, s. (kh.) herverzekeachterste linie-eskader, o. 5 - GUARD, s. achterhoede, v. ! ring, v. *...AssuRE, bw. 1. moed inboezemen, - inspreken;
*-*
LINE,. S. achterste gelid, o. - MOUSE, s. vledermuis,
2. (kh.) herverzekeren. -R, m. (kh.) berverzekeraar, m.
v. *-RANK, *_WARD, S. 1. achterste gelid, o.; 2. (fig.)
...ING, s. (kh.) (het) herverzekeren.
laatste rang, m. einde, slot, o.
j Reasty, (ries'-ti), bn. ransig. *..:TINESS, S. ransigheid, v.
Rear, (vier), bw. 1. - to, verheffen (tot); to - the steps, Reate, (riet), s. (w. g.) bies, v. riet, o.
naar boven klimmen; the beast -ed himself an end on his I Reattach, (re-et--tetsj'), bw. weder aanhechten, - vastmahind legs, het dier hief zich op zijne achterpooten op; 2.
ken enz.; zie ATTACH. *...ATTEMPT. bn. weder pogen,
weder oprichten, doen opstaan; at his feet I fell, he -ed
- trachten te.
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Reave, (riev), bw. (Shak.) zie BEREAVE.
Reavow, (ri-e -wo'), bw. weder bekennen.
Rebaptism, (ri-bep'-tism), *...BAPTIZATION, (-bep-ti-zee'sjun), s. her-, wederdoop m. *...BAPTIZE, bw. her-,
wederdoopen enz.
Rebate, (ri-beet'), s. 1. verstomping, v.; 2. afslag, m.
vermindering, V. (kh.) rabat, o. rafactie, v.; 3. (wap.)
aanvoegsel, o.; 4. (rek.) rabat -, tarra-rekening; 5. (timm.)
groeve, v. *-, bw. 1. verstompen; 2. aftrekken, afslaan,
(kh.) rabatteeren; 3. (timm.) groeven, ploegen. *- D,
(-beet'-id), dw. bn. afgetrokken enz.; zie REBATE. *...ING,
dw. bn. aftrekkend enz. * -MENT, S. 1. (het) aftrekken
enz.; 2. afslag, m. (kh.) rabat, o.
Rebato, (ri-bee'-to), s. bef, v.
Rebecca,(ri- bek' -ke), v. 1. Rebekka (v.n.);2.geheimzinnige
partijnaam van zek. Engelsche opstandelingenin 1839,m.
Rebeck, (ri' -bek), s. (oudt. muz.) driesnarige viool, v.
Rebel, (reb'-el), m. 1. opstandeling, oproerling; 2. ontrouw leenman, m. *-, bn. - to, oproerig, muitend.
Rebel, (ri- bel'), ow. - against, opstaan (tegen), oproerig
worden, zich verzetten. *- LED, (-beld'), dw. bn. opgestaan. * -LER, ('-lur), m. opstandeling, oproerling, m.
*-LING, dw. bn. opstaand, muitend.
Rebellion, (re -bel'-jun), s. opstand, m. oproer; verzet,
o. muiterij, v.; commission of -, bevel van aanhouding,
0. *...LIOUS, (- bel'-i- us),bn.,-LY,bijw. oproerig,wederspannig. -NESS, S. gmv. oproerigheid, wederspannigheid, v.
Rebellow, (ri- bel' -o), ow. weder loeien enz. *...BLESS,
bw. weder -, opnieuw zegenen. *...BLOSSOM, ow. weder
bloeien enz. *...BOATION, (-bo-ee'-sjun), s. (het) herhaald loeien. *...BOIL, bw. en ow. weder koken.
*...BOUND, s. 1. terugsprong, m. weerkaatsing, v.; 2.
terugslag, m. -, bw. 1. weder opspringen; 2. terugkaatsen (van geluid); 3. - iepen, terugspringen, - schieten;
4. doen terugspringen; 5. (fig.) terugzenden; the vales
his voice -, (dicht.) de valleien zenden zijnen galm terug.
*...BRACE, bw. 1. weder vastmaken; 2. weder aantrekken; 3. weder spannen. *...BREATHE, ow. weder ademen,
- adem halen, herademen.
Rebuff, (ri-buf'), s. 1. afstoot, m. afwering, v. wederstand,
m.; 2. weigering, v. (het) neen, (gem.) blauwe scheen,
m. *-, bw. 1. terugstooten, afweren; 2. barsch weigeren,
afwijzen. * -ED, (-buft'), dw. bn. teruggestooten enz.;
zie REBUFF. * ...BUILD, bw. onr. herbouwen enz.; zie
BUILD. -ER, m. v. herbouwer, -ster, m. v.
Rebukable, (ri-bjoe'-ki-bl), bn. laakbaar, berispelijk.
Rebuke, (ri-bjoek'), s. 1. berisping, V. verwijt, o. blaam,
m.; to met with a -, een verwijt -, eene berisping beloopen; to be without -, zonder verwijt -, vlekkeloos
zijn; 2. straf, kastijding; 3. afwijzing, weigering, v. 5-FUL,
('-foel), bn., -LY, bijw. vol verwijtingen.
Rebuke, (ri-bjoek'), bw. 1. verwijten, berispen, laken,
(gem.) doorhalen, kapittelen; it is the devil rebuking sin,
(spr.) de pot verwijt, den ketel dat hij zwart is; Iyently
-d their sorrow, op vriendelijken toon laakte ik hun
verdriet; he -s the fever, (Bijb.) hij gebiedt over de
koorts; 2. kastijden, bestraffen. *- D, (bjoekt'), dw. bn.
berispt enz.; zie REBUKE. *- R, ('-ur), m. V. verwijter,
berisper, -ster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY, bijes. ver
-wijtendz.,s(h)
verwijten enz.; zie REBUKE.
Rebullition, (ri- bul -lisj'-un), s. 1. koking, opkoking;
2. (fig.) opwelling, opbruising, v.
Rebuoy, (ri-boj'), bw. 1. weder staande houden; 2. (fig.)

terugroepen; to - to life, tot het leven terugvoeren,
de levensgeesten weder opwekken. *-ABLE, ('- i -bl), bn.
1. terug te roepen; 2. herroepelijk. *-ED, (-caold'), dw.
bn. teruggeroepen enz. 5 -ING, dw. bn. terugroepend
enz. -, s. (het) terugroepen enz.
Recant, (ri- kent'), bw. 1. intrekken (eene verklaring); 2.
moederspreken, loochenen enz.; zie RECALL. *-, OW. zijne
woorden intrekken; (fig.) (gem.) kleine broodjes bakken.
* -ATION, (-tee'-sjun), s. intrekking van woorden enz.,
herroeping, v.; to read one's -, herroepen wat men gezegd heeft. * -ED, dw. bn. herroepen enz.; Zie RECANT,
bw. en ow. *-ER, ('-ur), m. v. 1. intrekken, verloochener, -ster (van vroegere gezegden), m. v.; to play the
-, zijne woorden herroepen; 2. afzweerder, -ster, m. v.
* -ING, dw. bn. intrekkend enz. -, s. (het) intrekken
enz.; zie RECANT. * ...CAPACITATE, bw. (recht.) weder bevoegd maken enz.; Zie CAPACITATE. 5 ...CAPITULATE, bw.
weder opnoemen, recapituleeren enz. ION, s. weder
recapitulatie, v. *...CAPITULATORY, (-ke-pit'--opnemig,
joe-lee'- te -ri), bn. weder opnoemend. *...CAPTION, s. herneming, weder - inbezitneming, v. *...CAPTOR, m. hernemer,
M. *... CAPTURE, S. 1. herneming, v.; 2. (het) hernomene;
salvage upon-, (recht.) hernemingsrecht (op zee). -, ow.
hernemen enz. *...CARNIFY, bw. weder tot vleesch maken.
*...CARRIED, dw. bn. teruggebracht. *...CARRY, bw. terug
voeren, - leiden enz. *...CAST, bw. 1. her-,-breng,
oversmelten, overgieten; 2. weder uitwerpen; 3. weder
vormen; 4. weder berekenen; 5. weder de rollen verdeelen; 6. to - the skin, op nieuw van huid verwisselen.
-, dw. bn. hersmolten enz.; zie RECAST.
Recede, (ri-sied'), ow. - from, 1. terugwijken, zich verwijderen; 2. (fig.) zijne woorden terugnemen, (gem.)
achteruit krabbeleil; to - from a proposition, een voorstel
intrekken; 3. afzien (van een eisch). *-, bw. weder
afstaan. *- D, ('-id), dw. bn. 1. teruggeweken; 2. teruggenomen enz. *...ING, dw. bn. 1. terugwijkend; 2. terugnemend enz. -, s. (het) terugwijken enz.
Receipt, (ri'-siet), s. 1. ontvangst, v.; to acknowledge the
- of a letter, de ontvangst van een brief berichten;
on - of, bij de ontvangst van; to be in due - of,
behoorlijk ontvangen hebben; 2. tolkantoor: 3. (apoth.)
recept; 4. ontvangbewijs, recu, o. quitantie, v. recepis, o.;
stamp-, gezegelde quitantie; on taking his - tegen zijne
quitantie; - in part, ontvangst op rekening. *-, bn.
voldaan (onder rekeningen); - in full, - full of all
demands, ten volle betaald tot lieden, tot afdoening van
saldo; to give a - for, to put a - to, voldaan teekenen; quitantie geven van. *-, s. ontvangst, recette; weekly
-, wekelijksche ontvangst. *-BooK, s. 1. boek van
ontvangst; 2. huis -, huishoudingboek, o. *-STAMP, S.
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oprichten, opbeuren.
Rebury, (ri-ber' -i), bw. weder begraven.
Rebus, (ri'-bus), s. (mv. -es), 1. figuren - raadsel, o. rebus,
m.; 2. (wap.) sprekend wapen, o.; 3. (oudt. scheik.) zure -,
geschifte melk, v.
Rebuse, (ri-bjoes), bw. foppen, misleiden.
Rebut, (ri-but'), bw. terugstooten, - drijven. *--, ow. 1.
(oudt.) terug -, aftrekken; 2. (recht.) antwoorden, dupliek
pleiten. * -TED,('-tid), dw. bn. teruggestooten enz.* -TER,
('-ur), s. (recht.) dupliek. v. weder - antwoord, o. ; to put
in a -, dupliek pleiten. *- TING, dw. bn. terugstootend
enz. -, s. (het) terugstooten enz.; Zie REBUT.
Recaleitration, (ri-kel -si -tree'-sjun), s. terugstoot,
terugduw, m.
Recall, (ri-kaol'), s. 1. terugroeping; 2. herroeping; 3.
intrekking -(van een gezegde), v.; 't is past -, het is
onherroepelijk. *-, bw. 1. herroepen (eene wet enz.); 2.
intrekken (eene belofte enz.); 3. terugroepen (een afgezant, troepen enz.); (fig.) to - to mind, in het geheugen

quitantiezegel, o.
Receipt,(ri- spet'), bw. quitantie geven, voor voldaan teekenen. *-ED, dw. bn. voor voldaan geteekend.*-ER,('-ur),m.
(recht.) ontvanger, verkrijger(van geconfisqueerd goed),m.
Receivable, (ri-siev'- i -bl), bn. ontvangbaar, te ontvangen, vervallen (van wissels); bills- book, (kh.) acceptatieboek, o. 5 -NESS, *...BILITY, (-e-bil'i-ti), s. gmv. ontvang
-barheid,v.(t)
vervallen.
Receive, (ri-siev'), bw. 1. ontvangen, toelaten; he was
-d by, hij werd ontvangen door; to be -d up in heaven,
(dicht.) in den hemel worden opgenomen; 2. krijgen
(geld, eene wond enz.); 3. ondergaan (eene beleediging);
4. in ontvangst nemen (stukken enz.); 5. (recht.) helen
(gestolen voorwerpen). *- D, dw. bn. ontvangen enz.;
zie RECEIVE, bw. -, bn. voldaan (onder rekeningen).
if-DRESS, S. wat algemeen geloofd wordt, - ingang vindt.
*-R, ('-ur), m. v. 1. ontvanger, -ster; 2. (kh.) geadresseerde; 3. (recht.) heler, heelster (van gestolen voor
avondmaal wordt-werpn);4.comiuat,den
toegelaten, m. v. -, s. 1. (scheik.) recipiënt, m.; 2. (nat.)
klok van de luchtpomp, v. *...ING, dw. bn. ontvangend
enz. -, S. (het) ontvangen enz.; zie RECEIVE. - HOUSE,
s. brievenbus, v. hulpkantoor (der posterij enz.), o.
-SHIP, S. (zeev.) kostschip, o.
Reeelebrate, (ri-sel' -i -bret), bw. weder vieren enz.; zie
CELEBRATE enz.
Recency, (ri- sen'-si), s. gmv. nieuwheid, jonge dagteekening, v.
Recense, (ri- sens'), bw. herzien. *...ION, (- sen' -sjun), s.
1. herziening, v. onderzoek, o.; 2. telling, monstering,v.
Recent, (ri'-sent), bn., * -LY, bijw. 1. nieuw, pas geleden, onlangs, pas, jongstleden; - event, kort geleden
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voorval; - wound, • verscho wond; -' news, laatste -,
(muz.) tot het recitatief behoorend, bij wijze van reeljongste tijding; - from the storm, pas aan den storm
tatief. *...TIVO, (-ti'-vo), s. (muz.) recitatief, o.
ontkomen; until -ly, tot in den jongsten tijd; 2. nieuw, Recite,,(ri-sajt'), s. zie RECITAL. *--, bw. 1. voorlezen; 2.
modern. * -NESS, s. 1. gmv. nieuwheid; 2. jonge dagteeaanhalen, overlezen; 3. verhalen, verslag geven van;
kening; 3. verschheid (eener wond), v.
4. verhooren (eene les enz.); 5. opsommen (feiten enz.).
Receptacle, (ri- sep'-ti-kl), s. 1. vat, o. vergaarbak, be-, ow. 1. iets opzeggen, reciteeren; 2. eene les -, eene
rol verhooren. -D, ('-id), dw. bn. voorgelezen enz.;.
houder; 2. (ontl.) zak, m. blaas, v.; 3. (plant.) honigkelk, m.; 4. (scheik.) distilleerkolf, v.
zie RECITE, bw. en ow. *-R, ('-ur), m. v. 1. voorlezer, -es; 2. verhaler, verhaalster; 3. verslaggever,
Receptacular, (res-ip-tek' joe-lur), bn. (plant.) tot een
honigkelk behoorend.
-geefster; 4. verhoorder, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
Receptary, (res'-ip- te-ri), s. (het) ontvangene. *...IBILIvoorlezend enz. -, s. (het) voorlezen enz.; zie RECITE.
TY, (ri-sep -ti-bil' i-ti), s. ontvankelijkheid, vatbaarheid Reck, (rek), ow. - of, zich bekreunen: (om); of night it
om te ontvangen, - op te nemen, v.
-s me not, wat geef ik om den nacht? what - is it? wat
Reception, (ri-sep'-sjun), s. 1. ontvangst, opname; 2.
is er aan gelegen ? they - not of much blood, weinig
toelating; 3. ontvangst, v. onthaal, o.; to give one a kind
bekreunen zij zich om bloed. *-, bw. achten, tellen;.
-, iem. vriendelijk onthalen; a cold -, een koel ontnot -ing danger, geen gevaar tellend. 5 -LEss, bn.,
haal; 4. algemeen verspreide mooning, v. *...IVE, ('-tiv),
-LY,bijW. zorgeloos,onverschillig,onbekommerd. 5 -LEssbn. - of, ontvankelijk, toegankelijk. -, s. oponthoud,
NESS, S. zorgeloosheid, onverschilligheid, v.
o. schuilhoek, m. verzamelplaats, v. -NESS, *...IVITY, Reckon, (rek'-un), bw. 1. uitrekenen, berekenen; to (-tiv'-i-ti), S. gmv. ontvankelijkheid, toegankelijkheid, v.
again, op nieuw uitrekenen; 2. (zeev.) gissen (de vaart
5 ...ORY, (-sep'-te-ri), bn. algemeen aangenomen.
enz.); schatten, achten, rekenen voor, beschouwen als;.
Recess, (ri-ses'), s. 1. terugwijking, v. af-, terugtocht, m.;
3. rangschikken, tellen (onder); 4. to - over, doorrekethe - of the tides, de val van den vloed; 2. afzondering,
nen; to - up, optellen; (fig.) opnoemen. k -, ow. 1.
v. schuilhoek, m.; good verses require -, om goed te
tellen, rekenen (met); -ing from, te rekenen van; we
dichten moet men afgezonderd zijn; sweet -, de zoete
will - together at the end of the year, op het einde van
afzondering; 3. opschorting, verdaging, v. reces (van
het jaar zullen wij te zamen rekenen; to - without one's
vergaderingen enz.), o.; 4. vacantie, v.; Midsummer -,
host, (spr.) de rekeningbuiten den waard maken; 2. -for,
Christenas -, Juni-, Kerstmis-vacantie; 5. (fig.) plooi,
boeten -, betalen voor; they slaall - for it one day, eens
v. schuilhoek (van het hart), m. geheim (der wetenschap),
zullen zij het ontgelden; 3. peinzen, nadenken; 4. zich
o.; 6. (bk.) hoek, m.; 7. (stoomw.) sleuf, v. rand, m.; to
voorstellen, meenon, gelooven; you are Dutchman,I- ?gij
it into -, in een rand zetten; 8. smeltkroes, m. *-ION,
zijt een Hollander, naar ik gis; I -, you are right, ik
(-sesj'-un), s. 1. terugwijking, afzondering, v.; 2. - from,
geloof date gij gelijk hebt; 5. - on, upon, rekenen -, eerafstand (van); 3. teruggave (van veroverd land); 4. (sterr.)
ti ouwen -, staat maken (op); I do not - upon it, ik
recessie (achterwaartsche beweging), v.
reken er niet op; they -ed upon obtaining a favorable
Rechabites, (ri'-keb-aitjs), mv. 1. Rechabieten (zek.
decision, zij rekenden op het verkrijgen eener gunstige
oud-Joodsche stam); 2. onthouders (van allen sterken beschikking. 5 -ED, ('- kund), dw. bn. gerekend enz.;
drank), m. mv.
zie RECKON, bw. en ow. *--ER, ('-ur), m v. rekenaar,
Rechange, (ri-tsj eentsj'), bw. 1. weder veranderen; 2. (kh.)
-ster, m. v.; to be a good -, een goed rekenaar zijn;
herwissel trekken. *-MMAST, S. (zeev.) noodmast, m.
ready -, vlugge rekenaar; (fig.) rekenboekje.
*...CHARGE, s. 1. (recht.) tegenbeschuldiging, v.; 2. (mil.) Reckoning, (rek'-un-ing), dw. bn. berekenend enz. *-, s.
hernieuwde aanval, m.; 3. herlading, v. -, bw. op nieuw la- . 1. (het) rekenen enz.; 2. rekening, v. staat, m.; 3. short-s
den, herladen. *...CHARTER, s.hernieuwd privilege,o.-,bw.
make long friends, (spr.) korte rekening lange vriendschap;
1. (zeev.) weder uitrusten, - charteren; 2. nieuwe privileges
to be out in one's -, (spr.) de plank mis zijn; there will bea
schenken aan. *...CHASTENED, bn. weder getuchtigd.
day of - sooner or later. eens zal de dag der afrekening
Recheat, (ri-tsjiet'), s. (jacht.) afroep, m. rappel, o. *-,
komen; 3. gelag (in Bene herberg enz.), o.; 4. berekening,
ow. rappel blazen. *...cHoosE, bw. weder uitkiezen
uitcijfering; 5. achting, rekening, v.; to make no - of,
enz.; zie CHOOSE, bw.
geen acht slaan op, geen werk maken van; 6. (zeev.)
Recidivate, (res-i-daj'-wet), ow. 1. terugvallen (tot debestek, o. gissing, v.; dead -, gegist bestek; -off,
zelfde misdaad); 2. terugkeeren (van ziekten enz.).
misgissing, v. 5 -BOOK, s. (kh.) rekening-, factuurboek,
...VATION, (re-sid-i-wee'-sjun), s. weder-instorting, v.
o. 5 -DA-Y,S.1. rekendag; 2. boetedag, m. *-up, s.
...vous, (-daj'-wus), bn. weder-instortend.
optelling, v.
Recipe, (res'- i -pi), s. (apoth.) recept, o.
Reclaim, (ri-kleem'), s. 1. verbetering, hervorming; 2.
Reeipieney, (ri-sip' j en-si), s. ontvangst, v.; (het) ontterugontvangst, v. *_CHARGES, S. mv. (recht.) kosten van
vangen. *...ENT, (-sip' jent), m. ontvanger, m. -, s.
eisch. m. mv. 5 -LES5, bn. 1. niet weder eischbaar; 2.
(scheik.) kolf, v.
onverbeterlijk. *-, bw. 1. terugvragen, -eischen; 2. to
Reciprocal, (ri-sip'-ro -kul), bn., *-LY, bijw. 1. beurte- against, zich verzetten tegen, verzet aanteekenen, in
lingsch, beurtelings; to be - to, afwisselen met; 2.
verzet komen; 3. terechtwijzen, tot rede brengen, verbetewederkeerig, -lijk, onderling, wederzijdsch, wederzijds;
ren, hervormen; to'- from idolatry, van de afgoderij gene- debt, tegenschuld, -rekening; - proportion, (rek.) omzen; to - to virtue, tot de deugd terugvoeren; 4. in -, tot
gekeerde evenredigheid; 3. (wisk.) opheffend,vernietigend
den vorigen- staat terugvoeren, - brengen; 5. terug-, weêr(van grootheden). 5 -NESS, *-ITY, (-kel'-i-ti), s. 1. (het)
houden; 6. naroepen; 7. temmen (een dier); 8. (jacht.)lokken
beurtelingsche; 2. wederkeerigheid, v.; 3. (rek.) (het)
(den valk);9.terugkrijgen,innen(eene schuld);10.opeisehen
omgekeerde.
(een vluchteling enz.) *---ABLE, (' -i -hi) bn. 1. opeischbaar;
Reciprocate, (ri-sip-ro-ket), bw. verwisselen, betalen
2. verbeterbaar, -lijk; 3. tembaar. *-ANT, ('-unt), m. v.1.
(met), wederkeerig geven; to - a blow, een slag terugterugeischer, -es; 2. tegenspreker, -spreekster, m. v.
geven. *-, ow. afwisselen. *-D, dw. bn. teruggeven
*-ED, (-kleemd'), dw. bn. teruggeëischt enz.; zie RECLAIM,
enz.; zie RECIPROCATE, bw. en ow. *...ING; dw. bn.
bw. 5 -ING, dw. bn. terugeischend enz. -, s. (het)
teruggevend enz. -, s. (het) teruggeven enz.; zie REterugeischen enz.
CIPROCATE,. hw. en ow.; - engine, slingerend werk- Reclamation, (rek-le-mee' -sjun), s. 1. eisch, m vordetuig, balans; - motion, slingering, het heen en weder
ring; 2. verbetering, hervorming, v.
bewegen. *...ION, (-kee'-sjun), s. 1. afwisseling, v. ruil, Reclinate, (rek'-li-net), bn. (plant.) gebogen, hangend.
m. beurtwisseling; 2. slingering; 3. wenteling, v. draai,
5 ...ION, (-li-nee'-sjun), s. 1. (het) nederhangen, overbuim.; 4. teruggave (voor iets anders); 5. (fig.) beantging; 2. (sterr.) afwijking. v.
woording, v. wederdienst, m.
Recline, (ri-klajn'), ow. 1. (achterover) leunen, steunen
Reciprocity, (res-i-pros'- i-ti), s. (-ies), wederkeerigheid
op; 2. zich buigen. *-, bw. doen overbuigen, - neigen;
enz., v.; Zie RECIPROCATION.
- upon, stellen -, doen rusten tegen. *-, bn., *-D,
Recision, (ri-sizj'-un), s. afsnijding, v.
(-klajnd'), dw. bn. geleund, gebogen enz.; zie RECLINE,
Recital, (ri-sajt'-ul), s. 1. voorlezing, v.; 2. verhaal, o.
ow. en bw. *...ING, dw. bn. leunend enz. -, s. (het).
(het) verhalen, mededeeling; 3. opsomming, v.; 4. (recht.)
leunen enz.: zie RECLINE, ow. en bw.
aanhef. m. dingtaal, v.
Reclose, (ri-kloos'), bw. weder sluiten enz.; zie CLOSE.
Recitation, (res-i-tee'-sjun), s. opzegging, repetitie, v.;
5 ...CLUDE,
(-kloed), bw. (w. g.) opensluiten. *...CLUSE,
zie RECITAL. 5 ...TATIVE, (-tiv'), bn., -LY, (-t1V'-li), bijut.
(-kloes'), bn., -LY, bijw. 1. opgesloten, eenzaam levend,
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your - to, ik •waag het om uwe aanbeveling te verzoe2. als kluizenaar; - life, kluizenaarsleven; 3. -from,
ken bij; misfortune is a -- to pity, het ongeluk is een
afgesloten van. -, m. v. kluizenaar, -ster, m. v.
aanbeveling bij het medelijden. *-A.TORY, (-men'-de- te -ri),
...ION, (-klee'-sjun), S. gmv. opgeslotenheid, eenzaambn. aanbevelend; - letter, aanbevelings-, reeommandaheid, v. *...IYE, ('-sly), bn. eenzaam, afgezonderd. .
tiebrief; verses -, inleidend vers aan een lezer. * - ED,
Recoagulation, (ri-ko-egh joe -lee'-sjun), s. weder -verstij ving, - stolling, v.
('-id), dw. bn. aanbevolen. *- ER, ('-ur), aanbevelen,
Recoast, (ri- koost'), ow. (zeev.) langs dezelfde kust terug
-beveelster, m. v. * - ING, dw. bn. aanbevelend.
varen enz.; zie COAST, ow. *...COCT, (-kokt'), bn. weder Recommission, (ri-koni-misj'-un), bw. op nieuw -, wegelapt. *...COCTION, (- kok' -sjun), s. (apoth.) herkoking,
der benoemen, - in dienst stellen enz.; zie COMMISSION.
5 ...COMMIT, bw. 1. weder versieren; 2. terugzenden aan
nieuwe bereiding, v. *...COGNISE, bw., zie RECOGNIZE.
..COGNITION, (-kogh-nisj'-un), s. 1. herkenning; 2. erBene commissie enz.; Zie COMMIT. -MENT, -TAL, S.
1. hernieuwde gevangenzetting; 2. verzending naar eene
kentelijkheid, v.; in sigh of -, ten teeken van dankbaarheid ; 3. aandenken; 4. onderzoek, o. (het) doorzien.
commissie, v. *...COMMUNICATE, bw. op nieuw mededeelen. *...COMPACT, bw. weder bijeenvoegen enz.
*...COGNITON, (-kogh' -ni -tur), m. (recht.) lid van den raad
der gezworenen, o. -Y, ('- te -ri), bn. 1. herkennend; 2.
PENSATION', s. belooning, vergelding, v.
onderzoekend.
Recompense, (rek' -um-pens), s. 1. belooning, v.; to
receive a - for services, eene belooning voor bewezen
Recognizable, (re-kogh'- ni -zi-bl), bn. 1. herkenbaar; 2.
erkenbaar. *...ANCE, t'-zoos), s. 1. herkenning; 2. erken
diensten ontvangen; 2. vergoeding, v.; - for a loss,
onderpand; 5. (recht.)-nig,v.;3herkstn4.
schadevergoeding. *-, bw. 1. beloonen; to - a person
schriftelijk bewijs; 6. recognitie -geld, o. recognitie, befor services, iem. wegens verrichte diensten beloonen; to
schikking, v.; I entered into the required -, ik teekende
- services, diensten beloonen; 2. betalen, teruggeven;
de gevraagde verbintenis; 7. (godg.) geloofsbelij denis, v.
- to no man evil for evil, vergeld nooit iemand kwaad
Recognize, (rek' -ogh-najz), bw. 1. herkennen; 2. erkenmet kwaad; to - kindness, eene vriendelijke. bejegening
nen; 3. herzien, weder doorlezen, onderzoeken. *-, ow.
erkennen; his labor is -d by, zijne werkzaamheid wordt
(recht.) zich schriftelijk verbinden. *--D, ('-najzd), bn.
erkend door; 3. vergoeden, schadeloos stellen (voor een
herkend enz.; zie RECOGNIZE. *...ZEE, (ri-kogh -ni-zie'),
verlies). *- D, ('-penst), dw. bn. beloond enz.; zie RECOMPENSE. *-R, (rek-om' ens-ur), m. belooner, vergelm. v. hij (zij) ten wiens (te wier) behoeve een verbintenis is onderteekend. *...ZING, (rek' -ogh-najz-ing),
der, m. *...ING, dw. bn. beloonend enz. -, s. (het)
dw. bn. herkennend enz. -, s. (het) herkennen enz.;
beloonen enz.; Zie RECOMPENSE, bw.
zie RECOGNIZE. *...zon, (ri-kogh- ni -zor'), m. v. (recht.) Recompilement, (ri-kum-pajl' -ment, s. weder- samenv.
flansing, v. *...COMPOSE, bw. 1. weder samenstellen; 2.
onderteekenaar -, -ster eener verbintenis,
Recoil, (ri-kojl'), s. 1. (mil.) terugsprong, recul (van een
weder geruststellen enz.; zie COMPOSE enz....ITION, S.
vuurwapen); 2. (fig.) afkeer, afschuw, m. *-, ow 1.
weder - samenstelling,
terug -, achteruitwijken, deinzen; the waves - from the Reconcilable, (rek -un-sajl' -i-bl), bn., *...ABLY, bijw. 1.
shore, de baren verwijderen zidh van den oever; ten
verzoenbaar; 2. vatbaar voor schikking; 3. overeen te
paces huge he -'d back, tien passen week hij achter
brengen, vereenigbaar (met). * - NESS, s. 1..verzoenbaarto - from danger, voor het gevaar terugdeinzen;-warts;
heid; 2. vereenigbaarheid, v.
nature -s at the bloody deed, de natuur wijkt terug bij Reconcile, (rek -un-sajl'), bw. 1. verzoenen; to be -d,
zulk een bloedige daad; the blood -s with horror at the
verzoend zijn, zich met elkander verzoenen; hewasanxious
sight, het bloed stolt in de aderen bij dien aanblik; 2.
to be -d with, hij was ongeduldig zich te verzoenen
terugspringen; 3. - on, upon terugvallen (op); 4. (zeev.)
met...; 2. schikken, bijleggen (in der minne); 3. - to,
opgaan (van de spil). *-, bw. terugdrijven. 5 -ED,
- with, overeenbrengen (met); to - manual labor with
(-kojld'), dw. bn. teruggeweken enz.; Zie RECOIL, ow.
affairs of state, handenarbeid aan zorg voor den Staat
*-EU, ('-ur), m. v. schender -, schendster eener belofte,
paren; solitude can never be -d to a mind like mine, de
oproerling, m. v. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. terug
eenzaamheid past niet aan een gemoed als het mijne;
if you can - it to your conscience, indien gij het voor
-MENT, S. 1. (het) terugwijken enz.; zie-wijkendz.*
RECOIL, Ow.; 2. (fig.) afkeer, m.
uw geweten kunt verantwoorden; to - one to a measure,
Recoin, (ri-kojn'), bw. hermunten enz.; zie COIN, bw.
iemand tot een maatregel overhalen; to - to agovernment,
* -AGE, ('-idsj), s. hermunting. V.
met een_e' regeering verzoenen, in eerre regeering doen beRecollect, (re -kol-lekt'), S. Zie RECOLLET. *-, bw. 1.
rusten; he could not - to himself that 2. should turn hisson
weder vereenigen, herzamelen (troepen); 2. herinneren,
out of doors, hij kun zich maar niet vereenigen met de
zich te binnen brengen; I cannot - his name, ik hergedachte dat A. zijnen zoon uit het huis zou bannen;
inner mij zijnen naam niet; I don't - having seen him,
to be -d to the dispensations of Providence, zich aan de
ik herinner mij niet hem gezien te hebben; 3. herkennen;
beschikkingen der Voorzienigheid onderwerpen; I was
I do not - him, ik herken hem niet; 4. tot bewustzijn
soon --d to my fate, weldra vond ik mij in mijn lot;
komen; he -ed himself in an instant, in een oogenblik
are you -d with to bacco? kunt gij tabak weder verdragen ?
kwam hij weder tot zich zelven; to - one's self, zijne
*-D, dw. bn. verzoend enz.; Zie RECONCILE. *-$, ('- ur),
gedachten herzamelen, zich herinneren enz.; zie COLLECT,
m. v. 1. verzoener, -ster; 2. schikker, -ster, m. v. * -MENT,
enz. *- ION, (- lek' -sj un), s. ' 1. geheugen, o. herinnering,
*...IATION, (- sil- i -ee'-sjun), s. 1. verzoening; 2. beschikv.; to have no - of, zich niet meer herinneren (iets);
king, bijlegging (van een twist); 3. herwijding (eener
ontheiligde kerk), v. *...IATORY, (- sil'- i- te -ri), bn. 1.
you have no - of me? gij herinnert u mijner niet meer?
I have some - of, ik weet mij nog iets te herinneren
verzoenend; 2. schikkend. *...ING, (- sajl'-ing), dw. bn.
van ; things out of -, zaken sedert onheuglijke tijden
verzoenend enz. -, S. (het) verzoenen enz.
gebeurd; 2. overdenking, v.; a moment -, een oogenblik Recondense, (ri- kun - deus'), bw. (nat.) weder verdikken,
nadenken. * - IvE), ('-iv), bn. herinnerend.
- verdichten enz. *...ATION, (.ee'-sjun), s. wederverdikRecollet, (rek' -ol-lit), m. Franciscaner monnik, m.
king, - verdichting, v.
Recolonize, (ri- kol' -o-najz), bw. weder koloniseeren enz.; Recondite, (rek' -on-dajt), bn. 1. verborgen, geheim; 2.
zie COLONIZE. *...COMBINE, bw. weder samenbrengen
afgetrokken, diep, duister.
enz.; zie COMBINE. *...COMFORT, bw. 1. weder troosten; Reconditory, (ri-kun' -di- te -ri), s. ( -les), 1. magazijn, o.;
2. versterken, verfrisschen enz.; zie COMFORT. -LESS,
voorraadschuur; 2. geheime bewaarplaats, v.
bn. troostloos. *...COMMENCE, bw. weder beginnen enz.; Reconduct, (ri- kon -dukt'), bw. terugvoeren, - leiden,
zie COMMENCE.
- brengen enz.; zie CONDUCT. 5 ...CONFIRM, bw. weder beRecommend, (rek-om- mend'), bw. aanbevelen, aanraden;
vestigen enz. 5 ...CONJOIN, bw. weder vereenigen enz.
I was -ed to eat something, men ried mij aan iets te Reconnoitre, (ri- kon -noj'-tur), bw. (mil. en zeev.) vereten; that -ed him to every one, dit maakte hem bij
kennen (eene legerplaats, eene kust), recognosceeren.
iedereen aanbevelenswaard; he had little to - him, hij
*-D, (-'trid), *...TERED, (- tur•id), dw. bn. (mil.) verwas niet zeer aanbevelenswaard; the young lady had -ed
kend, ontdekt. *...TRING, dw. bn. verkennend. -, s. (het)
herself to his choice by her good humor, het jonge meisje
verkennen, verkenning, v.
had door hare vroolijke luim zijne genegenheid gewon- Reconquer, (ri- kon' -kwur), bw. 1. heroveren; 2. (fig.)
nen . 5 -ABLE, (' -i -hi) bn., ...Y, bijw. aanbevelenswaard.
terugkrijgen enz.; zie CONQUER. 5...QUEST, (- kon'-kost),
* -ABLENESS, (' -i -bl -nes), s. aanbevelenswaardigheid, v.
s. herovering, v. (het) heroverde.
* -ATION, (-ee'-sjun), s. aanbeveling, v.; I venture to beg Reconsecrate, (ri- kon'-si- kret), bw. wederheiligen, -wij-
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den enz.; zie CONSECRATE enz. * ... CONSIDER, bw. 1. we
der -, nader beschouwen, , overwegen; 2. te niet doen,
terugkomen van (een gevallen besluit). - ATION,S. -- on,
- upon, 1. nadere beschouwing, - overweging; 2. intrekking (van een gevallen besluit), v. *...CONSOLATE,
bw. weder troosten. *...CONSTRUCT, bw. weder -, herbouwen enz.; zie CONSTRUCT. *...CONVENE, bw. weder bijeenroepen enz. *...CONVERSION, s. weder -, herbekeering, v.
*...CONVERT, bw. weder -, herbekeeren enz.; zie CONVERT.
...coNVEY, bw. terugvoeren, - leiden; weder geleiden enz.
-ANCE, S. 1. terugvoering, v.; 2. (recht.) weder -afstand,m.
hercessie, v.
Record, (ri- koord'), s. 1. (recht.) register, stamboek, o.;
a deed on (upon) -, een geregistreerde akte ; to put a
settlement on -, eene rente bij het grootboek (b) de
hypotheken) inschrijven; to make a - of, register houden
van; court of -, registratie-hof (in Engeland); debt of-,
geregistreerde schuld (bij het court of record); trial by -,
vonnis op het „gezien" van het court of record gewezen;
2. authentiek verslag, -rechtsgeldig stuk; 3. verhaal, o.
kroniek, v.; the --s of past ages, de jaarboeken der vervlogen eeuwen; to b on (upon) -, op historisch gezag steunen; remarkable instances on - of the power of
genius, merkwaardige voorbeelden welke men van de
macht van het genie aanhaalt. *-s, mv. archieven, o.
mv.; keeper of the -s, archivaris. * -OFFICE, S. 1. registratie- kantoor; 2. archief, o.; 3. griffie (der rechtbank),v.
Record, (ri- koord'), bw. 1. registreeren, opschrijven in
een dagboek, notuleeren; to - proceedings, proces-verbaal
-, notulen houden; to - a bill, (kh.) een wissel schrijven;
2.schrijven in het geschiedboek ;boekstaven;3.(fig.)prenten
(in het hart, in het geheugen enz.); 4. herinneren, te
binnen brengen. * -ATION, (-dee'-sjun), s. herinnering,
V. aandenken. o. *- ED,(' -id), dw. bn. ingeschreven, geregistreerd enz. *- ER, ('-ur), m. 1. griffier, archivaris;
2. stads - secretaris, syndicus, m.; 3. (muz.) fluitje, o. flageolet, v. -SHIP, s. ambt van recorder, o. * - ING, dw.
bn. inschrijvend, registreerend enz. -, s. (het) registreeren, registratie, v. enz.; zie RECORD, bw.
Recouch, (ri-koetsj'), ow. weder inkrimpen. 5 ...cOUNT,
bw. 1. weder verhalen; 2. opsommen enz.; zie COUNT.
-MENT, S. (Shak.) verhaal, o. *...COURED, (-kaurd'), zie
RECOVERED. * ...COURSE, (-koors'), s. 1. toevlucht, v.; to
have - to, zijne toevlucht nemen tot; - was had to spies,
men nam zijne toevlucht tot bespieden; 2. verkeer, o.
drukke omgang (met), m. verloop (van tijd); 3. (recht.)
verhaal (op), o.; to have - on, zich verhalen op. *-, ow.
(w. g.) terugloopen. *- FUL, bn. zich telkens bewegend.

Recover, (ri-kuw'-ur), bw. 1. terugontvangen;herwinnen;
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van; past -, onherstelbaar, ongeneeslijk (ook fig.); 3.
(recht.) verkrijging, toekenning (van), v.

Recreant, (rek' -ri-ent),bn. 1. laf, lafhartig; 2. ongeloovig,

afvallig.*-,m. 1. lafaard; 2. afvallige,m. *...ANCY, ('-en -si),
s. gmv. 1. lafhartigheid, vuigheid; 2. afvalligheid, v.
Recreate, (rek' -ri-et), bw. 1. vermaken, ontspannen,
afleiden; to - the eyes, de oogen verlustigen: 2. bekoren,
verblijden, verrukken; 3. weder bezielen, herlevendigen.
*_, ow. zich vermaken, zich verstrooien. *- D, (- id),
dw. bn. vermaakt enz.; zie RECREATE. 5 ...ING, dw. bn.
vermakend enz. -, s. (het) vermaken enz.; Zie RECREATE.
*...ION, (-ee'-sjun), s. 1. vermaak, o. uitspanning; 2. (fig.)
verlichting, v. *...IvE, ('-iv), bn., ---LY, bijw. vermakelijk,
opbeurend, verstrooiend. *...IVENESS, ('-iv -nes), s. gmv.
vermakelijkheid, v. (het) vermakelijke, - opbeurende.
Re-create, (ri-kri- eet'), bw. herscheppen enz.; zie CREATE.
Recrement, (rek' -ri- ment), s. 1. schuim, o. schilfer
(van metalen); 2. (gen.) kwade stof (die zich heeft
afgescheiden), v.; -s of grapes, wijnmoêr, v. *- AL,
(- ment' -ul). *-ITIAL, (-tisj'-el), *_ITIOUS, (-tisj'-us), bra.
1. vol schuim; 2. drabbig, droesemig, dik.
Recriminate, (ri-krim' -i -net), bw. weder beschuldigen.
*_, ow. Bene beschuldiging van zich afwerpen, opkomen
tegen. *...ING, dw. bn. weder -, terug beschuldigend
enz. -, s. (het) weder beschuldigen enz.; zie RECRIMINATE. *...ION, (-nee'-sjun), s. 1. (recht.) tegenbeschuldiging, -aanklachte, v.; 2. (het) opkomen tegen. verzet, o.
...IVE, (-krim'- i - ne -tiv), bn. *...ORY, ('- e-ri), bn. tegen beschuldigend. *...0R, (-krim'- i - ne -tur), m.v. (recht.) tegen
-beschuldigr,
aanklager, -aanklaagster, m. v.
Recross, (ri-kros'), bw. weder oversteken (de zee enz.);
zie CROSS, bw.
Recrudency, (ri-kroe'-den si), *...DESCENCE, (-des'- sens),
...cT, s. hernieuwde hevigheid, v. nieuwe aanval (van),
m. 5 ...DESCENT, (-des'-sent), bn. weder erger wordend,
hernieuwd (van pijn enz.).
Recruit, (ri-kroet'), s. versterking (van volk enz.).
m. 1. loteling, recruut, jong soldaat; 2. versche voorraad,
ICI. *-, bw. 1. herstellen, verlevendigen, opfrisschen
(den geest, den moed enz.); 2. vernieuwen, aanvullen,
voorzien van; 3. versterken; to - spirits, de levensgeesten opwekken. *--, ow. 1. zich herstellen, krachten
hernemen; 2. zich versterken, zich voorzien (van
troepen enz.). 5 -ED, ('-id), dw. bn. hersteld enz.;
zie RECRUIT, bw. en ow. * - ER, ('-ur), m. 1. (mil.) werfofficier, recruteerder; 2. hersteller; 3. voorziener (van,
in), m. * - ING, dw. bn. herstellend enz. * - MENT, S.
1. (het) herstellen enz.; Zie RECRUIT; 2. voorziening, v.;
3. herstel (van krachten), o.; 4. weder - voorziening (in);
5. (mil.) werving, recruteering, v. * -MONEY, s., handgeld,
0. * -OFFICER, S. werfofficier, m. 5 -PARTY, S. verfcom pagnie, V. * -SERVICE, s. verfdienst, m. recruteéring, v.
Recrystallize, (ri-kris'- tem -ajz), ow. weder kristalliseeren.
Rectangle, (rekt' -en-ghl), s. (meetk.) rechthoek, m. *- D,
('-ghuld), bn. rechthoekig. *...ANGULAR, (-en'-ghjoe-lur),
bn., -LY, bijw. rechthoekig, met rechte hoeken. -NESS,

2. herkrijgen (gezondheid, gezicht, krachten enz.); to one's breath, weder adem scheppen; to - one's feet
(legs), weder op zijne beenen komen te staan; they
-ed the Holy Land from the Saracens, zij heroverden
het Heilige Land op de Saracenen; to - lost time, den
verloren tijd weder inhalen; 2. beter maken, doen herstellen, genezen; to -- from leprosy, van de melaatschheid genezen; to - a drowned man, een drenkeling in
s. rechthoekigheid, v.
het leven terugroepen; to - one's self, weder tot bedaren Rectifiable, (rek -ti-faj'- i -bl), bn. verbeterbaar, te verbeteren, te herstellen. *...FICATION, (-fi-kee'-sjun), s. 1.
komen; herstellen (van een ziekte); 3. weder bereiken, - geraken tot; a body of troops had -ed the ports
verbetering, herstelling (eener feil); 2. (scheik. en wisk.)
rectificatie, V. *...PIED, ('-faj d), dw. bn. verbeterd ; zie
of France, een korps troepen had de havens van Frankrijk
RECTIFY. * ...FIER, (-faj'-ur), m. v. verbeteraar, -ster, m.
weder bereikt; to - lands, weder in het bezit van lande
V. -, s. (wisk. en scheik.) rectifieerder (werkt.), m.
komen; - arms! in den arm het geweer! *-, ow.-rijen
('-faj), bw. 1. verbeteren, weder in orde brengen; to - of, from, 1. herstellen (van), beter worden, genezen;
public opinion, de openbare meening voorlichten; to 2. bijkomen (uit eene bezwijming) ; 3. weder opkomen,
errors, fouten verbeteren; (fig.) dwalingen uit den weg
- verrijzen (uit verdrukking enz.); 4.(recht.)zich verhalen
ruimen; 2. (scheik. en wisk.) rectifieeren. * - ING, dw. bra.
(op); 5. to in - one's sui t, zijn proces winnen. * -ABLE,('-i- bl),
verbeterend enz. -, s. (het) verbeteren enz.; zie RECbn. 1. herkrijgbaar; 2. inbaar, invorderbaar (van gelden);
3. genees -, herstelbaar, geneeslijk; 4. (kh.) vervallen, ver
TIFY, bw. en RECTIFICATION. * ...LINEAL, * ...LINEAR, bn.,
-LI, bijw. *...LINEOUS, (- lin'- i -us), bn. (teek.) rechtlijnig.
schuld enz.); no costs are -, vrij van kosten.-schen(va
5 -ED, (-kuv'-urd), dw. bn. 1. herkregen; 2. hersteld
*...TUDE, ('-tjoed), s. gmv. 1. rechtheid; 2. (fig.) juistheid;
enz.; Zie RECOVEa. * -EE, (- ie'), m. v. (recht.) veroor3. rechtschapenheid (van hart), eerlijkheid, oprochtheid,v.
deelde (tot betalen), m. v. * - ING, dw. bn. 1. her- Rector, (rek' -tur), m. 1. regeerder, m.; - of the world,
krijgend; 2. herstellend enz. -, s. (het) herkrijgen
heer der wereld, Albeschikker; 2. pastoor, prior; 3. rector
enz.; zie RECOVER. *-oR, (- ur'), m. V. (recht.) winner,
(eener hoogeschool), m. *- AL, ('-to -rul), 5 --IAL, (- to'-ster, herkrijger, -ster (van een betwist goed enz.),
ri-ul), hn. tot den rector behoorend, rector..., pastoors...
-ATE, ('-tur'-et), *- SHIP, s. 1. rectoraat; 2. pastoor m. v. *- Y, (-kuw'-e-ri), s. (-ies), 1. herkrijging, herwinning, v.; he assisted the king in the - of, hij
schap, o. 5 -Y, s. (-ies), 1. rectorswoning; 2. pastorij, v.
*...TRIX, V. 1. beheerscheres; 2. rectorsvrouw, v. *...TUM,
hielp den koning in liet herwinnen van; 2. herstel, o. genezing, v.; directions for the - of drowned
s. (ontl.) endeldarm, m.
persons, voorschriften ter behandeling van dren- Recubation, (rek joe- bee'-sjun), s. (w. g.) (het) achter
-overlun.
kelingen; to have a slow - from., langzaam herstellen
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Recule, (ri-kjoel'), ow. zie RECOIL.
Recumb, (ri-kum'), ow. leunen, steunen (op). * - ENCE,

appel); 2. appelwijn (van redstreaks), M. *-TOP, S (plant.) soort fijne bies, v. *- WATER, S. (veearts.) pisvloed, M. * _wHOTLE-BERRY, S. (soort) bezie, v.
s. vijgebijter (vogel), m. *-wooD, S. 1. (plant.) dennenhout; 2. rood sandelhout; 3. verfhout, o. *- WORT, S.
(soort) haagappel, m.
Red, (red), s. (het) roode, rood, o.; cherry-, kersenrood ;.
the -, de rooden (republikeinen volgens het stelsel van

(-kum'-bens), *- ENCY, S. 1. (het) leunen, rust, v.; 2. (fig.)
vertrouwen (op), o. *- ENT, ('- bent), bn., -- LY, bij w. 1.
leunend, rustend; he resumed his- posture, hij hernam zijne
leunende houding; 2. (fig.) werkeloos, rustend; 3. (plant.)
neergeslagen; 4. (fig.) vertrouwend, zich verlatend (op).

Recuperable, (ri-kjoe'-pe-ri-bl), bn. herkrijgbaar.

*...ATION, (- ee'-sjun), s. (recht.) herkrijging, v. *...ATIVE, (' -e*...ATORY,
('tiv),
e- te -ri), bn. 1. herkrijgend; 2. terug -

verschaffend.

Recur, (ri-kur'), ow. 1. terugkeeren, zich weder vertoonen
(voor den geest); 2. zijne toevlucht nemen, schrijden (tot).
* -RENCY, s. 1. terugkeer, m. - komst, v.;
to be of frequent-, vaak terugkomen (inz. voor den geest);
2. toevlucht, v. * - RENT, bn. terugkeerend, periodiek,
periodisch; 2. (ontl. en nat.) terugloopend (van zenuwen).
* -RING, dw. bn. terugkeerend enz.; zie RECUR. *-SION,
(-kur'-sjun), s. (w. g.) terugloop, m.
Recure, (ri-kjoer'), bw. weder genezen enz.; zie CURE.
*-, s. 1. genezing, v. herstel, o.; 2. (gen.) geneeskuur,
V. *-LEss, bn. ongeneeslijk.
*-RENCE, ('- rens),

Reeurvate, (ri-kur'-wet), *...vE, (ri-kurv'), bw. ombuigen. -D, (' -id), bn. omgebogen. *...ATION, (-wee'-sjun),
*...ITY, ('- i -ti), S. 1. ombuiging; 2. bocht, kromte, v.
*...ING, dw. bn. ombuigend. -, s. (het) ombuigen.
*...IROSTER, ( -i-ros' -tur), m. vogel met gebogen snavel,
m. *.•.ovs, ('-us), bn. omgebogen.

Recusancy, (ri-kjoe'- zen-si), s. (het) niet - overeenkomen
(met de gevestigde Engelsche Kerk). *...SANT, ('-zunt),
bn. 1. wederspannig, weigerend; 2. niet - overeenkomend.
-, m. v. 1. wederspannige ; 2. (godg.) non-conformist
(met de gevestigde Engelsche Kerk), m. v. 5 ...SATION,
(- zee'-sjun), s. l.weigering, afwijzing; 2. (recht.)wraking,v.
Recuse, (ri-kjoez'), bw. 1. weigeren, afwijzen; 2. (recht.)
wraken (een getuige, een rechter enz.).
Red, (red), bn. 1. rood; a - nose, een roode neus; to be
- with anger, rood van toorn zijn; to grow -, to turn
-, rood worden, blozen; as - as fire, zoo rood als vuur;
as - as a Turkey-cock, zoo rood als een kalkoen; the men, - people, - skins, de roodhuiden (Noord - Amerika);
- lips, roode lippen; 2. roodgloeiend. * -BAY, *-BERRY,
s. roode laurier(boom), m. *-BERRIED, bn. roode beziën
dragend. * -BIRD, S. steeneter (vogel), m. * - BREAST, S.
roodborstje (vogel), o. *- BooK, s. (het) roode boek
(naamwijzer enz. van alle staatsbeambten in Engeland;
in den nieuweren tijd ook : boek, inhoudende briefwisseling over staatsaangelegenheden). *- BUD, S. Judasboom, m. (Canada). *-CHALK, * -EARTH, s. rood krijt, o.
*- cLovER, S. gemeene klaver, v. * - CC AT, s. roodrok (Eng.
soldaat), m. -ED, bn. den roodrok dragend. *-COPPER,
s. roodkoper, 0. -ORE, S. roodkoper oxyd, o. * - DEER,
s. (jag.) roswild, o. *- EYE, S. voren (visch), m. *- GAME,
s. moerasvogels, m. mv. *- GUMS, s. mv. hoogroode kleur
der pasgeboren kinderen, v. *-HAIRED, ho. roodharig.
*-HAWK, s. jonge reiger, m. *-HEADED, bn. roodkop pig. * - HEAT, bn. roodheet, gloeiend. * - HERRING, S.
Engelsche bokking, m. 5 -HIDES, S. mv. 1. juchthuiden; 2.
(gem.) roodhuiden (Indianen), v. mv. * -HIGH-MIXED,
bn. hoogrood gemengd (van Oostzee-koren). *- HOT, bn.
vuur -, hoogrood. *- KEEL, S. roode oker, m. rood krijt,
0. * -LAND, S. roodachtige grond, - bodem, m. 0 -LEAD,
S. menie, v. * -LEATHER, S juchtleder, 0. * -LETTER,
bn. (fig.) gelukkig, voorspoedig. 5 -LIQUOR, s. zek. rood
bijtend vocht (der katoendrukkers), o. * - MARL, S. roode
zandsteen, m. *-MAROCCO, s. wilde anemoon (bloem), v.
-MiTRRAIN, s. 1. (veearts.) bloedpis (ziekte van hoornvee); 2. zek. huidziekte (der varkens), v. * -NOSED, bn.
roodneuzig. * -ORPIMENT, s. rood rattenkruit, o. *-PIM
(plant.) guichheil, o. 5 -PLAGUE, S. (gen.)-PERNL,S.
roos, v. * - POLE, s. bloedvink, distelvink (vogel), v.
*-POPPY, *-WEED, S. (plant.) klaproos, V. *-RATTLE,
S. (plant.) wild luiskruid, o. *- ROT, S. (plant.) zon
(ziekte), M. * -SAUNDERS, S. (plant.) roode-nedauw
sandelboom, m. *- SEAR, ow. (delfst.) brokkelen, bros
zijn (van erts). -, s. (delfst.) brosheid, brokkeligheid,
v. -, bn. bros, brokkelig. 5 -SHANK, S. 1. zek. water- en trekvogel, m.; 2. (plant.) vlookruid, o. *- sHARNS,
s. (plant.) waterpeper, v. * -SHORT, bn. breekbaar,
bros. * -SILVER-ORE , s. (delfst.) rood zilvererts
(van Peru), o. * -START, 5 -TAIL, S. roodstaartje
(vogel), o. *- STREAK, s. 1. (plant.) roodstreep (zek.

Marat en Robespierre).
Redact, (ri- dekt'), bw. tot een vorm brengen, - ordenen..
* -TON, (- dek' -sjun), s. (w. g.) gmv. (het) opstellen,.
redactie, v.
Redan, (ri dun'), s. (vest.) redan (muur met in- en uit
hoeken), m.
-springed
Redargue, (re -daar' -ghjoe), bw. • (red.) wederleggen,.
...ARGUTION, (red- aar-ghjoe'-sjun), s. (red.) tegenwerping, weêrlegging, v.
Redden, (red' -un), bw. rood maken, - verven. *-, ow..
1. rood worden; 2. blozen; 3. rookera (bokking). * - ED,
('- dund), dw. bn. rood gemaakt enz.; zie REDDEN, bw.
* -ING, dw. bn. rood makend enz. -, s. 1. (het) rood
maken enz.; zie REDDEN; 2. blos, m. (het) blozen.
Reddendum, (red-den'-dum), s. (recht.) voorbehoud van
rentebetaling, - pachtgeld, o.
Reddish, (red'-isj), bn. roodachtig. *- NESS, s. roodachtigheid, v.
Reddition, (red-disj'-un), s. 1. teruggave; 2. (mil.) overgave; 3. verklaring, uitlegging, v. *...TIVE, ('- di-tiv), bn..
1. teruggevend; 2. beantwoordend, verklarend.
Reddle, (red'-ul), s. roodaarde, v.
Rede, (ried), s. raad, m. raadgeving, v. *-, bw. raden.
Redeem, (ri-diem'), bw. 1. afkoopen; 2. los -, vrijkoopen,
verlossen (gevangenen enz.); - Israel out of all histroubles, verlos Israel van al zijne rampen; to-mankind,.
(godg.) het menschdom verlossen, - vrijkoopen (van zonden); 3. inlossen (een pand); vervullen (eene belofte);.
aflossen, amortiseeren (schuld); zuiveren(een hypotheek);
4. (fig.) goedmaken, opwegen tegen; that -s all sorrows,
dit maakt alle smarten weder goed; 5. goed besteden
(den tijd). 5 -ABLE, ('-i- bl), bn. 1. losbaar; 2. afkoopbaar,
vrij te koopen; 3. aflosbaar; amortisabel. -s, mv. (recht.) ,
aflosbare voorwerpen, - zaken, o. v. mv. *- ABLENESS,.
(' -i -bl -nes), s. 1. inlosbaarheid; 2. afkoopbaarheid; 3.
aflosbaarheid, v. * - ED, (- diemd'), dw. bn. los -, vrijgekocht enz.; zie REDEEM, bw. *- ER, (' -ur), m. v. 1. los -,
vrijkooper, -ster; 2. aflosser, -ster, m. v.; 3. Verlosser,.
Heiland, m. * - ING, dw. bn. los -, vrijkoopend enz. -,
s. 1. (het) los -, vrijkoopen enz.; zie REDEEM, bw.; 2.
vrijkoop, m.; 3. verlossing; 4. (recht.) décharge; 5. aflossing, amortisatie; 6. vergoeding, v.
Redeliberate, (ri-di-lib'-ur-et), bw. en ow. weder ber a ads l agen . *...DELIVER, bw. 1. weder terugleveren; 2.
weder verlossen enz. -ANC, s. 1. herlevering, teruggave; 2. weder - vrijmaking, v.
Redemand, (ri-di- maand'), s. 1. terugvraag; 2. -vordering, v. *-, bw. 1. terugvragen; 2. weder vragen, - vorderen enz. * - ABLE, bn. terugvorderbaar.
Redemise, (ri-di-majz'), s. wederafstand. f -, bw. weder
afstaan (in huur, pacht enz.).
Redemption, (ri-dem'-sjun), s. 1. terugkoop, afkoop, m.; 2..
lossing, loskooping; 3. aflossing, amortisatie, v.; - bonds,.
amortisabele schuldbrieven; 4. inlossing (van een pand),
zuivering (van hypotheek); 5. (godg.) zaligmaking (door Christus), v.; past -, voor eeuwig verdoemd. *- ER,
('-or), m. 1. loskooper, die zich loskoopt; 2. landverhuizer die voor de kosten der overvaart (naar Amerika) ,
werk verricht, m. *...TINE, (' -tiv), bn.(godg.)zaligmakend..
...TORY, ('- te -ri), be. 1. af-, vrijkoopend; 2. inlossend.
Redented, (ri-dent'-id), bn. getand.
Redescend, (ri-des-send'), ow. weder naar beneden
gaan, - dalen enz.
Redhibition, (rid'- i - bi-sjun), s. vernietiging, tenietdoening, v.
Redient, (ri'-di -ent), be. terugkeerend.
Redigest, (ri-di-djest'), bw. weder -, opnieuw vormen.
Redintegrate, (red-in'-ti-ghret), bw. hernieuwen, tot
het vroeger geheel terugbrengen. *- D, dw.bn.hernieuwd..
*...ING, dw. bn. hernieuwend. *...TON, (-ghree'-sjun), s..
hernieuwing, v. herstel (tot het vroeger geheel), o.
Redisburse, (ri- dis -burs'), bw. weder betalen, - voor schieten. *...DISPOSE, bw. 1. weder schikken, - ordenen;
2. weder beschikken enz.; zie DISPOSE. *...DISSEIZIN,.
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(-dis-sie'-zin), S. 1. (recht.) weder-inbeslagneming, v.; 2.
eisch daartoe, m. *...DISSEIZOR, (-dis-sie'-zur), m. (recht.)
weder-inbeslagnemer, m. *...DISSOLVE, bw. weder oplos
ontbinden enz.; Zie DISSOLVE. * ...DISTRIBUTE, bw.-sen,
weder uitdeelen. herverdeelen enz.
Redly, (red'-li), bijw. roodachtig. *...NEss, s. gmv. roodheid, v. (het) ronde.
Redolence, (red'-o-lens). *...ENcY, S. (- ies), zoete geur,
m. (het) welriekende. *...ENT, ('-ent), bn. - of, with,
geurig, riekend (naar).
Redouble, (ri-du'-bl), bw. en ow. verdubbelen, zich ver
-dubelnz.;
zie DOUBLE.
Redoubt, (ri-dout'), S. 1. (vest.) vestingwerk, o. redoute,
v.: field -, veldverschansing; 2. sterkte, v.; castle -,
versterkt kasteel. * - ABLE, ('- i - bl), bn. geducht, vreeselijk. 5 -ED, (- id), bn. geducht, gevreesd.
Redound, (ri-daaund'), ow. - on, to, 1. terugspringen,
-bonzen, -kaatsen, (ook fig.); 2. medewerken, bijdragen
(tot); his undertakings - to the honor of his country, zijne
ondernemingen verhoogen den roem van zijn land; 3.
voortvloeien, volgen uit, ontspringen. *_ED, ('-id), dw.
teruggesprongen enz.; zie REDOUND. * -ING, dw. bn.
terugspringend enz. -, s. (het) terugspringen enz.
Redout, (ri-dout'), Zie REDOUBT.
Redraft, In -draaft'), s. (kh.) 1. herwissel; 2. secundo -,
tweede wissel, m.; 3. nieuw ontwerp, o. f -, bw. weder
ontwerpen (in geschrift). *_ED, ('-id), dw. bn. weder
ontworpen. 5-ING, dw. bn. weder ontwerpend. 5 ..•DRAW,
bw. (kh.) weder trekken (een wissel enz.); zie DRAW.
Redress,. (ri-dres') s. 1. (oudt.) hervorming, v.; 2. herstel
(van grieven), o. afschaffing (van misbruiken) genoegdoening (wegens geleden onrecht), v.; we could obtain no -,
wij konden geen recht verkrijgen; if there be injury, there
shall he -, is er onrecht gepleegd, het zal hersteld worden; 3. schadevergoeding, v. *-, m. v. helper, -ster,
m. v. toevlucht, v. f -. bw. 1. ordenen. schikken; 2. (fig.)
herstellen. weder goed maken (onrecht, beleedigingen
enz.); 3. afschaffen (misbruiken); 4. recht doen wedervaren
aan; 5. verlichten, verzachten (rampen). 5-ED, (-drest'),
dw. bn. hersteld enz.; zie REDRESS, bw. *- ER, ('-ur),
m. v. herstelle r, -ster (van onrecht enz.), mv.; zie REDRESS.
5 -IBLE, (' -i bl), bn . herstelbaar. 5 --ING, dw. bn. herstellend enz. -, s. (het) herstellen enz ; zie REDRESS._
*-IVE, ('-iv), bn. herstellend, verbeterend. *- LESS, bn.
1. zonder herstel, 2. hulpeloos, reddeloos. *- MENT, S.
;

Zie REDRESS, S.

Redriven, (ri-driv'-n), bn. teruggedreven.
Redsear, (rid'- sier), ow. brokkelen, afspringen (b. v. van
te gloeiend gemaakt ijzer).
Reduce, (ri-djoes'), bw. 1. (cudt.) terugbrengen; 2. verminderen, inkorten (kosten, verteringen, prijzen); to be
-d in circumstances, in minder gunstige omstandigheden
verkeeren; to be -d, vermagerd zijn; 3. (meetk.) verkleinen; 4. (rek.) herleiden; 5. (zeev.) verbeteren (het bestek);
0. (mil.) verminderen (de Iading); 7. verlagen (in rang),
degradeeren; 8. brengen (tot armoede, tot wanhoop); 9.
onderwerpen (een land); brengen (onder regels); 10. tot
het uiterste drijven; 11. dwingen. brengen (tot rede, in
praktijk); 12. doen verkeeren (in arch, in puin); 13.
(scheik.) doen verkoken. *- D, (-djoest'), dw. bn. 1. ver
herleid enz.; zie REDUCE, bw. -, bn. beperkt;-minder:2.
- circnmstances, behoeftige staat. 5 -MENT. s. beperking
enz., V.; Zie REDUCTION.
Reducent, (ri-djoe'-sent), s. herleider (werkt.), ni. kbn. herleidend, verminderend.
Reducer, (ri-djoe'-sur), m. v. 1. beperker, verminderaar,
-ster; 2. herleider, -ster, m. v. enz.; zie REDUCE. bw.
*...IBLE, ('- i - bl), bn. herleidbaar. -naas, s. herleidbaarheid, v. *...iNG, dw. bn. 1. verminderend; 2. herleidend
enz.; - scale. reductie- schaal. -,s. (het)verminderen enz.
Reduct, (ri-dukt), s. 1. kluis, v. hok, o.; 2. (mil.) wijk
Zie REDUCTION. 5-ION, (-duk'-sjun), s. 1.-schan,v.;3
vermindering. verkleining; 2. terugvoering; 3. (heelk.)
zetting, V. (het) weder in het gelid brengen;4.onderwerping.verovering;5. behoefte, armoede; G. (rek.) herleiding,
overbrenging (van gebeden tot onderdeelen of omgekeerd); 7. (seheik.) reductie, v.; 8. (kh.) afslag. m. daling
(van prijzen); 9. prijsvermindering, v.; - of duties, vrijdom van belastingen. * - IVF, bn., -LY, bijes. 1. overbrengend.herleidend enz.; 2. oploseend:3. (scheik.) terug
- IVF, s. 1. (het) overbrengende enz.;-voerndtz.*
2. (gen.) oplossend middel, o.

Redundance, (ri-dun'-duns), *... ANcY, s. 1. overtolligheid, v. (het) overtollige. 5 ...Ati T, ('-dunt), -LY, bijw. 1.
overtollig; 2. wijdloopig, soeperig; - words, holklinkende
woorden; author, opgezwollen schrijver.
Reduplicate, (ri-djoé'-pli-ket), bw. verdubbelen. *--, bn.
dubbel. .IoN, (-kee'-sjun), s. verdubbeling, v.
(-djoe'-pli-ke-tiv), bn. dubbel, verdubbelend.
Ree, (rie), s. ree (kleine Portugeesche wisselmunt = 1/A
cent Ned. ongev.), v. *-. bw. (gem.) afwerpen, gooien.
Reecho, (ri-ek'-o), bw. terugwerpen. doen terugkaatsen
(het geluid). *-, ow. - with, weergalmen, terugschallen.
sS-, s. herhaalde echo,m. *- ED, (-ek'-ood). dw. bn. teruggeschald enz.; zie REECHO. * -ING, dw. bn. terugschallend enz. -, s. (het) terugschallen enz..
Reeehy, (retsj'-i), bn. 1. berookt, rookerig; 2. (Shak.)
zwart; 3. bezweet.
Reed, (ried), s. 1. riet, o. bies, v.; 2. rotting, m.; 3. rieten -, herdersfluitje; 4. mondpijpje, -stuk (van een klarinet enz.), o.; 5. rieten pijl; 6. weverskam. m. -spoel, v.
* -BANK, * -BED, * -PLOT, s. riet-, biezenboschje, -bed,
0. 5 -BUNTING, 5 - SPARROW, S. 1. ortolaan, m.; 2. poelmees (vog.), v. * -CROVNED, bn. met biezen bezet, - bekranst. *_FENCE, s. (tuin.) rieten windsclserm, o.
5 - FLUTE, s. biesfluit (orgelregister), V. *-GRASS, s. rietgras, 0. * _MACE, * _MAZE, S. stokriet, 0. 5 -MILLET, S.
(plant.) honigkruid, 0. *-STOPS, s. mv., *- W35K, s. brom
orgels), o.
-regist(d
Reeded, (ried'-id), bn. met biezen bedekt, - begroeid.
*...EST, ('-in), bn. van riet, rieten, biezen. *...LESS, bn.
zonder biezen, - riet. ...Y, bn. riet-, biesachtig, vol
riet, vol biezen.
Reedification, (ri-ed-i-fi-kee'-sjun), s. weder-opbouw,
m. *...EDIFIED, (-ed'-i-fajd), dw. bn. weder opgebouwd.
*...EI)IFT, (-ed'-i-faj), bw. weder opbouwen. -ING, dw.
bn. weder opbouwend. -, s. (liet) weder-opbouwen.
Reef, (rief), s. 1. (zeev.) rif (van een zeil), o.; first -;
eerste rif: bag -, vierde rif; to let (shake) out a -,
een rif uitsteken; to take in a -, een rif insteken•
2. (aardr.) rif, o. blinde klippen, v. mv.; lurking -, rik
even onder water; 3. (gen.) uitslag, m. roos, v. * - BAND,
s. (zeev.) rifband, m. 5-BURTON, s. (zeev.) klaplooper,
m. 5 --CRINGLE, S. (zeev.) gifleuver, m. 5 -FARING, S.
steekbout. m. 5 -HANK, 5 --LINE, S. (zeev.) rif-seizing, v.
* -HOLE, S. (zeev.) gifgat, 0. *-POINT, * -KNOT, S. rifplatte knoop, m. *- PENDANT, S. (zeev.) rifschinkel, m.
*- TACKLE, S. (zeev.) giftalie, V.
Reef, (rief), bw. (zeev.) reven (de zeilen); to - a course,
een onderzeil reven; to - away, reven uitsteken; - in
fore top sail, voor marszeil reven. 5 -ED, (rieft), dw.
bn. (zeev.) gereefd; close -, alle zeilen gereefd. -, bn.
vol riffen. *- ING, dw. bn. (zeev.) revend; - the paddles,
(stoomw.) de schepborden naar binnen voerend. *- Y,
bn. 1. met riffen, met klippen; 2. (gen.) roozig, puistig.
Reek, (riek), s. 1. rook, dalup, m.; 2. zie RICK. -, ow.
rooken, dampen. 5-ING, dw. bn. rookend; the - sword,
het (van bloed) rookende zwaard. *-Y, bn. 1. (Soak.)
rookend; 2. berookt, zwart.
Reel, (riel), s. 1. haspel. garenwinder; 2. klos, m.: -cotton. bobijn-katoen; 3. (touws.) wuit, v.; spon -garn -,
garenwuit; 4. écossaise (zek. dans), v.; 5. (zeev.) log -,
logrol: C,. schiemansgaren, o.: deepsea -, rol voor de
loodlijn. 5 -STICK, S. haspelstok. m.
Reel, (riel), bw. haspelen, winden: to - off, afhaspelen.
*-, ow. tuimelen: wy head -s, mijn hoofd suizebolt;
he -'d from the palace, hij tuimelde weg uit het paleis.
*-5D, (yield), dw. bn. gehaspeld enz.; zie REEL. -, bn.
(wev.) - weft, links gedraaid (inslag-)garen.
Reelect, (ni-i -lekt'). bw. herkiezen enz.; Zie ELECT enz.
5 -ION. s. herkiezing, v. *...ELIGIBILITY, C. (-ies), herkiesbaarheid, v. *...ELIGIBLE, bn. herkiesbaar. *Ear
BArK, bw. en ow. weder inschepen, weder scheep gaan
enz.; zie ESIBARK. -ATION, s. weder-inscheping, v.
5 ...EMBATTLE, bw. weder in slagorde scharen enz.; zie
EBBATTLE. 5 ...EMBODY, bw. weder verlichamelijken enz.;
zie ESSBODY en EMBODIED. * ...EMERGE, ow. weder boven
zie ESIERGF. * ...FSIERGFNCE, S. (liet) weder-komenz.;
bovenkomen.
Reeming, (riem'-ing), s. (zeev.) kalfaatwerk, o.
Reenact, (ri-in-ekt'), bw. weder uitvaardigen enz.; zie
EIACT. *-ION, s. weder-uitvaardiging, V. *-MMENT. S.
wetshernieuwing, v. 5 ...ENFORCE, (-in-foors'), s. (mil.)
-

versterking (van den kanonbodem),

v.; the first -,
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het bodemveld; the second -, he tapveld. -, bw. Refind, (ri-fajnd'), bw. 1. wedervinden; 2. ondervinden
enz.; zie FIND .
weder -, opnieuw versterken, sterker maken enz.; zie
ENFORCE . - DIENT, s. versterking, v. *... ENGAGE, bw. en Refine, (ri-fajn'), bw. 1. louteren, zuivere^i (vocht, meow. weder -, op nieuw verbinden, aannemen enz.; zie taal enz.); 2. raffineeren (suiker) ; 3 . ziften (salpeter); 4.

EaGAGE . *...EN JOY, bijw. weder genieten enz.; zie ENJOY .
*... ENKINDLE, bw. weder doen ontbranden enz.; zie ENKINDLE. 5 ... ENLIST, bw. weder opschrijven enz.; zie
ENLIST. -- MENT,S. 1. weder -opschrijving; 2. wederdienstneming, v. *... ENSTAIIP, bw. weder bestempelen.
*... ENTER, bw. en ow. weder binnentreden enz.; zie

ENTER . *... ENTHRONE, bw. weder op den troon zetten
...ENTRANCE, S. weder -binnentreenz.; zie ENTHRONE.
ding, v. *... ESTABL ISH, bw. weder vestigen enz.; zie
ESTABLISH . - (MENT, S. weder-vestiging, herstelling, v.
* ...ESTATE, bw . zie REESTABLISH .

*

Reeve, (riev), m. 1. baljuw, schout, m.; coal -, opzichter
eener kolenmijn; 2. houtsnip (vogel), v.; 3. zie REEF .

(fig.) verfijnen, beschaven (den

co,iae -d,

geest, de zeden); to be-

beschaafd worden; 5. louteren (den smaak);

6. zuiveren (de taal). *-, ow. 1. zich louteren -, zuiveren;
2. (fig.) zich beschaven; 3. zich volmaken; 4. haarklooven,

uitpluizen. *_n, (-fajnd'), dw. bn., *..

DLY,

bijw. 1. ge-

louterd enz.; to get -, (zeev.) opklaren; 2. spitsvondig
enz.; zie REFINE, bw. en ow. 5 -DNESS, (-fajnd' -nes),
* -- MENT, S. 1. zuiverheid , loutering; 2. verfijning ; 3. ge -

naaktheid, hoofschheid, zuivering (van vocht, metaal
enz.); 2. rafflneering (van suiker); 3. (fig.) zuiverheid,

loutering (des harten enz .); 4 . verfijning, beschaving ; 5.
beleefdheid;6. spitsvondigheid, haarklooverij; 7.gemaakt-

-, bw. (zeev.) inscheren.
Reexaminable, (ri-eghs-em'- i-ni-bl), bn. weder onderzoekbaar. ...ATION, (-ee'-sjun), s. weder-, tweede on-

heid, preutschheid, v. *-R, ('-ur), m. v. 1. zuiveraar,
louteraar, -ster; 2. affineerden, -ster (van metalen); 3.
(fig.) beschaver, vormer, -ster; 4. uitpluizer, haarkloover,
-kloofster, m. V. -ERY, ('e-ri), s. ( ies), s. 1. affineer -

kamer (inz. in gestichten enz.), v.
Refel, (ri-fel'), bw. (w. g.) weêrleggen.
Refer, (ri-fur'), bw. 1. (recht.) op -, in-,verzenden(eene zaak);
to - to the examination of, verzenden tot onderzoek aan; 2.
zenden, wijzen (een persoon aan een ander);youwill-him
to me for the reason,als hij naar de reden vraagt,zend hem

goeden naam van. *--, ow. 1. weerkaatsen; 2. terugstralen,
-schijnen; 3. terugbuigen; 4. terugvallen, -keeren op (van
eer, van schande); 5. - on, laken, gispen; to be -ed on
(upon), berispt -, gelaakt worden(over wegens);6.na-,over-,
denken, peinzen (over). *-ED, ('-id). uw. bn. 1. weêrkaatst; 2. bepeinsd enz .; zie REFLECT, bw. en ow. 5" -ENT,

-

derij (van metalen); 2. (suiker)raffinaderij, v. *... ING, dw.
derzoek, o. herziening, v.
bn. zuiverend enz. -, s..(het) zuiveren enz.; zie REFINE
Reexamine, (ri-eghs-em'-in), bw. weder onderzoeken,
en REFINEMENT.
herzien enz.; Zie EXAMINE. * ...EXCHANGE, S. (kh.) herwissel, m. *... EXPORT, bw. weder uitvoeren enz.; zie Refit , (ri-fit') bw. 1. herstellen, vermaken, lappen, opflikken; 2. (zeev.) kalfaten . * -MENT, * -TING, s. 1. herEXPORT . -ATION, S. weder-uitvoer, m.
stelling, v.; 2. (zeev.) (het) kalfaten.
Refashion, (ri-fesj'-un), bw. opnieuw fatsoeneeren enz.;
Reflect, (ri-fiekt'), bw. 1. doen weerkaatsen, terugwerpen
zie F ASHION .
Refect , (ri-fekt'), bw. verfrisschen, verkwikken. * -ION, (een beeld, de stem enz.); to be -ed, weerkaatst worden;
2. weêrspiegelen,afbeelden; 3. (fig.) werpen op, doen terug (-fek'-sjun), s. 1. verfrissching, verkwikking; 2. ververspringen; to - honor on, tot eer verstrekken aan; to sching, v. F-IVE, ('-iv), bn. verfrisschend, verkwikkend.
discredit on, in minachting brengen; schade doen aan den
-, s. verversching, v. * -ORY, ('-c-ri), s. spijs-, eet-

naar mij; to -- the reader to a note, den lezer naar eerre
aanteekening verwijzen; 3. terugbrengen, - voeren, -leiden; to - all things to one's self, alles tot (op) zich zelf
terugvoeren; 4. (fig.) hechten, brengen; to - a plant to
a genus, eene plant tot eene soort brengen; 5. to - one's
self, zich beroepen op. *-, ow. - to, 1. zich wenden, zijne
toevlucht nemen (tot); betrekking hebben, slaai (op); 2.
zich beroepen (op); 3. raadplegen; he constantly -red to
his catch. hij zag gedurig op zijn horloge; 4. melding
maken (van); he remembered the young lady -red to,hij

herinnerde zich de j onge dame van welke gesproken werd;
those decisions had been -red to by the witnesses, deze

beschikkingen werden door de getuigen in herinnering
gebracht. *-ABLE, (-ref'-e-ri-bl), 5 -IBLE, (-fur'- i-bl), bn.
betrekkelijk, in betrekking (tot); the facts are - to good
motives, deze feiten spruiten uit goede bedoelingen voort;
a considerable amount of illness is - to this cause, zeer

(' -ent), bn. terugbuigend. *-IBLE, bn. terugkaatsbaar.
* -ING, dw. bn ., -LY, bijw. terugkaatsend enz. -, s.
1. (het) terugkaatsen enz.; zie REFLECT; 2. nadenking,
v.; 3. - on, berisping. -CIRCLE, s. (gez.) reflectiecirkel,
m. *-ION, (-flek'-sjun), s. 1. terug -, weerkaatsing, v.;
angle of -, (gez.) reflectiehoek; 2. weerschijn, m.; 3.
(fig.) nadenken, o. overdenking, bepeinzing, v. overleg,
o.; on -, upon -, bij nadenken; 4. nagedachte, beden king, opmerking, v.; to moire a -, een opmerking maken;
5. berisping, aanmerking, critiek, v.; to cast -s upon,

aanmerkingen maken op, bedenkingen opperen tegen;
G. bla-,m, in.; it is a - cost on my fancily, het is een

blaam op mijne familie geworpen; to throw an oblique opa, een zijdelingschen blaam werpen op. *-IVE, brr.,
-LY, bijw. 1. weerkaatsend ; - mirror, terugkaatsende -,

reflecteerspiegel; 2. (fig.) bedaard, met overleg. *_oR,
('-ur), m. v. 1. nadenkende persoon; 2. donker, m. -,
s. 1. terugkaatsend werktuig, o.; 3. (gez.) reflector, m.
vele ziekten moeten daaraan toegeschreven worden.
.
!
arbiter,
m
Reflex, (ri-fieks'), s. terugkaatsing, v. *-, bw. (w. g.)
5 -EE, (-ref-ur-ie'), in. (recht.) scheidsrechter,
zie REFLECT, bw. en ow. *-, bn. 1. teruggekaatst; 2.
5 -ENCE , ('-rens), s. 1. verwijzing (naar), v.; on (by) terugkaatsend; 3. teruggebogen; 4. bedacht, overlegd.
to, verwijzend naar, door verwijzing tot; 2. bericht, o. '
to
be
had
*
. IBLE, bn. 1. terugkaatsbaar; 2. ombuigbaar. * -IBILITY ,
mededeeling, getuigenis, informatie, v.; -s
at, informatiën in te winnen bij; the best -s may be had, ! *- ITY,S . gmv. 1. terugkaatsbaarheid; 2. ombuigbaarheid,
men kan de beste getuigenissen overleggen; 3. betrek - 1 v. * -ION , (-flek'-sjun), s. zie REFLECTION. -P"E, brr.,
--LY, bijw. 1. terugslaand, -stralend (op); 2. terugwerking, v.; to bear -- to, betrekking hebben op; in - to
kend. * ._.cvj Y, s. gmv. 1. terugslaande kracht, - eigen ten aanzien van; 4. melding, v.; they made -s to other
days. zij spraken van andere dagen; - has been made
to his powers of conversation, men roemde zijn talent van {
in gezelschap liet gesprek levendig te houden; no - has
been made to his private character, van zijn persoonl.ijkkarak
ter werd geen melding gemaakt; 5. (recht.) verzending
naar arbiters; scheidsrechterlijke uitspraak; 6. (drukk.) '
noot,v. renvooi,o.; marks of-, aanhalings-, notenteekens.
Referential, (ref-ur-en'-sjul), bn. aan -, heenwijzend.
Referendary, (ref-ur-end'-e-ri), m. i. verslaggever; 2.
referendaris, afdeelingschef (bij een departement van
algemeen bestuur). m .

schap; 2. terugwerking, v.
Refloat , (ri- floot'), s. (w. g.) ebbe, v.
Reflorescence, (ri-flo-res'- sens), s. horbloei, nl.
Refiourish, (ri-flaur'-isj), ow. herbloeier enz. ; zie
FLOURISH. *... FLOW, (-fib'), ow. terugvloeien, - stroomen
enz.; zie FLOW. *... FLUCTUATION, s. terugvloeiing,
-strooming, v.
Refluence, (r f-loe'-ens), *...ENCY, s. terugvloed, - stroom,
m. *...ENT, bn. terugstroomend; - tide, ebbe, (ook fig.).
Reflux, (ri'- fluks), s. ebbe, v.

Refocillate, (ri' - fos' - il- let), bcv. (w. g.) 1 . ververschen; 2.
herlevendigen. *...IoN, (lee'-sjun), s. 1. verversching;
Referment, (ri-fur'-ment), s. opzending voor bericht,
- tot beslissing, ',.
2. versterking. herlevendiging, v.
Refoment, (ri-fo-ment'), bw. weder verwarmen, - pappen
Referment , (ri-fur-ment'), ow. weder gisten.
heengeweverzonden,
enz.; zie FOMENT, enz.
Refer red, (ri-fort'), dw. bn. op-,
zen, verwezen (naar) enz.; 0 ...ER, (-fer'-ur), m. berichtge- ( Reform, (ri-form'), s. 1. hervorming, verbetering; 2. omver, gevraagde. m. *...ING, (-fer'-ing), dw. bn. 1. op-, ver- i, werking, herziening: 3. afdanking, v. * - ACT, s. (Eng.
gesch.) hervormde kieswet, v . 5 -BILL, s. ontwerp eener
zendend: 2. heenwijzend enz.; - to, met betrekking
tot, ten aanzien van. -, S. (het) op-, verzenden enz. j nieuwe kieswet, hervormings- ontwerp, o . * -LEAGUE, S.

REF.
vereeniging tot bevordering van de hervorming der

staatsinstellingen, V.

Reform, (ri-form'), bw. 1. hervormen; 2. afschaffen; 3.
afdanken. *-, ow. zich hervormen, - verbeteren. *- ADo,
(- mee' -do), s. (mil.) afgedankt officier, m. *- ALIZE, ('-elajz), bw. schijnbaar hervormen, - verbeteren. 5 - ATION,
(ref-or- mee' -sjun), s. 1. hervorming, v.; - of manners,
zedenverbetering ; -of albuses,afscllaffing van misbruiken;
2. hervormde leer (protestantisme), reformatie(der Kerk);
3. omwerking, nieuwe vorming, v. 0 -ATIVE, ('-e-tiv),
bn. hervormend. *-ATORY, ('-e- te -ri), bn. tot hervorming
neigend. *E D . (- formd'), dw. bn. hervormd enz.; zie
REFORM. *_ER, ('-ur), m. v. 1. hervormer, verbeteraar,
-ster; 2. zie REFORMIST; 3. voorstander, -ster eener nieuwe
kieswet (inz. in Engeland), m. v. * - ING, dw. bn. hervormend enz. -, s. (het) hervormen; to want -, ver
behoeven. 5 -IST, M. V. hervormde, protestant,-betring
protestantsche (vrouw), m. v.
Refortification, (ri-for-ti-fi-kee'-sjun), s. weder- versterking, v. * ... FORTIFIED, dw. bn. weder versterkt. 5 ...FORTIFY,
bw. weder versterken. -ING, dw. bn. weder versterkend.
Refossion, (ri-fosj'-un), s. opgraving, v. *...FOUND, bw.
hersmelten, hergieten enz.; zie FOUND, enz. -EIS, m. hersmelter, hergieter, m.
Refract, (ri-frekt'), bw. (stralen) breken, buigen. *- ED,
dw. bn. (stralen) gebroken. * - ING, dw. bn. (stralen)
brekend; - medium, (gez.) refractiekern. -, s. (het)
stralen buigen. *- ION, (-frek'-sjun), s. straalbuiging,
refractie, v. 5 -ivE, ('-iv), bn. (straal)buigend, - brekend.
Refractory, (ri-frekt'-e-ri), bn., *...oRILY, ('-e-ri -li), bijw.
1. wederspannig, onleerzaam, onhandelbaar, halsstarrig;
2. (scheik.) moeielijk te smelten. *-, is'. v. (-ies), wederspannige, halsstarrige, oproerling, m. v. *...ORINESS,
('-e-ri -nes), s. gmv. wederspannigheid, halsstarrigheid,
v. verzet, o.
Refragable, (ri-free'-ghi-bl), bn.wederlegbaar,wraakbaar.
Refrain, (ri-freen'), S. (dichtk.) referein, slotvers, o.
-, bw. 1, terug -, weêrhouden; 2. bedwingen (hartstochten enz.). *-, ow. from, 1. zich weerhouden; I could
not - from tears, ik kon mijne tranen niet weerhouden;
2. zich onthouden; 3. zich matigen ; 4. zich wachten
(voor); -from these men, neem u voor deze menschen in
acht. 5 -ED, (-freend'), dw. bn. weerhouden, bedwongen.
s -ING, dw. bn. weêrhoudend, bedwingend. -, s. (het)

weerhouden, bedwingen.

Reframe, (ri-freem'), bis'. weder samenstellen enz.; zie
FRAME.

Refrangible, (ri-fren'-dji-bl), bn. breek -, buigbaar (van
stralen). *...BILITY, (dji- bil' - i -ti), s. gmv. breekbaarheid
(van stralen), v.
Refrenation, (ref-ri-nee'-sjun), s. weerhoud -, bedwing
-barheid,v.
Refresh, (ri-fresj'), s. 1. verversching; 2. verfrissching, v.
2.
op-,
verfrisschen;
*_, bw. 1. ververschen, te goed doen;
to - one's self, zich verfrisschen; I feel quite -d, ik
gevoel mij gansch opgefrischt, - veel beter; after we were
-d, nadat wij ons een weinig opgefrischt hadden. * - ED,
(-fresj t'), dw. bn. 1. verfrischt; 2. ververscht. *- ER, ('-ur),
m. 1. verfrisscher, m.; his memory had received it dis
zijn geheugen was onaangenaam opgefrischt-agrebl,
geworden; 2. ververscher, m.; 3. toegift, buitengewone
toelage, v. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. verfrisschend;
2. ververschend. -, bn. innemend, bekoorlijk.
-, s. 1. (het) verfrisschende; 2. (het) ververschende.
- MENT, s. 1. verfrissching; 2. rust, verademing, v.; to
take -, verademen; place of -, rust-, pleisterplaats; 3.
verversching. v.
Refret, (ri-fret'), s. slotrijm, o.
Refrigerant, (ri-fridsj'-e-runt), bn. ver -, afkoelend, ver
(gen.) verkoelend middel, o. ...ATE,(' -ot),-frischend.*,
bw. ver -, afkoelen, -D, dw. bn. afgekoeld. *...ATING,
dw. bn. afko Blend. 5 ...ATTON, (-ee'-sjun), S. ver -, afkoeling, verfrissching, v. *...ATlvF, ('-e-tiv), bn. verkoelend.
-, s. (gen.) verkoelend middel, o. '...ATOR, ('- e -tur), s.
1. luchtdichte trommel, v.; 2. toestel om spoedig te doen
verkoelen, m. -S:, bn. verkoelend. -, s. (-ies), koelvat;
2. koelend middel, o. *...iuM, (-dji'-ri-um), s. koelend
middel, o. verversching, v.
Reft, (reft), dw. bn. beroofd. *-, S. zie RIFT.
Refuge, (ref'-joedsj), S. 1. toevlucht, v.; to fly (flee
for - to, eene toevlucht zoeken bij; to take - with, zijn
toevlucht nemen bij, - tot; to take -from, een toevluchts
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oord -, eene schuilplaats kiezen tegen; 2. uitvlucht, v.
hulpmiddel, o. *--, bw. verbergen, beschermen (tegen).
*...EE, ( - ie'), m. v. vluchteling, uitgewekene, m. v.; the
French -s, (gesch.) de Fransche (protestantsche) uitgewekenen, réfugiés (na de herroeping van het edict van
Nantes door Lodewijk XI V ).
Refulgence, (ri-foel'-djens), *...ENcy, s. heldere schijn,
glans, m. 5 ...ENT, ('-djent), bn., -LY, bijw. helderschijnend, lichtend; glansrijk.
Refund, (ri-fund'), bw. 1. terugbetalen, -geven (geld);
2. vergoeden; 3. (kh.) dekken, rembourseeren.*-ED,('-id),
dw. bn. terugbetaald enz.; Zie REFUND. * -ER, ('-ur), rn .
v. terugbetaler, - betaalster, ui. v. * - ING, dw. bn. terug
terugbetalen, vergoeden;-betalndz.,s(h)
rembourseeren.
Refurbish, (ri-fur'-bisj), bw. weder-polijsten enz.; zie
FURBISH. *...FURNISII, bw. weder -stoffeeren, -meubeleeren
enz.; zie FURNISH, bw. enz.
Refusable, (ri-fjoez'- i -bl), bn. weigerbaar, te weigeren.
Refusal, (ri-fjoe' -zul), S. 1. weigering, v.; to meet with a
-, eene weigering ontmoeten, (fig.) een blauwtje loopen; 2. (recht.) voorkoop, m. keus (van geven of laten),
v.; to hare the - of a farm, een pacht in vrije keus
hebben; you have not the - of it, het nemen of laten
staat niet aan u.
Refuse, (ref'-joez), S. 1. uitschot, o.; - of iron, oud ijzer;
- of hemp, afval van hennep. 2.aanveegsel,o. 5 - ,( rif-joez'),
s. weigering, v. *-, (ref' joez), bn. slecht, uitgeschoten.
Refuse, (ri-fjoez'), bw. en ow. 1. weigeren; to - an oJer
een aanbod weigeren; L'ilom -d to give Israel passage,
(Bijb.) Edom weigerde den doortocht aan Israel; to givinq, weigeren te geven; to - credit, geloof weigeren;
krediet weigeren; I hare been -d, men heeft mij geweigerd, men heeft naij afgewezen; he had been -d
some favor, men had hem eene gunst geweigerd; 2. ver
uitschieten (goederen). *- D, (-fjoezd'), dw. bn.-werpn,
geweigerd enz.; zie REFUSE. *-R, ('-ur), in. v. weigeraar,
-ster, ni. v. ...ING, dw. bn. weigerend. -, s. (het)

weigeren.

Refutable, (ri-fjoo'-ti-bl), bn. wederlegbaar. *...AL, (' -tul),
*...ATION, (-tee'-sjun), s. (red.) wederlegging, v. *...ATORY,
(-fj oe' - te -ri), bn. wederleggend.
Refute, (ri-fjoet'), bw. wederleggen. *- D, ('-id), dw. bn.
wederlegd. 5 -R, ('-ur), nl. v. wederlegger, -ster,m.v. 5 ...ING,
dw. bn. wederleggend enz. -, s. (het) wederleggen.
Regain, (ri-gheen'), bw. 1. herwinnen; 2. weder bereiken.
-ED, (gheend'), clw. bu. herwonnen. 5 -ING, dw. bn.
herwinnend. -, s. (liet) herwinnen.
Regal,(ri'-ghul), bn., 5 -LI, bij w. tot een koning behoorend,
koninklijk. *-D, S. 1. (muz.) regaal (orgelregister); 2.
(-s, mv.) draagorgel; 3. (scheik.) koningswater, o.
Regale, (ri-gbeel'), s. 1. koninklijk voorrecht; 2. fijn onthaal; 3. groot gastmaal, o. *-, bw. - with, 1. onthalen,
trakteeren (op); 2. vergasten. *-, ow. zich vergasten.
-D, (-gheeld'), dw. bn. onthaald, vergast. * -MENT,
(-gheel'- ment), s. (fijn) onthaal, gastmaal, o.
Regalia, (ri-ghee'- li -e), s. mv. 1. teekens der koninklijke
waardigheid; 2. koninklijke rechten, o. mv.
Regaling, (ri-ghee'-ling), dw. bn. onthalend. *-, s. (het)

onthalen.

Regality, (ri-ghel'- i -ti), s. (-ies), koningschap, o.
Regard, (ri-ghaard'), s. 1. (oudt.) blik, m.; 2. oplettendheid, aanmerking, v. grond, m.; in - of, ten aanzien van,
uit hoofde van; without any - to, zonder acht te slaan
op; without further - to me, zonder verder op mij te
letten: some - musl be had to, eenigermate behoorde men
in aanmerking te nemen; - being had to, in aanmerking
nemend dat ; no - was paid to his request, er werd op
zijn aanzoek geen acht geslagen; to pay no - to a law,
Bone wet niet tellen, - niet naleven; - to my family kas
made we take upon wyself to, de zorg voor mijn huis gezin was oorzaak dat ik op mij nam te; his nice - to
his honor, zijn nauwlettend gevoel van eer; 3. achting,
v_ eerbied, m.; we had a - for him, wij hadden achting
voor hem; to express - for, achting betoonen voor,
- aan; he was a man of great -, hij was een zeer gezien
mensch; out of - for, uit achting voor; 4. eerbiedsbetuiging, v.; to pay - to, eerbied betuigen aan; to pay
no - to, geen achting hebben voor; to show - to, ach
voor; 5. beweegreden, v.; all private -s-tingoe
should be laid aside, alle persoonlijke inzichten behoorden
ter zijde gesteld te worden: t. (recht.) toezicht on de
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bosschee, o. *--s, mv. groet, m. vriendschapsbetuigingen,
V. mv.; my kindest -s to, mijn vriendelijke groet aan.
Regard, (ri-ghaard'), bw. 1. aanzien, beschouwen; the
girl was -ed with an unfavorable eye by, het jonge
meisje was slecht gezien bij; 2. achten, werk maken
van; 3. uitzicht hebben (geven) op; 4. letten op, in aanmerking nemen; he -s only the public interest, hij denkt
alleen aan het openbaar belang; he was no more -ed
than if..., men sloeg evenmin acht op hem als of....;
faith and honor seemed to be no longer -ed, goede
trouw en eer schenen niet langer geteld te worden; 5.
- as, oordeelen, beschouwen (als); to - as useful, voor
nuttig houden; 6. naleven, in acht nemen (feestdagen
enz.); 7. betreffen; as -s, wat betreft, ten aanzien van.'
5 -ABLE, ('-i- bl), bn. beschouwbaar, het aanzien waard.
*-ANT, ('-unt), bn. (wap.) terug-, achterwaarts ziende.
-, m. (oudt.) lijfeigene, m. *- ED, dw. bn. aangezien
enz.; zie REGARD, bw. *- ER, ('-ur), m. v. beschouwer,
-ster, m, v. -, m. houtvester, opzichter der bosschen, m.
*-FUL, ('-foei), bn., -LY, bijw. oplettend, aandachtig,
-lijk; he was - of pecuniary interest, geldelijk belang
stond bij hem op den voorgrond. *- ING, dw. bn. aan
aanzien enz.; zie REGARD, bw.-ziend.,s(ht)
-, vz. betreffend, ten aanzien van. *- LESS, bn., -LY,
bijw. - to, 1. achteloos, onverschillig; he has been not - of
your matters, hij heeft uwe belangen niet veronachtzaamd;
to be - of expense, niet op de kosten zien, geen uitgaven in aanmerking nemen; - of consequences, niet op
de gevolgen lettend; fear rendered them - of his commands, de vrees deed hen zijne bevelen veronachtzamen;
2. niet geacht, niet in aanzien. -nEss, s. achteloosheid,
onverschilligheid, v.
Regather, (ri-ghaath'-ur), bw. weder-, herzamelen enz.;
zie GATHER, enz.
Regatta, (righet' -te), s. roei- en zeilwedstrijd, m.
Regel, (ri'-ghul), S. naam eener vaste ster.
Regency, (ri'-djen-si), s. (-ies), 1. regeering, v.; 2. regentschap, o.
Regeneracy, (ri-djen'-ur-e -si), s. (-les), herschepping,
herleving, v. *...ATE, bw. herbaren, herscheppen, herlevendigen, doen herleven. -. bn., -D, dw.bn.hei boren,
herschapen. -NEss, s. (het) herboren zijn. *...ATING, dw.
bn. herscheppend. -, s. (het) herscheppen. *...ATION,
(-ee'-sjun), s. herschepping, herleving, v. *...ATORY,
('- e-te-ri), bn. herscheppend, hernieuwend
Regent, (ri'-djent), bn. 1. (oudt.) regeerend, heerschend;
2. met het regentschap bekleed; the queen -, de koningin-regentes. * -, m. v. 1. regeerder, -ster; 2. regent, m.
regentes, v. *-, m. rector (van een college, van eene
inrichting van onderwijs enz.), m. *- Ess, ('-es), v. regentes, v. *- SFIIP, s. 1• regeering, v.; 2. regentschap, o.
Regerminate, (ri-djurm'-in-et), ow. herkiemen enz.; zie
GERMINATE enz.
Regest, (ri-djest'), s. boek, register, o.
Regible, (redsj' i-bl), bn. regeerbaar, te regeeren.
Regicide, (redsj'- i-sajd), m. koningsmoord, -moordenaar,m.
Regime, (re-djiem'), s. 1. levenswijze, v.; 2. regeeringsvorm, m.; 3. wettelijke regeling, v.
Regimen, (redsj'-i -min), s. 1. regeeringsstelsel, o.; 2.
leefregel, m.; to follow (observe) a -, een leefregel -,
een diëet volgen; to be under a -, aan een diëet gebonden zijn. *- AL, (-dsji'-mi-nul), bn. (gen.) diëtetisch.
Regiment, (redsj' -i-ment), s. 1. (oudt.) regeering. heer
2. (mil.) regiment, o. *-, bw. (mil.) bij regi--schapij,v.;
menten indeelen. *- AL, (-ment'ul), bn. (mil.) van een regiment, regiments... -s, (-men'-tuls), s. mv.uniform,tenue,v.
Regina, (ri-dgaj' -ne), v. 1. Regina (v. n.); 2. koningin, v.
Region, (ri'-djun), s. 1. landstreek, v. land, o.; 2. (nat.)
streek, laag, v.; the airy -, het luchtruim; 3. (ontl.)
streek, v.; 4. (fig.) he is of too high a -, hij is van een te
hoogen stand.
Register, (redsj'-is-tur), s. 1. verslag, o. notulen, v. mv.;
2. boek, register, o.; parish -, gemeenteregister (van
den burgerlijken stand in Engeland); 3. griffier, ambtenaar bij den burgerlijken stand; 4. oven met luchtgaten,
m.; 5. (orgel)register, o.; 6. lijst, v. inventaris. m. ; 7. (zeev.)
rol, v.; 8. (stoomw.) slagwijzer, teller; 9. (zeev. en recht.)
bijlbrief, m.; 10. (drukk.) register, o.; out of -, slecht
In het register; in -, goed in het register; to make -,
het register opmaken.*-MEASUREMENT,s.(zeev.)tonneninhoud, (tonnen)maat (van een schip). v. *- OFFICE, S.
adreskantoor, o. *- SHEETS, S. mv. (drukk.) register-

bladen, o. mv. *- SHIP, s. 1. (zeev.) registerschap; 2.
griffiersambt, o. *-STOVE, s. register-oven (met luchtgaten), m.
Register, (redsj'-is-tur), s. 1. registreeren, in-, opschrijven, o.; to - sailors, (zeev.) matrozen in de rol schrijven; 2. protocolleeren, o.; to - a tax, eene belasting
kadastreeren. *- ED, ('-furd), dw. bn. 1. geregistreerd
enz.; 2. aangeteekend (van brieven); 3. aangemonsterd.
(van matrozen); Zie REGISTER. * -ING, dw.bn.registreerend.
enz. -, S. (het) registreeren enz.; Zie REGISTER.
Registrar, (redsj'-is-trur), *- Y, ('-tre-ri), m. 1. opschrijver; 2. griffier; 3. archivaris, In. *-SHIP, s. griffiersambt, o. *...ATION, (-ee'-sjun), s. inschrijving, opschrijving;
registratie, boeking, v.
Registry, (redsj' -ic-tri), s. (-ies), 1. in-, opschrijving, v.; 2.
registratiekamer, -kantoor, v. o.; 3. proces-verbaal, protokol, o.; 4. (zeev.) bijlbrief, m.
Regius Professor, (ri'-dji-us-pro-fes'-or), m. hoogleeraar door den koning benoemd en bezoldigd (in Engeland), m.
Reglement, (regh'-li-ment). s. regeling, v.
Reglet, (regh'-lit), s. 1. (drukk.) liniaal; 2. reglet, o.
Regnancy, (regh'-nun -si), s. (-ies), regeering,heerschappij,.
v. * ... ANT, ('-nunt), bn. 1. regeerend; queen -, regeerende
koningin; 2. heerschend.
Regorge, (ri-ghordsj), bw. 1. uitbraken, uitspuwen; 2..
weder opslikken; 3. gulzig verslinden. *- D, (-ghordsjd'),
dw. bn. uitgebraakt enz.; zie REGORGE. *...ING, dw. bn..
uitbrakend enz. -, s. (het) uitbraken enz.; Zie REGORGE.
Regrade, (ri- ghreed'), ow. terugtrekken, achteruit treden.
*...GRAFT, bw. (tuin.) weder enten enz.; Zie GRAFT, bw.
* ...GRANT, bw. weder vergunnen enz.; Zie GRANT. -, S.
weder-vergunning, v. nieuw verlof, o. *...GRATE,(- ghreet'),
bw. 1. opkoopen (tot weder-verkoop); 2. venten, den
kleinhandel drijven ; 3. (mets.) afbikken, opnieuw behouwen. -R, ('-ur), m. v. venter, -ster, kleinhandelaar,
-ster, m. v. ...ING, dw. bn. opkoopend enz. -, s. (het)
opkoopen enz.; zie REGRATE. *...GREET, (-ghriet'), bw.
1. weder groeten; 2. teruggroeten. -, s. wedergroet, m.
enz.; zie GREET, bw.
Regress, (ri'-ghres), s. 1. terugkeer, m.; 2. (recht.) wederinbezitneming, v. *-, (ri-ghres'), ow. terugkeeren.* -ION,.
(-ghresj'-un), s. (het) terugkeeren. *- IVE, ('-iv), bn.,.
-LY, bijw. terugkeerend, wijkend.
Regret, (ri-ghret'), s. 1. smart, v. leed, o.; to feel -,
to have - at, leed gevoelen over, - bij; 2. berouw,
beklag, o.; I have no - for it, ik heb er geen berouw
van, - over. *-, bw. 1. beklagen, terugwenschen; it is
much to he - ted, het is zeer te beklagen (dat); I - yourbeing absent, het spijt mij dat gij er niet waart; 2.
berouwen; he -s having accepted, hij heeft berouw te
hebben aangenomen. *- FUL, ('-foei), bn., -LY, bijw. 1.
met -, vol leedgevoel; 2. berouwvol. *- TED, ('-id), dw.
bn. beklaagd enz.; zie REGRET, bw. *- TING, dw. bn.
beklagend enz. -, s. (het) beklagen enz.; zie REGRET, bw..
Reguerdon, (ri-gherd'-un), s. (Shak.) loon, o. belooning,
v. *-, bw. beloonen.
Regular, (regh' joe-lur), bn., *- LY, bw. 1. regelmatig;
a - building, een regelmatig gebouw; 2. nauwkeurig;he is a - attendant at church, hij bezoekt regelmatig de
kerk; 3. geregeld; to be - in diet, een geregeld diëet
in acht nemen; - commerce, geregelde handel; - correspondence, regelmatige briefwisseling; six o'clock is our
• - hour, zes uur is onze (etens)klok; as - as clock-work,
zoo regelmatig als een uurwerk; 4. naar eisch, ordelijk,
recht, waar; - quarrel, ordelijk (rechts)geding; - meal,
behoorlijk maal; to stand a - siege, een geregeld beleg
doorstaan; - physician, wettig geneesheer; they had never
seen a - angler, zij hadden nog nooit een rechten hengelaar gezien; he is a - quack, bij is een ware kwak
the - clergy, de ordesgeestelijkheid; 6. --zalver;5.
troops, geregelde -, reguliere troepen. f-, m. 1. ordesgeestelijke; 2. regulier soldaat, m.; -s, mv. linietroepen v
m. mv. * - ITY, (-Ier'-i-ti), s. 1. regelmatigheid, orde, v.;.
for -'s sake, voor de regelmatigheid; 2. (het) geregelde r
juistheid, v.
Regulate, (regh' -joe-let), bw. 1. regelen, ordenen; to one's conduct, - one's manners, zijn gedrag -, zijne zeden
regelen (naar); to - a patient, een zieke een leefregel
voorschrijven; 2. to - trade, (kh.) afdoen, liquideeren;
3. den handel -, den marktprijs regelen; 4. to - thegoing, (zeev.) den koers opgeven; 5. (recht.) schikken,-
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:afmaken. *- D, ('-tid), dw. bn. geregeld enz.; Zie REGULATE, bw. *...ING, dw. bn. regelend; - screw, stelschroef. -, s. (het) regelen enz.; Zie REGULATE. * •••ION,
(-lee'-sjun), S. 1. regeling, ordening, v.; 2. reglement, o.
ordonnantie; 3. (stoomw.) stelling, v.; 4. (mil.) tenue,
ordonnans...; - army boots, tenue - laarzen. *...IVE, ('-iv),
bn. regelend. *...oR, ('-le-tur), m. v. regelaar, inrichter,
-ster, m. V. -, S. regulateur (werkt.), m.; richtschijf;
(uurw.) spiraalveêr, onrust, v. slinger, m.
Reguline, (regh' -joe-lien), bn. van zuiver metaal, onvermengd. *...izE, (regh' joe -lajz), bw. tot zuiver metaal
brengen, affineeren.
Regulus, (regh' joe-lus), s. 1. zuiver metaal, o.; 2. (Rom.
gesch.) Regulus (m. n.); 3. naam eener ster van de eerste
grootte.
Regurgitate, (ri-ghur'-dji-tet), bw. uitbraken, uitwerpen.
*-, ow. volgepropt zijn. *- D, ('-tid), dw. bn. uitgebraakt
enz.; Zie REGURGITATE. *...ING, dw. bn. uitbrakend enz.
-, S. (het) uitbraken enz. *...ION, (-tee'-sjun), 5.1.
uitbraking; 2. volpropping, opstopping, v.
Rehabilitate, (ri-he- bil'-i- tet),bw. (recht.) de vorige rechten hergeven, (iem.) in (zijne) eer herstellen, rehabiliteeren. *-D, ('-id), dw. bn. gerehabiliteerd. *...ING, dw.
bn. rehabiliteerend. -, s. (het) rehabiliteeren. *...ION,
(-tee'-sjun), s. herstelling in de vorige rechten, rehabi

litatie, v.

Rehear, (ri- hier'), bw. onr. (recht) weder hoorera, - ver
zie HEAR. *- SAL, (- heur' -sul), s. 1. (het)-horenz.;
opzeggen; 2. verhaal, o. mededeeling, v.; 3. verhoor, o.
repetitie, v.; to be in -, (toon.) in repetitie zijn; to put
into -, laten loeren, - repeteeren. *- SE, (-hurs'), bw.
1. opzeggen, repeteeren; 2. verhalen, vertellen; 3. overdragen. -D, (-hurst'), dw. bn. opgezegd enz.; zie
REHEARSE. *-,ER, (' -sur), m. V. 1. verhoorder, -ster; 2.
verhaler, verhaalster, m. v. 5 -SING, dw. bn. verhoorend
enz. -, s. (het) verhooren, repetitie, v.
.Rehousing, (ri-hau'-zing), s. (kh.) weder - opslag in een,

pakhuis, nl.

Reid, (ried,) m. Thomas Reid (Eng. wijsgeer, 1710-1796).
Reif, (rief), s. kemphaan, m.
Reigle, (rie'-ghl), s. schuif, groef, keep, v.
Reign, (reen), S. 1. regeering, v.; in the - of, onder de
regeering van; 2. opperste macht, souvereiniteit, v.; 3.
rijk, gebied, o.; Pluto's gloomy -, het donkere rijk van
Pluto; 4. gezag, o. invloed, m. macht, v. *-, ow. - over,
regeeren, heerschen, gezag uitoefenen, gebieden. * -ED,
(-reend), dw. geregeerd enz.; zie REIGN. *-ER, ('-ur), m.
regeerder, heerscher, m. * -ING, dw. bn. regeerend enz.
-, S. 1. (het) regeeren, heerschen; 2. heerschappij, regeering, v.
Reillumine, (ri-il joe' -mien), 5 ...ATE, ('-min-et), bw. weder
verlichten enz.; zie ILLUMINE en ILLUMINATE. * ... IMBARK,
bw. zie REEMBARK. * ...IMBODY, bw. Zie REEMBODY.
Reimbursable, (ri-im-burs'- i -bl), bn. aflosbaar, terug betaalbaar.
Reimburse, (ri-im-burs'), bw. 1. terugbetalen; 2. vergoeden; 3. (kh.) rembourseeren, dekken; to - one's self,

zich zelven terugbetalen; to - one's self upon..., zich

(door wissels) revaleeren op... *- D, dw. bn. terugbetaald.
-MENT, S. 1. terugbetaling; 2. schadevergoeding, v.; 3.
(kh.) remboursement, o. dekking, v. *-R, ('-ur), m. v.
terugbetaler, - betaalster, m. v. -, m. (kh.) remboursant,
M. *... ING , dw. bn. terugbetalend. -, s. (het) terug
-betaln.
Reimplant, (ri-im-pleat'), bw. weder inplanten enz.;
zie IMPLANT. *...IMPORTUNE, bw. weder lastig vallen
enz.; zie IMPORTUNE. * ...IMPREGNATE, bw. weder doordringen (met vocht) enz.; Zie IMPREGNATE. * ...IMPRESS,
bw. weder drukken, - dringen enz.; zie IMPRESS. -ION,
S. herdruk, m. *...IMPRINT, bw. weder inprenten enz.;
Zie IMPRINT. *...IMPRISON, bw. weder gevangen zetten,
- nemen. -MENT, S. weder - gevangenzetting, - neming, v.
Rein, (reen), S. teugel, m. leidsel, o.; driving -, lange
teugels; to give the -, (rijseh.) den teugel vieren; the
colt had never been broke to the -, het veulen was nog
nooit aan den teugel gewend geworden; to keep a tight
- over, (fig.) den teugel kort houden aan; zie REINS.
-, bw. 1. bij den teugel leiden; 2. teugelen, breidelen,
(ook fig.); 3. (met bijw.), to - again to, terugvoeren tot;
to - back, (rijsch.) achterwaarts bewegen (een paard);
to - in, inhouden, inteugelen; to - up, opheffen, oprichten; (fig.) bedwingen.
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Reincur, (ri-in-kur'), bw. weder beloopen enz.; zie INCUR.
Reindeer, (reen'-dier), s. rendier, o. *-Moss, s. (plant.)
rendiermos, o.
Reined, (reend), dw. bn. geteugeld, gebreideld, (ook fig.).
Reinfect, (ri-in-fekt'), bw. weder besmetten enz.; zie
INFECT, bw. *-Ious, (-fek'-sjus), bn. weder besmettelijk.
Reinforce, (ri-in-fors'), s. 1. versterking, v.; first -,
metaaldikte van het kanon, bodemstuk. *- RING, S.
sieraadsband, m.; - and ogee, band bij de kanontappen.
Reinforce, (ri-in-fors'), bw. versterken enz.; zie ENFORCE.
* -MENT, S. 1. (mil.) versterking; 2. sterkte; 3. (fig.)
ondersteuning, hulp, v. 5 ...INFUSE, bw. weder doormengen enz.; zie INFUSE. * ...INGRATIATE, bw. weder in gunst
brengen, - welgevallig maken enz.; zie INGRATIATE.
...INHABIT, bw. weder bewonen enz.; Zie INHABIT.
Reining, (reen' -ing), dw. bn. teugelend enz.; zie REIN, bw.
Reinless, (reen'-les), bn. teugelloos, zonder breidel.
Reinquire, (ri-in-kwajr'), bw. weder vernemen naar.
Reins, (reens), mv. 1. (ontl.) nieren; 2. lendenen; 3. (bk.)
ribben (van een gewelf), v. mv.
Reinsert, (ri- in surt'), bw. weder opnemen enz.; zie INSERT. * - ION, S. wederopneming, V. * ...INSPECT, bw.
weder monsteren, - beschouwen enz.; zie INSPECT. -ION,
s. hermonstering, V. 5 ...INSPIRE, bw. weder bezielen
onz. 5 ...INSTALL, bw. weder bevestigen (in een ambt);
zie INSTALL. -iIENT, S. her- installatie, V. * ..INSTATE,
bw. weder in het bezit stellen. -MEiT, s. weder -in-bezit- stelling, o. *...INSURANCE, s. (kh.) her-, tegenverzekering, V. *...'NSURE, bw. her-, tegenverzekeren enz.;
zie INSURE. -R, ('-ur), m. herverzekeraar, m. * ...INTEGRATE, bw. Zie REINSTATE. * ...INTERROGATE, bw. weder
ondervragen. * ...INTHRONNE, 5 ...INTHRONIZE, bw. weder
op den troon plaatsen. 5 ...INTRODUCE, bw. weder invoeren enz.; zie INTRODUCE. 5 ...INUNDATE, bw. weder overstroomen. *...INVEST, bw. weder bekleeden enz.; zie
INVEST. -MENT, s. 1. weder -bekleeding (met); 2. wederbelegging (van gelden), v. 5 ...INYESTIGATE, bw. weder
navorschen enz.; Zie INVESTIGATE enz. * ...INVIGORATE,
bn. weder kracht geven aan. ..ISSUE, bw. weder uit
zie ISSUE. -, s. weder -, nieuwe uitgifte, v.-stoenz.;
Reit, (riet), s. (plant.) rietgras. zeegras, o. helm, m.
Reiter, (raj'-tur), m. ruiter, cavalerist (naam der oude
Duitsche ruiterij), m.
Reiterate, (ri-it'-ur-et), bw. vaak herhalen. *- D, ('-id),
dw. bn., -DLY, bijw. dikw ij ls herhaald. *...ING, dw. bn.
vaak herhalend. 5 ...ION, (- ee -sjun), s. 1. veelvuldige herhaling, v.; 2. (boekdr.) weerdruk, m.
Reject, (ri-djekt'), bw. 1. verwerpen, verstooten; 2. van
de hand wijzen, weigeren; 3. uitwerpen, loozen.*-ABLE,
('- i -bl), bn. verwerpbaar, verwerpelijk. * -AMENTA, ( -te
uitgeschoten -, verworpen voorwerpen, o-ment'),s.v
mv. uitschot, o. * -ANEOUS, (-tee'- ni -us), bn., *-ED, dw.
bra. verworpen, afgeslagen. *-ER, ('-ur), m. v. weigeraar, verwerper, -ster, M. V. * - ING, dw. bn. verwerpend enz. -, s. (het) verwerpen enz.; zie REJECT.
F -ION, ('-sjun), S. 1. verwerping, verstooting; 2. weigering; 3. uitwerping, loozing, v. * -ITIOUS, (-rrsj'-us), bra.
verwerpbaar. *- IV., , ('- iv), bn. verwerpend. *_MENT, B.
(het) verworpene enz.
Rejoice, (ri -dj oice'), s. verheugenis, blijdschap, v.
ow. - at, in, zich verblijden (over, bij); I- at it, ik ben
er blijde om. *-, ow. verblijden, verheugen. *- D, dw.
bn. verheugd enz.; Zie REJOICE. * -R, ('-ur), m. v. ver blijder, verheuger, -ster, M. v. *...ING, dw. bn., - LY,
bijw. verblijdend; - fire, vreugdevuur -, s. (het) verblijden enz.; zie REJOICE.
Rejoin, (ri-djoin'), bw. 1. weder samenvoegen enz.; 2.
weder samentreffen. *-, ow. 1. antwoorden, hervatten;
2. (recht.) dupliceeren enz.; zie JOIN. * -DER, (' -dur), s.
1. antwoord, o.; 2. (recht.) repliek, v. *-DURE, ('-djur),
S. wedersamenvoeging, v.
Rej oint, (ri-djoint'), bw. (mets.) weder voegen enz.; zie
JOINT, bw. *...JOLT, (-djoolt'), S. terugslag, - schok, m.
*...JOURN, (-djurn'), bw. (recht.) weder verdagen, - opschorten.*...JUDGE,bw.weder oordeelen enz.;zieJUDSE,bw.
Rejuvenate, (ri-djoe'-ve'-net), bw. (weder) verjongen.
*-D, dw. bn. verjongd. *...ESCENCE, (- nes' - sens), ...Y, s.
gmv. verjonging, v.. *...IZE, ('-ajz), bw. verjongen. -D,
dw. bn. verjongd. ...ING, dw. bn. verjongend. -, s.
(het) verjongen.
Rekindle, (ri-kajn'-dl), bw. 1. weder ontsteken; 2. (fig.)
weder aanwakkeren, verlevendigen enz.; zie KINDLE, bw
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Relaid, (ri- leed'), dw. bn. weder gelegd enz.; Zie RELAY.
Relais, (ri lee'), s. (vest.) nauwe pas, m.
Beland, (re-lend'), bw. 1. weder aan land zetten; 2.
weder landen, nog eens debarkeeren enz.; Zie LAND, ow.
Relapse, (ri-leps'), s. 1. terugkeer, m.; 2. (recht.) recidive; 3. (gen ) weder - instorting, v. *-, ow. 1. terug
-gaan, -keeren, - komen; 2. (fig.) terugvallen;-vloein,
they -d into their former errors, zij vielen in hunne
oude dwalingen terug; 3. (gen.) weder instorten; to
-. into fever, weder koorts krijgen. *- D, (-lepst'), dw.
bn. weder ingestort enz.; zie RELAPSE. *-R, ('-ur), m.
v. 1. die weder instort; 2. (recht.) recidivist, m. *...ING,
dw. bn. weder instortend enz. -, s. (het) weder instorten enz.; Zie RELAPSE.
Relate, (ri-leet'), bw. 1. verhalen; overbrengen, berichten;
2. verwant doen worden. *-,ow. - to,betrekking hebben
(op). *- D, ('-id), dw. bn. verhaald enz.; zie RELATE. -,
bn. verwant; nearly - to, nauw vermaagschapt met.
-R, ('-ur), m. V. 1. verhaler, verteller, -ster; 2. geschied
schrijfster, m. v. *...ING, dw. bn. verhalend-schrijve,
enz. -, bn. betrekking hebbend (op). -, s. (het) verhalen enz.; zie RELATE, bw.
Relation, (ri-lee'-sjun), s. 1. verhaal, bericht; 2. verslag,
o.; 3. betrekking, v. verband, o.; ina - to, in verband
met, in betrekking tot; 4. overeenkomst, analogie; 5.
bloedverwantschap, v.; 6. bloedverwant, m.v.betrekking,
v.; a near -, een naaste bloedverwant; 7. (wisk.) verhouding; 8. (kh., inz. mv. -s) betrekking, relatie,v.*- AL,
('-ul), bn. in familie - betrekking staand. *-sgip, s.
bloedverwantschap, v.
Relative, (rel' -e-tiv), bn., *- LY, bijw. 1. betrekking
hebbend (op); 2. betrekkelijk; 3. gezellig. *-, m. v.
bloedverwant, m. v. *-, s. 1. (het) betrekkelijke; 2.
(spraakk.) betrekkelijk voornaamwoord, o. *- NESS, S.
betrekkelijkheid, v.
Relator, (ri-lee'-tur), m. (recht.) aanklager, m.
Relax, (ri-leks'), bw. 1. losmaken, - binden; 2. loslaten;
I felt his hand -ing his hold, ik voelde dat zijne hand
losliet wat zij omklemde; .. (fig.) vrije hand laten, ver
ontspannen; I was -ing myself from, ik zocht-minder,
ontspanning in; 4. opbeuren, verstrooien; 5. (gen.) ver
worden, zich ontspannen,-zachten.*,ow1slp
ruimer -, losser worden (ook fig.); the gentleman -d into
such good humor, de heer verviel in zulk een goede
luim; to - into a smile, tot een glimlach overgaan; 2.
zich ontspannen. *-, s. ontspanning, v. * - ABLE, ('-i- bl),
bn. toe te geven, na te laten. * - ANT, (' -ent), s. (gen.)
purgeermiddel, o. *- ATION, (-ee'-sjun), s. 1. losmaking;
2. (fig.) ontspanning, vermindering, v.; - of a statute,
milde toepassing eenex wet; 3. opbeuring, uitspanning;
4. (gen.) buikzuivering, v. *-ATIVE, ('-e-tiv), bn. (gen.)
buikzuiverend. * - ED, dw. bn. losgemaakt enz.; zie
RELAX; -- manners, losse zeden. *-- I\G, dw. bn. losmakend enz. -, s. (het) losmaken enz.; zie RELAX, bw.
Relay, (ri-lee'), s. 1. nieuwe -, versche postpaarden,
- jachthonden, o. m. mv; 2. (tapijtw.) tusschenruimte
in den inslag, v. 5 -DOG, *-HOUND, m. (jag.) versche
hond, m.
Relay, (ri-lee'), bw. weder plaatsen, herplaatsen, weder
leggen onz.; zie LAY.
Releasable, (ri lies'- i -bl), bn. bevrij dbaar.
Release, (ri-lies'), s. 1. loslating, v. ontslag (uit de gevangenis), o.; 2. (fig.) bevrijding, ontheffing (van eene
schuld), v. vrijdom (van belasting), afstand (van een
recht), m.; 3. (kh.) quitantie, décharge;4.(recht.)overgifte
(van landerijen), v. *-, bw. 1. bevrijden, loslaten, ontslaan (uit de gevangenis); 2. (fig.) verlossen, vrijmaken,
ontheffen (van zorg, van schulden); bevrijden (van pijn,
van angst); ontslaan (van eene belofte); kwijtschelden
(eene schuld, eene boete); 3. opgeven, afzien (van een
recht enz.); 4. to - any one of the mold, iem. uit de wereld helpen. *_D, (-liest'), dw. bn. losgelaten enz.; zie
RELEASE, bw. *...EE, (- ie'), m. v. (recht.) ontslagene, m. v.
-MENT, s. zie RELEASE, S. * -R, ('-ur), m. v. ontslag
geefster, die loslaat, afstaat enz., M. v. * - ING,-gevr,
dw. bn. loslatend enz. -, s. (het) loslaten enz.
Relegate, (rel'-i- ghet), bw. verbannen, verwijzen naar.
*-D, ('-id), dw. bu. verbannen. *...I\ G, dw. bn. verbannend. -, s. (het) verbannen. *...ION, (-ghee'-sjun), s. ver
-banig,
verwijzing, v.
Relent, (ri-lent'), s. bedaring, v. (het) ophouden. -,
ow. 1. bedaren, zich matigen, zachter worden; 2. smel-

ten, week worden; 3. in hevigheid verminderen (ook fig.)..
*_, bw. matigen. *-, dw. opgelost. *- ED, dw. bn. bedaard enz.; Zie RELENT, OW. en bw. * - ING, dw. bn. bedarend enz. -, s. (bet) bedaren enz.; zie RELENT, ow.
en bw. *- LESS, bn., -LY, bijes. onverzoenbaar, onverbiddelijk, onbarmhartig. -NESS, s. onverzoenbaarheid,
onverbiddelijkheid, v.
Relessee, (ri -les-ie'), m. (recht.) cessionaris van onroerend goed, m. *...LESSOR, (- les' -ur), m. (recht.)
rechthebbende op een onroerend goed, m. v.
Relet, (ri-let'), bw. weder verhuren enz.; zie LET.
Relevance, (rel'-i- wens), 5 ...ANC , s. 1. hulpvaardigheid;
2. betrekking; 3. (recht.) gepastheid (van bewij s),v.*...ANT,
('-wunt), bn. 1. hulpvaardig, helpend, steunend; 2. belan;rijk,gewichtig; 2. toepasselijk. *...ATION, (-wee'-sjun),
s. opbeuring, v. (het) ophelpen, hulp, v.
Reliable, (ri-laj'- i -bl), bn. vertrouwbaar, veilig. *...BILITY,
(-e- bil' - i -ti), -NESS, s. vertrouwbaarheid, v.
Reliance, (ri-laj'-uns), s. - on, vertrouwen, o.; to have
perfect - on the promise of God, vol vertrouwen stellen
in Gods beloften; to have - on a testimony, zich op een
getuigenis verlaten; to place - on, vertrouwen stellen
in; implicit -, onbeperkt geloof, - vertrouwen (in, op).

Relic, (rel'-ik), s. 1. overblijfsel, o.; 2. reliquie, v. *-s,
mv. stoffelijk overschot, o. asch, v. puinhoop, m. *- LY,
bijw. als reliquie, als heilig overblijfsel.
Relict, (rel' -ikt), v. weduwe, v. 5 -ED, bn. bloot -, droog
gelaten (van kustland). *- ION ('-sjun), s. droog gelaten land, o.
Relied, (ri-lajd'), dw. zich verlaten hebbend op enz.;
zie RELY.

Relief, (ri-lief), s. 1. verlichting, verzachting, v.; to a ford
f

(give) -, verlichting aanbrengen; the death of P. happened opportunely for his -, P. stierf van pas om

hem uit de verlegenheid te helpen; 2. hulp, ondersteuning, v.; to fly to the - of, ter hulpe snellen van; two

. vigorous attempts were node for the - of the fortress,

twee krachtige pogingen werden aangewend om de vesting te helpen; 3. liefdegift, aalmoes, v.; in-door -, hulp
binnen een gesticht verleend; out-of-door -, hulp-aan
huis, - aan huiszittende verpleegden; to receive -, onderstand ontvangen, bedeeld worden; 4. herstel (van grieven), o.; to grant -, recht doen op een aanzoek; he could
get no -, hij kon geen recht verkrijgen; to pray for -,

om recht vragen; 5. (mil.)(het) aflossen (een schildwacht);

for this - much thanks, (Shak.) ik dank u zeer dat

gij mij kwaamt aflossen; 6. schildwacht die de wacht
betrekt, m.; 7. (mil.) achterstallige soldij; 8. (leenst.)
toevalling van een leen; 9. (jacht.) weideplaats (van den
haas enz.), v.; 10. (recht.) rechtsmiddel, o. eisch van
schadevergoeding, m.; - in chancery, eisch van contractvernietiging, - van resiliatie; 11. (beeldh.) verheven werk,
relief, o.; demi -, half- verheven; low -, bas-relief; to
bring out in strong -, sterk -, sprekend doen uitkomen,
(ook fig.). *- VALVE, s. (stoomw.) waterklep van den

cylinder, v.
Relier, (ri-laj'-ur), m. v. - on, die vertrouwen stelt in,
die zich verlaat op.
Relievable, (ri-liev'- i -bl), bn. 1. te helpen, redbaar, vatbaar voor hulp; 2. armlastig.
Relieve, (ri-lieu'), bw. 1. verlichten; to - of a
burden, van een last verlichten; to be -d from anxiety,
van angst verlost worden; Ifeel much -d, ik gevoel mij
zeer verlicht; 2. (fig.) verzachten, doen verdwijnen; I
shall - your scruples, ik zal uwe bezwaren doen verdwijnen; accident -d our embarrassment, het toeval trok
ons uit de verlegenheid; the eye was agreeably -d, het
oog werd aangenaam bezig gehouden; 3. helpen, onder
te hulp komen ; 4. uitdeelen (recht); 5. (mil.)-steun,
aflossen (een schildwacht); he was not a little pleased"
to find his guard -d, hij was niet weinig verheugd zich
te zien aflossen; to - a place, Bene vesting ontzetten;
6. matigen, afwisselen; to - a subject with moral reflections, een onderwerp met zedenkundige opmerkingen
doorweven; 7. doen uitkomen, in het licht plaatsen; 8.
beweren, staande houden. *- D, (-lievd'), dw. bn. verlicht
enz.; zie RELIEVE. -, bn. 1. in relief geplaatst; 2. afgewisseld (met). *- R, ('-ur), m. v. verlichter, helper, -ster enz., m. v. *...ING, dw. bn. verlichtend enz.; - ropes,
(zeev.) keertouwen; - tackle, ophouder (bi) het kielen);
- officer, commissaris voor de bedeeling, armverzorger. -,
s. 1. (het) verlichten enz.; Zie RELIEVE, bw.; 2. verlichting,.
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verzachting; 3. hulp, v. onderstand, In.; 4. (mil.) aflos upon his strength, hij verlaat zich te veel op zijne kracht;
her prudence could be relied on, op haar loorzicht kon
sing (van een schildwacht) . v. *-riE T, s. verlichting, v.
Relievo, (ri-lie' -wo), S. verheven beeldwerk, relief, o.;
men zich verlaten; his promise could not be relied on op
alto -, basso -, Jemi -, geheel uitkomend -, vlak ver
zijne belofte viel niet te bouwen; are those news to be
heven -, half verheven beeldwerk; -- decorations, uitrelied on? mag men aan deze tijdingen geloof slaan?
komende versierselen.
*-I-G, dw. bn. zich verlatend op enz. -, s. (het) ver Relight, (ri-lajt'), bw. 1. weder aan -, opsteken; 2. Nveder i,
trouwen op enz.; zie RELY, ow.
verlichten enz.; zie LIGHT.
i Remade, (ri- sneed'), dw. bn. liermaakt enz.. zie REMAKE.
Religion, (ri-lidsj'-un), s. 1. godsdienst, m.; a gaan of no I Remain, (ri- meen'), S. 1 . Zie REMAINDER; 2. verblijf, op-

---, een man zonder godsdienst. *-s, mv. godsdienst onthoud, o. *-, ow. 1. blijven, verblijven; they -ed a
plechtigheden, V. mv. eeiedienst, In . * -ARY, ('-e-ri), bn.
month at, zij bleven eerre maand te; he -ed reading by
godsdienstig, godvruchtig. *-IsM, s. godsdienstigheid,
the fire, hij bleef bij het vuur zitten lezen; he -s in a
godsvrucht, v. *-IST, m. V. schijnheilige, m. v. kwezel,
low slate of health, hij is nog altijd sukkelend; to - till
v. *... OSITY, (- i - os' - i -ti), s. gmv. godsdienstzin, m.
called for, poste- restante (van een brief); wordt afgehaald
Religious, (ri-lidsj'- i -us), bn., *-LY, bijw. 1. godsdien(-„ an een paket); to - single, ongehuwd blijven; I stig, vroom, godvruchtig; a - book, een boek over den yours truly, ik blijf (noem mij) geheel de uwe. - uw toegodsdienst, gebedenboek; 2. tot den godsdienst behoogenegene ene.; he -s the saeie ,eon you ever knew him,
rend; the - wars, de godsdienst-oorlogen; a - house,
hij is nog altijd dezelfde zoo als gij heus hebt gekend;
ee0 godsdienstig (kerkelijk) gesticht, een klooster enz.;
2. wonen, loggieren; wher e rdo you - .' waar woont gij ? 3.
3. eerlijk, naar geweten. k-, m. v. monnik, in. non,
overblijven; there -s nothiog of it, er blijft niets van
-crass,
S.
godsdienstigheid,
v.
v.
j over; there -s one argument, één bewering -, cién arguRelinquent, (ri-lin'-kwent), bn. (recht.) afziend (van),
ment blijft er nog; that he was riht -s to be proved,
afstand doend.
dat hij gelijk had staat nog te bewijzen; it -s for me to
Relinquish, (ri-lin'-kwisj), bw. 1. opgeven. verlaten,
tell you, er blijft mij nog over u te zeggen; nothing -ed
laten varen; 2. afzien van (een recht. een eisch enz.); 3.
for tie emperor but to, er bleef den keizer niets over
afschaffen;4. overlaten, overdragen (aan), cedeeren. ° -ED, j dan te; it -ed with we to make tliee;c happy, het was nu
('-kwisjt), dw. bn. opgegeven enz.; zie RELINQUISH, bw. mijne beurt hen gelukkig te maken; I have but one
.

-ER , ('-or), m. v. 1. opgever, - geefster; 2. die afstand
doet.5 --II5G, dw. bn. opgevend enz. -, s. (het) opge-

ven enz.; zie RELICQUISH , bw. 5 -OIER T, S.1. afstand,
m.; 2. (recht.) cessie, overdracht, v.
Reliquary, (rel' - i -kwe-ri), s. (-les), reliquie -kast, v.
Relique, (rel -iek'), s. (mv. (liiiuiae), (re- lik' - wi-i), zie RELIC.
Reliquidate, (ri- lik' - wi -det), bw. weder vereffenen enz.
Relish, (rel' -is)), s. 1. smaak, m.; to have different -es,
in smaak verschillen; 2. geur, m. smakelijkheid, v.;
high -, (het) sterk gekruid zijn; wildsmaak; to ,give ^
a - to. een (sterken) smaak geven aan; 3. (fig.) .
smaak, lust, m. neiging, v.; they have such a - for faction, zij hebben zulk eerre neiging tot muiterij, - tot
partijgang; to have a - for verses, smaak hebben voor

poëzy, - voor verzen; to give a - of, smaak geven voor;
to lose all - for. allen smaak verliezen voor; 4. bekoorlijkheid, aanlokkelijkheid, v.; life has lost its -, het
leven heeft zijne bekoorlijkheid verloren; 5. zweem, geur,
m.; to preserve still seine - of, nog eenigen zweem behouden van; 6. kruiding. toebereiding, v.; i. lekker
brokje, o. lekkernij; S. (Shak.) kruimel, v. beetje, o.
-, bw. 1. een hoogeren smaak geven (aan), sterker
kruiden; 2. gaarne eten, - drinken, behagen vinden in
den smaak van; to - venison, van wild houden; 3.
lusten, lekker vinden. *-, ow. 1. lekker-, wel smaken;
2. aangenaam zijn, behagen (aan); to - of, smaken -, ;
rieken naar. * -ABLE, ('- i -bl), ho. smakelijk, sappig. i
-ED, (-lisjt'), dw. bn. sterker gekruid enz.; lekker toebereid enz.; zie RELISH, bw. en ow.
i
Relive, (ri-liv'), ow. herleven *-, ow. doen herleven
enz.; zie LIVE, Ow.
Reload, (ri- lood'), bw. weder laden, herladen : Zie LOAD .
*...LOAN, s. herleening, v. -, bw. weder -,' lierleenen
enz.; zie LOAN . *... LOCATE, bw. weder vestigen enz.; zie
LOCATE, bw. * ...LOCATION, (-kee'-sjun) , s . weder -vesti ging, V. * ...LOVE, bw . weder minnen enz .; Zie LOVE, bw .
Relts, (relts), s. zeegras, o.
Relucent, (ri-ljoe'-sent), bn. helder, doorschijnend.
Reluct, (ri- lukt'), ow. (w. g.) worstelen (tegen).
Reluctance, (ri- lukt' -uns), 5 ... ANCY, s. (-ies), - against,
to, 1. weerzin, m. afkeerighei v.; 2..tegenstand,m.*...ANT,
('-unt), ho ., - LE, bijw. 1. afkeerig, met weêrzin, on
danks; to feel - to, afkeerig zijn van; 2. wederspannig;
3. aarzelend, weifelend. schoorvoetend; a - witness, een
weifelende getuige; - obedience, gedwongen gehoorzaamheid. *... ATE, ('-et), ow. weerstand bieden. *... ATION,
(-ee'-sjun), s . zie RELU CT ANCE . *-ILG, dw. bn. 1. vorste- !

lend; 2. afkeerig, wars.
Relume, (ri-ljoem'), *... INF., (-ljoe'-min), bw. 1. weder
ontsteken; 2. (Shak.) weder verlichten. *-D, dw. bn.
weder ontstoken. *... ING, dw. bn. 1. weder ontstekend;
2. weder verlichend.
Rely , (ri-laj'), ow. - on, upon, zich verlaten, vertrouwen,
rekenen (op); - upon that, reken daarop; do not - upon
his coming, denk niet dat hij komt; he relies too much

shilling -ing, er blijft mij slechts één schelling over;
fire frow ten and fi re -s, vijf van tien blijft vijf; for
what -s, overigens, wat liet overige betreft. °-DER,
( -dur), s. 1. overblijfsel. overschot, o.; the last -s, de
laatste overblijfselen; the - of the year, liet overige van
liet jaar; 2. (rek.) over, ehot, rest; 3. stoffelijk overschot; 4. (recht.) weder-overgangsrecht, o.; contiayent -,
ex ecutor y -, voorwaardelijke weder - overgang; rith - to,
weder over te gaan op; . (recht.) terugvalling, reversie,
v.; 6. (kh.) saldo, o. -, bn. overblijvend. -Si AN, 1I.
(recht.) bezitter van reversio-reclit, m. *-FD, (- meent'),
dw. bn. gebleven enz.; zie REMAIN . * -IaG, dw. bn, bli}vend enz. -, s. (het) blijven enz., zie as rAiN , ow.
Remake, (ri-meek'), bw. onr. herenaken, overdoen enz.;
zie MAKE enz. *...MAN, bw. weder bemannen enz.; zie
;IAN, bw. 5 ...MAND, bw. 1. terugroepen: 2. (recht.) opschorten • (tot een volgende zitting) ene.; zie MAND,
bw. -SIERT, s. terugbestelling, v.
Remanent, (rem'-e-nunt), brr. overblijvend. *...ENCE,
('-uns), ...Y, s. (-ies) 1. overblijfsel, o.; 2. wrak, o.
Remark, (ri-maark'), s. op-, aanmerking, v.; to pass -s
upon, aanmerkingen maken op; to occasion a particnlar
- towards, de bijzondere aandacht wekken op. *-, bw.
1. aan -, opmerken, opletten; 2. doen opmerken; 3. onderscheiden. *-. ow. - on, spon, aanmerking maken
op; his conduct laas heen -oil upon, zijn gedrag is opgemerkt (gegispt) geworden . * -ABLE , (- i -bl), bn., ...Y,
bijw. 1. opmerkelijk; 2. buitengemeen, merkwaardig.
-NESS, s. 1. opinerkelijkheid; 2. merkwaardigheid, v.
(het) buitengemeene . 5 -ED, dw. br_. opgemerkt enz.; zie

* -ER, ('-ur), m. v. aan -, opmerker , -ster,
no. v. * -ING, dw, bn. aan -, opmerkend enz. -, s. (het)
aan -, opmerken enz.; zie REMARK, bw.
REMARK, bw.

Remarried, (ri- mem -rid), dw. bn. hertrouwd. *... DZARRY,
ow.

hertrouwen enz.; zie MARRY. *...MAST. bw. (zeev.)

weder bemasten enz.; Zie MAST, bw. 5 ...IIA5TICATE. bw.
weder kauwen, herkauwen.ION, (-kee'-sjun), s. weder -

kauwing, herkauwing, v.
Remblai, (ram-blee'), s. (vest.) aanvulling met aarde, v.
Remble, (rem'-bl), bw. op-, wegruimen.
Remediable, (ri- mi' -di- i -bl), bn., *... ABLY , bijw. herstelbaar.
Remedial, (ri- mi' -di-ul), bn. 1. herstellend, verbeterend;
2. heelend, geneeskrachtig.
Remedied, (rem -i -did), dw. geheeld, genezen.
Remediless, (ri-med' -i-les), brr., ° -LY . bijw. 1. onherstelbaar; 2. ongeneeslijk, onheelbaar. *-NEss, s. 1. onherstelbaarheid; 2. ongeneeslijkheid, onheelbaarheid, v.
Remedy, (rem'- i -di), s. (-ies), 1. artsenij, v. geneesmid del, o.; - for the gout, middel tegen de jicht; - against
intemperance, middel tegen de onmatigheid; to be past
-, ongeneeslijk zijn; there is a - for every thing, alles
is te genezen; 2. middel, hulpmiddel, o. hulp, v.; 3.
(recht.) verhaal (wegens geleden schade), o. schadevergoeding, v. *-, bw. 1. genezen, heelen; 2. verhelpen.
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dw. bn. 1. genezend; 2. verhelpend, herstellend. -, s. 1. (het) genezen; 2. hulp, v.
Remelt, (ri-melt'), bw. weder -, hersmelten enz.; zie MELT.
Remember, (ri -mem' -bur), bw. 1. (zich) herinneren, (zich)
te binnen brengen, herdenken, onthouden; these are things
which I am sure to -, dit zijn zaken welke ik zeker ben
mij te herinneren; I - nothing of it, ik herinner er mij
niets van; if I - rightly, herinner ik het mij wel; - to
come, vergeet niet te komen; - the waiter, sir, vergeet
den knecht niet, mijnheer; you can - having seers such
a traveller, gij herinnert u zeker zulk een reiziger te
hebben gezien; her promise will be -ed, men zal aan
hare belofte denken 2. doen herinneren, - denken (aan);
- me to him, herinner hem mijner; doe hem mijne
groete; pray kindly to be -ed with your parents, groet
uwe ouders minzaamst voor mij; to - oue of his duty,
iem. zijnen plicht te binnen brengen. *- ED, ('-burd),
dw. bn. herinnerd enz.; Zie REMEMBER, bw. *- ER, ('-ur),
m. V. 1. die zich herinnert; 2. herinneraar, -ster, m. v.
* -ING, dw. bn. (zich) herinnerend enz. -, s. (het)
herinneren enz.; Zie REMEIBER, bw. en REMEMBRANCE.
Remembrance, (ri- mem' -brens), s. gmv. 1. herinnering,
v_ geheugen, o. gedachtenis, v. herdenken, o.; to bear
in -, in het geheugen houden, - bewaren; the event took
place before our --, deze gebeurtenis viel vóór onzen
tijd voor; since (within) our -, in onzen leeftijd, zoo
ver ons geheugen reikt; to bring to -, in het geheugen roepen; in - of so brave a deed, ter gedachtenis
aan zulk een dappere daad; 2. groet, m. gebiedenis, v.;
my kind -s to your mother, mijn vriendelijk groete
aan uwe moeder; 3. aandenken, blijk van aandenken,
o. gedachtenis, v.; keep this -, bewaar dit aandenken;
4. memorieboekje, o.; 5. aanteekening, v.; 6. -s, mv.
gedenkschriften, 0. mv. *- BOOK, s. gedenkboek, o. *-R,
('-ur), s. 1. zaak -, persoon die herinnert, v. m.; premature consolation is but the - of sorrow, te vroegtijdige
troost herlevendigt slechts de smart; 2. titel van een
Engelsch dagblad gelijk aan Moniteur; 3, archief- secretaris (bij het ministerie van financiën in Engeland), m.
Rememorate, (ri- mem' -o-ret), bw. in het geheugen
terugroepen, doen herinneren. *...ATION, (- ree' -sjun), s.
* -ING,

herinnering, heugenis, V.

schelden (eene schuld, eene straf, eene boete); 5. overhandigen; 6. (kh.) remitteeren (wissels enz.); 7. over-,
opzenden, opdragen; 8. weder instellen; to - one to
one's rights, iemand in zijne rechten herstellen. *-, ow.
verflauwen, afnemen; tie fever -s, de koorts gaat af;
they -ted of their industry, zij verflauwden . in hunnen
ijver. * -MENT, S. 1. weder -kerkering; 2. vergeving, gratie, v.; zie REMITTANCE. * -TAL, (' -tul), S. overgave,
schenking, kwijtschelding, v. *- TANCE, ('-tuns), s. (kh.)
overmaking, remise (van waarde), geldzending, v.; -- in
balance, remise per saldo; pray to forward -, verzoeke
remise. *- TED, ('-id), dw. bn. afgezien van enz.; zie
REMIT. * -TENT, ('-tunt), bn. (gen.) afwisselend (van
koorts). *-- TER, ('-tur), m. v. 1. schenker, kwijtschelder,
-ster, m. v.; 2. (kh.) remittent; 3. nemer, kooper (van
een wissel), m. -, s. 1. herstelling (in een recht), rehabilitatie; 2. vroegere aanspraak (op), v. *- TING, dw. bn.
afziend, kwijtscheldend enz. -, s. (het) kwijtschelden
enz.; Zie REMIT.
Remnant, (rem'-nunt), s. 1. overblijfsel; 2. wrak; 3. bezinksel (van lood), o.; 4. lap, m. *-, bn. overblijvend.
Remodel, (ri-mod-el), bw. opnieuw vormen enz.; zie
MODEL.

Remolade, (rem'-o-lad), s. (veearts.) horenzalf, v.
Remold, (ri-moold'), bw. hergieten enz.; zie MOLD, bw.
Remollient, (ri- mol' - li -unt), bn. verzachtend.
Remolten, (ri-molt'-in), dw. bn. hersmolten.
Remonstrance, (ri-mon'-struns), s. 1. opmerking, voorstelling, v.; 2. verwijt, o.; 3. tegenwerping, v. *...ANT,
('-strunt), bn. 1. voorhoudend, herinnerend; 2. tegen
tegenwerper, -ster; 2. vermaner,-werpnd.,mV1
vermaanster, m. v.; 3. (kerk.) remonstrant, -sche (vrouw).
Remonstrate, (ri-mon'-stret), ow. - with, 1. voorhouden (gronden, redenen); 2. verwijten; 3. tegenwerpen.
*_, bw. bewijzen, overtuigen (door redenen). *- D,
('-stret-id), dw. bn. voorgehouden enz.; Zie REMONSTRATE.
...ING, dw. bn. voorhoudend enz. -, s. (het) voorhouden enz.; Zie REMONSTRATE. * ...ION, (-stree'-sjun), s.
tegenvoorstelling, -werping, v. *...OR, (- mun'-stye-tor),
m. V. Zie REMONSTRANT, S.
Remora, (rem-a-re), s. 1. ' beletsel, o. hinderpaal; 2.
zuigvisch; 3. (heelk.) weerhaak, rn.

beletten, verhinderen.
Remercie, (ri-mur' -si), *...cy, bw. danken.
Remiges, (rem'- i-djis), S. mv. snavelpennen, - vederen (van Remorate, (rem'or-et), bw. verootmoediging, v.
een vogel), v. mv.
Remigrate, (ri-maj'-ghret), ow. zich terugbegeven naar,
repatrieeren enz.; Zie MIGRATE. * ...ION, (-ghree'-sjun), s.
terugkomst van buiten enz., . v.; zie MIGRATION.
Remind, (ri-majnd'), bw. te binnen brengen, doen denken aan, vermaken; - him of his promise, herinner hem
zijne belofte; you shall never be -ed of your errors
by me, nimmer zal ik u uwe dwalingen onder het oog
brengen; he determined never to be -ed of her, hij wilde
nooit meer van haar hoorgin spreken. *- ED, dw. bn.
herinnerd enz.; Zie REMIND. *-ER, ('-ur), s. herinneringsteeken, o. -, m. v. 1. die herinnert, die doet denken
aan; 2. vermaner, vermaanster, M. V. * -FUL, ('-fool),
bn. - of, 1. vol herinnering; 2. indachtig aan. *_ING,
dw. bn. herinnerend enz. -, s. (het) herinneren enz.;
Zie REMIND, bw.
Reminiscence, (rem -i-nis'-sens), *...CENCY, s. (-ies), 1.
(weder - )herinnering; 2. ontleende plaats (uit een boek),
V. *...CENT, (- nis' -sent), *...CENTIAL, (- sen' -sjul), bn.
herinnerend.

Remiped, (rem' -i -pod), bn. (nat.) riemvoetig.
Remise, (ri-majz'), bw. (recht.) afstaan, overgeven. *- D,
(-majzd'), dw. bn. afgestaan. ..ING, dw. bn. afstaand.

Remiss, (ri- mis'), bn., *-LY, bijes. 1. los, ontspannen;

2. week, laf, flauw; 3. nalatig, onnauwkeurig, traag;
to be - in the payment of debts, nalatig zijn in het
betalen van schulden. *-IBLE, ('- i - bl), bn. vergeefbaar,
vergeeflijk. *_ION, (- misj'-un), s. 1. verzachting, losla ting;; 2. verflauwing (in vlijt); afneming (der kunde);
vrijlating (eener straf), genade, v.; vrijdom, m. ontheffing
(eenar belasting), v.; 3. aflaat (van zonden), m.; to ask -,
vergiffenis vragen. *- IVE, ('-iv), bn. vergevensgezind.
*-NESS, s. 1. nalatigheid, onnauwkeurigheid; 2. flauwheid, achteloosheid; 3. traagheid, v.
Remit, (ri-mit'), bw. 1. afzien van, verflauwen in; he
did not - the vigor with which he defended the town,
hij verflauwde niet in den ijver waarmede hij de stad
verdedigde; 2. vrijlaten; 3. genade schenken; 4. kwijt-

Remord, (ri-mord'), bw. 1. afbluffen, afwijzen-, 2. berouw
opwekken. *-, ow. berouw hebben. * - ENCY, ('- in -si), s.
Remorse, (ri- mors'), s. 1. berouw, o.; 2. meewarigheid,
v. medelijden, o. * - D, (- morst'), bn. berouwhebbend.
*-FUL, ('-foel), bn., -LY, bijes. 1. vol berouw, vol
wroeging; 2. (Shak.) meewarig, medelijdend. *- LESS,
bn., -LY, bijw. 1. zonder berouw, gewetenloos; 2. onbarmhartig. -NESS, s. 1. gewetenloosheid; 2. onbarmhartigheid, v.
Remote, (ri-moot'), bn., *- LY, bijw. - from, 1. verwijderd, afgelegen, ver; - countries, verre landen; thunder
heard -, verwijderde donderslagen; (ook fig.); - kinsman,
verre bloedverwant; -= causes, verwijderde oorzaken; resemblance, flauwe gelijkenis; - idea, verwijderd denkbeeld; -ly affected, lichtelijk geraakt; 2. verouderd; antiquity, vroege oudheid. *_NESS, S. 1. verwijdering,
afgelegenheid; 2. verre bloedverwantschap, v.; 3. lichte
graad (van overeenkomst enz.), m.
Remotion, (ri-mo'-sjun), s. (w. g.) (het) verwijderen.
Remould, (ri-moold'), bw. 1. hergieten (in een vorm);
2. (fig.) oversmelten. ..MOUNT, bw. 1. weder beklimmen
(een paard enz.); weder opvaren (een stroom); could I
- the river of my years, kon ik den stroom mijner jaren
weder opklimmen; 2. weder betrekkende wacht);3.weder
opzitten. *-, ow. weder opstijgen, herrijzen enz.; zie
MOUNT. * -ING, dw. bn. weder opklimmend. -, s. 1.
(het) weder opklimmen; 2. (mil.) remonte (der paarden), v.
Removable, (ri-moev'- i -bl), bn. 1. verwijderbaar, verplaatsbaar; 2. afzetbaar. *...BILITY, (-ve- bil' - i-ti), s. gmv.
1. verplaatsbaarheid; 2. afzetbaarheid, v.
Removal, (ri-muv'-ul), s. 1. verplaatsing, plaatsverandering; 2. verwijdering, wegneming; 3. verhuizing; 4.
overbrenging, v.; 5. vertrek, o.; no notice required previous
to the - of a pupil, de leerlingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden teruggenomen; 6. genezing (eener kwaal); 7. afzetting, v. ontslag (van een
ambtenaar), o.; 8. opheffing (van grieven), afschaffing
(van misbruiken); 9.(heelk.)afneming(van een verband),v.

REN.

REM. -- REN.
Remove, (ri-moev'), S. 1. (plaats)verandering; 2. verwij-

dering, overbrenging, v. transport, o.; 3. verhuizing, v.;
4. vertrek, o.; 5. rangbevordering, V.; 6. afstand; 7. graad
(van bloedverwantschap), m.; our cousins even to the fortieth -, onze neven tot in den veertigsten graad; 8.
pleisterplaats, v.; 9. gerecht, o.; 10. (dam-, schaaksp.) zet;
11. (hoefsm.) ruil van hoefijzers, m.
Remove, (ri-moev'), 'bw. 1. verplaatsen, van plaats (doen)
veranderen; 2. verwijderen, ter zijde -, wegschuiven;
wegnemen; 3. verbruggen, overbrengen (huisraad enz.),
wegdragen; 4. uit den weg ruimen (ook fig. bezwaren
enz.); to - a man by death, iem. door vermoording uit
den weg ruimen; he must be -d for change of air, hij
moet elders heen om van lucht te veranderen; they felt
it impossible to - their looks from hiss, het was hun onmogelijk hunne blikken van hem af te wenden; - sorrow
from thine heart, verban het verdriet uit uwen boezem;
.5. (heelk.) afnemen (een verband); 6. afzetten, ontslaan
(een ambtenaar); 7. opheffen (een bezwaar); 8. afschaffen
(een misbruik); 9. (recht.) brengen voor een andere rechtbank. *-, ow. 1. zich verplaatsen, - verwijderen; 2.
verhuizen, overgaan; frost Candia they -d, zij verlieten
(Jandia; to - into the country, naar het (platte)land verhuizen; to from Paris to London, van Parijs naar
Londen verhuizen; he -d continually from place to place,
hij verhuisde gedurig van de cane plaats naar de andere;
he -d out of the engineers as lieutenant, (mil.) hij verliet
de genie met den luitenantsgraad. *- D, (-moevd'), dw.
bn. verplaatst enz.; zie REMOVE. -; ba. 1. ver, verwijderd, afgelegen (ook fig.); a cousin to the deceased seven
times -, neef in den zevenden graad van den afgestorvene; 2. afgezonderd, eenzaam. *-DNESS, s. (Shak.) ver
afgelegenheid, v. *- R, ('-ur), m. v. verplaatser,-wijderng,
verwijderaar, -ster, m. v. *...ING, dw. ba. verplaatsend
enz. -, s. (het) verplaatsen enz.; Zie REíuvOVE.
Remphan, (rem'-fun), s. (Bij b.) Remphaan (een der afgoden van de Israelieten in de woestijn), m.
Remugient, (ri-mjoeS -dji-unt), bw. terugloeiend.
Remunerable, (ri-mjoe'-nur- i-bl), ba. beloonbaar, betaalbaar. *...BILITY, (- re-bil'-i-ti), s. gmv. beloon-, betaalbaarheid, v.
Remunerate, (ri-mjoe'-nur-et), bw. for, 1. beloonen,
betalen (voor), vergelden. *- D, ('-tid), dw. bn. 1. beloond; 2. vergolden. *...ING, dw. bn. 1. beloonend; 2.
vergeldend. -, s. (het) beloonen, (het) vergelden. *...ION,
(-ree'-sjun), S. 1. belooning, v.; 2. loon, o. bezoldiging;
3. vergelding, v. *...ivE, ('-iv), *...oRY, ('- e-te-ri), bn.
beloonend, vergeldend; - justice, rechtsbedeeling.
Remurmur, (ri-mur'-mur), bw. en ow. mompelend herhalen, terugmompelen enz.; zie oiuiueua.
Renal, (ri' -nul), bn. (ontl.) tot de nieren behoorend,
nieren...; - colic, (gen.) nierziekte.
Renard, (ren'-urd), s. vos, m.; (fig.) Reintje de vos.
Renaseency, (ri-nes'-sen-si), s. wedergeboorte, v. *...ENT,
('-sent), ba. wedergeboren wordend, herlevend. *...IBLE,
('-i- bl), bn. herleef baar.
Renavigate, (ri-nev'-i-ghet), bw. weder bevaren enz.;
Zie NAVIGATE.
Rencounter, (ren-kaaun'-tur), s. 1. ontmoeting (inz.
mil.), v.; a fair -, een geregeld gevecht; 2. schermutseling, v.; 3. tweegevecht, o. *-, bn. (wap.) uitstekend
(naar voren). *-, bw. 1. ontmoeten; 2. onder de oogen
treden, aanvallen. *-, ow. 1. elkander ontmoeten, op
elkander stooten; 2. (mil.) schermutselen, handgemeen
worden, - zijn. *- ED, ('-id), dw. bn. ontmoet enz.; zie
-

-

RENCOUNTER.

Rend, (rend), bw. onr. (vt en vdw. rent), 1. verscheuren, vaneenrijten; to - one's clothes, zijne kleedaren
verscheuren; (fig.) to - the heart, het hart vaneenrijten; 2. klieven, klooven (een boom); 3. doen splijten
(eene rots); 4. weg-, afrukken (van zijne grondslagen);
I rent my tresses, ik rukte mij de haren uit; 5. to asunder, vaneenscheuren, - rijten; to - away off, wegrukken. *-, ow. scheuren, splijten. *- ER, ('-ur), m. v.
die verscheurt enz., vaneenrijter, -ster, m. v.
Render, (ren'-dur), s. 1. (mil.) overgave, v.; 2. verschuldigd recht, o.; 3. (Shak.) uitlegging, v. *-, bw. 1. terug-,
wedergeven, ter hand stellen; see that none - evil for
evil, (Bij b.) zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde; 2. bewijzen (eer, hulp, dienst enz.); to - thanks
to God, Gods dank zeggen; he -ed great services to his
country, hij bewees groote diensten aan zijn land; 3.
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maken, doen worden; to - cautious, omzichtig maken; to
- more safe, veiliger maken; 4. (Shak.) voorstellen,
schilderen, schetsen (als); 5. uitdrukken, teruggeven; 6.
- into, vertalen, overbrengen; 7. overgeven, overleveren;
to - one's self to, zich overgeven aan; 8. (kh.) afleggen
(rekening en verantwoording); to - to account, rekening
(winst) geven; 9. (mets.) opbrengen (kalk); 10. to - back,
teruggeven; to - up, over-, uitleveren; afzien van, af
staan. *- ABLE, ('-i- bl), bu. hergeefbaar. *- ED, ('-id),
dw. bn. teruggegeven enz.; Zie RENDER, bw. *- ER, ('-ur),
m. v. teruggever, -geefster, m. v. 1 -ING, dw. ba. teruggevend. -, s. 1. (het) teruggeven enz.; Zie RENDER, bw.;
2. teruggave; 3. overgave; 4. overbrenging, vertaling, v.
Rondez-vous, (ren'-di-woe), s. 1. samenkomst; 2. bestelling (op een bepaalde plaats); 3. verzamelplaats, v.
-, ow. bijeenkomen, zich verzamelen (inz. zeev. en
mil.). *_ED, (-woe'-id), dw. ba. verzameld. *- ING,
(woe'-ing), dw. ba. zich verzamelend.
Rend.ible, (ren'-di-bl), be. 1. hergeefbaar; 2. over te
geven; 3. vertaalbaar. *...ING, dw. ba. verscheurend
enz. -, s. (het) verscheuren enz.; zie REND, bw. * ... ITION,
(- isj'-un), s. 1. overgave; 2. overzetting, vertaling, v.
Renegade, (ren'-i-ghed), *...GADO, (-ghee'-do), m. 1.
afvallige, renegaat, m.; 2. Zie RUNAGATE.
Renege, (ri-niedsj'), bw. en ow. ontkennen, loochenen.
Renerve, (ri-nurv'), bw. weder versterken enz.; zie
NERVE, bw.
Renette, (ri-not), s. hoefsmids veegmes, o.
Renew, (ri-njoe'), bw. 1. ver-, hernieuwen (een belofte
enz.); to - an acquaintance, weder kennis aanknoopen;
to - one's course, zijnen loop hervatten; to - one's pace,
zich weder op weg begeven; 2. (Shak.) verjongen; 3.
(godg.) herscheppen; 4. herstellen. *- ABLE, ('.i-bl), ba.
hernieuwbaar.
Renewal, (ri-njoe'-ul), s. 1. ver-, hernieuwing, v.; his
dress wanted -, zijne plunje schreeuwde luid om nieuwe;
2. herschepping, herleving, v.; 3. herstel, o.; 4. weder
-opbenrig,
V.
Renewed, (ri-njoed'), dw. bn., *- LY, bij w. ver-, hernieuwd; a - life, een nieuw (verjongd) leven; zie RENEW,
bw. *- NESS, s. (het) hernieuwd zijn. *...ER, ('-ur), m. V.
1. ver-, hernieuwer, -ster; 2. verjonger, -ster, m. V.
*...ING, dw. ba. ver-, hernieuwend enz. -, s. (het)
hernieuwen enz.; Zie RENEW, RENEWAL. '
Reniform, (ron'-i-form), bn. (ontl.) niervormig.
Renitence, (ren'-i-tens), *...ENVY, S. gmv. 1. (nat.) wederstandsvermogen, o. wederstand; 2. afkeer, m. C...ENT,
('-tent), ba. 1. wederstandbiedend; 2. afkeerig.
Rennet, (ren'-net), * - ING, S. 1. renet(appel), m.; 2. zie
,

RUNNET.

Renounce, (ri-naauns') s. (kaarts.) renonce, v. *-, bw.
afzien van, opgeven, ontzeggen; to - the world, vaarwel
zeggen aan de wereld; 2. ontkennen, niet meer erkennen;
to - allegiance, (leenst.) de gehoorzaamheid opzeggen. *-,
ow. (kaartsp.) kleur verloochenen, niet bekennen, renonceeren. *-D, (-naaunst'), dw. bn. afgezien van enz.; zie
RENOUNCE, bw. *-MENT, S. 1. (het) afzien van; ontzeg
afstand, m.; 3. verloochening, v. *- R, ('-or),-gin,v.2
m. v.; die afziet van enz.; 2. verloochenaar, -ster, m. v.
*...ING, dw. ba. afziend van enz. -, s. 1. (het) afzien
van enz.; 2. ontkenning, verloochening, v.
Renovate, (ren'-o-wet), bw. her-, vernieuwen. *- D, dw.
bn. vernieuwd. *...ING, S. vernieuwing, v.-, S. (het)
vernieuwen. *...ION, (-wee'-sjun), s. vernieuwing, v.
5 ...oR, ('-tur), m. her-, vernieuwer, m
Renown, (ri-naun'), s. faam, v. roem, naam, m.
bw. roemen, beroemd maken, vieren. *- ED, (-nound'),
bn., -LY, bijw. geroemd. -, ba. vermaard, beroemd.
*-LESS, bn. roemloos.
Rent, (rent), vt. scheurde. * --, vdw. gescheurd enz.; zie
REND, bw. *-, s. 1. scheur, spleet, breuk; 2. (fig.) scheuring (in de kerk enz.); 3. vriendschapsbreuk; 4. rente,
v. intrest, m. inkomen, o.; 5. huur, pacht, v.; what do you pay ? hoeveel verwoont gij ? hoe veel pacht
(huur) betaalt gij ? quarter's -, vierendeeljaars huur; of assize, onveranderlijke pacht; white -, pacht in geld
betaalbaar; black -, pacht in dienst -, in arbeid betaal
C -AUDIT, S. ontvangst van huur, - van pacht, v.-bar.
*- CHARGE, S. erfpacht, v. *- -FREE, bn. pachtvrij; to be
-, voor niets wonen. C--ROLL, S. huur-, pachtregister,
-boek, o. *- SERVICE, S. grondpacht, v. *- STOCK, *-SECK,
S. vruchtenpacht, droge huur, v.
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REN. --- REP.

REP.

Rent, (rent), bw. 1. verhuren, verpachten; 2. huren, Repast, (ri-paast'), s. 1. maal, o. maaltijd, m.; 3. voed-

sel. o. spijs, V. *-, bw. voeden, spijzen. 5 -URR, ('-tjur),
pachten. *-, ow. 1. verhuurd -, verpacht worden, - zijn;
s. (Shak.) voedsel, o.
this house -s for, dit huis wordt verhuurd voor, - doet...;
2. huur opbrengen. *- ABLE, ('- i- bl), bn. 1. huurbaar; 2. Repatriate, (ri-pee'-tri-et, ri-pet'-ri-et), ow. naar het
vaderland terugkeeren, repatrieeren.
verhuurbaar.* -AGE, (-idsj), s. 1. huurprijs; 2. rentevoet,
M. *AL, ('-ul), s. 1. staat van (ontvangen) renten, - van Repay, (li-pee'), bw. 1. terugbetalen; he will - me, hij
zal mij betalen; he has been repaid his advances, hij heeft
huur, m.; 2. rentmeesters-boek, o. 5 -ED, dw. bn. 1.
zijne voorschotten teruggekregen; 2. (fig.) vergelden,
verhuurd; 2. gehuurd enz.; zie RENT, bw. en ow. *- ER,
betalen; the poorest service is there repaid with thanks,
('ur), m. v. 1. huisheer, -vrouw, eigenaar, -ster; ver
de geringste dienst wordt daar in dank ontvangen;
-ster; 2. huurder, -ster; pachter, -ster, m. v.-hurde,
I have been repaid for my services, ik ben voor mijne
-WARDEN, m. rentmeester, m.
diensten beloond geworden; to - benefits, weldaden
Renter, (rent'-ur), bw. (kleêrm.) 1. stikken. een platten
erkennen; he repaid the confidence reposed in him, hij
naad maken aan; 2. stoppen (een tapijt enz.). *- ED,
rechtvaardigde het vertrouwen in hem gesteld; to - a
('-turd), dw. bn. 1. gestikt; 2. gestopt (van tapijten enz.).
pass with a thrust, (spr.) gelijk met gelijk vergelden; to
*-ER, ('-ur) m. v. (kleêrm.) 1. stikker, -ster; 2. stop- an injury, Bene beleediging betaald zetten; 1 will per, -ster, M. v. *- l.NG, dw. bn. 1. stikkend; 2. stophim for that, ik zal . het hem betaald zetten; 3. schadepend. -, s. 1. (het) stikken; 2. (het) stoppen; 3. platte
loos stellen (voor een verlies). * - ABLE, ('-i- bl), bn. 1.
naad, m.
betaalbaar;
2. vergeldbaar. 5 -ING, dw. bn. terugbetaverhurend;
2.
hurend
Renting, (rent'-ing), dw. bn. 1.
lend enz. -, S. (het) terugbetalen enz. ; Zie REPAY, bw.
enz. *-, s. (het) verhuren enz.; Zie RENT, bw.
*- BIENT, s. terugbetaling, v.
Renumerate, (ri-njoe'-me-ret), bw. hertellen, opsommen
Repeal, (ri-pie)'), s. 1. (oudt.) terugroeping; 2. herroe
enz.; zie NUMERATE.
opheffing (van wetten enz.), v. *-, ow. 1. (oudt.)-ping,
Renunciation, (ri-nun-si-ee'-sjun), s. zie RENOUNCEterugroepen; 2. herroepen, opheffen (wetten enz.). 5 -ABLE,
MMENT.
('i-his), bn. herroepbaar. C -ABILITY, (-e-bil' -i-ti), * - ABLERenverse, (ren -wurs'), bn. (wap.) omgekeerd, onderst
NESS, (' -i-bl-nes), s. gmv. herroepbaarheid, v. * - ED,
boven. *-, bw. omkeeren. * - MENT, ('-ment), s. omkee(-pield'), dw. bn. herroepen enz.; zie REPEAL. -ER,
rin g, v.
('-ui), m. v. 1. herroeper, opheffer, -ster; 2. voorstander,
Reobtain, (ri-ob-teen'), bw. weder verkrijgen, herkrijgen
-ster (der opheffing eener wet, inz. der afscheiding van
enz.; zie OBTAIN, bw. *-ABLE. i hi), bn. herkrijgbaar.
Ierland en Groot-Brittanje), m. v, 5 -ING, dw. bn. her*...OPEN, bw. heropenen; zie OPEN. E...OPPOSE, bw. weder
roefend enz. -, s. (het) herroepen enz.; zie REPEAL.
beletten, - te keer gaan enz.; zie OPPOSE, bw. 5 ...ORDAIN,
bw. 1. weder ordenen; 2. - wijden; zie ORDAIN. *...ORDER, Repeat, (ri-piet'), s. (muz.) herhaling, reprise, v. *-, bw.
1. over-, herdoen; I the danger will -, (dicht.) ik zal
bw. weder bevelen; zie ORDER, bw. *...ORDINATION, S.
het gevaar nogmaals trotseeren; to - signals, (zeev.) seinen
herwijding, v. *...ORGANIZATION, S. hernieuwde regeling,
repeteergin; 2. herhalen, herzeggen; 3. opzeggen (uit het
- inrichting, V.; Zie ORGANIZATION. * ...ORGANIZE, bw.
hoofd). 5 -ED, ('-id), dw. bn., -LY, bijw. herhaald,
weder regelen, - inrichten; zie ORGANIZE. *...PACIFIED,
herhaaldelijk. 5 -ER, ('-ur), m. v. 1. herhaler, herhaaldw. bn. weder bevredigd. *...PACIFY, bw. weder bevredister; 2. opzegger, -ster, m. v. -,* s. 1. repetitie-horloge,
bw.
her-,
weder
inpakken;
gen; zie PACIFY. *...PACx,
o.; 2. (zeev.) repetiteur (schip dat de seinen herhaalt),
Zie PACK.
M. *-ING, dw. bn. herhalend enz. -, s. (het) herhalen
Repaid, (ri-peed'), vt terugbetaalde. f -, vdw. terugbeenz.; zie REPEAT. 5 -CIRCLE, S. (meetk.) repeteercirkel
taald; zie REPAY.
(cirkel van Borda), m. 5 -SPRING, s. repetitieveer, v.
Repair, (ri-peer'), S. 1. reparatie, vermaking. herstelling,
5 -WATCH, s. repetitie-horloge, o.
V.; heavy -s, groote -, belangrijke herstellingen; minor
-s, kleine reparatiën; to be under -, to undergo -, repa- Repedation, (rep-i-dee'-sjun), s. teruggang, m.
ratiën ondergaan; to be out of-, in slechten staat zijn, Repeek, (rep-iek'). s. (kaartsp.) repic, negentig (punten)
roem, m. *-, bw. r epic maken.
reparatie behoeven; substantial -, thorough -, bijna vol
vernieuwing; temporary -s, lichte reparatie; 2.-ledig Repel, (ri-pel'), bw. 1. terug-, afslaan, afweren; 2. (fig.)
bestrijden, wederleggen; 3. (gen.) afleiden, terugslaan(de(zeev.) kalfating; 3. onderhoud, o.; to keep in -, goed
hitte enz.). -, ow. afstooten (op), terugslaan. * - LED,
onderhouden (een gebouw enz.); to be in good -, in goeden
(-pelt'), dw. bn. t-eruggeslagen enz.; zie REPEL. * -LENCY,
staat van onderhoud zijn; 4. oponthoud, verblijf; 5. (jag.)
('-en-si), s. gmv, terugstootende kracht, v. 5 -LENT,
leger (van den haas), o.
('-ent), bn. 1. terugslaand, afwerend; 2. (fig.) wederlegRepair, (ri-peer), bw. 1. herstellen, repareeren. maken;
gend. -, s. (gen.) terugslaand -, afleidend middel, o.
2. in orde brengen (de gezondheid); 3. (zeev.) kalfaten;
*-I.ER, ('-ur), m. v. 1. afweerder, -ster; 2. wederlegger,
4. lappen (kleederen); 5. (fig.) weder opbeuren. f -, ow.
-ster, M. v. 5 -LING, dw. bn. afwerend enz.; - power,
- to, 1. zich begeven (naar); where you please -, ga
terugstootende kracht. -, s. (het) afweren enz.; zie
waar het u zal behagen; to - to a sanctuary, naar een
REPEL, bw.
heiligdom wijken; 2. zich vervoegen; to - back, zich
terugbegeven; 3. - at, zich ophouden (te). * - ABLE, Repent, (ri'-pent), bn. kruipend.
('-i- bl), herstelbaar. *- ED, (-peerd'), dw. bn. hersteld Repent, (ri-pent'), bw. 1. berouwen; to - one's self,
berouw hebben, tot inkeer komen over; to - one's folenz.; zie REPAIR, bw en ow. *- ER, ('-ur), m. v. 1.
lies, zijne dwaasheden berouwen. k -, ow. - of, berouw
hersteller, -ster, M. v. *- ING, dw. bn. herstellend enz.
hebben, tot inkeer komen; (godg.) boete doen; he -s that
-, s. (het) herstellen enz.; zie REPAIR, bw en ow.
he has lost too much time, het berouwt hem zoo veel tijd
*-MENT, S. herstelling, reparatie, v.; Zie REPAIR, S.
verbeuzeld te hebben; deeds to be -ed of, daden die men
Repand, (ri-pend'), bn. (plant.) uitgespreid (van randen).
te berouwen heeft. *- ANCE, ('-uns), s. 1. berouw, o.; 2.
*-oUs, ('-us), bn. bolrond gebogen.
(godg.) verootmoediging, boetvaardigheid, boete, v.
Reparable, (rep'-e-ri-bl), bn., *...ABLY, bijw.
*-ANT, ('-unt), bn., -LY, bijes. 1. berouwhebbend; -,
2. verbeterlijk; 3. te vergoeden. *...ATION, (-ee'-sjun), s.
tears, tranen van berouw; 2. boetvaardig. S-ANT, *-ER,
1. herstelling, reparatie, v.; beyond -, niette repareeren;
m. v. 1. berouwhebbende; 2. boetvaardige, m. v.
2. herstel (der gezondheid), o.; 3. schadeloosstelling, ver('id), dw. bn. berouwd. *- ING, dw. bn., -LY, bijw.
goeding, v.; the loss is too great for -, het verlies is te
berouwend. -, s. (het) berouwen.
groot om vergoed te kunnen worden; 4. voldoening, v.
herstel van eer, o.; to make -s for, genoegdoening geven Repeople, (ri-pie'-pl), bw. weder bevolken enz.; Zie PEOPLE.
voor. *...ATIVE, (-per'-e-tiv), bn. 1. in staat van herstel, Repercuss, (ri-pur- kus'), bw. 1. terugstooten, - slaan; 2.
terugkaatsen. 5-- ED, dw. bn. teruggestooten enz.; zieherstellend; 2. vergoedend. -, s. 1. middel van herstel,
REPERCUSS. * -ING, dw. bn. terugstootend enz. -, s.
o.; 2. genoegdoening, v.
(het) terugstooten enz.; zie REPERCUSS. *-ION, (-kusj'-un),.
Repartee, (rep-ur-tie'), s. vaardig antwoord, o.; to be quick
s. 1. terugstooting, v.; 2. terugslag, m.; 3. weêrkaatsing,.
in -s, gevat zijn in het antwoorden. * -, ow. vaardig-,
v. 5 -IVE, ('-iv), bn. 1. terugstootend, -slaand; 2. weêrpuntig antwoorden.
kaatsend. -, s. terugstootend middel, - werktuig, o.
Repartition, (rep-ur-tisj'-un), s. 1. evenredige verdeeRepereute, (ri-pur-kj oet), bw. zie REPERCUSS.
ling (onder); 2. weder-verdeeling, v.
Repass, (ri-paas'), bw. 1. weder overgaan, doorgaan; 2. Repertory, (rep- ur'-te-ri), s. (-ies), 1. bewaarplaats,.
voorraadkamer, v.; 2. register, repertorium, o.
terugkeeren enz.; zie PASS.
.

('- -

REP.

REP.

Repetend , (rep -i- tend'), s. (rek.) repetent (steeds weder keerend gelijk overschot eener deeling), o. 1
Repetition, (rep- i -tisj'-un), s. 1. herhaling; 2. (toon,)
proefneming, repetitie; 3. opzegging, voordracht; 4. (muz.)
reprise, V. * -AL, ('-un -ui) , * -ARY, ('-e-ri), * ...TIOUS,
(-tisj'-us), bn. herhalend.
Repine, (ri-pajn'), ow. - at, 1. morren, wrokken; 2.
nijdig zijn. *-D, (-pajnd'), dw. bn. gemord . * -ER, ('ur),
m. v. 1. morrend, ontevreden; 2. nijdigaard, m. v.
*...ING, dw. bn., -LY. bij w. morrend. -, s. (het) morren, wrokken; - is of no use, liet morren is nutteloos.
Replace, (ri- plees'), bw. 1. weder -, herplaatsen, - zetten;
2. teruggeven, - betalen; 3. vervangen; 4. vergoeden enz.;
zie PLACE. * -MENT , s. 1. herplaatsing: 2. vervanging;
3. (heelk.) weder - inzetting, v. ,(het) zetten. *...K,AIT, bw.
her-, overvouwen enz.; zie PL AIT.
Replant, (ri-plant), bw. her-. overplanten enz.; zie P LANT .
*- ABLE , ('- i -hl), bn. overplantbaar . * -ATION, (-ee'-sjun),
s. overplanting, v.
Replead, (ri-ple'-ad), bw. weder bepleiten enz .; Zie P LEAD,
bw . * -ER, ('-ur), s. (recht.) hernieuwd pleidooi, o.
Replenish, (ri-plen'-isj), bw. - with, vullen, aanvullen.
-, ow. zich vullen, volloepen. 5 -ED, ('-isjt), dw. bn.
gevuld. * -ING, dw. bn. vullend.
Replete, (ri-pliet'), bn. - witli, opgevuld, opgepropt.
*... ION, (plisj'-un), s. 1. volheid, v. (het) overvolle; 2. (gen.)
volbloedigheid, v. *•..IV5, ('-tiv), bn., -I.Y, bijw. vullend.
Repleviable, (re-plev'- i - i -bl), bn. (recht.) losbaar (door
borgstelling). *...VIED, (-plev'- i -id), dw. bn. (recht.) ingelost, opgeheven (van beslag). *...viN, ('-plev'-in), s. (recht.)
1. lossing, vrijmaking, opheffing (tegen borgstelling); 2.
herkrijging, v. *... VISABLE, (-plev'- i - si -bl), bn. (recht.) in-

bw.; 2. verslag, o.; 3. rekening en verantwoording; 4.
verzameling van gewijsden,;.dagblad- correspondentie,v.
Reposal, (ri -po'-zul), s. (het) plaatsen, stellen (van vertrouwen in). *...ANCE, (-pooz'-uns), s. berusting, v.
Repose, (ri- poos'), s. 1. rust, v.; 2. slaap, m.; nachtrust,
v.; the lady begged to be left to her -, de dame verzocht
in haren slaap niet gestoord te worden; 3. bedaardheid,
kalmte (van den geest); 4. (muz.) rust; 5. (schild.) har
kleuren), v. *-, bw. 1. te ruste leggen; 2.-monie(dr
nederleggen, plaatsen, zetten; to - confidence in, ver
stellen in. *-, ow. 1. rusten, slapen; 2. - on,-trouwen

losbaar.
Replevy, (ri-plov' -i), bw. (recht.) 1. inlossen, opheffen
(beslag, tegen borgstelling) ; 2. borg stellen. -inG, dw.
bn. inlossend enz. -, s. (het) inlossen enz.
Replication, (rep- li -kee'-sjun), s. 1. (recht.) repliek; 2.
terugstooting; weerkaatsing, v. *...CATE, s. (' -kot), s.
(muz.) herhaling, reprise, v. -, bn. (plant.) omgebogen,

omgevouwen.
Replied , (ri-plajd'), dw. bn. hernomen, geantwoord; zie
REPLY . *...ER, ('-ur), m. v. antwoorder,

-ster, m. v.

Reply, (ri-plaj'), s. antwoord, o.; to stake -, to give a

-, een antwoord geven; in - to, in antwoord op. *-,
ow. 1. antwoorden, hernemen; the watchword was given
and replied to, het wachtwoord werd gegeven en beantwoord; 2. (recht.) repliceeren. *-, bw. beantwoorden.
* -ING, dw. bn. antwoordend enz. -, s. (het) antwoorden enz.
Repolish, (ri- pol' -isj), bw. over-, herpolijsten enz.; zie
POLISH.
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staan, rusten op; 3. - frost, uitrusten (van); 4. - on,
- upon, berusten (in), vertrouwen (op); Iny heart felt
the need of something to - upon, mijn hart gevoelde de
behoefte aan iets waarop het vertrouwen kon. *-D,
(-poozd), dw. bn. gerust enz.; zie REPoss. -NEss, s. 1.
rust; 2. kalmte, gelatenheid; - ot mind, gemoedskalmte,
v. *...ING, dw. bn. rustend enz. -, s. (het) rusten enz.
Reposit, (ri- pos' -it), bw. nederleggen, goed bewaren (ergens). *-ED, ('-id), dw. bn. nedergolegd . * -In G, dw.
be. nederleggend. *-ION, (-sisj ' - un), S. 1. nederlegging,
bewaring; 2. (heelk.) terechtzetting, -legging, v.
('- i - te -ri), s. (ies), 1. bewaarplaats, v.; 2. (kh.) pakhuis,
o. zolder, m. déptlt, o.: spijs -, provisiekast; 4. stalling. v.
Repossess, (re- pos - zes'), bw. weder in het bezit stellen
enz.; zie POSSESS. 5 -ION, (-zesj'-un), s. weder- inbezitstelling, v.
Repour, (ri-paur'), bw. weder inschenken enz.; zie PouR.
Reprehend , (rep-ri-heed'), bw. 1. berispen, bestraffen;
2. laken, gispell; 3. beschuldigen, verwijten; 4. van
valscliheid overtuigen. *-ED, ('-id), dw. bn. berispt enz.;
Zie REPREHEND, bw. * -ER, ('-ur), m. v. 1. berisper,
bestraffer, -ster. 2. gispen, -ster, m. v.; 3. criticus, m.
5 -ING, dw. bn. berispend enz. -, s. (het) berispen
enz.; zie RE PRI3
EEn D. * ...SIBLE, ('- si -bl) , bn ., ...Y, bijw.
berispelijk, laakbaar, strafbaar. -NESS, s. berispelijkheid,
laakbaarheid, strafbaarheid, v. ...sioN, ('-sjun), s. berisping, bestraffing, v. 5 ...sivE, ('-siv), *...soRY, ('-se-ri),
be. berispend, bestraffend.
Represent, (rep-ri-zent'), bw. 1. vertegenwoordigen: 2.
(toon.) voorstellen, spelen; 3. schetsen. 5 -ABLE, ('- i -hi),
bn. 1. voorstelbaar; 2. te vertegenwoordigen. 5 -ANCE,
('-uns) , * -ATI0N, (-ee'-sjun), s. 1. vertegenwoordiging;
2. voorstelling; 3. schets, schildering, v.; to give a flattering - of, eene vleiende schets geven van; such a iuight be given of his conduct flint, men zou zijn gedrag
zoodanig kunnen voorstellen, dat. *- ATIvE, ('-e-tiv),
bii ., -LY, bijw. 1. vertegenwoordigend; a toontil - of
the people, een raad het volk vertegenwoordigend; 2.
voorstellend, plastisch. -. s. al wat voorstelt, beeld, o.
-, m. v. vertegenwoordiger, -ster, m. v.; - of the
people, volksvertegenwoordiger. -nEss, s. voorstellende
-, vertegenwoordigende eigenschap, v . * -ED, dw. bn.
vertegenwoordigd enz.; zie REPRESENT. *-ER, ('-ur), m.
v. 1. voorsteller, -ster; 2. vertegenwoordiger, -ster, m.
v. * -ING, dw. bn. vertegenwoordigend ens. * - MENT,.
s. (het) vertegenwoordigen enz.; zie REPRESENT, bw. en

Reponce, (rip-uns), s. (plant.) rapunsel, o.
Report. (ri'-port), s. 1. verslag; 2. verhaal, o. mededeeling,
v.; to make a -, verslag geven; 3. rekening en verantwoording, v.; 4. notulen, v. niv.; -s, (mv.) (recht.) verzameling van gewijsden, v. repertorium; 5. gerucht, o.;
common - , popular - , algemeen gerucht; current -,
REPRESENTATION.
rondloopend gerucht; there is a -, er loopt een gerucht;
^;. naam, m. faam, v.; evil -, slechte naam; a man of good Repress, (ri- pres'), s. beteugeling, v. *-, bw. 1. beteugelen; 2. bedwingen, bemeesteren, onderdrukken; to -, een man te goeder naam en faam; 1 know him by -,
ik ken hem van naam; 7. verklaring van inslag, inklaexcellence, zijne voortreffelijkheid verbergen enz.; zie
ring, v.; S. (slag van een vuurwapen), m. schot, o.
PRESS. *-ION, (- pres' -un) T s. 1. beteugeling, v.; 2. bedwang, o. *...IvE, ('-iv), bn., -LY, bijw. 1. beteugelend;
Report, (ri-port'), bw. (soms ow.) 1. overbrengen, verhalen, berichten; it was -ed that, er werd verhaald dat; he
2. onderdrukkend.
is -ed to have lost, men zegt dat hij verloren heeft; Reprieval, (ri-priev'-ul), s. schorsing, opschorting, v.
this is the gentleman -ed to be so dangerously wounded,
uitstel, respijt, o.
dit is de heer die naar men zeide zoo gevaarlijk gewond Reprieve, (ri-priev'), bw. 1. schorsen, opschorten; they
hare been -ed for, hunne terechtstelling is geschorst voor
was; strange things are -ed of her, er worden vreemde
dingen van haar verteld; to be well -ed, te goeder naam
den tijd van; he who escapes from death is only -d, hij
en faam staan; 2. verslag geven, - uitbrengen, rappordie aan den dood ontsnapt heeft slechts uitstel van
teeren; you have been -ed aisent, (mil.) gij zijt als afwezig
executie; to - from melancholy, van zwaarmoedigheid
verstrooien. *-D, dw. bn. opgeschort enz.; Zie REPRIEVE .
gerapporteerd; to - one's self, (zeev.) zich aan boord
melden: the surgeon has -ed him cured, de chirurgijn
*... ING, dw. bn. opschortend enz. -, s. (het) opschorten enz.; zie REPRIEVE.
heeft hem opgegeven als genezen; to - progress, de
vraag stellen, verslag uitbrengen in naam eener com- Reprimand, (rep'-ri-mend), s. bestraffing, berisping, v.
missie; to - wrong, een valsch verslag inleveren; 3.
verwijt, o. *-, bw. bestraffen, berispen (iem.), verwijten
(iets), 5 -ED, ('-id), dw. bn. bestraft. * -ING, dw. bn.
(recht.) herroepen; 4. terugkaatsen (een geluid) . * -ED,
bestraffend. -, s. (het) bestraffen.
dw. bn. verhaald enz.; zie REPORT, bw. *-ER, ('-ur), m.
1. berichtgever, verhaler;2.verslaggever;3.die rekening en Reprint, (ri-print'), s. herdruk, m. *-, bw. herdrukken
enz.; zie PRINT, bw.; to - God's i^nage on the soul, zich
verantwoording geeft; 4. snelschrijver; 5. correspondent
weder het beeld Gods in de ziel prenten.
(voor een dagblad), M. * -ING, dw. bn., -LY, bijw. ver
verhalen enz.; zie REPORT,-halendz.,S1(t) Reprisal,(ri-prajz'-ul), s. 1. wedervergelding, weerwraak,
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v.; to make -s, weerwraak nemen; 2. (mil.) represaille,
v.; letters of -, (zeev.) vrijbrieven om represaille te
nemen; by way of -, bij wijze van represaille. ...PRISE,
('-prajz), S. represaille, v. -, bw. 1. hernemen, heroveren;
2. beloonen, vergelden. ...ING, dw. ba. 1. hernemend;
2. beloonend. *••.PRIZES, (-prajz'-is), s. mv. (recht.) betalingen uit de opbrengsten van onroerend goed, v. mv.
Reproach, (ri-prootsj'), S. 1. verwijt, o. verwijting, v.;
to incur -, zich verwijtingen op den hals halen; to bring
-, to draw -, to draw down - on (upon), verwijtingen
berokkenen (aan), - laden (op); 2. blaam, m. berisping; 3.
schande, v. smaad, m.; he was a - to his family, hij
was de schandvlek zijner familie; 4. voorwerp van verachting, o. *-, bw. 1. verwijten (iets); to - a person
with, iem. (iets) verwijten; they - him with deserting his
post, men verwijt hem zijnen post verlaten te hebben;
what have they to - him with? wat kunnen zij hem te
last leggen? he -'d their shameful flight, hij verweet
hun hunne schandelijke vlucht; 2. laken, beschuldigen;
they were -ed as men void of courage, men legde hun
gebrek aan moed te last; 3. aan verwijtingen blootstel len. * - ABLE, ('- i - bl), bn., * - ABLY, bij w. laakbaar. -NESS,
S. gmv. laakbaarheid, v. *- FUL, ('-foel), ba., -LY, bij w.
1. vol verwijtingen, hoonend, smadelijk; - words, beleedigende woorden; 2. laakbaar, berispelijk. *- ED, dw.
ba. verweten enz.; Zie REPROACH, bw. *- ING, dw. ba.
verwijtend, lakend.
Reprobate, (rep'-ro-bet), bn. verworpen, eervergeten;
a - life, een eerloos leven. *-, m. eerlooze, verworpeling, m. *-, bw. 1. verwerpen, afkeuren, veroordeelen;
2. (godg.) verdoemen. *- D, ('-id), dw. ba. verworpen enz.;
Zie REPROBATE, bw. * - NESS, S. 1. verworpenheid, eerloosheid; 2. (godg.) verdoemenis, v. *- R, ('-ur), m. v.
verwerper, veroordeelaar, -ster, m. v. -, m. (godg.) ver
*...ING, dw. bn. verwerpend enz. -, s.-doemr,.
(het) verwerpen enz.; Zie REPROBATE. *...ION, (-bee'-sjun),
S. 1. verwerping enz.; 2. (godg.) verdoeming, v. -ER,
('-ur), m. die tot eeuwige verdoemenis veroordeelt.
Reproduce, (ri-pro-djoes'), bw. 1. weder voortbrengen;
2. weder in het licht geven enz.; Zie PRODUCE. *-R,
('-sir), m. v. weder-voortbrenger, -ster, m. v. *...IBLE,
('- i - bl), ba. weder voort te brengen. -NESS, s. vatbaarheid om weder voortgebracht to worden, v.
Reproduction, (ri-pro-duk'-sjun), s. 1. weder-voortbrenging, herteling; 2. weder in het licht verschijning, v.

('-tiv), *...TORY, (-re'-ri), bn. wedervoortbrengend.
Repromulgate, (ri-pro-mul'-ghet), bw. weder afkondigen (eene wet enz.); zie PROMULGATE, * ...ION, (ghee'-sjun),
S. weder-afkondiging, v.
Reproof, (ri-proef'), s. 1. verwijt, o. afkeuring, v. blaam, m.;
2. wederlegging, m.
Reprovable, (ri-proev'- i-bl), ba., *...ABLY, bij w. afkeurenswaard, berispelij k. *- NESS, s. berispelijkheid, v. (het)
af keurenswaarde.
Reprove, (ri-proev'), bw. 1. afkeuren, berispen; 2. bestraffen; 3. van een misslag overtuigen; 4. (Shak.) weerleggen. *- D, (-proevd'), dw. ba. 1. afgekeurd; 2. bestraft
enz.; zie RapaovE. *-R, ('-ur), m. v. 1. af keurder, berisper, -ster; 2. bestraffer, -ster, m. v.; conscience is a bold
-, het geweten is een onverschrokken rechter. *...ING,
dw. bn., -LY, bijw. 1. af keurend; 2. bestraffend enz. -,
S. (het) bestraffen enz.; zie REPROVE.
Reprune, (ri-proen'), ba. hersnoeien enz.; zie PRUNE.
Reptation, (rep-tee'-sjun), s. (het) kruipen.
Reptile, (rep'-til), bn. kruipend; (ook fig.) laag, gemeen.
*_, S. 1. kruipend dier, - gedierte, o.; 2. (fig.) laag -,
verachtelijk mensch, m. *...IAN, ('- i - un), ba. tot de krui
dieren behoorend.
-pend
Republic, (ri-pub'-lie); s. gemeenebest, o. republiek, v.
*-AN, ('-un), bn. gemeenebestelij k, republikeinsch, -,
m. v. gemeenebestgezinde, republikein, -sche (vrouw),
m. v. *-ANISM, S. gemeenebestgezindheid, v. republicanisme, 0. *-ANIz5 , ('- en-ajz), bw. republikeinsch maken.
Republication, (ri-pub- lik-ee'-sjun), s. 1. weder-uitgave,
- openbaarmaking, v.; 2. herdruk, m.
Republish, (ri-pub'-lisj), bw. 1. weder uitgeven, herdrukken; 2. weder openbaar maken; Zie PUBLISH.
Repudiable, (ri-pjoe'-di- i-bl), bn. verstootbaar, verwerpelij k.
Repudiate, (ri-pjoe'-di-it), bw. 1. verstooten, verwerpen;
2. zich scheiden van. *- D, ('-id), dw. bn. verstooten.
*...ING, dw. bn. verstootend enz. -, s. (het) verstooten.
*...TINE,
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*...Io.L , (- ee'-sj un), S. 1. verstooting, verwerping;
ding van, V. *...OR, ('-tur), m. verwerper, in.

2. schei-,

Rspugn, (ri-pjoen'), onr. bw. bestrijden, afweren.
Repugnance, (ri-pugh'-nuns), *...NANCY, s. (-ies), s. 1.
tegenstrijdigheid, v.; 2. wederstand,m.weêrspannigheid;3.
worsteling; 4. afkeerigheid, walging, V. *...NA NT : ('- nunt),
ba., -LY, bijw. 1. tegenstrijdig; 2. weerspannig, weêrstrevend; 3. - to, onbestaanbaar, strijdig (met); 4. afkeerig (van). *...HATE, ('-net), bw. besnijden, bevechten.
Ropullulate, (ri-pal'-lee-let), ow. weder kiemen enz.;
Zie PULLULATE.*...ION, (-lee'-sj un), s. weder-ontkieming, v.
Repulse, (ri-puls'), s. 1. afwijzing, weigering, v.; to meet
with a -, een afwijkend antwoord ontvangen. *=, bw.
1. af-, terugslaan; 2. afwijzen, weigeren. *- D, (-pulst'),
dw. 1. afgeslagen; 2. afgewezen. *- R, ('-ur), Iu. v. 1. die
afslaat, terugdrijft; 2. weigeraar, -ster, m. v. *...ING, dw.
ba. 1. afslaand; 2. afwijzend. *...ION, (- pul'-sjun), s. 1.
terugdrij ving, afwering; 2. afwijzing, weigering; 2. (nat.)
terugstootende kracht, v. *...IVE, ('-ive), bn., -LY, bijw.
terugstootend (ook fig.); - manners, terugstootende manieren. -NESS, S. 1. terugstootende kracht, v.; 2. (het)
terugstootende, walglijke. * - LESS, bn. onafweerbaar.
* ...ORY, (-e-ri), ba. Zie REPULSIVE.
Repurchase, (ri-par'-tsjes), s. weder-koop, m. *-, bw.
weder koopgin enz.; zie PURCHASE.
Reputable, (rep' joe-ti-bl), bn., *...BLY, bijw. eervol, te
goeder naam en faam. * - NESS, s. gmv. 1. (het) eervolle,
fatsoenlijke; 2. fatsoenlijkheid, v.
Reputation, (rep-j oe-tee'-sj un), s. 1. naam (inz. goede),
m. befaamdheid, v.; to bring into -, in naam brengen; to
get a -, een (goeden) naam krijgen; they will ruin his-,
zij zullen zijnen goeden naam bederven. *...TIVELY,
('-tiv-li), bijw. bij naam.
Repute, (ri-pjoet') s. 1. goede naam, m. faam, v.; men
of -, mannen van naam; men of no -, mannen zonder
naam, onbekende lieden; to be in -, to be held in -, naam
hebben, beroemd zijn; to be hell in bad -, een slechten
naam hebben; to be in high -, hoog aangeschreven staan
(bij); to get into -, naam krijgen; to bring into -, in zwang
brengen, naam verschaffen. *-, bw. 1. achten, houden,
aanzien (voor); to be -d, in naam zijn, gehouden worden
(voor); he is -d his father, hij wordt voor zij n vader gehouden; he is - to be rich, hij wordt voor rijk gehouden.
*-D, ('-id), dw. bn., -LY, bijw. geacht, gehouden, gecenseerd. * - LESS, ba. 1. (Shak.) roemloos; 2. schandelijk.
*...ING, dw. ba. houdend, achtend (voor).
Request, (ri-kwest'), s. 1. verzoek, o. vraag, aanvrage,
v.; to make a - to, een verzoek richten tot; to comply
with a -, een verzoek inwilligen; to grant a -, een
verzoek toestaan; 2. (kh.) vraag, navraag. v.; to be in -,
gevraagd -, gezocht zijn; knowledge and fame were in
great -, kennis en naam (roem) golden zeer veel; 3.
aanzoek, verzoekschrift, request, o.; <eourt of -s (soort)
vredegerecht in zaken de ° 5 niet to boven gaande.
*_, bw. verzoeken, vragen, uitnoodigen, aanvragen; we
- ed him to accompany us, wij verzochten hem ons te
vergezellen; Mr. B. -s the honor (the pleasure) of Mr.
C's. company to dinner on Friday next, de heer B. verzoekt
den heer C. minzaamst hem de eer (het genoegen) te
doen Vrijdag aanstaande het middagmaal bij hem te
komen gebruiken; an early application for places is -ed,
men wordt verzocht de plaatsen vroegtijdig te laten
bespreken. *- ED, dw. ba. verzocht enz.; zie REQUEST.
*-ER, ('-ur), m. v. vrager, verzoeker, -ster, m. v. *- ING,
dw. ba. verzoekend enz. -, s. (het) verzoeken enz.;
Zie REQUEST.
Requicken, (ri-kwik'-un) bw. weder bespoedigen enz.;
Zie QUICKEN.
Requiem, (ri'-kwi-em), s. 1. lij kdienst, m. zielmis, v.
requiem, o.; 2. (oudt.) rust, v.; 3. (soort) haai (visch), m.
Requietory, (ri-kwaj'- i-te-ri), s. (-ies), graf, o. grafkuil, m. .
Requirable, (ri-kwajr'- i-bl), ba. (recht.) eischbaar, vorderbaar.
Require, (ri-kwajr'), bw. - of, 1. eischen, vorderen (van),
vragen (aan); the law of God -s strict obedience, de wet
van God eischt volstrekte gehoorzaamheid; I -d the
goods to be sent, ik heb om overzending der goederen
gevraagd; all that is -d of them is to..., alles wat van
hen gevorderd wordt is te...; is that all you -? is dat
alles wat gij vraagt ? 2. verzoeken, uitnoodigen; - him
to send the goods, verzoek hem de goederen te zenden;
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every one was -d to propose, ieder werd uitgenoodigd
(iets) op te geven; his immediate attendance to the diet
was -d, hij werd uitgenoodigd zich onmiddellijk naar

de rijksvergadering te begeven; 3. vereischen, behoeven;
what our wants -, wat onze behoeften vereischen; it
-d all C's patience, al het geduld van C. werd er toe
vereischt . (om); the man went away, saying it -d no answer,

de bediende ging heen, zeggende dat hij geen antwoord
behoefde; no flower -s so much looking after, er is geen
bloem, die zooveel oplettendheid vereischt (als). *- D,
dw. bn. geëischt enz.; zie REQUIRE. 5 -MENT, S. 1. ver
behoefte, noodzakelijkheid, v.; 2. eisch, m.-eischt,o.
zorg, v.; the -s of health, de zorg voor een goede gezondheid. *- R, ('-ur), m. v. 1. vrager, vraagster; 2. (recht.)
eischer, -es, verzoeker, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
eischend enz. -, s. (het) eischen enz.; zie REQUIRE.
Requisite, (rek'-wi-zit), bn., *- LY, hijw. - to, noodig,
noodzakelijk, vereischt; to be - to support life, noodig
zijn tot het levensonderhoud; some time was - to prepare
their minds, eenige tijd was er noodig om hun gemoed
voor te bereiden. *--, • vereischte, o. (het) noodige.
*-NESS, s. noodzakelijkheid, v.
Requisition, (rek-wi-zisj'-un), s. 1. begeerte, v. aanzoek,
o.; 2. opeisching, v.; 3. (recht.) beslag (door de overheid),
o.; to put into -, to lay under -, in beslag nemen, beslag leggen op.
Requisitive, (ri-kwis'- i-tiv), *...TORY, ('-te-ri), bn. eischend,
vorderend.
Requital, (ri-kwaj'-tul), s. belooning, vergelding, v.; cruel
-, wreede vervolging; in - of, tot loon -, tot straf van.
Requite, (ri-kwajt'), bw. 1. bonen, vergelden; he will us all the evil which we did to him, hij zal ons al het
kwaad vergelden dat wij hem gedaan hebben; 2. -for,
zich kwijten (jegens); I shall never - him, ik zal mij
nimmer jegens leem kunnen kwijten (voor); his labor
more than -d his entertainment, zijn arbeid vergoedde
meer dan hetgeen hij aan onderhoud kostte; to - a
service, een dienst beloonen. *- D, dw. bn. vergolden
enz. *- R, ('-ur), m. v. belooner, vergelder, -ster, m. v.
*...ING, dw. bn. vergeldend enz. -, s. (het) vergelden enz.;
Reread, (ri- ried'), bw. herlezen.
Rere-boiled, (rier-bojld), bn. halfgekookt, halfgaar.
Reredos, (ri'-ri-dos), s. achterplaat (van een fornuis), v.
Rerefief, (rier'-fif), s. (leepst.) achterleen, o.
Reremouse, (vier'-maas), s. (mv. - mice), s. vleermuis, v.
Rereward, (rier'-oeard), s. (mil.) achterhoede, v.
Reresolve, (ri-ri-solv'), bw. weder -, herbesluiten enz.;
zie RESOI.vE.
Rerove, (ri-roov'), bw. (touws.) andersom scheren.
Resail, (ri-seel'), ow. terugzeilen enz.; zie SAIL, OW.
* ...SALE, S. weder-verkoop, weder-, herkoop, m. *...SALUTE,
bw. 1. ,weder-, nog eens groeten; 2. teruggroeten; zie
SALUTE.

Rescind, (ri-sind'), bw. 1. (recht.) herroepen, opheffen (eene
wet); 2. vernietigen (een vonnis enz.). *- ED, dw. bn.
herroepen; 2. vernietigd. *- ING, dw. bn. 1. herroepend; 2.
vernietigend. -, s. 1. (het) herroepen; 2. (het) vernietigen.
Rescissiozi, (ri-sisj'-un), s. 1. herroeping, opheffing (caner
wet); 2. vernietiging (van een vonnis enz.), v. *...scissoRY, (- sis'-se-ri), bn. 1. herroepend; 2. vernietigend.
Rescounter, (res-kaaun'-tur), bn. (kh.) rescontreeren,
verrekenen. * - ED, dw. bn. (kh.) verrekend. *- ING, dw.
bn. verrekenend. -, s. (het) verrekenen.
Rescous, (res'-kus), s. verzet tegen de justitie, o.; writ
of-, bevel tot ontslag van een gevangene.
Rescribe, (ri-skrajb'), bw. 1. terugschrijven; 2. herschrijven; 3. afschrijven enz.; zie SCRIBE.
Rescript, (ri'-skript), s. 1. geschreven antwoord, rescript;
2. afschrift; 3. (recht.) bericht.o. 5 -ION, ('-sjun),s.antwoord,
0. *-IVELY, ('- iv-li), bijw. bij wijze van : door rescript.
Rescue, (res'-kjoe), s. 1. redding, verlossing, v.; his men
rushed to the -, zijne lieden snelden toe om hem te ontzetten; a - ! a - ! help ! help ! I flew to her -, ik vloog
tot hare redding; 2. gewelddadige bevrijding (van een
gevangene); 3. (recht.) verbreking -, schending van beslag, v. *-, bw. 1. - from, redden, verlossen, bevrijden, ontzetten; to - from destruction, van den ondergang redden; 2. herkrijgen, hernemen. ..ABLE, bn. redbaar, verlosbaar. *- D, ('-kjoed), dw. bn. verlost enz.;
-R, ('-ur), m. v. 1. redder, bevrijder, -ster; verlosser,
-ster; 2. (recht.) gewelddadige ontzetter, -ster, m. v.
...n G ; dw. bn. verlossend enz. -, s. (het) verlossen enz.
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Research, (ri-seurtsj'), s. onderzoek, o. op-, nasporing,
uitvorsching, v. *-, bw. onderzoeken, op-, nasporen,
uitvorschen. *- ED, (-seurtsjt'), dw. bn. onderzocht enz.;
zie RESEARCH. * -ER, ('-ur), m. v. onderzoeker, -ster,
m. v. navorscher, m. * - ING, dw. bn. onderzoekend enz.
-, s. (het) onderzoeken.
Reseat, (ri-seat'), bw. 1. weder zetten, - plaatsen; to - on
the throne, op den troon herstellen; to - one's self, zich
weder zetten, weder plaats nemen; 2.herkiezen (voorhet
Huis der Gemeenten in Engeland) enz.; Zie SEAT, bw.
Resection, (ri-sek'-sjun), s. (heelk.) wegneming (door
operatie), v.
Reseda, (rez'- i-dee), s. (plant.) reseda, v.
Reseek, (ri-siek'), bw. onr. weder-, herzoeken enz., zie
SEEK. ..SEIZE, bw. 1. wedergrijpen, -vatten; 2. (recht.)
beslag leggen op enz.; zie azizE, bw. -R, ('-ur), m. v.
1. die wedergrijpt enz.; 2. (recht.) beslaglegger, -ster,m.
v. -, s. (recht.) beslag, o. *...S!IZURE, s. 1. (recht.) weder
bezitneming; 2. beslaglegging (op), v. *...SELL, bw.-(in
onr. weder verkoopen enz.; zie SELL, bw.
Resemble, (ri-zem'-bl), bn. vergelijkbaar (bij). *...sEMBLANCE, (-zem'-blues), s. 1. gelijkenis, overeenkomst; to.
bear - to, gelijken naar; 2. beeltenis, v. evenbeeld, o.
Resemble, (ri-zem'-bl), bw. 1. gelijken naar; you may him, gij kunt hem gelijken, (ook fig.) - evenaren; to - each
oilier, - one another, elkander gelijken; 2. (oudt.) vergelijken. *- D, dw. bn. geleken. *...iNG, dw. bn. gelijkend.
-, s. (het) gelijken; gelijkenis, v.
Resend, (ri-send'), bw. onr. terugzenden enz.; zie SEND.
Resent,(ri-zent'), dw. be. teruggezonden. *-, bw. 1. (pijnlijk) gevoel hebben, ontwaren van; have met enough to
-? heb ik niet genoeg te lij den, - te verkroppen ?2.wreken,
betaald zetten; he -cd this reflection only with a smile, hij
wreekte zich wegens die bitse opmerking slechts met
een glimlach. *- ED, ('-id), dw. bn. gewroken enz.; zie
RESENT, bw., *- ER, ('-ur), m. v. 1. wreker, wreekster;
2. die inwendig gevoelt, - verkropt enz., m. v. *- FUL,
('- foei), bn., -LY, bijes., "- -IVE, ('-iv), bn. 1. lichtgeraakt,
oploopend; 2. wrokkend, haatdragend; to be - of, gevoelig zijn -, wrokken over; zich wreken over. *- ING,
dw. bn., -LY, bijw. wrokkend enz, -, s. (het) wrokken
enz.; zie RESENT, bes. *- MENT, s. 1. gevoeligheid (voor),
lichtgeraaktheid, v.; 2. oploopendheid, v. wrok, m.; 3.
haatdragendheid, V.
Reservation, (ri-zur-wee'-sjun), s. 1. voorbehoud, o.;
mental -, inwendig voorbehoud, nevenbedoeling; with
- of, onder voorbehoud van; 2. bewaring, v.; 3. reservegebied (Noord-Amerika), o. 5 ...IvE, (- zurv'-e-tiv), bn. 1.
bewarend; 2. voorbehoudend. *.••oRY, ('-e-te -ri), s. (-ies),
bewaarplaats, v.
Reserve, (ri-zurv'), s. 1. bewaring, v.; to have in -, in
bewaring hebben; (gem.) achterbaks houden; 2. (recht.)
voorbehoud, o.; 4. (mil.) spaarbende, reserve, v.; body of
-, reserve-troepen; 3. verbod, o. beperking; 5. uitzondaring; 6. zedigheid, bescheidenheid; 7. behoedzaamheid,
V. *-, bw. 1. bewaren, wegleggen, achterhouden; 2. zich
voorbehouden; he -d to himself a right to, hij behield
zich het recht voor te ; 3. bewaren, wegleggen. *_D,
(zurvd'), dw. bn,, * DIY, bijes. bewaard enz.; zie EEsERVE, bw.; - fund, reserve-fonds. -, bn. 1. bescheiden,
zedig; 2. terughoudend, geheimhoudend. *-DNESS, S:
terughoudendheid, spaarzaamheid in woorden, v.
('-ur), m. v. bewaarder, -ster, m. v. *...iNG, dw. bn. bewarend enz. -, s. (het) bewaren enz.; zie RESERVE, bw.
Reservoir, (ri-zur-woar'), s. 1. vergaarbak; 2. zinkput, m.
Reset, (ri-set'), s. 1. (recht.) (het) helen (van gestolen
goed); 2. (drukk.) herzetting, v. *-, bw. onr. 1. (recht.)
helen (gestolen goed); 2. (drukk.) over-, herzetten. *- TER,
('-ur), m. heler; die een voortvluchtige herbergt, m.
Resettle, (ri-set'-ti), bw. 1. herstellen; 2. weder plaatsen;
3. (kerk.) weder wijden; 4. weder regelen enz.; zie SETTLE,
bes. *- MENT, S. 1. herstelling; 2. herwijding (van een
predikant), v.; 3. (kh.) vernieuwd depot, o. *...SHAPE,
bw. weder scheppen enz.; zie SHAPE. 5••.SHIP, bw. weder
laden, - inschepen enz.; zie SHIP. - SIENT, S. weder
herlading, v.
-inschepg,
Resiance, (ri'-si-uns), Zie RESIDENCE.
Reside, (ri-zajd'), ow. 1. wonen, zich ophouden (te); 2
inwonen; 3. nederleggen, bewaren. *-D, ('-id), dw. gewoond.
Residence, (res'-i- dens), *.. ENCY, s. (-ies), 1. verblijf, o.;
to moire a --, verblijf houden; 2. woning, woonplaats,
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verblijfplaats, v.; to take up one's -- at, zich vestigen te;
he will make A. his -, hij zal zich te A. metterwoon
vestigen; 3. (recht.) domicilie; 4. (kh.) depot, o.; 5. hofstad, residentie, v. *...ENT, ('-dent), bn. 1. wonend, woonachtig; 2. resideerend; a minister - at the court of, een
minister-resident bij het hof van. -, m. v. bewoner,
m. bewoonster, v.; to be . a - in, een inwoner (bewoner) zijn van. -, m. minister-resident, m. *...ENTIAL,
(-den'-sjul), bn. wonend, inwonend. *...ENTIARY, (-den'sje-ri), bn. wonend, resideerend. -, m. geestelijke die
verplicht is binnen zijne gemeente te wonen, m. -, rn .
v. ingezetene, m. v. ...ENTSHIP, s. 1. residentschap ; 2.
residentsambt, o.
Resider, (ri-zajd'-ur), m. v. inwoner, inwoonster, m. v.
*...ING, dw. bn. wonend enz. -, s. (het) wonen enz.;
zie RESIDE, OW.
Residual, (ri-sid'-joe-ul), *...ARY, (-jo3'-e-ri), bn. overgebleven, overig, achterblijvend; - legatee, universeele
erfgenaam; - property, zuivere opbrengst eener nalatenschap..
Residue, (rez'- i-djoe), s. 1. overblijfsel, 2. blijvend deel,
overrest; 3. (kh.) saldo, o. *...DUUiz, ('-djoe-um), s.
(scheik.) bezinksel, o.
Resign, (ri-saj n'), bw. weder onderteekenen enz.; zie SIGN.
Resign, (ri-zajn'), s. zie RESIGNATION. *-, bw. 1. afstaan,
afstand doen van; the king -ed his crou'n to his son, de
koning stond zijne kroon aan zijnen zoon af; he will his rights to his nephew, hij zal afstand doen van zijne
rechten ten voordeele van zijnen neef; to her thou didst thy place, haar hebt gij uwe plaats afgestaan, 2. afzien
van, verlaten, opgeven; to =-- all pretensions, afzien
van alle aanspraak op; 3. opdragen, wijden; to - one's
soul to God, aan God zijne ziel wijden; 4. onderwerpen;
to -- one's self to the will of God, zich aan Gods wil
onderwerpen; to be -ed, gelaten zijn. *-, ow. een ambt
nederleggen, zijn ontslag nemen, af-, uittreden.
Resignation, (res-igh-nee'-sjun), s. 1. afstand (van een
inkomen), m. vrijwillig ontslag, o. aftreding, v.; to give
in one's -, zijn ontslag indienen; 2. (recht.) cessie; 3. onderwerping, gelatenheid, v.
Resigned, (ri-zajnd'), dw. bn. afgestaan enz.; Zie RESIGN.
*-, bn., *- LY, bijw. onderworpen, gelaten. *...EE, m.
vrijwillig afgetredene, m. *...ER, ('-ur), m. die afstand
doet van, ontslagnemer (uit een ambt), ni. *...ING, dw.bn.
afstaand enz. *...MENT, s. (liet) afstaan enz.
Resile, (ri-zajl'), ow. (w. g.) terugspringen.
Resilience, (ri-zil' -i-ens), *...ENCY, *...ITION, (- isj'-un), s.
(het) terugspringen (van geluid enz). *...ENT. (' -ent),
bn. terugspringend, weerkaatsend.
Resin, (res' in). s. hars, v. o.; white -, pijnboomhars, witte
wierook; -o elastic,vederhars, asbest; --o e lectric,negatiefelectrisch; -o extractive, extract van hars. *-IFEROUS,
(-if'-ur-us), bn. harsdragend, harsgevend, harsachtig.
-IFORM, ('- i-form), bn. harsvormig. °-ous, ('-us), bn.
harsachtig. -LY, bijw. door hars. *-ousNESS, S. gmv.
harsachtigheid, v. *- Y, bn. als hars.
Resipiscence, (res -i-pis'-sens), s. gmv. (w. g.) nawee,
naberouw, o.
Resist, (ri-zist'), bw. 1. wederstaan, te keer gaan, keeren;
to - the progress of the enemy, het voortrukken van den
vijand wederstaan; the command was not to be -ed, men
kon zich tegen liet bevel niet verzetten; it is impossible
to - the evidence of one's senses, tegen de getuigenis
onzer zintuigen is niets in te brengen; 2. zich verzetten
tegen. *- ow. wederstand bieden. *- ANCE, ('-uns), s.
1. tegenstand, m. verzet, o. *- ANT, ('-unt), bn. wederstand biedend. 5 -ED, ('-id), dw. bn. wederstaan enz.;
zie RESIST, bw. *_5, ('-ur), m v. tegenstandbieder,
-ster, m. v. muiter, m. * -- IBILITY, ('-i- bil'-i-ti), S. gmv.
1. tegenstandsvermogen, o.; 2, wederstaanbaarheid, v.
*-IBLE, ('-i- bl), bn., ...Y, bijw. te wederstaan; tegen
kunnende bieden. * - ING, dw. bn. wederstaand-stand
enz.; - medium, (nat.) zwaarte -, draagpunt. -, s. (het)
wederstaan enz.; zie RESIST. *-IvE, ('-iv),bn.tegenstand
biedend. * - LESS, bn., -LY, bij w. 1. onwederstaanbaar;

Resolution, (res-o-ljoe'-sjun), s. 1. (scheik. en wisk.)
oplossing; 2. (red.) ontleding, ontbinding; 3. oplossing,
ontwarring, v.; 4. besluit, o.; to come to a - (to, of), tot
een besluit komen (om); to take a sudden -, een plotseling besluit vatten; 5. vastberadenheid, vastheid van
karakter, v.; 6. besluit (eener vergadering), o. resolutie,
verklaring, v.; to move a -, een voorstel doen; to adopt
(a) -, -een voorstel aannemen. *- ER, (- lj oe'-sj un-ur), m.
(recht.) mede-verklaarder, m. `...IVE, ('-iv), bn. oplossend.
Resolvable, (ri-zolv'- i-bl), bn. oplosbaar.
Resolve, (ri-zolv'), s. zie RESOLUTION. *-, bw. 1. oplos
ontbinden; to - (loubts, twijfelingen oplossen, - uit-sen,.
den weg ruimen; to - a riddle, een raadsel oplossen;
2. ontleden; 3. uitleggen, inlichten; - me whence and
what you are, zeg mij van waar gij komt en wie gij zijt;
4. overtuigen, overreden; 5. besluiten, bepalen; 6. vormen; the House -d itself into a committee, het Huis (der
Gemeenten) ging over tot geheim comité. *-, ow. 1.
zich oplossen, zich verbinden; water -s into vapor,
water lost zich op in damp; 2. to - on, upon, besluiten
tot; peace was -d on, tot den vrede werd besloten; the
allies -d opa a vigorous effort, de bondgenooten besloten
tot een krachtige poging; the man whom I had long -d
on for her husband, de man dien ik sedert lang haar als
echtgenoot had bestemd. *- D, (-zolvd'), dw. bn., -LY,
bijw. 1. opgelost; 2. besloten enz.; zie RESOLVE, bw. en
ow. * -DNESS, s. vastberadenheid, v.
Resolvent, (ri-zol'-went), s. 1. oplossend middel; 2. ontbindend middel, o. *...ER, ('-ur), m. v. 1. oplosser, -ster,
m. v.; 2. die besluit enz. 5 ...ING, dw. bn. oplossend
enz. -, S. (het) oplossen enz.; Zie RESOLVE.
Resonance, (res'-o-nuns), s. galming, weêrgalming, v.
*...ANT, ('-unt), bn. galmend, weerklinkend.
Resorb, (ri-sorb'), bw. 1. opslurpen; 2. (fig.) verzwolgen.
*-ENT, ('-ent), bn. 1. opslurpend; 2. verzwelgend.
Resort, (ri-zort'), S. 1. toevlucht, v.; it was his last -, dit
was zijne laatste toevlucht; 2. verkeer, o. omgang, m.;
join with me to forbid him her -, voeg u bij mij om
hem te verbieden haar te bezoeken; 3. vereeniging, ver
a place of general -, een algemeene plaats-gaderin,v.;
van bijeenkomst; here men of all clime appear to make -,
vreemdelingen van alle landen komen hier bijeen; 4. bezochte plaats, v, rendez-vous, o.; the -s of the idle, de
vereenigingsplaats der ledigloopers; 5. (recht.) ressort, o.
aanleg, m.; last -, hoogste ressort.
Resort,(ri-zort'),ow. 1. to - to, toevlucht nemen, zich wenden (tot); principles rarely -cd to, beginselen zelden toegepast; 2. zich begeven, gaan (naar); 3. bezoeken; 4. te
zamen komen env.; zie RESORT. *-ER, ('-ur), m. v. bezoeker, -ster, m. v. habitué, M. * --ING, dw. bn. - to, zijne
toevlucht nemend (tot) enz. -, s. 1. (het) toevlucht nemen
enz.; 2. toevlucht, v.; 3. bezoek, o.; 4. algemeene bijeen
-konlst,v.
-,
Resound, (ri-zaaund'), s. weerklank, echo, m.
bw. wederklinken enz.; zie SOUND. *-, ow. 1. weêrgalnien, weerklinken; common fame -s back to them again,
het openbare gerucht weerkaatst in hunne oorera; 2.
(fig.) gerucht -, opgang maken. *-, bw. 1. herhalen, weerkaatsen (een klank); 2. doen galenen; weergalmen van;
3. (dicht.) zingen, bezingen, verheerlijken. *- ED, dw. bn.
w, crgalmd enz.; Zie RESOUND, ow. en bw. * - ING, dw.
bn. weergalmend enz. -, s. (het) weergalmen enz.; zie
RESOUND, ow. en bw.
Resource, (ri-soors'), s. hulpbron, v. hulpmiddel, o.;
there was some - left, er bleef nog eene toevlucht over.
*-LESS, bn. zonder hulp, reddeloos.
Resow, (ri-soo'), bw. weder zaaien enz.; zie sow. *...SPEAK,
ow. onr. 1. weerspreken; 2. antwoorden enz.; zie SPEAK.
Respect, (ri-spekt'), s. 1. aanmerking, oplettendheid, v.;
to have - of persons, de personen in aanmerking nemen;
2. eerbied, m. hulde, v.; to show - to, eerbied toonen
voor; I'll pay my -s to her, ik zal haar mijnen eerbied
betuigen; my -s to, mijne groete aan; to treat with -,
met eerbied behandelen; to be wanting in - to, in eerbied te kort schieten jegens; 3. achting, v. aanzien, o.;

s. onwederstaan-

persons of the best -, zeer aanzienlijke lieden; 4. ver-

baarheid, v.
Resold, (ri-soold'), dw. bn. weder verkocht; Zie RESELL.
Resoluble, (res'-o-lj oe-bl), bn. oplosbaar.
Resolute, (res'-o-ljoet), bn., *- LY, bijw. vastberaden,
moedig, -lijk. *-, m. waaghals, durver, M. *-NESS, S.
vastberadenheid, v.

dienste, v.; wit loses its - with me, het verstand verliest
zijne aantrekkelijkheid in mijne oogera; 5. (kh.) brief, rn .
schrijven, o.; our last -s, onze laatste (letteren); 6. beweegreden, oorzaak, v. for -s of fortune, om redenen
van fortuin; 7. betrekking, v. opzicht, o.; in all -s, in
alle opzichten; in this -, te dien opzichte; in some -s,

2. geen tegenstand biedend.

-NESS,
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in enkele opzichten; in other -s, ten anderen; in no -,
*-rcEss, S. gmv. 1. verantwoordelijkheid; 2. (kh.) solihoegenaamd niet; in some -, eenigermate; in - of, witk
diteit, v.
- to, wat betreft, ten aanzien van.
Responsion, (ri- spon' -sjun), s. (w. g.) 1. bescheid; 2. klein
Respect, (ri-spekt'), bw. 1. eerbiedigen, eerent you must
examen, tentamen, o. *...IVE, ('-iv), bn., -LY, bijw. antmake yourself -, gij moet u doen eerbiedigen; I shall
woordend, bescheid gevend. -NESS, S. (het) beantwoornever - myself for having listened to him, ik zal mij
den. *...oRY. ('-e-ri), bn. beantwoordend. -, s. (-ies), (kerk.)
nimmer vergeven naar hem geluisterd te hebben; 2.
antwoord der gemeente op den aanhef des priesters, o.
achten, werk maken van, in het oog houden; thou shalt Ressault, (re-so'), s. vooruitsprong (van een gebouw), m.
not - the person of the poor, (Bij b.) gij zult u niet storen Rest, (rest), s. 1. rust, v.; to take -, uitrusten; to be at
aan het uiterlijk voorkomen van den arme; 3. betreffen,
-, in rust zijn; to set a question at -, een geschil
raken. * ABILITY, (-e- bil' - i -ti), S. (-ies), 1. eerbiedwaardoen eindigen; to put conjectures at -, vermoedens uit
digheid, v.; 2. (het) eervolle, achtenswaarde, o.; a man
den weg ruimen; toput curiosity to -, de nieuwsgierigheid
of -,. een eervol -, achtenswaard man; a man of no -,
bevredigen; after a month's -, na een maand uitstel,
een man zonder aanzien; to bring into -, aanzien ver - ; - wachten; to find -, rust -, verademing vinden; 2. nacht schaffen; 3. welvoeglijkheid, fatsoenlijkheid, v. goed
rust, v. slaap, m.; to yet to -, gaan slapen; to retire
voorkomen, o.; 4. (kh.) soliditeit, v. *-ABLÉ, i bl), bn., ! to -, naar bed gaan; to lose ones -, in den , slaap ge-ABi,Y, bijw. 1. eerbiedwaard; 2. fatsoenlijk, eervol; 3.
stoord worden; to hare a good night's -, goede nachtrust
aangezien, geëerd; 4. redelijk, tamelijk, goed. -NEss, s.
hebben; 3. rust (van liet graf), v.; to go to -, in het
zie RESPECTABILITC. *-ED, dw. bn. geëerbiedigd enz.;
graf dalen; 4. (muz.) rustpunt, o.; 5. (muz.) pause, v.;
zie RESPECT. * -ER, ('-ur), m. v. eerbiediger, - ster, m. v.
crotchet -, zucht, vierde pause; minim -, halve pause;
* -FUL, ('-fool), -LY, bij w. eerbiedig, onderdanig; most i quaver -, halve zucht; semi-quaver -, vierde van een
-ly yours, uw zeer eerbiedige dienaar (aan het slot 1
zucht; bars of -, rustbalken; 6. (mil.) hak (van eene
van brieven). 5 --ING, dw. bn. eerbiedigend enz. -, s.
lans), m.; fixing their lances in their -s, hunne lansen
(het) eerbiedigen enz.; zie RESPECT. -, vz. ten aanzien
vellend; i. vork (van een vuurwapen), v.; 5. (werkt.)
van, wat betreft; - you, wat u aangaat. *-rvE, ('-iv), steun, m. rust, v.; 9. (rijsch.) pasgang, in.; 10. (drukk.)
-LY, bijw. 1. ieders, afzonderlijk, respectievelijk; let
sluitlinie, v.; 11. overschot, overblijfsel, o. rest, v.;
each man retire to his - abode, dat ieder zich naar zijne
12. (hoefsen.) koppigheid (van paarden), v. * -CAPITAL,
eigene woning begeve; 2. betrekkelijk; 3. omzichtig; 4. j s. (kh.) reservefonds, o. *-- IIAIRRow, s. (plant.) prangeerbiedwaard. °-Less, bn. 1. oneerbiedig; 2. zonder aan wortel, m.*- STICK, s. (schild.) rust-, handstok, m.
zien des persoons; 3. zonder betrekking. C -NESS, S. Rest, (rest), ow. 1. rusten, uitrusten; there -, rust daar;
oneerbiedigheid, v.
he -ed not before..., hij rustte niet alvorens...; - from
liesperse, (ri-spurs'), bw. (w. g.) besprenkelen, bestrooien.
your task, rust uit van uwe taak; 2. rusten, liggen (op);
*...ION, (-spur'-sjun), s. besprenkeling, bestrooiing, v.
3. slapen, sluimeren, gestorven zijn; nature -s, do naRespirable, (ri-spajr'- i -bl), bn. 1. inadembaar; 2. in staat
tuur ligt in slaap; 4. - on, rusten (op, tegen), leunen;
te ademen. °...BiLITi, (-e- bil' - i -ti), C--NESS, s. gmv. 1.
his left aren. -ed on the table, hij leunde met zijnen
inadembaarheid, v.; 2. inademingsvermogen, o.
linkerarm op de tafel; to - on divine testimony, in de
Respiration, (ros -pi- ree' -sjun), s. 1. aderring, v. (het)
goddelijke openbaring berusten; 5. - upon, (fig.) rusten
ademen; 2. (fig.) verademing, verpoozing, v. °...ATOR,
(met het oog op); one of the mostenchantiny pictures that
(- ree' -tur), m. ademhalingswerktuig, o. respirator (voor 1 the eye can - upon, een der verrukkelijkste tafereelen
borstlijders), M. 5 ...ATORY, (-paj'-re- te -ri), bn. 1. de adem- ! waarop het oog rusten kan; G. - on, berusten, vertrouhaling bevorderend; 2. tot de ademhaling behoorend.
wen (op); to - on a premise, zich op eene belofte ver Respire, (ri-spajr'), ow. 1. ademen, ademhalen; 2. ver laten; 7. zich verlaten (op); to - on heaven's determination,
ademen, rusten, verpoozen. *-, bw. uitademen, uitblazich op Gods raadsbesluit verlaten; s. -upon, zich houden
zen. *-D, (-spajrd'), dw. bn. geademd enz.; zie RESPIRE, i (aan); 9. blijven berusten (bij); you may - assured that,
ow'. en bw. *...ING, dw. bn. ademend enz. -, s. (het)
gij kant u verzekerd houden dat; to - satisfied, zich
ademen enz.; zie RESPIRE.
voldaan achten; it --ed with kim to decide, het stond
Respite, (res-pajt'), s. 1. respijt, uitstel, o.; 2. (recht.)
aan hem te beslissen; the main falsehood must - with B.,
schorsing (van een doodvonnis enz.); 3. rust, v. stilstand,
het voornaamste bedrog moet aan B. worden geweten;
in. *-, bw. 1. opschuiven, uitstellen, schorsen ; 2.
10. (zeev.) stilstaan (van liet kompas). *-, bw. 1. doen
respijt -, uitstel geven; 3. (fig.) rust -•, verademing schenrusten, leunen (ook fig.); upon this eve -ed our petition,
ken. *-D, ('-id), dw. bn. opgeschoven enz.; Zie RESPITE,
daarop grondden wij ons verzoek; to - reliance on, ver bw. *...ING, dw. opschuivend enz. -, s. (het) opschuitrouwen stellen in; 2. tot rust -, tot bedaren brengen;
ven enz.; zie RESPITE, be'.
God- ijs soul, God zij zijner ziele genadig; 3. laten rusten.
Resplendence, (ri-splen'-dens), *...ENCY, s. (-ice), luister, Rostagnant, (ri- steltli'- nent), bn. (w. g.) stilstaand.
glans, In. schittering, v. (ook fig.). *...ENT, (' -ent), bn.,
*...STAGNATE, (-stegh'-net), ow. stilstaan (van water).
-LY, bijw. luisterrijk, glansrijk, schitterend. -NEss, s.
*..STAGNATION, (-stegh-nee'-sjun), s. stilstand, in.
Zie RESPLENDENCE.
Restant, (res'-tent), bn. (plant.) blijvend -, altijd-groen.
Resplit, (ri-split'), bw. en ow. weder splijten, - scheuren. Restaurant, (res'-to-rang), s. gaarkeuken, restauratie,
Respond, (ri-spond'), s. zie RESPONSE. *-, ow. - to, 1.
open tafel, v. *...RATEUR, (-toor'-e-tur), in. gaarkok,restauantwoorden (op); his address was -ed to with a shout of
rateur, opentafelhouder, in. *...RATION, zie RESTORATION.
admiration, zijne toespraak werd met een kreet van Rested, (rest'-id), dw. bn. gerust, geleund enz.; zie REST,
bewondering toegejuicht; screams above were -ed by
ow. en bw.
shouts below, op de angstkreten van boven antwoordde Restem, (ri-stem'), bw. (Steak.) tegen den stroom opgejuich van beneden; 2. (fig.) overeenstemmen (met), ' duwen (ook fig.); to - one's course, zijnen loop hervatten.
beantwoorden (aan); 3. (recht.) to - in damages, een von- Restful, (rest'-ful), bn., *-LV, bijw. rustig, -lijk.
nis door betaling van schade en intrest volvoeren. *-, Restiff, (rest'-if), s. (rijsch.) schichtig paard, o. *-, bn.
(recht.) ten uitvoer leggen (een vonnis). *-ED, (-id), dw.
1. schichtig; 2. (fig.) hardnekkig, halsstarrig. 5 -NES5, s.
bn. geantwoord. *-ENCE, ('-ens), *-ENCY, s. antwoord,
1. schichtigheid; 2. (fig.) halsstarrigheid, v.
o. beantwoording, v. *-ENT, (' -ent), bn. beantwoordend Restinction, (ri-stink'-sjuu), s. uitblussching, v.
(aan). -, m. respondent, antwoorder (in colleges). m. Resting, (rest'-ing), dw. bn. rustend enz. *-, s. (het)
--, m. v. 1. (recht.) verweerder, -es; 2. borg, m. v.
rusten enz.; zie REST. 5 - PLACE, S. 1. rustplaats, v.; 2.
-ENTIA, (-den'-sji-e), s. (recht.) bodemerij op de lading
trapportaal, o. *-STICK, S. Zie RESTSTICK.
waarvoor echter slechts de geldkeffer aansprakelijk is. Restinguish, (ri-stin'-ghwisj), bsv. uitblusschen,-dooven.
V. - BOND, s. bewijs van bodemerij, contract, o. * --ING, Restitute, (res'-ti-tjoed), bw. herstellen (in een vroegeren
dw. bn. antwoordend enz. -, s. (liet) antwoorden.
staat). 5 ...TUTION, (-tjoe'-sjun), s. 1. teruggave; 2. herResponsal, (ri- spons' -ul), bn. verantwoordelijk. *-, s. 1.
stelling, v. herstel (der orde enz.), o. 5 ...TUTOR, ('-tjoeantwoord, o.; 2. (oudt.) borg, nl.
tor), m. hersteller, m.
Response, (ri- spons'), s. 1. antwoord, bescheid; 2. res- Restive, (rest'-iv), bn. lui, vadsig enz.; Zie RESTIFF.
pensi (aan iroogescholen), o.; 3. (r. k.) tegenzang bij de Restless, (rest' -les), bn., 1 --Lv, bij w. 1. rusteloos, onmis), M.
rustig; 2. slapeloos; - nights, slapelooze nachten; Responsible, (i i- spons' -i -bl), bn., *...BLY, bijw. 1. verantpassions, rustelooze hartstochten; 3.ongestadig,ongedurig,
woordelijk; 2. (kir.) solide. C...nrr,rTy, (-bil'- i -ti), s. (-ice).
wild: rr - child, een wild kind: - subjects, wufte onder('- -

;
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1. rusteloosheid, v.; the - of the
danen.
magnetic needle, de ongedurigheid der magneetnaald; 2.
ongerustheid; 3. slapeloosheid; 4. ongestadigheid, wuft heid, v.
Restorable, (ri- stoor' - i-bl), bn. 1. her-, teruggeefbaar;
2. herstelbaar. *- NESS, s. 1. hergeefbaarheid; 2. herstel
V. *...ATION, (- ree' -sjun), s. 1. teruggave, v.;-barheid,
2. herstel (van den vrede, van den handel enz.), o.;
- to an office, herstel in een ambt; - to life, terug
leven; 3. verdoeking (eener schilderij), v.;-kertoh
4. herstel, o. restauratie (op den troon), v. terugkeer
eener vroegere dynastie; 5. (godg.) terugkeer tot God,
M. -TST, ('-ist), m. (godg.) aanhanger van de leer der
eindelijke genade, m. *...ATIVE, (-stor'-e-tiv), bn., -LY,
bijw. herstellend. -, s. (gen.) versterkend middel, maag
-midel,o.
Restore, (ri- stoor'), bw. 1. teruggeven; 2. herstellen;
peace is -d, de vrede is hersteld; he laid down a plan
of restoring his falling fortune, hij beraamde een plan
om zijne gezonken fortuin weder op te heffen;3.herstellen,
genezen, heden; 4. - to, terugvoeren, herstellen (in een
ambt, op den troon enz.); to - to liberty ; de vrijheid
teruggeven aan; to - to friendship, weder de vriendschap
doen verwerven van; 5. verbeteren (een tekst); 6. restaureeren (een gebouw); 7. (godg.) terugvoeren tot God; 8.
(kh.) weder opleggen (goederen). *- D, (-stoord'), dw. bn.
hersteld enz.; zie RESTORE, bw. *-MENT, s. 1. teruggave; 2. herstelling, v.; zie RESTORATION. *-R, ('-ur),
m. v. 1. teruggever, - geefster; 2. hersteller, -ster, m. v.
* ...I1\TG, dw. 1. teruggevend; 2. herstellend enz. -, s.
1. (het) teruggeven; 2. (het) herstellen enz.; Zie RESTORE.
Restrain, (ri-streen'), bw. 1. terug -, tegenhouden, bedwingen; to - water by a dike, water door, een dijk
keerels; 2. bedwingen, onderdrukken, matigen,beperken,
beteugelen (driften, uitspattingen); 3. beletten; to cattle from wandering, het vee beletten te dwalen; fear
-cd him from, de vrees weêrhield hem te, - van; 4. besnoei en, berooven (van vrijheid); 5. hinderen, belemmeren
(den handel). *- ABLE, ('- i- bl), bn. 1. bedwing -, beletbaar;
2. te hinderen. *- ED, (-streend'), dw. bn. bedwongen,
gehinderd enz.; zie RESTRAIN. -LY, bijes. beperkend.
*--ER, (- ur), m. v. 1. tegenstander, bedwinger, -ster; 2.
beperker, -ster, m. v. -, s. (fig.) teugel, breidel, m.
dw. bn. 1. terughoudend; 2. beperkend enz.
s. (het) terughouden enz.; zie RESTRAIN.
Restraint, (ri-streent'), s. 1. bedwang, o. binder, m. verhindering, v. beletsel, o.; to keep in habitual -, in doorgaanden dwang houden: to keep under -, to put a upon, in bedwang houden; to be under -, onder dwang
verkeeren, onderdrukt worden; I put a strong - on myself, ik legde mij een groot zelfbedwang op; a - upon
evil passions, een teugel voor kwade hartstochten; 2. beperking, bekorting, v.; to lay -s upon, bekorten; he laid
*- NESS, S.

their intercourse under insensible -s, hij belemmerde,
zonder dat zij het vermoedden, hunnen wedorzijdschen
omgang zeer; 3. gevangenschap, v.; to keep under -,
gevangen houden; to be under a strict -, buiten toegang gesteld zijn.
Restrict, (ri- strikt'), bw. binnen zekere grenzen houden,
beperken. *-, bn., * - ED, dw. bn. beperkt, begrensd.
*-ING, dw. bn. beperkend, begrenzend. *...roN, ('-sjun),
S. beperking, begrenzing, v.: to lay -s on, beperkingen
opleggen aan. * - ivE. ('-iv), bn., -LY, bijw. beperkend,
bekortend.
Restringe, (ri-strindsj'), bijw. 1. samentrekken; 2. beteuge l en . *...ENcy, (-djen' -si), s. 1. samentrekking: 2. beteugeling, V. *...ENT, ('-djent), bn. (gen.) samentrekkend. -,
S. (gen.) samentrekkend middel, o.
Restrive, (ri-strajv'), bw. weder worstelen, - trachten.
Resty, (rest' -i), Zie RESTTFF.

Resubjection, (ri-sub-djek'-sjun), s. wederonderwer-

*...SUBLIMATION, S. (scheik.) her- sublimatie, v.
zie subw. *...SUDATION, s. her-, wederuitzweeting, v.
Result, (ri- zult'), *_ANcE, ('-uns), s. 1. terugsprong; 2.

ping, v.

* ...SUBLIME, bw. (sebeik.) her-sublimeeren enz.;
BLIME,

uitslag, m. gevolg, o.; 3. beslissing, eindstemming, v. *-,

ow. 1. terugspringen; 2. - from, voortvloeien, volgen
(uit); 3. ontspringen (uit). *- ANT, ('-unt), s. (werkt.)
eindsom der machten, resultante, v. *- ED, ('-id), dw. gevolgd (uit) enz.; zie RESULT, OW. *_rNG, dw. bn. volgend (uit) enz. -, S. (het) volgen (uit) enz.; zie RESULT,
ow.; -use, (recht.) terugkeerend vruchtgebruik.

RES. - RET.
Resumable, (ri-zjoem'- i -bl), bn. herneembaar.
,Resume, (ri-zjoem'), bw. 1. her-, terugnemen; 2. hervat-

ten, weder aanvaarden, herkrijgen; 3. weder beginnen (te
spreken); reason -d her place, de rede herkreeg haren
rang; to - a negotiation, eene onderhandeling weder
opvatten, - aanknoopen; he -d his writing, hij begon
weder te schrijven. *- D, dw. bn. hervat enz.; zie RESURE, bw. * ... ING, dw. bn. hervattend enz.
Resummon, (ri-sum'-mun), bw. 1. weder dagvaarden;
- oproepen; 3. - samenroepen enz.; zie SUMMON. *...sUarPTION, (- zump'-sjun), s. 1. hervatting; 2. tefugname, wederaanvaarding, v.

*...SUDIPTIVE, (- zump'-tiv),

bn. terug-

nemend. *...SUPINATE, (sjoe'-pi-net), bn. (plant.) achter
*...SUPINATION , (- nee'-sjun)

, s. (plant.)-overlignd.

achteroverligging, v.
Resupine, (ri-sjoe-pajn'), bn. Zie RESUPINATE.
Resurrection, (ri- sur -ek'-sjun), s. opstanding, herrijzenis,
V. *- MAN, * -IST, M. lijkenroover, -dief, m.
Resurvey, (ri- sur -wee'), s. 1. nieuw onderzoek, o. herziening; 2. hermeting (van land), v. *-, bw. weder
-, opnieuw opnemen, - meten, - onderzoeken.
Resuscitate, (ri-sus'- i -tet), bw. 1. doen herleven, doen
herrijzen, weder opwekken uit den doode; 2. (scheik.)
hernieuwen. *- D, ('-tid), dw. bn. weder - opgewekt. -,
bn. herrezen. *...ING, dw. bn. doende herleven. 5 ...ION,
(-tee'-sjun), s. herleving, herrijzenis, opstanding; 2.
(scheik.) hernieuwing, v. *...IVE, ('-tiv), bn. 1. herlevend;
2. weder voortbrengend. *...oR, ('-or), m. 1. herlever; 2.
weder - bezieler, m.
Ret, (ret), bw. weeken (hennep).
Retail, (ri- teel'), s. verkoop in het klein (bij de el, het pond
enz.), m.; by -, in het klein. *- BUSINESS, *- TRADE,
s. kleinhandel, m. *- DEALER, m. v. kleinhandelaar, -ster,
M. V. * -ESTABLISHMENT, S. kleinhandel, m. winkel-affaire,
v. *- EXCISE, s. verbruiksbelasting, v. *- GOODS, S. mv.
ellenwaren, V. mv. winkelgoederen, o. mv. *- SHOP, S.
winkel in het klein, m. -KEEPER, zie RETAILER.
Retail, (ri- teel'), bw. 1. in het klein (bij de el, het pond
enz.) verkoopen, den kleinhandel drijven; 2. weder ver
uitventen; 4. (fig.) rondventen (praatjes enz.).-kopen;3.
5 -ED, (-teeld'), dw. bn. in het klein verkocht enz.; zie
RETAIL, bw. f -ER, ('-ur), m. v. 1. winkelier, -ster; ver
-ster in het klein; 2. rondventer, -ster (van-koper,
praatjes), m. v.*Inc, dw. bn. in het klein verkoopend
2. (het)
enz. * - MENT, S. 1. verkoop in het klein,
rondventen (van p raatjes),
Retain, (ri-teen'), bw. 1. bewaren, behouden (een geheim
enz.): 2. afhouden, korten, inhouden (geld enz.); 3. bespreken (plaatsen); 4. verbinden; to - a counsellor, een
advocaat de verdediging eëner zaak opdragen; 4. (bk.)
schooren, steunen; 5. to - God in one's knowledge, God
eeren en achten. *-, ow. 1. het houden (met); 2. (jag.)
drachtig -, vol zijn. 5-ABLE, ('- i- bl), bn. 1. behoud -, bewaarbaar; 2. bespreekbaar. *- ED, (-teend'), dw. bn. bewaard enz. *- ER, ('-ur), m. v. 1. bewaarder, -ster; 2.
afhouder, korter, -ster; 3. bespreker, bespreekster; 4. volgeling, aanhanger, -ster, m. v.; the -s, het gevolg. -,
m. bediende, m. -, s. 1. handgeld, o. vooruitbetaling
(aan een advocaat), v ; 2. onderhoudskosten van een
groot gevolg, M. mv. *. ING, dw. bn. bewarend enz. -,
s. (liet) bewaren enz.; - bandage, (heelk.) breukverband;
- wall, (bk.) steunmuur.
Retake, (ri- teek'), bw. onr. hernemen enz.; Zie TAKE.
*-R, ('-ur), m. hernemer, m.
Retaliate, (ri- tel' - i -et), bw. 1. weder vergelden, weêrwraak -, represailles nemen; to - injuries, beleedingen
vergelden, - wreken. *-, ow. - upon, gelijk met gelijk
betalen, vergelden (tegenover, jegens). *- D, ('-tid), dw.
bn. Weder vergolden enz.; Zie RETALIATE. *...ING, dw.
bn. weder vergeldend enz. -, s. (het) wedervergelden.
*...ION, (-ee'-sjun), s. 1. wedervergelding, weêrwraak, v.;
by way of -, volgens de wet der wedervergelding; (Bijb.)
oog om oog, tand om tand enz.; 2. (zeev.) contre- saluut,
0. 5 ...IVE, ('-tiv), *.••oRY, ('- te -ri), bn. wedervergeldend;
- measures, (mil.) represaille-maatregelen.
Retard, (ri-taard'), bw. vertragen, ophouden; 2. uitstellen; 3. verhinderen. *-, ow. achterblijven. *-ATION,
(-ee'-sjun), s. 1. vertraging, v.; 2. uitstel, o.; 3. verhindering, v. *- ATIVE, ('-e-tiv), bn. vertragend; - power,
- force, (nat.) vertragend vermogen (der lucht). *- YD,
( -i ), dw. bn. vertraagd enz.; Zie RETARD, bes. *- ER,
('-ur), m. v. vertrager, vertraagster, m. v. 5-ING, dw.

m.;
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zie TOSS. 5 ..TOUCH, bw. 1. om -, overwerken; 2. verbetebn. vertragend enz. -, S. (het) vertragen enz.; zie
ren, retoucheeren enz.; zie TOUCH.
RETARD, bw. en OW. * -MENT, S. Zie RETARDATION.
Retrace,
(ri-trees'), bw. 1. terugkomen op zijne stappen;
Retch, (retsj), ow. oprispen, stuiten (om te braken).
* _LESS, bn. zie RECKLESS.
2. weder opklimmen tot enz.; zie TRACE.
Retecious, (ri-ti'-sjus), bn. naar netwerk gelijkend, Retract, (ri- trekt'), s. (veearts.) steek in den hoef, m.
als net.
*_, bw. herroepen, intrekken (eene verklaring enz.). *-,
Retection, (ri-tek'-sjun), s. onthulling, v. (ook fig.).
ow. zijne woorden herroepen. * - ABLE, ('-i- bl), bn. herroepbaar. 5 -ATE, ('-et), bw. Zie RETRACT, bw. * -ATION,
Rete mucosum, (ri'- te -mjoe-ko'-zum), s. (ontl.) slijm(-tee'-sjun), S. herroeping, intrekking, v. *- ED, dw. bn.
net, o.
Retell, (ri- tel'), bw. onr. weder vertellen enz.; zie TELL.
herroepen. *- IBLE, ('-i - bl), *- ILE, (' -ii), bn. krimpend.
*-ING, dw. bn. herroepend. -, s. (het) herroepen.
Retent, (ri-tent'), s. (het) bewaarde. 5 -ION, (-ten'-sjun),
S. 1. bewaring, behouding, v.; 2. geheugen, o.; 3. terug*-ION, (-trek'-sjun), s. 1. inkrimping, samentrekking;
houding; 4. (gen.) urine- verstopping, v. *- IVE, ('-tiv).
2. herroeping, v.; 3. (het) afzien van. *- IvE, ('-iv), bn.,
bn., -LY, bijw. 1. bewarend, behoudend; body - of
-LY, bijw. terugnemend, - trekkend. -, s. (het) terug
heat, warmte-behoudend lichaam; to be - of, behouden,
terugnemende.
-treknd,
in -, aan zich houden; - memory, getrouw geheugen; Retraict, (ri-treet'), zie RETREAT.
2. terughoudend; 3. (bk.) steunend, dragend. -NESS, S. Retrait, (ri-treet'), s. schets, v. portret, o.
(ontl.) behoudend vermogen, o.; - of memory, kracht Retransfer, (ri- trens- fur'), bw. (kh.) weder overdragen
van het geheugen.
enz.; zie TRANSFER.
Retex, (ri-teks'), bw. ontwarren, losmaken. *- TURE, Retraxit, (ri-treks'-it), s. (recht.) akte van intrekking
(-teks'-tj oer), S. herweefsel, o.
(eener klacht enz.), V.
Retiary, (ri'-sji-e-ri), S. (- ies), spin, v.
Retread, (ri- tred'), ow. weder treden enz.; Zie TREAD.
Reticence, (ret' -i-sens), *...ENCY, S. (- ies), verzwijging, Retreat, (ri-triet'), s. 1. schuilhoek, m.; 2. afgezonderde
plek, - plaats, v.; 3. (mil.) aftocht, m.; to beat a -, den
achterhouding, v. 5 ...ENT, ('-sent), bn. verzwijgend.
Reticle, (ret'- i-kl), s. netje, o. *...CULAR, ( - tik'-joe -lur),
aftocht blazen (ook fig.); to effect (make) a -, den
*...CULATE, ( -tik'-joe -let), -D, ('-id), bn. netvormig, als
aftocht volvoeren; they had their - out of, de terugtocht
net; . reticulated work, netwerk. *...CULATION, (-lee'-sjun),
was hun afgesneden; to be on full - for, in vollen af
S. netvormige -, netwijze bewerking, v.
zijn naar; 4. toevlucht, v. toevluchtsoord, o. *-, ow.-toch
Reticule, (ret'- i -kjoel), s. vrouwenwerkzak, - breizak,
- from, to, into, 1. wijken, zich terugtrekken (uit, van,
m. reticule, v.
naar); 2. (mil.) aftrekken, retireeren. *- ED, dw. bn.
Retiform, (ret' -i- form), bn. netvormig.
afgetrokken. *- ING, dw. bn. aftrekkend. -, s. (het)
aftrekken.
Retina, (ret'- i-ne), s. (ontl.) netvlies (van het oog), o.
Retinaculum, (ret -i-nek'-joe -lum), s. (drukk.) nijp- Retrench, (ri-trentsj'), bw. 1. weg -, afsnijden, kappen;
houtje, o.
to - expenses, uitgaven besnoeien; 2. be-, verschansen.
Retinasphalt, (ret'-in-es'-felt), s. peksteenporfier, o.
-, ow. zich -, zijne uitgaven beperken. *- ED, dw. bn.
Retinite, (ret'-in-ajt), s. (delfst.) smeltbare peksteen, m.
weg -, afgesneden enz.; zie RETRENCH. * -ING, dw. bn.
Retinoid, (ret'-in-ojd), bn. harsgelijkend.
weg -, afsnijdend enz. -, s. (het) weg-, afsnijden. *-MENT,
S. 1. korting, vermindering; 2. bezuiniging; 3. (vest.)
Retinue, (ret'- i -njoe), s. gmv. gevolg, o. stoet, m.
Retiped, (ret'- i -ped), s. vogel met gespleten wreef, m.
verschansing, V.
Retirade, (ret- i - raad'), s. (vest.) wijkschans, v.
Retribute, (ri-trib'-joet), bw. 1. beloonen, vergelden; 2.
Retire, (ri-tajr'), s. zie RETIREMENT. *-, OW. 1. - from,
terugbetalen. *- D, ('-id), dw. bn. beloond. *--ER, ('-ur),
(zich) terugtrekken (uit, van), wijken; 2. zich begeven
m. v. belooner, vergelder, -ster, m. v. *...ING, dw. bn.
(naar); 3. zich afzonderen; to - into private life, tot het
beloonend. -, s. (het) beloonen. *...ION, (-bjoe'-sjun),
àmbtelooze leven terugkeeren; he had a handsome indeS. belooning, vergelding, v. loon, o.; kastijding, v. - DAY,
S. oordeelsdag, m. *...IVE, (- trib' joe -tiv), *...oRY, (' joe
pendence to - on, hij had ruim genoeg om er van te
leven; 4. zich onttrekken .(aan); 5. (kh.) een wissel
-teri),bn.
vergeldend, loonend.
honoreeren, betalen. *-, bw. terugtrekken, nemen. *- D, Retrievable, (ri-triev'- i -bl), bn., *...ABLY, bijw. herstel
(tajrd'), dw. bn. teruggetrokken enz.; Zie RETIRE, ow.
N Ess, S. herstelbaarheid, vergoed -bar,vegod.*
en bw. -, bn., -LY, bijw. teruggetrokken, eenzaam; a
-barheid,v.
man of - habits, een stil levend mensch; he lives a - Retrieval, (ri-triev'-ul), s. herstelling, vergoeding, v.
life, hij leeft stil; a - port, een eenzame plek; 2. ge- Retrieve, (ri-triev'), s. (het) hervinden, opsporing, v.
heim, afgezonderd; - thoughts, geheime overdenkingen;
*-, bw. 1. herstellen, weder oprichten; 2. weder inhalen
3. (mil.) afgedankt; - list, lijst van officieren op non(een verlies) ; to - a loss, zich schadeloos stellen; 3.
activiteit; - officer, officier (inz. zee- officier) op nonweder goed maken (een misslag); he will - his errors,
activiteit. -NESS, S. teruggetrokkenheid, eenzaamheid,
hij zal van zijne dwalingen terugkomen; 4. hernemen,
v. * - MENT, S. 1. terugtrekking; 2. uittreding, v. ontslag,
herkrijgen, herwinnen; 5. - from, verbeteren (van),
o.; 3. verwijdering, afzondering, scheiding, v.; (announced
onttrekken (aan), doen afzien (van); 6. (jag.). weder opmy - to bed, ik kondigde aan dat ik mij te bed begaf;
jagen.*- D, (-trievd'), dw. bn. hersteld enz.; zie RETRIEVE,
4. teruggetrokkenheid, v. *...ING, dw. bn. terugtrekkend
bw. *- R, ('-ur), s. Schotsche hond, m. *..ING, dw. bn.
enz. -, S. (het) terugtrekken enz.; zie RETIRE, ow. en
herstellend enz. -, s. (het) herstellen enz.; zie RETRIEVE,
bw. -, bn. 1. terug -, afgetrokken; - color, (schild.)
bw. * - MENT, S. Zie RETRIEVE, S.
verschietende kleur; - manners, teruggetrokken voor - Retrim, (ri-trim'), bw. weder opmaken enz.; zie TRIM.
komen; 2. afgedankt; - allowance, (mil.) non-activiteits- Retroact, (ri-tro-ekt'), ow. terugwerken enz.; zie ACT,
pensioen, - traktement. *...INGLY, bijw. op den terugtocht.
ow. *...ACTION, s. terugwerking, v. *...ACTIVE, bn., -LY,
Retold, (ri-toold'), vt vertelde weder. *-, vdw. weder
bijw. terugwerkend. *...CEDE, bw. weder afstaan. -, ow.
verteld; zie RETELL. *...TOOK, (-toek'), vt. nam terug;
terugwijken enz.; zie CEDE. *...CEDENT, (- si'- dent), bn.
Zie RETAKE.
(gen.) plaatsveranderend, vliegend; - gout, vliegende
Retorsion, zie RETORTION.
jicht. *...cESsION, s. 1. terugwijking, v.; 2. (recht.) weder
Retort, (ri-tort'), S. 1. vaardig -, scherp antwoord, o.;
*...DUCTION, (-duk'-sjun), s. terugvoering,-afstnd,m.
2. (scheik.) distilleerkolf, retort, v. *- HOUSE, S. distil-brenging, v. *...FLEX, (-fleks'), bn. (plant.) achterwaarts
leerhok, o. - plaats, v.
gebogen.
Retort, (ri-tort'), bw. - upon, 1. terug -, ombuigen; 2. Retrofract, (ret'-ro-frekt), *- ED, ('-id), bn. hangend, geterugwerpen, - kaatsen; 3. scherp beantwoorden (een ver
broken. *...GRADATION, S. teruggang, m. achterwaartsche
beweging,v. *...GRADE, bw. achteruit -, teruggaand. -,ow.
weerleggen (eene bewering). *-, ow. - to, scherp-wijt),
antwoorden (op). *- ED, ('-id), dw. bn. teruggeworpen
achteruit - teruggaan, - wijken. -, bw. doen achteruitgaan.
enz.; zie RETORT, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v. 1. Retrogression, (ri-tro-ghresj'-un), s. 1. achterwaartsche
beweging; 2. (sterr.) wijking, v. *...GRESSIVE, (-ghres'-iv),
terugwerper, -ster; 2. beantwoorder, -ster, weerlegger,
bn., -LY, bijw. achteruitwijkend. *...MINGENCY, (-min'-ster enz., m. v. * - -- ING, dw. bn. terugwerpend enz. -,
s. (het) terugwerpen enz.; zie RETORT, bw. *- ION, (- tur'djen -si). s. (veearts.) (het) achteruit pissen. 5 ..MINGENT,
sjun), s. 1. terugbuiging; 2. terugwerping, -schuiving, v.
(-min' -dj ent), bn. achteruitpissen d. -, s. dier dat achter*-IVE, bn. terugbuigend.
uit pist, 0. *...PULSIVE, (- pul' -siv), bn. (w. g.) terug
-duwen,
Retoss, (ri- tos'), bw. terugwerpen (met een bal enz.);
stootend.
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Retrorsely, (ri-trors' -li), bijw. achterwaar S.
Retrospect, (ret'-ro-spect), s. terugblik «op), m.
ow. terugblikken,.herbeschouwen. *- ION, (-spek'-sjun),
S. terugblik, m. herbeschouwing, v. *- IvE, (- speet'-iv),
bn., -LY, bijw. terugblikkend; -- view, terugblik.
Retroversion, (ri-tro-wur' sjun), s. 1. terugval, m.
terugzinking; 2. (heelk.) keering, v.
Retrovert, (ret'-ro-wirt), bw. (heelk.) omkeeren. *- ED,
('-id), dw. bn. omgekeerd.
Retrude, (ri-trjoed'), bw. terugdringen, -duwen. *-D,
('-id), dw. bn. teruggedrongen.,* ... ING, dw. bn. terugdringend. -, s. (het) terugdringen.
Retruse, (ri-trjoes'), bn. afgetrokken.
Betting, (ret'-ing), S. weeking (van hennep), v.
Retund, (ri-tund'), bw. verstompen. * - ED, ('-id), dw.
bn. verstompt.
Return, (ri-turn'), S. 1. terugkomst, v. terugkeer, m.; I
set out on my - home, ik vertrok om huiswaarts te
keeren; he was on his -, hij was op zijne thuisreis; in
the - of a post or two, binnen een of twee postdagen;
by - of post, per ommegaande, per keerende post;
to make quick -s, spoedig t'huiswaarts keeren; to wish
manny happy -s of the day, nog eene reeks van levensjaren wenschen; - to duty, terugkeer tot de deugd, - tot
plichtsbetrachting; 2. wederkomst (in de school enz.); 3.
teruggave, v.; on -, (kh.) in commissie; 4. terugzending;
5. zending, overdracht; 6. herstelling, herplaatsing; 7.
wederkeerigheid, v.; in - of, tot loon van; - to a compliment, - to a salutation, wederkeerig compliment, wederkeerige groet; is this the - you make to my kindness?
is dit het loon mijner vriendelijkheid? to make a grateful
-, dankbaar erkennen; - to a passion, wederkeerige
liefde; 8. opbrengst. v. profijt, o. winst; 9. ontvangst
(van gelden); 10. (kh.) retourlading; 11. remise (van
wissels), v. herwissel; 12. (kh.) omzet, m.; 13. bedrag,
o. (inz mv.) (handels)zaken, v. mv.; 14. aandeel (in winst,
in verzekeringen enz.), o.; 15. staat (van cijfers), rn.
cijfer, o. lijst, V. inventaris, m.; - o f ship's stores, inventaris van scheepsbehoeften; to make out a -, een staat opmaken; 16. verkiezing, benoeming, v.; undue - onregelmatige verkiezing; 17 terugzending eener volbrachte
volmacht, v.; 18. proces-verbaal, o.; 19. (bk.) zijvleugel,
m.; 20. kromte, buiging (eener trompet), v.; 21. (muz.)
dubbele maatslag, m. * -CARGO, *-FREIGHT, s. retour
vracht, v. * - DAY, s. (recht.) zittingdag, m.-lading,
*-SIDE, S. (bk.) inspringende zijde, v. *- VALVE, S.
stortklep in de voedingspijp, v.
Return, (ri-turn'),), ow. 1. terugkeeren; to - back, terugkomen, -keeren; to - home, naar huis terugkeeren; as
they were -ing, op hunnen terugkeer; I have no home
to - to, ik heb geen woning waar ik terugkeeren kan;
so you are -ed, en dus zijt gij terug; to be about to -,
op zijnen terugkeer staan; has he -ed with you ? is hij
met u teruggekomen ? I -ed into the ranks, ik stelde
mij weder in het gelid, ik nam weder dienst; to - to
the charge,- den aanval hernieuwen; to - to one's self,
weder bijkomen (uit eene bezwijming); (fig.) in zich zelven keeren; to - to a mode of life, eene levenswijze
hervatten; to - to one's duty, tot zijnen plicht terug
the gout has -ed upon him, hij is weder hJ --kern;
dend aan de jicht; his fears -ed upon him, dezelfde
angst beving hem weder; 2. antwoorden, hernemen.
*_, bw. 1. teruggeven; to - a call, a visit., een
tegenbezoek afleggen (bij); he -ed hisgaze, hij zag hem
op zijne beurt aan; no answer was -ed, er kwam geen
antwoord; 2. terugzenden; he -ed the letter unopened,
hij zond den brief ongeopend terug; 3. overmaken, -zenden; 4. terugplaatsen, -brengen; he -ed the sword into
its scabbard, hij stak zijn zwaard weder in de seheede;
5. teruggeven, betalen; the lieutenant -ed his civility, de
officier beantwoordde zijne beleefdheid; to - thanks, dank
betuigen, danken (God); to - love, wederliefde toonen;
to - a passion, een wederkeerigen hartstocht toonen; she
Lord shall - thy wickedness upon thy own head, (Bijb.)
de Heere zal uwe verdorvenheid op uw eigen hoofd doen
terugvallen; 6. uitspreken; wijzen (een vonnis); 7. beantwoorden (eene aanklacht); 8. (kaartsi) bekennen (kleur);
9. uitbrengen (verslag); opgeven als ; he was -ed dead,
absent, hij werd als dood -, als afwezig opgegeven; 10.
opmaken (een staat); 11. benoemen, verkiezen; to - to
Parliament, naar het Parlement zenden (als lid); 12.
(kh.) terugzenden to be -ed without expense, vrij van
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kosten terug (op wissels); 13. (kh.) uitvoeren, sluiten
(zaken); 14. (recht.) ten uitvoer leggen, opmaken (procesverbaal). 5 -ABLE, ('-i - bl), bn. 1. hergeefbaar; 2. verkiesbaar (voor het Parlement); 3. (recht.) opzendbaar, inleverbaar. *- ED, (-turnd'), dw. bn. 1. teruggekeerd; 2. teruggegeven enz.; zie RETURN, ow. en bw. *- ER, ('-ur), m. V.
1. op-, verzender, -ster; 2. terugbetaler, -betaalster; remitteerder, -ster, m. v. -, m. herkiezer, m. *- ING, dw.
bn. 1. terugkeerend; 2. teruggevend enz.; - officer,
(recht.) verslaggevend -, verbaliseerend ambtenaar. -, s.
1. (het) terugkeeren; 2. terugzenden enz., 0.; Zie RETURN,
ow. en bw.; 3. teruggave; 4. opzending, v.; 5. verslag,
proces-verbaal, o.• 6. staat, m.; 7. verkiezing (voor het
Parlement), v. uitslag (eener stemming), m.; 8. (zeev.)
beantwoording (van een saluut), v. * - LESS, bn. (w. g.)
niet-hergeefbaar; de terugkeer niet geoorloofd.
Retuse, (ri-tjoez'), bn. (plant.) zeer stomp, ingedrukt.
Reuben, (roe'-ben), m. Ruben (m. n.).
Reunion, (ri joe' -ni-un). s. 1. vereeniging; 2. heeling, v.
Reunite, (ri -joe-najt'), bw. 1. ver- hereenigen; 2. verzoenen. *-, ow. zich ver-, zich hereenigen. *- D, ('-id), dw.
bn., -LY, bijw. ver-, hereenigd.
Reuniting, (ri joe-najt'-ung), dw. bn. ver-, hereenigend.
Reunition, (ri j oe-nisj'-un), s. (w. g.) weder-vereeniging, v.
Reurge, (ri-urdsj'), bw. weder opwekken enz.; zie URGE.
Reussite, (ri-us'-sajt), s. (scheik.) sulfaat van soda en
magnesia, o.
Revaccinate, (ri-wek'-si-net), bw. weder -, herinenten
enz.; zie VACCINATE. *...ION, (-ee'-sjun), s. her-, wederinenting (met koepokstof), revaccinatie, v.
Revaluation, (ri-wel joe-ee'-sjun), s. herschatting, v.
Reve, (riev), m. zie REEVE.
Reveal, (ri-wiel') , s. 1. (w. g.) openbaring; 2. (bk.) ruimte
(voor een openslaande deur of venster), v. *--, ow. openbaren, ontdekken, openleggen. * - ABLE, ('-i- bl), bn. ontdekbaar, mededeelbaar. -NESS, S. gmv. mededeelbaar
ED, (-wield'), dw. bn. geopenbaard *- ER, ('-ur),-heid,v*
m. v. openbaarder, ontdekker, -ster, m. v. *- ING, dw.
bn. openbarend. * -MENT, S. (het) openbaren.
Reveille,(riv'- Il), 5 ...VELLY,S.(mil.) ochtendwaak,reveille,v.
Revel, (rev-il), s. luidruchtig feest, o. (gem.) jool, pret,
v. * -ROUT, ('-raaut), S. (onwettige) samenloop van volk,
m. samenscholing, v. gejoel, o.
Revel, (rev'-il), ow. zwieren, banketeeren, zich vroolijk
maken, joelen.
Revel, (ri- wel'), bw. terug-, intrekken.
Revelation, (rev-i-lee'-sjun), s. (godg.) openbaring; Book
of -s, Openbaring van Johannes, Apocalyps, v.
Reveled, (rev'-eld), dw. gebanketeerd, gezwierd. *...ER,
(' -il ur), m. zwierbol, losbol, banketeerder, m. *...1NG,
dw. bn. zwierend, banketeerend. -, s. (het) zwieren.
Revelled, (ri-wel'-lid), dw. bn. terug-, ingetrokken.
*...ENT, ( - wel'-ent), bw. terugstootend.
Revelment, (rev'-il- ment), *...RY, ('-ri), s. (-ies), gezwier, gejoel, V. (gem.) jool, drinkpartij, v.
Revendicate, (ri-wen'-di-ket), bw. terugeischen, -vorderen. *- D, ('-id), dw. bn. teruggevorderd. *...ING, dw.
bn. terugvorderend. *...YON, (-kee'-sjun), s. terugvordering, terugeisching, v.
Revenge, (ri-vendsj'), s. 1. wraak, v.; to cry for -, to
cry out for -, wraak schreeuwen, om wraak roepen; he
will tell all in --, hij zal uit wraak alles vertellen; to
seek - on, zich zoeken te wreken op; I will have my-, ik
zal mij wreken; to take -for, wraak nemen wegens, - over:
to take one's - for, zich wreken; 2. weerwraak, genoegdoening, v.; they took their f ull -, zij oefenden geduchte
1 weêrwraak uit; I have taken some - upon, ik heb mij
een weinig gewroken op; you owe me -, gij zijt mij
revanche schuldig (in het spel enz.). 'i -, bw. 1. wreken;
the Gods will - our cause, de Goden zullen onze zaak
wreken; 2. wraak nemen (op, wegens, over); to be -d of
an insult, een hoon wreken; to - one's self zich wreken
wegens een aangedaner hoon; 3. revanche nemen (in
het spel enz.). *- D, (-wendsjt'), dw. bn. gewroken enz.;
zie REVENGE, bw. * - FUL, ('-foel), bn., -LY, bijw. 1.
wraakzuchtig, -gierig; 2. wrekend; - steel, (Shak.) wrekend staal. *-FULNESS, ('-foel-nes), s. gmv. wraakzucht,
wraakgierigheid ,v.*-LEss,bn.zonder wraak,ongewroken.
* _MENT, S. (w. g.) Zie REVENGE, s. * -R, ('-ur), m. v.
wreker, wreekster, m v. *... ING, dw. bn., -LY, bijw.
wrekend enz. -, s. (het) wreken enz.; zie REVENGE, bw.
Revenue, (rev'-i-njoe), s. inkomen, o. inkomst, rente, v.;

REV.

REV.

the public -s, de

openbare inkomsten; board of -s, kamer van financiën; officers of the -s, tolbeambten; -s
staatsinkomsten; 2. nieuw gewei (van een
hert), o. *_ CUTTER, S. (zeev.) wachtschip, o.
Reverb, (ri-wurb'), bw. (Shak.) zie REVERBERATE.
Reverberant, (ri-wurb'-e-r -ent), bn. terugkaatsend (van)
stralen, geluiden enz.). *...ATE, ('-et), bw. en ow. 1.
terugkaatsen, - werpen, - slaan; 2. (scheik.) terugschieten;

Revibrate, (ri-waj'-bret), bw. teruggalmen, - trillen. *...ION,

of state,

Reviction, (ri- wik' -sjun), s. herleving, v.
Revietual, (ri-wit'-tl), bw. en ow. (zich) weder appro-

2. weêrklinken, terugschallen.

-D,

('-tid), dw. bn. terug-

gekaatst enz.; Zie REVERBERATE, bw. en ow. * ... ATING,
('-e-ting), dw. bn. terugkaatsend enz. -, s. (het) terug kaatsen enz.; zie REVERBERATE. 5 ...ATION, (-ee'-sjun),
s. 1. terugkaatsing (van stralen, geluiden enz.), v.; 2.
weêrschijn, m. terugstraling, v. *...ATORY, ('-e- te -ri), bn.
1. terugkaatsend; 2. weêrschijnend. -, s. (-ies), (scheik.)
1. reverbereer-oven, m.; 2. -vuur, o.
Revere, (ri- wier'), bw. eeren, vereeren. *- D, (-wierd'),
dw.. bn. vereerd.
..Reverence, (rev' -i- rens), S. 1. vereering, v.; to do -,
to pay -, eerbied -, hulde bewijzen (aan); with - be it
spoken, met respect gezegd, met permissie, met uw verlof; 2. nijging, buiging, v.; 3. eerwaarde (titel), m.; his
-, Zijn Weleerwaarde. *-, bw. vereeren, eerbiedigen;
hulde bewijzen aan. *- D, bw. bn. vereerd. *- R, ('-ur),
m. V. vereerder, eerbiediger, -ster, M.V. *...ING, dw. bn.
vereerend. -, s. 1. (het) vereeren; 2. vereering, hulde, v.
Reverend, (rev'-ur-end), bn. 1. eerwaard, eerbiedwaard;
2. eerwaarde (geestelijke titel); most -, hoogeerwaarde;
right -, wel -, zeer eerwaarde. *...ENT, (' -ent), *...ENTIAL,
bn., -LY, bijw. eerbiedig, -lijk.
Reverer, (ri- wier' -ur), m. v. vereerder, eerbiediger, -ster,
m. v.

*...ING,

dw. bn. vereerend. -, s. (het) vereeren.

Reverie, zie REVERY.
Reversal, (ri-wur' -sul), *...ENTIAL, (-entsj'-ul), s. (recht.)

1. vernietiging, cassatie; 2. herziening (van een vonnis),
rehabilitatie, V.
Reverse, (ri-wurs'), s. 1. omkeering, verandering, afwisseling, v.; keer, m.; a sudden - of affairs, een plotselinge keer van zaken; 2. keerzijde (van een penning,
munt enz.); the - of circumstances, de keerzijde der
omstandigheden; 3. tegendeel, o. (het) tegenovergestelde.
*-VALVE, s. (stoomw.) luchtklep, V.
Reverse, (ri-wurs'), bw. en ow. 1. omkeeren, koeren, (ook
fig.); 2. veranderen; to - the scene, het tooneel veranderen; 3. onderstboven werpen; 4. (recht.) vernietigen
(een vonnis), herroepen, herzien; 5. (recht.) wraken; 6.
(zeev.) inhalen. *-, bn., *- D, (-wursd'), dw. bn., -LY,
bijw. omgekeerd, in omgekeerde richting; - arms, verdekte geweren enz.; zie REVERSE, bw. *- LESS, bn. on-omstootbaar, onherroepelijk. *- LY, bijw. in tegengestelden zin, omgekeerd, daarentegen. *...IBLE, ('-i- bl), bn.
.1. omkeer -, omstootbaar; 2. (recht.) vernietig -, herroep
wraakbaar. *...ING, dw. bn. omkeerend enz. -,-bar,
s. (het) omkeeren enz.; zie BEVERSE, bw. en ow. *...ION,
(-wur'-sjun), s. 1. (recht.) overdracht, v. overgang (van
een goed op een derde), m.; 2. (het) erven; 3. overle,ving, v.; 4. toevallend goed, o.; 5. (wisk.) overbrenging
(in eene andere vergelijking), v. 5 ...I0NARY, ('-sjun-e-ri),
bn. (recht.) toevallend; - right, overlevingsrecht; - possession, bezit door recht . van overleving. *...LONER,
('-sjun-ur), m. v. (recht.) bezitter -, bezitster van een
overlevingsrecht, m. v.
:Revert, (ri-wurt'), S. (muz.) verplaatsing, .v. *-, bw. 1.
zie REVERSE; 2. doen terugkeeren (langs denzelfden weg).
*_, ow. - to, 1. terugkeeren, -komen (tot); 2. (recht.)
terugvallen (op). *- ED, dw. bn. teruggekeerd enz.; zie
REVERT, bw. en ow. *- ENT, (- 'ent), s. (gen.) herstellend
middel, o. *- IBLE, ('-i- bl), bn. (recht.) terugkeerbaar,
overgangbaar. * - ING, dw. bn. omkeerend enz. -, bn.
- gear, (stoomw.) kenterboom. -, s. 1. (het) omkeeren

enz.; zie REVERT, bes. en ow.; 2. (zeev.) kentering van
den moesson, V. * -IVE, bn., -LY, bw. omkeerend,
veranderend.
:Revery, (rev'-e-ri), s. (-ies), mijmering, overpeinzing, v.

Revest, (ri-west'), bw. 1. herkleeden; 2. be-, omkleeden,

671

(-bree'-sjun), s. teruggalming, -trilling, v.

viandeeren. *- ED, (-wit'-tld), dw. bn. weder geapproviandeerd. * - ING, (-wit'-tling), dw. bn. weder approviandeerend.
Revie, (ri-waj'), bw. en ow. overbieden, hooger wedden.
Revier, (ri-wajr), s. zwemslak, v.
Review, (ri-wj oe'), s. 1. (mil.) monstering,inspectie, wapen
to take a - of, inspectie houden van, - over;-schouwing,v.;
2. overzicht, o.; the period under -, het tijdvak dat hier
beschouwd wordt; 3. beoordeeling, v.; to bring under the
- of, aan de beoordeeling onderwerpen van; 4. (recht.)
herziening; 5. recensie, v.; 6. titel van tijdschriften ; (als
the Quarterly - enz.), m. *-, bw. 1. wederzien; 2. naar
achteren zien; 3. herzien, weder onderzoeken; 4. (fig.)
terugkomen op, hervatten; 5. (mil.) monsteren, inspecteeren; 6. recenseer-en (een werk). 5 -ED, (-wjoed'), dw.
bn. wedergezien enz.; zie REVIEW. *-ER, ('-ur), m. v.
herziener, beoordeelaar, -ster, m. v. -, m. 1. inspecteur;
2. recensent, m. * - ING, dw. bn. wederziend enz. -,
s. (het) wederzien enz.
Revigorate, (ri-wigh'-o-ret) , bw. weder versterken,
- kracht geven.
Revile, (ri-wajl'), S. smaad, hoon, m. f -, bw. vernederen, hoonen, verlagen, uitschelden. *- D, (-wajld'), dw.
bn. vernederd, uitgescholden. * -MENT, s. smaad, hoon,
m. *- R, ('-ur), m. V. hooner, loonster, beleediger, -ster,
m. v. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. vernederend, uitscheldend. -, s. (het) vernederen. -s, mv. scheldwoorden, o. mv. smaadredenen, v. mv.
Revindicate, (ri-win'-di-ket), bw. weder -, terugeischen

enz.; Zie VINDICATE.

Revisal, (ri-waiz'-ul), s. 1. herziening; 2. (drukk.) revisie,
v.; second -, third -,

persrevisie.

derde -, vierde proef; press -,

Revise, (ri-waiz'), s. zie REVISAL. k -, bw. 1. overzien,

corrigeeren, revideeren; 2. herzien (eene wet). *- D,
('-wajzd), bw. bn. 1. overgezien; 2. herzien. *...ER, ('-ur),
m. v. 1. overziener, -ster, m. v. corrector, m.; 2. herzieoer, ster, m. v. 5 ...ING, dw. bn. overziend enz. -, s.
(het) overzien enz.; zie REVISE, bw. *...ION, (- wisj'-un),
s. 1. overzicht, o.; 2. herziening; 3. volkstelling, v.
*...ZONAL, ('-un-ul), ..IONARY, ('-un-e-ri), bn. herziend.
Revisit, (ri-wiz'-it), bw. weder bezoeken enz.; zie VISIT,
bw. * -ATION, (-ee'-sjun), s. herbezoek, o.
Revisor, (ri-waj'-zer), s. herziener, nateller, narekenaar,
m. *- Y, bn. herziend.
Revival, (ri-waj'-wul), s. 1. herleving, v. (ook fig.); the
- of letters, de herleving der letteren; 2. herstelling,
hernieuwing, v.; the - of a design, de hernieuwing -;
wederopvatting van een voornemen; 3. weder-uitvoering
(eener wet), v. 5 -IST, m. (godg.) ijveraar voor het herleven van den godsdienstzin, m.
Revive, (ri-wajv'), ow. 1. herleven, wederopstaan; 2.
bijkomen (uit eene bezwijming); 3. weder nieuwe kracht
krijgen, herleven; learning -d in Europe, de wetenschap
kreeg een nieuw leven in Europa; 4. (scheik.) opfrisschen
*_, bw. 1. doen herleven, tot het leven terugroepen; 2
doen bijkomen (uit eene bezwijming); 3. weder opwekken'
verlevendigen; to - the spirits, den moed -, den geest
verlevendigen; to - learning, de liefde tot de letteren
weder aanwakkeren; to - a scheme, een plan weder op
het tapijt brengen; he -d the claim of sovereignty, hij ver
zijne aanspraak op den troon; to - a law, - a-nieuwd
quarrel, eene wet -, een twist weder oprakelen.
*-D, dw. bn. herleefd enz. ; zie REVIVE. * -ER,
('-ur), m. v. die -, dat doet herleven, herlevendiger,
-ster, m. v.; zie REVIVOR.
Revivificate, (ri-wiv'- i -fi-ket), bw. zie REVIVIFY. *...cATION, (-kee'-sjun), s. weder - verlevendiging, v. *- D,
('-fajd), des. bn. weder verlevendigd, herboren.
Revivify, (ri-wiv'- i -faj), bw. weder verlevendigen, doen
herleven. * - ING, dw. bn. weder verlevendigend.
Reviving, (ri-wajv'-ing), dw. ho., 5 -LY, bijw. herlevend,

(ook fig.); to - with authority, met gezag bekleeden; 3.
(kh.) plaatsen (geld). *-, ow. - in, binnenwaarts keeherboren wordend.
ren. *- ED, dw. bn. herkleed enz.; zie REVEST, bw. en Reviviscenee, (rev -i-wis'-sens), *...ENCY, S. gmv. hernieuow. *- IARY, ('- i -e-ri), S. (- ies), 1. kleedkamer; 2. sacristij,
wing van het leven, v. *...ENT, (- wis'- sent), ho. herlevend.
V. *-ING, dw. bn. be-, herkleedend enz. -, s. (het) Revivor, (ri-waj'-vur), s. (recht.) weder - opvatting, herherkleeden enz.; zie REVEST.
vatting (eener actie), v.; bill of -, verzoek tot weder:Revetment, (ri-wet'-ment), - s. (vest.) bekleedingsmuur, m.
opvatting.
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REV. - RHA.

RHE. - RIA.

('-so-di), s. (-ies), 1. verward geschrijf, o. onzin, mRevocable, (rev'-o ki-bl), bn., *...BLY, bijw. herroepbaar,
rhapsodie, v.
herroepelijk. *-NESS, S. herroepbaarheid, -elijkheid, v.
Revocate, (rev'-o-ket), bw. herroepen. *...ION, (- kee'- Rhein, (reen), s. (scheik.) zuurstof van rabarber, v_
5 -BERRY, s. (plant.) kruisdoren, m.
sjun), s. 1. herroeping; 2. terugroeping, v. *...oRY, bn.
Rheni h, (rien'-isj), bn. Rijnsch; - Prussia, Rijn- Pruisen..
herroepend.
*WIN
E , s. Rijnwijn, Rijnsche wijn, m.
Revoice, (ri-wojs'), bw. (muz.) de stem (den toon) hergeven (aan). *- D, (-wojst'), dw. bn. (muz.) weder in Rhetia, Zie RHAETIA. *-N, (ri-'sjun), in. Rhetisch; the .dlps, de Rhetische Alpen.
stem (in toon) gebracht.
Revoke, (ri-wook'), s. 1. (kaartsp.) renons, v.; to make Rhetor, (ri'-tur), m. (lett.) rhetor, redekunstenaar, m.
* -ic, (ret'-or -ik), s. 1. redekunst; 2. (fig.) welsprekendkleur),
verzaking
(van
2.
v.
*-,
renons
maken;
a -,
heid, v.; the heart's still -, (Shak.) de stomme welsprebw. herroepen. *-, ow. (kaartsp.) renonceeren, kleur
kendheid des harten. *- ICAL, (ri-tor'- ik -ul), bn., -LY,.
verzaken. *- D, (-wookt'), bw. bn. herroepen enz.; zie
bijw. redekunstig, rhetorisch; the - art, redekunst..
*...ING,
herroeping,
v.
REVOKE, bw. en ow. * - MENT, S.
* -ICATE, (-tor'- ik -et), ow. (spott.) opsnijden, den rhetor bw. bn., -LY, bijw. herroepend enz. -, s. (het) herspelen. *-ICATION, (- ik -ee'-sjun), s. 1. (het) opsnijden;.
roepen enz.; zie REvoxc:, bw. en ow.
2. redekunstige uitweiding, v. *- ICIAN, (ret-o-risj -un),
Revolt, (ri-wolt'), s. - from, opstand, m. oproer (tegen),
m. 1. rhetoricus; 2. rederijker, m. -, bn. rhetorisch.
o.; to rouse to -, tot opstand aanzetten. f -, ow. * -Iz1 , ( ret'-o-rajz), zie RHETORICATE. -, bw. in rheto-from, opstaan, zich verzetten (tegen), afvallen (van).
rischen vorm gieten.
*_, bw. 1. op do vlucht drijven; 2. oproerig maken
(tegen); 3. tegen de borst stuiten. *- ED, dw. bn. opge- Rheum, (roem), s. 1. verkoudheid, v.; 2. (het) loopes
van den neus; 3. snot, kwijl, v.; 4. tranen, m. mv. * - ATIC,
staan enz.; zie REVOLT, ow. en bw. *- ER, ('-ur), m. 1.
(roe-met' -ik), bn. pijnlijk door verkoudheid, rhumatisch;
oproerling, opstandeling; 2. afvallige, deserteur, m.
- complaint, rhumatische ziekte; - fever, zinkingkoorts;.
* -ING, dw. bn. opstaand, in opstand. -, bn., -LY,
- paper, jichtpapier, *- ATISM, (roe'-me-tism), s. (gen.)
bijw. 1. oproerig; 2. tegen de borst stuitend. -, s.'
lenden-verkoudheid, v. lendenwee, rhumatisme, o. *- Y,
(het) opstaan enz.; zie REVOLT, ow. en bw..
(roe' -mi), bn. 1. verkouden; 2. vochtig; -eyes, traanoogen..
Revoluble, (rev'-o-ljoe-bl), bn. omwentelbaar. 5 ...LUTE,
Rhime, zie RHYME.
('-ljoet), bn. (plant.) omkrullend, gekruld.
Revolution, (rev-o-lj oe' -sj un), s. 1. omwenteling, om- Rhimer, (rajm'-ur), m. (stoomw.) opruimer, m.
draaiing, v. omloop, m.; 2. (fig.) omwenteling, revolutie, Rhine, (rajn), s. Rijn (rivier), m. *- GRAVE, m. 1. rijn - , .
paltsgraaf; 2. (oudt.) soort staatsierok, m. 5 -HURST,.
v. * - ARY, ('.e-ri), bn. omwentelingsgezind, revolutions. (delfst.) Bourgondisch -, wit pek, o. * -LANDROD,s. Rijnnair. * - ER, ('-ur), * - IST, m. v. omwentelingsgezinde,
m.
*landsche roede (= 3.77 meter), v.
izE,
geest,
revolutionnair, m. v. *- IsM, m. revolutie ('-najz), bw. tot omwenteling aanzetten, omwenteling Rhino, (raj'-no), s. (gem.) geld, o. moppen, v. mv.
*-PLASTIC, bn. neusvormend, -, s. kunst van valsche.
veroorzaken. -D, dw. bn. tot omwenteling aangezet.
neuzen te maken, v.
*-IZING, ('-ajz-ing), des. bn. tot omwenteling aanzetRhinoceros, (ri-nos' -i-ros), s. neushoren, rhinoceros, m..
tend.
*...CERIAL, (- si' -ri-ul), bn. tot den rhinoceros behooRevolve, (ri-wolv'), ow. - on, 1. wentelen (op, over); 2.
rend. * - BIRD, s. rhinocerosvogel (Oost-Indië), m.
terugvallen,, -komen (aan). *-, bw. 1. doek wentelen;
2. (fig.) overdenken, bepeinzen. *- D, (-wolvd'), dw. bn. Rhizoma, (raj- zo' -me), s. (plant.) vleezig deel van den
wortel, o. *...PHAGOUS, (-zof'-e-ghus), bn. van wortels
gewenteld enz.; Zie REVOLVE, ow. en bw. 5 -LIGHTHOUSE,
levend, worteletend. *...PHORA, (-zof'-o-re), s. (plant.>
s. (zeev.) draaiend licht (van een vuurtoren), o. *- POINwortelboom, m.
TER, s. (zeev.) draaiende (magneet)naald, v. 5 -PISTOL,
revolver (pistool), m. *- R, ('-ur), s. 1. wentelaar; 2. Rhodes, (rood'-iz) s. Rhodes (eiland), o. *...DIAN,('- di-un),
bn. Rhodisch; the - laws, de wettei van Rhodes. -, m..
(mil.) revolver (wentelende pistool), m. *•..ENCY, ('-en -si),
V. Rhodiër, m. Rhodische (vrouw).
s. 1. wenteling, v.; 2. omloop, m. 5 ...ING, dw. bn. wentelend enz. -, s. (het) wentelen enz.; zie REVOLVE. Rhodium, (ro'-di-um), s. (delfst.) rozenmetaal, soort:
platina, o.
-GRATE, S. (stoomw.) draaiende rooster, m.
Revomit, (ri-wom'-it), bw. weder uitbraken enz.; zie Rhododendron, (ro-do-den'-drun), s. rhododendron
(bloem), m.
VOMIT.
Revulsion, (ri-wul'-sjun), s. 1. (gen.) afdrijving (der Rhodonite, (ro'-don-ajt), s. (delfst.) soort mangaanspaath, v.
vochten); 2. verhindering, v. beletsel, o. 5 -SIVE, ('-siv),
homb, (rumb), s. 1. (meetk.) ruit, v. *- SPAR, s. I.
bn. (gen.) afdrijvend. -, s. (gen.) afdrijvend middel, o.
(delfst.) ruitspaath, v.; 2. (zeev.) zie RgUMB. * -Ic, bn.,.
Rew, (rjoe), s. rij, v. *--, ow. zie REPENT.
*- OIDAL, (-bojd'-ul), bn. ruitvormig. *- OID, ('boj d), s,.
Reward, (ri-ouard'), s. belooning, vergelding, v. loon,
(meetk.) langwerpige ruit, v. *- OHEDRAL, (-bo-hi'-drul),.
0. *-, bw. beloonen, vergelden; he will well - them for,
bn. (meetk.) zesruitenvormig. * -OHEDRON, (-bo-hi'-drun),.
hij zal hen er goed voor beloonen; they never -ed me
s. (meetk.) zesruitige figuur, v. zesruitig lichaam, o..
even with a trifle, zij hebben mij nooit eenige beloo*-Us, s. zie RHOMB.
ning gegeven. * - ABLE, ('- i - bl), bn., 5 -ABLY, bijw. be(ron'-kus), s. (gen.) rochel, m.
Rhonchus,
loonbaar, beloonenswaard. -NESS, S. beloonbaarheid, v.
*-ED, ('-id), dw. bn. beloond, vergolden. *- ER, ('-ur), Rhone, (roon), s. Rhine (rivier), v.
m. v. belooner, vergelder, -ster, m. v. k-ING, dw. bn. Rhubarb, (roe'-baarb), s. (plant.) rabarber, v.; bastard
-, wilde patich. *- Y, bn. rabarber- achtig.
beloonend, vergeldend. -, s. (het) beloonen. *- LESS,
Rhumb, (rumb), s. (zeev.) kompas-, windstreek, v.; to
bn. zonder belooning, onvergolden.
sail on a -, op een streek zeilen. * -COURSE, * -LINE,.
Reword, (ri-oeurd'), bw. nazeggen (met dezelfde woors. kompasstreek op de kaart, v.
den), woordelijk herhalen. *...WRITE, bw. overschrijven
Rhus, (rus), s. soort plant, v.
enz.; zie WRITE.
Rhyme, (rajm), s. 1. rijm, o.; alternate -, afwisselend
Rewet, (roe'-it), s. radertje, o.
rijm; without - or reason, zonder eenige reden hoegeRewy, (roe' -i), bn. ongelijk geweven.
naamd, in het honderd; 2. vers, rijmdicht, o. *-, ow.
Rex, (reks), m. koning, m.
en bw. rijmen, berijmen. *- D, (rajmd) dw. bn. gerijmd.
Reynard, (ri'-nurd), s. Reinard (m. n.), inz. bijnaam van
* -LESS, bn. rijmloos. * - R, ('-or), * ... IST, * ...STER, m.
den vos. *...HOLD, (ren' -old), s. Reinhold (m. n.).
verzensmid, prulpoëet, m. *...Ic, bn. tot het
rijmer,
Rhabdology, (reb- dol' -o-dji), s. gmv. rekenkunst met
rijm behoorend, ri;jm...
staafjes, v. *...MANCM , ('- do-men -si), s. waarzeggerij
Rhyncolithe, (ris -ko- liet), s. versteende vogelbek, m.
uit staven, - uit opgeworpen roeden, v.
Rhaetia, (ri-sji'-e), s. (oude aardr.) Rhetië (Zuid -Zwit- Rhytm, (ritm), *-us, (rit'-mus), s. (dichtk.) maat, v.
rhythmus. m. *- IC, *-ICAL, ('- mik -ul), bn. rhythmisch.
serland), o.
Rialto, (ri-el'-to), s. Rialto (brug over het groote kanaal
Rhaponticin, (re- pon' -ti-sin), zie RHEIN.
te Venetië), V.
-ul),
bn.
1.
sod'ik
*-AL
,
(Rhapsodic, (rep-sod' -ik),
rapsodisch ; 2. (fig.) onsamenhangend. *...DIST, (rep'- Rial, (ri'-ul), s. reaal (Spaansche munt), v.
so- dist), m. 1. rapsode (opzegger der verzen van Homerus); Rial, (raj'-ul). s. naam eener oud -Engelsche gouden munt,
(= 10 à 15 shillings, f 6 à f 9 ned.), m.
2. (fig.) verzenkoppelaar, prulschrijver, m. *...DIZE,
('-so-dajz), ow. verzen koppelen, onzin schrijven. *...DY, Riant, (ri-'ang), bn. lachend (van een landschap).
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Rib, (rib), S. 1. rib, ribbe, v.; the pole broke in two of his ' baarheid; 8. (schild.) levendigheid, v. koloriet; 9. boeket,
bouquet (van wijn), o.
-s, de lamoen verbrijzelde hem twee ribben; short --,
(ontl.) valsche rib; iron -s, ijzeren ribben (naam der Ricinus, (rad -si-nus), s. (plant.) wonderboom, m-,; ricinic
van
Cromwell);
2.
(fig.)
lijfwacht
huisvrouw; 3. (bk.) rib,
oil, wonder-, kastorolie.
v. dwarsbalk, m. -hout, (zeev.) spant, o.; - of a parcel, Rik, (rik), s. hooimijt, v. hooilook, m.
rakslede; 4. (stoomes.) ijzeren geraamte, o.; 5. (drukk.) Ricketiness, (rik' -it-i-nes), s. gewrichtverstijving, v.
schuif (der pers), v.; 6. (werkt.) spanner; 7. zelfkant (van Rickets, (rik'-its), s. (gen.) Engelsche ziekte, rachitis, v.
laken), m.; 8. (kh.) geribde stof, v.; 9. (spoorw.) rail van Rickety, (rik'-et-i), bn. 1. aan rhachitis lijdend; 2. verstijfd van lendenen; 3. sufferig, dwalend (van zinnen).
de loopplank, M. * -GRASS, s. (plant.) kellerhals, m.
*-ROAST, bw. (gem.) afranselen. -ED, dw. bn. afgeran- Rickle, (rik'-1), s. steenhoop, m.
bn.
afranselend. *-SUPPORTED, bn. Ricochet, (rik'-o-sjee), s. (mil.) terugsprong, ricochet
sold. -ING, dw.
(van kogels), m. 0 -BATTERY, s. ricochet- batterij, v.
(timm.) door ribben gesteund, op ribben rustend.
*-SAW, s. ronde zaag, v. ° -WALL, -WORT, S. (plant.)
*-FIRE, S. ricochet -vuur, o.
kleine weegbreê, V.
Ricochet, (rik-o-sjet'), bw. (mil.) met ricochet -vuur beRib, (rib), bw. 1. (timm.) r'bben, van ribben voorzien; 2.
stoken, ricocheteeren. *-TED, dw. bu. gericocheteerd.
*-TING, dw. bn. ricocheteerend, terug-, afspringend
opsluiten; 3. (wev.) met ribben weven.
Ribald, (rib'-uld), m. losbol, hoereerder, wellusteling, m.
(van kogels).
*-ISH, bn. 1. woest, losbandig; 2. laag, zedeloos. Rieture, (rik' -tjoer), s. gaping, v.
*_ nous, ('-rus), bn. vol losbandigheid, zwierend. *-RY, Rid, (rid), vt reed; zie RIDE. *-, dw. bn. verlost, bevrijd enz.; zie RID, bw.
('-ri), s. losbandigheid, v.wellustig leven,o.gemeene taal,v.
Rid, (rid), bw. onr. (vt en vdw. rid), to - from, out, of,
Biban, (rib'-un), *-D, (-und), zie RIBBON.
Ribbed, (rib'-bid), dw. bn. geribd. *-, s. (kh.) geribde
1. bevrijden, verlossen, (ook fig.); ontdoen, losmaken
(van); he - the sea of pirates, hij zuiverde de zee van
stof, v. *...ING, dw. ribbend enz. -, s. 1. (het) ribben;
roovers; to get - of, to - one's self of, zich verlossen,
2. (bk.) ribben, v. mv.
zich bevrijden, verlost worden (van); I was get - of
Ribbon, (rib'-un), s. 1. lint, band, o.; plain -, effen
them, ik werd spoedig van hen bevrijd; the noise-makers
band; fancy -, gekleurd lint; velvet -, fluweelen lint;
were got - of, men raakte de rumoermakers kwijt; 2.
gauze -, gazen lint; satin -, satijnen -, zijden lint; love
-, gazen lint met satijnen rand; a set of -s, een stel I verjagen, uitdrijven; 3. (Shak.) dooden.
linten; 2. galon, passement, o.; 3. (zeev.) scheergang, v.; Riddance, (rid'-uns), s. 1. redding, verlossing, bevrijding; 2. wegruiming, v.; to have a good -, zich iets (iemand)
chain -, lijst -, band van de rust; extreme breath -,
kimsent; floor -, vlaksent; waist -, berghout; to place
van den hals schuiven.
a ship's --s, het web scheren; 4. (fig.) (gem.) lap, m. vod, Ridden, (rid'-un), dw. bn. gereden enz.; zie RIDE. *...DING,
dw. bn. bevrijdend enz. -, s. (het) bevrijden enz.
o.; to tear into -s, in flarden scheuren. *-FISH, S.
bandvisch, tenia, m. -rRASS, s. bindgras, o. *- LAVER, S. Riddle, (rid'-ul), s. 1. zeef, v.; barley -, korenzeef; 2.
raadsel, o.; answer to a -, oplossing van -, antwoord
(plant.) wolgras, o. * -LINE, S. (zeev.) beloop van een sent,
op een raadsel. *-, bw. 1. ziften, zeven; 2. (mil.) door
0. 5 -SNARE, s. lint-, koraaladder, v. * -TRADE, S. linthandel, garen- en lintwinkel, m. * -WEAVER, m. linten door schieten, cribleeren (met kogels); 3. oplossen,
wever, passementwerker, m. * -WEAVING, S. lintweverij,v.
ontraadselen. °-, ow. in raadsels spreken. *-D, ('-old),
Ribbon, (rib'-un), bw. met linten versieren. * --ED, ('-und),
dw. bn. 1. gezift; 2. ontraadseld; 3. doorschoten. *-R,
dw. bn. met linten versierd; the - fair, de opgesmukte
('-lur), m. v. 1. zifter, -ster, m. v.; 2. die in raadsels
schoones.
spreekt, m. v. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. ziftend enz.
Ribibe, (rih'-ib),_ S. zie REBEC.
-, s. (het) ziften enz.; zie RIDDLE, bw.
Ribin, (rib'-in), s. zie RIBBON. * -FISH, S. lint-, bandvisch, m. Ride, (raj d), s. 1. rit, loop, m.; to have (take) a -,
Ribless, (rib'-les), bn. zonder ribben.
een rit doen; he will give you a -, hij zal een rit (een
Rice, (raj s), s. 1. (plant.) rijst, v.; 2. top (van gevelde bootoertje) met u doen, - u laten toeren; to get a -, zich
laten rondrijden; we went for a -, wij deden een toertje;
men); 3. haspel, garenwinder, m.; 4. Riceus (m. n.).
*-BIRD, s. rijstvogel, m. * -BUNTING, s. (soort) geelvink
2. rijperk, o. rijlaan, v.; riviertje; 4. laag struikgewas, o.
(vogel), v. *-cowRY, s. hazelnootschelp, v. *-FIELD, S.
*-, ow. onr. (vt rode, rid, vdw. rode, ridden), 1. rijden; he
rode ten leagues a day, hij legde tien mijlen per dag (te
rijstveld, o. *-MILK s. rijst in de melk (spijs), v. * -MILL,
paard) af; he rode into the camp with the spoils of the chase,
S. rijstpelmolen, m. *-PAPER, S. rijstpapier, Chineesch
hij reed met den jachtbuit het kamp in; to - through a
papier, 0. * -PLANTATION, S. rijstplantage, v. * -PUDDING,
; field, door een veld rijden (inz. te paard); he rode to fairs,
S. rijstpudding, v. *-wEVIL, S. rijstkever, m.
hij bezocht de kermissen; if they do not - off the lawn, als
Rich, (ritsj), bn., *-LY, bijes. 1. rijk, rijkelijk; as -- as a
Jew, (gem.) zoo rijk als een Nabob, schatrijk; - in cattle,
zij de laan (het perk) niet uitrijden; he rode from her, hij
rijk aan vee; - in mercy, genaderijk, vol barmhartigreed van haar weg; to - over, rijden over, - door, overrijden; to - and tye, beurtelings opstijgen; can you -?
heid; 2. rijk, overvloedig, vruchtbaar; a - mine, een
kunt gij te paard rijden ? to - on an ass, - a donkey,
rijke mijn; - milk. voedzame melk; -plant, welige plant;
- land, rijk land; - soil, vruchtbare bodem; -- erop,
(op een) ezel rijden; to - short, (rijsch.) kort rijden ;
to - hard, veel -, dikwijls te paard rijden; to - easy,
overvloedige oogst; - in ideas, (fig.) rijk aan gedachten;
-ly endowed, rijk begiftigd; -ly dressed, rijk gekleed;
gemakkelijk rijden; to - rusty, (fig.) zich boos maken,
-ly wooded, rijk aan bosschen, boschrijk; a chastisement
zich verzetten; 2. toeren; 3. zweven, varen, zich bewegen; to - in the air, in de lucht zweven, (dicht.) op de
-ly deserved, een straf rijkelijk verdiend; 3. prachtig,
wolken rijden; to - on a hurd'e, op eene horde gesleept
Heerlijk; a - dress, rijke kleeding; - embroidery, kostworden; 4. (zeev.) voor anker liggen; to - by the wind,
baar bandweefsel; - landscape, weelderig -, heerlijk
met bijgebraste ra ten anker liggen; to - hard, landschap; - furniture, rijke meubels ; - entertainhawsefull, achter het anker stampen; to - landlocked,
scent, prachtig maal; - present, rijk geschenk; 4. uitdoor het land beschut voor anker liggen; 5. - on,
muntend, voortreffelijk, fijn; - odor, heerlijke reuk;
rusten, dragen (op); 6. (drukk.) scheef loopen ; 7. (met
- trees, kostbare boomsoorten; 5. verrukkelijk; - descripbijwoorden), to - across, (zeev.) dwarsstrooms -, dwarstien, overheerlijke beschrijving; 6. levendig, schitterend
winds ten anker liggen; to - along, verder rijden; to
(van kleur enz.); clusters of - brown hair, kastanjekleu- apeak, (zeev.) met getopte ra ten anker liggen; a
rige lokken; 7. sappig (van vruchten); 8. malsch en smakeportoise - portlast, met gestreken ra; - ashot, voor
lijk (van spijzen); 9. (schild.) rijk gestoffeerd. *-WEED,
twee kabels; - athwart, dwarsstrooms; to - away, weg-,
S. (plant.) adderspeer, v. -kruid, o.
heenrijden; to - hack, terugrijden; to - behind, achterop
Rich, (ritsj), bw. verrijken, rijk maken.
rijden; to - by, voorbijrijden; to - down, naar beneden -,
Richard, (ritsj'-urd), m. Richard (m. n.).
naar de laagte rijden; to - off, weg-, heenrijden; to Richardson,(ritsj'-urd-sun), m. SamuelRichardson (Eng.
on, voort-, verder rijden; - on! rijd op! to - out, uitromanschrijver, 1689-1761).
rijden; to - over to, rijden naar; to - round, rond-,
Riches, (ritsj'-es), s. enk. en mv. rijkdom, m. rijkdommen,
rondom rijden; to - up to, rijden naar, - tot; (zeev.)
schatten, m. mv.
pracht,
heerrijkc'om,
m.;
2.
opvaren, opzeilen (eene rivier). f-, bw. 1. berijden; a
.Richness, (ritsj' -nes), s. 1.
horse easy to -, (rijsch.) een paard goed onder den man,
lijkheid; 3. vruchtbaarheid; 4. schoonheid, v.; 5. fijne
- gemakkelijk te berijden; 2. mennen, geleiden; to- horses
.smaak, m. eelheid, sappigheid; 6. geurigheid; 7. kost-
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to water, paarden naar het wed rijden; the horses had
been rid very hard, depaarden waren geducht afgereden;
to - a free horse to death,van iemands goedheid misbruik
maken; 3. doorvaren, doorzweven (de lucht, de wolken
enz.); 4. (mil.) op den soldatenezel gezet worden; 5. (mil.)
door de spitsroeden loopen; 6. beheerschen, onder den
duim houden; to - down, afjakkeren een paard; to out, (zeev.) uithouden -, doorstaan (een stormvoor anker).
Rideau, (ri-do'), s. 1. (vest.) gordijn, v.; 2. terp, m.
Rider, (rajd'-ur), m. V. rijder, -ster, m. v. ruiter, m.;
gentleman -, heerenrijder, liefhebber (bij wedrennen);
good -, goede ruiter; she is a good -, zij rijdt goed, zij
zit goed te paard; rough -, wilde ruiter, - rijder; he was
the - of Norma, hij bereed Norma. *-, m. 1. (rjsch.)
pikeur; 2. voorrijder; 3. dresseerder van paarden, m. *-,
m. v. die in een rijtuig zit. *-, m. (fig.) handelsreiziger,
m. f-, s. 1. zelfkant (van stoffen), m.; 2. (recht.) 2. codicil,
ingevoegde nota; 3. (kh.) alonge (van wissels); 4. (zeev.)
kattespoor, v. weêrhaak, m.; floor-, wrang; futtock-,
oplanger; lower-, buikstuk; 5. (zeev.) ruimband, m.; 6.
verbinding, versterking, v.; 7. moedererts, o. * -'S APRON,
s. voorschoot, m. schootsvel, o. * -LESS, bn. zonder berijder, zonder ruiter.
Ridge, (ridsj), S. 1. (out-.) ruggegraat, v., 2. rug, m.;
shelving -, (bk.) ezelsrug; dividing -, (waterw.) verdeelpunt; 3. top, m.; 4..bergketen, v.; 5. lang vlak, o.; 6.
(landb.) vore, v.; 7. rif, o.; -s, (mv.) klippen; lurking
-s, blinde klippen; 8. (veearts.) -s, strepen aan het
verhemelte der paarden. *-BAND, s. (rijsch.) zadelriem ;
M. *-BONE, S. ruggegraat, v. *-LEAD, s. daklood, o.
*_TILE, s. vorst, dakpan, v. * -TREE, S. nokbalk, m.
Ridge, (rids), bw. 1. ploegen, voren maken; 2. rimpelen;
3. tot een rug krommen. *-D, (ridsjd), dw. bn. geploegd enz.; zie RIDGE. -, bn. 1. verheven, puntig; 2.
gerimpeld.
Ridgil, (ridsj'-ii), *...LING, s. halfgesneden ram, m.
Ridging, (ridsj'-ing), dw. bn., *-LY, bijw.ploegend
enz. *-, s. (het) ploegen enz.; zie RIDGE. 5 ...GY, ('-dji),
bn. 1. gerugd; 2. geploegd; 3. rimpelig; 4. (zeev.) met
klippen bezet.
Ridicule, (ridj'-i-kjoel), s. 1. belachelijkheid, bespotting,
v. spot, m.; to bring - upon, to bring (turn) into -, bespotten (iets, iemand); in - of, tot spot van; 2. vrouwenwerkzak, m. reticule, v. *-, bn. bespottelijk, belachelijk. *-, bw. bespotten, belachelijk maken. *-D,
('-kjoeld), dw. bn. bespot. *-R, ('-ur), in. v. bespotter,
-ster, m. v. *...ING, dw. bn. bespottend. -, s. (het)
bespotten. ..ous, (-dik'-u-lus), bn., - nv, bijw. bespot'telijk, belachelijk. -NEss, s. bespottelijkheid, belachelijkheid, v. •
Riding, (rajd'-ing), dw. bn. rijdend enz. *-, bn. zwervend, rondreizend. *-, s. 1. (het) rijden enz.; zie RIDE;
2. rit, m. toertje (te paard of in een rijtuig), o.; 3.
rijkunst, v.; have you learned -? hebt gij te paard rijden geleerd? 4. (drukk.) (het) scheef loopen; 5. district
(in Yorkshire), o. *-BED, s. wagenspoor, 0. *-BITTS,
s. mv. (zeev.) betings, v. mv. *-Boors, s. mv. rij -, ruiterlaarzen, v. mv. *-cAP, s. rij -, jockeypet, v. *--CLERCK,
m. kanselarijklerk, m. 5 -COAT, S. reis-, overjas, v.
*-HABIT, s. amazone, v. vrouwen-rijkleed, o. *-HOOD, s.
reishoed, ronde (vrouwen)hoed, m.; little red - , roodkapje.
*-HOUSE, *-sdnooL, S. rijschool, manege, V. *-MASTER,
m. pikeur, manegehouder, m. *-ROD, s. rijzweepje, o.
*-WHIP, S. rijzweep, v.
Ridotto, (ri-dot'-to), s. redoute, v. groot bal, o.
Rie, (raj), zie RYE.
Rife, (rajf), bn., *-LY, bijw. 1. heerschend (van ziekten),
epidemisch, (ook fig.); 2. overvloedig, algemeen. *-NEss,
s. overvloed, m. menigte, v.
Riff, (rif), s. (zeev.) rif, o. zandbank, v. * -RAFF, ('-ref),
S. 1. (gem.) uitschot, o. drek, m.; 2. gemeen, gepeupel,
gespuis, o.
Rifle, (raj'-fl), s. 1. geweer, o. snaphaan, m. buks, v.;
needle -, naaldgeweer; minié -, miniegeweer; 2. karabijn, v.; distance -, onder bereik der karabijn; the brigade, de karabiniers te voet; 3. (soort) slijpsteen, m.
* -BARREL, S. getrokken loop, M. *-GUN, S. getrokken
kanon, o.; - loaded at the breech, achterlaadgeweer,
-kanon. *-MAN, M. 1. schutter, vrijwillige stadssoldaat
(in den laatsten tijd), m. lid der weerbaarheid, o.; 2.
scherpschutter, M.-MUSKET, s. getrokken geweer, o.;
-s manner of sighting, wijze om vizieren te plaatsen op
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getrokken geweren; needle -, prime -, (Zündnadelgewehr), achterlaadgeweer.
Rifle, (raj'-fl), bw. 1. uitschudden, bestelen; 2. wegvoeren, wegnemen; 3. geweren -, kanonnen met getrokken
loop maken. *-D, ('-fuld), dw. bn. uitgeschud enz.; zie
RIFLE, bw. *-R, ('-lur), m. v. dief, plunderaar, -ster,
m. v. -, s. vijl om getrokken loopen te maken, v.
*..ING, dw. bn. uitschuddend. -, s. (het) uitschudden.
Rift, (rift), s. 1. (zeev.) ondiepte, bank; 2. spleet, v. *-,
bw. en ow. splijten, klooven, barsten. *-ED, dw. bn.
gespleten. *-ING, dw. bn. splijtend. -, s. (het) splijten..
Rig, (righ), s. 1. kleeding, v. pronk, opschik; 2. storm, m.
stormgeloei, o.; 3. grap; I am up to your -, bij mij komt
ge niet aan; 4. spits, v. kop, top; 5. halfgesneden hengst,
m. f--, v. wulpsche deern, hoer, v. *-, bw. 1. (zeev.)
uitrusten, optuigen; to - in a boom, een spier invoeren;
to - out, uitvoeren, uitbrengen; 2. opsmukken, toetakelen. k -, ow. to - about, rondzwieren.
Rigadoon, (righ-e- doen'), s. (oudt.) rigodon (dans), rn .
R,igation, (raj-ghee'-sjun), s. besproeiing, rn .
Rigel, (raj'-ghil), s. naam van eene vaste ster, v.
Rigged, (righ'-id), dw. bn. uitgerust, getuigd enz.; zie
RIG, bw. *-, bn. over-, (zeev.) te zwaar getuigd.
5 ...GER, ('-or), m. (zeev.) optuiger, takelaar, bramraasgast,
m. -, m. V. pronker, -ster, m. v. *...GING, dw. bn. uitrustend, optuigend enz. -, s. 1. (het) optuigen enz.;
zie RIG, bw.; 2. (zeev.) tuig, o. takelage, v.; - and
furniture, tuig en takels; lower -, mastentuig; preventer
-, alarmtuig; running -, loopend tuig; standing -,
staand tuig; iron -, ijzerdraadtuig. -LOFT, S. (zeev.)
takelzolder, m.
Riggish, (righ'-isj), bn. wulpsch, losbandig.
Riggle, (righ'-ul), ow. Zie WRIGGLE.
Right, (rajt), bn. 1. recht, in rechte lijn; - angle, rechte
hoek; the - way from London to, do rechte weg van
Londen naar; 2. rechts; the - hand, de rechterhand; his
- hand neighbor, rijn - buurman rechts; he is my - hand,
(fig.) hij is mijne rechterhand, - mijne beste hulp; the side, de rechterzijde; the - bank, de rechteroever; 3. recht,.
rechtmatig, billijk; his intentions may be -, zijne bedoeliegen mogen oprecht zijn; 4. nauwkeurig, juist, recht;
the inference is -, de gevolgtrekking is juist; you are
-, gij hebt gelijk; he was - in his conjecture, zijn vermoeden was juist. f-, bijw. 1. het is zoo, juist; that is
-, dat is rechtvaardig, - waar; precies; 2. passend, gepast, waar; that is -, dat behoort zoo, wel zeker; every
thing is -, alles is in orde, - gereed; is your watch - ?'
gaat uw horloge goed? the account is -, de rekening
komt uit; I am all -, ik ben volkomen wel; all -! dat
is klaar! alles is gereed! opgemarcheerd! all - gentlemen ! als 't u belieft, heeren (om in te stappen) ! to be as a trivet, op zijn dreefje zijn; the - way to do a thing,
de rechte wijze iets te verrichten, - te maken; if -, (kh.)
na accoord-bevinding; he goes the - way to work, hij
vat de zaak aan zooals het behoort; to be disappointed
on the - side, aangenaam teleurgesteld zijn; his heart
was in the - place, hij had het hart op de rechte plaats;
he came in the - time, hij kwam bijtijds, - ten rechten
tijde; the - Italian, het ware Italiaansch; he made sure
that it was the -- party, hij overtuigde zich dat dit de
ware lieden waren (welke men wachtte); to stare at every
object but the - one, alle voorwerpen bezien behalve
het ware; to keep all -, alles in orde houden; to make
all -, alles in orde brengen; to put -, ordelijk voorstellen, - regelen; to set -, in orde stellen, rechtzetten,.
regelen, schikken, uitleggen, verduidelijken, bevredigen,
vereffenen; it 's the only way of setting me - with the
world, het is de eenige weg om de wereld met mij te verzoenen; 3. wettig; the - heir, de wettige erfgenaam.
*-, bn., *_LY, bijw. 1. rechtstreeks; to look - on, recht
voor zich uitzien; - over the way, vlak tegenover; 2.
rechtvaardiglijk, juist; to judge -, juist oordeelen; to see
-, goed zien, - onderscheiden; 3. goed, wel; he may have
done - in dismissing his clerk, hij had wellicht gelijk
zijnen schrijver te ontslaan; - or wrong ; te recht of ten
onrechte; - away, onmiddellijk; - now, juist nu; 4. zeer,
wel (in titels als): - honorable, weledelgeboren, hoogedelgestreng; - reverend, weleerwaard; - swiftly, zeer snel,
- spoedig; 5. (mil.) - face! rechts! - about face! halve
zwenking rechts ! 6. (zeev.) -- to the helm ! middenscheeps.
het roer! - ahead! kraanbalkswijs! *-ANGLE, s. rechthoek,
m. *-DOWN, bn. 1. loodrecht, recht op en neer; 2. stil
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(van den wind). *-HAND, bn. ter rechterhand, rechts.-ED,
bn. rechterhands... 5 -LINED, bn. (meetk.) rechtlijnig.
* -MINDED, * -HEARTED, bn . rechtschapen van gemoed.
-NESS, S. rechtschapenheid, v. 5 -RUNNING, bn. recht
voorwaarts loopend. 5 -WHALE, S. gewone walvisch, m.
Right, (raj t), s. 1. rechterzijde, rechterhand, v.; on the -, to
the -, rechts, ter rechterzijde; on his -, aan zijne rechterhand, rechts van hem af; - and left, (dansk.) chaine
anglaise; 2. recht, o. rechtvaardigheid, v.; to do - to, recht
bewijzen, - doen, - doen wedervaren aan; she has obtained
her -, zij heeft recht verkregen; 3. voldoening, v. recht; 4.
gelijk recht, o.; to be in the -, gelijk hebben;Igiveyou-,
ik geef u gelijk; 5. (het) goede, rechte, - and wrong,
het goede en kwade; recht en onrecht; let no hold to the-,
hechten wij ons aan het goede; 6. wettigheid, v. recht,
o.; bilt of -s, verklaring van (politieke) rechten; to have
a - to, recht hebben op: we have no - to do it, wij
hebben het recht niet -, wij zijn niet gerechtigd het te
doen; to seek one's -, zijn recht zoeken (voor de recht
to claim a - to, aanspraak maken op, een recht-banke);
doen gelden op; by -, langs den weg der rechten; by of, door het recht van; in - of, op grond van, krachtens; he never possessed a guinea in his own -, hij bezat
nooit een guinje van zijn eigen; hare -, naked -,
(recht.) bloote eigendom; writ of -, (recht.) bevel van
weder-in- bezit - stelling. *-s, mv. rechte lijn, - orde, v.; to
put (set) to -s, in orde schikken; (fig.) bevredigen, ver
zijne rechte plaats zetten; to know the -s of,-zoen;p
het rechte weten van.
Right, (raj t), bw. 1. recht doen, - bewijzen, richten; you shall
be -ed, recht zal u worden gedaan; 2. oprichten, recht zetten ; 3. (zeev.) het roer middenscheeps leggen. *-, ow.
zich oprichten, opstaan. *-En, dw. bn. opgericht enz.; zie
RIGHT . 5 -EN, ('-in), bw. richten; recht doen aan.
Righteous, (rajt' -jus), bn., *-LY, bijes. 1. rechtvaardig,
-lijk; 2. rechtschapen, eerlijk. *-ED, ('-tjust), bn. gerecht
rechtvaardigheid; 2. rechtschapen--vardig.*NEs,1
heid, eerlijkheid, v.
Righter, (rajt'-ur), m. rechtbewijzer, hersteller van onrecht, beschermer, m.
Rightful, (rajt'-foel), bn ., * -LY, bij w. rechtmatig, wettig,
-lijk. *-NEss, s. rechtmatigheid, wettigheid, v.
Righting, (rajt'-ing), dw. bn. rechtdoend enz. *-, s.
(het) recht doen enz.; Zie RIGHT, bw. 5 -CABLE, S. (zeev.)
ophouder bij het kielen, m.
Rightless, (rajt' -les), bn. zonder recht; wederrechtelij k.
Rightness, (rajt'-nes),s. 1. (het) recht, het rechtstreeksche;
2. (fig.) rechtschapenheid, oprechtheid; 3. juistheid; 4. behoorlijkheid, v.
Rigid, (ridsj'-id), bn.; 5 -LY, bijes. 1. stijf, onbuigzaam;
2. gestreng, hard; - discipline, gestrenge tucht; - sen tence, hard vonnis; 3. (plant.) rechtopstaand. *-ITY,
(-djid'- i -ti), * -NESS, s. gmv. 1. stijfheid, onbuigzaamheid;
2. gestrengheid, hardheid, v.; 3. (plant.) (het) rechtop-

gekorven. *... MOSITY, (- mos' - i -ti), s. (het) gespletene,
- gekorvene.
Rimple, (rim' -pul), s. rimpel, m. *-, bw. doen rimpelen.
*... ING, dw. bn. rimpelend. -, s. 1. (het) rimpelen; 2.

staande.

Riglet, (righ'-lit), s. plankje, o.: zie REGLET.
Rigmarole, (righ'-me-rool), s. wartaal, v.
Rigol, (nigh'-ul), s. (Shak.) hoofdwrong, diadeem, v.
Rigoll, (rig'-ol), s. (soort) hakkebord, o.
Rigor, (righ'-or), s. 1. (gen.) koude, rilling; 2. stijf
onbuigzaamheid; 3. gestrengheid, hardheid, bar--heid,
heid, v.; the -s of winter, de ruwheid van den winter; 4.
buitengemeene stiptheid, (in geloofszaken), v. *-IST, M.
1. uiterst gestreng mensch; 2. (fig.) rigorist (naam aan
de gestrenge Jansenisten gegeven), m.
Rigorous, (righ'-e -rus), bn., *_LY, bijw. 1. gestreng; 2.
ruw, scherp (van het weder, den wind enz.), fel; 3. (fig.)
zeer stipt; -ly speaking, eigenlijk gezegd. »-NESS, s.
gmv.1. gestrengheid; 2. ruwheid (van het weder), felheid
(der koude), v.
Rill , (ril), * -ET, ('-it), s. beekje, o. *-, ow. kabbelen,

zacht murmelen. 5 -Y, bn. rijk aan beekjes.
Rim, (rim), s. 1. rand, m.; pawl - , (zeev.) palrand; top

-, marsrand; 2. raam, o. lijst, v.; gallery -, (zeev.) baklijst; 3. ring, m.; (wag.) velg (van een wiel), v.; 5.
(ontl.) smeer -, onderbuik, m.; - of the belly, darmnet;
6. (uurw.) radboog, m. *-LOCK, s. slotplaat, v.
Rim, (rim), bw. randen, van randen voorzien.
Rime, (rajm). s. 1. rijm, rijp, nachtvorst, v.; 2. zie
RHYME; 3. spleet, barst, v.*-, onp. w. rijpen, ijzelen.
Rimose, (raj'-mooz), *...Mou s, ('-mus), bn. gespleten,
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golving, v.
Rimy, (raj'-mi), bn. vol rijm, - ijzel, bevroren.
Rind, (rind), s. 1. schors; 2. schil, v. dop, bolster, m.;
3. huid, v. *-, bw. schillen, ontbolsteren, doppen.
*-ED, dw. bn. geschild; thick -, dik van schil.
Rindle, (rin'-dul), s. goot, v. waterloop, m.
Rine, (raj n), s. darmvel, o.
Rinehemp, (rajn'-hemp), s. gehekelde hennep, m.
Rinforzando, (rin-for-dzen'-do), bijw. (muz.) versterkend, . zwellend.
Ring, (ring), s. 1. kring, cirkel, m.; they formed themselves into a -, zij plaatsten zich in het rond, zij vormden een kring; 2. renperk, o. circus; 3. ring, m.; marriage -, wedding -, trouwring, alliantie-ring; split -,
splitring; annual -s, jaarkringen (in hout); base -,
kulasband (aan een kanon); hatch -, (zeev.) luikring;
wivel -, wartel; airpump piston's -. (stoomw.) drukring
van den luchtpompzuiger; - of the ear, (ontl.) buitenrand van het oor; the devil's gold, processierups,
spanrups, v.; 4. (heelk.) wondkring; 5. band (aan,
om) den hals eenei flesch), m.; 6. velg (van een wiel),
v.; 7. (munt)rand; S. (rij sch.) hoefslag, m.; 9. (stern.)
ring, m.; 10. box-, vechtpartij, v.; 11. klokgelui, klok
was heard at the bell, men-kenspl,gho.;a
hoorde schellen; 12. gesuis (in de ooren), o.; 13. galm,
m. weergalming; 14. -s, mv. (kh.) zek. Oost-Indische
katoenen stof, v. *-BOLT, s. ringbout, m. 5 -BONE, S.
(veearts.) spat, vereelting, v. gezwel, o . * -DIAL, S . ringvormig zonnewijzertje, 0. * -Do E , * -PIGEON , s. ringduif, v. * -DUCAT, s. gerande dukaat, v. *-FENCE, S.
omheining, v.; estate in a --, landgoed in één perceel.
5 -FINGER, s. ring-, middelste vinger, m. *-FLowER, s.
goudsbloem, v. S -FORMED, bn. ring-, cirkelvormig.
* -LEADER, m. 1. aanvoerder; 2. belhamel, m. 5 -LOCK,
s. ringslot, 0. *-ousEL, s. ringlijster, v. * -PLATE , S.
(zeev.) zorgketting, m. 5 -ROPE, s. (zeev.) stopper, m.
* -SAIL, s. (zeev.) broodwinder (zeil), druil, m. -ED, bn.
ringvormig gestreept (van jonge goud-arenden).
* --SHAPED, bn . ringvormig . * -STREAKED, bn . geringd,
met ringen gestreept. * -TAIL, s. ringvalk, M.
s. balspel, knikkerspel, o. 5 -THIMBLE, s. naairing, m.
*-woRm, s. dauwworm, m. soort schurft, v.
Ring, (ring), bw. 1. omringen; 2. beringen, met ringen
versieren; 3. sluiten (eene merrie); 4. ontschorsen.
Ring, (ring), bw. onr. (vt. rang, vdw. rung), 1. luiden (de
klok), schellen; 2. rammelen (met geld). *-, ow. 1.
klinken, luiden; the bells were -ing, de klokken luidden;
2 - for, schellen (om); he rang for his servant, hij
schelde (om) zijnen bediende; who is -ing at thedoor? wie
schelt (aan de buitendeur) ? I heard the bell -, ik heb
hooren schellen; bell -s, men schelt; 3. - with, galmen,
klinken, schallen; 4. suizen; 7ny ears -, mijne
ne ooren tuiten;
5. een kring- om iem. vormen.
Ringed, (ring'-id), dw. bn. geringd enz.; zie RING, bes.
reg.; - plover, geringe pluvier (vogel); rose - paroquet,

rooskleurig geringde parkiet.

Ringent, (rin'-djent), bn. (plant.) lipvormig.

Ringer, (ring'-ur), m. (klokke)luider, scheller, m. *...ING,
dw. bn. 1. beringend; 2. luidend enz. -, s. 1. (het)
beringen; 2. (het) luiden enz.; zie RING, bw. reg. en onr.;
there was another -, men heeft weder gescheld; 3. oor
galm, m.
-gesui,o.;4
Ringle, ^rin'-ghul), bw. sluiten (merriën). *-D, ('-ghuld),
dw. bn gesloten.
Ringlet, (ring'-lit), s. 1. kringetje; 2. ringetje, o.; 3.
haarlok, v.; to wear the hair in -s, papiljotten dragen.
Ringlike, (ring'-lajk), bn. ringvormig, als een ring.
Rinse, (rins), bw. 1. spoelen (glazen enz.); 2. (scheik.)
zoeten. *-D, (rinst), dw. bn. gespoeld. *-ER, ('-ur), rn.
V. spoeler, -ster, m. v.
i Rinsing, (rin'-sing), dw. bn. spoelend. -, s. (het) spoelen.
* -POT, S. spoelkom, V. * -TUB, s. spoelvat, o. *-s, mv.
spoeling, v. spoelwater, o.
Riot, (raj' -ut), S. 1. geraas, getier, rumoer, o.; to run -,
alles kort en klein slaan; 2. oproer, o. oploop, m. samenscholing; 3. luidruchtige pret; 4. losbandigheid, zwel gerij, v . * -ACT, S. oproer -wet, v. *-, ow. 1. razen,
tieren, geweld maken; 2. samenscholen tot oproer, op-
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roerig zijn; 3. brassen, zwelgen; to - on, zich met onmatigheid overgeven aan; 4. (gen.) ongeregeld slaan (van
den pols). *- ER, ('-e-tui-), m. v. 1. razer, tierder, -ster;
2. zwelger, brasser, -ster, m. v.; 3. oproerling, m.
* -ING, dw. bn. 1. razend; 2. zwelgend enz. -, s. 1.
(het) razen; 2. (het) zwelgen enz.: zie RIOT; 3. zwelgerij,
onmatigheid, V. *-ISE, s. losbandigheid, wulpschheid, v.
*-ous, ('-us), bn., -LY, bijw. 1. razend, tierend; 2. oproerig; 3. onmatig, brassend; 4. ongeregeld, driftig (van
den pols). -NESS, S. 1. zwelgerij, v.; 2. getier, geraas,
o.; 3. oproerigheid; 4. ongeregeldheid, v. * - RY, s. gmv.
onstuimig -, losbandig leven, o.
Rip, (rip), s. 1. spleet, scheur, reet, v.; 2. biezen kc rfj e,
o.; 3. a - of a horse, een oude knol. *-, m. deugniet,
losbol, m. * - RAP, S. (zeev.) steenstorting, v.
Rip, (rip), bw. - up, 1. open-, lostarnen, lossnijden, losscheuren; 2. weg-, losscheuren; to - from, out, of,
of, af-, uitscheuren; to - of a ship's planks, de huid
van een schip sloopen; 3. (fig.) polsen, uithooren; 4. out, zich onbedacht laten ontvallen; 5. uitgraven, openleggen. *-, ow. (zeev.) doordreggen.
Riparian, (ri-pee'-ri-un), bn. tot een oever behoorend,
oever...; the -s, de oeverbewoners.
Ripe, (rajp), bn., * - LY, bijw. 1. rijp, rijpelijk; - judgment, (fig.) rijp oordeel; - for heaven, rijp voor den
hemel; - scholar, doorwrochte geleerde; 2. volwassen;
3. (Shak.) rijp (gezwel). *-, ow. bw. Zie RIPEN.
Ripen, (rajp'-un), ow. rijpen, rijp worden. *-, bw. rijp
maken, doen rijpen. (ook fig.). *- ED, ('-pund), dw. bn.
gerijpt. *- ING, dw. bn. rijpend. -, s. (het) rijpen.
Ripeness, (raip'-nes), s. gmv. rijpheid, v.
Riphean, (ri-fl'-un), bn. the - mountains, de Ripheïsche
bergen (Noord-Azië).
Ripier, (rip'- i-ur), m. (oudt.) vischleverancier, m.
Ripped, (ript), dw. bn. opengescheurd enz., zie RIP, bw.
*...PER, (rip'-ur), m. v. 1. openscheurder, -ster; 2. lostarner, -ster, m. v. 3. slooper (van schepen), m. -BAR,
s. (stoomw.) s. pook, m.
Ripping, (rip'-ing), dw. bn. openscheurend enz. *-, s.
(het) openscheuren enz.; Zie RIP. * -CHISEL, s. breek
-ijzer,o.*
IRON, s. dievensleutel, m.
Ripple, (rip'-ul), s. 1. rimpel (op het water), m. kabbeling, v.; 2. (werkt.) vlashekel, m. *- GRASS, S. (plant.)
soort weegbree, v. * _STARK, S. (zeev.) spoor van de golving (in het zand), o.
Ripple, (rip'-ul), ow. 1. zich rimpelen, krullen; 2. kabbelen (van water). *-, bw. 1. doen rimpelen, krullen;
2. aanspoelen; 3. hekelen (vlas). *- D, dw. bn. gerimpeld
van wat:r); gekruld, gehekeld. *...ING, dw. bn, -LY, bij w.
rimpelend enz. -, s. (het) rimpelen.
Ript, (ript), dw. bn. zie RIPPED.
Riptowell, (rip'-to-ell), s. (oudt.) oogstgeschenk, oogst
-festmal,o.
Risband, (ris'-band), s. steenen beer met batterijen, m.
Rise, (rajt), s. 1. opstijging, oprijzing, v.; the - of vapors,
het opstijgen der dampen; the - of water, het rijzen
(wassen) van water; 2. opgang (eener ster), m.; 3. ver
een berg); 4. hoogte, v. heuvel, terp, m.;-hefing(va
5. (kh.) rijzing (van prijzen enz.), v.; coffee is on the -,
de koffie stijgt; 6. verheffing (van de stem); 7. verhooging
(van 'rang, aanzien enz.); 8. bron, v. oorsprong (eener
rivier enz.), m. (ook fig.); all sin has its - in the heart,
alle zonden vinden haren oorsprong in het hart; to ,give
- to, geboorte geven aan, aanleiding geven tot; 9. (bk.)
spits (van een boog), v. *-, ow. onr. (vt. rose, vdw.
risen), 1. opstaan; if you had -n an hour sooner, indien
gij een uur vroeger waart opgestaan; . to - from bed,
uit het bed opstaan; to - from a drama, uit den schouwburg -, van een tooneelvoorstelling naar huis komen; to
- to one's feet, weder overeind staan; (fig.) weder op
de been komen; to - in the saddle, op de Engelsche
wijze (te paard) rijden; 2. opgaan (van de zon enz.); 3.
opsteken (van den wind); 4. opkomen (van het getij);
the water -s, het water wast; 5. zich verheffen, oprijzen;
a fog rose from the river, een mist verhief zich boven
de rivier; 6. rijzen (van den grond); 7. bedragen; the
public debt -s to, de openbare schuld bedraagt; 8. komen, verschijnen; the word rose to my tongue, het woord
kwam mij op de lippen; tears rose in his eyes, tranen
kwamen hem in de oogen; 9. levendig worden; my spirits
rose high, mijn moed verlevendigde zich; he was rising
into a rage, hij geraakte in woede; 10. ontstaan, opko-
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men; this river -s in a lake, deze rivier neemt haren
oorsprong in een meer; the Alps - ira Switserland, de
Alpen zijn bergen van Zwitserland; a thought -sin my
mind, er komt een gedachte bij mij op; 11. (kh.) rijzen,
monteeren; to - into importance, (fig.) in rang -, in
aanzien klimmen; his voice rose to thunder, zijne stem
verhief zich tot een donderend geluid; this encouraged
them to - in their demands, dit moedigde hen aan
hunne eischen te vermeerderen; to - in the world,
in de wereld vooruitkomen; to - to opulence, tot rijkdom -, tot aanzien klimmen; 12. opstaan, oproerig worden; to - in muting, tot oproer overslaan; no more shall
nation against nation -, het eene volk zal zich tegen
het andere niet meer wapenen; 13. herrijzen (uit het
graf); 14. scheiden, uiteengaan (van vergaderingen); 15.
(muz.) rijzen; klimmen; to - a semi-tone, een halve
toon rijzen; 16. to - up, opstaan; (werkt.) rijzen, opwerken; to - up in arms, zich gewapend verzetten, tot muiterij overslaan. *-, bw. (bakk.) doen rijzen (deeg).
Risen, (raj'-zn), dw. bn. gerezen enz.; zie RISE, ow. en
bw. *...ER, ('-ur), m. v. die opstaat; a early -, a late -.
die vroeg -, die laat uit het bed komt. -, s. trede (van
een trap), v.
Rish, (risj), s. riet, o. bies, v.
Risible, (riz'-i-bl), bn., *...BLY, bijw. 1. bespottelijk, belachelijk; 2. tot lachen in staat. *...BILITY, (-bil -i-ti),
*-NESS, s. 1. belachelijkheid, bespottelijkheid, v.; 2.
lachvermogen, o. -lust, m.
Rising, (rajz'-ing), dw. bn. 1. opstaand; 2. oprijzend
enz.; the - sun, de opkomende zon; - ground, verheffing van den grond, hoogte, verhevenheid; - state, (fig.)
bloeiende staat (van); 3. geboren wordend, ontstaand;
the - generation, het opkomende geslacht. *-, s. 1. (het)
opstaan enz.; zie RISE, ow. en bw.; 2. oprijzing, stijging, v.;
3. opgang (eener ster); 4. (zeev.) vloed, m.; 3. (zeev.) - line,
dead -, uitwaaiing; - of the ship's floor, het oploopen
van de kim; - timber, hanger, inhoutjes, doftweger; a anvil, dubbelhoornig aanbeeld; square -, (timm.) maatlat; 6. (toon.) (het) opgaan (van de gordijn); 7. (fig.)
vooruitgang, m. verheffing (in rang enz.), v.; S. (mil.)
avancement, o. bevordering; 9: herrijzenis, opstanding,
v.; 10. (gen.) gezwel, o. zwelling, v.; - of the mother,
moederkwaal; 11. opstand, m.; 12. sluiting (eener verga
5 -STAFF, s. (zeev.) balkje, plankje, o. -deringz.),v
Risk, (risk), s. 1. gevaar, waagstuk, o.; at the - of, met
gevaar van, op gevaar af van; to incur a -, zich aan
gevaar blootstellen; to run a -, gevaar loopen; 2. (kh.)
risico, v. *-, bw. wagen, op het spel zetten; to losing a great deal, zich aan een groot verlies blootstellen. * - ED, ('-riskt), dw. bn. gewaagd. *- ER, ('-ur), m.
v. waaghals; wager, m. waagster, v. * - ING, dw. bn.
wagend. -, s. (het) wagen.
Risse, (ris), (oudt.) zie ROSE, vt.
Rite, (rajt), s. 1. kerkelijk gebruik, o. ritus, m.; 2. plechtigheid, v.
Rither, (rajth'-ur), Zie RIDER, m.
Ritornello, (ri-tor- nel'-lo), s. (muz.) ritournel, o. slotherhaling, v.
Ritual, (rit' joe-ul), bn., * - LY, bijw. kerkgekruikelijk,
plechtig; - service, kerkelijk gebruik; - law, kerkelijke
wet. *-, s. kerkgebruik, o. -ordening, v. ritueel, o.
*-ISM, ('-ism), s. stelsel -, kennis van de kerkgebruiken,
ritualisme, 0. * -IST, ('-ist), m. aanhanger -, kenner
der kerkgebruiken, ritualist, m.
Rivage, (riv'-idsj), s. oever, strand. m. kust, v.
Rival, (raj'-wul), m. v. 1. medeminnaar, -minnares; 2.
mededinger, -ster, m. v. *-, bn. wedijverend, mededingend; - lovers, medeminnaars; - in renown, mededingend in roem. *-, bw. en ow. 1. wedijveren (met);
op zijde streven. * - ED, ('-wuld), dw. bn. gewedijverd
(met). *- ING, dw. bn. wedijverend (met). *- ITY, (- wuli-ti), s. ( -les), *- RY, s. (-ies&), *- sHiP, B. gmv. wedijver,
m. (liet) wedijveren.
Rive, (rajv), s. scheur, v. *-, bw. ow. onr. en reg. (vt.
rived en riven) splijten; klooven, klieven. *- D, (rajvd),
dw. bn. gespleten.
Rivel, (riv'-il), bw. rimpelen. *- ED, ('-ild), dw. bn. gerimpeld. * - ING, dw. bn. rimpelend. -, s. (het) rimpelen.
Riven, (riv'-n), dw. bn. Zie RIVED.
River, (raj'-wur), m. v. kloover, klieven, m. kloofster,
kliefster, v.
River, (riv'-ur), s. river, v. stroom, m.; down the -,
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stroomafwaarts; up the-, stroomopwaarts; - of blood,
(fig.) stroomen bloed. *- BED, S. rivier-, stroombed, o.
e- CHANNEL, S. doorvaart eener rivier, v. *-BOAT,s.(zeev.)
rivierboot, v. * -DRAGON, m. krokodil, M. *-FISH, S.
riviervisch, m. * -Fox, S. karper (visch), m. * -GOD,m.
(fab.) stroomgod, m. *- COURSE, s. rivierloop, m. -strooming, v. *- HORSE, S. nijlpaard, o. hippopotamus, m.
-TAIL, S. (plant.) soort paardestaart, m. *- LAMPREY, S.
negenoog, m. lamprei (visch), v. °- oR, s. goudsteen
(soort erts), M. * -PLAIN, s. vlakte bij eene rivier, uiterwaarde, v. *- WATER, s. rivier-, zoetwater, 0. *-WEED,
S. (plant.) grasleder (soort drijvend mos), o.
Rivexet, (riv'-e-ret), s. riviertje, o.
Rivet, (riv'-et), s. 1. klinknagel, m.; 2. kram, v.; 3. gekramde plaats, V. *-BOLT, s. klinkbout, m.
Rivet, (riv'-et), bw. 1. klinken; 2. krammen; 3. vastma
vastnagelen, -spijkeren; he was -ed to his-ken;4.(fig)
chair, hij zat als vastgenageld op zijneg stoel; 5. (fig.) bevestigen, vastklinken; to - friendship, de vriendschap
bezegelen; to one's self in one's favor, zich van iemands
gunst verzekeren. *- ED, ('-id), dw. bn. geklonken enz.;
zie RIVET, bw.
Riveting, (riv'-et-ing), dw. bn. klinkend enz. *-, s. (liet)
klinken enz.; zie RIv,
ET, bw. * -HAMMER, s. klinkhamer,
m. * -MACHINE, s. (werkt.) klinkmachine, v. *- sTOCK,
s. klinkijzer, o. -bout, in. * -TONGS, s. mv. klinktang, v.
Riving, (rajv'-ing)., dw. bn. splijtend. *-, s. (het)
splijten.
Rivose, (ri- voos'), bn. gegroefd.
Rivulet, (nv-joe-let), s. beek, v. beekje, o.
Rixation, (riks-ee'-sjun), s. gevecht, o. kloppartij, v.
Rixdollar, (riks-dol'-ui-), s. rijksdaalder, m.
Roach, (rootsj), s. roodoog (soort karper), m.; as sound as
a -, (spr.) zoo gezond als een visch.
Road, (rood), s. weg, m.; pad, o.; carriage -, horse -,
rijweg; cross -,dwarsweg;high -,groote weg, heerenweg;
macadamized -, broken stone -, gemacadamiseerde -,
grindweg ; paved -, steenweg ; Ise was on his - to,
hij was op weg naar; virtue is the certain - to happiness,
de deugd is de zekerste weg tot het geluk; that is the to ruin, dat is de weg tot den ondergang; the -, (fig.)
het voermansbedrijf; the turf, the ring and the -, de
wedren, het boksen en de voerlieden; to be of the -,
niet meer koetsier (voerman) zijn; 2. (zeev.) reede, v.;
close -, beslotene reede; open -, wild -, opene reede;
in -, on the -, op de -, ter reede. * - BED, S. (spoorw.)
aarden baan, v. *- BOOK, S. reisboek, o. wegwijzer, gids
(boek), m. * -MAKING, S. wegenbouw, m. (het) aanleggen
van wegen. *--OFFICE, s. bestuur van bruggen en wegen,
0. *_SIDE, s. de zijde van den weg, v.; a - inn, Bene
herberg aan den weg. * -STEAD, s. (zeev.) reede, v.;
inner -, binnenreede. * - wAY, s. 1. heerenweg, koninklij ke -, groote weg; 2. brugweg, m.
Roader, (road'-ur), Roadster, (rood'-stur), s. (zeev.)
schip ter reede geankerd; last-, vrachtpaard, o.; a had -,
een schip dat zwaar stampt op het anker.
Roam, (room), s. ronddoling, v. *-, ow. rond-, omdwalen, -dolen, -zwerven. *-, bw. doorloopen. *- ED, dw. bn.
rondgedwaald enz.; zie RoAM. * -Eg, ('-ur), m. v. rond
-dwaler,
doler, -doolster; zwerver, zwerfster, m. V.
dw. bn. ronddwalend enz. -, s. (het) ronddwalen enz.
Roan, (roon), bn. roodgespikkeld, roodgrauw (van paarden). *-, s. 1. (rijsch.) roode schimmel, m.; a strawberry
-, een wijnroode schimmel; 2. (kh.) gemarmerd kalfs-,
geitenleder, 0. * -TREE, s. (plant.) sorbeboom ; bergesch, m.
Roar, (roor), s. 1. gebrul, (het) brullen; 2. geloei, (het)
loeien, bulken; 3. gerommel, (het) rommelen; 4. gebulder, (het) bulderen; 5. gehuil; 6. (veearts.) gesnuffel; 7.
geraas, rumoer: 8. geschreeuw, gebulder, o.; to set up a
-, een woest geschreeuw aanheffen; 9. schaterlach, m.;
to set in a -, proesten• van het lachen. *-, ow. 1.
brullen (van wilde dieren); 2. loeien; bulken (van ossen);
3. loeien, huilen (van den wind); 4. rommelen (van den
donder, van den wind); 5. bulderen (van het kanon); 6.
snuifelen (van paarden); 7. (fig.) schreeuwen, razen, tieren; gillen; he -ed for help, hij gilde om hulp; to - for
anger, van woede brullen; to - with laughter, schateren
van lachen; to - out, uitbulderen, tieren. * - ED, (roord),
dw. bn. gebruld enz.; zie ROAR. * -ER, ('-ur), s. m. 1.
bruller; 2. bulker enz.; (fig.) bulderaar, schreeuwer; 3.
snuiver- (paard), m. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. brul-
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lend enz. -, s. (het) brullen enz.; zie nota, s. en ow.
-Y, bn. 1. brullend, rommelend; 2. met dauw bedekt.
Roast, (roost), s. gebraden vleesch, o.; to rule the -,
(spr.) te zeggen hebben, den baas spelen. *- BEEF, S.
rundergebraad, o.
Roast, (roost), bw. 1. braden; 2. branden (koffie); 3. braden (appelen); 4. roosteren; 5. (fig.) gekscheren, spotten.
*_, ow. braden. *-, bn., *- ED, dw. bn. gebraden enz.;
zie ROAST; - meat, gebraden vleesch. * - ER, ('-ur), m.
V. 1. brader, braadster enz; 2. (koffie)brander, -ster, m.
V. -, s. 1. rooster, m.; 2. speenvarkentje, o. *- ING,
dw. bn. brandend enz. -, s. (het) braden enz.; zie ROAST.
Rob,(rob), s. 1. gekookt vruchtensap,o. siroop,v.; 2. (verk.)
Robert (m, n.). *-, be-. 1. rooven, berooven, bestelen;
to - a coach, eene koets aanhouden en berooven; to an orchard, een boomgaard bestelen, - berooven; they
will - you of your money, zij zullen u van uw geld
berooven; he had been -bed of a horse, een paard werd
hem ontstolen; he had but little gold to be -bed of, hij
bezat slechts weinig goud dat hem ontstolen kon worden; to - Peter to pay Paul, (spr.) een gat maken om
het andere te stoppen; 2. (fig.) berooven (van). *- BED,
(robd), dw. bn. beroofd enz.; zie ROB, bw. *- BER, ('-bur),
m. struikroover, dief, m.; highway -, roover op den
grooten weg, straatroover; sea-, zeeroover. * - ERY, ('-e-ri),
s. (-ies), 1. roof, diefstal, m.; highway -, diefstal op
den grooten weg; 2. berooving, v. * - BING, dw. bn. roovend enz. -, s. (het) rooven enz.; zie. ROB, bw.
Robbin, (rob'-in), s. 1. (zeev.) raband; 2. riem, m.
Robe, (roob), s. 1. tabbaard, m. lang kleed, groot kostuum, o. toga, v.; gentlemen of the long -, lieden van
den tabbard, leden der rechterlijke macht: royal -s, koninklijk gewaad; clerical -, geestelijke tabbaard; master
of the -s, meester van de (koninklijke) garderobe; he
was in his -, hij was in zijne toga. *-, bw. 1. met den
tabbaard omhangen; 2. bekleeden. *- D, (roobd), dw. bn.
1. getabbaard; 2. bekleed.
Robert, (rob'-urt), m. Robert, Robertus (m. n.). *-,
s. (plant.) robertskruid, o. * - INE, ('-ajn), m. naam van
zek. monniken-orde (naar Robert Flower 1187), m.
Robertson, (rob'-urt-sun), m. William Robertson (Eng.
geschiedschrijver, 1721-1793).
Robin, (rob'-in), m. (verk.) Robert (in. n.). *-, s. 1.
roodborstje (vogel), o.; 2. (stoomw.) drilklos, v.; 3. (zeev.)
raband, m. *- GOOD-FELLOW, m. kwelgeest, m. huisduiveltje, 0. 5 -REDBREAST, S. roodborstje (vogel), o.
Robinia, (ro-bin' -i-e), s. (plant.) wilde acacia, v.
Robing, (roob'-iiig),dw. bn. bekleedend enz.; zie ROBE, bw.
Roborant, (rob'-o-runt), bn. versterkend. *-, s. (gen.)
versterkend middel, o. hartversterking, v. *...ATION,
(-ree'-sjun), s. versterking, v.
Roboreous, (ro-bo'-ri-us), bn. van eikenhout.
Robust, (ro-bust'). *- IOUs, *-UOUS, bn., 5 -LY, bijw.
krachtig, gespierd. *--NESS, s. gespierdheid, kracht, v.
Roc, Rock, (rok), s. (Arab. fab.) reuzengier, m.
Rocambole, (rok' -em-bool), s. (plant.) Spaansche sjalot, v.
Roccellie, (rok-sel'-ik), bn. - acid, (scheik.) orseillezuur, o.
Roche-alum, (rootsj'-elum), s. (delfst.) rotsaluin, v.
Rochelle, (rotsj-el'), s. (aard.) Roehelle (Frankrijk), o.
°* -SALT, S. (scheik.) rotbelle-zont (uit potasch en soda), o.
Rochet, (rotsj'-et), s. 1. (r. k.) koorhemd (der priesters),
o.; 2. voermanskiel, v.; 3. roode zeebrasem (visch), m.
Rock, (rok), s. 1. rots, klip, v.; half-tide -, half-tij-klip
(bij laag water zichtbaar); sunken -, onderzeesche -,
blinde klip; lurking -- , rif, bank; chain of -s, rij klippen , rotsketen; 2. rots, v. graniet, o.; primary -, primitive -, oorspronkelijke rotssteen; chalk-, krijtrots; 3.
spinnewiel; 4. zeegras, 0. 5 -ALUM, S. berg-, rotsaluin,
V. *-BASIN, s. rotsbekken, a. Si-BOUND, bn. 1. aan Bene
rots geklonken; 2. door rotsen ingesloten. *_BUTTER,
s. steenboter (soort aluin), v. *- coRK, s. (plant.) bergkurk, v. * -CRESS, s. (plant.) steenkers, v. *- CROWNED,
bn. met rotsen gekroond. * -CRYSTAL. s. berg-, rotskristal, o. * - DOE, s. klipgeit, gems, v. *- FISH, s. zeegrondeling (visch), m. *-GOLD, S. steengoud, o. *-MILIi,
s. bergmelk, V. 5 -Moss, s. klip-, bergmos, o. * - OIL, S.
berg-, steenolie, V. *_PIGEON, s. rotsduif, v. *- PLANT,
s. rotsplant, v. *- RAY, s. steenrog (visch), m. *-- RIBBED,
bn. in rotsen besloten. 5 - ROOFED, bn. met rotsen overwulfd. *-ROSE, s. bergroos, v. *- RUBY, s. hoogroode
granaat(steen), m. * -SALT, s. steenzout, 0. * -SHELL, S.
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klipslak, V. *-STEEP, S. (zeev.) rotssteilte, v. *_\vooD,
S. soort asbest, steenvlas, o. *- w0RK, s. 1. grotwerk, o.;
2. rotswand, m. -MAKER, m. grottenwerker, m.
Rock, (rok), bw. 1. wiegen; schommelen; to - a child to
sleep, een kind in slaap wiegen; to - a cradle, aan een
wieg stooten, wiegen; 2. wiegelen, schudden. *-, ow.
wankelen; heen en weder schudden; the mountain -ed,
de berg schudde, - daverde. *- ED, dw. bn. gewiegd enz.;
*-ER, ('-ur), m. v. wieger, -ster, m. v. -, s. brug -, v. onderstel eener wieg, o.; without a -, ongewiegd.
Rocket,(rok'-it),s.1. vuurpijl,m. raket, o.; sky -, opgaande
vuurpijl, m.; congreve -, congrevische vuurpijl; signal-,
seinpil; 2. (plant.) rakettekruid, o.; double -, nachtviooltje; - gentle, - gallant, maagdepalm; water -, waterkers. * -MOULD, s. vuurpijlstok, m.
Rockiness, (rok'-i-nes), s. gmv. rotsachtigheid, v. (het)
rotsachtige.
Rocking, (rok'-ing), dw. bn. wiegend. *-, s. (het) wiegen. * -CHAIR, s. wieg-, schommelstoel, m. dormeuse, v.
*- HORSE, s. hobbelpaard, o. * -SHAFT, S. (stoomw.) slingeras der stoomschuif, V. * _STANDARD, S. (StOOrW.)
stang der luchtpompbalans, v. *- STONE, s. wipsteen, m.
Roekless, (rok'-les), bn. zonder rotsen, - klippen.
Rocky, (rok'-i), bn. 1. rotsig, vol rotsen, -klippen; the
- mountains, (aardr.) het Rotsgebergte (Noord -Amerika);
2. steenhard; 3. van rotssteen.
Rocoa, (ro'-ko-el, s. (plant.) orleans (zek. verfstof). o.
Rod, (rod), s. 1. roede, v.; 2. takje, o. loot, spruit; 3.
geeselroede, v.; to give the -, geeselen; I have a - in
pickle for him, (fig.) ik zal hem een kool stoven; 4. roede,
V. staf, m.; usher of the black -, (oudt. in Engeland)
stafdrager, drager van de zwarte roede; 5. herdersstaf;
6. dorschvlegel, m.; 7. gordijnroede, v.; 8. pompzuiger,
m.; air pump piston -, luchtpompstang; guide -, (stoomw.)
geleistang; connecting -. drijfstang; piston -, zuigerstang; radius -, parallelkruk; slide valve -, stoomschuifstang; truss -, steunbout (in den ketel); side -, arm;
9. peilstok, m.; 10. (Eng.) roede (= 16'/„ Eng. voet, vlak
king's -, golden-tema=5.027r),v;1(plant.
-, goudwortel; 12. fishing -, hengelroede; 13. roede,
macht, v.; 14. (Bijb.) stam, m. geslacht, o. *- HORSE, s.
(rijsch.) paard aan den disselboom, o. *- NET, s.
(jag.) snippennet, o. * -STRAP. s. karwats, v.
Rode, (rood), vt reed enz.; zie RIDE, ow.; tide -, (zeev.)
op stroom geankerd.
Rodent, (ro'-dent), bn. knagend. 'f-. s. knaagdier (als
de rat enz.), o.* -IA.(- den'-sji-e), s.mv. knaagdieren,o. mv.
Roderick, (rod'-e-rik), m. Roderik (m. n.).
Rodolph, (ro'-dolf), s. Rodolf, Rudolf (m. n.).
Rodomont, (rod'-o-munt), m. praalhans. locher, zwetser, m. * - ADE, (-munt'-id), s. pralerij. pocherij, v.
gezwets, o. -, ow. pralen, pochen, zwetsen. *-ADIST,
(-ed'-ist), *- ADOR, (-ed-ur), m. praler, grootspreker, m.
Roe, (ro), s. 1. (viscli)kuit, v.; soft -, hom; 2. reebok,
m.; 3. hinde, v. 5 -BUCK, s. reebok, m. ; a - of the first
head, een reebok in het vierde jaar; a fair -, een reebok
in het vijfde jaar *- CALF, s. ree-, hertekalf, o. *- STONE,
s . (delfst.) versteende schelp, v.
Roed, (rood), bn.•met kuit; soft -, met hom (van visschen).
Rogation, (ro-ghee'-sjun), s. (r. k.) bede, litany, v.
* -DAYS, S. mv. de (drie) biddagen. - kruisdagen, m.
mv. *-WEEKS. bid-, kruisweek (vóór Hemelvaartsdag),v.
Roger, (rodsj'-ur`, m. Roger, Rudig (m. n.).
Rogue, (roogh), m. schelm, schavuit, spitsboef ; guit,
grappenmaker, spotvogel, slimme guit, m.; poor -,
arme drommel. *-, m. v. (recht.) landlooper. -ster, m. v.
* _'S YARN, S. (zeev.) witte draad in touwwerk geweven
(om het te onderkennen), m.
Rogue, (roogh), ow. (w. g.) 1. rondzwerven; 2. schelmerijen plegen. *-HOUSE, S. tuchthuis, o. *- RY, ('-e-ri), s.
(-ies), 1. schelmerij, bedriegerij; 2. guiterij; 3. (recht.)
landlooperij, V. *-SHIP, s. (fig.) guiterij, spitsboeverij, v.
Roguish, (roogh'-isj), bn., *- LY, bijes. 1. schelmsch, bedrieglijk; a - action, een schelmachtige daad; 2. guitachtig, schalksch; a - eye, een schelmsch oogje. *- NEss,
s. 1. schelmachtigheid, spitsboeverij; 2, guitachtigheid,
schalkschheid. v.
Roguy, (roogh' -i), bn. guiterig, schalksch.
Roil, (rojl), bw. 1. verontrusten; 2. opstoken. *- ED,
(rojid), dw. bn. verontrust. *- ING, dw. bn. verontrustend. -, s. (het) verontrusten. *- Y, (' -i), bn. 1. troebel;
2. onrustig.
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Roin, (rojn), s. (gen.) schurft, v.
Roast, (rojst), *ER, ('-ur), ow. razen, tieren. * - ERER,
('-e-rur), m. levenmaker, razor, tierder, m. * - ERLY,
('-ur-li), bn. en bijw. razend, tierend. * -ERING, ('-e-ring),
dw. bn. tierend, razend. -, s. (het) razen.
Roke, (rook), s. damp, mist, rook, m. ...Y, (' -i), bn.
dampig, mistig.
Roll, (rol), s. 1. (het) rollen, gerol, o.; to have a -- down,
naar beneden rollen; 2. rol, v.; brimstone in -s, zwavel
in staven; a - of parchment, (kh.) een rol perkament
(12 vellen); a huge - of handkerchief about his neck, een
dikke das om zijhen hals gewikkeld; 3. (gen.)vetgezwel,
o. -klier, v.; 4. broodje, kadetje, o.; French -, Fransch
broodje- 5. gebakje, o.; 6. karot(tabak); 7. reeks, opvolging; 8. (recht.) rol, lijst, tabel; 9. (mil.) wachtlijst, v.;
to call the -, appèl houden; 10. geroffel (van de trom),
o.; 11. (zeev.) scheepsrol, v.; to put on the -s, op de rol
brengen; to strike o,$ tjee -s, van de rol schrappen; woodee
-, splitshoorn; 12. (zeev.) (het) slingeren; 13. (wev.)
streng, worst ; 14. pletrol (voor metaal); 15. (landb.) egge;
16. hoofdwrong, v.; 17. valhoed, m.; 18. (bk.) krul, v.
sieraad, o.; 19. - and chain, (kh.) soort wollen lijnwaad.
*-s, mv. archieven, jaarboeken, o. mv.; -'s house,
-'s court, -'s chapel, kanselarijhof (soort vredegerecht);
master of the -s, rechter in het kanselarijhof. *-BUTTER,
s. kluit boter, v. *- BRIMSTONE, S. zwavelstaafv.* -CALL,
*-CALLING, s. (mil.) appèl, o. aflezing der troepen, v.
* -FRAME, S. (wev.) rol-raam, o. *- L iAD, s. lood in rollen,
0. * -MUSTER, S. (mil.) monsterrol, v. * - TOBACCO, S.
tabak in rollen, - karotten.
Roll, (rol), bw. 1. rollen, doen rollen, wentelen; to --- the
eyes, de oogen laten rollen; the ocean -s its billows to
the shore, de oceaan doet zijne golven kustwaarts rollen,
to - one's self, zich wentelen; 2. draaien; wenden; 3.
rollen, wikkelen (om); 4. (deeg) plat rollen; 5. pletten;
6. (landb.) eggen; 7. (met bijwoorden), to - away, weg-,
heenrollen; to - back, terugrollen; to - in, naar binnen
rollen; to - out, naar buiten rollen; to - round, omrollen, omwikkelen; to - up, op-, opwaarts rollen; to one's self up, zich wikkelen in, zich oprollen.
Roll, (rol), ow. 1. rollen; he -ed down the banks like a
hedgehog, hij rolde van den steilen oeverkant als een
stekelvarken; 2. zich wentelen; 3. - on, wentelen,
draaien (op); 4. slingeren. he speelbal zijn van; to in money, zwemmen in het geld; 5. zich wikkelen
(om); 6. plat worden (onder eene rol); 7. (fig.) draven,
rennen (in den geest); 8. (zeev.) opgaan (aan de spil);
9. (mil.) roffelen; 10. (met bijwoorden), to - about
rondslingeren; to - along, voortrollen; the day -ed
along, de dag spoedde ten einde; to - away, heenrollen;
to - back, terug-, achterwaarts rollen; to - on, verder
rollen; zie ROLL, bw. 7. *- ED, (rold), dw. bn. gerold enz.
Roller, (rol'-ur), s. 1. rol, v. cylinder, m.; carrying -,
weefrol; to run on -s, op rollen loopen; 3. zwachtel, m.
luur; 4. pletrol; 5. trommel, v.; 6. (stoomw.) rondsel,o.;
7. (zeev.) kabelaring-rol, v.; 8. roller (golf eener branding), m.; 9. (heelk.) verbandlinnen, o.; 10. Duitsche
papegaai (vogel), m.; 11. -s, mv. zadelriemen, m; mv.
* -BLIND, S. rolblinde, v. *- BUCKLES, S. mv. rolgespen,
V. mV. * -CLOTH, S. zadelkussen, 0. * -GIN, S. (spinn.)
rolhekel, m. *= TOWEL, s. roldoek, m.
Rollick, (rol'-ik), ow. zich dartel zwenken en draaien.
* -ING, dw. bn. dartel zwenkend.
Rolling, (rol'-ing), dw. bn. rollend enz.; a - stone
gathers no moss, (spr.) twaalf ambachten dertien ongelukken; the - year, het loopende jaar; - motion, slingerende beweging; - hitch, (zeev.) vastmaking met een
staart, ankerboeitouw, o.; - sea, golvende zee. *-,
s. (het) rollen enz.; zie ROLL. *-BOARD, S. rolhout, o.
C -CHAIR, s. rolstoel, m. *- CIRCLE, s. (stoomw.) rolcirkel, m. *-COLLAR, s. rol-, Spaansche kraag, m.
CHINE, *MILL,
*-MILL, S. pletmolen, m. * - PIN, s. rolplank
voor deeg, v. *- PRESS, S. cylinder-pers, v. *- TACKLE, S.
(zeev.) stoottalie, v.
Rolly-pooly, (rol'-i-poel'-i), s. (soort) balspel, o. (het)
knikkeren in het kuiltje.
Romage, (rom'-idsj), zie RUMMSSAGE.
Romagna, (ro-men'-je), s. (aardr.) Romagna (Italië), o.
Romaic, (ro-mee'-ik), s. nieuw-Grieksch (taal), o.
Romal, (ro-maol'), s. (soort) zijden zakdoek, m.
Roman, (ro'-mun), bn. Romeinsch, Roomsch; - catholic,
Roomsch-katholiek; - cement, Romeinsch cement; -
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nose, Romeinsche -, arendsneus; - candles, lichtkogels;
- balance, (zeev.) instrument om touwwerk te beproeven. -, m. V. Romein, m. Romeinsche (vrouw). *-, s.

(drukk.) romeinletter, v.
Romance, (ro-mens'), s. 1. roman (inz. historisch), m.
verdicht verhaal; 2. (fig) verdichtsel; 3. Romaansch
(middeleeuwsche taal van Zuid-Frankrijk), o.; 4. (muz.)
romance, v. *- READ, bn. doorvoed met romanlectuur,
belezen in romans. *-WRITER, m. v. romanschrijver,
-schrijfster, m. v.
Romance, (ro-mens'), ow. 1. romans schrijven; 2. (fig.)
(iets) verdichten. *- D, (-mensd'), dw. be. verdicht.
*-R, ('-ur), m. v. 1. romanschrijver, -schrijfster: 2.
verdichter, leugenaar, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. 1.
romans schrijvend; 2. verdichtend; - tale, verdicht
verhaal; a - historian, ontrouwe geschiedschrijver. -,
s. 1. (het) verdichten; 2. romanlectuur, v.
Romancy, (ro-men-sie), bn. romantiEch.
Romanesque, (ro-men-esk'), s. 1. Proveneaalsch (taal),
o.; 2. Romaansche bouworde, v. *-. bn. 1. (kunst en
lett.) tot de verdichting -, tot den romanstijl overhellend; 2. overdreven, dwepend, romanesk.
Romania, (ro-mee'-ni -e), s. (aardr.) Rumenië (Moldavié
en Wallachije), o.
Romanism, (ro'-me-nism); s. roomsch- katholieke godsdienst, m. *...IST, ('-ist), m. v. roomsch- katholieke, m. V.
*...IZE, ('-ajz), bw. 1. tot 'iet katholicisme overhalen;
2. met Latijnsche spreekwijzen opvullen, romaniseeren.
-, ow. als roomsch- katholieke leven. -D, ('najzd), dw.
bn. geromaniseerd enz.; Zie ROMANIZE, bw. en ow. *...ING,
dw. bn. romaniseerend enz. --, s. (het) romaniseeren enz.
Romansh, (ro-mensj'), s. taal der Grauwbunders (Zwitserland), v. Romaansch, o.
Romantic, (ro men'-tik), bn., C -ALLY, ('-tik-e-li), bijw.
1. romantisch; 2. romanachtig. *-isn, ('-ti-sism), *_NEss,
s. (het) romaneske.
Romanzovite,(ro-men' -zo-wajt),s. soort granaat(steen),m.
Rome, . (room), s. (aardr.) Rome (Italië), o.
Romelia, (ro-mi'-li -e), s. (aardr.) Rumelië (Turkije), o.
Romeine, (ro'- mi' -ien), s. (scheik.) antimoniumzout, o.
Romepenny, (room'-pen -i), *...scoT, (room'-skot), s.
St.-Pieterspenning (belasting door de geloovigen aan den
paus opgebracht), m.
Romish, (room -isj), bn. roomsch. *...IST, M.V. roomschkatholieke, m. v.
Romp, (romp),v. wilde -, losse deern, v. f-, s. lompe grap,
grove stoeierij, handdadigheid, v. *-, ow. grof -, wild
stoeien. * - ING, dw. bn. grof -, wild stoeiend. -,
s. (liet) grove stoeien, stoeierij, v. 5 -ISH, ('-ij), bn.,
-LY, bijes. uitgelaten, dartel. -rvEss, s. uitgelatenheid,
dartelheid, v.
Rompu, (rom'-pj oe), *..•PEE, (- pie'), s. (wap.) gebroken
schild, o. - balk, m.
Ronces, (ren'-sis), s. (plant.) braambeziestruik, m.
Rondeau, Rondo, (ron-do'), s. rondeel (soort kort
versje), o.
Rondel, (ron'-dil), s. (vest.) rond terentj e, - werk, o.
Rondle, (run'-ol), s. ronde klomp, m. - massa, v.
Rondure, (ron' -djoer), s. rond, o. kring, m.
Ronfleur, (ron-floer'), s. (mil.) twaalfponder (kanon), m.
Rong, (rong), vt, en vdw. (oudt.) zie RING, ow.
Ronion, (run' jun), s. (gem.) kleine -, dikke vrouw, v.
dikkertje, o.
Bont, (runt), s. dwergdier, o.
Rood, (roed), s. 1. vierde deel van een Eng. akker (=10
aren) ; 2. kruis; 3. heiligenbeeld; 4. reliquiekastj e, o.
the holy - days, de kruisdagen. *- LOFT, s. kruisgalerij
(in eene kerk), v. *- Y, (' -i), bn. (gem.) grof.
Roof, (roef), s, 1. (bk.) dak, o.; false -. kap; projecting
-, afdak; gable -, nok; ogee -, plat dak; hip -, dak
pointed -, geveldak met twee schuinsche-verhogin;
zijden; flat -, terrasvo.mig dak; 2. (zeev.) scheepskap,
v.; - of the galley, kombuiskap; 3. (fig.) gewelf, o.;
the - of heaven, het hemelsche gewelf; 4. (ontl.) verhemelte, o.; 5. imperiale (boven eene koets); 6. (zeev.)
keuring, v. 5 -TILE, s. dakpan, V.*-TREES, S. mv. (zeev.)
schaarstokken, m. mv. *-woRx, s. dakwerk, o.
Roof, (roef), bw. 1. van een dak voorzien, dekken;
to .- in a house, een huis dekken; 2. beschutten, bewaren. * - ED, (roeft), dw. bn. gedekt enz.; zie RooF, bw.
-, bn. gewelfd; low - room, kamer met lage zoldering.
*-INp, dw. bn. dekkend enz. -, s. 1. (het) dekken
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enz.; zie RooF, bw.; 2. daksparren, v. mv. -SLATES,
s. mv. dakleien, v. mv.
Roofless, (roef'-les), bn. 1. zonder dak; 2. (fig.) zonder
toevlucht, verlaten.
Roofy, (roef'-il), bn. gedekt (met een dak).
Rook, (roek), m. 1. kauw, m. zaadkraai (vogel), v.; 2.
(schaaks.) toren, m. kasteel, o.; 3. schelm, schurk, m.
*_, ow. en bw. bedriegen, schelmerij plegen. *- ED,
dw. bn. bedrogen. *- ERY, ('-ur-i), S. kauwennest, o.
* -ING, dw. dn. bedriegend. -, s. (het) bedriegen, schel
Y, (' -i), bn. vol met kauwen.
-merij,v.*
Room, (roem), s. 1. plaats, ruimte, v.; there is -, er is
plaats; to give -, to make - for, ruimte maken voor;
to afford - to, toelaten om (ook fig.); in the - of, in
plaats van; 2. (fig.) plaats, gelegenheid, reden, v.; there
is no - for to doubt (for doubting), er bestaat geene reden
te twijfelen; they saw no - for fears, zij zagen geene
oorzaak hoegenaamd om te vreezel ; to have - to, gelegenheid hebben om; to give -- to, reden geven tot,
- om; 3. kamer, v. vertrek. o.; to clean the -, de
kamer schoonmaken, - doen; I went to my -s, ik ging
naar huis; go to your -, ga naar uwe kamer; bread
-, (zeev.) broodkamer; gun -, konstabelskamer; powder
-, kruitkamer; engine -, (stoomw.) machinekamer; 4.
werkplaats; 5. werf (in eene mijn); 6. (zeev.) kooi, v.;
cook -, kombuis; fling -, plaats waar de kardoezen
worden gevuld; sail -, zeilkooi; sea -, ruimte onder
de lij; slo, j -, plunjehok; spirit -, spiritusruim; steward's
-, bottelarij ; 7. (stoomw.) steam -, stoomruimte.
Room, (roem), ow. wonen. eene kamer hebben. *- AGE,
('-idsj), s. ruimte, V. *-ER, ('-ur), s. (zeev.) breed -,
ruim schip, o. 0 -FUL, ('-foal), bn. 1. vol met kamers;
2. ruim. -, s. kamervol, v. * - ILY, ('- i- li), zie RoowY.
* -INEss, (' -i-nes), s. uitgebreidheid, ruimte, v. (het)
ruime. *- Tx, s. ruimte, v. * - THY, * -Y, (' -il), bn. ruim,
uitgebreid.
Roop, (roep), s. heesch-, schorheid, v. *- Y, bn. heesch,
schor.
Roost, (roest), s. vogelrek, stokje (in eon kooi), o.; to
go to - zich op het stokje zetten; (fig.) te bed gaan;
to be at -, zitten (van vogels); (fig.) te bed liggen. *-,
ow. 1. op den stok zitten (van vogels), opzitten; 2. nes
*- ER, ('-ur), m. huishaan, tamme vogel, m. *- ING,-teln.
dw. bn. op stok zittend enz.; Zie ROOST, Ow.
Root, (roet), s. 1. wortel, m.; to take -, wortel schieten,
zich inwortelen; to strike deep -s, diepe wortels schieten; 2. (fig.) grond, grondslag, m.; deep to the -s of hell,
tot in de diepte der hel; 3. (fig.) oorsprong, stam, m.
bron, v.; the - of several families, de stamvader van
verscheidene geslachten; the - of all evil, de bron -,
wortel van alle kwaad; 4. (wisk.) wortel, m.; square-,
cube -, vierkants-, kubiekwortel; to extract a -, worteltrekken; 5. (plant.) wortel, m. peer, v.; migratory -,
wortelplant; sweet -, zoethout; - of scarcity, mangel
grondtoon, m. ° -BOUND, bn. 1. wortel--wortel;6.(muz)
vast; '2. als vastgegroeid. * -BUILT, brr. uit wortels
gebouwd. *-EATER, s. dier van wortels levend, wortel etend dier, o. * -GLASS, s. bloembollenglas, o. 5 -$OU5E,
s. 1. huis van wortels gebouwd, o.; 2. bewaarplaats van
wortels, v. * - LEAF, S. (plant.) wortelblad, 0. *_PEDUNCLE,
s. wortelbloemsteel, m. *- STOCK, s. wortelstam, m.
Root, (roet), ow. 1. wortelen, wortel schieten; 2. wroeten
(in de aarde). *-, bw. doen wortelen; to be deeply -cd
in, diep geworteld zijn in; to - up, out, uitroeien,
ontwortelen. 5 -ED, dw. bn. geworteld enz.; zie ROOT,
ow. en bw. -, bn., -LY, bijw. ingeworteld; he stood to the spot, hij stond als op de plek vastgenageld; a =aversion to, een ingewortelde afkeer van. -NESS, s.
(het) ingewortelde. *- ER, ('-ur), m. v. 1. die doet inwortelen; 2. uithaler -, uithaalster van wortels, ontwortelaar, -ster, m. v. ° - ING, dw. bn. wortelend enz. -,
s. (het) wortelen, - wortel schieten enz.; zie RooT, ow.
en bw. *- LET, ('-lit), s. worteltje, o. *- Y, (-il), bn. wortelig, worteldragend.
Ropalic, (ro-pel'-ik), bn. knotsvormig.
Rope, (roop), s. 1. touw, o.; binding -, bindtouw; skippiny -, springtouw (om touwtje te springen); to be on
(upon) -, to be on to the hig h -s,op zijn dreef zijn, een hoogera
toon aanslaan; to give - to, den teugel vieren aan; 2.
(zeev.) touw, touwwerk, o.; black -, geteerd touw; boat
-, vanglijn'; breast -, buikseizing; buoy -, boeireep;
cant -, relieving stop -, teertouw; cat -, katlooper; coil
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01 a -, tros; davit -, ophouder van den kipstut; side
-, valreep; foot -, paard; fool bolt -, onderlijk; foul
-, onklaar touw; guess -, tail -, boegseertouw; head
-, voortouw; hawser laid -, drie -, vierstrengstouw;
head -, ralijn; heel -, uithaler van den boegspriet; jib
top -, uithaler van het kluifhout; lasting -, leng; leech
-, staande lijk; muzzly -, sloptouw; netting -, 12 tot
15 garens-lijn; parcel, - rakketouw; pass -, tros om den
romp; painted -, geslurpt touw; port -, poortschinkel;
ring -, strop; slip -, stern -, achtertouw; spunge -,
touwwisscher; staple -, touwwerk van de beste soort;
strand of a -, streng; stranded -, touw waarvan een
streng gesprongen is; tiller -, stuurreep; top -, sten
tow -, sleeper; waist -, kondwachter; warp--gewindrp;
ing -, jaagtros; yard -, nopper; to point a -, een end
slurpen; man the -! valreepsgasten! 4. ingewand, o.; 5.
uitgeperste druiven, v. mv.; 6. verwaaid duinzand, o.; 7.
rist (uien), v. * BANDS, S . mv. rabanden, m. mv. *-BARREL, * -ROLL, s. draaiende rol (om de touwen te winden), v . * -BEAR, s. ruige mat, touwmat, v . * -DANCER,
m. v. koordedanser, -es, m. v. * -GRASS, s. parelgras, o.
* -HOUSE, s. touwslagerij, v. * -LADDER, S. touwladder.
V. * -MAKER, m. touwslager, m,; -'s end, oog aan een
touw . * -MAKING, s. (het) touwslagen . * -RIPE, bn. (fig.)
rijp voor de galg. -, s. touwslagers -slee, v. * -TRICK,
s. galgestrik, m. -stuk, o. *-WALK, * -YARD, s. lijnbaan,
v. * -WEED, S . (pladt.) winde, V. * -YARN, S . kabelgaren, o.
Rope, (roop), ow. tot draden trekken, kleverig zijn.
s. (-ies), 1. touwslagerij, v.; 2. galgestreek, m. *...PINESS, S.
kleverigheid, slijmigheid, v.
Ropy, (roop -i), bn. kleverig, taai.
Roquelaur, (rok'-i-loor), s. (oudt.) soort lange mantel, m.
Roral, (ro'-rul), bn. 1. tot den dauw behoorend; dauw...;
2. bedauwd. .. RATION, (- ree' -sjun), s. (het) dauwen.
... RID, ('-rid), bn. dauwig, bedauwd. *... RIFEROUS, (-rif'
-rus), bn. dauw-voortbrengend. *... RIFLUENT, (-rif'-ljoe--e
ent), bn. van dauw bedropen.
Rorqual, (ror'-kwol), s. groote Noorsche walvisch, m.
Rory, (ro'ri), s. (vork.) Roderik (m. n.). *--^, bn. bedauwd.
Rosaceous, (ro-zee'-sjus), bn. roosachtig. *...ACIc, (-zes'ik), bn. (scheik.) - acid, piszuur.
Rosalgar, (ro-zel'-ghur), s. (verw.) rusgeel, o.
Rosalia, (ro-zee'-li-e), s. 1. (gen.) roodvonk, o.; 2. Rosalia (v. n.).
Rosamund, (rooz'-e-round), v. Rosamunde (v. n.).
Rosary, (ro'-ze-ri), s. 1. rozentuin, m. -bed, o.; 2. (r. k.)
rozenkrans, m.
Roscid, (ros'-id), bn. van dauw; dauw...
Roscoe,(ros'-ko), m. Roscoe (Eng. geschiedschrijver, 1752
-1831), m.

Roscommon. (ros-kom' -un), m. (graaf. Eng. dichter
1633-1684), m.

Rosasolis, (ro'- zo -so' -lis), s. 1. zonnedauw; 2. rosolis
(fijne overgehaalde brandewijn), m.
Rose, (rooz), s. 1. roos (bloem), v.; canine -, dog -,
egelantier; damask -, roode roos; monthly -, maandroos;
moss -, mosroos; mush -, muskusroos; Guelder -, witte
hazelaar (struik); - of heaven, lychnitis, lichtplant;
- of Jericho, roos van Jericho; under the -, (fig.) in
het geheim, sub rosa; 2. roosje, o. rozet, v.; 3. Rosa,
Rosette (v. n.); 4. -s, mv. zeesterren (schelpen), v. mv.;
5. (zeev.) hart van de brandspuit, o.; 6. (stoomw.)
flesch op de injectiepijp, v. * -BAY, * -LAUREL, S.
oleander, m. laurierroos, v. *-BUD, s. rozeknop, m.
*-Busra, s. rozenstok, m. -boschje, o. *-CAKE, s. rozen
CAMPION, s. pioene, fluweelroos, v . * -CAUL --koej,.*

s.

V. * CHAFF

s.

m.

ER,
PION,
goudkever,
anemoon,
-CHESNUT, s. kastanjeroos, v. Indisch ijzerhout, o.
-CnlEKED, -FACED, bn . met rooskleurige wangen .
*-COLOR, S. rozenkleur, -verf, v . -ED, bn. rooskleurig, -vervig. * _COPPER, s. rooskoper (zuiver koper), o.
-DIAMOND, s. rozet, kunstroos, V. *_GALLS, S. riet schurft, v . -GARLICK, s. rozen -look, o. 5 -HEAD, s.

*
*

*

*

5

zen - azijn, m. *-WATER, s. rozenwater, 0. *- WATERPEAR, s. rozenpeer.*-wooD, S. rozen-, palissanderhout,o.
*-WORK, S. (bk.) rozetten, v. mv. sieraden, o. mv.
5 -WINDOW, S. (bk.) rozetvenster (met driehoekige vakken), o. *-WORT, s. rozewortel, m.
Rose, (rooz), vt stond op enz.; zie ais, ow.
Roseal, (ro'-zi-ul), bn. als roos (riekend, smakend).
Roseate, (ro'-zi-et), bn. 1. met rozen versierd, vol rozen;
2. roosachtig; - woman, vrouw met rozentint. *-, s.
rozenzalf, -olie, v.
Rosed, (roozd), bn. (Shak.) rooskleurig, roze, rosé.
Roselite, (rooz'-lajt), s. (scheik.) kobalt-arsenik, o.
Rosellate, (roz'-e-let), bn. roosvormig.
Rosemary, (rooz'-me-ri), s. rozemarijn, v.
Roseola, (ro-zi'-o-le), s. zek. stijf glanzig lijnwaad, o.
Roset, (ro' -zet), s. 1. roosje, o.; 2. rozet, v. ; 3. (very.)
rozenrood; 4. rood krijt; 5. roosje (diamant), o.
Rosetta, (ro-zet'-te), s. 1. Roosje, Rozette (v. n.); 2.
(aardr.) Rozette (haven aan den Nijl), v. *-wooD, S.
Oostindisch rozenhout, o.
Rosicrucian, (ro-zi-kroe'-sjun), m. rooskruis (zek. sekte),
m. *-, bn. tot de rooskruizen behoorend.
Rosier, (ro'-zjur), s. rozestruik, egelantier m.
Rosin, (ros'-in), s. 1. hars, vioolhars, v.; white -, witte
hars; 2. kolofaan, gezuiverde hars, v. * -WEED, s .(plant.)
harskruid, o.
Rosin, (ros' -in), bw. harsen, met hars bestrijken.
Rosiness, (ro'-zi -nes), s. roosachtigheid, v. rozentint, m.
Rosiny, (ros' -in -i), bn. harsachtig.
Bosland, (ros' -lend), s. 1. heideland, o. - grond, m.; 2.
moeras, o.
Rosmarine, (ros' -me-rien), s. rozemarijn, v.
Ross, (ros), s. (plant.) ruwe bast, m . * -EL , ('-el), s. (landb.)
mulle grond, m . * -ELLY, ('-el-li), bn. licht, mul. * -ET,
('-it), s. soort vleermuis. v.
Rossignol, (ros' -sig -nul), s. nachtegaal, m.
Rostel, (ros'-til), s. (plant.) wortelkiem, v. * -LATE,
('-let), bn. met wortelkiemen . * -LIFORM, (- tel'-li- form),

bn. wortelkiemvormig.
Roster, (ros' -tur), s. (mil.) reglement, o. dienstrooster, m.
Rostral, (ros' -trul), bn. met (scheeps)snebben, snebvormig. *... TRATE, ('-tret), -D, ('-trot-id), bn. (plant.) met
snebben, gesnebd. *... IFORM, ('-i-form), bn. snavel-, sneb

5 ...uM, ('-trum), s. 1. scheepssneb, v.; 2. snavel,-vormig.
bek, m.; 3. -s, mv. (bk.) snebvormige versierselen, o.
mv.;4. (Rom. gesch.)volks-spreekgestoelte(in het Forum),
o.; 5. hals (van een distilleerkolf), m.; 6. (heelk.) bek
-vormige
schaar, snebtang, v.
Rosulate, (ro'-zjoe-let), bn. als rozebladeren.
Rosy, (ro'-zi), bn. 1. roosachtig; 2. rosé; 3. hoogrood; cheeks, hoogroode wangen. *-BOSOMED, bn. met roos
-kleurigbost, vanezm.*-cxEK,sron
wang, v . * -COLORED, bn. rooskleurig. 5 -CROwNED, bn.
met rozen bekranst. * -DROP, s. (gen.) roode puisten v.
mv. venus-puistjes, o. mv. * -FINGERED, bn. met rozen
-vinger
. * -HUED, bn. met rozentint.
Rot, (rot), s. 1. verrotting, v.; 2. verrot deel, o.; 3. (het)
wormstekige, bederf (in hout); dry -, vuur (in hout);
4. (veearts.) schapenpokken, v. mv. *-, ow. verrotten,
vervuilen. *-, bw. doen verrotten.
Rota, (ro' -te), s. 1. rota (opperst gerechtshof te Rome);
2. (Eng. gesch.) naam van een politieke club onder
Karel I.
Rotalite, (ro'- te -laj t), s. soort versteende schelp, v.
Rotary, (ro' -te ri), bn. wentelend, draaiend.
Rotate, (ro'-tet), ow. wentelen, draaien (om eens as).
*-D, ('-id), dw. bn. gewenteld. *... ING, dw. bn. wente lend. - , s. (het) wentelen. *... ION, ( - tee' - sjun), s. 1.
wenteling, draaiing, v.; 2. omloop, kringloop, m.; 3.
beurtwisseling, v.; in -, by -, beurtelings; - of cropping,
(landb.) beurtelingsche bepoting, v. *... rvE, (ro'- te -tiv),
bn. wentelend. *...o-PLkNE, bn. (plant.) wiel -, radvormig.

*...OR, (-tee'-tor), s. (ontl.) ooglonkspier, v. *...OUIES,

(ro' -te -to -ris, s. (nat. gesch.) wielvormige infusie - diertjes,
(stoomw.) rooster der injectiepijp, m. *-HUED, bn. met
0. mv. 5 ...ouY, ('- te -ri`) bn. 1. wentelend, omloopend; rozentint. *-KNOT, S. (zeev.) Turksche knoop,m. * --LIP engine, (stoom.) ronddraaiende machine; - pump, centriPED, bn. met rozenlippen . 5 -LUPINE, S. (plant.) baarfugaalpomp; - muscle, (ontl.) wentelspier; 2. beurtedige wolfsboon, v. *- MALLOW, s. rozen - maluwe, v.
lingsch, afwisselend.
* - NOBLE, s. rozenobel (oudt. Eng. gouden munt = f 10
Ned. ongev.), m . * -PINK, * -LAKE, s. rooskleurig lak, Rotchet, (rot'-sjit), s. roode zeehaan (visch), m.
- vernis, o. *- QUARTZ . s. (delfst.) rozen-, melkkwarts, Rote, (root), s. 1. gewoonte, v. slag, m. hebbelijkheid,
routine, v.; by -, uitwendig, van buiten; 2. (muz.) soort
0. *-ROOT, s. huislook, o. * -TREE, s. rozeboompje,
lier , harp, v.; 3. (het) werktuiglijk opzeggen -, herhalen
0. * -TRIBE, S. familie van rozen, v. 5- VINEGAR, S. r0-
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van woorden. *-, ow. beurtelings aftreden. *-, bw. 1.
door gewoonte -, door routine aanleeren, zich eigen maken; 2. van buiten leeren.
Rother, (roth'-ur), S. (zeev.) roer, o. *- BEASTS, S. mv. rund -,
horenvee, 0. * -NAILS, S. mv. (scheepsb.) roernagels, -bouten, m. mv.
Rothoffite, (roth'-of-fajt), s. (delfst.) soort granaat, in.
Rotifer, (ro'-ti-fur), S. zek. infusie - diertje, o.
Rotted, (rot'-id), dw. bn. verrot.
Rotten, (rot'-tun), bn., * - LY, bijw. 1. verrot, bedorven;
to get -, verrotten; to smell -, bedorven rieken, - luchten; a - teeth, een verrotte tand; - wood, wormstekig
hout; a - egg, een vuil ei; 2. stinkend; 3. etterend; 4.
vervallen, uitgeleefd .*-BOROUGH,s.vervallen burchtvlek
(met behoud van afvaardiging naar het parlement), v.
* -CHEESE, S. oude kaas, v. * - STONE, S. Engelsche trippelaarde, v. *_Hi, • soort graniet, o.
Rottenness, (rot'-un-es), s. 1. verrotting, v. bederf, o.;
- o/' the bones, (gen.) beenvraat; 2. wormstekigheid, v.;
- in timber, verrotte knoesten in hout.
Rotting, (rot'-ing), dw.bn. verrottend.* -,s.(het)verrotten.
Rotula, (rot-sju-le), s. knieschijf, v.
Rotund, (ro-tund'), bn. rond, kringvormig. 5 -IFOLIOUS,
(- i -fo'- li -us), bn. (plant.) rondbladerig.
Rotunda, (ro-tun'-de), *...Do, s. rotonde, v. rond gebouw, o. *...ITY, ('- i- ti), (-ice), *...NESS, S. rondheid, v.
Rouble, Zie RUBLE.
Roucou, (roe' -koe), s. orleaanboom, m.
Roué, (roe'-ee), m. oude wellusteling, oude bon-vivant, m.
Rouge, (roesj), bn. rood. *-, 1. rood, blanketsel, o.;
2. - et-noir, rouge-et-noir (hazardspel). *-, bw. ow.
(zich) blanketten. *- D, (roesjd), dw. bn. geblanket.
Rough, (ruf), bn., *- LY, bijw. 1. ruw, grof; - cloth,
ruwe stof (lijnwaad); - skin, ruwe huid; - to the touch,
ruw op het gevoel; 2. hobbelig, scherp, ongeschaafd;
- board, ongeschaafde plank; - road, hobbelige weg;
3. onbewerkt; - diamond, ruwe diamant; - copy, ruw -,
eerst opstel; - sketch, ruwe schets; - guess, globale
berekening; 4. gestreng, rauw; - weather, ruw weder;
- sea, hooge zee; 5. scherp, wrang; - wine, wrange
wijn; - taste, scherpe smaak; 6. hard (voor het gehoor);
a - horse, (rijsch.) een paard hard in den bek; 7. ruw,
onbeschaafd, gestreng; 8. hevig, heftig; a - assault, een
hevige aanval; a - remedy, (gen.) een hevig middel; the
- rider, de pikeur; 9. verschrikkelijk; ijselijk; 10. wanordelijk; 11. bezet (met stekels); 12. borstelig, harig.
*-BIND-WEED, S. doornachtige lelie, v. *-CAST, s. 1.
schets; 2. pleistering, v. (het) volgooien. -, bw. 1.
schetsen; 2. uit den ruwe gieten; 3. (mets.) pleisteren, volgooien. -ING, dw. bn. ruw schetsend, pleisterend, volgooien. *- COAT, ow. pleisteren, volgooien.
* -DRAUGHT, S. 1. ruwe schets, v.; 2. eerst opstel, o.
*-DRAW, bw. ontwerpen, schetsen. * -DRAWN, dw. bn.
ontworpen, geschetst. * -FOOTED, bn. ruigpootig (van
duiven). *-GRINDER, S. slipbord, o. plaat (der glasslijpers), v. *-HEW, bw. 1. uit den ruwe behouwen; 2.
(fig.) schetsen. * -HEWN, dw. bn. ruw, behouwen. -,
bn. onbewerkt, ruw, grof, (ook fig.). *-LEAFED, bn.
ruwbladerig. *-MAST, *-TREE, S. (zeev.) ruwe mast, m.
*-RIDER, in. afrijden van paarden, m. *- snoD, bn.
(rijsch.) scherp gehoefd (voor het ijs). * -TIMBER, S. ruw
hout, o. *-WALL, s. ongepleisterde -, ongevoegde muur, m.
-, bw. (mets.) volgooien (een muur). *-WATER, s. hooge -,
holle zee, v. *-woRK, s. grof werk, o. -, bw. uit den
ruwe bearbeiden. * -WROUGHT, dw. bn. ruw bearbeid.
Rough, (ruf), bw. 1. ruw -, grof maken; 2. schetsen, aanleggen; 3. - down, afschaven; 4. - it, zich aan honger
en dorst enz. gewennen; to - it out, tot het einde
dulden, doorstaan; 5. (rijsch.) afrijden (een paard).
Roughen, (ruf'-n), bw. 1. ruw -, grof maken; 2. (fig.)
verharden; 3. to - down, uit den ruwe bewerken. f -,
ow. ruw worden. 5 -ED, (ruf'-ud), dw. bn. ruw gemaakt
enz. 5 -ING, (ruf -ning), dw. bn. ruw makend enz. -,
S. (het) ruw maken.
Roughing, (ruf'-ing), dw. bn. ruw makend. *-, bn.
schetsend. *-, s. 1. (het) ruw maken enz.; zie ROUGH;
2. -s, mv. nalezing (van gras), v.
Roughish, (ruf'-isj), bn. ruwachtig.
Roughness, (ruf' -nis), s. 1. ruwheid, grofheid; 2. wrangheid; 3. hardheid (van toon, van verf); 4. barschheid,
ruwheid (van wezenstrekken); 5.gestrengheid(van tucht),
V.;

6. geweld, o. woede; 7. barheid (van het weder); 8.
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onbeschaafdheid, v.; 9. ruwe aanleg, m. - schets, v.; 10.
grofheid (eener stof enz.), v.
Bought, (root), vt bereikte; zie REACH. *- s, s. (werkt.)
voorspinsel, o. * - MILL, S. voorspinmolen, M.
Rouleau, (roe-lo'), s. rol, v. rolletje, o. *...LETTE, (-let'),
s. roulette (zek. hazardspel), o.
Roun, (raun), ow. fluisteren. *-, bw. toefluisteren..
5

-TREE, s. (plant.) bergesch (boom), m.

Rounce, (raauns), s. (drukk.) handvat, -kruk (der pers),.
0. v. -VAL, ('-wul), s. (plant.) soort erwt, v.
Round, (raaund), bn., *- LY, bijw. 1. rond, cylindrisch;
to cut -, rondsnijden;. - letter, - hand, ronde letter,
- hand (soort schrift); 2. goed, aanzienlijk, groot; a sum, Bene aanzienlijke som; - price, fiksche prijs; at a.
- pace (trot), met een fikschen stap, - draf; a - knock,.
een harde slag, - bons; a - scold, een ferme berisping; 3.
gemakkelijk; 4. oprecht, rond, ongekunsteld; 5. bepaald,
stellig; - assertion, duidelijk omschreven stelling; 6. rond,
juist; a - number, rond cijfer, - bedrag. *_BACKED, bn.
met ronden rug. *-BOBIN, 5. (wev.) kloskoord, o. *_DOT,.
s. (muz.) rond staccato-teeken, o. * -EDGED, bn. gerand;
- ducats, gerande dukaten. 5 -FISH, s. rondvisch, m.
0 - GLASS, s. hol (geslepen) glas, o. *- HAND, s. doorschreven hand (schrift), v. *- HEAD, M. 1. die korte
haren draagt; 2. (Eng. gesch.) rondhoofd, puritein (onder
Cromwell), M. -ED, ('-id), bn. met rond hoofd, met ronde
kruin. * -HEADS, S. mv. rondkoppen (spijkers), m. mv.
*-HOUSE, S. 1. (zeev.) kampanje, hut, kajuit, v.; 2. wachthuis, corps- de-garde, o.kortegaard,v.*-MAN,m.(zeev.)man
der ronde, m. *- NOSED PLIERS, S. mv. ronde tang, draadtang, v. * -PEPPER, S. heele peper, v. *-RIDGE, s. (landti.)
ronde vore, v. *-ROBIN, s. handteekeningen in een cirkel
(om niet te toonon wie het eerst geteekend heeft), v. mv.
*-5EIz1NG, s. (zeev.) plat bindsel, o. 5 -SHEERED, b n..
(zeev.) met veel zeegd. * -STERN, S. (zeev.) rund gat, o.
5 - TABLE, S. (Eng. gesch.) ridder der ronde tafel (de
zeven ridders van koning Arthur), v. 5 -TEXT,s.doorschrevene koopmanshand (schrift), v. *- TOP, s. (zeev.) mars
v. mastkorf, m. *- TOWER, s. (oudt.) ronde toren, m,
*-TURN, bn. (zeev.) voor onklare kluizen liggend.
Round, (raaund), s. 1. rondeel, o. cirkelkring, m.: to run
n -, in een kring rondloopen; the - went, neen dronk
in het rond; 2. sport, v.; 3. (werkt.) rondeel, rondsel, o.;
4. schijf (vleesch); 5. beweging in het rond, omdraaiing, v.; to go the -, in de rondte loopen; 6. rondreis,
v.; to be on the (on one's) -, zijne rondreis doen; 7..
toer, m. wandeling, v.; to take a -, een toertje doen;
the ghosts walk their nightly -. de geesten doen hunne
nachtwandeling; 8. (fig.) cirkel; kring, m. sfeer; 9.
beurtwisseling, v.; 10. (spel) toer, m. beurt, v.; to play
a - or two, een of twee toertjes spelen; 11. (schermk.)
uitval , m. assaut , o. ; to fight (have) a -, assaut
houden; 12. daverende toejuiching, v.; 13. ronde dans,
m.; 14. (mil.) ronde, patrouille. v.; the officer of the -,
de officier der ronde; to be on the -, to be on one's-, to go
the -, de ronde doen; 15. (mil.) lading patronen, v.;
twelve -s of cartridges, twaalf patronen per man; 16.
(mil.) losbranding, v.; to fire a -, een gelederenvuur
maken: a - of blank, los schot; 17. (zeev.) rondte (in de
dekbalken), v.; - on deck, zeegd in het dek; -s, mv.
rondes (in het tuig), v. mv.; - up, rondte in den ach
(kunst) boetseering, v.; to draw from the -,.-terkan;18.
naar de boetseering teekenen; to model in the -, boetseeren; 19. (muz.) canon, o. reizang, m.
Round, (raaund), bijw. 1. in het rond, in een kring; all
the year -, het gehecle jaar door; five miles -, vijf
mijlen in het rond; to bring -, rond brengen, - leiden;
to come -, rondloopend wederkeeren; tot zich zelven
komen, zijne goede luim herkrijgen; rond -, terugkomen;
overgaan (van de Bene partij tot de andere), zich voegen
bij, toegeven; to get -, rondgaan, omloopen, een omweg
maken; to go (turn) - and -, heen en wederloopen; to
more -, zich in de rondte bewegen; to turn -, rond
zich omdraaien , overloopen ; they began to-draien,
turn - their horses, (fig.) zij begonnen rechtsomkeert te
maken; the dog glanced - at us, de hond keek naar
ons om; to heave -, (zeev.) draaien aan het spil; 2.
within ten miles -, op tien mijlen in het rond; the
tale went -, er werden sprookjes verteld: to hand -,
rond houden; 3. rondom; he looked - for, hij zocht om
zich heen naar; all the country -, het geheele omlig gende land;

ta go - about, overal rond gaan.
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Round, (raaund), vz. om, omheen; to come (get) -,
komen -, loopen om... heen, omringen; he will try to come
(get) - her, (fig.) hij zal trachten haar te misleiden,
- te verstrikken; to go - the city, om de stad heen
loopen; to go - and -, om en om loopen; to wander
- the world, de wereld doorkruisen; to hand a bottle
- the table, eene fiesch de tafel laten rondgaan, aan
iedereen inschenken; she led me - the improvements of
the place, zij liet mij al de verfraaiingen van de plaats
zien; a shop - the corner, een winkel om den hoek.
Round, (raaund), bw. 1. ronden, rond maken; 2. boet
- with, omringen, omsingelen; to - the-sern;3.
brow, het voorhoofd versieren (met); 4. omloopen; 5.
(zeev.) to -- aft, naar achteren halen; to - in, in-,
ophalen; to - a point, een punt omzeilen; to - up,
hijschen; to - it up, opbrengen (een end); 6. (rijsch.)
volte laten maken. *-, ow. 1. zich ronden, rond worden; 2. rondgaan, de ronde doen; 3. (zeev.) bij draaieg.
Roundabout, (raaund'-e-baut), bn. 1. middellijk, niet
rechtstreeksch; 2. uitweidend; 3. omringend, omgevend;
- way, omweg. *-, S. 1. ronde dans, wals, m.; 2. soort
buis, v. spencer, m.; 3. rolwagentje, o. mallemolen, m.
Rounded, (raaun'-did), dw. bn. gerond enz.; zie oOUND,
bw.. en ow.
Roundel, (raaund'-il). s. 1. (wap.) bol, m.; 2. tarbot (visch),
v. *- AY, ('-e-lee), S. 1. rondeel (soort gedichtje), o.; 2.
ronde dans; 3. (muz.) reizang, canon, m.
Rounder, (raaund'-ur), m. 1. omheining, v.; 2. kring,
m.; 3. (soort) balspel, o. *...ING, dw. bn. rondend enz.
-, S. 1. (het) ronden enz.; Zie ROUND, bw. en ow.; 2.
(zeev.) kabelbekleeding; 3. (zeev.) rondte, v.; - of the
side, (het) invallen der boorden. -s, s. mv. bovenleder tot
rondstukken, o. *...ISH, ('-isj), bn. 1. rondachtig; 2. bollig. -NESS, s. rondachtigheid, holligheid, v.
Roundlet, (raaund'-lit), s. klein rondeel, o.; zie RUND LET. *...LY, ('-li), bn. en bijw. rond; zie ROUND. *...NESS,
s. 1. rondheid, v. (het) ronde; 2. afronding, v. (het) afgeronde (van den stijl enz.); 3. (fig.) rondheid, oprechtheid, v.
Roup, (roep), s. 1. roep, m.; 2. veiling (bij opbod); 3.
pip (vogelziekte), v. *-, bw. 1. op-, uitroepen; 2. veilen,
verkoopen (bij opbod).
Rouse, (raauz), s. 1. drink-, zuippartij, v.; 2. heildronk,
m. *-, bw. 1. doen ontwaken, wakker maken, (ook fig.)
opwekken; these words -d him from his reflections, deze
woorden wekten hem uit zijne overpeinzingen; 2. doen
herleven, weder bezielen; he was -d by his danger to
a sense of his folly, het gevaar waarin hij verkeerde
bracht hem tot het bewustzijn zijner dwaasheid; 3. opstoken, aanhitsen, aanzetten; this idea -d me to madness, deze gedachte maakte mij woedend; to -- men to
arms, lieden tot het opvatten van de wapenen aanzetten;to
- into a laugh, een lach verwekken; 4. verontrusten, ver
opstoken (het vuur); 6. opjagen (wild, gevo--storen;5.
gelte); 7. (zeev.) gelijk halen; - away! - in.' haal daar!
val in! - cheerily, opzingen. *-, ow. 1. ontwaken,
wakker worden; 2. - from, rijzen, oprijzen (uit); 3. onrustig worden, zich in beweging zetten; 4. moed vatten;
5. (zeev.) invallen. *- D, (raauzd), dw. bn. wakker gemaakt enz.; zie RousE. *-R, ('-ur), m. v. 1. opwekken;
2. opstoker, aanhitser, -ster , m. v. *...ING, dw. bn.
wakker makend enz. -, bn., -LY, bijw. -fires, vreugdevuren. -, s. 1. (het) wakker maken enz.; zie ROUSE,
bw. en ow.; 2. opwekking, aanhitsing; 3. verontrusting, v.
Roust, (raaust), s. (zeev.) springtij, hoogwater, o.
Rout, (raut), s. 1. menigte, v. troep, m. bende, v.; 2.
oploop, m. straatrumoer; 3. groot (aanzienlijk) bezoek,
o. speelpartij, raout; 4. (mil.) nederlaag, v.; to put to the
-, op de vlucht jagen; 5. zie ROUTE. *-, bw. 1. (mil.)
op de vlucht jagen, in de pan hakken; 2. - out, doorsnuffelen, op-, uitwroeten; 3. uitzetten. *-, ow. 1. sa
-menschol,rt;2.
snurken, snorken.
Route, (raut, roet), s. 1. weg, m. route, v. (inz. mil.); to
be on one's -, op weg zijn; 2. richting, v.; to take one's
- to, zijne richting nemen -, den weg inslaan naar. *- D,
('-id), dw. bn. op do vlucht gejaagd.

zie RIVE, bw. *-, ow. 1. ronddwalen, zwerven, dolen,
(ook (fig.) uitwijden; 2. ijlen (in koorts); 3. schieten (in);
4. (zeev.) zeeschuimer. *-, bw. 1. doorloopen; 2. (wev.)
doorslaan; 3. inrijgen; 4. (zeev.) scheren (door een blok).
*-R, ('-ur), m. 1. ronddoler, - zwerver, m.; to shoot at-s,op
goed geluk schieten; 2. (zeev.) vrijbuiter, kaper; 3. (wev.)
doorhaler, m. -, m. v. onstandvastige, wufte, m. v.
Roving, dw. bn. ronddolend enz. *-, s. 1. (het) ronddwalen enz.; zie RovE, ow.; 2. (wev.) in-, doorslag, m.
*- BILLY, *- MILL, s. (wev.) inslagbank, v. - molen, v.
m.

*

-FRAM, s.
-FRAMES, S. mv.

(glasb.) flesschen-machine, -bank,
(wev.) klosbanken, v. mv. *- NESS, S.

ronddoling, omzwerving, v.
Row, (ro), s. 1. rij, v.; to set ira a -, in -. op eéne rij
zetten; in -s, bij -, in rijen; 2. kolom (van cijfers, eenheden, tienheden enz.); 3. (wev.) rol, klos, v.; 4. geraas,
getier, o.; to kick up o -, rumoer maken; 5. vechtpartij,
V. standje, o.; to have a - with, het jak uitvegen aan;
to get into a -, zich een standje over den hals halen;
6. (mil.) gelid, o.; 7. (zeev.) laag (schepen), v. *- BARGE,
S. roeischuit, V. *-BOAT, S. roeiboot, v. * - GALLEY, S.
galei, v. * -JACK, s. (zeev.) scheegat, o. *- LOCKS, S. mv.
(zeev.) scheehoutj es, o. mv.; ship the -, scheehoutj es in!
* -PORTS, S. inv. roeipoorten, v. mv.
Row, (ro), ow. 1. roeien; to - long, lange slagen doen
(met de riemen); in -! - ed of all! haak voor! geroeid!
to - dry, droog roeien (geen water slaan); 2. razen,
tieren. *-, bw. 1. roeien; 2. overbrengen (in eene boot
enz.). *- ABLE, ('- i - bl), bn. (zeev.) roeibaar.
Rowantree, (ro'-en-trie), s. (plant.) bergesch (boom), M.
Rowdy, (ro'-di), m. (-ies), rumoermaker, twistzoeker, m.
Rowe, (ro), m. Nicholas Rowe (Eng. tooneeldichter,
1673-1718), m.
Rowed, (rood), bn. geroeid.
Rowel, (rao'-il), s. 1. spoorradertje, o.; 2. (veearts.) seton
(voor paarden), m. *-, bw. een seton zetten, - trekken
(aan paarden). *- ED, ('-old), dw. met een seton. * - ING,
('-e-ling), dw. bn. een seton zettend.
Rowen, (ro'-un), s. 1. (landb.) stoppelveld, o.; 2. weide, v.
Rowena, (re- ie'-ne), v. Rowena (v. n.).
Rower, (ro'-ur), m. roeier, sloeproeier, m. *...ING, dw.
bn.'roeiend; to head the lea in -, (zeev.) met den kop op
de golven roeien. -, s. 1. (het) roeien; 2. oprolling
(van laken), o. -MATCH, s. roei - wedstrijd, m. - partij, v.
Rowland, (ro'-lund), m. Roeland (m. n.); to give a - for
an oliver, (tegen) elkander opgewassen zijn.
Rowley-rag, (ro'- li -regh), Zie RAGSTONE.
Royal,(roj'-ul), bn., *- LY, bijw. 1. koninklijk, 's konings;
on - account, voor 's konings rekening; 2. prachtig,
royaal. * - AID, s. koninklijke inkomsten, v. mv.; (oudt.)
tollen, m. mv. belastingen, v. mv. *-ANTELOPE, s. dwerg
V. * -ANTLER, s. de derde horen van een hert,-antilope,
m. * - BAY, S. Indische laurierboom, m. * - CONSORT, M.
koning - gemaal, m. * -CONSOUND, * -LARKSPUR, s. (plant.)

ridderspoor, V. * _LETTUCE, S. kropsalade,

V.

* -MANTLE,

. s. koningsmantel (schelp), m. * -MARINES, M. mv. mariniers, m. mv. *- NAVY, S. gmv. koninklijke marine, v.
* -PAPER, groot - mediaan( - papier), o. *- SCAMPS, m. mv .
straatroovers met beschaamd uiterlijk. *- SAIL, s. (zeev.)
m. v. boven - bramzeil, o.
Royal, (roj'-ul), s. 1. (jag.) tak van het gewei, horen (van
een hert), m.; 2. groot-mediaan - papier, o.; 3. (mil.) mortier van 5 1 /2 duim; 3. (zeev.) boven - bramsteng, v. *-s,
mv. koninklijke garde te voet (in Engeland), v.
gmv. koningsgezindheid, v. *-IST, m. v. koningsgezinde,
m. v. -, bn. koningsgezind. *-IZE, ('-ajz), bw. (Shak.)
koninklijk maken, -, inrichten. *-D, ('-aj zd), dw. bn.
koninklijk gemaakt. *-TY, ('-ti), s. (-les), 1. koningschap,
o. koninklijke waardigheid, v. koninklijk ambt, o.; the
royalties, de teekenen der koninklijke waardigheid.
Royne, rojn, bw. bijten, knagen. *...iss, ('-isj), bn. bijtend.
Rub, (rub), s. 1. wrijving; 2. veeg (met een schuier enz.),
v.; 3. slijpsteen; 4. (kaarts.) robber; 5. (jag.) bast (om
er tegen te wrijven), m.; 6. (stoomes.) speling, ruimte; 7.
(fig.) veeg, V. scheldw000rd, o.; 8. verhindering, v. strumkelblok, o. (ook fig.); to smooth every -, alle hinderpa-

len uit den weg ruimen; 9. knoop, m. moeielijkheid, v.;
Routine, (roe- tien'), s. vaardigheid, gewoonte, routine, v.
to come to the -, moeten kiezen of deelen; there lies the
Routing, (raut'-ing), dw. bn. op de vlucht jagend. -,
s. (het) op de vlucht jagen.
-, daar ligt de knoop, - de hond begraven. °-STONE,
s. slijpteeen, m.
Routously, (rant'-us -li), bijw. (recht.) oproerig, samenscholend.
Rub, (rub), bw. 1. wrijven; 2. vegen, schuren; to - the
balls, (drukk.) de ballen opwrijven; 3. (zeev.) schavielen;
Rove, (roov), s. (zeev.) beslagring, m. f-, vt klonk enz.;
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lapzalven; to - with the keel, met de kiel door den modder gaan; 4. (met bijw.), to - away, wegwrijven, -schuren; to - down, afwrijven; met den draad wrijven; gladschuren; polijsten, afvegen; (rij sch.) wisschen (een paard);
to -off afwrijven; to - of rust, den roest afnemen;
to - of an old score, (fig.) een oude rekening vereffenen;
to - out, uitwrijven; doorhalen, uitvegen; to - over, drijven, polijsten; vijlen; to - up, poetsen; opwrijven; to up the memory, het geheugen opfrisschen. *-, ow. 1.
wrijven; 2. wrijven op; 3. zich wrijven; (fig.) zich een
weg banen; 5. to - on, voortsukkelen; to - on with the
world, (fig.) zachtjes aan in de wereld vooruitkomen; to
- up, opklaren, helder worden. * - BED, dw. bn. gewreven enz.; zie RUB, bw. en ow. * - BRR, ('-ur), m. wrijver,
polijster, m. -, S. 1. wrijf-, likhout, o.; 2. wrijfdoek, m.;
3. rasp; 4. vijl, v.; 5. slijpsteen; 6. (kaarts.) robber, m.;
to play -s, robber -, partie liée -, whist spelen; 7. twist
m gekijf, o.; 8. wedstrijd, m.; 9. India -, gom - elastiek, v.
caoutchouc, a. *- BING, dw. bn. wrijvend, enz., -, s. 1.
(het) wrijven enz.; zie RUB, bw. en ow.; 2. wrijving enz.;
3. (zeev.) plaats van ontscheping voor touwwerk enz., v.
-BRUSH, S. 1. roskam, 2. harde borstel, m. -CLOTH,
s. wrijfdoek, m.
Rubbish, (rub'-isj), s. gmv. 1. puin, v.; towns in -, steden in puin; stone -, steengruis; 2. vuil, uitschot, o.;
old -, oud ijzer en vodden; 3. oude kleêren, o. mv.; 4.
verwarde hoop, m. - massa, v. *- CART, S. vuilniskar, v.
Rubble, (rub'-bl), *-STONE, S. 1. steen, klinker, m.; 2.
kei, v. *- WALL, *-woRK, S. muur van gebakken steen,
- van klinkers, m.
Rubbly, (rub' -li), bn. (mijnw.) steenachtig.
Rubefacient, (roe -bi- fee'-sjunt), bn. (gen.) ontstekend.
-, S. ontstekend middel, o.
Rubellite, (roe'- bel -ajt), s. roode toermalijn (steen), m.
Rubeola, (roe- bi' -o-le), s. mv. (gen.) mazelen, v. mv.
Rubescent, (roe- bes' -sent), bn. roodachtig.
Rubezahl, (roe' -bi-zaal), s. (Noorsche fab.) Rubezahl
(berggeest), m.
Rubiean, (roe' -bi -ken), bn. rood gevlekt (van paarden).
*...CEL, ('-sil), s. Braziliaansche robijn (steen), m.
Rubicon, (roe' -bi-kun), s. (oude aardr.) Rubicon (riviertje
in Opper- Italië), v.; to pass the -, (fig.) den Rubicon
overgaan, een beslissenden stap wagen.
Rubicund, (roe'- bi -kund), bn. roodachtig, rood. *_ITY,
(-kund'- i-ti), s. gmv. roodachtigheid, roodheid, v.
Rubied, (roe'-bid), dw. bn. rood gemaakt. *_, bn. robijn
-rod,
hoogrood.
Rubific, (roe-bif' -ik), bn. rood makend. *...FICATION, (-bif-ikee'-sjun), s. roodmaking, v. *...FORM, ('-form), bn. rood
schijnend, roodachtig. *...FY, ('- bi -faj), bw. (w. g.) rood
maken.
Rubiginous, (roe-bidsji'-nus), bn. roestig.
Rubigo, 'roe-baj'-gho), s. gmv. honigdauw (ziekte in
het koren), m.
Rubious, (roe'- bi -us), bn. rood, ros.
Ruble, (roe-bl), s. roebel (Russ. munt = f 1.50 ruim; in
papier = f 0.51), v.
Rubric, (roe'- brik), s. 1. afdeeling, rubriek; 2. kerkverordening, v. *-, bn. rood. *-, bw. met rood versieren.
* -AL, (' -kul), bn. 1. rood; 2. tot rubrieken behoorend,
in rubrieken verdeeld. *- ATE, ('-ket), bw. rood aan
merken. -, bn. rood gemerkt.
-tekn,
Ruby, (roe' -bi), s. (-ies), 1. robijn (edelgesteente), m.;
rock -, bergrobijn; oriental -, saffier; 2. robijnrood, inkarnaat, o.; 3. (gen.) roode puist, - zweer, bloodvin, v.; 4.
(scheik.) rood metaal - preparaat, o.; 5. (drukk.) robijn (soort
letter), m. *-, bw. rood maken. *- ING, dw. bn. rood
makend.
Ruck, (ruk), s. plooi, vouw, v. *-, bw. en ow. 1. plooien;
2. broeien (van vogels). *- ED, dw. bn. geplooid.
Ruetation, (ruk -tee'-sjun), s. oprisping, v.
Rud, Rudd, (rud), s. 1. roodheid, v.; (het) roode; 2.
rood krijt, o.; 3. goudvisch (soort brasem), m. *-, bn.
rood.-, bw. rood maken.
Rudder, (rud'-ur), s. (zeev.) roer, o.; check of the klik van het roer; back of the -, dubbeling van het
roer; main piece of the -, schacht van liet roer; sole of
the -, slof -, zool van het roer; to unship the -, het
roer uit de vingerlingen stooten. *- BAND, S. roerband,
1n. *-BAR, s. roerpen, v. *- BOARDS, S. mv. zijplanken van
liet roer, v. mv. * -BRACE, *_PINTLE, S. vingerling, m.
-CASE, S. koker voor de stuurrepen, m. ° -CRAW, S.
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zorgketting, m. *-cnocK, S. roerkeg, v. * - COAT, S.
roer-broeking, v. °- HOLR, s. hennegat, 0. *-MOULD, s,
roermal, v. * - NAIL, S. roerspijker, m. * - PENDANT.
roerschinkel, M. * -PERCH, S. soort van baars, v.
* -STOPPER, S. berg, M. 5 - STRAP, s. roerstrop, m.
* --TACKLE, S. zorgtalie, V. 0 -TRUNK, S. roerkast, v.
*-YoKE, S. roerjuk, o.
Ruddied, (rud'-did), bn. rood gemaakt.
Ruddiness, (rad'-i-nes), s. 1. roodheid, roode tint; 2.
frischheid (der wangen), v.
Ruddle, (rud'-ul), s. rood krijt, o. roodaarde, v. oker,
m. * - MAN, m. roodkrijtgraver, m.
Ruddle, (rud'-ul), bw. met rood krijt teekenen.
Ruddock, (rud' -ok), s. roodborstje (vogel), o.
Ruddy, (rud'-il, bn. 1. rood, hoogrood; 2. frisch; cheeks, roode wangen; - youth, gezonde -, frissche knaap.
Rude, (road), bn., *- LY, bijw. 1. ruw, grof; (ook fig.)
lompheid; - workmanship, grove arbeid; - behavior,
onbeschaafde manieren; - people, gemeen -, onbeschaafd
volk; you were so - to them, gij waart zoo lomp tegen
hen; 2. geweldig, forsch, onbesuisd; - attack, onstuimige aanval; - winds, onstuimige winden; - stock,
ruwe -, harde stoot; - season, bar jaargetijde. * - NESS,
s. ruwheid, wildheid; 2. onbeschaafdheid, lompheid,
v.; 3. geweld, o. onstuimigheid; 4. barheid, gestrengheid
(van het jaargetijde); 5. gebrek aan kunstvaardigheid, v.
Rudenture, (roe-den'-tjoer), s. (bk.) koordwerk (op zuilen), o. kabeling, v. 5 -D, ('-tjoed), bn. (bk.) met koord werk, met staven.
Ruderary, (roed'-re -ri), bn. puinachtig, tot puin behoorend, *...RATION, (- ree' -sjun), s. (oude bk.) bevloering -, v.
metselwerk met steenbrokken, o.
Rudesby, (roeds'-baj), m. (Shak.) onbeschofte kerel, lom
-perd,m.
Rudiment, (roe'-di- ment), s. grondslag, aanvang, m.;
eerste
o.
mv.
*-,
bw.
de
eerste
beginselen,
-s, mv.
beginselen onderwijzen (aan). *- AL, (- ment' -ul), 5 -ARY,
(- ment' -e-ri), bn. tot de eerste beginselen behoorend.
Rudolphine, (roe- dolf' -ien), bn. (sterr.) Rudolphijnsch
(tot de tafels van Kepler behoorend).
Rue, (roe), s. 1. (Shak.) berouw, o. wroeging; 2..(plant.)
ruit, v.; goat's -, geitenruite; wall - muurruite. *-,
bw. berouwen, beklagen. °--, ow. medelijden gevoelen,
treuren (om). *- D, (road), 5 -FUL, ('-foel), bn., -LY,
bijw. treurig, klaaglijk, jammerlijk; the knight of the countenance, ridder met het droevige gelaat; (fig.) man die
altijd droevig uitziet. *-FULNESS, s. gmv. treurigheid,
droefheid, droefenis, v. 5 ...ING,s.(het)berouwen,- beklagen.
Ruelle, (roe-el'), s. 1. kring, m.; 2. kransje (bezoek), o.
Rufescent, (roe -fes'- sent), bn. roodachtig.
Ruff, (ruf), s. 1. halskraag, staande kraag, m.; 2. vouw,
v. plooi; 3. goudbaars (visch); 4. kemphaan, m.; 5. duif
met kap, v.; 6. (kaarts.) slag, m. troef, v.; 7. (fig.) bloei,
glans, m.; 8. (mil.) appèl, o. roep, m. *---, bw. 1. vouwen, kreukelen; 2. aftroeven; 3. (mil.) uitroepen (de
wacht door trommelslag). *- ED, (ruft), dw. bn. gevouwen enz.; zie RUFF; - grouse, kraaghoen.
Ruffian, (ruf' -jun), m. 1. roover, moordenaar; 2. (fig.)
ruw mensch, wildeman, woestaard, m. *-, be. wild,
woest. *- ISH, *-LIKE, 5-LY, bn. en bijw. boefachtig,
roofachtig, als moordenaar; 2. gemeen, woest, wild. 5 -iss,
s. roovers-, moordenaarsbedrijf, o.
Ruige, (ruf'-ul), s. 1. handboord, m. manchet, v.; 2.
hom, m. hemdstrook; 3. geplooide kant; 4. ver
gisting, v. twist, m.; to put in a -, in ver--waring,
warring brengen, onrust stoken; 5. (mil.) roffel, m.; to
give a -, een roffel slaan; F). (plant.) rand (van padden stoelen), m. *-, bw. 1. plooien, gaufreeren; 2. hemd boorden zetten aan; 3. vouwen, kreukelen; to - the
feathers, de pennen -, vederen opzetten . (van vogels);
4. (kapp.) kreppen (het haar); 5. verwarren (den geest);
6. door elkander maken, - werpen; 7. beroeren (de zee); 8.
opwekken (de hartstochten); 9. to - it, zich opschikken,
- opdirken. *-, ow. onstuimig worden, in verwarring
geraken: the winds -, de winden loeien, - blazen; 2. kabhelen, zich krullen (van water), golven; 3. zich opzetten
(van stekels); 4. (mil.) roffelen. *- D, (ruf'-ul.d), dw. bn.
geplooid enz.; zie RUFFLE, bw. en ow. 5-LESS, bn. 1.
zonder handboorden; 2. zonder plooien. *-MMENT, s.
(mil.) geroffel, o. *- R, ('-flur), m. praalhans, pocher,
m. 5 ...ING, dw. bn. plooiend enz. -, s. 1. (het) plooien

1

enz.; Zie RUFFLE: 2. plooi, handboord; 3. (mil.) roffel, m
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Rufous, (roef'-us), bn. rood, ros.

Rum, (rum), s. rum (sterke drank), m. *- BUD, s. j enever-

Rufterhood, (ruf'-tur-hoed), s. (jag.) lederen kap der
valken, v.
Rufus, (roef'-us), Rufus (m. n.). *-, bn. ros.
Rug, (rugh), S. 1. duffel, m. baai, o.; 2. wollen deken, v.;
3. heard-, haardkleed; 4. keffer (hond), m. *- GOWNED,
bn. met ruwe -, met wollen kleederen aan.
Rugate, (roe'-ghet), bn. rimpelig, vol plooien.
Rugged, (rugh'-id), bn., * - LY, bijw. 1. ruw, oneffen; road, hobbelige weg; 2. (fig.) ruw, scherp; - verse, harde
verzen; - style, ongekuischte stijl; 3. ruw, bar (van het
weder); 4. barsch, onstuimig; 5. ruig, harig, stekelig;
- hair, grof haar; 6. onvriendelijk; - looks, norsche
blikken. * - NESS, S. gmv. 1. ruwheid, oneffenheid, hobbeligheid; 2. scherpte, hardheid (van stijl enz.); 3. barheid (van het weder); 4. barschheid, onvriendelijkheid,
norschheid; 5. ruigte, harigheid, v.
Rugin, (rugh'-in), s. (kh.) genopte stof, v. nopjesgoed, o.
Rugine, (roe'-djien), s. (heelk.) beenvijl, v. - schraper, m.
Rugose, (roe'-ghoos), *...GODS, (roo'-ghus), bn. rimpelig,
gerimpeld. *...GOSITY, (-ghos'-i-ti), S. (- ies), 1. rimpeligheid; 2. ruigte, v.
Ruin, (roe'-in), s. 1. puin, o. puinhoop, m. ruïne, v.;
a castle in -s, een kasteel tot puinhoop geworden; to
fall into -s, instorten, in puin vallen; to go to -,
vervallen, inzakken; 2. (fig.) ondergang, m. verderf,
o.; to be on the brisk of -, aan den rand van den
ondergang zijn; to be the - of, de ondergang zijn
van, den ondergang veroorzaken van; to bring to -, ten
ondergang brengen; to go to -, den ondergang te gemoet
gaan, - snellen; - seize thee! vloek over u! 3. verarming,
V. verval, o. *-, bw. 1. af breken; 2. verwoesten, vernielen; to - an army, een leger vernielen; to - happiness,
het geluk vernietigen; 3. ten val brengen (een staat enz.);
4. ondermijnen, verderven (de gezondheid, den goeden
naam); to - a plan, een plan in duigen doen vallen; 5.
ten gronde richten (de fortuin enz.); 6. in het. verderf
storten (door losbandigheid enz.). *-, ow. 1. in puin
vallen. instorten; 2. (fig.) zich arm maken. *- ATE, ('-et),
bn. zie RUIN, bw. 1. *--AT► ON, (-ee'-sjun), s. verderf, o.
ondergang, M. *-ED, ('-id), dw. bn. verwoest enz.; my
poor - child, mijn arm verloren kind; I am a - man, ik
ben een verloren man. *- ER, m. v. verderver, vernieler,
-ster, m. V. -. s. geesel, m. plaag, v. *- IFOUM, (roe'-ini-form), bw. naar een puinhoop gelijkend, als een puin
*- ING, dw. bn. verwoestend enz. *-ous, ('- us), bn.,-hop.
-LY, bijw. 1. bouwvallig; a wall in a - state, een ingestorte muur; a - heap, een puinhoop; 2. vervallen, in
verval; 3. ongelukkig, verderfelijk. -NESS, s. 1. bouw
-valighed;2.
verderfelijkheid, v.
Rulable, (roel'-i-bl), bn. regeerbaar, overeenkomstig de
regels.
Rule, (roei), s. 1. heerschappij, macht, v. gezag, o. regeering, v.; revel and feast assumed the -, feesten en gastmalen speelden den boventoon; 2. regel, m. wet, v.; to
be the -, een regel zijn; to lay down a -, als regel stellen, - voorschrijven; according to -, volgens den regel,
in den regel; to make it a -, het als regel stellen; to
bear -, bevelen; to be in -, in orde zijn; 3. regel, m. wijze,
v.; - of three, regel van drieën; 4. kloosterorde, v.; 5.
reglement, o. ordonnantie, v.; to grant a -, een ordonnantie uitvaardigen; to have a - passed, een bevel doen
vaststellen, - aannemen (door een raadsvergadering); a
day -, vergunning aan een gevangene gegeven één dag
buiten den kerker door te brengen; 6. (fig.) richtsnoer, o.
duimstok, m.; 7. liniaal, v.; sliding -, (sterr.) beweegbare
liniaal, nonius, m.; 8. meetsnoer, waterpas, o.; to lay out by
the - and line, naar het meetsnoer richten; 9. (drukk.) filé,
o.: ornamental -, vignet; thick -, vet filé; waved -, krulvignet; 10. -s, mv. vrijplaats, v. *- JOINT, s. (stoomw.)
voeg, v. scharnier, o.
Rule, (roei), bw. 1. beheerschen, besturen, regeeren over
geleiden; 2. beslissen, regelen, verordenen; 3..liniëeren.
*--- , ow. overheerschen; -, Britannia! heersch, o. Brittanj e ! (eerste woorden van een Engelsch volkslied). *- D,
(roeld), dw. bn. 1. beheerscht enz.; 2. gelinieerd enz.;
zie RULE, bw. en ow. *-- R, ('-ur), m. heerscher, bestuurder, heer en meester, m. -, s. 1. liniaal, v. maatstok;
2. winkelhaak, m. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. beheer schend enz. -. s. (het) beheerschen enz.; zie RULE.
Ruly, (roe'-li), bn. i. regelmatig, ordelijk; 2. aan regel
onderworpen.

puist, -vlek, v.
Rum, (rum), bk. (gem.) 1. degelijk, hupsch, fiksch; a fellow, een ronde vent; a -- one, eene fiksche vrouw; 2.
ouderwetsch, wonderlijk.
Rumb, (rumb), s. (zeev.) windstreek, kompaslijn, v.
Rumble, (rum'-bl), s. bak (achter een rijtuig), m. *-,
ow. rommélen. *- R, ('-blur), s. wat rommelt, (het)
rommelen. *- ING, dw. bn., -LY, bijw. rommelend.
*-, s. (het) rommelen, gerommel, o.
Rumbo, (rum'-bo), S. (zeev.) matrozengrog, v. * - LINE,
('-lajn), S. (zeev.) kabelgaren, o.
Rumen, (roe'-min), s. voormaag (van herkauwende dieren), v.
Ruminant, (roe'-mi-nunt), bn., *- LY, bijw. herkauwend.
*-, s. herkauwend dier, o. *- IA, S. mv. klasse der herkauwende dieren. v.
Ruminate, (roe'-mi-net), bw. en ow. 1. herkauwen; 2.
(fig.) nadenken, bepeinzen; - on, upon, overleggen. *-,
bn., *- D, dw. bn. 1. herkauwd enz.; zie aUMINATs; 2.
(plant.) met holligheden, vol celstof. *...ING, dw. bn.
herkauwend enz.; zie RUMINATE, bw. *...ION, (-nee'sjun), s. 1. herkauwing; 3. (fig.) bepeinzing, overdenking, navorsching, v. *...oR, ('-ur), m. bepeinzer, navorscher, denker, m.
Rumkin, (rum-kin), s. Turksche haan, m.
Rummage, (rum'-midsj), s. doorzoeking, v.; we had a for his umbrella, alles werd doorsnuffeld om zijne parapluie te vinden. *-, bw. - for, alles doorsnuffelen,
- doorzoeken; to - the hold, (zeev.) het ruim verstuwen.
*-, ow. overal zoeken. - snuffelen (naar). *- D, dw. bn.
doorzocht. *...ING, dw. bn. doorzoekend.
Rummer, (rum'-ur), s. roemer, m. groot drinkglas, o.
Rumor, (roe'-mur), s. 1. geraas, rumoer; 2. gerucht, o.;
a - was spied, er liep een gerucht; 3. faam, v. naam,
m. beroemdheid, v. *-, bw. een gerucht verspreiden,
- uitbazuinen. *- ED, (roe'-murd), dw. bn. overal verteld;
it was -, het gerucht liep. *- ING, dw. bn. overalvertellend, uitbazuinend. -, s. (het) uitbazuinen (van een gerucht). *-ous, ('-us), bn. gerucht makend.
Rump, (rump), s. 1. (rijsch.) kruis, achterdeel, o.; 2.
stuit (van den rug), 3. romp, m.; - parliament, (Eng.
gesch.) romp-parlement (1659); 4. (vleeschh.) lendenstuk,
0. * -BONE, s. (ontl.) schaambeen, o. *- ER, ('-ur), m.
lid van het romp- parlement, o. *- LESS, bn. zonder staart.
`-STEAKS, s. mv. (vleeschh.) lapjes (rundvleesch), o. mv.
Rumple, (rum'-pul), s. plooi, m. vouw, v. *-, bw.
frommelen, kreukelen. *-n, dw. bn. gefrommeld. *...ING,
dw. bn. frommelend. -, s. (het) frommelen.
Rumpless, (rum'-less), bn. zonder staart (van vogels).
Run, (run), s. 1. loop, m.; to fetch (have take) a
een loop doen; he quickened his pace into a -, hij
versnelde zijne stappen en begon hard te loopen;
to make a - at, zich spoeden naar; he took two or three
short -s, hij nam twee of drie maal zijnen loop; he will
give them a - for it, hij zal hen doen loopen; 2. toer,
m. wandeling, v.; to go for a -, to have (take) a -,
een toertje maken, - doen, 3. (kh.) aanvragen, v. mv.
aanloop, m.; there 's an awful - on the bank, de bank
wordt als belegerd, ieder snelt naar de bank om in te
wisselen; to meet a - upon the funds, aan de aanvragen
om remboursement voldoen; bills at long -, wissels op
langen datum; 4. (kh.) omzet, verkoop, toeloop, m.; 5.
overvaart, v. overtocht, m.; 6. jacht, v.; they had a - of
seven hours, hunne jacht duurde zeven uren; 7. gang,. m.
beweging, v.; he had the - of the house, hij mocht zich
vrijelijk in het huis bewegen; 8. waterloop; 9. omloop,
m. strooming, v.; the - o f humors, (ontl.) de loop der
vochten; things must have their -, de zaken moeten haren
loop hebben; 10. reeks, v.; a - of misfortunes, een sleep
van ongelukken; at (in) the long -, eindelijk, op den
duur; I had the usual - of actors, ik leidde het gewove leven der tooneelspelers; 11. stroom, m. vaart,
v.; the - of opinion, de stroom der openbare meening;
the - of luck went against him, het geluk was hem
tegen; 12. toeloop; to have a good - of customers, goed beklant zijn; to haveageneral-, een algemenen toeloop heb
to have a long -, lang in zwang zijn;they have had their-ben;
-, zij hebben hunnen tijd gehad; the ba llad had a prodigious
-, het lied vond algemeen bijval; 13. gros, aantal, o.;
the common - of mortals, het gros der stervelingen;
the common - of accomplishments, de meest noodzakelijke
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kundigheden; they had pretensions above the ordinary -,
zij stelden hunne eischen hooger dan men wel denkt;
14. rumoer, geschreeuw, verzet; 15. stel (molensteenen),
o.; 16. (zeev.) koers, m.; 17. kielwater; 18. achterschip,
o.; clean -, scherp achterschip.

Run, (run), ow. onr. (vt ran, vdw. run) 1. loopen, ren-

nen, snellen; you - upon your death, gij snelt den dood
te gemoet; they came -ning to me, zij kwamen naar mij
toeloopen; he ran across the street, hij liep ijlings door
de straat; she ran against her own hair-dresser, wien ontmoet zij ? haren eigen kapper; they ran against each other,
zij liepen elkander tegen 't lijf; to - against a rock,
tegen eene rots loopen, - stooten; he ran against a post,
hij liep tegen een paal; to - along, loopen langs; to at, aanvallen, neerstorten op; to - behind, achterna
loopen; zich verschuilen achter; to - down a hill, een
heuvel afloopen; to - down the stairs, de trap afsnellen;
to - down a coast, (zeev.) langs de kust stevenen; de
kust houden; to - for, loopen naar; ijlings gaan roepen;
he ran for the doctor, hij liep naar den dokter; he ran
for his, life, hij zocht zijn heil in de vlucht; to - for a
prize, om een prijs dingen (in een wedloop); to - from,
heenloopen van; ontvluchten; to - from one to pie to
another, van het eene onderwerp op het andere springen; to - into danger, zich in gevaar begeven; to - into
a harbor, eene haven binnenloopen; to •- over, kopen

over; doorloopen, overloopen, overstroomen; to - through,
loopen door, doorloopen; he ran to me, hij liep naar mij
toe; he ran up Holborn-street, hij liep de Holborn- straat op;
to - upon, snellen tegen, aanvallen; 2. toeloopen, toesnellen; they ran to their assistance, zij snelden te hunner
hulpe; 3. gaan, wentelen; the comets do not - lawless,
de kometen wentelen niet zonder regel; he lets his tongue
- too fast, hij laat zijner tong een al te suellen loop;
the watch -s too fast, het horloge gaat te snel, - voor;
4. dienst doen tusschen (van voertuigen); 5. varen, hollen ; such ideas ran in his mind, zoodanige gedachten
voeren hem door den geest; not a housemaid but has a
husband -ning in her head, geen dienstmeid die niet aan
een man (aan trouwen) denkt; it -s strangely in my
head that, eene gedachte boeit op vreemde wijs mijnen
geest; the carriage ran over me, het rijtuig rolde over mij
heen; to - through all degrees of promotion, alle (academische of andere) graden doorloopen; the road ran through
plantations, de weg liep door plantsoenen; new streets
will -, where, nieuwe straten zullen daar loopen, waar;
to - through life, het leven doorbrengen, - doorsnellen;
to - through a series of arguments, eene reeks bewijs
aanvoeren; he had - through his own fortune,-gronde
hij had zijn eigen fortuin opgemaakt; 6. voorbijgaan,
heensnellen (van den tijd); 7. verschieten (van sterren);
8. rollen (op wielen); 9. loopen (over), betreffen ; the conversation ran upon high life, het gesprek betrof de groote
wereld; l0.draaien (op een spil);11. glijden (op het ijs enz.
to - off the rails,uit het spoor glijden, ontsporen, derailleeren; 12. dringen in; a thorn has - into her foot, een doorn
is in haren voet gedrongen; 13. stroomen, loopen (van
tranen enz.); his eyes -, zijne oogen loopen van tranen
over; my blood -s coldly through my breast, het bloed
verstijft in mijne aderen; eene rilling overloopt mij; 14.
to - with, druipen (van bloed); 15. etteren; 16. smelten;
ice begins to -, het ijs begint los te gaan; the colorsinto each other, ( fig.) de kleuren smelten goed ineen; 17.
lekken, lek zijn; 18. vloeien (van papier); 19. zich verspreiden, loopen door; a murmur of dissatisfaction ran
through the ranks, een gemompel van ontevredenheid
doorliep de gelederen; a low murmur ran round the table,
een dof gemompel liep de tafel zond; 20. zich uitstrekk en; narrow passes - across the country, nauwe bergpas sen doorsnijden het veld; on the one side ran a range of
lofty windows, aan de eene zijde bevond zich een rij hooge
vensters; the table ran round the whole of the room, de
tafel besloeg den ganschen omtrek der kamer; a little
quay ran into the sea, een smalle kaai -, een smalle steiger
stak vooruit in de zee; 21. strekken, zich richten; the
current of popular favor ran strongly against them, de
stroom der volksgunst was ten eenenmale tegen ben
gekeerd; to - counter to, zich verzetten tegen, niet overeenstemmen met; 22. vallen, storten in; to - into expense,
in onkosten -, in uitgaven vervallen; to - into debt,
zich in schulden steken; to - into scrapes, zich in ver
brengen, zich er in werken; to - into mistakes,-legnhid
;
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misslagen begaan, in dwalingen vervallen; they ran into
the wildest excesses of cruelty, zij gaven zich aan de
wreedste buitensporigheden over; she is in danger of
-ning into the same mischief, zij verkeert in gevaar hetzelfde nadeel te beloopen; 23. stijgen (van den vloed); 24.
(plant.) schieten (van zaad, knoppen enz.); 25. to - into,
worden (tot), veranderen (in); 26. luiden, bevatten; th e
letter -s as follows, de brief luidt aldus; the proclamation -s in the joint names of king and queen, de proclamatie luidt in naam des konings en der koningin;
27. (kh.) loopen (van wissels); the bill ran thirty days,
de wissel was op dertig dagen zicht; the note has sixty
days to -, de wissel heeft nog zestig dagen te loopen;
how long has it been -ning? hoe lang heeft de wissel
nu geloopen? 28. (zeev.) zeilen, stoomen; to let -, het
ruime sop kiezen; 29. (met bijvoeglijke naamwoorden),
you have made my blood - cold, gij doodt mij het bloed
in de aderen bevriezen; he will - distracted with joy,
hij zal gek worden van vreugde; to - foul of, (zeev.)
een schip bij ongeluk aanzeilen; (fig.) iemand bij toeval
ontmoeten; to - high, stijgen, hoog loopen, vinniger
worden; the sect ran high, de zee rees hoog; party spirit
ran very high, de partijgeest stak stout het hoofd op;
the debates ran righ, de woordenwisseling werd warm;
words ran high and voices higher. het kwam tot hooge
woorden, nog hooger rezen de stemmen; their power ran
higher, hunne macht vermeerderde; to - low, dalen,

lager zakken; my conjectures began to - wild, ik begon
allerlei ongerijmde veronderstellingen te maken; 30. (met
bijwoorden), to - about, rondloopen, dwalen; to against, tegen (iets) aanloopen; to - aground, (zeev.)
stranden, stooten; to - ahead, vaart-zetten; to - ashore,
in den wal loopen, op den wal zetten (een vaartuig); to
- athwart, dwars inloopen; to - away, wegloopen, vluchten; (rijsch.) doorgaan; (zeev.) voor den wind wegloopen;
(fig.) voorbijgaan, heensnellen; to - away from, zich
verwijderen vaan, vluchten uit; if he attempts to - away
from you, als hij tracht u te ontsnappen, - te ontvluchten;
to - away with, medevoeren; (fig.) zich inbeelden; he
has not been - away again, has he? hij is toch niet ten
tweeden male weggevoerd, niet waar? to be - away with,
met een paard op hol gaan; to - hack, achteruit -, terug
to - before the wind, (zeev.) voor den wind-lopen;
loopen; to - by the lead, op het lood doorzeilen; to close opoe, bij (den wind) zeilen; to - down, naar beneden -, afloopen, afdruipen; to - down into the country,
een toertje op het platteland doen; to -- down upon,
(zeev.) afhouden op iets; to - down latitude, langs een
meridiaan zeilen; to - eight knots, acht mijl loopen; to
- end upon a ship, een schip naderen; to - foul, onklaar worden; to - in, naar binnen loopen; to - into
upon, snel loopen naar; to - in with, , for the land, recht
in den wal sturen; to - off, wegloopen, vluchten; (zeev.)
zeewaarts liggen; to - on, voort -, verder loopen; (fig.)
doorhollen '(pratend); their accounts had - on for a
year, (kh.) hunne rekening -courant liep over een jaar;
what do you mean by -ning on in this manner to me?
wat drijft u aldus tot mij te spreken? to - out, naar
buiten -, uitloopen; ten einde spoeden. eindigen, ver

uitgeput worden, zich uitstrekken; to - out-dwijne,
into, uitloopen in, zich werpen in, lekken; the water will
- out, het water zal uitlekken; the tide was -ving out,
het water viel, de eb was ingetreden; the lease was out, de huur (pacht) was om, - ten einde; his estate willsoon
- out, zijne erfenis zal spoedig opgemaakt zijn; apiece
of firm ground ran out into the swamp, een stuk vaste
grond stak uit in liet moeras; to - out in praise of,
zich verdiepen in loftuitingen over; to - out into digressinus, breed uitweiden over; she ran out into a horrid
description of, zij gaf ons eene ijselijke beschrijving van;
to - over, loopen over, overloopen, overrijden; to - over
to, overloopen naar; to - up, naar boven loopen,

- stijgen; (zeev.) op zijde loopen, bij den wind opsteken;
to - up again, weder opstijgen. - opschieten; to - up
to, oploopen naar, - bij ; I saw him -Hing up by the side
of the horses, ik zag hem overhaast naast de paarden
loopen; to - up to a large amount, tot een hoog bedrag
oploopen; it ran sup among the hills, het strekte zich uit
tot over de heuvelen; they will snout - v p to ? uien, zij
zullen weldra tot mannen opgroeien; to - uup as high
as, de hoogte bereiken van; (fig.) teruggaan tot de tijden
(de jaren) van.
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Run, (run), bw. (onr. zie ituN, , ow.), 1. loopen, rennen;
to - a race with, een wedloop aangaan met; the great
race had just. been -, de groote paarden-wedloop was
pas geëindigd; to - the gauntlet, (mil.) spitsroeden
loopen; to - errands, boodschappen loopen, - (loon; to
- a langer (risk), gevaar loopen; she would - the
same fortune with kim, zij wilde in zijn lot deelen; we
consented to - our chance, wij stemden er in toe de
kans te wagen; i. doorloopen, volgen; to - a pcuiodi.cal
course, een geregelden tijdkring doorloopen; her course
was -, zij had hare loopbaan volbracht; to - an event
up to, den loop eener gebeurtenis nagaan tot; 3. laten
oploopen (schulden ',; 4. indrijven, instoppen, instooten;
she ran a thorn into her foot, zij heeft zich een doorn in
den voet geloopen; to - one's hand in the pocket of, de
hand in den zak steken van; he ron his sword through
the adversary's body, hij doorstak zijnen tegenstander
met zijnen degen; a curious di.le/hrma my politics lieve -'me
into, mijne slimheid heeft mij in een zonderlinge engte
gebracht; to - a rope through a block, (zeev.) een talie
door een blok halen; to - goods, goederen binnensmokkelen; they were to - a sew street throupls his garden,
men wilde eene nieuwe straat dwars door zijnen tuin
trekken; to - a coach between two cities, een diligencedienst tusschen twee steden aanleggen; 5. voeren; the
rivers ran gold, de rivieren voerden gouddeeltjes; the
fountains rara wine, uit de bronnen sprong wijn; 6. werpen, slingeren; to - one's self in di f)iculties, zich aan
gevaar blootstellen; 7. trekken (lijnen'enz.); 8. (met bijv.
naamwoorden), to - hard, van nabij bestoken; you know
how hard we were - to have officers, gij weet hoe veel
moeite het ons - kostte officieren te bekomen; the inconvenience of being - short in his flounce, het bezwaar
van in zijne financiën te kort te schieten; the park was
all - wild, het park was verwilderd; 9. (met bijwoorden), to - a ship aground, (zeev.) een schip op den wal
zetten ; to - back, terugjagen, -duwen; to - down, in
den wedloop overwinnen; tot zwijgen brengen, overschreeuwen; onder krijgen, verpletteren, verlagen, ver
to - down a stag, (jag.) een hert afjagen; to-nedr;
- down a ship, een schip overzeilen; to - down one's
reputation, iemands goeden naam vernietigen; to
- down a subject, een onderwerp uitputten; to - in,
instoppen, induwen; to - in a gun, (zeev.) een kanon
inhalen; to - out uithalen, verlengen, uitspreiden;
eindigen, uitputten, ledigen; opmaken; he Tras - out his
strength, hij heeft zijne krachten uitgeput; to - out on
estate, eene erfenis doorbrengen; he will - out the lease,
hij zal tot het einde van de huur blijven; to - out a
gun, (zeev.) een stuk uitbrengen; to - out oars, riemen
uitleggen; to - out it warp, een tros uitbrengen; to over, doorloopen (ook fig.); nazien; he ran over his 1:rojeet
in his mind, hij overlegde rijpelijk zijn plan; to - the
reams over, (zeev.) pik over de gebreeuwde naden gieten;
to - through, doorboren, -steken; he Tras heen - through,
een degenstoot heeft hem doorboord; to - up, verhoogen, verheffen, volgen (een prijs); the bill has been - up
to a large stem, men heeft de rekening hoog doen oploopen; he would - the scent up, hij zou den reuk volgen.
Run, (run), dw. bn. geloopen enz.; zie auN, ow. en bw.
* -GOODS, S.mv. gesmpkkelde goederen,o.mv. konterband,
m. *- mFN, s. mv. (zeev.) weggeloopen matrozen, m. mv.
Runagate, (run'-e-ghet), *...AWAY, ('-e-wee), m. v. vluchteling, m. v. f -, m. (zeev.) weglooper. deserteur, m.
(
s-, m. v. 1. achterblijver, -ster; 2. afvallige, m. v.
vluchtend, wegloopend; - horse. hollend paard.
Runcation, (run-kee'-sjun), s. (landb.) wieding, v. (het)
wieden.
Runcinate, (run' -si-net), bn. (plant.) dubbel zaagvormig.
Rundle, (run'-dl), s. 1. sport; 2. tremel, v.; 3. (loodg.)
sluitblik, o. ; 4. (plant.) zonnescherm, o. *- HEAD, S.
(zeev.) kop van den kaapstander, m.
Rundlet, (rund'-lit), RUNLET, (run'-lit), s. 1. vaatje; 2.
(plant.) schermpje, i.
Rune, (roen),s. R snischo letter, - taal. v. Runisch schrift,
0. *-, bn. Runisch. *- R, ('-ur), w. Runisch dichter, m.
*-s, mv. Runische gedichten, - verzen, o. mv.
Rung, (rungh), vt. belde. *-, vdw. gebeld enz.; zie RING,
bw. -; s. 1. sport, laddersport ; 2. (zeev.) kim, v.
* -HEADS, s. mv. balken bij de waterlijn, m. mv.
Runic, (roe' -nik), br.. Runisch.
Runnel, (run'-il), s. beekje, o.

RUN. -- RUS.
Runner, (run'-ur), m. 1. looper, renner, m.; a good -,
een goede looper (ook van paarden); 2. koerier, postbode, m.; 3. (plant.) loot, v. uitspruitsel. o.; 4. molen
snelzeilend koopvaardijschip, o.; 6.-sten.lopr,m;5
(zeev.) mantel, wipper, m.; fore -, voorlooper van de
loglijn; 7. roodvoetje (vogel), o.; 8. (plant.) scarlet -,
Spaansche snijboon. *-s, s. mv. boom eener slede, M.
Runnet, (run-it), s. 1. stremsel, o. gestremde melk; 2.
leb (voor melk), v. *- BAG, S. (veearts.) lebmaag, v.
Running, (run'-ing), dw. bn. loopend enz. *-, s. 1.
(het) loopen, rennen enz.; zie RUN, ow.; a - at the nose,
een loopende neus; 2. ettering; 3. binnensmokkeling, v.;
4. (naaist.) voorsteek,m. *-, bn. 1. loopend; 2. strekkend;
3. snelzeilend. * -ACCOUNT, S. (kh.) loopende rekening, v.
*-B ANQUET,s. loopend souper, collation,ó. *-BILLS, s.mv.
(kh.) loopende wissels, . m. Inv. *- COURS, s. (of exchange)
loopende wisselkoers, m. *- CREDIT, s. open krediet, o.
* -DAYS, S. mv. (kh.) ligdagen, in. mv. *- ELL, S. strek
* -FIGHT, s. (mil.) achterhoede-gevecht, o.;-kendl,v.
to make a -, (zeev.) een jacht met kracht doorzetten.
*-FnvF, s. (mil.) gelederenvuur, 0. *-HITCH, s. (zeev.)
schuifknoop. m. * -HORBF, s. renpaard, o. *- KNOT,
*-w oose, s. (zeev.) schuifsteek,m. *-LIFTS, s. mv. (zeev.)
blinde trijzen, v. mv. * -MARCH, S. (mil.) gezwinde pas,
M. * -PASSAGES, s. mv. (muz.) loopjes, o. mV. * -PLACE, S.
renbaan, v. *- RIGGING, s. (zeev.) loopend want, o.
* -ROLL, S. (glasbl.) pletrol (voor gesmolten glas), v.
* -STAY, s. (zeev.) mantelstag, v. * -TERM, S. (kh.) loopende termijn, m. 5 -TITLE, S. (drukk.) kolomtitel, m.
Runnion, (run'- ni-un), m. lomperd, gemeene vent, m.
Runsh, (runsj), S. (plant.) wild mostaardzaad, o.
Runt, (runt), s. 1. dik -, plomp dier, o.; 2. Spaansche
duif, v,
Rupee, (rou-pi'), s. ropij (Oostindische munt, in zilver
= f 1.20, in goud = f 17.50 ongeveer), v.
Rupert, (roe'-purt), m. Robbert, Robert (m. n.).
Ruption, (rup'-sjun), s. breuk, scheur, v.
Ruptory, (rup'- te-ri), bn. (gen.) bijtend. *--, s. bijtend
middel, o.
Rupture, (rup'-tjur), s. 1. verbreking, breuk; 2. (fig.)
vriendschapsbreuk; 3. (gen.) breuk, v. *- woRT, s. (plant.)
breukkruid, o.
Rupture, (rup'-tjur), bw. 1. breken, verbreken; 2. eene
breuk veroorzaken; tq be -d, eene breuk hebben. *-,
ow. scheuren, eene breuk krijgen.*- D, dw. bn. gebroken.
*...ING, dw. bn. brekend. -, s. (het) breken.
Rural, (roe' -ui), bn., * - LY, bij w. landelijk, land...;
- clean, (kerk.) plattelandsdeken; - life, landleven;
citizens --ly inclined, burgers die lust in het landleven hebben. *- IST, ('-re-list), m. v. plattelandbewoner,
-bewoonster, m. v. *- NEss, S. landelijkheid, v.
Ruricolist, (roe- rik' -a-list), m. landman, m.
Rurigenous, (roe-ridsj'-in-us), bn. op het platteland
geboren, plattelands...
Ruse, (roez), s. list, krijgslist, v.
Rush, (rusj), s. 1. (plant.) bies, v. riet, o.; : flowering -,
bloeiende bies;sweet -, (plant.) kemelshooi; 2. suikerij plant; 3. sikkepit, nietigheid, v.; it is not worth a -, het
is geen sikkepit waard; 4. overhaaste loop, m. vlucht, v.;
there was a - of some twenty persons, er kwamen wel
twintig menschen aanloopen; an immediate - on deck
toot- place, onmiddellijk snelde r „n op het dek; the
buffalo made a faint - upon his foe, de buffel nam een
zwakken loop naar zijnen vijand; 5. onderlinge schok
van legers, m.; 6. beweging, v. geweld, o. windruk; 7.
stroom (van menschen), m. *- BOTTOMED, bn. met matten
zitting (van stoelen). *-BR000z, s. (plant.) Spaansch
riet, 0. * -CANDLE, * -LIGHT, s. nachtkaars, v.
s. (plant.) boterbloem, v.
Rush, (rusj), ow. - on, upon, aan-, toesnellen (naar,
op); zich werpen (op), to - down a precipice, in een
afgrond snellen; to - forward, vooruit snellen; to - in,
naar binnen snellen; to - in upon, zich werpen op,
onverhoeds aanvallen; to - into, binnenstuiven; to into speculation, zich in speeulatiën werpen; all his blood
seemed to - into his face, al zijn bloed scheen naar zijn
aangezicht te stijgen; to - out, naar buiten snellen; to
- to battle, te wapen snellen; tears -cd to my eyes,
tranen welden in mijne oogen op; the consequences -ed
upon his mind, de gevolgen verrezen voor zijnen geest;
the winds - through the forest, de winden loeien door
het woud. *- FD, (rusjt), dw. bn. aan-, toegesneld enz.;
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RUS. - S.
zie RUSH. -, bn. met -, vol biezen. *- ER, ('-ur), In. v.
aan-, toesnellende, m. v. *- IN ras, s. gmv. biezigheid, v.
(het) rietachtige. * - ING, dw. bn. aan-, toesnellend. -,
S. (het) toesnellen enz.; zie RUSH, ow.; - of steam,
kolom van stoom. *- LIKE, bn. 1. bies-, rietachtig, als
biezen; 2. (fig.) zwak, broos, tenger. *- Y, bn. biezig.
- COUCH, s. rieten bed, bed van biezen, o.
Rusk,.(rusk), s. thee- biscuitje, o.
Rusma, (ruis'-me), s. middel tegen het haargroeien (onder
de Turkinnen), o.
Russ, (ras), bn. Russisch. *-, in. v. Rus, m. Russin, v.
*_, S. (het) Russisch (taal).
Russet, (rus' -sit), bn. 1. bruinrood, ros; 2. grof, boersch.
*-, S. 1. (het) bruinrood; 2. boerenkleed, - gewaad; 3.
rosleder, o. 5 -ING, S. (plant.) grauwe reinet (appel,
peer). v. *--Y, bn. bruin-, donkerroodachtig.
Russia, (rusj'-e), s. (aardr.) Rusland, o. *--DUCK, S. (zeev.)
Russisch zeildoek, 0. 5 -HIDES, S. mv. juchthuiden, v. mv.
* -LEATHER, S. Russisch -, juchtleder, 0. -SISEETING,
S. Russisch beddelinnen, o.
Russian, (rusj'-un), bn. Russisch. *-, m, v. Rus, m.
Russin, v. *-, S. (het) Russisch (taal).
Rust, (rust), s. 1. roest, m.; to run off the - of, den roest
afvegen, - afwrijven van; 2. schimmel; 3. ransigheid, v.;
5.(landb.) honigdauw,m.; black
4. (stoomw.) ij
-, brown -, brand (in het koren); 6. (fig.) boerschheid,
lompheid; 7. onreinheid, v. * -COLORED, bn. ijzerroestkleurig. 0 - JOINT S, S. mv. (stoomw.) cementnaden, m. mv.
Rust, (rust), ow. en bw. 1. verroesten, doen verroesten;
2. beschimmelen; 3. verzuren, bederven (ook fig.) 5 -ED,
dw. bn. verroest.
Rustic, (rus'-tik), m. boer, (fig.) lomperd, m. *- AL, bn.,
*-ALLY, bijw. 1. boersch, landelijk; - gods, (fab.) landelij ke -, veldgoden; - life, landleven; 2. (fig.) boersch,
grof, onbeschaafd; - behavior, ruwe zeden ; - dress,
grove -, boerenkleeding; 3. eerlijk, openhartig; 4. (bk.)
naar de natuur. * -ALNESS, S. zie RUSTICITY. * -ATE,
('-et), ow. op het land wonen, - leven. -, bw. 1. naar het
land verbannen,boersch -, landelijk maken;to - one's self,
zich op liet land begeven; 2. aan het landleven gewen nen; to be -d, de gewoonten van het boersche leven
hebben aangenomen; 3. naar huis zenden (van een school);
4. (bk.) de natuur nabootsen. -D, dw. bn. landelijk ge
gemaakt enz.; zie RUSTICATE. -, bn. (bk.)-worden,
landelijk gebouwd. *-ATING, dw. bn. landelijk wordend
- makendenz.- ATION, (-kee-'sjun), s. 1. landleven, o.; 2.
verbanning (van de hoogeschool) v. *...ICITY, (rus-tis'.i-ti) s. 1. landelijkheid. boerschheid; 2. (fig.) grofheid,
lompheid, v.; 3. landelijke eenvoud, nI.

Rustily, (rust'-i-li). bijw. roestig. *...INESS, ('-i -nes), s. 1.
roestachtigheid, oxydatie; 2. beschimmeldheid; 3. verzuring, zuurheid, v.
Rusting, (rust-ing), dw. bn. verroestend. °-, s. (het)
verroesten.
Rustle, (rust'-)), ow. ruischen (van bladeren, van zijde,
enz.). *- D, ('-uld), dw. bn. geruischt. *- R, ('-lur), s.
ruischend (zijden) kleed, o. *...ING, dw. bn. ruischencj.
-, S. (liet) ruischen.
Rusty, (rust'-i), bn. 1. verroest ; geroost ; to get (grow)
-, roesten, beschimmelen; (zeev.) vuil worden, aanslaan;
2. beschimmeld; 3. zuur; 4. (fig.) norsch, grommend; 5.
hakkelend; G. versleten; 7. (fig.) ontdaan.
Rut, (rut), s. 1. bronsttijd, in. ritsigheid (van dieren), v.;
2. wagenspoor, o.; 3. (zeov.) golfslag, m.; 4. (zeev.) vore,
ruimte, v. *-, ow. 1. bronsten, ritsig zijn ; 2. (drukk.)
aanloopen; 3. (stoomw.) ruw worden, uitslijten. 'i-, bw.
voren trekken, - bakenen.
Ruta-baga, (rjoe' -te-bee'-ghe),s. (plant.)Zweedsche raap,v.
Ruth, (roeth), v. (Bijb.) Ruth (v. n.): 1. *-, s. 1. medelijden, erbarmen, o.; 2. ellende, v. 5 -FUL, bn., -LY, bijw.
1. erbarmelijk, ellendig; 2. medelijdend. *- LESS, bn.,
-LY, bijw. onbarmhartig, wreed. -NESS, s. onbarmhartigheid, wreedheid, v.
Rutilant, (roe'-ti-lunt), bn. schitterend, blinkend, schijnend. *...ATE, ('-et), ow. schijnen, glanzen.
Rutile, (roe' -til), s. (de)fst.) roode schorl, m.
Rutted, (rut'-id), dw. gevoord, gegroefd.
Rutter, (rut'-ur), m. ruiter, m. *- KIN, m. (fig.) oude
vos, bedrieger, m.
Ruttier, (rut'-ti-ur), s. (zeev.) koers, m. vaarwater, o.
Rutting, (rut'-ing), dw. bn. bronstend, ritsig zijnd;
- tune, bronsttijd, m. *...ISH, bn. ritsig, geil. *...ISHNESS,
s. gmv. ritsigheid, geilheid, v.
Ruttle, (rut'-tl), zie RATTLE, ow.
Rutty, (rut'-i), bn. 1. vol wagensporen, hobbelig; 2. uit
-gesltn.
Ryacolithe, (raj-ek'-o-lajt), s. (delfst.) soort glasachtig
veldspaath, o.
Ryal, (raj'-ul), zie RIAL.
Ryder, (raj'-dur), S. 1. bijgevoegde clausule, v. toevoegsel
(in een parlementsakte), o.; 2. (kh.) allonge (van een
wissel, v.
Rye, (raj), s. 1. (plant.) rogge, v.;" 2. moeras, o. dras, m.;
3. (veearts.) zek. vogelziekte, v. *- GRASS, s. 1. (plant.)
roggestroo; 2. onkruid, o. * -HOUSE., s. korenpakhuis, o.;
- plot, zek. samenzwering tegen Jakob II.
Ryot, (ri`-ot), ni. landbouwer (in Hindostan), m.

S.
Spanje, Spaansch ; 'specially, inzonderheid ; 'spy, zie
S, (es), s. s, medeklinker en negentiende letter van het
ESPY ; ' squire, zie ESQUIRE ; S. R. (sicca rupee), sikka
Engelsche alphabet, v. ; the collar of SS, de ridderketen
ropij; sr., zie SIR; S. S. (socius societatis), lid eener
van den Kouseband. s -HOOK, S. s-haak, -anker, m. o.
maatschappij; (Sacra Scriptura), Heilige Schrift; Ss.
S-SPRING, s. springveer in den vorm eener s, v.
(semissis), half pond; S. S. Ann's (South-sea-annuities),
S, verkorting : (saint), heilig; (shilling), schelling; (silver),
Zuidzee-annuïteiten ; S. S. E. (south-south-east), zuidzilver; (section), wijk; (second), tweede; (state), staat;
zuid-oost; S. T. D. (sacrae theologiae doctor), doctor in
(style), stijl; (south), zuid; (socius), medelid; (solo), solo;
de godgeleerdheid; S. S. IV. (south-south-west), zuidS. A. (secundum artem), volgens de kunst; S. 1. (Southzuid-west; S. T. I'• (sacro sanctae theologiae professor),
America) Zuid-Amerika; Salop (Shropshire, gewest in
professor in de godgeleerdheid ; St. (Saint), heilige;*
Engeland); Sa., Sam. (Samuel), Samuel; Sat. (Saturday),
(stanza), couplet; (stone), steen; (street), straat; (strike),
Zaterdag; schr. (schooner), schoener; scil. (scilicet), te
werkstaking'; Ste., Steph. (Stephen), Stephaan; 'stead, zie
weten; S. D., Sp. D. (Spanish dollar), Spaanscbe piaster;
INSTEAD; sterl. (sterling), sterling; S. tF (south-west), zuidsd. (said), gezegd; S. I. (south-east), zuid-oost; (second
west; L. S. (locus sigilli), plaats waar de stempel (het
entrance), tweede tooneel; sec. (second), secondant; (secrezegel) moet staan; Q. S. (quantum suf ficit), zooveel is ge
tory), secretaris; Sep., Sept. (September), September; serjt.
recepten); IV. S. (writer of the signet), procureur-noeg(p
(sergeant), sergeant, deurwaarder; servt. (servant), bediende;
in Schotland.
ah. (shire), graafschap; (shilling), schelling; shan't (shall
zij
had,
Sabaism,
(se'-be-ism),
s. sterren - aanbidding, v.
she'd
(she
had,
would),
zullen
niet;
not), zal -,
wilde; she's (she is), zij is; shou'd (should), zonde, zouden; Sabaoth, (seb'-e-oth), s. (Bijb.) Zebaot, Heer der heir.
scharen, m.
shp'd (shipped), geladen in; 'size (assize), assise; S. I.
(sea-Island), zee-eiland (van zeker katoen); sk. (sack), Sabbatarian, (seb-be-tee'-ri-un), m. vierder -, houder
van den Sabbat, - van den zevenden dag, m. *-, bn. tot
zak; sl. (sloop), sloep; S. N. (secundus naturam), naar
den Sabbat, behoorend, Sabbat... *-Ism, s. stelsel -,
de natuur; sol. (solution), oplossing; (Solomon), Salomon;
leer der sabbatarianen, o. v.
S. P. (sopra protesto), onder protest; Sp. (Spain, Spaiaish),
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Sabbath, (seb'-beth), s. 1. sabbat, zevende dag der week;
2. Zondag; rustdag, m.; to keep the -, den sabbat (ook
Zondag) heiligen; to break the -, den sabbat schenden;
the - of the tomb, de rust van het graf; 3. (Joodsche
godg.) sabbatjaar, o. *-BREAKER, m. V. sabbatschender,
-ster, M. v. * -BREAKING, s. (het) sabbat - schenden.
*-LESS, bn. 1. zonder sabbat; 2. (fig.) zonder rust.
Sabbatic, (seb-bet' -ik), *AL, ('-ul), bn. van den sabbat,
sabbatisch. *...IsM, S. (het) vieren van den sabbat, rust,
verpoozing van den arbeid, v.
Sabean, (se- bi' -un), SABIAN, (see'- bi -un), m. v. (Bijb.)
Sabeër, Sabeesche (vrouw); zon -, sterren - aanbidder, -ster,
M. v. *...ISM, *...IANISM, ('- i -e-nism), S. sabianisme, o.
zonne-, sterrendienst, m.
Sabellian, (se- bel' - li -un), m. (godg.) volger van Sabellius, m. * - ISM, s. (godg.) leer van Sabellius (een scheurmaker uit de derde eeuw), v. sabellianisme, o.
Saber, (see'-bur), zie SABRE.
Sabina, (se-bajn'-e), v. Sabina (v. n.).
Sabine, (seb'-in),. s. 1. zie SAVIN; 2. soort kleine sardijn
(visch), V. *-, ( se-bajn'), m. V. Sabijn, m. Sabijnsche
(vrouw), Sabijnin, v.
Sable, (see' -bul), s. 1. marter, m. sabeldier, o.; 2. sabelpels, m. -bont, o.; 3. (wap.) zwart; 4. rouwgewaad, o.;
5. (fig.) duisternis, v.; 6. ivoorvisch, m. ' -, bn. 1. (wap.)
zwart: 2. (fig.) donker; 3. rouwkleurig. * -STOLED, bn.
1. (r. k.) met zwarte stool; 2. in het zwart, in den rouw.
Sabliere, (seb'- lier), s. 1. zandgroeve, v.; 2. (tuin.)
kleine korte balk, drempel, m.
Sabot, (se- bot'), s. houten klomp, m.
Sabre, (see'-bur), s. sabel, v. zwaard, o. *-, bw. met de
sabel (de kling) steken, houwen, sabreeren.* -D, (-'burd),
dw. bn. gesabreerd. *...ING, dw. bn. sabreerend. -, s.
(het) sabreeren.
Sabulosity, (seb -joe-los'-i -ti), s. zandachtigheid, v.
*..ULOUS, ( -'joe -ins), bn. zandachtig, zandig.
Saburra, (se-bur'-e), s. (gen.) verslijming, verstopping, v.
Sac, (sek), s. (ontl.) zak, m.
Sacar, (see'-kur), zie BAKER.
Saccade, (sek-keed'), S. schok, ruk (met den toom), m.
Saecate, (sek'-et) bn. (plant.) met een zak, zak -, beurs
-vormig.
Saccharic, (sek-ker' -ik), bn. - acid, (scheik.) suikerzuur, o. *...RIFEROUS, (- rif' -ur-us), bn. suikerhoudend,
- voortbrengend. *...RIFY, (-ker'- i -faj), bw. tot suiker
maken. *...RINS ('-rien), bn. tot • suiker behoorend; suiker... *...ROID, ('-rojd), -AL, ('-ul), bn. tot broodsuiker
behoorend. *...ROMETER, (- rom' - i -tur), s. (scheik.) suiker
(werktuig om de deelen suiker te onder -gehaltmr,
-zoekn),m.
Saccholactic, (sek-ko -lek'-tik), s. melksuiker-zuur, o.
...LACTATE, (lek tet), s. melksuiker-zout, o.
Saccule, (sek'-kjoel), s. zakje, o.
Sacerdotal, (ses-ur-do' -tul), bn., *- LY, bijw. priesterlijk.
*--IsM, (do' -tul -ism), s. priesterlijkheid, v.
Sachel, (setsj'-il), S. zakje, o.
Sachem, (see'-tsjim), s. hoofd van een Indiaanschen stam,
0. * -DOM, (-duin), s. koningschap van een sachem, o.
Sack, (sek), s. 1. zak, m. tasch, v.; 2. zak, m. mud (= 11/ 1 „ hee toliter),o.; a -- of wool, een zak wol (in Engeland van
308, in Schotland van 384 II:); a - of cotton, een zak
katoen (van 150 tot 400 I); 3. vrouwenzak; 4. (mil.)
aardzak, m.; 5. plundering, uitroeiing (door stormhopen),
v.; 6. (gen.) etterzak; 7. Xereswijn, m. *- BUT, s. bazuin, V. *-CLOTH, s. zak -, paklinnen, o. *- CLOTHED, bn.
in grof linnen gepakt, - gekleed. *- FUL, s. zakvol, m.
*-LESS, bn. (w. g.) stil, rustig. * - POSSET, *-WHEY, S.
hangebast, zure melk. v. *- RACING, s. (het) zakloopen

het vormsel toedienen. *-, ow. onder eede verbinden,
op de sacramenten laten zweren. *.AL, (- ment -ul), -LY,
bijw. heilig, sacramenteel. * -- ARIAN, (,men-tee'-ri-un),
*--ARY (-men'- te -ri),m. sacramentarist,zuivereprotestant,
anti- lutheraan, M. -, bn. sacramentarisch.
Sacramento, (se-kre- ment' -o), s. Sacramento, (rivier),v.
Sacrarium, (se-knee'-ri-um), s. (r. k.) huiskapel, v.
Sacrate, (see'-kret), bw. heiligen, wijden.
Sacre, (see'-kur), s. reigervalk, m.
Sacred, (see'-krid), bn., *- LY, bijw. 1. heilig; - songs,
heilige zangen; - feast, heilig feest; - things, heilige
voorwerpen; 2. geheiligd, gewijd, heilig; the - books, de
heilige boeken; - history, de bijbelsche geschiedenis;
3. eerwaard, vereerd; to hold -, eerbiedig bewaren; to the memory, aan de nagedachtenis gewijd van; 4. onverbreekbaar; a secret to be sacredly kept, een geheim
heilig te bewaren, - te eerbiedigen ; the -- college, het
heilig college, de kardinalen. 5 -NEss, s. heiligheid, v.
Sacrific, (se-krif' -ik), *- AL, (' -i-kul), tot de offeranden
behoorend, offer... *- ABLE, (- 'i -be), bn. offerbaar. * - ANT,
('-went), *- ATOR, (-kee'-tur), m. (oudt.) offerpriester,
offeraar, m. * -ATORY, (-kee'-tur -i), bn. zie SACRIFIC, bn.
Sacrifice, (sek'-ri-fajs), s. 1. offer, slachtoffer, o. offerande; 2. opoffering, v.; to fall a - to, als het offer vallen
van, het slachtoffer zijn van; to offer one's self as a to, zich zelven ten offer bieden, - brengen; zich opofferen;
to make a - of, de opoffering doen van. *-, bw. 1.
offeren; 2. opofferen; 1 would - my life to your service,
ik zou mijn leven voor uwen dienst opofferen; to - one'sself to, zich opofferen voor. *-, ow. (bij b.) offeren. *- D,
(-faj zd), dw. bn. opgeofferd. *- R, ('-fajz-ur) m. offeraar,.
offerpriester, m. *...IAL, (-fuj'-il), bn. tot het offeren behoorend, offer... *...ING, (sak' -ri-fajs-ing), dw. bn. offerend, enz. -, s. (het) offeren.
Sacrilege, (sek-ri-lidsj), s. 1. heiligschennis, ontwijding.
v.; 2. kerkroof, m. *...LEGIOUS, (- li' -djus), bn., -LY, bijes.
1. heiligschendend, ontwijdend; 2. godvergetend, godslasterlij k. -NESS, s. (het) heiligschendende, godvergeten
*...LEGIST, (sek'-ri- li -djist), ta. v. 1. heiligschenner,
-heid,v.
-ster; 2. kerkroover, - roofster, m. v.
Sacring, (see'- kring), s. 1. heiliging, wijding; 2. kroning,
(van een koning), v. * - BELL, S. (r. k.) processie-bel,
-klok, v.
Sacrist, (see'- krist), *- AN, (sek'- ris -tun), m. (r. k.) kerkeknecht, sacristijn, misluider, m. *- Y, (sek'- ris -ti),
(r. k.) sacristy, V.
Sad, (sod), bn., *- LY, bijw. 1. treurig, droef, bedroefd,.
zwaarmoedig; to look -, droevig uitzien; - news, droevige tijdingen; it made me - to see, het bedroefde mij.
te zien; - for their loss of, bedroefd over het verlies
van; 2. beklaaglijk, gebrekkig; a - husband, een slecht
echtgenoot; - scamp, kwade jongen; a - fellow, een
'bedroefde kerel; a - dog, een aartsschelm; to feel -,
diep berouw hebben; you have had - weather, gij hebt
bedroefd (slecht) weder gehad: 3. ernstig, belangrijk; 4.
(oudt.) somber, donker (van verf enz.); 5. zwaar, log;
6. zeldzaam; 7. ernstig; 8. lastig, onaangenaam; to be
-l/ off, er leelijk inzitten. * - IRON, S. (gegoten) strijk ijzer, o. *- RED, bn. donkerrood.
Sadden, (sed'-dn), bw. 1. bedroeven; 2. (oudt.) donker
kleuren, - verven; 3. verzwaren. *-, ow. zich bedroeven.
5 -ED, (-'dund), dw. bn. bedroefd. * - ING, dw. bn. bedroevend. -, s. (het) bedroeven.
Sadder, (sed' -dur), bn. (vergr. tr.) droeviger. *-, s. (sadder), de Zendavesta verkort.
Saddle, (sed'-ul), s. 1. zadel, m.; to be on -, in den zadel -,
te paard zitten; to get into -, zich in den zadel zetten,
te paard stijgen; to vault into the -, op den zadel springen; to be thrown out of the -, uit den zadel gelicht
worden (ook fig.); to rose in the -, een Engelsch zaal
berijden; side -, lady -, dameszadel; pack -, pakzadel;
mutton's -, ruggegraat van een schaap; boot and -, (mil.)
opzitten, opzadelen (commando); 2. (zeev.) raklamp, v.; 3.
rond om den achterkant van den bezaansmast; - of the
bowsprit, boegsprietsklamp. *- BACK, s. 1. (rijsch.) zadel
(werkt.) ezelsrug, m. -ED, dw. bn. 1. (rijsch.)-rug;2.
doorgezadeld (paard); 2. (werkt.) met een ezelsrug. *- BAG,
s. zadeltasch, v.; a pair of =s, zadelransel, m. *- BONE, S.
(ontl.) zadelbeen, o. *-Bow, s. (rijsch.) zadelboog, m.
* -CLOTR, s. zadeldek, 0. * -FLAPS, s. mv. zadelkleppen,v.
MV: 5 -GALL, S. schram, m. * -GIRTH, S. zadelriem, m.
* -HORSE, S. zadel -, rijpaard, o. *- MAKER, m. zadel-

(volksspel).

Sack,(sek), bw. 1. zakken, in een -, in den zak doen; 2. bestormen, uitplunderen. *- ED, (sekt), dw. bn. uitgeplunderd. *- ER, ('-ur), m. plunderaar, verwoester, m. 4e -ING,
dw. bn. uitplunderend. -, s. 1. (het) uitplunderen; 2. zak linnen, o. -BOTTOMS, S. mv. singel (grove stof voor onderlagen), M. -STUFF, S. zaklinnen, o.
Sackbut, (sek'-but), s. bazuin, v.
Sackless, (sek' -les), bn. onschuldig, vreedzaam.
Sacral, (see'- krul), bn. (ontl.) tot het heiligbeen be-

hoorend.

Sacrament, (sek'-re- ment), s. (r. k.) sacrament, o.; to receive
(take) the -, het heilige sacrament -, de heilige sacramenten ontvangen ; to administer the -, het sacrament -, .

SAD. --. SAG.
maker, m. *- PAD, S. zadelkussen, (voor koetspaarden), o.
*-Room, S. zadelkamer, -makerij, v. *-SHAPED, bn. zadelvormig, (ook zeev.). *-slcK, bn. (rijsch.) open -, wondgereden. *-STRAINER, S. zadellederrekker, (werkt.), o.
*-TREE, S. (rijsch.) zadelboom, m.
$addle, (sed'-ul), bw. 1. (rijsch.) zadelen; 2. (fig.) beladen,
overladen ; to be - d with an exvense, uitgaven -, verteringen te zijnen laste hebben. *- D, ('- duld), dw. bn. 1.
gezadeld; 2. (fig.) belast. 5 -R, (-' ur), m. 1. zadelmaker;
2. die zadelt, in. *- RY, ('-ur-i), S. zadelmakerswerk, o.
*...ING, dw. bn. 1. zadelend; 2. (fig.) belastend. -, s.
(het) zadelen.
Sadducean, (sed-djoe -si-'un), bn. (bij b.) Sadduceesch.
*...CEE, (sed' joe-sie), m. (bijb.) Sadduceër, m. *...cism,
('-cism), s. leer der Sadduceërs, v. *...CIZING, ('-sajz-ing),
bn. de leer der Sadduceërs volgend.
Sadness, (sed'-nes), s. 1. droefheid, droefenis, v.; 2.
verdriet, o. kommer, ernst, m.
Safe, (seef), bn., *- LY, bijw. 1. zeker, veilig; I saw her on the shore, ik begeleidde (bracht) haar in veilige haven;
may they come back -, mogen zij veilig huiswaarts
keeren; I saw them - home, ik bracht hen naar huis; 2.
beveiligd, behoed; to be from the enemies, beschut zijn
voor (tegen) de vijanden; - from storms, beveiligd zijn voor
stormen; the goods were -, de goederen waren in veilig
to walk - over red-hot ploughshares, (spr.) veilig-heid;
over gloeiende ploegijzers loopen; in alles gelukkig zijn;
3. voorspoedig, gelukkig; - arrival, gelukkige aankomst;
4. veilig, zonder gevaar; the road was not -, de weg was
niet veilig; it is not - staying there, het is niet veilig daar te verblijven; is it - travelling? kan men veilig
reizen? 4. vertrouwd (van personen); 5. niet gevaarlijk;
Banquo's -, (Shak.) Banquo is niet meer te vreezen.
*-CONDUCT, S. 1. vrijgeleide, o. bedekking, v. *- GUARD,
s. 1. geleide ; 2. (fig.) bescherming, hoede, v.; 3. vrijpas,
m.; 4. voorschoot, o. schort, v. 5 -KEEPING, S. 1. bewaring,
v. (het) goedhouden; 2. beveiliging, hoede, v. *- LIER,
('li -ur), bijw. (vergr. tr.) veiliger. *-LIEST, ('- li-ist),
biw. (overtr. tr.) veiligst.
Safe, (seef), s. 1. veilige plaats, v.; iron -, ijzeren geldkist, -kast; 2. provisie-, vliegenkast, v. *- NESS, s. zekerheid, veiligheid, v.; - of an experiment, zekerheid -, ongevaarlijkheid eener proef; the - of a bridge, de veiligheid eener brug.
.Safe, (seef), bw..1. beveiligen; 2. bewaren.
Safer, (seef'-ur), bn. (vergr. tr.) veiliger. *...EST, ('-est),
bn. (overtr. tr.) veiligst; zie SAFE, bn.
.Safety, (seef'-ti), s. 1. zekerheid, veiligheid, v.; we crossed
the Atlantic in -, wij staken den Atlantischen Oceaan
veilig over; to give - to, verzekeren, steun geven aan;
to flee for -, zijn behoud in de vlucht zoeken; to place
in -, in veiligheid brengen, - plaatsen; to keep in -, op
een veilige plaats brengen, beveiligen; he brought her in
- to the shore, hij bracht haar gezond en wel aan wal;
he sent them to the mountains for -, hij zond hen naar
de bergen tot meerdere veiligheid; 2. bewaring, hoede; 3.
brandkast, v.; to keep in -, bewaren, onder berusting hou
gevangenneming, -houding, v. *- BEACON, S. (zeev.)-den;4.
reddingboei, v. *-cocK, s. (stoomw.) veiligheidskraan, v.
* -LAMP, s. veiligheidslamp (van Davy), v. *- LEVER,
S. handel der veiligheidsklep, m. *- PLUG, S. smeltbare
veiligheidsprop, -stop, m. *- vALVE, s. (stoomw.) veilig
-BOX, s. veiligheidskleppen-kast, v.-heidsklp,v.
* -WEIGHT, s. belading der veiligheidsklep, v.
S af1low, (sef'-flo), *- ER, ('-ur), s. (plant.) saffloers, o.;
dyers' -, ververs-, wild saffloers.
.Saffron, (sef -frun), s. (plant.) saffraan, m. *- Y : bn. 1.
van saffraan; 2. saffraangeel. *-BASTARD, S. zie SAF-
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Sagamore, (segh'-e-moor), m. sagamoor (Indiaansche
koning, - aanvoerder), m.
Sagapen, (segh'-e-pen), * - use, (-pi'-num), s. (apoth.)
sagapenum (soort gom), v.
Sagathy, (segh'-e-thi), s. (-ies), (kh.) sagatis (soort
sergie), v.
Sage, (seedsj), s. (plant.) salie, v.; - of generation, - of
Jerusalem, longenkruid. *-COLORED, bn. witachtig groen.
5 -ROYAL, s. (plant.) tuinsalie, v.
Sage, (seedsj), bn., * - LY, bij w. wijs, wijselijk, verstandig. *-, she -, de wijze. *- NESS, S. wijsheid, v. verstand, o.
Sagene, (se-djien'), s. sagene (Russ. maat = 7 Eng. voet,
= 2 meter ruim), v.
Sagenite, (seedsj'-in-aj t), s. (delfst.) naaldvormige scion, v.
Sagged, (seghd), dw. gezakt enz.; zie SAG, OW. en bw.
*...GER, (segh'-ur), S. (steenb.) bakvorm, m. bakbuis, v.
*...GING, dw. bei. zakkend enz. -, s. 1. (het) zakken enz.;
zie SAG, ow. en bw.; 2. (zeev.) doorbuiging (van de kiel), v.
Saginate, (sedsj'-in-et), bw. volproppen, -stoppen,- mesten.
Sagittal, (sedsj'-it-ul), bn. pijlvormig, pijl...; - suture,
(ontl.) pijlnaad.
Sagittarius, (sedsj'-i-tee'-ri-us), s. (sterr.) Schutter (ster
*...TARP, (sedsj'-i- te-ri), s. centaur, m.-renbld),m.
menschpaard, o.
Sagittate, (reds'-it-et), bn. (plant.) pijlvormig.
Sago, (see' gho), s. (plant.) sago, v. *-PALM, *-TREE,
s. sagopalm, -boom, m. * -POwDER, S. sagomeel, o.
Sagoin, (se-ghojn'), s. (soort) kleine aap, m.
Sagum,(see'-ghum), s. krijgsmantel(der oude Romeinen),m.
Sagy, (see'-dsji), bn. salieachtig, met salie.
Sahlite, (sao'-lajt), s. (delfst.) sahliet (soort angiet), m.
Sale, (see'-ik), s. (zeev.) saik (Levantsch vaartuig), v.
Said, (eed), vt. zeide. *-. vdw. gezegd enz.; zie SAY, bw.
Sail, (seel), s. (zeev.) zeil, o.; lower -, onderzeil; top -,
topzeil; head -, stagzeil; after -, achterzeil; main -,
grootzeil; fore -, fok; fore top gallant -, voorbramzeil;
mizzen -, bezaan; mizzen top -, kruiszeil; main top -,
grootmarszeil; fore top -, voor-lijzeil; main royal -,
groot-bovenbramzeil; fore royal -, voor-bovenbram zeil; mizzen royal -, bovengrietje; sprit -, sprietzeil; sprit top -, spriet-topzeil; shudding -, lijzeil; cross jack -, stormzeil; stay -, stagzeil; fore top
stay -, voorstengestagzeil; fore stay -, stormfok; main
stay -, groot stagzeil; mizzen stay -, bezaan-fok; mizzen
top gallant -, grietje; mizzen top stay -, kruisstengestagzeil; port -, ballastzeil; smoke -, rookzeil; spanker
-, bezaan; try -, gaffelzeil; wind -, koelzeil; set of
-s, stel zeilen; to be under -, onder zeil zijn, zeilen;
to crowd -, to carry a press of -, alle zeilen bijzetten;
to loose -s, zeilen losmaken; to make -, zeil maken; to
set -, onder zeil gaan; to set a -, zeil zetten; to
shorten -, zeil minderen; to strike -, een zeil strijken,
- neerhalen; all -s out, all -s set, alle zeilen bij, met
volle zeilen. to back a -, een zeil tegenbrassen; to bend
a -, een zeil aanslaan; to brail up a -, een zeil geien;
to gather -, zeil opdoeken; to get under -, onder zeil
gaan; to keep under -, onder zeil blijven; to spill a -,
een zeil gorden; to split a -, een zeil scheuren; to stow
a -, een zeil bergen; to trim the -s de zeilen kant
zetten; to wet a -, een zeil natten, nat maken; keep the
-s full! volle zeilen! niet hooger! ready to set -,
zeilvaardig, zeilree. * -BECKET, s. (zeev.) ieefstrop, m.
*- BOOM, S. zeilboom, m.; square -, uithouder op de breefokkera. *-BORNE, bn. (dicht.) door zeilen -, door ae
k*el gedragen, - meêgevoerd. * -BROAD, bn. als een zeil
ontrold. * -CLOTH, * -DUCK, S. zeildoek, 0. *-LOFT, S. 1.
zeilmakerij, v.; 2. (zeev.) zeilzolder, m. *-MAKER, m. zeil
awl, zeilmakerspriem. *-MAKING, s. (het)-maker,.;'s
FLOWER.
zeilmaken, zeilmakerij, v. *-NEEDLE, s. zeilnaald, v.
Saffron, (sef'-run), bw. saffranen, saffraangeel schilderen,
*-Room, S. 1. zeilkooi, v.; 2. magazijn van zeildoek, o.
- maken. *- ED, ('-frund), dw. bn. gesaffraand. *- Y, • *-YARD, S. (zeev.) ra, v. * -YARN, S. zeilmakersgaren, o.
bn. saffraangeel, -kleurig.
Sail, (seel), ow. 1. (zeev.) zeilen, varen, vaart zetten,
Sag, (segh), ow. 1. wankelen; 2. zakken, hangen; 3. (zeev.)
koersen; to - ten knots an hour, tien knoopen in het
afdrijven, naar lij vervallen. *-, bw. doen zakken,
uur afleggen; to - round the world, de aarde omzeilen;
bezwaren.
to - large, ruim wegzeilen; to - close hauled, bij den
:Saga, (see'-ghe), s. sage, legende, volksoverlevering, v.
wind zeilen; to - about, kruisen, rondzeilen; to Sagacious, (se-ghee'-sjus), bn., *_LY, bijw. 1. scherp
abreast, dwars van elkander zeilen; to - down a river,
a - dog, een scherpriekende hond; - of his-rieknd;
eene rivier afvaren; to - up the stream, tegen den stroom
prey, van verre zijne prooi riekend (ook fig.); 2.
opzeilen, - opwerken; to - against the sea, in de zee
scherpzinnig, verstandig. *-,NESS, s. Zie SAGACITY.
opzeilen; to - by sound, al loodend voortzeilen; to Sagacity, (se-ghes'-i-ti), s. 1. fijnheid van reuk; 2. scherp
by short tacks, met korte gangen opwerken; to -- clue,
-zinghed,v.
doorzicht, o.
den wind knijpen; to - on the port tack, over bakboord
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zeilen; to - with the wind upon the beam, dwarswind Salamander, (sel'-e-men -dur), s. 1. salamander (dier),
zeilen; to - with the sea ahead, de zee op den boeg
m.; 2. (kookk.) braadijzer, o. *... DRINE, (-men'-drin), bn.
houden; 2. in zee -, onder zeil gaan; we -ed from, wij
salamanderachtig, salamander...
zeilden van; to be on the point of -ing, to be about to Salamstone,(sel'-em-stoon), s. Ceylonsche saffier(steen),m..

-, zeilreê -, zeilvaardig zijn; 3. spelevaren, zeiltoertjes Salaried, (sel'-e-rid), bn. bezoldigd, gesalariéerd.
doen; 4. zwemmen (van visschee), dobberen; 5. drijven Salary, (sel'-e-ri), s. (-ies), bezoldiging, wedde, v. sa(van vogels in de lucht), zweven; the balloon - ed through
laris, o.; (zeev.) gage, v.
the air, de (lucht)bal zweefde in het ruim. k-, bw. 1. Sale, (seel), s. 1. verkoop, in. verkooping, veiling, v.;
- by auction, verkoop aan de meestbiedenden, auctie;
bezeilen, bevaren; 2. doorvliegen, klieven (do lucht); 3.
private -, onderhandsche verkoop; bill of -, verkoop
doen uitzeilen (een schip).
Sailable, (seel'- i -bl), bn. bevaarbaar.
deed of -, verkoopcontract; to ofer for -, to-akte;
put of for -, to set to -, in veiling brengen; to expose
Sailed, (seeld), dw. bn. gezeild enz.; zie SAIL, ow. en
to -, te koop bieden; to be for -, to be ready for
bw. *...ER, ('-ur), s. 1. (zeev.) zeiler (schip), m.; good
-, to he on -, te koop zijn; to be on - or retor>l, in
-, goede zeiler; fast -, snelle zeiler; prime -, beste
commissie -, in consignatie zijn; to meet a ready -,
zeiler; heavy -, bad -, slechte zeiler; 2. zie SAILOR .
gereeden aftrek vinden; there is a horse for -, er is een
Sailing, (seel-ing), dw. bn. zeilend enz. *-, s. 1. (het) zeilen
paard te koop;. 2. vischkaar, fuik, v. *-'s BOOK, s. ver
enz.; zie SAIL, ow. en bw.; 2. vaart, zeevaart, v.; to be fond
-kopbe,.*'SMANm-sWO,v.1erkop
of -, van de zeevaart houden; order of -, zeilorde:
verkoopster; 2. uitdrager, oude -kleerenkooper, -ster, m. v.
built for -, gebouwd om te zeilen; oblique -, schuine
-'s MASTER, m. veehandelaar, m. *- PRICE, S. koop
koers; traverse -, koppelkoers; blue seter for -, sein
fabriekswerk, op den koop gemaakt-prijs,m.EwoRx
van uitzeilen; to be out of -, geene vaart meer hebben.
werk, o.
* -GUN, S. seinschot van uitzeilen (voor achterblij vers), o.
* -INSTRUCTIONS, *_ORDERS, S. mV. 1 . bevel tot uitzei- Sale, '(seel), bn. op den koop gemaakt. *-ABLE, (- 'i -bl),bn.
* -ABLY, bn. verkoopbaar, goed te plaatsen. 5 -ABLElen, - tot uitloopen, o.; 2. seinbrief. m. *-MMASTER, m. zeilNEss, S. gmv. verkoopbaarheid, v.
meester (op oorlogsschepen), m. 5 -SHIP, s. zeilschip, o.
Salebrosity, (se -li-bros' - i -ti), s. ruwheid; 2. hobbeligheid
Sailless, (seel' -les), bn. zonder zeilen.
(van een weg), v. 5 ... BROU S, (sel' - i - brus), bn. 1. ruw; 2..
Sailor, (seel'-ur), m. 1. zeeman, matroos, m.; fresh-water
hobbelig.
.
-, matroos voor de binnenvaart; common -, gemeen'-,
Salep,
(sel'-ip), s. (apoth.) salep, v.; Zie SALOP.
licht matroos; registered , marinier, zee- milicien (in
Frankrijk); -'s service bill, matrozen -livret(boekje). Saleratus, (sel -i-ree' -tus), s. (scheik.) soort potaschzuur, o.
*-BOY, m. kajuitsjongen, m. * -LIKE, bn. en bijw. als
Salet . Zie SALLET.
zeeman, zooals het den zeeman past.
Salfern, (sel'- furn), S. (plant.) akkersteenzaad, o.
Saily, seel' -i), bn. als een zeil.
Saliant, Salient, (sel' junt), bn., *-LY, bijw. 1. (wap.)
Saim, (seem), s. spek, o.
uit -, voorspringend; 2. opspringend; - heart, kloppend
Sain, (seen), vdw. zie SAID.
hart; 3. uitkomend, uitbottend.
Sainfoin, (seen'-fojn), s. (plant.) spurrie, Spaansche
Salie, (sel' -ik), bn. (gesch.) Salisch; the - low, de Saliklaver, v.
sche wet.
Saint, (seent), bn. heilig. *-, m. v. heilige, m. v.; Oil
-'s day, (r. k.) Allerheiligen(dag, - feest); -'s bell, do Salicin, (sel' -i -sin), s. (apoth.) zek. kruid tegen de koorts
(uit wilgenschors), o.
kleine misklok, -bel; latter day -s, nieuwe heiligen (naam
der Mormonen) ; zie MORMON . *-ESS, v. heilige (vrouw). Saliferous, (se-lif'-ur-us), bn. zouthoudend, _- voerend.
* ...IPIABLE , (sel-a-faj -i-bel), bn. zoutvormend. *...IFICA*-LIKE, *-LY, bn. als een heilige. *-LINxss, S. heiligTION, (- i -fi-kee-'sjun), S. zoutvorming, -wording, v.*...IFIED,.
heid, v. * _SHIP, s, rang van heilige, m. *- SEED^IING,
(sel- 'i -fajd), bn. tot zout gevormd. 5 ...IFY, (-'- i -faj), bw.
bn. schijnheilig.
tot zout vormen, - maken. -iNG, dw. bn. tot zout vorSaint, (seent), bw. heiligen, heilig spreken, canoniseeren.
mend.
*_, ow. den heilige uithangen, huichelen. 5 -ED, ('-id),
dw. bn. geheiligd; thy father was a - king, uw vader Saligot, (sel'. i- ghot), s. (plant.) water- distel, - noot., v.
was een heilig koning; the gods on - hills, de goden op Salination, (sel -i -nee' -jun), s. 1. zoutwassching; 2. inpekeling, v.
geheiligde bergon . * -ING, dw. bn. heiligend enz. -, s.
Saline, (se-lajn'), s. zoutbron, v. -put, m. *.. ous, (-'us),
(het) heiligen enz.
bn. zoutig, zout..., pekel... *-NESS, S. gmv. (het) zoute,
Sajene, (se-djien'), Zie SAGENE .
ziltigheid, v.
Sake, (seek), s. 1. doel, voorwerp, o.; 2. oorzaak, zaak,
v.; for the - of glory, rooms-, eershalve; for God's -, Saliniferous, (sel -i nif'-e -rus), bn. zoutvoortbrengend.
*... FORM, (-lino' -i- form), bn. zoutvormig.
om Gods wil; for your -, for your own -, voor u zelven,
in uw belang, om uwentwille; for reine and for the - Salinometer, (se-lai-no-mo'-tur), s. (stoomw.) zout
ERRENE, (tar-nen'), .bn. uit zout en aarde-wegr,m.*T
of your father's memory, om mijnentwil en ter eere van
bestaand.
de nagedachtenis uws vaders; for pity's -, for mercy's
Salique, (sel'-iek), bn. zie SALIC.
-, uit mededoogen, in naam der barmhartigheid.
Saker, (see'-kur), s. 1. reigervalk, m.; 2. falkonet (klein Salite, (sel'-ajt), bw. (w. g.) zouten, pekelen.
kanon), o.; 3. (rijsch.) kortstaart (van paarden), m. Saliva, (se-laj'-we), S. speeksel, kwijl, spog, o. *--L,
(-'wul), * -RY, (sel'- i -we-ri), bn. tot speeksel behoorend,
*-ET, ('-it), s. mannetjes -reigervalk, m.
speeksel... *-NT, ('-wunt), bn. speekselvormend,.
Sal, (sel), s. zout, o.; - ammoniac, ammoniakzout; - gem,
- wordend.
steenzout; - polychrest, (scheik.) zwavelzure kali; alembroth, mengsel van ammoniakzout en kwik; - martis, Salivate, (sel' -i -wet), bn. speeksel vormen. *-,ow.speeksel
worden, kwijlen. *-D, ('-tid), dw. bn. gekwijld. *...ING,
groen ijzersulfaat; - prunella, gesmolten salpeter in
dw. bn. bekwijlend enz. -, *-ION, (-wee'-sjun), 1. (het)
koeken; - seignette, roehelle -zout; - volatile, vlugzout.
kwijlen enz .; zie SALIVATE, bw . en dw.; to be under
*-, V. (verk.) Sara (v. n.).
kwijl laten vloeien.
Salable, (sel'- i -bl) , Zie SALEABL E.
Salacious, (se-lesj'-us), bn., *_LY, bijw. wulpsch, geil, Salivous, (se-laj'-wus), bn. zie 5ALIVAI..
onkuisch . * -NESS, * ...CITY, (- les' - i -ti), S. wulpschheid, Sallet, (sel'-lit), s. 1. (oudh.) stormhelm, m.
Salliance, (sel'- li -uns), S. uitval, m.
geilheid, onkuischheid, v.
Salad, (sel'-ed), s. salade, v.: corn -, veldsalade; to Sallied, (sel'-lid), dw. bn. (mil.) uitgevallen enz.; zie
SALLY.
dress a -, salade aanmaken. *-BOWL, s. saladeschotel,
m. *- DAYS, S. mv. (Shak.) groene dagen, m. mv. leeftijd Sallow, (sel'-lo), S. wilg, wilgeboom, m. *-, bn. bleek,
geelachtig, vaal. 7' -NESS, S. gmv. bleekheid, vale
zonder ondervinding, m. * -OIL, S. boom-, sla-olie, v.
kleur, v.
*- PARSLEY, s. (plant.) watereppe, v. *-STRAINER, S.
Sally, (sel' -li), s. 1. uitstapje, o.; 2. geestige zet, trek; 3.
saladebed, o.
uitval, m. scheldwoord, o.; - of youth, jeugdige drift,
Salading, (sel'-e-ding), s. saladeplanten, - kruiden, v.
- opwelling; -of levity, uitbundige vroolijkheid, - opge0. mv.
ruimdheid; 4. (mil.) uitval; to make a -, een uitval doen;
Salal-berry, (se'- lel -ber'-ri), s. (soort) West- indische
5.
(zeev.) gier, afwijking van den koers; 6. (bk.) voor
bezie-druif, v.
verkorting van Sara (v. n.) 5-LUN,-sprong,uitekm.;7
Salam, (se-lam'), s. heil ! (groet der Oosterlingen).
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salpeterfabriek, -hut, v. *- MAKER, *-MAN, M. salpeter soort van gebak, - koek, o. m. C-PORT, S. 1. (mil.) uitfabrikant, m.
va l spoort; 2. (zeev.) vluchtpoort, v.
forth, - out, Salpetrous , ( saolt-pi'-trus), bn. salpeterachtig.
Sally, (sel'-li), ow. 1. (mil.) uitvallen; 2.
forth Salts, (saolts), s. mv. 1. (scheik.) zouten; 2. het zoute
plotseling heengaan, - naar buiten loopen; to
water dat uit den Oceaan in de rivieren stroomt.
into the world, fortuin gaan zoeken; °- iNG, dw. bn. uit
uitvallen.
-valendz.,s(ht) Salty, (saolt'-i), bn. zoutig.
Salmagundi, (sel-me-ghun'-di), s. (kookk.) salmigondis, Salubrious, (se-ljoe'-bri-us), bn., *- LY, bijw. gezond,
heilzaam. 5 -NESS, 5 ...BRITY, ('-bri-ti), s. gmv. (het) gehutspot (in Italië), m.
zonde, - heilzame.
Salmiac, (sel'- mi -ek), s. .(scheik.) ammoniakzout, o.
Salmon, (saom'-un), S. 1. zalm, m.; pickled --, gezouten Salutarily, (sel -joe-te -re -bi). bijw., *...TARY, bn. - to, 2.
(plant.)
Salozalm; smoked, bloted -, gerookte zalm;
for, heilzaam, gezond. *...TARINESS, (' -te -ri -nes), s. gmv.
heilzaamheid, v.
mon's zegel. * -FISHERY, s. zalmvisscherij, v. (het) zalm
Salutation, (sel-joe -tee'-sjun), s. 1. (het) groeten, groet,
oID, ('-oj d) bn. zalmachtig, zalm... *- PEALS,-vischen.*
m.; 2. buiging, v.; 3. (mil.) saluut, o. *...TATORILY,
S. mv. zalmbroedsel, o. pootzalm, M. *-RADISH, S. (plant.)
('- te - te -ri- bi), bijw., *...TATORY, ('- te -to-ri), bot. groetend,
maand - radijs, v. * -SEwsE, s. zalmkuit, v. *- TROUT, S.
buigend. 5 ...TATORY, s. plaats waar men groet, v.
zalm-forel, v.
Salute, (se-Ijoet'), s. 1. groet, m. groeting, v.; 2. kus, m.
Saloon, (se- Toen'), S. zaal, v. salon, m.
kushandje, o.; 3. (zeev. en mil.) saluut, salvo, o.;
Salop, (sel'-op), SALOOP, (sel-oep'), zie SALEP.
return -, contre- saluut; - of twenty guns, een saluut
Salpicon, (sel'-pi -kun), s. (kookk.) gehakt, o. ragout, m.
van twintig kanonschoten; to/lie a-, een saluut geven,
Salpinx, (sel'-pinks), s. (oudt.) soort van trompet; 2.
salueeren; - with the colors, saluut met de vlag; - with
(ontl.) hamerspier, v.
cheers, met hoera ! -, hoezee ! salueeren; to beat a -,
Salsamentarious , (sel-se-min-tee'-ri-us) , bn. tot gemet (le trom salueeren; to e.eclianye -s, saluut(schoten)
pekelde zaken behoorend, pekel....
wisselen-, to return to -, een saluut beantwoorden. *-,
Salsify, (sob -si -fl), s. (plant.) boksbaard, m.
bw. 1. begroeten, buigen voor; 2. - with, (zeev. en mil.)
Salsilla, (sel sil'-le), s. (plant.) soort aardappel, m.
salueeren; 3. kussen; 4. genoegen doen aan; 5. het oog
Salsoacid, (sel-so-es'-sid). bn. zoutachtig-zuur.
treffen, in het oog vallen van. *--v, ('-id), dlv. bn.
Salsuginous, (sel--sjoe'-dji-nus), bn. zoutachtig.
begroet enz.; zie SALUTE. bw. *- R, ('-ur), m. v. 1.
Salt, (saolt), s. sprong, m.
groeter, -ster, in. v.; 2. die liet saluut geeft.
Salt, (saolt), s. 1. zout, o.; coarse -, grof zout; bay -, grijs
zout; kitchen -, keukenzout; rock -, klipzout; ,fine -, Salutiferous, (se-ljoe-tif'-e -rus), bn. gezond. heilzaam.
5 -NESS, S. (bet) heilzame, gezonde.
white -, table -, fijn -, tafelzout; mine -, mijn -, bergzout; sea -, zeezout; he is not worth his -, (spr.) bij Saluting, (se-ljoe'-ting), dw. in. groetend enz. *-, s.
(het) groeten enz.; zie SALUTE, bw.
is liet water niet waard dat hij drinkt, hij is het brood
niet waard dat hij eet; 2. (scheik.) - volatile, vlugzout, Salvable, (eel'-vi -bi), bn., 5 ...BLY, bijw. redbaar, verlos baar. °...BILITY, (- bil' -i-ti), *- N Ess, s. gmv. redbaarhitter -s, Epsom -s, bitter zout, Engelsch -, Epsom -zout;
heid, v.
3. (fig,) fijn vernuft, o. puntigheid, v. zout, o.: Attic -,
we
have
some
of
our
Salvage,
(sol' -widsj), s. 1. redding; 2. (zeev.) berging, v.
Attisch zout; 4. smaak, m.;
(het) bergen; 3. zie SAVAGE. 5 - OCEY, s. (zeev.) bergyouth in us, wij hebben nog iets van het vuur onzer
loon, o.
jeugd in ons; 5. ziltigheid, v. tranen, M. mv. *- BEAT,
Salvation, (sel-wee'-sjun), s. 1. redding; 2. zaligheid, v.
S. (zeev.) zout vleesch, 0. * _BOX, * -CELLAR, S. 1. Zoutzieleheil, o.
vat, - vaatje, o.; 2. zoutbak, m. 5 -CAT, S. zoutklomp,
-koek, M. * -FISH, S. gezouten -, zoutevisch, M. *-GAUGE, Salvatory, (sel'-we- te -ri), s. ( -les), 1. bewaarplaats, v.
dépót, o. kast, v.; 2. vak, o.; 3. zalfdoos, v.
s. (stoomw.) zoutweger, salinometer (werkt.), m. *- GREEN,
bn. zeegroen. *-HausE, S. zoutkeet, - ziederij, v. *- LAKE, Salve, (saav), s. 1. zalf, v.; lip -, lippeuzaif; 2. pornmade; 3. pleister, v.; 4. (fig.) balsem, m. zalf, v. *-,
s. zoutmoer, o. *- LAND, S. zoutland, land rijk aan.
bw. 1. heelers door zalf, pleisteren; 2. met zalf insmeren;
Zout, O. * -LICK, S. " zoutbron, v. * - MAKER, 1n. Zout
3. (fig.) een balsem leggen op, verzachten; 4. groeten.
5 -MAKING, S. (het) zoutzieden, zoutziederij, v.-ziedr,m.
Salver, (sel'-wur), s. 1. presenteerblad; 2. schoteltje. o.
*-MAN, m. zoutkooper, - handelaar, m. *- MARsx, s. zout *-, m. (zeev.) berger, strandvonder, M. 5 -SHAPED, bn.
moeras, o. - vijver, m. * - MEAT, s. gezouten vleesch, pekel
(plant.) bekervormig.
* -MINE, * -PIT, s. zoutmijn, - groef, v. -put,-vlesch,o.
Saivian, (sel'- wi -un), m. Salvianus, Salviaan (m. n.).
M. * -PAN, S. zoutpan. v. -put, m. -werk, o. * - RHEUM,
Salvifie, (sel-wif' -ik), bn. reddend, behoedend.
S. waterachtige zinkingstof, v. *- ROCK, S. zout rots, -mijn, v. * - Rus, S. zoutkuip, - tobbe, v. *- sPOON, Salvo, (sel' -wo), s. 1. (recht.) voorbehoud, o.; 2. uitvlucht,
verschooning, v.; - pudore, zonder de zedelijkheid te
-SHOVEL, s. zoutlepeltje, - schopje, o. *- .SPRING, S.
kwetsen; - sensu, den zin behoudend.
zoutbron, v. * -TRADE, S. zouthandel, m. * - TREE, S.
haliniodendron, zoutheester, M. *_WATER, S. 1. zeewater; Salvor, (sel'-wur), m. (zeev.) berger, strandvonder, on.
2. pekelwater, 0. * - WATERMAN, S. zeevaarder, m.*-w oRK., Sam, (som), in. (vork.) Samuel (m. n.).
*-wo$Ks, S. mv. 1. zout(berg)werk, o. 2. zoutziederij, v. Samara,(se- mee' -re),s.samara (langwerpige boomvrueht),v.
S.

-

-

*-WORT, S.

1. weedasch. soda, v.droogwater;2.zoutkruid,o.

Salt, (saolt), bn., *- LY, bijw. 1. zout, zoutachtig, zoutig, 2.
zoutrijk; - vegetable, moerasplant; 3. (Shak.)geil,wulpseh.

Salt, bw. zouten, pekelen; to - down. inzouten. 1 --, ow.

zoutig worden.
Saltant, (sel'- tuut), bn. springend, huppelend. *...ATION,
(-tee'-sjun), S. 1. sprong, ni. (het) springen, huppeling;
2. klopping, v. *...ATORY, (sel'- te - te -ri), *...ATORIOLS,
(- te -to'-ri-us), bn. huppelend, springlustig.
Salted, (saolt'-id), dw. bn. gezouten enz.; zie SALT,
bw. ow.

*...ER, (-' ur), m. 1. inzouter; 2. zouthandelaar,
-kooper; 3. zoutzieder, m. *...ERN, ('-urn), s. 1. zout
-(berg)wk,o.;2zutv
Saltier, (sol'-tier), s. (wap.) St. Andries-kruis, o.
Saltigrade, (sel'-ti-ghred), bn. springend. *-, s. springster
(soort spin), v.
Saltinbanco, (sel-tin-ben'-ko), m. kunstenmaker, m.
Salting, (saolt'-ing), dw. bn. zoutend. *-, s. (het) zouten.
*-TUB, S. pekelvat, o. *...ISH, (- 'isj), bn., -LY,
bijw. ziltig, zoutig. *...ISHNESS, (- isj' -nes), s. zoutigheid,
ziltigheid, v.
Saltless, (soalt' -les), bn. 1. zouteloos, laf, (ook fig.); 2.
smakeloos. *...NESS, s. zoutigheid, v. (het) zoutige.
Saltpeter, (soalt-pi'-tur), s. salpeter, o. 5 - flousE, S.

Samaritan, (se-mer'-i-tun), bn. Samaritaansch. *-, m. v.
Samaritaan, m. Samaritaansche (vrouw). *-, S. (het)
Samaritaansch (taal).
Sambo, (sein' -bo), m. v. sambo (kind van een neger en
eene mulattin of van een. mulat en eene negerin), m. v.
Same, (seem), bn. (de-, het)zelfde: much the -, much, about
the -, bijna -, genoegzaam hetzelfde; much the - as,
bijna als; it is one and the - thing, hot is een en hetzelfde; on the - hour, terzelfde ure; at the - time,
ten zelfden tijde; the very - man, juist dezelfde persoon, - man; it was all the -, quite the - to him, het
was hem geheel hetzelfde; Iie repeated the - as he said
to..., hij herhaalde hetzelfde wat hij had gezegd aan...;
Jtr. S. I believe, sir? the same -, sir, mijnheer S., ge
ik? ja, mijnheer, dezelfde, - die ben ik. *-NESS,-lof
S. gmv. 1. gelijkheid, identiteit; 2. gelijkenis. overeen
eentonigheid, v. *-QuIN, ('kwin), s.-komste;3.
(zeev.) samekwien (Turksch vaartuig), v.
Samian, (see'- mi -un), bn. Samisch, van liet eiland Samos;
- earth, Samische aarde (zek. kleverige delfstof); stone, Samische steen (zek. polijststeen). *-, m. v.
Sauriër, Samische (vrouw), inboorling van het eiland
Samos, m. v.
Samiël, (see'- mi -il), s. zie smoort.
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Samite, (see'-majt), s. samiet (zek. zijden stof), o.
Sanded, (send'-id), dw. bn. verzand. enz.; zie sAND, ow.
*-, bn. 1. zandig; 2. gespikkeld; 3. ros. rosachtig.
Samlet, (sem'-lit), s. zalmpje, o.
mi),
uI. (verk.) Samuel (m. n.).
Sandemanian, (sen -di- mee' - ni -un), m. Sandemaniaan,
Sammy; (sem'
(aanhanger van Sandeman, een scheurmaker in 1757), m.
Samoyedes, (se-moj- i' -diz), m. mv. Samojeden (volksstam), m. mv.
Sander, (sen'-dur), m. (vork.) Alexander (m. n.).
Samp, (semp), s. maïssoep, -melk, v.
Sanderling, (send'-ur-ling), s. pluvier (vogel), m.
Sampan, (som' -pun), s. (zeev.) sampan (Chineesch be- Sanders, (sen' -durs), s. sandelhout, o.
Sandever, (sen' -di-wur), s. (scheik.) onzijdig zout van
woond vaartuigje te Canton), v.
glas gescheiden, glaszout, o.
Samphire, (sem' fajr), s. (plant.) zeevenkel, v.
Sample, (som'-pul), s. 1. monster, staal; 2. voorbeeld, o. Sandiness, (send' -i-nes), s. 1. zandigheid, v.; 2. het vuur
*-BOTTLE, s. (wijpk.) proeffleschje, o.
haar).
-rode(vanht
Sample, (sem' -pul), bw. monsteren, met een monster Sanding, (sen'- ding), dw. bn. zandend enz.; zie SAND,
vergelijken, de proef nemen van; to - off, uitmonsteren.
bw. *...isH, bn. zandig, zandachtig.
*-R, ('plur), s. 1. patroon, model, o.; 2. merk -, teekenlap, m. Sandix, (send'-iks), s. loodwit, o.
Samson, (sem' - sun), m. Simson (m. n.). * - 'S -POST, S. Sandwich, (send'-oeitsj), s. sandwich (dunne snede
brood met vleesch enz ), o. * -BAG, S. boterhammen1. (zeev.) standvink, stut, 2. dwarsbalk, m.
zakje, o. *-Box, S. doos -, trommel voor sandwiches, v.
Samuel, (em'- joe -il), m. Samuel (m. n.).
* -ISLANDS, mv. (aardr.) Sandwich- eilanden, o. mv.
Sanable, (sen' - i -bl), bn. geneeslijk, geneesbaar. 5 ...BILITY,
(-e- bil' - i -ti), *-NEss, s. geneesbaarheid, V.
Sandy, (send -i), bn. 1. zandig; 2. van zand, zand...;
Sanation, (se-nee'-sjun). s. genezing, v. *...TINE, (sen' -e3. ros, geelrood, roodachtig; 4. mul . * -EVERLASTING, S .
(plant.) zandroerkruid. o . *-HAIRED, bn. roodharig.
tiv), bn. geneesbaar, heelbaar. - NESS, s. gmv. gene*- HOUR-GLASS , S. zandlooper, m. - uurwerk, o.
zende -, heelende kracht, v. *... TORY, (sen' -e- te -ri), bn.
1. genezend; 2. Zie SANITARY.
Sane, (seen), bn. gezond (van zinnen). *-NESS, s. gezondheid (van zinnen), v.
San-benito, (sen -be- ni -to), s. ketterhemd (ten tijde der
inquistitie), o.
Sang, (seng), vt zong; sie SING.
Sanctificate, (senk'-ti-fi-ket), bw. heiligen. *...ION, Sang-froid, s. koelbloedigheid, v.
(-kee'-sjun), s. wijding, heiliging, V.
Sangiac, (sen' -dji-ek), m. sandjak (districts- gouverneur
Sanctified, (senk'-ti-faj d), dw. bn. geheiligd. *...FIER,
in Turkije), m. * -ATE, ('-set), sandjakaat, district (in
('-faj-ur), m. heiliger, m. *...FY, ('-faj), bw. 1. heiligen,
Turkije), o.
heilig maken, - spreken; 2. beveiligen, beschermen. Sanguiferous, (sen -ghwif'-e -rus), bn. bloedmakend,
*...FYING, dw. bn., -LY, bijw. heiligend.
- houdend; - vessels, bloedvaten. *... FICATION, (-ghwif-iSanctiloquent, (senk- til' -o-kwent), bn. over heilige
kee'-sjun), S. (gen.) bloedmaking, -wording, v. ...FIER,
zaken sprekend. *...MoNI0Us, (-ti-mo'- ni -us), bn.,
('-faj-ur), s. dat bloed maakt, o. *...FLUOUS, (-'ghwif-LY, bijw. 1. heilig, heilig schijnend; 2. schijnheilig.
be-us), bn. bloedend, van bloed druipend. *...FY, (sen'
- NESS, *..• ^IONY, ('-ti-me -ni), s. 1. heiligheid; 2. schijnbloed worden, - voortbrengen. -ING,-ghwifaj),o.
heiligheid, v.
dw. bn. bloed voortbrengend.
Sanction, (senk'-sjun). S. 1. bekrachtiging, goedkeuring, Sanguinary, (sen' -ghwin-e-ri), bn., *... NARILY, (-e'-ri -li),
v.; 2. zegel, o.; 3. wijding, v.; 4. bijval, m. k-, bw. bebijw. bloeddorstig, - gierig. -lijk; - ant, bloedroode mier.
krachtigen, goedkeuren. *-ED, ('-sjund), dw. bn. be*-, S. (ses), (plant.) bloedkruid, o. weegbree, v.
krachtigd. * -ING, dw. bn. bekrachtigend.
Sanguine, (sen' -ghwin), bn., *-LY, bijes. 1. bloedrood;
Sanctitude, (senk'-ti-tjoed), *...ITy, ('-ti-ti), s. gtnv. 1.
- stone, bloedsteen; 2. volbloedig; 3. driftig, oploopend;
heiligheid; 2. onschuld, onnoozelheid; 3. straffeloosheid,
4. (fig.) levendig, opgewekt, vurig; - hope, levendige
V. * ...UARIZE, ('-tjoe-e-rajz), bw. (Shak.) tot heiligdom
hoop; - color, bloedkleur, v.; to be - in one's expectations
dienen, een heilige schuilplaats verschaffen aan.
of, schoone verwachtingen koesteren van; 5. vertrouwend,
zeker. *-, s. bloedkleur, -verf, v . * -LESS, bn. (gen.)
*... UARY, ('-tjoe-e-ri), s. (-ies), 1. heiligdom, o. tempel,
m. heilige plaats; 2. schuilplaats, toevlucht, v.; to take
bloedarm, bleek. *-NESS, *...INITY, s. gmv. s. 1. (het)
-, zich verschuilen (in een heiligdom): to take - under
bloedroode; 2. volbloedigheid, v.; sanguinisch gestel, o.;
ground, zich onder den grond verbergen. -MAN, m.
drift, oploopendheid, v.: 4. levendigheid, v. vuur; 5.
vluchteling in een tempel, m.
vertrouwen, o. zekerheid, v.
Sand, (send), s. 1. zand, o.; quick -, drijfzand; dry -, Sanguine, (sen' -ghwin), bw. met bloed bevlekken.
droog zand; droge vorm; wet -, nat zand; drift -, Sanguineous, (sen -ghwin'- i-us), bn. 1. volbloedig,
shifting -, welzand; binding -, (mets.) bindzand; bedded
bloedrijk; 2. tot het bloed behoorend, - bloed... ; 3.
(gen.) sanguinisch; - rod, (plant.) keelkruid.
in -, in zand gemetseld; to scour with -, met zand schuren; 2. (stoomw.) gietaarde, v.; green -, natte vorm; Sanguinolent, (sen -ghwin'-o-lent), bn. van bloed drui3. zandkorrel, v. *-s, mv. 1. zandwoestijn, v.; 2. oeverpond; bloedig.
zand, o.; 3. zandbank, v. * -BAG, s. zandzak, m. *-BANK, Sanguisuge, (sen' -ghwi-soedsj), s. bloedzuiger, m.
S. (aardr.) zandbank, v : to run on a -, op een zandbank Sanhedrin, (sen' -hi-drim), s. Sanhedrin (groote vorgastranden . * -BATH S. zandbad, a. *-BED, S. zandbed
dering van joodsche wetgeleerden, o.
. * -BEETLE, s. zandkever, -looper. m. * -BLIND,-ding,v
Sanicle, (sen'-i-kul), s. (plant.) breukkruid, o.
bn. bewolkt van gezicht. *-Box, s. zandkoker, m.-TREE, Sanies, (sec'- ni -is), s. dunne etter, m. *...Nlous, ('- ni -us),
s. zandboompje (Amerika), o . * -COLORED, bn. zand
bn. etterend.
. * -CRAB , s. zandkrab, v.*-cRACKS,s.mv.(veearts.)-kleurig
Sanitary, (sen' -i- te -ri), bn. tot de gezondheid behoorend;
hoefontsteking, v . * -DOWN, S. duin, o. *-EEL, S. zandaal,
gezondheids...; - board, geneeskundige commissie; reyulations, gezondheids- verordeningen; - service, geneesm. *- FLOOD, s. welzand, zeezand, 0. 5 -GAPER , S. groote
kammossel. v . * -GAVEL, V. zandbelasting, v. *- GLASS,
kundige dienst; - cordon, gezondheidscordon.
S. zandlooper, m. * -HEADS, s. mv. (zeev.) zee- eilanden, Sanity, (sen'-i ti), S. gmv. 1. gezondheid, v.; welstand,
0. mv . *-HEAT, S. zandhette (van een zandbad), v.
m.; 2. gezond verstand, o.
*_MARTIN, * -SWALLOW{ S . zeezwaluw, V. *- MORTAR, S. Sannah, (sen' -nee), s. (kl.) sanna, (Oostindisch netel
(mets.) zandmortel, m. * -PAPER, s. zand-, schuurpapier,
-doek),v.
0. *-PINK, S. zand- anjelier, m. 5 - PIPER, s. strandlooper, Sans, (sans), bn. (Shak.) zonder.
pluvier (vogel), m . * -PIT, s.. zandgroef, v. -put, m. Sanscrit, (sen' skrit), s. Sanskrit (taal), o.
* -STAMPER, s. zandschelp, v. *-sTONE, s. zandsteen, Santalin, (sen' -te -lin), s. (scheik.) sandelhout, kleurm. -GRIT, s. grint, kiezelsteen ; m . * -WALK, s. zandse l, 0.
laan, v. *-wooD, s. zandhout. o. *-WORT, s. zandkruid,o. Santer, (sen' -tur), s. zie SAUNTER.
Sand, (send), bw. 1. verzanden; 2. (zeev.) op het zand Santon, (sen' -tun), s. santon (Turksche priester), derwisch, m.
zetten; 3. zanden, met zand bestrooien.
Sandal, (sen' -dul), s. (oudh.) 1. sandaal,m. zoolbedekking, Santonin, (sen' -to-nip), s. (scheik.) santonijn, (een
plantaardig beginsel), o.
v.; 2. damesschoen, m. * -ED, ('- duld), bn. met sandalen
geschoeid . * -IFORM , bn. sandaalvormig. *-TREE, S. san- Sap, (sep), s. 1. sap; 2. (plant.) spint, o.; 3. (vest.) mijn,
ondermijning, v.; 4. (fig.) uilskuiken, o. domoor, m.
delboom, m. *-WOOD, S. sandelhout, o.
*-coLOR, s. sapverf, v. *- EARTH, S. groen krijt, o.
Sandarac, (sen' -de -rek), s. 1. sandrak; 2. rood arseni*-GREEN, s. (very.) sapgroen, o. * -SAGO, S. 1. (soort
cum, 0.

SAP. - SAR.
Zwitsersche kaas, v. *- TUBE, s. sapbuis, v. *-\vooD, S.
(plant.) witte hazelaar, m.
Sap, (sep), bw. en ow. (mil.) ondermijnen, (ook fig.).
Sapadillo, (se-pe- dil'-lo), SAPODILLA, (- dil'-le), s. koeboomkruid, o. * - TREE, s. koeboom, m.
Sapajoe, (sep'-e-djo), s. sapajoe, (soort aap), m.
Sapan, (se-pen'), 5 -wooD, s. (soort) Aziatisch verfhout, o.
Sapid, (sep -id), bn. smakelijk, malsch, (ook fig.). *- ITY,
(-pid'-iti), * - NESS, s. 1. smakelijkheid, malschheid, v.;
2. smaak, m.
Sapience, (see'-pi'-uns), s. wijsheid, v. verstand, o.
* ...ENT, ('-unt), bn., -LY, bijw. * ... ENTIAL, (-en'- SjUl),
bn. wijs, verstandig; the - books, de boeken der wijsheid.
Sapless, (sep'-les), bn. 1. saploos, droog; 2. uitgedroogd;
(fig.) afgeleefd.
Sapling, (sep'-ling), s. (plant.) scheut, v. stekje, o.
loot, M.
Saponaceous, (sep-o-nee'-sjus), bn. zeepachtig, zeepig.
*...NARY, (sep'o-ne-ri), bn. zeepachtig. -, s. (ies), (plant.)
zeepkruid, o. *...NIFICATION, (-ni-fi'-kee'-sjun), s. zeepmaking, v. 5 ...NIFIED, (pon'-i-fajd), bn. tot zeep gemaakt.
*...NIFY, (- pon' -i-faj), bn. en dw. tot zeep maken, - worden.
*...NIN, (sep' -o-nin), s. (plant.) zeep -beginsel, o. *...NLLE,
(sep'-o-njoel), s. (scheik.) zeep-olie, o.
Sapor, (see'-pur), s. malschheid, smakelijkheid, v.
sapor, (oud-Perzisch koning), m. *- IFIC, (-rif'-ik), bn.
*-ous, (-se-a' -po-rus), bn. smakelijk. *-OSITY, (- os'-i-ti),
s. gmv. sappigheid, smakelijkheid, v.
Sapota, (se-po'-te), s. zie SAPADILLO.
Sappare, (sep'-peer), s. (delfst.) sappare, v. cyaniet, o.
Sapped, (sep-ped), dw. bn. ondermijnd; zie SAP, bw.
Sapper, (sep'-ur), m. (mil.) sappeur, schansgraver, m.
Sapphic, (sef'-ik), bn. Saffisch, naar Sappho.
Sapphire, (sef' -ir), s. saffier, (edelgesteente), m. '-, bn.
(wap.) blauw. 5 ...INE, (- 'ir-in), bn. 1. saffieren, van
saffier; 2. als saffier.
Sappiness, (sep'-i-nes), s. 1. sappigheid; 2. (fig.) frischheid, v.
Sapping, (sep'-ing), dw. bn. ondermijnend; zie SAP, bw.
Sappy, (sep'-i), bn. 1. sappig; 2. jong, teer, 3. voos, vochtig; 4. (fig.) opgeruimd; 5. onnoozel, zwakhoofdig.
Saprophagans, (se-prof'-e-ghuns), s. mv. saprofaganen,
aasinsecten, (op verrotte zelfstandigheden azend), o. mv.
Sarabaite,(ser'-e-be-aj t), bn. sar abaiet, (soort derwisch), m.
Saraband, (ser'-e-bend), s. (oudh.) sarabanda, (zek.
dans), v.
Saracen, (ser'-e-zun), m. Saraceen, m. *- Ic, (-sen'-ik),
bn.. -AL, bn. Saraceensch.
Sarah, (see'-re), s. Sara (v. n.).
Sarangousti, (se-ren-ghoes'-ti), s. (zeev.) sarangoesti,
olie met kalk tot insmering van de huid der schepen.
Sarasin, (ser'-e-zin), . *- E, ('-ien), s. (plant.) boekweit, v.
Sarcasm, (saar'-kesm), s. bittere spotternij, v. hoon, m.
* ...CASTIC, (- kes'-tik), -AL, ('-tik-ul), bn., -ALLY, (-'tike-li), bijw. bijtend, bitter, hoonend, sarkastisch.
Sarcenet, (saars'-net), s. (kh.) taf, v.; plain -, effene taf;
figured -, gebloemde taf; - ribbon, taffen lint.
Sarele, (saar'-kul), bw. wieden.
Sarcocarp, (saar'-ko-karp), s. (plant.) vleezig vlies, o.
*...cocELE, ('-siel),s. (heelk.) vleeschbreuk,v. *...co- EPIPLOCELE, (-i-pip' -lo-Biel), s. (heelk.) vleeschnetbreuk, v.
*...COCOL, ('-ko-kol), *...COCOLLA, (-ko-kol' -le), s. 1. vleeschlijm, o.; 2. soort boom, m. C...CO-HYDROCELE, (- hi- dro'-Biel),
s. watervleeschbreuk, v. *...COLIN E, ('-ko laj n), bn. vleeschkleurig. *...COLITE, (-'ko-lajt), s. (delfst.) sarcoliet, (soort
Vesuviaansche steen), m. *...COLOGTCAL, (-ko-lodsj'-ik-ul),
bn. tot de sarcologie behoorend. *...COLOGY, (-kol'-o-dsji),
s. gmv. sarcologie, beschrijving der vleezige lichaamsdeelen, v.
Sarcoma, (saar-ko'-me), s. (gen.) vleezige uitwas, m.
vleeschbuil, V. *- Trus, (-kom'-e-tus), bn. (gen.) zien
vleezig uitzettend. *...PHAGY, (kof'-e-dsji), s. gmv. (liet)
vleesch-eten.
Sarcophagous, (saar-kof'-e-ghus), bn. (gen.) vleeschetend.
Sarcophagus, (saar- kof'-e-ghus), s. steenen graftombe,
kist, sarcophaag, v.
Sarcosis, (saar-koz'-is), s. vleeschwording, v.
Sarcotic, (saar-kot'-ik), bn. (heelk.) vleeschmakend. *-,
s. (gen.) zoodanig middel, o.
Sarculation, (saar-kjoe-lee'-sjun), s. (het) wieden.
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Sard, (sward), *- OIN, ('-dojn), S. (delfst.) calcedoniesteen, M. *-ACHATE, ('-de-ket), s. (delfst.) calcedonieagaat, m.
Sardel, (saar' -dil), *...DAN, ('-dun), *...DINE, ('-dien), S.
sardijn, m. sprot, v. (vischje). 5 ...DINE, 5 ...DILS, ('-di-us),
S. (delfst.) sardonyx (steen), m.
Sardinia, (saar-di'-ni-e), s. (aardr.) Sardinië (Italië), o.
*-N, ('-ni-un), bn. Sardinisch. -, m. v. Sardiniër, m.
Sardinische (vrouw).
Sardis, (ser'-dis), s. Sardes (oude hoofdstad van Lydië), o.
Sardoin, (ser'-dojn), s. zie SARDONYX.
Sardonian, (saar-do'- ni-un), *...DONIC, (-don'-ik), bn.
kramp-, stuipachtig, sardonisch; - laughter, sardonische lach.
Sardonyx, (saar'-do- niks), s. (delfst.) sardonyx (steen),
M. *_, bn. (wap.) donkerrood.
Sarigue, (ser'-i-ghjoe), s. sarige (soort buidelrat), v.
Sark, (saark), s. 1. hemd, o. voermanskiel; 2. haai (visch),m.
Sarlak, (saar'-lek), s. Tartaarsche bulos, m.
Sarmatia, (ser-mee'-sjiee), s. (oude aardr.) Sarmatië
(Noord-Rusland en Polen), o. *- N, (-mée'-sjun), *...TIC,
(-met'-ik), bn. Sarmatisch. -, m. v. Sarmaat, m. Sarmatische (vrouw).
Sarment, (saar'-munt), s. (plant.) rank, M. 5 -OSE,
(-tooz'), *-ovs, (-men'-tus), bn. (plant.) rankig, takkig.
Sarn, (saarn), S. kei, v. plaveisel, o.
Saronic, (se=ron'-ik), bn. - gulf, (aardr.) Saronische
golf (Griekenland), v.
Sarpcloth, (saarp'-kloth), 5 ...PLIER, (saai'- pli-ur), s.
paklinnen, -doek, o.
Sarplar, (saar'-plur), s. halve baal (wol), v.
Sarracenia, (se-re- si'-ni-e), s. (plant.) sarracenia (Amerikaansche plantensoort), v.
Sarrasine, (ser'-e-sien), s. 1. (vest.) valpoort; 2. (plant.)
spurrie, v.
Sarsa, (ser'-se), *- PARILLA, (ser-se-pa-ril' -le), s. (plant.)
sarsaparilla, v.
Sarse, (saars), s. fijne zeef. v. *-, bw. ziften, builen.
Sart, (saart), s. nieuw geploegd land, o.
Sartorius, (saar-to'-ri-us), s. (ontl.) kleermakers-spier, v.
Sash, (sesj), s. 1. gordel, m. sjerp, v.; 2. tulband, m.; 3.
vensterraam, o.; folding -, slagvenster. *-BIT, s. kozijn boor, v. *-BOLT, S. venstergrendel, -bout, M. * - BUCKLE,
s. gordel-, rienigesp, v. * - DOOR, S. schuif-, vensterdeur,
v. * -FASTENER, S. vensterslot, 0. * -KNOB, s. koperen
vensterknop, M. * -FRAME, s. vensterraam, -kozijn, o.
-LIFTER, S. vensterlood, 0. * - PULLEY, S. vensterkatrol, V. 5 -SAW, S. (tuin.) sluitzaag, v. *-WINDOW, s.
schuifraam, -venster, o.
Sash, (sesj), bw. 1. omgorden, van een gordel voorzien;
2. met ramen -, met kozijnen voorzien. *-ED, (sesit),
dw. bn. omgord enz.; zie SASH, bw. * -ING, dw. bn.
omgordend enz.; zie SASH, bw.
Sashoon, (sesj'-oen), s. lederen kuitstukken (in hooge
laarzen), o. mv.
Sassafras, (ses'-se-fres), s. (plant.) sassafras, m.
Sassarara, (ses-se- ree -re); s. 1. vermaning, kapitteling,
v.; 2. herhaald kloppen (op de deur), o.; with a -,
zonder omwegen.
Sasse, (ses), s. (zeev.) sluispoort, v.
Sassolin, (ses'-so-lin), s. (scheik.) borax -zuur, o.
Sastra, (ses' tre), S. sastra (wetboek der Hindoes), o.
Sat, (set), vt. zat. *-, vdw. gezeten enz.; zie SIT.
Satan, (see'-tun), In. satan, duivel, In. *-ic, (-ten'-ik),
-AL, ('-nl), bn., -ALLY, ('- e-li), bij w. satanisch, duivelsch. *-ISM, (see'-te-nism), s. satanische -, helsche
geest, m. * -IST, m. duivelsch mensch, booswicht, m.
Satchel, (setsj'-il), s. zakje, o.
Sate, (seet), bw. - with, verzadigen; he is sated with rage,
hij heeft zijne wraak gekoeld. *-D, ('-id), dw. bn.
verzadigd. *-LEss, bn. onverzadigbaar, onverzadelijk.
Sateen, (se- tien'), S. (kh.) Engelsch leder (gesatineerd
katoen), o. *-Toes, s. mv. (kh.) grove broekenstof, v.
Satellite, (set'-el-lajt), . s. (sterr.) wachter, trawant, m.
5 ...LITIOUS, (-lisj'-us), bn. tot trawanten behoorend.
Satiate, (see'-sji-et), bw. - with, 1. verzadigen; 2. bevredigen; 3. opvullen, oververzadigen. *-, bn. - with,
1. verzadigd; 2. overvol, volop. *-D, ('-et-id), dw. bn.
verzadigd. *...ATING, dw. bn. verzadigend. *...ATION,
(-sji-ee'-sjun), s. verzadiging, v.
Satiety, (see-taj'-e-ti), s. gmv. 1. verzadigdheid; 2. verzadiging; 3. walging, v.
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Satin, (set'-in), S. (kh.) satijn, o.; cotton -, katoen Saucily, (sao' -si li), bij iv. zie SAUCY. *...CINESS, ( -' si-nes),
S. onbeschaamdheid, stoutheid, v.
worsted -, wollen satijn. *FLOWER, S. (plant.)-damst;
maankruid, o. * - SPAR, s. vezelgips, o. *-wooD, S. Saucing, (saos'-ing), dw. bn. sausend enz.; zie SAUCE.
Saucisse, (sao'-sis), *...oN, ('-sun), S. (mil.) kruitworst,
(plant.) satijnhout, o.
v.; 2. dikke lontpijl, m.
Satin, (set'-in), bn. 1. satijnen, van satijn; 2. gesatineerd.
* -ET, (-net'), S. (kh.) half- satijn, satinet, o. * - ING, S. Saucy, (sao' -si.), bn. 1. onbeschoft, trotsch, oiibeschaamd;.
2. neuswijs, voorbarig.
(het) satineeren. *- Y, (set'- i-ni), bn. satijnachtig.
Saul, (saol), m. 1. Saul (m. n.); 2. zie SOUL.
Sating, (seet'-ing), dw. be. verzadigend, opvullend.
Satire, (set'-ajr), s. hekeldicht, - schrift, o. satire, v. Saunders, (saan'-durs), s. sandelhout, o.
...IC, (-tir' -ik), * ... ICAL, ('- ik-ul), bn., -LY, bijw. heke- Saunter, (saan'-tur), ow. rondslenteren, lanterfanten,
ledig loopen, - away, verbeuzelen (den tijd). *--, s.
lend , bijtend, satiriek. *...ICALNESS, (' -kul-nes), s. (het)
beuzelplaats, v. *- ED, dw. bn. rondgeslenterd. *- ER,
hekelende, bijtende. *...IST, (set'- ir -ist), m. hekeldichter,
('-ur), m. v. beuzelaar, lanterfanter, -ster, m. v. * - ING,
satirenschrij veer, m. *...IzE, ('-ajz), bw. 1. hekelen; 2.
dw. bn. rondslenterend. -, s. (het) rondslenteren.
satiren schrijven. -D, ('-rajzd), dw. gehekeld. 5 ...IZING,
Saur, (saor), s. vuilnis, modder, v.
('-ajz-ing), dw. bu. hekelend.
Sauna,
(sao'-ri-e), s. geslacht der hagedissen enz.. o.
to
voldoening,
v.;
Satisfaction, (set-is-fek'-sjun), s. 1.
*_?r, ('-un), 5 ...ROID, (-rojd), bn. tot de sauna begive -, voldoening geven; it has given me great -, het
hoorend; the --s, de hagedissen, padden.
heeft mij zeer - voldaan, - tevreden gesteld; to your -,
ter uwer voldoening, naar uwen zin; 2. vervulling (van Sausage, (sao'-sidsj), s. worst, saucijs, v.
begeerte), v.; 3. herstel van eer, o.; to demand -, ge Saussurite, (saus' -hir-ajt), s. (delfst.) saussuriet, (zek.
zachte steen). m.
voldoening eischen; to give - for, vol --noegdi,
doening verschaffen voor, - wegens; full -, geheele vol Sauvagazees, (sao-wee-ghe-zies'), s. mv. (kh.) witte katoe n en, (van Surate), o. mv.
to take - of, wraak nemen op; 4. betaling,-doenig;
voldoening (caner schuld), v. *...FACTIVE, (-fek-ti-ve), Savable, (seev'- i -hl), bn. redbaar, te redden. *_NESS,
s. redbaarheid, v.
5 ...FACTORY, (-fek'-te-ri), bn., ...ILY, bijw. 1. voldoend,
bevredigend; 2. toereikend; 3. verzoenelId,boetend.*...FAc- Savage, (sev'-idsj), m. Richard Savage, (Eng. dichter
1697-1743).
TORINESS, ('-tur -i-nes), s. (het) voldoende. - bevredigende.
Satisfiable, (set'-is-faj -i bl), bn. voldoenbaar, verzoen - Savage, (sev' ica ), bn., *- LY, bij'. 1. wild. 2. onbeschc.afd,
woest; 3. wreedaardig, bloeddorstig. *-, m. v.
SATISFY.
zie
enz.;
naar. *...FLED, (-fajd), dw. bn. voldaan
1. -tilde, In. v.; 2. barbaar, m.; 3. (soort) vlieg, v. 5 -. Ess,
*...FIER, ('-faj- ui). m. V. 1. voldoener, bevredigen, -ster;
s. 1. wildheid; 2. onbeschaafdheid, woestheid; 3. wreed 2. betaler, betaalster, m. v.
heidl, barbaarschheid, v. *- RY, ('-ri), s. gmv. 1. wilde
Satisfy, (set'-is-faj), bw. 1. voldoen; I am satisfied, ik
groei, m. verwildering, v.; 2. Zie SAVAGENESS. ...ISJiI,
ben voldaan; to be satisfied with, tevreden zijn met,
('-djisni), s. verwildering, v.
- over, genoeg hebben van; 2. vervullen, voldoen . (aan
de wet enz.); 3. betalen, afdoen; - demands, schulden Savanna, (se-wen' -ne). s. savanna, weide, prairie (in
West- Indië), v. 0 -FLOVER, S. (plant.) klimop, m.
afdoen; 4. - of, overtuigen; to be satisfied of the contrary,
van het tegendeel overtuigd zijn; 5. voor -, inlichten, Save, (seev), bijw. en vz. buiten, behalve, uitgenomen,
tenzij; the - last one, op een na de laatste, voorlaatste;
verwittigen; I satisfied myself that, ik overtuigde mij dat.
- errors, behoudens vergissingen; salvo errore et
-, ow. 1. voldoende, zijn; 2. verzadigen; 3. betaling
omissione; -- your revere,tee, met eerbied zij u gezegd.
doen van. *- InG, dw. bn., -LY, bijw. voldoend enz.
-_ALL, s. profijtertje, o. * - OIL, s. (stoomw.) oliebak, m.
-, s. (het) voldoen enz.; zie SATISFY.
(seev), bw. 1. redden, verlossen; all the passen
Save,
Sative, (see'-tiv), bn. g zaaicl.
al de passagiers werden gered; God --gerswd,
Satrap, (set'-rep), m. satraap (landvoogd in Perzii;), m.
the queen, (God behoede de koningin), leve de koningin!
*-AL, ('-ul), bn. satrapisch. *-Ess, v. vrouwelijke
(Engelsch volkslied): 2. sparen, besparen (verteringen,
satraap, V. *-Y, s. (-ins), satrapie, v.
kosten enz.), bezuinigen ; I'll - you tliis trouble. ik zal
Sat-squirrel, (set-skwir'-ul), s. zevenslaper (dier). m.
u die moeite besparen; to - appearances, den schijn ver
Saturable, (set'-joe -ri-bl), bn. (scheik.) verzaadbaar.
uitwinnen; it is much time -d, het is ten-mijden;3.
*...ANT, ('-unt), bn. verzadigend. -, s. (gen.) opslorpend
minste zoo veel tijd gewonnen; - your health, neem
middel, o.
uwe
gezondheid
in acht; 4. - from, bewaren voor, in
Saturate, (set' j oe -ret), bw. (scheik.) verzaden, verzadigen.
zekerheid brengen, bergen; to - once heroic-es, iem.
*-D, ('-id), dw. bn. verzadigd. 55 1NG , dw. bn. verzadischadeloos stel! en; to - an after-growth of hay,
gend. *...ION, (- ree' -sjun), s. verzadiging, . opslorping, v.
een voorraad nagras binnenbrengen; a. zalig maken; 6.
Saturday, (set'-ur-dee), s. Zaterdag. m.
ten nutte maken (de gelegenheid); 7. bedingen. *--, ow.
Saturity, (sed-tjo'-ri-ti), s. 1. verzadiging, v.; 2. volop, o.
sparen, spaarzaam zijn. *- D. (seev'd). dw. bn. gered,.
Saturn, (set'-urn), 1. m. en s. (fab. en sterr.) Saturnus,
gespaard enz.; zie SAVE, bn. *- R, (-' ur), m. v. 1. redder,
m.; 2. s. (scheik.) lood; 3. (wap.) (het) zwart. 5 -ALIA,
-ster; 2. bevrijder, verlosser. - ster;3. bezuiniger, -ster, m. v.
(-ee'- li -e), * - ALS, (- 'uls), s. mv. - (Rom. g.) Saturnus-feesten,
saturnaliën, o. mv. * -ALTAN, (-ee'- li -un), bn. saturnalisch; Savin, (sov'- in), S. (plant) zevenboom, in.
(seev'-ing), dw. bn. reddend. sparend enz.;
overoud.
Saving,
(fig.) losbandig. *- IAN, (- 'i -un), bn. saturnisch.
- the tide, (zeev.) gebruik makend van den vloed.
* -INE, (set'-ur-najn), bn. 1. saturnisch; 2. norsch, zwaar
se-, bn., * - LY, bijw. 1, zuinig, spaarzaam; 2. op- red, menie. *_IST, m. norsch -, zwaarmoedig-moedig;
sparend; a - bargain, een koop waarbij men wint
mensch, m. *- ITE, ('-ajt), *- Us, s. lood, o.
noch verliest; be - of your ecesdle, wees zuinig met -,
Satyr, (see'-tur), m. 1. (fab.) sater, boschgod ; 2. (fig.),
spaai' uw licht. *-, s. 1. (het) redden, sparen.; the - of
geil mensch, m.*- IASIS, (set- i -ri'-e-sus), s. gmv. geilheid,
the soul, het heil der ziel; 2. bespaard goed; my -s,
geile ziekte, v. * - Ic, (se-tir' -ik), bn. saterachtig, wulpsch.
mijne spaarpenningen; 3. voorbehoud, o. *-, vz. en
55
IoN, (- 'i -un), *_ rum, (- 'i -um), s. (plant.) standel bij w. behoudens, uitgenomen. *-NESS, s. gmv. zuinigheid,
kruid, o.
spaarzaamheid, v. *-s BANK, s. spaarbank. -kas, v.
Sauce, (saos), s. 1. saus, v.; rich -, hi,ghly flavored -,
scherp gekruide saus; onion. --, uien-saus; to serve the Savior, Saviour, (seev'- i -ur), m. Verlosser, Heiland, m.
same -, (spr.) met gelijke munt betalen; 2. on- Savonet, (sev'-o-net), s. zeepbal, m.
gemanierdheid, onbeschoftheid, v.: none of your -, give Sairor, (see'-wur), s. 1. smaak; 2. geur, m.; sweet -,
zoete geur; 3. (het) welriekende; something is some -,
us none of your -, blijf ons met uwe onbeschoftheden
beter iets dan niets. *-, ow. 1. smaken, rieken (naar);
van het lijf. * - ALL, * -ALONE, S. (plant.) knoflookkruid,
, (fig.) in reuk zijn van; that -s of pride. dat riekt
0. *-BOAT, S. sauspan, v. *_Box, m. lomperd, onbenaar hoogmoed: to - of party, naar partijgeest rieschofte kerel, m. * - PAN. S. 1. sauspannetje, - kommetje,
ken, - zweemen. *-, bw. 1. proeven, den smaak genieten,
0.; 2. kookpan. v. * - POT, * ---TUREFN, s. sausnap, -kom, v.
den reuk inademen van; 2. zich verlustigen aan; schatSauce, (saos), bw. 1. sausen, kruiden, toebereiden; 2. (fig.)
ten, op prijs stellen ; 3. ruiken. inademen. *-ED,
vleien, kittelen (het verhemelte). *- R, ('-ur). s. 1. saus(-'word), dw. bn. geproefd enz. *_ILY, ('-wur- i-li), bijw.
kom, v.; 2. schoteltje, o.; 3. (zeev.) pot (van de spil), m.
zie SAVOR. *-iNESS, s. 1. smakelijkheid; 2. welrieSauser-headed, bn. (zeev.) afgerond; - bolts, houten
kendheid, v. *-LESS, S. 1. smakeloos, laf; 2. zonder
met koppen.
geur, - reuk. 5 -LY, bn. smakelijk; the - pulp, de smaSaucer-eye, (sans'- er -ee), s. groot oog, kalfsoog, o.
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kelijke vrucht; 2. heerlijk, fijn, geurig; a - smell, een
- so, neem mij niet kwalijk dat ik dus tot u spreek;
overheerlijke geur.
woord, o. bewoording, uitdrukking, v. ; 3. geSavory, (see'-we-ri), s. (plant.) wild boonenkruid, o.
zegde, o. stelling, v.; 4. spreekwoord, o. spreuk, v.; as
Savoy, (se-woj'), s. Savoye (Frankrijk), o. *-, *-C ^,BBAGE,
the - is (goes), zooals het spreekwoord luidt.
S. witte -, Savooische kool, v. *- ARD, ('-urd), m. v. Savo- Scab, (skeb), s. 1. korst; 2. (veearts.) schurft, v.; 3. (fig.)
yaard, m. Savoyaardsche (vrouw).*-cAKE, s. aschkoek,m.
schooier, bedelaar, m. bedelaarster, bedelares, v. *-WORT,
Saw, (sao), vt zag, zagen; zie SEE.
s. (plant.) alantswortel, nl.
Saw, (sao), s. 1. (oud) spreuk, v. gezegde, o.; 2. (timm.) Scabbard, (skeb'-urd), s. 1. scheede, v.; f alse -, case -, val-

zaag, v.; bend -, spanzaag; circular --, rondzaag;
cross -, cv i -, trekzaag; compass -, A°ey-hole --, groote
trekzaag; ti•ame -, Duitsche zaag; fret -, hack -, dril zaag; hand -, handzaag; jac/ -, schulpzaag; large -,
groote zaag; veneeiinay -, schrijnwerkerszaag ; rib -,
raamzaag; two-hand -, kraanzaag; whip --, schrobzaag;
to set a -, ruimte aan eene zaag geven . * -BLADE, S.
zaagblad, o. *-DUST, S. zaagsel, o. *-FILE, S. zaag vijl, V. *- FISH, S. zaagvisch, m. *_FLY. S. sluip wesp, v . * -FRAME, S. zaagbeslag, o. *-GIN, s. werktuig
om katoen te zuiveren, o. *-LEAVED, bn. (plant.) tand bladerig. *-LIKE, bn. 1. getand; 2. (fig.) schor; iet a voice, met een stem als een zaag. *-MACIiINE, s. mechanische zaag, zaagmachine, v. *-MILL, S. zaagmolen, m.
*-MUSCLES, s. mv. (ontl.) zaagvormige spieren, v. mv.
* -PAD, s. zaag-ezel, m. *-PIT, S. zaagkuil, nl.
DER, S.
s. zaagsel, o. *-WORT, s. (plant.) gele verfdistel, m.
* -WREST, S -SET, S. zaagbuiger, (werkt.), m. * -YARD,
S. zagerij, steenzagerswerkplaats, v.
Saw, (sao), bw. onr. (vdw. sarce(l en sawn), zagen; to off, afzagen; to - up, kleinzagen, op de maat afzagen.
-, ow. (fig.) zich laten zagen; to - smooth, gemakkelijk gezaagd kunnen worden. 5 -ED, dw. bn. 1. gezaagd;
2. (plant.) getand. *-ER, ('-ur), m. zager, nl. *_J55(, dw.
bn. zagend. -, s. (het) zagen. 0 -WoRxs, S. mv. steen zagerij, v.

Sawn, (saon), dw. bn. gezaagd.

sche scheede; locket of a -, scheedering; 2. (drukk.) zet linie, v. *-, bw. opsteken, in de scheede steken. 5 -ED,
('-id), dw. bn. opgestoken. * -ING, dw. bn. opstekend.
Scabbed, (skeb'-id), °...BY. (skeb'-i), bn. 1. met korsten
bedekt, korstig; 2. schurftig, schurftachtig; 3. haveloos,
verwaarloosd. *-NEss, *... BINESS, s. schurftigheid, v. (het)
schurftige, puisten en korsten, v. mv.
Scabious, (skee'- bi -us), bn. zie SCABBED. °-, s. (plant.)
schurftkruid, o.
Scabredity, (ske-bred'-i-ti), s. zie SCABROUSNESS.
Scabrous, (skee'-brus), bn. 1. ruw; 2. hard (voor het
gehoor), onwelluidend: 3. (fig.) onkiesch. 5 -NESS, s. 1.
ruwheid; 2. onwelluidendheid. v.
Scad, (sked), s. (soort) makreel (visch), m.
Scaffling, (skef'-fling), s. middelsoort paling, m.
Scaffold, (skef'-uld), s. 1. schavot, o.; to ascend the -,
het schavot beklimmen: 2. stellage, v. steiger, m.; to
erect a -, een steiger zetten 3. sehouwplaats. gaanderij,
bw. een steiger zetten. -AGE, ('-idsj), s. 1.
V.
steigerwerk, o. bouw -, heistelling; 2. (Shak.) achterste
staanplaats (in een schouwburg), v. *-ED, dw. bn. met
een schavot, - steiger. * -ING, dw. bn. met een schavot
-, met een steiger voorziend. -, s. 1. deelen van een
steiger, o. mv.; 2. stelling, stellage; 3. tribune, v.
tooneel, o.; 4. bouw, m. inrichting, v. ; - of the body,
bouw van het (menschelijk) lichaam; - of words, woordenbouw. -HOLE, s. (bk.) steigergat (in een muur), o.
-POLE, S. steigerpaal, m.
Snag, (skegh), s. forel (visch), v.
Seaglia, (skel'-i-e), s. (soort) rood krijt, o. 0 ...LIOLA,
(-i-o'-le), s. marmer stukadoorsel, -gips, o.
Scalable, (skeel'-i-bl), bn. beklimbaar. 5 ...LADE, (- leed'),
°...LADO, (-lee'-do), s. beladdering, beklimming, v.
*...L ARIFORrz, (-lur'-i-form), bn. laddervormig. 5 ...LARY,
(skee'-le-ri), bn. als een ladder.
Scald, (skaold), s. 1. brandwonde (door heet vocht); 2.
roof, korst, v.; 3. dauwworm, m. hoofdzeer, o. * -, s.
skalde (Skandinavische bard), m. *-, bn. (Shak.) schurft
S. schurfthoofd, zeerhoofd, o.
-achtig.*HEAD,
Scald, (skaold), bw. 1. branden (met heet vocht): to one's throat, zich de keel verbranden; 2. - off, broeien,
afkoken (groenten enz.). 5 -ED, ('-id), dw. bn. gebrand
enz.; zie SCALD, bw. * -FR, ('-Ur), m. Zie SCALD, m.

Sawny, (sao' -ni), S. m. 1. (vork.) Alexander (m. n.); 2.
Schot (spotnaam), m.
Sawyer, (saw'-jur), m,. 1. hout -, steenzager; 2. drijvende
boomstam (in. Amerika); 3. groen, nieuweling, ui. *-'s
BLOCKS, s. mv. werf, V. -'s DOGS, S. mv. ijzeren kram, v.
* _'S JACK, S. zaag-ezel, m. - schraag, v.
Saxatile, (seks' -e -til), bn. tot rotsen behoorend, rots...
Saxicavous, (seks -i-kee'-wus), bn. rotsholen bewonend
(van weekdieren enz.). 5 ...F RAGE, (sek'- si -fredsj), s.
(plant.) steenbreek, v. *...FRAGOUS, (-if'-re-glius), bn.
(gen.) steenoplossend. .
Saxon, (seks' -un), bn. Saksisch. -, m. v. Sakser, m.
Saksische (vrouw). *-, s. (het) Saksisch (taal). *-BLUE,
S. (very.) Saksisch blauw, o. 5 -Iss, s. Saksische spraak.
wending, v. Saksonisme, o. *-IST, m. kenner der Sak
-siche
taal, m.
Saxony, (seks'-un-i), s. (aardr.) Saksen (Duitschland), o.
0 -HOT, bn. brandend -, kokend heet. * -ie. (' -ik),' bn.
Say, (see), s. 1. rede, v. gezegde, o.; to have one's -,
Skaldisch, tot de Skalden behoorend. *-In G, dw. bn.
een woordje er in leggen; he will have his -, hij moet
brandend enz. -, s. (het) branden enz.; zie SCALD, bw.;
ook meêpraten; hear him his -, hoor Nvat hij te zeggen
- house, slachthuis; scaldinys! uit den weg! (waar
heeft, hoor hem .aan; 2. staaltje, o.; 3. proef, v.; the bij het dragen van brandende voorwerpen). -schuwing
masters, de deskundigen ; (oudt.) staalmeesters. *-, Scale, (skeel), s. 1. ladder; 2. (wisk. enz.) schaal, v.;
*-E, s. saai, sergie, v . * -MASTER, S. (muntw.) waardijn,m.
arithmetical -, rekenkunstige reeks; decimal -, tien
Say, (see), bw . onr . (vt en vdw. said), - to, 1. zeggen;
stelsel; standard -, evenmatige schaal; diagonal-delig
to - to one's self. tot -, in zich zelven zeggen; did he
-, proportie - schaal; sliding -, beweeglijke schaal; tan- he would? zeide hij dat hij zou? you will - no, gij
gent -, opzet; Gunter•'s -, logarithmen -tafel van Gunter;
zult neen zeggen-, you are pleased to - that, het behaagt
3. (muz.) toonschaal, gamme, v.; 4. (timm.) maatstok,
u zoo te zeggen, - te spreken; he is said to be a man of
winkelhaak, m.; 5. (zeev.) zeehaven (in de Levant). v.;
talent, men zegt dat hij een man van talent is; 't is
6. (stoomw.) - of boilers, ketelsteen; 7. (mil.) beladdegone, - you, het is gedaan, zegt gij ? don't - that!
ring; 8. schelp, schub: 9. vonk, v. hamerslag, m.; 10.
onmogelijk ! you don't - so, dat is waarlijk onmogelijk;
a pair of -s, een weegschaal; the -, (sterr.) Weegschaal;
it is said, they -. men zegt (dat); let us •- no more
to turn the -s, de schaal doen overhellen; money -s,
about it, spreken wij er niet meer van; I said it to his
geldschaaltje;11. (been) splinter,m.:12.(fig.)schaal,v.graad,
face, ik zeide het hem in 't aangezicht; did you hear him
m.; on a large -, op een groote schaal; house on a
- so: hoordet gij hem dit zeggen? that is to -, dat is
grand -, huis op een grooten voet gehouden; the - of
te zeggen, dat wil zeggen; - on, zeg op, ga voort; I-!
beings, de schaal -, de rij der wezens. *-BEAM, S. evenaar
zeg eens ! luister !* there is much to be said on this sub(eener weegschaal), m . * -BOARD, s. 1. (boekdr.) kooiject, er is veel over te zeggen, to -- again, herzeggen;
houtje, o.; 2. vorm (voor doozen enz.), m . * - CHAINS, S.
I dare -, ik geloof het ook, ik kan het best gelooven;
mv. schaalkettinkjes, o. mv. *-MAKER, M. weegschaal (spott.) ja wel; 2.• opzeggen, herhalen (eene les enz.);
maker, m. *PAN, s. schaalbekken o.
- hundred guilders, zegge : honderd gulden; to - one's Scale, (skeel), bw. 1. (mil.) beladderen, bestormen; 2.
prayers, zijne gebeden doen; to - mass, de mis lezen;
schubben; 3. schillen; 4. (boekb.) snoeien; 5. schoon
3. aanwijzen, aanduiden. f-, ow. zeggen, spreken; sterk water); to - a gun, een kanon af -.-maken(t
*_ING,
i!ou so? meent gij dit? is u dit ernst?
dw.
branden; G. verspreiden, voortplanten; 7. verstrooien;
bn. zeggend enz. -, s. 1. (het) zeggen enz. ; that
8. wegen. *-, ow. - of, afsehubben (loslaten). *-D,
is - much, dat is veel gezegd; - and doing are
(skeeld), dw. bn. 1. beladderd; 2. geschubd enz.; a serp en t, een geschubde slang. 5 -Miss, bn. zonder sehubdifferent things, zeggen en doen zijn twee; excuse eny
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spaarzaam, sober; 2. gierig, vrekkig; 3. (zeev.) - wind,
ben. *- R, ('-ur), m. 1. beklimmer; 2. afschubber, m.
wind die op raakt, flauw zuchtje. f -, bw. beperScalene, (ske-lien'), *...ous, (-lie'-nus), bn. (meetk.)
ken, besnoeien; to - a garment in cloth, een kleedingongelijkzijdig; - cone, schuinsche kegel. -, s. ongestuk te schraal maken; to - one's self, zich zelven iets
lij kzijdige driehoek, m.
ontzeggen. *-, ow. 1. verminderen; 2. (zeev.) schralen
Scalery, (skeel'-e-ri), bijw. trapswijze.
(van den wind); aanloopen; I wassomethingscantinq in time,
Scalfern, (skee'-furn), s. (plant.) miltkruid, o.
de tijd was mij te kort. 5 -ED, ('-id), dw. bn. beperkt,
Scaliness, (skee' -li-nes), s. 1. ruwheid, schubbigheid; 2.
enz.; zie SCANT, bw. * - IN ESS, (' -i-nes), s. 1. beperktheid;
(fig.) vrekkigheid, V.
2. soberheid, v. gebrek, o.; 3. armoede; 4. nauwheid, v.
Scaling, (skeel-ing), dw. bn. beladderend enz. *-, s. (het)
beladderen enz.; zie SCALE, bw. * -LADDER, S. (mil.) Scantle, (skan' -tul), S. (zek.) leidekkersmaat, v. f -, bw.
1. uitsnijden; to - out, stuksnijden; 2. stukzagen, verstormladder, v. * -PRICK, S. (stoomw.) hamer om het
hakken (hout); 3. (fig.) verbrokkelen. *-, ow. 1. ontbreketelzout los te kloppen, m.
ken,
te kort schieten; 2. (zeev.) schralen (van den wind).
-HEADED,
ED,
*
hoofdzeer,
o. * Scall, (skaol). S. schurft, V.
*-T, ('-lit), *...ING, S. 1. beetje, stukje, een weinig; 2.
bn. zeerhoofdig.
staaltje, o.; 3. (timm.) maatplank; 4. (mets.) afmeting; 5.
Scallion, (skaol' -jun), s. (plant.) bieslook, o.
(zeev.) maat, v.; boats -, bootsklamp; - line, maatlijn.
Scallop, (skel'-up), S. 1. schelp, alikruik, v.; 2. hanekam,
m.; 3. getand werk, o.; 4:. kerfsnede, v. *-, bw. schulpen, Scantly, (skeet' -li), bijes., SCANTY, (skent' -i), bn. 1. beperkt, eng; 2. zwak, weinig; 3. nauw; 4. vrekkig, ar
festonneeren. *- ED, ('-lupt), dw. bn. geschulpt; - oysters,
-moedig;5.(t)wank
geopende oesters. * - ING, dw. bn. schulpend.
Scalp, (skelp), S. 1. harig leder; 2. (ontl.) voorhoofdsbeen; Scap, (skep), s. snip (vogel), v.
3. bekkeneel, o. hersenhuid; 4. kruin, v.; hairless -, Scape, (skeep). s. 1. (plant.) schacht, v. steel, m.; 2. zie
ESCAPE. * -GALLOWS, m. galgebrok, schavuit, M. * -GOAT,
kale kruin; 5. (heelk.) skalpeerijzer, o. *- LOCK, s.
s. zondenbok, M. * -GRACE, s. deugniet, schobbejak, m.
afgerukt hoofdhaar (bij de Indianen), o.
*-LESS, bn. (plant.) zonder steel. *_RULES, S. mv.
Scalp, (skelp), bw. skalpeeren, de hersenhuid afrukken.
(boekdr.) interliniën, v. mv.
* -ED, (skelpt), dw. bn. geskalpeerd. * - EL, ('-ii), S.
(heelk.) ontleedmes, o. *- ER, ('-ur), s. (heelk.) been-, Scapement, (skeep'- ment), zie ESCAPEMENT; leaf of a -,
(uures.) echappementstand.
tandschraper, m. * - ING, dw. bn. skalpeerend. -, s.
(het) skalpeeren, enz.; zie SCALP, bw. -IRON, -KNIFE, S. Scaphism, (skef'-ism), s. skaphisme (in Perzië, opsluiting van een ter dood veroordeelde in een hollen boom),v.
skalpeer-. ontleedmes, o.
Scaly, (skeel' -i). bn. schubbig, -schalig, geschubd; Scaphite, (skef'-ajt), s. skaphiet, m. bootvormige ver
V. *...OI D, ('-oj d), bn. boot-, kielvonmig.
-stenig,
- suture, (ontl.) schubbennaad, (in het bekkeneel).
Scapolite, (skep'-o-lajt), s. skapoliet (zek. kalkachtige
* -WINGED, bn. met schubbige vleugels.
bergstof), m.
Scamander, (ske-men' -dur), s. (oudt.) Skamander, (riv.
Scapple, (skep'-ul), bw. (steenh.) gelijk bikken.
bij Troje), m.
Scamble, (skem'-bl), ow. 1. harrewarren, krakeelen; 2. Scapula, (skep' -joe -le), s. (ontl.) schouderblad, o. *- R,
('-ur), *- RY, ('-le -ni), bn. (ontl.) tot het schouderblad
razen. *-. bw. verscheuren, bederven; to - away, verbehoorend. schouderblads... -, s. 1. schoudermanteltje
kwisten. *- R, ('-ur), m. pennelikker, indringer, m.
(der monniken), o.; 2. schouderveer (der vogels), v.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. harrewarrend enz.;
a - soldier, een tierend soldaat. -, s. (het) harrewarren Scapus, (skee'-pus), s. 1. (plant.) schacht, v. stengel, m.;
2. (bk.) zuilschacht, v.
enz.; zie SCAMBLE, OW. en bw.
Scammony, (skem'-me -ni), s. (les), (plant.) 1. purgeer -, Scar, (skaar), S. 1. (heelk.) roof, v.; 2. litteeken; 3. rotsbrok, o.; 4. steile helling, v.; 5. papegaai -visch, m. *-,
(soort
gom),
o.
springkruid, o.: 2. scammonium,
bw. litteekenen. *-, ow. tot een litteeken worden.
Scamp, (skemp), m. 1. kwade jongen, deugniet; 2. bedrieger, m. *- ER, (- ur), ow. 1. verhuizen;•2. (gem.) uit- Scarab, (sker' -eb), * - EE, ( - bi), s. kever, m.
Scaramouch,(sker'-e-moetsj
),m.hansworst,Janklaasen,m.
to
away
(off),
beenen
snijden; weg -, heenloopen;
maken. * - ED, ('-purd), dw. heengeloopen. -ING, dw. Scarce, (skeers), bn. 1. schaarsch, zeldzaam; 2. (fig.)
dun gezaaid. 5 -LY, bijw. 1. nauwelijks, ternauwerbn. heenloopend, enz. -, s. 1. (het) heenloopen; 2.
nood; - ever, bijna nooit; you can - have any enemies,
overhaaste vlucht, v.
gij kunt schier geen vijanden hebben; - had he uttered
Scan, (sken), bw. 1. (dichtk.) scandeeren (een vers); 2. van
these words, before... nauwelijks had hij die woorden
nabij beschouwen, onderzoeken, doorvorschen.
geuit, of...; -- had he spoken, when, nauwelijks had hij
Scandal, (sken'-dul), S. 1. schandaal, o. ergernis, o.; to
gesproken, toen; 2. met moeite, bezwaarlijk. *- NEss,
raise -, schandaal maken; 2. - schande; to bring - upon,
*...ITY, ('- si -ti), s. 1. schaarschte, schaarschheid, v. geschande doen aan; 3. laster, m. kwaadsprekendheid, v.;
brek, o.; 2. zeldzaamheid, v.
the school for -, de lasterschool; to be under a -, in
slechten neck staan. *-GRUBBER, *-Sio \GER, m. v. Scare, (skeer), bw. - away, verschrikken, verjagen, schrik
aanjagen. -D, (skeerd), dw. bn. verjaagd.
(gem.) lasteraar, -ster, lastertong, m. v.
Scandal, (sken-dui), * - IZE, ('ajz), bw. 1. ergeren. erger- Scare-crow, (skeer' -kro), s. 1. vogelverschrikker, m.; 2.
zwarte meeuw, zee- zwaluw, v. * ...- FIRE, S. woedende
nis geven; 2. kwaadspreken, lasteren. * - IZED, ('ajzd), dw.
brand, m.
bn. geërgerd enz.; zie SCANDALIZE, bw. * -IZING, ('-ajzing). dw. bn. ergerend enz.; a - libeller, een schot Scarf, (skaarf), s. 1. (timm.) lasch, v.; dovetail -,
zwaluwstaart; - of the stern, (zeev.) voorsteven -lasch;
schrijver. -, S. 1. (het) ergeren enz.; 2. ergernis, v.
- with a toque, kluft; 2. (stoomw.) schuine strook;
*-ous, ('-us), bn., -LY, bijes. 1. ergerlijk, aanstootelijk;
3. sjerp, v.; 4. omslagdoekje, manteltje; 5. sluiertje, o.
2. lasterlijk, kwaádsprekend; 3. schandelijk, onteerend.
S-SKIN, s. (ontl.) opperhuid. v.
-NESS, S. 1. ergernis, v. aanstoot, m.; 2. schandelijkScarf, (skaarf ), bw. 1. (timm.) lasschen, verbinden; 2.
heid; 2. lasterlijkheid, v.
omgorden, omhangen; 3. losjes omwerpen; to - up, omScandalum, (sken-de-lum), - magnatum, s. (recht.) eersluieren; 4. vlaggen. *-ED, (skaarft), dw. bn. 1. geroof gepleegd tegen de overheid, tegen een pair enz., m.
lascht, 2. omhangen enz.; zie SCARF, bw. * -ING, dw. 1.
Scandent, (sken'-dent). bn. (plant.) klimmend.
lasschend; 2. omhangend enz. -, s. (het) lasschen enz.
Scandinavia, (sken-di-nee' -wi e), s. (aardr.) Skandinavië, (Noorwegen, Zweden en Denemarken), o. *- N, Scarification, (sker- i -fi-kee'-sjun), s. (heelk.) insnijding,
v. (liet) koppen zetten. *...FICATOR, (-fi-kee'-tur), *...FIER,
('-un). Skandinavisch. -, m. v. Skandinaviër, m.
('-faj-ur), S. (lieelk.) . koplancet, o. -, m. koppenzetter, m.
Skandinavische (vrouw).
Scanned, (skend), dw. bn. gescandeerd enz.; zie scAN, Scarify, (sker'- i -faj), bw. 1. (heelk.) insnijden; 2. koppen
zetten. * -ING, dw. bn. 1. insnijdend; 2. koppen zettend.
bw. *...ING, dw. bn. scandeerend enz. -, s. 1. (het)
scandeeren enz.; zie SCAN, bw.; 2. nauwkeurig onder- Scaring, (skeer'-ing), dw. bn. afschrikkend enz.; zie
SCARE, bw.
zoek, o. doorvorsching; 3. prosodie, v.
Scariose, (skee'-ri-ooz), *...ous, ('-us), bn. (plant.) sappe Scania, (ske'- ni -e), S. (aardr.) Schonen (Zweden), o.
loos, dor.
Scansion, (sken'-sjun), s. scandeering (van verzen), v.
Scansores, (sken-soo' -ris), s. mv. (nat. hist.) klim-, Scarlatina, (skar-le-tie' -ne), s. (gen.) scharlakenkoorts,
v. *...LATINOUS, (-let'- i -nus), bn. 1. schariakenkleur; 2.
klautervogels, M. mv. *...SORIAL, (- soo'-ri-ul), bn. klimtot de scharlakenkoorts behoorend.
mend, klauterend.
Scant, (skent), bn. en bijw., *- ILY, bijes. 1. beperkt, Scarlet, (skaar' -lit), S. scharlaken, o.; 2. scharlaken stof,
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bn. scharlakenkleurig, hoogrood; - lips, kersen
lippen. * - BEAN, * -RUNNER, S. (plant.) scharlaken --rode
boon, v. FEVER, S. scharlakenkoorts, V. GRAINS,
S. mv. scharlaken -beziën, - zaden, v. o. mv. * -HORSE, S. 1
huurpaard 0. *-JAS3IINE, S. scharlakenbloem, v .*- oAX,
S. steeueik, (boom), m. *- RAGS, S. mv. verflapjes, o. mv.
Scare, (skaarn), S. mest, m. *- BEE, S. mestkever, m.
Scarp, (skaarp), S. 1. (vest.) eskarp, v. wal, m. glacis, o.;
2. (wap.) sjerp, v. *-, bw. (vest.) afgraven. *- ED,
(skaarpt), dw. bn. afgegraven. -, bn. steil.
Scarred, (skaard), dw. bn. gelitteekend. *••.RING, dw.
bn. litteekenend. *.•.RY, bn. vol -, met litteekens.
Scarus, (skee' -rus), s. rotsbrok, o.
Scary, (skee'-ri), s. dor -, braak land, o.
Scat, (sketl, s. regenbui, v.
Scatch, (sketsj), s. langwerpig rond gebit, o.
mv. stelten, v. mv.
Scate, (skeet), 1. zie SKATE; 2. engelvisch, m. *- BROVS,
(-brus), bn. bronnenrijk.
Scath, (sketh), s. schade, v. nadeel, o. *-, bw. 1. beschadigen; 2. vernielen. *- ED, (sketht), dw. bn. beschadigd. *- PUL, (-'foel), bn. schadelijk. -eass, s. schadelijkheid, v. * - ING, dw. bn. beschadigend. *_LESS, bn.
V. *-,

schadeloos.
Scatter, (sket'-turf, bw. 1. verstrooien; 2. to - abroad,
naar alle zijden verstrooien; - about, - over, verspreiden (over); 3. versnipperen (stemmen); 4. - away, ver
1. zich verstrooien, verstrooid, raken;-spilen.*,ow
2. uitgedeeld worden. *-BRAINED, bn. duizelig. *- ED,
('-id), dw. bn., *- LY, bijw. verstrooid enz.; zie SCATTER,
bw. * - ING, dw. bn., *- LY, bijw. verstrooiend enz.;
- votes, versnipperde steinmeil. -, s. (het) verstrooien
enz.; zie SCATTER, bw. en ow. * - INGS, s. mv. verstrooide -,
rondslingerende voorwerpen. 5 -LING, m. v. landlooper,
-ster, vagebond, m. v.
Scaturient, (ske-tjoe'-ri -ent), bn. uitspringend (van
water). *...TURIGINOUS, (-ridsj'-in-us), bn. bronnenrijk.
Scaup, (skaap), s. duikeend (vogel), v.
Scavage, (skev'-idsj), s. stedelijke accijns, m.
Scavenger, (skev-'en-dsjur), s. 1. straatveger; 2. karreman, vuilnisraper, voddenraper, m.
Scawrack, (ske'-wrek), s. koraalmos, o.
Scaze, (skeez), bw. (zeev.) een kruising leggen.
Scelerat, (sel'-ur-et), m. booswicht, m.
Scene, (sen), s. 1. tooneel, o.; the - is laid at, bet stuk
speelt te; to lay the - at, het stuk laten spelen te; to
bring on the -, ten tooneele voeren; a larger - of aclion is displayed, het tooneel der handeling breidt zich
uit; 2. decoratie, v.; side -, coulisse; 3. (fig.) schouw.
tooneel, o. schouwburg, m.; the - of war, het tooneel
des oorlogs; 4. (fig.) voorstelling, v.; - of sorrow, tooneel
van verdriet, o. * -PAINTER, m. tooneelschilder, m.
* -PAIATTInG, S. (het) tooneelschilderen. 0 - SHIFTER,
*-MAN, m. (toon.) tooneelknecht, machinist, m.
Scenery, (Stien'- ur-i), s. 1. tooneelmatige toestel, m.
decoratiën, v. mv. decoratief, o.; 2. voorstelling, opvoering, v.; 3. beeld, o. schildering, v. landschap, o.; 4.
(schild.) bijwerk, o.
Scenic, (sen'-ik), *- AL, ('-ul), bn. tooneelmatig, dramatisch.
Scenographic, (sen -o-ghref' -ik), *- AL, ('-ul), bn. *- ALLY, ('-e-li), bijw. 1. tooneelbeschrijvend; *2. (teek.) perspectief, in perspectief. *...GRAPRY, (sen -ogh'-ri-fi), s. (ies),
1. perspectief, o.; 2. tooneelbeschrijving, v.
Scent, (sent), s. 1. reuk, (ook van dieren), m.; nice -,fijne
reuk, -neus; to have no -, geen reuk hebben, niet goed
ruiken; 2. geur, m.; 3. spoor (van dieren), o.; to be upon
the -, op het spoor zijn (van wild enz.); to divert the -,
van het spoor brengen, het spoor doen bijster worden;
to put on the right -, op het rechte spoor brengen;
to get (take) the -, het spoor opsnuffelen. * -BOTTLE,
s. reukfieschje, o. *-Box, s. reukdoosje, o. *-, bw. 1.
ruiken; 2. speuren, snuffelen; 3. reuk geven aan.
Scent, (sent), ow. ruiken, rieken, geur verspreiden. * - ED,
dw. bn. geroken, gesnuffeld. * - FUL, (foel), bn. geurig.
* -ING, dw. bn. ruikend, snuffelend enz. -, s. (het)
ruiken enz.; zie SCENT, bw. en ow. * - LESS, bn. 1. zonder reuk; 2. reukeloos.
Scepter, Sceptre, (sep' -tur), s. schepter, heersehersstaf, m. *-, bw. den schepter in handen geven. *- ED,
*...TRED, dw. bn. met den schepter bekleed, - gewapend.
*-LEss, bn. zonder schepter.
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Sceptic, (skep' -tik), m. v. twijfelaar, -ster, m. v. scepticus , m. * - AL, ('-ul), * - ALLY, ('-e-li), bn. twijfelzuchtig, sceptisch. * _ ALNESS, ('- ul- nes), * - ISM, ('.sism),
s. gmv. twijfelzucht, v. scepticisme, o. *- IZE, ('- sajz),
ow. twijfelen, den scepticus uithangen.
Sehediasm, (ski'-di-esm), s. kort -, vlug opstel, o.
Schedule, (sked' j oel), s. 1. rol (perkament enz.), v.; 2.
(recht.) codicil, o.; 3. boedelbeschrij ving, v. inventaris, m.
lijst; 4. prijslijst,
st, -courant; 5. cell; 6. (kh.) proef balans,
v.; to file one's -, zijne balans overleggen (aan zijne
crediteuren). *-, bw. (recht.) een lijst opmaken van;.
inventariseeren.
Scheik, (sheek), m. zie SHEIK.
Schematism, (ski'-me-tizm), s. 1. schematisme (samen
beschouwingswijze der hemelsche lichamen), o.-gestld
*...IST, m. plannenmaker, m. *...IZE, ('-tajz), ow. plannen

maken.

Scheme, (skiem), s. 1. plan; ontwerp, 2. stelsel; 3. voor
o.; to lay a --, een plan vormen; 4. (stern.)-nem,pla
gedaante (der schijngestalten), v.; 5. (zeev.) devies, o.
*-ARCH, s. (bk.) gedrukte vlakke boog, m.
Scheme, (skiem), bw. en ow. ontwerpen, een plan -,
plannen maken, - op touw zetten. *- R, ('-ur), m. v. ontwerper, -ster, m. v. *...ING, dw. bn., -LE, bijw. ontwerpend enz. -, s. (het) ontwerpen. *...IST, M. ontwerper, m.
Schene, (skien), s. schenus (Egyptische lengtemaat = 2 1 (2
uren gaans), m.
Scherif, (sjer'-if), zie suERIF.
Scheroma, (ski-ro'-me), s. (gen.) uitdroging van het
oog, v.
Schesis, (ski'-zis), s. 1. (gen.) vatbaarheid voor, voorbeschiktheid praedispositie; 2. betrekking (tot), v.
Schillerspar,(sjil'-ur- spaar), s. (delfst.) schiller -spaath, o.
Schism, (sism), s. (godg.) scheuring in de kerk), v.
* -ATIC, (met' -ik), ni. scheurmaker, m. * - AL, ( - ui), bn.,
-ALLY, ('-e-li), bijw. scheurend. 5 -ATICALNESS, (-met'ik-ul-nes), s. scheurmakerij, v. *- ATIZE, ('-me-tajz),
ow. scheuring prediken, - maken. *- LESS, (sism'- les),.
bn. vrij van scheuring.
Schisma, (skiz'-me), S. (muz.) interval, o. halve rust, v.
Schist, (sjist), zie SHIST.
Scholar, (skol'-ur), m. v. 1. scholier, -ster, kweekeling,
m. v.; fellow -, medescholier, schoolkameraad; 2. geleerde, m. geleerde vrouw; classical -, kenner der oude
talen; he is a -, hij heeft de classieken bestudeerd;
(gem.) hij kan schrijven en lezen; to be bred a -, studeeren (op Bene hoogeschool); he is a Greek -, hij is bedreven in de Grieksche taal, - een goede graecus; as a she excelled most of lier sex, als geleerde vrouw overtrof
zij de meesten harer kunne; 3. schoolvos, pedant, m.
blauwkous, femme savante, v.; 4. beursstudent.m. *_LIKE,
* -LY, bn. 1. als een scholier, scholierachtig; 2. als een
geleerde; 3. geleerd, knap. *- ITY, (- lur'-i-ti), s. gmv.
1. leerlingschap, o.; 2. geleerdheid, v. * -SfIIP, s. gmv.
1. geleerdheid, 2. studiebeurs, v.; a man of great -, en
door en door geleerd man.
Scholaster, (sko- laas' -tur), m. schoolopziener, m.
Scholastic, (sko -les'-tik). *- AL, ('- ui), bn., *- ALLY,
('-e-li), bijw. 1. schoolsch, schoolachtig; 2. scholastiek.
*_, m. schoolsche wijsgeer, scholasticus, m. *-ISM, S.
1. schoolschheid, v.; 2. scholasticisme, 0.
Scholiast, (sko'-li-est), m. uitlegger, (inz. der oud
handschriften), scholiast, m.-GriekschnLatj
* -IC, (-est' -ik), bn. scholiastisch, volgens den scholiast.
Scholiaze, (sko'-li-eez), ow. uitleggen, verklaren (oude

schrijvers).
Scholical, (skol'- ik-ul), bn. scholastisch. 5 ... LIUM, ('-lium), s. (mv. scholia, scholiums), kantteekening, glosse, v.
Scholy, (sko'-li), ow. kantteekeningen -, glossen maken.
Schomburger, (skom'-bur-djur), s. Amerikaansche dis
-telvink,m.
School, (skoel), S. 1. school, v.; free -, charity -, ar
fencing -, schermschool; grammar --, bur--menschol;
gerschool; infants, -, bewaarschool; to go to -, school
gaan; to put to -, op school besteden, - doen; evening -,
avondschool; to be the head of a -, de stichter -, het
hoofd eener (kunst- of wetenschappelijke) school zijn.
*-BOY, m. schooljongen, m. *-DAME, v. schooljuffrouw,
- meesteres, v. * -DAY, S. schooldag, m.; -s, studietijd,
-jaren. 5 -DIVINITY, s. scholastieke godgeleerdheid, v.
* -FELLOW, * -DMATE, m. schoolkameraad, m. *-GIRL,
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V. schoolmeisje, o. scholierster, v. *- HIRE, S. schoolgeld, o. *-go uRS, s. mv. schooluren, o. mv. *_ H OU S E, S.
schoollokaal, o. *- MAID, V. scholierster, v. *- M ASTER,
m. schoolmeester, - houder, m. *- DISTRESS, V. schoolhou deres, v. *PIECE S. versierd vel papier voor verjaarwen schen, o. *-Room, S. schoolkamer, v. *_TAUGHT,bn.schoolgeleerd, schooisch. *- TIME, s. schooltijd, o. *_TEACHER,m.
schoolonderwijzer, m. *_ TEACHING, S. schoolonderwijs, o.
School, (skoel), bw. 1. onderwijzen, onderrichten; 2. opvoeden, vormen; 3. bestraffen, kapittelen. *- ED, (skoeld),
dw. bn. onderwezen. *- ERY, (-'ur -i), s. onderricht, (het)
geleerde, o. t -ING, dw. bn. onderwijzend -, s. 1. (het)
onderwijzen; 2. school-, kostgeld, o.; 3. bestraffing, v.
Schooner, (skoen'-ur), s. (zeev.) schoener (schip), m.

SOL - SCO.
Slavoniër, m. Slavische, Slavonische (vrouw). -, s. (het)
Slavisch (taal).
Scieroderms, (skler'-o-durms), s. mv. hardschalige visschen, m. mv. *...OPHTHALMIA, (skli-rof-thel'- mi -e), s.
(gen.) hoornvlies-verharding, v. *...oTIC, (-rot' -ik), bn.
1. (ontl.) hard; 2. (gen.) verhard; - tunicle, hoornvlies.
-s, S. mv. (gen.) verhardingsmiddelen, o. mv.
Scoat, (skoot), zie SCOT.
Scobiform, (skob' -i- form), bn. zaagselvormig, -achtig.
Scobs, (skobz), s. mv. 1. zaagsel, vijlsel; 2. metaalschuim,

o.; 3. potasch, V.
Scoff, (skof), s. spot, hoon, m. spotternij, v.; to make a
- at, bespotten. *-, ow. - at, spotten (niet), lachen
(over). *-, bw. bespotten, hoonen, uitlachen. t-ED,
(skoft), dw. bn. ge -, bespot. *- ER, ('-ur), m. v. spotter,
Schorl, zie sRORL.
-ster, hoover, hoonster, beleediger, -ster, m. v. * - ING,
Schreight, (skreet), s. groote lijster, v.
dw. bn., -LY, bijw. spottend enz. -, s. (het) spotten.
Sciagraphy, (saj-egh'-re-fi), s. 1. schaduwteekening,
sciagraphi e, V.; 2. profiel, o. doorsnede, v.; 3. (sterr.) tijd- Scold, (skoold), v. boos wijf, o. kijfster, v. *-, s. gekijf,
geknor, o. *-, ow. - at, kijven, knorren. *-, bw. beberekening door schaduw-projectie, v. *...GRAPHICAL,
kijven, beknorren; to - one out of the house, iem. door
(-ghref'- ik-ul), bn., -LY, bij w. tot de sciagraphie behookijven het huis uitjagen. *- ED, dw. bn. bekeven. *- ER,
rend, sciagraphisch. • *... TIIERIC, (-ther' -ik), -AL, bn.,
('-ur), m. kij ver, grombaard, m. * - ING, dw. bn., -LY,
-ALLY, ('-e -li), bn. tot een zonnewijzer behoorend, als
bij w. kijvend enz.; a - tongue, een kijftong; a - wife,
een zonnewijzer.
een altijd kijvendo vrouw, een teef. -, s. 1. (liet) kijven;
Sciatic, (saj-et' -ik), *- A, S. gmv. (gen.) heupjicht, v.
2.
kijverij, v.
*-AL, ('- Ui), bn., *- ALLY, ('-e -li), bijw. jichtig; - pains,
Scollop, (skol'-up), zie SCALLOP.
jichtpijneíá.
Science, (saj-'ens), s. wetenschap, geleerdheid, v.; - of Scolopendra, (sko-lo-pen'-dre), s. 1. veelvoet, duizendbeen (insect), m.; 2. (plant.) hertstong, v.
military art, krijgswetenschap, tactiek; - of war,
Scomberoid, (skom'-bur-ojd), s. makreelgeslacht, o.
strategie.
Scient, (saj' -ent), bn. bedreven, bekwaam. *- ER, (- en'- Scomm, (Skorn), m. hansworst, m. *-, s. gefluit, gejouw, o.
Sconce, (skoiis), s. 1. (oudt.) schans, v. fort, o.; 2. kan
tur), bijw. opzettelijk, met vlijt.
luchter; 3. pijpkándelaar, m.; plain -, platte-delabr,
Sciential, (saj'-en-sjul), be. onderrichtend, wetenschap
kandelaar; 4. gezond verstand, o.; (gem.) verstandige
mededeelend. *...IFIU, (- en tif' -ik), -AL, ('-ul), bn.,
kop, in.; 5. boete, v.; to build a -, van kroeg verwisse- ALLY, ('-e -li), bij w. wetenschappelij k.
len omdat men niet betalen kan. *-, bw. 1. beboeten; 2.
Scilly, (sil' -i), - islands, s. mv. (aardr.) de Sorlings-eilan(gem.) wegsluipen, de plaat poetsen, zich uit de voeten
den (ten zuidwesten van Engeland;.
maken.
Scillitin, (sll' -i -tin), s. (scheik.) scilhtien, (zek. zuur uit
Scoop, (skoep), s. 1. (zeev.) hoosvat, o.; 2. schop, v.;
krabben), o.
boat -, handschop; - of a cable, bocht van een kabel;
Scimitar, (sum'- i -tur), s. krom zwaard, o. houwer, m.
3. (heelk.) steen-, graveellepel, m.; 4. veeg, v. houw, m.
Seincoids, (sink'-ojds), s.mv.scinkoieden,(soortgeschubde
* -NET, S. werpnet, 0. 5 -TROWEL, s. bloemspade, v.
wormen), m. mv.
Scoop, (skoep), bw. 1. (zeev.) - out, uithoozen; 2. ledigen
Scink, (sink), S. 1. jong kalf, o.; 2. zie SCINCOIDS.
met een schop; 3. - away, uitgraven. *-ED, (skoept),
Scintillant, (sin'- til -unt), bn. vonkelend.
dw. be. uitgehoosd, uitgegraven. *-icR, ('-ur), m. (zeev.)
Scintillate, (sin'- til -let), ow. vonkelen. *...ING, dw. bn.
uithoozer, ni. -, s. hoosvat, o. -, m. v. uitgraver, uit vonkelend. *...ION, (-lee'-sjun), s. vonkeling, v.
graafster, m. v. -, s. 1. krombek (vogel), m.; 2. zie
Sciolism, (saj'-o-lism), s. gmv. oppervlakkige kennis,
SCUPPER. 5 -ING, dw. bn. 1. (zeev.) uithoozend; 2. uit
halfgeleerdheid, v. *...IST, m. halfgeleerde, m. *...ous,
•
-gravend.
('-us), bn. halfgeleerd.
Sciomachy, (saj- om' -e-ki), s. schijn-oorlog, woordenstrijd, Scope, (skoop), s. 1. ruimte, v. ruim, o. plaats, uitgestrektheid,
2.
(fig.)
speelruimte;
vlucht, v.; to give full M. *...NANCY, (saj'-o-men -si), s. waarzeggerij uit de
to, vrije vlucht geven aan; to have full (free) -, volle
schaduw, V.
vrijheid hebben (tot); door niets belemmerd worden; 3.
Scion, (saj'-un), s. rankje, stekje, o.
doel, plan, o. meening, v.; your - is at nine own, wij
Scioptic, (saj-op' -tik), *...TRIG, ('-trik), bn. scioptrisch.
beoogen beiden hetzelfde doel; 4. vrijdom,m.; 5. buiten
*-s, mv. (nat.) scioptrie, gezichtkunde door de schaduw
-sporighed,v.
* -WHEEL, S. scheprad, o.
.(in de camera obscura), v.
Scipio, (sip' -i -o), m. (Rom. gesch.) Scipio (m. n.); -- Scopiform, (sko'-pi-form), bn. bezemvormig.
dfricanus, -- zisiaticus, Scipio de Afrikaner, - de Scopiped, (sko'-pi-ped), bn. met een bosje haar aan
de achterpooten (van insecten).
Aziaat.
Scire facias, (si' -ri-fee'-sji-es), s. (recht.) eisch tot opgave Seoppet, (skop'-pit), bw. ontladen, uitscheppen.
van redenen waarom een vonnis niet is voltrokken, m. Scoptic, (skop' -tik), *-AL, ('-ul), bn. beleedigend.
Scopulous, (skop' joe-lus), vol rotsen, rotsachtig.
Sciroc, (si-rok'), zie SIROCCO.
Scirrhosity, (skir- ros'-i -ti), s. (gen.) klierverharding, v. Scorbute, (skor'-but), s. (gen.) scheurbuik, v. *...ic,
(-hjoe' -tik), -AL, (' -ui), bn., -ALLY, ('-e -li), (gen.) scor*...RHous, (skir'-us), bn. (gen.) verhard van klieren.
butisch, scorbutiek; door -, met scheurbuik.
*...$xus, ('-us), s. (gen.) verharding, v.
Scorce, (skoors), s. zie scoRse.
Sciscitation, (sis-si- tee'-sjun), s. ondervraging, v.
Scorch, (skortsj), bw verzengen, branden, roosteren,
Scissarbill, (siz'-ur -bil), s. schaarbek (vogel), m.
verschroeien; -cd by the sun, door de zon verbrand.
Scissars, zie sclssons.
*--, ow. zengen. 5 -ED, (skortsjt), dw. be. verzengd
Scissible, (sis' - i-bl), scissiL, (sis' -il), bn. doorsnijdbaar,
enz. * -ING, dw. bn., -LY, bijw. verzengend enz. -, s.
splitsbaar.
(het) verzengen enz. -FENNEL, S. (plant.) braud- venkel,
Scission, (sisj'-un), s. 1. doorsnijding, splitsing; 2. snede,
v. * -INGNESS, s. (het) verzengende, - brandende.
spleet, V.
Scordium, (skor'-di-um), s. (plant.) manderkruid, o.
Scissol, (siz'-ul), s. snoeisel, vijlsel (van metalen), o.
Scissors, (siz'-urs), s. mv. pair of -, schaar, v.; nail -, vo Score, (skoor), s. 1. kerfhout, o.; 2. (zeev.) keep, neut
(van een blok), v.; 3. twintigtal, o.; about half a -,
nagels. *- CASE, *-SHEATH, S. schaar -scheedje,-gelsmt
- huisje, o.
een tiental ongeveer; three -, zestig; 4. lijn, streep,
v.; 5. gelag, o. rekening, v. ; to quit -s, de rekeScissure, (sizj'-ur), s. langwerpige kerf, - snede, v.
ning vereffenen, (ook fig.) met gelijke munt betalen;
Scitamineous, (sit-e-min'- i -us), bn. tot de tropische
6. (kh.) post, m. rekening, v.; to run in -s, schulden
gewassen behoorend.
maken; on (upon) the - of, op het hoofd van; on
Sciurines, (saj'- oe -riens), s. mv. springdieren (als het
(upon) a new -, op nieuwe rekening; 7. reden,
eekhorentje enz.), o. mv.
oorzaak, v.; on (upon) the - of, uit hoofde van, ter
Sclavonia, (skle- wo' - ni -e), s. (aardr.) Slavonië (Oostenoorzake van; upon what -? uit welken hoofde? met
rijk), o. *- N, ('-un), *...Ic, ('ik), bn. Slavisch. -, m. V.
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welk recht? 8. (muz.) partitie; 9. (oudh.) zek. kolenmaat, Scoundrel, (skaaun'- dril), m. schelm, schurk, ellen deling, m.; a pack of -s, een hoop schobbejakken. *-,
(= 20 mandjes), v.
bn. gemeen, laag. *- ISM, s. laagheid, schurkerij, v.
Score, (skoor), bw. 1. kerven, uitkepen; 2. -- out, merken;
3. opschrijven, in rekening brengen; 4. optellen, becijfe- Scour, (skaur), bw. 1. schuren, afschrapen, schoonmaken,
ren; 5. (muz.) voor een orkest arrangeeren. *- D, (skoord),
vegen; 2. uitwrijven; 3. zuiveren, uitwisschen; 4. doorloopen (met vluggen tred); to - the sea, de zee schuidw. bn. gekorven enz.; zie SCORE, bw. -, bn. gestreept.
men, zeeroof plegen; to - the country, in het land
*-R, ('-ur), m. 1. merker, kerven; 2. markeur, m.
zwerven; to - it wood, uit een woud opjagen, een bosch
kolen),
(sko-ri-e),
slak,
sintel
s.
(scoriae),
(van
v.
Scoria,
(van roovers) zuiveren; 5. dicht voorbij vliegen, - loopen.
m. *- cEOUS, (-ee'-sjus), bn. sintelachtig.
*_, ow. 1. loopen, rennen; 2. baden, zwemmen; 3. rond
Scorification, (- fi-kee'-sjun), s. versehuiming (der metazwerven; 4. buikloop hebben; 5. to - away,-dolen,
len), v. *..PIED, (sko'-ri-fajd), dw. bn. verschuimd (van
vluchten, wegloopen. 5 -ED, (skourd), dw. bn. geschuurd
metalen). *...FORM, bn. als sintels, als metaalschuim. *...FY,
enz.; zie scouR, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. v. schuurbw. verschuimen, tot metaalschuim maken. *...FYING,
der, -ster, schoonmaker, - maakster, m. v. -, s. (gen.)
dw. bn. verschuimend.
sterk purgeermiddel, o. -, m. looper, m.
Scoring, (skoor'-ing), dw. bn. kervend enz. «-, s. 1.
(het) kerven enz.; zie scone; 2. neut, inkeping, v.
Scourge, (skurdsj), S. 1. geesel, in. roede, (ook fig.)
kastijding, v. *--, bw. 1. geeselen, (ook fig.) kastijden;
Scorious, (sko'-ri-us), bn. sintel -, slakkenachtig.
2. bedroeven, slaan, bezoeken (met); 3. tuchtigen. -D,
Scorn, (skorn), s. verachting, minachting, v.; to think (skurdsj d), dw. bn. gegeeseld, getuchtigd. *- R, ('-ur),
of, minachten; to bruise one with -, iem. onder zijpe ver
m. v. 1. geeselaar, tochtiger, -ster, m. v.; 2. geeselmonverpletteren; to laugh to -, uitlachen; to think-achting
-, het beneden zich achten; Numidia's grown a - among the
nik, in. *...TNG, dw. bn. 1. geeselend, tuchtigend. -,
s. 1. (liet) geeselen; 2. tucht, roede, v. geeselslag, m.
nations, Numidië ^ is een voorwerp van verachting onder de
volken geworden. *-, bw. verachten, minachten; dare lie Scouring, (skaur'-ing), dw. bn. schurend enz. *-, s.
1. (het) schuren enz.; zie scouR, bw.; 2. purgeermiddel,
presume to - us in that manner? (Shak.) durft hij aldus
0. 5 -BALL, s. zeep -, savonetbal, m. * - BARREL, S. 1.
ons tot een voorwerp van verachting maken? I - to,
waschkuip, v.; 2. (speld.) rolvat, o. *-DROPS, s mv. vlek
tell a lie, I - to f atter, ik acht het beneden mij Bene
5 -PAPER, s. roestpapier, 0. *- SAND, S.-kenwatr,o.
onwaarheid te zeggen, - te vleien. *-, ow. --- at, spotschuurzand, o. 5 -TUB, S. (wolk.) filtreervat, o.
ten (over). 0 -ED, (skornt) dw. bn. veracht enz.; zie
SCOaN, bw. *- ER, ('-ur), m. v. verachter, minachter,
Scourse, s. zie scoRSF.
bespotter, -ster, m. v. *- FUL, ('-fool), bn., -LY, bijw. Scout, (skaut), m. 1. (mil.) veldwacht, voorpost, v.; 2.
verachtend, minachtend; the - damsel shuns, de fiere
(zeev.) adviesjacht, o.; 3. schout, m. -, ow. 1. (mil.
nimf vlucht; with a - eye, met een minachtend oog; en zeev.) verkennen, spionneeren; 2. patrouilleeren. *-,
bw. 1. afwijzen; 2. bespotten, uitjouwen. *-ED, ('-id),
of winter's frost, het ijs van den winter verachtend.
°- FULNESS, ('-foel -nes), s. (het) verachtende, - minachdw. bn. verkend enz.; zie SCOUT, ow. en bw. 5 -ING,
tende. * - ING, dw. bn. verachtend. -, s. (het) ver
dw. bn. verkennend enz. --, s. (het) verkennen enz.
-"

-achtend.
Scorodite, (skor'-o-dajt), s. (scheik.) mengsel van arsenikzuur en ijzeroxyde, o.
Scorpion, (skor'-pi-un), s. 1. schorpioen, (ook sterr.), m.;
2. (plant.) brem, v.: 3. geesel, m. karwats, v. *- FLY, s.
schorpioen -vlieg,v. *-GRASS, *- s TAIL, S. (plant.) 1. mui
klaver, v. 5 -OIL,-zenor;2.palkuid,3Snsche
s. schorpioen-olie, v. *- sENNA, s. (plant.) kornilje,
(koren) kruid, o. °- SPIDER, *- Trcx, s. schorpioen -spin,
V. *-' • THORN, S. (plant.) kruisdoren, m. *- WORT, S.
(plant.) schorpioen -wortel, m.
Scorse, (skoors), s. 1. handel; 2. ruil, m. °-, bw.
en ow. handelen, ruilen (inz. van paarden).
Scortatory, (skor'- te - te -ri), bn. wulpsch, geil.
Scorza, (skor' -ze), S. (delfst.) soort bruinsteen, m.
Seorzonera, (skor- zo -nie'-re), s. schorseneer (wortel), m.
Scot, (skot), s. 1. aandeel, o.; to pay - and lot, schot en
lot betalen; 2. gelag, o. *-, m. v. Schot, m. Schot
(vrouw). *- FREF, bn. 1. schotvrij; 2. ongestraft;-sche
3. (fig.) vrij van alle lasten.
Scot, (skot), bw. remmen (een rijtuig).
Scotal, (skot'-ul), *- E, ('-eel), s. onwettige herberg,
- kroeg, v.
Scotch, (skotsj), S. 1. keep, kerf, v.; 2. remschoen, m.;
3. (het) Schotsch, (taal). *-, bn. Schotsch; the -, (mv.)
de Schotten. * -BARLEY, S. Schotsche garst, v. *- CULLoPS, s.mv. kalfslapjes, - karbonaden, o. v. mv. 5 -FIDDLE,
S. (gem.) schurft, v. *- GAUZE, s. (kh.) Schotsch gaas,
manly, o. * - KOPPERS, s.mv. 1. hinkspel, o.; 2. hinkebaan,
V. hinkperk, o. * - MAN, m. Schot, m. *- ROSE, s. heide roos. v. 5 -WARMING-PAN, S. veile deern, v. * -WOMAN,
V. Schotsche (vrouw).
Scotch, (skotsj), bw. 1. remmen (een rijtuig); 2. inkepen,
merken; 3. raken. snijden (met een scherp werktuig).
*-ED, (skotsjt), dw. bn. ingekeept. * - ING, dw. bn.

-WATCH. s. veldwacht. v.

Scovel, (sko' -vil), s. ovendweil, v. -wisscher, m.

Scow, (sko), s. (zeev.) praam, schouw, v. *-, bw. 1.
(zeev.) met een praam vervoeren; 2. (stoomw.) zuiveren.

schuimen.

Scowl, (skool), s. norsche blik, m. donker uitzicht, o.
*-, ow. 1. donker -, norsch zien; de wenkbrauwen fronsen. *-, bw. donker aanzien. *-ED, (skoold), dw.
donker aangezien. *-1u G, dw. bn., -LY, bijw. donker
ziend enz. -, s. 1. (het) donker zien enz. ; zie SCOWL;
2. dreigende blik. m.
Scrabble, (skreb'-bl), s. gekrab, o. *'-, ow. en bw. 1.
krabben; 2. krassen, volsmeren, bekrabbelen; 3. zie
SCRAMBLE. *-D, dw. bn. gekrabd enz.; zie SCRABBLE.
*...TNG, dw. bn. krabbend enz. -, s. 1. (het) krabben
enz.; zie SCRABBLE; 2. gekrabbel, krabbelschrift, o.
Seraffe, (skref'-ful.), ow. zich voorthelpen, voortsuk-

kelen.

Scrag, (skregh), s. 1. ruigte, v.; 2. dun voorwerp, o.;

3. (vleeschh.) hals (van een haas), ni. *-GED, ('-ghid),
('-ghi), bn., * -LILY, ('-ghi-li). bijw. 1. ruig, ruw
(op liet gevoel); 2. dun, mager, dor. 5 -GEDN ESS, ('-ghidnes), 5 -GINEss, ('-ghi -nes), S. gmv. 1. dorheid, magerheid; 2. ruigte, oneffenheid, ruwheid, v.
Scramble, (skrem'-bl), s. 1. (het) grabbelen, (het) grijpen
(naar); 3. krakeel; 4. grabbelspel, o. *-, ow. - for, 1.
grabbelen, grijpen (naar); to ionic people -for a thing,
iets te grabbelen gooien; 2. kruipen (naar); to - up,
opklauteren. -D, ('- huid), dw. gegrabbeld enz. - *-R,
('-ur), m. 1. Brabbelaar ; 2. klauteraar; 3. krakeeler, m.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. grabbelend enz. -, s. 1.
(het) grabbelen enz.
Scranch, (skraantsj), bw. de tanden doen knarsen.
Scrannel, (skren'-nil), bn. pover, armzalig.
Scrap, (skrep), s. 1. kruimel, v.; 2. brokje, o. *-s, mv.
inkepend, kervend.
1. overgeschoten brokken; 2. vod; 3. brokstuk, o. *-BOOR,
Scoter, (sko'-tur), s. meereend, (vogel), v.
s. album, m. *-FORGE, s. smeltoven voor oud ijzer, m.
Scotia, (sko'-sji-e), s. 1. (bk.) goot, v.; 2. (zeev.) bootje, o.
5 -IRON, s. 1. oud - ijzer; (stoomw.) schrootijzer, o.
Scotish, (skot'-isj ), bn. Schotseh. *...IST, m. Seotist (vol*_STEEL, S. staal in stukken, o.
geling van Scotus), m.
Scrape, (skreep), s. 1. gekrabbel, gekrab, o.; 2. (het) schraScotland, (skot'-lend), s. (aardr.) Schotland, o.
pen; 3. wrijving; 4. linksche nijging, - buiging; 5. ver
Scotograph, (skot'-o-ghref), s. skotograaf (werktuig om
to be in a -, in de klem zitten; to get into-legnhid,v.;
in den donker te schrijven), m.
a -, in de klem geraken, er in loopen; to get out of
Scotomy, (skot'-o -mi), s. ( ies), duizeligheid, v.
a -, er uit raken; 6. vischkaar, -weer, v. *-G00D,
Scottering, (skot'-tur-ing), s (landb.) stoppelbrand, ni.
*-PENNY, m. vrek, schraper, m.
Scotticism, (skot'-ti-sism), s. schotticisme, v. Schot Scrape, (skreep), bw. 1. schrapen, krabben; 2. af krabben;
*...TISH, (- isj), bn. Schotsch.
-scheprakwndig,v.
to - again, overkrabben; 3. afschaven, afschrapen;
* -GY,
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to - an awkward bow, (fig.) op boersche wijze nijgen;
4. to - together -, bijeenkrabbelen, verzamelen; 5. opzoeken; 6. - off, afschuren (roest); 7. (mets.) af krassen. *-, ow. 1. op de viool krassen; 2. nijgen; to - an
acquaintance, kennis maken. *-D, (skreept), dw. bn.
geschraapt enz.; zie SCRAPE, bw. en ow. *-R, ('-ur), s.
1. schraper, krabber; 2. voeten-krabber, m.; 3. schaaf
schraper. vrek; 5. vioolkrasser, m.; 5.-ijzer,o.;4(fg)
(zeev.) sky -, vliegend bovenbramzeil. *...ING, dw. bn.
schrapend enz. -, s. (het) schrapen, enz.; zie SCRAPE,
bw. en ow. -KNIFE,s . schaafines,o . * ...INGS, S.InV. 1 . (timen .)
krullen, v. mv. schaafsel; 2. aanvoegsel, o.
Scrat, (skret), s. dubbelslachtig dier, o. hermaphrodiet, m.
*_, bw. en OW. zie SCRATCH, bw.
Scratch, (skretsj), s. 1. krab, v.; to give a -, een krab
geven (met de nagels); to came to the -, (fig.) toeslaan,
zich laten overhalen; 2. uitkrabbing, doorhaling, v.;
3. old -, de Booze; 4. (mijnw.) zoutsteen, m.; 5. ronde
paruik; 6. scratches, (veearts.) muik (ziekte), v. *-BACK,
S. rugkrabbertje, -handje, o. *- LAND, S. Schotland, o.
*- PAN, S. kookpan (in zoutziederijen), v . * -WEED, S.
kleefkruid, 0. *-wORx, s. (schild.) soort fresco, o.
Scratch, (skretsj), bw. krabben; to - one's head, zich
het hoofd krabben; 2. uitgraven; 3. krassen maken (op);
to - out, uitkrabben (met nagels), doorhalen .
(skretsjt), dw. bn. gekrabd . * -ER, (' -ur)., m . 1. krabber, m.; 2. kras -, schaafijzer, o.; 3. voetkrabber, m.
*-ING, dw. bn., -LY, bijw. krabbend -, s. 1. (het)
krabben; 2. krab, m.
Scraw, (skrao), s. 1. oppervlakte; 2. zode, v.
Scrawl, (skraol), s. 1. gekrabbel, krabbelschrift, o.; 2.
krabbelstijl, m. *-, bw. krabbelen, smeren. *-, ow.
zie CRAWL . * -ED, (skraold), dw. bn. gekrabbeld. *-ER,
('ur), m. v. 1. krabbelaar, -ster; 2. prulschrijver, -schrijfster, m. v. * - ING, dw. bn. krabbelend enz. -, s. (het)
krabbelen.
Scrawny, (skrao'-ni), bn. mager, afgeteerd.
Scray, (skree), s. zeezwaluw, v.
Screable, (skri'.i-bl), bn. 1. spit-, graafbaar; 2. dat uitgespogen kan worden.
Screak, (skriek), s. schreeuw, m. *-, ow. schreeuwen,
kraken (als een deur).
Scream, (skriem), s. gil, m. (het) gillen. *-, ow. 1. gillen; to - out, uitgillen; 2. schreeuwen (van uilen).
*-ED, (skriemt), dw. gegild. *-Ex, ('-ur), m. v. schreeuwer, -ster, m. v. -, s. kamichi (groote gillende vogel,
Zuid-Amerika), m . * -ING, dw. bn. gillend enz. -, s.
(het) gillen, gegil, o.
Screech, (skrietsj), s. doordringende schreeuw, m.
*-owL, s. nachtuil, m.
Screech, (skrietsj), bn. schreeuwen, klaaglijk jammeren.
*- ING, dw. bn. schreeuwend.
Screed, (skried), s. (kb. en mets.) gepleisterd lijstwerk, o.
Screen, (skrien), s. 1. vuur-, licht-, oogenscherm, o.;
folding - ,vuurscherm in bladen, Spaansche wand;2.schutting, heining,v.; fire -, (mil.) schijf (voor het schieten);
3. zandzeef; 4. (fig.) beschutting, schuilplaats, v.; to act as
a -, tot verdediging dienen. *-BACK, S . vuurscherm, o.
* -STICK, s. vuurscherm - stijl, m. *-WALI., S. voor
-mur,.
Screen, (skrien), bw. - from, 1. beschutten, beschermen (voor, tegen); to - from the looks, voor de blikken verbergen; to - from punishment, voor straf behoeden; 2. doorzeven. 5 -ED, (skriend), dw. bn. beschut
enz . * -ING, dw. bn. beschuttend enz. -, s. (het) beschutten enz .
Screigh o' morning, (skree-o'-mourning), s. eerste
ochtendschemering, v.
Screw, (skroe), s. 1. schroef, v.; adjusting - , thumb - , ^
duimschroef; Archimedean-, Archimedes -, schroef van
Archimedes; endless -, perpetual -, schroef zonder
einde; box -, female -, hollow -, schroefmoer; hand -,
(timm.) groote schroef; left-handed -, linksche schroef;
channel -, furrow -, thread --, worm of a - , schroefdraad;
coupling -, koppelschroef; spare -, waarlooze schroef; of the breechpin, kruisschroef; propulsion by -, (stoomw.)
voortstuwing door schroefvermogen; 2. (veearts.) overbeen, o.; 3.-s, mv. afval van gelooide huiden, m.;4. (fig.)
vrek, inhalig mensch, m.; 5. (fig.) geweld, o. kracht, v.; to
use the -s, de duimschroeven aanzetten. *-ARBOR, S.
schroefas, v. * -BLADE, s. schroefblad, 0. * -BOLT, s.
schroef bout, m. * -CAP, s. schroeftop, m . * -CASTERS,

SCR.
* -FERRULES, S. mv . schroefrollen, v. mV. * -CHASE, S.

(drukk .) schroefraam, 0. * -CUTTING LATHE, S. schroefbank, v. *-=DOCK, S. (zeev.) schroef-, droogdok, o.
* - DRIVER,S .1. schroevedraaier,m.;2.(stoomw.)snijplaat,v.
*-FACE-PLATE, S. (stoomw.) spaarpot, M. *-PASTENER,
s. vensterschroef, v. *-HOOK, s. schroefhaak, m.
*- JACK, s. dommekracht, v. *-KEY, s. 1. (drukk.) pers schroef, v.; 2. moersleutel, m. * - NAIL, s. schroefnagel,
- spijker, m . * -NUT, S . moer, v. * -PINE, s .schroefpijnboom,
(Oost-Indië). m. * -PLATE, S . trek-, snijplaat, v. *--PLUG,
S. schroefstop , m. 5 -PROPELLOR, S. (stoomw.) water-,
Archimedische schroef (tot voortstuwing), v . * -RING, s.
ringschroef, v. * -SHANK, s. staart eener schroef, m.
*- SHELL, s. schroefslak, v. *- TAP, S. schroefboor, v.

* -THREAD, * -wORM, S. schroefdraad, m. *-TREE, S.

(plant.) schroefboom, m. *-WHEEL, s. schroefrad, o.
5 -WRENCH, S. schroefsleutel, m.
Screw, (skroe), bw. 1. aanschroeven; 2. (fig.) drijven, aan -,
zetten, spannen; 3. verdrukken, persen; 4. wringen; toone's face into a smile, zijn aangezicht tot een glimlach
plooien; 5. to - down, met eene schroef bedwingen,
-, sluiten; (fig.) onderdrukken, onder den duim houden;
to - in, inschroeven; (fig.) met geweld invoeren; to out, uit -, "losschroeven; (fig.) afpersen (geld enz.); to up, opschroeven, hooger stemmen (een instrument); (fig.)
ophitsen, aanzetten; to - up one's lips, zich op de lippen
bijten. *-ED, (skroed), dw. bn. geschroefd. * -ER, ('-ur),
m. S. schroever (ook werktuig), m . * --ING, dw. bn.
schroevend enz. -, s. (het) schroeven.
Scribacious, (skraj'-bee-sjus), bn. bekwaam in de
schrijfkunst, schrijflustig.
Scribble, (scrib'-u-), s. gekrabbel, krabbelschrift, o. *-,
bw. krabbelen, slecht schrijven. *-D, ('-buld), dw. bn.
gekrabbeld. *... ING, dw. bn., - LY, bijw. krabbelend.
-, s. (het) krabbelen.
Scribe, (skrajb), m. 1. schrijver, scriba; 2. notaris; 3.
geleerde schrijver (van werken), m.; 4. merkijzer (voor
hout), o. *-, bw. (timm.) merken (hout). *-D, (skrajbd),
gemerkt. *-R, ('-ur), s. merkijzer, o. *...ING, dw. bn.
merkend. -, s. (het) merken.
Scrike, (skrajk), ow. uitschreeuwen.
Schrimer, (skraj'-mur), m. schermmeester, m.
Scrimp, (shrimp), s. vrek, schraper, -rn. f-, bn. 1. bekrompen; 2. vrekkig. *-, bw. bekrimpen, beperken, inkorten. *-ING, dw. bn., -LY, bw. bekrimpend, inkortend.
Scrine, (skrajn), s. 1. kast, v.; 2. archief, o.; 3. tasch, map,v.
Scringe, (skrindsj), ow . Zie CRINGE .
Scrip, (skrip), s. 1. zakje, taschje; 2. geschrift, o.; 3. ceêl,
cedel, lijst, v.; 4. voorloopig bewijs, renversaal, recepis,
0. *- PAGE, (-'pidsj), s. inhoud (van een bewijs enz.),
m. *-T, S. 1. geschrift, o.; 2. (drukk.) cursief, v. *-TORY,
('-te-ri), dw. geschreven, in geschrift. *--TURAL, ('-tjoerul), bn ., -LY, bijw. tot de Heilige Schrift behoorend,
Schriftuur..., Bijbel... * -TURALIST, ('-tjoe-re-list), *-TU RIST, ('-tjoe- rist), m. s. 1. (godg.) schriftgeleerde; 2. protestant,m. * -TURE, ('-tjoer), s. (Heilige) Schrift,v. bijbel,m.
Scrivener, (skriv'-nur), m. 1. schrijver, steller (van
brieven enz.); 2. zaakwaarnemer, geldmakelaar, m.
Scrobicle, (skrob'- ik -ul), s. gootje, slootje, o.
Scrobiculate, (skro- bik' -joe -let), *-D, ('-id), bn. 1. pok
holten.
-dalig;2.met
Scrofula, (skrof' -joe - le), s. (gen.) kliergezwellen, o. mv.
*...ous, ('-ur), bn., -LY, bijw. klierachtig. *...ovsNESS,
('-us-nes), s. (gen.) klierachtigheid, v.
Scrog, (skrogh), s. struik, m.
Scroll, (skrol), s. 1. rol (papier); 2. lijst; 3. patroon, v.;
4. (bk.) lofwerk, o.; 5. (wap.) streep (voor het devies); 6.
krul (om een handteekening), v . * - SPRINGS, s. mv. stalen
rolveeren, o. mv.
Scrotiform, (skro'-ti-form), bn. buidelvormig. *.. TOCELE,
('-to-siel), S. (heelk.) balzakbreuk, klootbreuk, V.
Scrotum, (ekro'-tum), s. (ontl.) balzak, m.
Seroyle, (skrojl), m. (Shak.) gemeene vent, - kerel, m.
Scrub, (skrub), 1. m. v. s. daglooner, -ster,v.opperman,m.;
2. nietigheid, v. wisjewasje, o.; 3. oude -, versleten
kwast, m.; 4. oud -, afgewerkt paard, o.; knol, m.
*-BRUSH, S. (schild.) oude kwast, m. *-RACE, S. gekruist (dieren) ras, o.
Scrub, (skrub), bw. hard afwrijven, schuren, afkrabben,
*-, ow. zich afsloven, wurmen, wroeten. * _BED, (skrubt),
dw. bn. afgewreven enz.; zie SCRUB, bw. en ow.

SCR. - SCU.
dw. bn. afwrijvend enz. -, s. (het) afwrijven enz.; zie
SCRUB, bw. en ow. *-BY, bn. 1. ingekrompen, dwerg...;
2. nietig, schraal; a - boy, een dwergje; a - tree, een

dwergboom.
Seruf, (skruf), zie SCURF.
Scruple, (skroe' -pul), s. 1. bezwaar, bedenken, o.; to
make no - to do it, zich geen bezwaar er uit maken het
te doen; to have a - to, er tegen opzien om; to remove
a -, een bezwaar uit den weg ruimen; 2. gemoedsbe-

zwaar; 3. (apoth.) scrupel (= 24 grein), o. *-, ow. en
bw. weifelen, bezwaar maken (te), bedenking vinden
(in). *-D, dw. bn. geweifeld. *-R, ('-ur), m. v. weifelaar. -ster, m. V. *...ING, dw. bn. weifelend enz. -, s.
(het) weifelen enz.; zie SCRUPLE, OW.
Scrupulize, (skroe'-pjoe-lajz), bw. gemoedsbezwaren opwerpen. *...PULOSITY, (-pjoe- los' -i-ti), s. gmv. bedenkelijkheid, angstvalligheid, v. *...PULOUS, (skrjoe'-pjoe -lus),
bn., -LY, bijw. angstvallig, weifelend, vol bezwaren.
-NESS, s. angstvallige natuur, v.
Scrutable, (skroe'-ti-bl), bn. doorgrondbaar, uit te vorschen. *...TATION, (-tee'-sjun), s. doorgronding, uitvorsching, v. *...TATOR, tee'-tur), *...TINEEB, (-ti- nier'), m.
doorgronder, uitvorscher, m.
Scrutinize, (skroe'-ti-najz), bw. doorgronden, uitvorschen. *-D, ('-najzd), dw. bn. doorgrond. *-R, ('-ur),
m. V. doorgronder, -ster, m. v. *...ING, ('-aiz-ing), dw.
bn. doorgrondend; a - glance, een vorschende blik.
-, s. (het) doorgronden.
Scrutinous, (skroe'-ti-nus), bn. 1. doorgrondend, ver-
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graveerkunst, v. -, bw. 1. beeldhouwen, -snijden; 2.
graveeren; 3. ciseleeren. -D, ('-tjur-id), dw. bu. gebeeld houwd enz.; zie SCULPTURE, bw. *...ING, dw. bn. 1.
beeldhouwend, - snijdend; 2. graveerend.
Scum, (skum), s. 1. schuim, (ook fig.) gemeen volk, o.;
- of the earth, uitschot -, schuim der aarde, uitvaagsel;
2. (metaal -) schuim, o. *-PANS, s. mv. (zeev.) schuimpannen, - borden, v. o. mv.
Scum, (skum), bw. - of, afschuimen; to - the ore, liet
(gesmolten) erts afschuimen. *-BER, ('-bur), s. (jag.)
vossendrek, m. *-BLE, (' -bul), bn. (schild.) temperen
(de kleur). *-BLING, S. tempering (van kleuren), v.
*-MED, (skumd), dw. bn. afgeschuimd. *_ER, ('-mur),
m. schuiner, m. -, s. schuimlepel, m. * -MING, dw. bn.
afschuimend. -s, mv. schuim, o. schuimvlakken, v. mv.

Scupper, (skup'-pur), *-HOLE, s. (zeev.) spijgat, o.
S -FLAY, s. spijgatklep, v. *-HOSE, 5 -LEATHER, S. spij
gatleder, o. *_NAIL s. spijgatnagel, -spijker, m. *_PLUG,
s. spijgatprop, nl.
Scurf, (skurf), s. 1. korst, roof, v. schilfer, m.; 2. kan ker (in de boomen); 3. smet, in. vlek; 4. zalmforel
(visch), v. *-I ESS, (' -i -nes), s. korstigheid, schilferachtigheid, v. *-Y, (' -i), bn. 1. korstig, roovig, schilferachtig; 2. (plant.) kankerachtig.
Scurrile, (skur' -ril), *...ous, ('- ril -us), bn., -LY, bijw.
!
1. grof, lomp; - jest, lompe grap; 2. ploertig, gemeen.
*-NESS, *...iTY, (-'i-ti), s. (-ies), grofheid, gemeenheid, v.
Scurvily, (skur'-vi-Ii), bijw. zie scuavY, bn. ...NESS, s. 1.
schilfer -, korstachtigheid; 2. (fig.) gemeenheid, laagheid,v.
schend; 2. eigenzinnig.
Scurvy, (skur' -wi), s. gmv. (gen.) scheurbuik, v. *-,
Scrutiny, (skroe'-ti -ni), s. (-ies), 1. uitvorsching, v. ge- I bn. 1. scheurbuikachtig; 2. schilfer -, korstaclitig, kor streng onderzoek, o.; 2. tegenproef eener stemming, v.;
stig; 3. zie scuavr; 4. (fig.) gemeen, laag. *-GRASS, s.
(plant.) lepelblad, o.
3. (kerk.) stembriefje, o. *-, bw. zie SCRUTINIZE, bw.
Scrutoir, (skroe-twor'), s. schrijflessenaar, m.
Scuses, (skjoe'-zis), s. mv. (Shak.) verontschuldigingen,
Scruttle, (skrut'-ul), s. (wap.) korenwan, v.
uitvluchten, v. mv.
Scruze, (skroez), bw. (w. g.) vergruizen; verdrukken.
Scut, (skut), s. 1. kortstaart; 2. (jag.) stompstaart
i
Scry, (skraj), s. vlucht, v. zwerm (vogelen), m.
(van rood wild), m. * -AGE, ('-idsj), s. gmv. schildrecht,
o. ridderdienst, m. *-ATE, (skjoe'-tet), bn. 1. schild Scud, (skud), s. 1. wolkje, o.; 2. regenbui; 3. overhaaste
vlucht, v. *-, ow. 1. vluchten; 2. (zeev.) voor den wind
vormig; 2. (veearts.) met een schild gedekt.
voor
en
takel
to
under
hare
poles,
top
wegloopen;
Scutch, (skutsj), bw. 1. kloppen, tikken op; 2. (landb.)
lenzen; to - under a foresail, voor de fok lenzen. ; breken (vlas). *-EON, (-'un), s. 1. schild; 2. wapen *-DED, ('-did), dw. gevlucht enz.; zie SCUD, OW. *-DING,
bord, o.; 3. sluitplaat, v.; 4. sluitsteen; 5. borstkuras, o.;
dw. bn. vluchtend enz. -, s. (het) vluchten enz.; zie
6. (tuinb.) entplaatje, o. *_IR G, dw. bn. 1. kloppend;
SCUD, ow.
2. (vlas) brekend. * -ENGINE, * -MACHINE, S. vlasbreker
(werktuig), m.
Scuddle, (skud'-dl), ow. (op gemaakte wijze) voort -,
wegloopen.
Scute, (skjoet), s. 1. klein schild; 2. (oudt.) Fransch
Scudo, (skoe'-do), S. (mv. scudi), scudo, kroon (Italiaangoudstuk] e, o. (= f 2 Ned.). *-R, ('-ur), s. 1. (landb.)
sche munt = f 2.50 ongeveer), v.
wan, v.; 2. zeefmolen, m.
Scuffle, (skuf'-ul), s. 1. worsteling, vechtpartij, v.; 2. Scutellated, (skjoe- tel' -e-tid), bn. schotelvormig.
gekijf, o. twist, m. *-, ow. 1. worstelen, vechten; 2. 1 Scuti-branchiate, (skjoe-ti-brentsj'-i-et), s. schaal -,
krakeelen, kijven. *-D, ('-fuld), dw. gevochten enz.; zie
weekdier, o. *...FORM, (skjoe'-ti-form), bn. schildvormig.
SCUFFLE, ow. *-R, ('-ur), m. 1. vechter; 2. krakeeler,
*...PFD, ('-pod), s. schaalvoetige, m. (insect).
ruziezoeker, m. *...ING, dw. bn. vechtend enz. -, S. Scuttle, (skut'-ul), S. 1. mand, v. korf; 2. emmer, m.;
(het) vechten enz.; zie SCUFFLE, ow.
cool -, kolenemmer; corn -, korenwan; mill -, molen Seug, (skugh). bw. (w. g.) verbergen.
sleuf, V.; 3. (zeev.) luikje, poortje, o.: butt -, waterstanSculk, (skulk), s. (jag.) zwerm, troep, m. - ow. l
der; cask -, filtreer; 4. (zeev.) mastkorf; 5. snelle
wegschuilen, zich verbergen, loeren; to - away, weggang, m. *-EUTT, 5 -CASK, S. (zeev.) watervat, o.
schuilen; to - after, nasluipen; to - in, binnensluipen;
*-CLASP, *-Hoop, s. (zeev.) sluiting der luikjes, v.
to - out, weg -, heensluipen. * -ED, ('-id), dw. ver*-FISH, s. inktvisch, m. * -HANDLE, s. (zeev.) draai scholen enz.; zie SCULK, ow. *-EE, ('ur), m. v. 1. beijzer over de patrijspoort, o. *-HATCH, s. patrijspoort loerder, -ster, die wegsluipt, m. v.; 2. lafaard; 3. (zeev.)
o.
HOLE, S.
klep, v. *-hoosgat,
malenger, bootaf houder, m. * -ING, dw. bn. wegschui- Scuttle, (skut'-ul), bw. (zeev.) gaten boren (om te doen zin lend enz. -, s. (het) wegschuilen enz.; zie SCULK, OW.
ken), in den grond boren. *-, ow. 1. hard loopen, ren Scull, (skul), s. 1. schedel, m. hersenpan, v.; iron -,
nen; 2. zie SCUD, SCUDDLE. *-D, ('-tuld), dw. bn. (in den
stormkap; 2. (zeev.) bootje, o.; 3. wrikriem; 4. sloep grond) geboord enz.; zie SCUTTLE, bw. en ow. *...inG, dw.
roeier, m.; 5. vischbank, v. * -CAP, S. 1. punthelm (der
bn. (in den grond) borend enz.; Zie SCUTTLE, bw. en ow.
Pruisische soldaten), m.; 2. (fig.) nachtmuts; 3. (plant.) Scythe, (sajth), s. zeis, sikkel, zeisen, v. *-, ow. maaien.
blauwe gentiaan, v. -CRACKED . bn. krankzinnig.
*-D, dw. bn. met zeisen gewapend. -MAN, M. 1. maaier;
-FISH, s, walvisch ouder dan twee jaar, m.
2. zeisendrager, m. * -RUBBER, *-STONE, S. slijpsteen
-ED,
(skuld),
dw.
*
Scull, (skul), bw. (zeev.) wrikken.
voor zeisen, m.
bn. gewrikt. 5 -EE, ('-ur), m. wrikker, m. -, s. wrikboot, Scythia, (skieth'-i-e), s. (oude aardr.) Scythië (Azië), o.
-a, ('-i-un), bn. Scythisch. -, m, v. Scythiër, m. ScyV. * -ERAGE, ('-e-ridsj), s. wrikloon, roeiloon, o. * -ER,Y,
('-e-ri), s. waschhok, o. waschsteiger, en. -MAID, S.
thische (vrouw). -, s. (het) Scythisch (taal).
keukenmeisja, o. sloof, v. *-iNG, dw. bn. wrikkend. Sea, (sic), 1. zee, v. oceaan, m.; high -, hooge zee;
*--ioN, ('jun), m. v. keukenjongen, m. vatenwaschster,
main- -, volle zee; open -, open zee; rough -, onstuiv. -LY, bijw. als een keukenjongen; (fig.) gemeen, laag.
mige zee; chopping -, holle zee; heel -, zee op den
Sculp, (skulp), bw. 1. uithouwen; 2. graveeren. *-TILE, I
boeg; pooping -, hooge zee van achteren; heavy -,
zware zee; long -, lange zee; narrows -, zeeëngte,
(' -til), bn. 1. uitgehouwen; 2. gegraveerd. *-TOR, ('-tur), i
m. 1. beeldhouwer, - snijder; 2. graveerder, m. *-TURAL, 1
sargasso -, krooszee, shallow -, ondiepe zee; smooth -,
('-tjoe-rul), bn. 1. tot de beeldhouwkunst behoorend;
slecht water; su•ellisq -, opkolu: ende zee; to steed out
2. grootsch, indrukwekkend. * -TURE, ('-tjoer), s. 1.
to -, het ruime sop kiezen, to he at -, in -, op zee
beeldhouwkunst, beeldhouwerij, v.; 2. snijwerk, o.; 3.
zijn; to be so the highs -.s, in volle zee: zeilen; to go
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to -, in zee steken; ter zee gaan varen; to be under -,
bijleggen; to keep (remain ) at -, de zee houden; to

put to -, in zee steken, uitzeilen; 2. golf, hooge zee,
stortzee, v.; to ship a -, door een hooge zee beloopen worden, een zee overnemen; 3. (fig.) menigte,
v. vloed, M. * -ADDER, S. zee-adder , V. * -APE, S.
zee -aap (Zek. visch), m . zeerat, V. * -APPLE, S. 1.
zee- appel, zoophyt; 2. zee -egel, m. *-BXLL, S. 1. (plant.)
zee- haarbal; 2. (delfst.) zee-bezoarsteen, m. * -BANK, S.
1. zeekust, v. - oever; 2. dijk, m. *-BAR, s. zeezwa-

luw, V. * -BAT, S. zee-vleêrmuis, V. * _BATHED, bn.
door de zee

bespoeld. *-BEAR, S. zeebeer, m . * -BEARD,

s. (plant.) zee-, rotsdraad, m. *-BEAST, s. zeedier, -monster, o.'*-BEAT . * -BEATEN, bn. door de zee bespoeld.
*- BEE, S. zeevlieg, v. *- BELT, S. (plant.) suikerwier,

0. * -BELUGA, S. witte dolfijn, m. * -BIND-WEED, S. Zeebies, v. * -BISCUIT, s. scheepsbeschuit, v. *-BLUBBER,
S. zee- netel, m. *-BOARD, S. zee- oever, m. -, bijw. zeewaarts. 5 -BOAT, S. zeevaartuig, o. -boot, v. * -BORD,
*--BORDERING bn . aan de Zee grenzend . * -BOY, m.
scheepsjongen, m. * -BREACH, S. doorbraak van de zee,

overstrooming, v. * -BREAM, * -BREME, S.

zeebrasem, m.

*-BREEzE, S. zeebries, v. -wind, m. * -BRIEF, S . zeebrief,
scheepspas, m. * BUCKTHORN , s. water- kruisdoren, m.
*-BUGLOSS, S. water-longekruid, o . * -BUILT, bn. voor -,
in de zee gebouwd, zeebouwend. * -CABBAGE, * -COLE,
* -COLEWORT , S. meerkool, v. * -CALF, S . zeekalf, o. -hond,

* - LAMPION, S. zek. plant, v. * -CAP, S. zuidwester,
(soort van matrozenmuts), M . * -CAPTAIN, m. zee-,
In.

scheepskapitein, gezagvoerder, M. * -CARAVAN, S. kon vooi, 0. * -CARD, S. kompasroos, v . 5 -CARE%, S.

zand - rietgras, 0. *- CARNATION, S. vijfbladerige zeeanjelier, m. * -CARP, S. zeekarper, m. *-CAT, S.
gestreepte haai, m zeekat, v. * -CELANDINE, s.
ijzergrauwe gouw - wortel, M. * -CHAMOMILLE, S.
zee- kamille, v . * -CHART, S. zeekaart, v . *_CHICKWEED,
S. melkkruid, 0. * -COAL, S. steenkool, v . * -COAST, S.
zeekust, v. *-COB, S. zeemeeuw (vogel), v. *-COCK, S.
zeehaan (visch), m. *_COCK-ROACH, S. zeemug, -duizendbeen, v. *-COMPASS, s. zeekompas, o. *-COOT, S. Zeeduivel, rivierduivel, (vogel), m. * -CORMORANT, 5 -CROW,
* -DRAKE, S. zeekraai, waterraaf, v. *-cow, s. zeekoe, walrus, V. * -CUT, S. zeespin, V. * -DAFFODIL,
S. zeenarcis (bloem), v. * -DAISY, S. zeeschijf (schelp dier), v. * -DEVIL, S . zeeduivel (visch) , m. * -DOG, S. 1.
zeehond; 2. haai (visch), in . * -DOTTEREL, S. zee-kievit
m. * -DRAG, S. zeewier, , - beslag, -vuil (dat aan
de kiel blijft zitten), o. * -DRAGON, S. zwaardvisch, m.

*-DUCK, S. zee -eend, v . * -EAGLE, S. zee-adelaar, m.
* -EAR, S. zee -oor (schelp), o . * -EEL, S. zee -aal, m.
5 -EGG, S . zee -egel, M. * _FAIRY, V. zeenimf, v .
* -FEATHERS, S. mv . zeemos, - kroos, 0. * -FARER, m . zee -

vaarder,

m.

* -FARING, bil . zeevarend , * -FENNEL, S.

(plant.) zeevexkel, v. *-FIG, S. zeevijg, v . * - FIGHT, S . zeegevecht, o. -slag, m. *-FISH, s. zeevisch, M. * -FOA]i,

zeeschuim, 0. 5 -FOWL, S. zeevogel, m. *-Fox, s.
zeevos (visch), m. * -GAGE, S. 1. diepgang (van een
schip); 2. diepgangmeter, M. *- GARLAND, s. zeebloem,

S.

V. * -GATE, S.

ruimte tusschen twee golven, v . * -GATES,

zeegolven, v. mv. * -GELLY, S . zeenetel (schelp), v.
* -GIRDLES, S. mv. zeegordel (soort zwam), m . * -GOD, S .
Zeegod, m. * -GOING, bn. zeevarend, zee ... * -GOWN, S.
matrozenbuis, v. pij'ekker, m. *GRAPE , s. zee-, meer bies, V. * _GRASS, S. zeegras, -wier, 0. * -GREEn, S. 1.
zeegroen, o.; 2. (plant.) steenbreke, v . * -GREE NS, s. mv.
uiterwaarden, V. mV. * _GROUNDI.ING, * -GUDGEON, S.
zeegrondeling M. * -GULL, S. zeemeeuw, V. * -HAND,
S. (plant.) zee-, dierenhand, vingerkurk, v. *-HARE, s.
zeehaas, M. * -HEATH, S. zeeheide , V. * -HEDGE-HOG, S.
zee- appel, M. *-HEN, s, zeehoen, o. duiker, m. *-HOG,
S. zeevarken, o. * -HOLLY, 5 -HOLM, S. (plant.) kruis
S. mv.

onbewoond eiland, o. *-HOOKS,-distel,m.*HOLMS
S. mv. zee-vischhaken, M. mv. *-HORSE, S. 1. zeerups; 2.
walrus, v. zeepaard; 3. rivierpaard, o . * -ISLAND-COTTON,
S. katoen van de eilanden St.-Simon en Cumberland, o.

s. zeebrief, -pas, m. *- LETTUCE, s. (plant.) wolfsmelk, v.
*- LIKE, bn. als op zee, op zijn zeemans. * _LIME-GRASS, S .

peltgras, o . 5 -LINE, s . the deep -,groote loodlij n,v.*-LION,
S. zeeleeuw, M. * -LIZARD, S. tee- hagedis, v. *- LOACH,
S. Nijl - grondel (visch), m. * --LONGS, * -LUNGS, S. mv. zeelong (insect), v. *-LOOM, S. duiker, pluvier (vogel), m.
* -MAID, S. meermin, sirene , V. * -MALL, * _MELL,

* -MEW, S. zeemeeuw, v. *-MAN, S. 1. zeeman, matroos;

2. zeevaarder, m.; bodied -, bevaren matroos; raw -,
onbevaren matroos. * -MANSHIP, s. 1. zeemanschap; 2.

zeevaartkunst, v. *-MAP, s. atlas van zeekaarten, m.
*-MIARGE, S. klip, zeekust, v. *-MARK, S. baken, landkenning, V. * -MARTIN, S. zeezwaluw, V. *- MEDIC, S.
(soort van) klaver, v. *-MILE, S. zeemijl (= 1/6O graad
= 20 minuten), v. *-MILKWORT, S. zeemelkkruid, o.
* -MONSTER, S. zeemonster, 0. *-MOON, S. zee -ster (schelpdier), v. *--Moss, S. koraal, zeemos, o. *-MousE, s.
goudworm, m. zeemuis, v. *- NACRE, S. zeeslak, - mossel,
v. * -NAVEL , S. zee- eikel, m. -woaT, s. zee-eikelkruid,
0. * -NEEDLE, S. zeenaald (visch) . V. * -NETTLE, S. Zeenetel, m. * --OAK, S. zee -eik , m. 5 -ONION, S. zee -ajuin
V.

* -OOZE, S. zeeslijk ,

0.

* _OTTER, S. zee-otter, m.

*--OWL, s. zeehaas (visch), M . * -PAD, s. zee -ster (schelp dier) , v. * -PANTHER, S. zee- tonijn (visch), v. *PAR
B4OT, s. zee- papegaai, duikervisch, m. * -PARTRIDGE, S.
zee- patrijs, m. tong (visch), v. * -PEARCH, S. zeebaars, m.

*_PEN, S. zee-pen, - veder, v. * _PHEASANT , S. zee- fazant,
m. lepeleend, v. * -PIE, * -PYE, S . 1. zee- ekster; 2. zeesnip
(visch), v. * -PIECE , S. (schild.) zeestuk, zeegezicht, o.
* --PIKE, s. pijlsnoek, M. * -PINK, s. (plant.) kruipend
muizenoor, o. zee- anjelier, M. * -POND-WEED, s. zeechicorei, v. *-POOL, s. zoutmeer, 0. *-PORT, s. zeehaven,
v. 5 -PUDDING, S. zeenetel (schelp), v . *- PURSE, S . zeebeurs

(schelp), V. 5 -PU RSLAIN, s . (plant.) zeeporselein, v.*-QUADRANT, S. (zeev.) graadboog, m. *-QUINCE, S. zee -kwee
(schelp), v. * -RAVEN, s .zeeraaf,v. 5 -Risxs,s.mv.zee- risico,

v. zeegevaar, 0. *-ROBBER, m. zeeroover, m. * -ROCKET,
S. (plant.) zeemosterd, m. *-Roor^, S. ruimte op zee, v.;
to have - ahead, ruimte voor den boeg hebben. *-ROvER,
m. zeeroover, m. -, s. roofschip, o. * -RUFF, S. zee
braSem, m. * -RUSH, S. rietgras, 0. * - SAMPHIRE, S.
zee- venkel, v. *- SCORPION, s. zee- schorpioen, m.
S. zee-slang, v. *- SERVICE, s. zeedienst, m.
PENT, S.

* -SHARK, S. haai (visch), m. * -SHELL, S. zeeschelp,

- mossel, v. 5 -SHRUB, s. zeegewas, o. - struik, m. *-SICK,
bn. 1. zeeziek; 2. duizelig . * -SIDE, s. 1. zeezijde, v.;
2. strand, o. kust, v. *- SIDE GRAPE, s. (plant.) zee-

druif, v. 5 -- SLEEVE, s. zeekat (schelp), v. * -SLUG, S.
v . *-SNAIL, S. venusschelp, - mossel, v.
5 -SNAKE, S. zeeslang, v. *-sPooN, S. lepelslak, v.
* -SPURGE, S. (plant.) zee- wolfsmelk, v. *- STAR, S.
(plant .) zee -ster, V. * -STAR-FLOWER, S. sterrebloem ,
(schelp), v . * -STARWORT , S. (plant.) sterrebloem, v.
*- STICKS, S . mv. vette haring, m. *-sTORES,mv. scheepsvoorraad, In. * _STREAM, S. drijvende ijsbank, v. *-suNcuowN, S. medusa, zee -ster (poliep), v. * _SUNFLOWER, S.
zee- zonnebloem, v.--su RGEOAT , m. scheeps- heelmeester,
- dokter, m. *-SWALLOW, s. zee - zwaluw, v . * -TAGS, S. mV.

zeeslak,

*_TANGLE,

* -THRIFT, S. zeewier, -gras,

0. * -TERM, S.

zee-term, ni. zeemanswoord, o. *-THRUSH, S. zee-meerl
(visch), V. * -TICKS, S . zee -mijt, v. * -TOAD,s .zeepad(visch),'
V. * _TOWN, S. zeestad, -haven, V. * -TRADE, S. Zee-

M. *-TURN, S. zeewind, m . *_TURTLEDOVE, S.
duiker-duif, v. zee- pluvier, m. *-uNIcoRN, S. walrus, m.
* -URCHIN, S. zee -egel , M. * -WALL, S. zeebreker, m.
* -WALLED, bn. door de zee omgeven. *-WAX, S. aard
zeewaarts.-pek,o.*WARDbnijwzeartsch;
*-WARE, * -WRACK, S. zeewier, 0. * -WATER, s. zeewater, 0. *-WAVE, S. golf, baar, v. * -WEED, S. zeegras,
o. netel, m. 5 -WHALING, s. walvischvangst, groenlandsvaart, V. *-WIND, S. zeewind, m. * -WOLF, S. zeewolf,
(visch), M . * -\OUM -WOOD, s. (plant.) zee- alsem, m.
t-woRTH, bn., *-WORTHY, bijw. zeewaardig (geschikt om
zee te bouwen). *-w0RTHINESS, s. zeewaardigheid, V.
handel,

-

* -YOKE , S. ('zeev.) stuur -, roertalie, v.

5 -BAIL, * -KALE, s. meerkool, v. * -LACES, S. mV. Zee- Seal, (siel), s. 1. zeehond, m. -kalf, o. rob; 2. vischotter,
M. *-BLUBBER, s. robbevet, -spek, o. *- FISH, S. steur
draden, m. mv . *-LAMPREY, S. zeelamprei, v. * -LAN (visch), m. * -ING, s. robbenvangst, V. * -KILLER, m.
GUAGE, S. scbeeps -, zeemanstaal. v . * -LARK, S. zeerobbenvanger, -dooder, m. *-OIL, s. robbentraan, v.
leeuwerik, M . * -LAVENDER, S. (plant.) zee- lavendel, o.
* - SKINS, S. mv. robbe , zeehondsvellen, o. mv. * ING
* - LEECH, S. zee bloedzuiger, m. * I .EECK, S. zee ajuin,
VOYAGE , s. reis ter robbenvangst, v.
v. * LEGS, S. mv. to have -, zeevast zijn, zeevoeten hebben . * -LENON, S. zee- limoen (zek. schelp) , v. * -LETTER, Seal, (siel), s. 1. zegel, o. stempel, m.; privy -, klein -,
-

-

-

-

-

-
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gewennen (aan); 2. drogen (van hout). *--ABI,E, 1;' -ze
bijzonder zegel; keeper of the -s, zegelbewaarder; to
ni-bi), bn., *- ABLY, bijw. geschikt, gepast, gelegen, te
press the -s, verzegelen, tot verzegeling overgaan; a
under
prirechten tij de. -NE -S, s. geschiktheid, gepastheid, gevoeg
contract;
contract under -, een verzegeld
lijkheid, v. *-AGE, ('zen -idsj), s. 1. (het) kruiden; 2.
rate -, (recht.) onderhandsch; under the hand and - of,
onder de haiidteekening en het zegel van; 2. cachet, o.; saus, v. * - AL, (' - ze - nul), bn. tot een jaargetijde behoostempel, m.; to break -, een zegel verbreken; to take rend. * -ED, (' - zund), dw. bn. gekruid enz.; zie SEASON;
Itiylily -, sterk gekruid. *-ER, (' -ze-uur), m. v. kruider,
off the -s, ontzegelen, het zegel afnemen; flying -,
toebereider, ster, m. v. -, s. toekruid, o. saus, v.
los zegel. 5 -KEY, *- RING, S. zegelring, m.
* -ING, ('-zning), dw. bn. kruidend enz. -, s. 1. (het)
Seal, (siel), bw. 1. verzegelen; 2. cacheteeren, sluiten (een
brief enz.); 3. dichtlakken; 4. to - the lips, (fig.) den kruiden enz.; zie SEASON, bw.; 2. toekruid, o. saus, v.;
3. -s, mv. uitlooging van hout; 4. voor -, najaarskoorts,
mond sluiten; to - up, dichtzegelen; 5. ijken (maten en
gewichten; 6. (mets.) vastklinken; 7. drukken, graveeren; ' v. *-LESS ; bn. zonder opeenvolging van jaargetijden..
8. voltooien, de laatste hand leggen, bezegelen; my Seat, (eist), s. 1. zetel, stoel; bril (van een gemak), m.;
to keep one's -, zitten blijven; take your -, ga zitten;
fate is -ed, mijn lot is beslist; he -ed his word by a
to vacate a -, een zetel verlaten; (fig.) uittreden (als
kiss, hij bezegelde zijne belofte door een kus. * -ED,
SEAL.
*-ER,
('-ur),
eener vergadering, van een bestuur);. a - in parlid
zie
bn.
enz.;
verzegeld
(sield), dw.
liameot, een zetel in het parlement; - of a shirt, ach nl. v. 1. verzegelaar, -ster, m. v.; 2. ijker; 3. zeerobbenterbaan van een hemd; - of earth, zodenbank; 2. (zeev.)
vanger, m. *-ING, dw. bn. verzegelend enz. -, s. i.
(het) verzegelen enz.; zie SEAL, bw.; 2. verzegeling, v.;
3. ijk, m. *-WAx, S. zegellak, o.
Seam, (siem), s. 1. zoom, naad, m.; to pay a -, (zeev.)

een naad pikken; welding -, gesoldeerde naad; monk -,

doft, m.; talker's -, breeuwstoeltje; 3. zitting, v. stoel,
m.; 4. kraanhuis, o.; - of the frame, geschaafde kant;
5. ligging, wijze van zitten; 6. plaats, v.; to keep a -,
eene plaats -, eene betrekking innemen, - behouden; 7.
verblijf, o. zetelplaats; 8. schouwplaats, v. *-Box. s.
stoelgeraamte, o. 0 - RAILS, S . mv. (wagenm.) bakstangen,

(zeev.) dubbele naad; 2. voeg; 3. (delfst.) ader; 4. mijnlaag, v.; 5. (glasbl.) zek. gewicht (- 54.5 kilogr.) o.; 6. a v. mv. * _ROLL, s. zitkussen, o.
of corn, een Eng. last (= 8 schepels) koren; 7. (veearts.)
kloof in den hoef, v. *-LESS, bn. zonder naad, zonder Seat, (siet), bw. 1. to -- see's self, zich nederzetten; to be
-ed, zitten, gezeten zijn; pray be -ed, zet u als het u
zoom. * -RENT, S. naadscheur, v. * -TURNER, s. (zadelm.)
belieft; 2. nederzetten, doen plaats nemen; 3. plaatsen;
omwender van den naad, (werktuig), m.
een
3.
2.
aaneennaaien;
(fig.) vestigen; to - ooze's self, zich vestigen; to - the
zoomen;
(siem),
bw.
1.
Seam,
church, de stoelen in eene kerk ten gebruike geven
naad maken; 4. voegen; 5. litteekenen; -ed with
aan. *-, ow. (w. g.) liggen; zie sir, . ** -ED, (' - id), dw.
wounds, met litteekenen overdekt. * -ED, (siemd), dw.
bn. nedergezet enz.; Zie SEAT . * - IG, dw. bn. nederzet bn. gezoomd enz.; zie SEAM, bw. * - ING, dw. bn. zoo tend enz. -, s. (het) nederzetten enz.
mend enz. -, s. (het) zoomen enz.; zie SEAM, bw .
Seamster, (siem'- i -tur), m. kleermaker, m. *... STRESS, v. Seaves, (sievs), s. mv. biezen, v. mv. *...vv, (sie' -wi), bn.
naaivak,
o.
met biezen begroeid.
(wollen -, linnen)naaister, v. -Y, s. gmv.
Sebaceous, (si-bee'-sji-us), bn. vettig, kalkachtig; Seamy, (siem' -i), bn. met een naad, - zoom.
glands, (ontl.) vetklieren. *..,cie, (- bes'-ik), bn. (scheik.)
Sean, (sien), s. sleepnet, o.
vetachtig, vet...; - acid, vetzuur.
Seapoy, Sepoy, (sie'-poj), m. sepoj (Indisch soldaat in
Sebate, (si' -bet), s. (scheik.) vetzuur-zout, o.
dienst bij de Engelschen), m.
Sear, (sier), bn. 1. verdroogd, opgedroogd; 2. verbrand; Sebastian, (si-bes' -ti-un), m. Sebastiaan (m. n.).
3. verwelkt. *-, s. 1. droogte, dorheid; 2. stang (aan Sebesten, (si-bes' -tin), s. (plant.) borstbezie, v.
het geweerslot), v. *-CLOTH, s. Engelsche pleister, v. Sebundy, (seb'-un-di), *... DEE, (-die'), m. sebundi (soldaat der ongeregelde troeven in Indië), m.
*- SPRING, S . stangveer (aan het geweerslot), V.
Sear, (sier), bw. 1. - up, (ver)branden, zengen; 2. uit- Secant, (si'-kunt), bn. (n-i.:;etk.) snijdend. k-, s. snijlijn,
- linie, secans, v.
branden; 3. opdrogen; 4. verharden.
Scarce, (seurs), S. zeef, v. *--, bw. (door)zeven. *-R, Secede, (si -sied'^► , bw. - from, uittreden, zich scheiden
('-ur), m. v. doorzever, -zeefster, m. v.
i van. *-D, ('-id), dw. bn. uitgetreden. *...R, ('-ur), m.
Search, (seurtsj), s. 1. op-, nazoeking, opsporing, door- i v. die uittreedt, afgescheidene, m. v. *... ING, dw. bn.
uittredend; zich afscheidend. -, s. (het) uittreden.
zoeking, v.; in - of, ter opsporing van; 2. (recht.) huiszoeking; 3. nasporing, v.; 4. streven, o. * -WARRANT, S. Secern, (si' -surn), s. (gen.) af-, uitscheiden, afzonderen.
*_ED, ('-surnd), dw. bn. afgezonderd. * - -ENT, (-sum'.
1
huiszoeking,
bevel
van
o.
(recht.)
ent), s. afscheidend middel, o. * -ING, dw. bn. afzonSearch, (seurtsj), bw. ow. - after, for, into, 1. op-,
derend. -, s. (het) afzonderen. * -MENT, s,. afzondenazoeken, opsporen, doorzoeken; 2. door-, uitsnuffelen; ,
ring, afscheiding, v.
they -ed every nook and corner round, zij zochten in
alle hoeken en holen; I -ed my pockets for, ik zocht . Secess, (si-ces') s. afgescheidenheid, v. *-ION, (-cesj'-un),
s. 1. - from, uittreding, afscheiding, verwijdering; 2.
in mijne zakken naar; his house was -ed, zijn huis
(gen.) afscheiding, v.
werd doorzocht, - doorsnuffeld; 3. uit -, doorvorschen; 4.
(heelk.) peilen (eene wond); 5. to - out, opsporen, uit- Sechium, (si' -ki-um), s. sechium (Noordamerikaansche
plant), o.
vinden. * -ABLE, ('- i -ble), bn. uitvorschbaar. -NESS, s.
s. uitvorschbaarheid, v. * -ED, (seurtsjt), dw. bn. op-, I Seele, (sie' -kul), s. eeuw, v.
nagezocht enz.; zie SEARCH, bw. ow. * -ER, ('-or), m. v. i Seclude, (si -kljoed'), bw. uitsluiten, afzonderen, scheiden.
1. op-, nazoeker, opspoorder, -ster; 2. zoeker, -ster; 3.--D, ('-id), bn ., -LY, bijw. uitgesloten enz.; zie SECLtiDE.
*... DING, dw. bn. uitsluitend enz. *.. sENESS, (-kljoes'uitvorscher, -ster; 4. onderzoeker, -ster, m. v. 5.
(recht.) visiteur; 6. lijkschouwer, m. -, s. 1. galpeilder(van nes), s. gmv. (het) uitgesloten zijn. *...sloN, (-kljoe'zjun), s. uitsluiting, afzondering, scheiding, v. *...SIVE,
een kanon), m.; 2. (heelk.) sondeer -, peilnaald; 3. kaas -,
('-siv), bn. uitsluitend, afzonderend.
boterboor, v. 5 -ING, dw. bn., -LY, bijw. op-, nazoekond, enz. - , bn. 1. doordringend (van koude) ; 2 . drin- Second, (sek'-und), bn. 1. tweede; - cousin, tweede neef;
every - year, om de twee jaren; - hand, (kh.) tweede
gende (rede); 3. onderzoeklievend. -, s. 1. (het) op-,
hand; - rate, mindere qualiteit; a - rate ship,
nazoeken enz.; zie SEARCH, bw.; 2. opsporing, huiszoeschip van de tweede klasse; ship ahead - astern,
king, v. -NESS, s. onderzoeklievendheid, v. * -LESS, bn.
(zeev.) schip onmiddellijk voor (achter) een ander
1. ondoorgrondelijk, ondoorgrondbaar; 2. spoorloos.
zeilend; -- sight, waarzeggerskunst, profetisch ver Seared, (sierd), dw. bn. verdroogd enz.; zie SEAR, bw.
mogen; - sighted person, Zondagskind, persoon met
*-NESS, S. 1. (ver)branding, verzenging, V.
den helm geboren; 2. tweede, andere; a - Gesar, een
Season, (sic'-zn), s. 1. jaargetijde, seizoen, o.; the latter
tweede Cezar; 3. minder; to be - to none, bij niemand
end of the -, het najaar; dull -, komkommertijd; out
achterstaan; to act - to, de tweede zijn in rang na;
of -, uit den tijd; uit de mode; te onpas, ongelegen; 2.
none I kneu' - to me, ik weet niemand die mij evenaart;
tijd, duur, m.; for a -, voor een (zekeren) tijd; 3.
- best premium, tweede prijs, accessit. * - , m. V. helper,
oogenblik, o. behoorlijke tijd, m.; 4. toespijs, v. toekruid,
-ster, hulp, secondant (in een tweegevecht), m. v.
o.; 5. (jag.) looptijd, m. *-, w.1. kruiden, toebereiden; 2.
s. 1. seconde, v.; 2. (drukk.) tweede vorm, m. signatuur,
lenigen; 3. veranderen, wijzigen; 4. laten uitdrov.; 3. (kh.) tweede wissel, m. seconde, v.; - in course,
gen; to - wood, hout uitloggen; 5. doen rijpen; 6. gewennen

(aan een luchtstreek), akklimatiseeren. *-, ow. 1. zich

afgegevene seconde. *-, bw. helpen, ondersteunen,
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bijstaan. * -ARINESS, ('-de-ri-nes), s. gmv. tweede -,
mindere rang, - graad, m. *- ARY, ('-de-ri), bn., * - ARILY,
('-de-ri-li), bijw. 1. naastvolgend, bijkomend, ondergeschikt; 2. afgeleid, midden...; - circles, (sterr.) bij -,
nevenkringen; - fever, bijkomende koorts; - feather,
achterste slagpen; - goods, (recht.) volggoederen; - salt,
(scheik.) middenzout,o.*-ARY,m.l.afgezant;2.gedelegeerde, m.; the - of the compters, de ondersherif van Londen.
-, s. (sterr.) wachter, trawant, m *- ED, ('-id), dw.bn. geholpen, bijgestaan. *- ER, ('-ur), m. v. helper, -ster, m. v.
* -ING, dw. bn. helpend, bijstaand. *- LY, bijw. tweedens,
in de tweede plaats, ten tweede.
Secrecy, (si'-kri-si), s. (-ies), 1. geheim, o. heimelijkheid,
v;; in -, heimelijk; 2. geheimzinnigheid; 3. stilzwijgendheid; 4. eenzaamheid, afzondering, v.
Secret, (si'-kret), bn., *- LY, bijw. 1. geheim, heimelijk,
verborgen; 2. eenzaam, afgezonderd; 3. bescheiden,
zwijgend. *-, s. geheim, o. verborgenheid, v.; to get a
- out of, een geheim ontlokken aan; to let one into
the -, iem. tot het geheim toelaten (van); the -s, de
schaamdeelen. *-, bw. geheim houden, verbergen.
Secretarial, (sek-ri-tee'-ri-ul), bn. secretariaal, o. *...TARI(Y)sHIP, (sek'-ri-te-ri-sjip), s. secretariaat, secretarisambt,
0. *...TARP, ('-te-ri), m. (-ies), secretaris, geheimschrijver,
griffier, m.;private - particuliere secretaris;confidential-,
geheim-secretaris; home -, minister van binnenlandsche
zaken (in Engeland); -'s office, secretarie, kanselarij. -,
s. 1. secretaire, schrijftafel, v.; 2. secretaris (vogel), m.
Secrete, (si-kriet'), bw. 1. verbergen; 2. helen; 3. (ontl.)
afscheiden, afzonderen. * -- D, ('-id), dw. bn. verbergen
enz. *...ING, bw. bn. verbergend ens. - , o. (het) ver
*...IoN, ('-sjun), s. 1. verberging; 2. heling;-bergnz.
3. (ontl.) afscheiding, afzondering, v.
Secretist, (si'-kret-ist), m. v. geheimhoudend persoon,
m. v. *...ITIOUS, (-tisj'-us), bn. (ontl.) afgescheiden.
*...IVENEss, (si-kri'-tiv-nes), s. geheimhoudingsorgaan,
(in de hersenleer), o.
-Seeretness, (si'-kret -nes), s. 1. geheimhouding; 2. verborgenheid, v.
Secretory, (si'-kri-te-ri), bn. (ontl.) a fscheidend.
Sect, (sekt), S. 1. sekte; 2. sekse, kunne, v.; 3. takje; 4.
leihouweel, 0. *-ARIAN, (-tee'-ri-un), bn. sektarisch. -,
M. Zie SECTARY. * -ISM, ('-iZm), * -ARISM, ('-te-riZm),
s. sektegeest, m. *- ABY, ('-te-ri), m. (-ies), afgescheidene (in het geloof), sektaris, volgeling, aanhanger, m.
*-ATOR, (-tee'-tur), m. navolger, ijveraar, m.
Sectile, (sekt'-il), bn. kloof-, snijdbaar.
Section, (sek'-sjun), s. 1. snede, insnede, kerf, v.; 2.
doorsnede; 3. (ontl.) sectie; 4. verdeeling, v.; 5. aanzicht, profiel, o.; 6. afdeeling; 7. (drukk.) paragraaf (i),
v. * - AL, ('-sje-nul), bn. tot de doorsnede -, tot de
afdeeling behoorend; sectie...
Sector, (sek'-tur), s. 1. (meetk.) uitsnede, v. deel van
een cirkel tusschen twee stralen begrepen, o. gemengde
driehoek; sector, m.; 2. quadrantplaat, v.; proportie-passer; 3. ontleder, m.
Secular, (sek'-joe-lur), bn., 5 -LY, bijw. 1. honderdjarig;
2. wereldlijk, tijdelijk, (in tegenstelling van geestelijk);
- music, profane (niet kerkelijke) muziek. -, m. 1.
leek; 2. wereldlijk geestelijke, m. *- ITY, (lui '-i-ti),
*_NEss, s. gmv. wereldlijkheid, v. (het) wereldlijke, tijdelijke. *- izE, (sek'-joe-le-rajz), bw. seculariseeren, wereldlijk maken, aan de kerk onttrekken. *-IZATION, s.
wereldlijk-verklaring, secularisatie, v. °- IZED, ('-ajzd),
dw. bn. wereldlijk verklaard. *-izlNC, ('-ajz-ing), dw. bn.
wereldlijk verklarend. *- NESS, s. wereldlijkheid, v.
Seeund, (se'-kund), bn. (plant.) met slechts ééne zijde.
-INE, (sek'-un-dajn), s. (vroedk.) nageboorte, v.
Secure, (si-kjoer), bn., * - LY, bijw. - from, 1. zeker,
veilig; 2. - of, zeker, verzekerd, overtuigd; 3. geborgen,
in zekerheid; till your son has his fortune -, totdat
uw zoon het vermogen in zijn bezit heeft. *-, bw.
- front, 1. verzekeren, beveiligen dekken; to be -d
from the shafts, tegen de pijlen verzekerd zijn; yourrneanness -s you from my anger, uwe laagheid beschut u voor
mijnen toorn; 2. - of, zich verzekeren van, zich meester
maken van; - him! grijp hem! vat hem! to - aplace, eene
plaats bespreken; traveling after fortune is not the way to
- her, de fortuin najagen is niet de weg om zich van haar
meester te maken; 3. verzekeren, waarborgen; how was
it to be -d into his hands? hoe het hem in handen spelen ? 4. (kb en recht.) verzekeren, assureeren

SEC. ---• SEE.
(huizen, goederen enz.); 5. (bk.) bevestigen, steunen; 6:.
afsluiten. *- D, (-kjoerd') dw. bn. verzekerd enz.; zie ,
SECURE, bw. * - MENT, *_NESS, s. gmv. zekerheid, veiligheid, v.; he obtained a securement from death, voor zijn
leven werd borg gestaan. *- R, ('-ur), m. v. beschermer,
verdediger, -ster, m. v. verzekeraar, m. *...IFORM, (kjoe'.ri-form), bn. (plant.) bijlvormig. *...TTY, (-kjoe'ri-ti),
s. (-ies) 1. zekerheid, veiligheid; 2. verzekering, v. waar
pand, o. (recht.) hypotheek, v.; public securities, er--borg,m.
kende staatsschulden, effecten; to give -, cautie stellen;
3. zorgeloosheid, onbezorgdheid, v.
Sedan, (si-den'), *- CHAIR, 4. draagstoel, m. *- CLOTH, S.
stoelen-trijp, o.
Sedate, (si-deet'), bn., * - LY, bijw. bedaard, rustig, gelaten, kalni. *- NESS, s. bedaardheid, gelatenheid,
kalmte, v. *...ION, (-dee'-sjun), s. geruststelling, v.
Sedative, (sed'-e-tiv), bn. (gen.) pijnstillend, kalmeerend;
- salt, pijnstillend zout. *-, s. pijnstillend middel, o.
Se defendendo, (si-di-fen-den'-do) s. zelfverdediging, v.
Sedent, (sie'-dent), bn. Zie SEDENTARY, bn.
Sedentary, (sed'-en-te-ri), bn., *...ARILY, ('-te-re-li), bijw.
zittend; a - life, een zittend leven; 2. werkeloos,
traag; the - earth, de langzaam werkende aarde; 3.
blijvend, vast. *-, s. (soort van) spin, v. *...ARINESS,
('-te-ri-nes), s. gmv. 1. zittend leven, o. zittende toestand, m.; 2. onbeweeglijkheid, o.
Sedge, (sedsj), * -GRASS, S. rietgras, o. biezen, v. mv.
* -BIRD, *_.WARBLER, s. veldsijsje (vogel), o. *- D, bn.
(Shak.) uit -, van riet, rieten.
Sedgy, bn. rietachtig, met biezen begroeid.
Sediment, (sed'-i-ment), s. 1. droesem, m. moer, v. bezinksel, o.; 2. (stoomw.) ketelsteen, m. *- ARY, (-ment'-eri), bn. 1. droesem-, moerachtig; 2. aangespoeld, bezonken.
Sedition, (si-disj'-un), s. opstand, m. oproer, o. muiterij, v.
* -ARY, ('-e-ri), m. oproerling, opstandeling, muiter, m.
Seditious,(si- disj'-un), bn., *- LY, bijw. oproerig. *_NESS,
S. oproerigheid, muitzucht, muiterij, v.
Seduce, (si-djoes'), bw. verleiden; to - a girl, een
meisje verleiden; to - soldiers, soldaten aftroonen;
to - one into error, iemand in dwaling brengen, verk eerdelijk inlichten; to - one from, iemand aflokken,
aftroggelen van. *- D, (-djoest), dw. bn. verleid. *- MENT,
s. verleiding, v. *- R, ('-ur), m. v. verleider, -ster, m. v.
*...IBLE, ('- si-bli), bn. 1. verleidbaar; 2. omkoopbaar.
*...iNG, dw. bn., -LY, bijw. verleidend.
Seduction, (si-duk'-sjun), s. 1. verleiding; 2. aftroo- ning, omkoopii g, V. *...TIVE, ('-tiv), bn., -LY, bijw.
verleidelijk, verleidend.
Sedulity, (si'-djoe-li-ti), s. vlijt, v. ijver, m. volharding, v.
Sedulous, (sed' joe-lus), bn., *- LY, bijw. vlijtig, ijverig.
*-NEss, s. ijver, m. vlijt, v.
See, (sie), S. zetel (inz. van bisschoppen enz.), m. bitdom,.
o.; the holy -, de heilige stoel, de roomsche curie.
Sen, (sie), bw. onr. (vt saw, vdw. seen), 1. zien; I have
-n that child beaten, ik heb dat kind zien slaan; hewas-n
bursting through the hedge, men zag hem door de haag
dringen; he has -n much garrison duty, hij heeft harden garnizoensdienst meegemaakt; they - very little company,
zij zien (gaan om met) weinig menschen; 2. geleiden,
uitlaten; I will - you to the carriage, ik zal u tot aan
uw rijtuig geleiden; I mw him home, ik bracht hem naar
huis; well - her safe to the omnibus, wij zullen haar
in den omnibus plaatsen; 3. waken, zorgen voor; I desired him to - justice done to, ik verzocht hem recht te
doen wedervaren aan; he will - that every thing we desired is done. hij zal zorg dragen dat alles wat wij begeeren geschiede; you will - it paid, zorg dat het betaald worde; 4. beschouwen, ontdekken; 5. ondervinden;
6. (met bijwoorden), to - again, wederzien; to - away, to
- of, zien heengaan; geleiden tot, - naar (een schip enz.);
inschepen; to - out, uit-, ten einde uien. f -, ow. 1.
zien, kijken; let us -, laat ons zien; he -s no further
than his nose, hij ziet niet verder dan zijn neus lang is;
2. inzien, begrijpen; I - through this, ik zie het al, ik zie
wat het is; 3. oppassen, verzorgen; to - about, rondzien, zich bezinnen; have you -n to those papers? hebt
gij aan die papieren gedacht ? I ordered the boy to - to
the pony, ik gaf den knaap bevel op de pony te passen.
*_, tussch. he ! kijk!
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Seed, (sied), s. 1. zaad, o.; articles of-, zaden; 2. zaad korrel, m.; to run to -, zaad -, korrel schieten; sowing -,
zaadkoren; 3. (fig.) oorsprong, m. kiem, v. zaad, o.; to
sow the - of, de zaden strooien van; 4. geslacht, o.
nakomelingen, m. mv. *-BED, S. broeibed, o. *- BEETLE,
s. zaadkever, M. *-Box, S. zadendoos, v. *-BUD, S. 1.
zaadknop; 2. eierstok, m. * -CAKE, s. kruidenkoek, m.
*-CASE, s. zaadhuisje, o. * -COAT, S. zaadbolster, m.
*-couN, s. zaadkoren, o. *-DOWN, S. zaaddons, o. haarkroon, v. * -FIELD, S. zaadveld, o. *-GRAIN, S. 1. zaadkorrel, m. 5 -LAC, S . zaad-, korrellak, o. 5 -LEAF, S. zaad blad, o. 2. (soort) tabak, v. * -LOBE, s. zaadhuisje, o.
draad, m. -kwab, v. * _LIP, *_LOP, s, zaaier, zaadkorf,m.
* -MAN, * -'S MAN , m. 1. zaadhandelaar, -kooper; 2. zaaier,
m. * -oIL, S. zaadolie, v. *-PEARL, S. zaadpareltje, o.
* -PLAT, * -PLOT,S . kweekgrond, m. kweekerij,v. 5 -TIME,
s. zaaitijd, m. * --TRADE , S. zaadhandel, m. *-vESSEL, S.
vruchtomhulsel, zaadvlies, klokhuis, o.
Seed, (sied), ow. 1. zaad schieten, kiemen; 2. zaden
strooien. *-, bw. bezaaien. *-ED, ('-id), dw. bn. bezaaid enz.; zie SEED. -, bn. 1. zaaddragend; 2. (wap.)
bezaaid. * - ER, ('-ur), m. zaaier, M. * -FLOWER, S.
zaadbloesem, m. * - ING, dw. bn. zaaiend enz. -, s.
(het) zaaien enz.; zie SEED. 5 -LING, S. zaaiplantje,
stekje, o. -BED, S. broeibed, o. *-NESS, s. zaaitijd, m.
*-i, bn. 1. zadig; 2. vol korrels; 3. naar zaad riekend,
geurig; 4. (fig.) versleten.
Seeing, (sie'-ing), dw. bn. ziende. *-, S. (het) zien; it
is not worth -, het is het zien niet waard; - is believing, wat men ziet gelooft men ; - that, aangezien, daar.
.Seek, (siek), bw . en ow. onr. (vt. en vdw. sought), 1.
- for, after, zoeken, opsporen; he sailed forth to - his
fortune, hij zeilde heen om fortuin te gaan zoeken; to
- comfort from a friend, bij een vriend troost zoeken;

Segnitude, (segh'-ni-tjoed), *...LAITY, ('-ni-ti), s. gmv.
vadsigheid, luiheid, v.
Segoon, (si-ghoen'), s. (schermk.) seconde, v.
Segovia, (si-gho'-wi-e), s. (aardr.) Segovia (Spanje), o.
Segovies, (segh'-o- wies), s. mv. (kh.) segovies (gestreepte
wollen stof van Exeter), v.
Segregate, (segh'-ri-ghat), bn. (w. g.) afgezonderd. -,
bw. afzonderen. *-D, ('-id), dw. bn. afgezonderd. *...ING,
dw. bn. afzonderend. *...ION, (-ghee'-sjun), s. afzondering, scheiding, v.
Seidlitz, (sed'-litz), *-POwDERS, s. mv. bruispoeder, o.
5 ... WATER, s. seidlitz- (soort van mineraal) water, o.
Seigneurial, (si-njoer'-i-ul), bn. 1. heerschappelijk; 2.
(fig.) onaf hankelijk.
Seignior, (sin'-jur), m. heer, leenheer, m.; the Grand -,
de Groote Heer, sultan (van Turkije). 5 - AGE, ('idsj),
s. lieerenrecht, o. * -IAL, ('-jor-jul), bn. tot den Grooten
Heer behoorend, sultans... *-IZE, ('-ajz), bw. overheeren.
*-Y, (' -je-ri), s. heerlijkheid (ook leenr.), V.

Seine, (sien), s. (vissch.) zegen (net), v. * R, (' ur), m.
-

-

(w. g.) die met de zegen vischt.
Seismometer, (sies-noin'-i-tur), s. werktuig om de
kracht van aardbevingen en andere schokken te meten, o.
Seity, (si'-i-ti), s. (w. g.) zelfheid, v.
Seizable, siez'--i-bl),bn.(reclit.)aantastbaar,aan te spreken.
Seize, (siez), bw. 1. - oib, Upon, aantasten, aangrijpen;
2. zich nie star maken van; to be -d of, in bezit zijn
van; 3. te baat nemen; I. aanvallen; 5. (recht.) beslag
leggen Qp, gijzelen; Ii. (zeev.) vastleggen, sjorren; 7.
(zeil.) naaien, bindselen. *-D, (siezd), dw. bn. aangegrepen enz.; zie SEIZE, bw. 0 -R, ('-ur), m. v. 1. aantaster, aangrijpen, -ster enz.; m. v.; 2. (recht.) zie SEIZOR.
*...IN, ('-in), s. 1. (recht.) inbezitneming, v. beslag; 2. bezit, o.; .3. gijzeling, v. *...ING, dw. bn. aangrijpend enz.
-, s. 1. liet aangrijpen enz.; zie SEIZE; 2. inbezit2. trachten, beproeven, streven naar; to be to -, in nood
neming. v.; 3. (recht.) beslag, o.; 4. (zeev.) sjorring; 5.
verkeeren; to - out, opzoeken. ^`-ER, ('-ur), in. v. 1.
(zeev.) seizing, V. bindsel, o. naaiing, v.; head -, nokzoeker, zoekster, m. v.; 2. (wijsb.) eklektikus, m. 5 -ING,
bindsel; quarter -, hakelseizing; throat -, kruisbindsel.
dw. bn. zoekend. -, s. (het) zoeken.
*...OR, ('ur), m. v. (recht.) beslaglegger, -ster, m. v.
Seek-sorrow, (siek'-sor-o), m. v. kniesoor, m. v.
*... URE, (si' -zjoer), s. 1. aantasting, aangrijping; 2. gij
Seel, (siel), s. 1. (zeev.) heen- en wederslingering, v.; 2.
arrestatie; 3. inbezitneming, v.; 4'. (recht.) be--zeling,
ingelegd werk, o. lambrizeering, v.; 3. (landb.) zaai -, hooislag; 5. bezit, o.; 6. (het) in beslag genomen goed, ontijd, m.
derpand, o. prijs, m.; 7. plotselinge aanval (eener ziekte),
Seel, (siel), bw. 1. luiken (de oogen); 2. (jag.) blind
m.; 8. stottering, v.
maken (den valk); 3. (timm.) lambrizeeren. *-, ow. 1.
overhellen; 2. (zeev.) zwaar slingeren; 3. (veearts.) donker Sejant, (si' -zjunt), bn. (wap.) zittend.
zien (van paarden) . * -ING, dw. bn. overhellend enz. Sejanus, (si-djee'-nus), m. (Rom. gesch.) Sejanus (m. n.).
Sejoin, (si-djojn'), bw. scheiden, verdeelen.
-, s. (liet) overhellen enz.; zie SEEL, bw. en ow.
Seely, (siel'-i), * ...ILY, bijw. 1. zie SILLY; 2. (w. g.) voor - Sejugous, (si-djoe'-ghus), bn. (plant.) - leaf, blad met
zes paar kleinere blaadjes.
spoedig, gelukkig.
Seem, (riem), ow. 1. schijnen, voorkomen. lijken; 2. Sejunction, (si-djunk'-sjun), s. scheiding, verdeeling, v.
*. .JUNGIBLE, (-djung'-i-bl), bn. scheidbaar.
passen. *-ED, (siemd), dw. geschenen enz.; zie SEEM,
ow . * -ER, ('-ar), nabootser, -ster; (fig.) tooneelspeler, Sekas, (si' -kos), s. (fab.) bergplaats voor afgodsbeelden,v.
- speelster, m. v. * -ING, dw. bn.,'-LY, bijw. schijnend Selah, (si' -lee), s. pauze (in de Hebreeuwsche psalmen), v.
enz. -, bn. 1. schijnbaar; 2. fraai, net. -, s. 1. (het) Selcouth, (sel'-kooth), bn. 1. zeldzaam, weinig bekend;
2. ongemeen.
schijnen enz.; zie SEEM; 2. voorkomen; 3. schijnschoon,
o.; 4. meening, v. gevoelen, o.; to my -, naar mijn ge- Seldom, (sel'-dum), bijw. zelden. *-, bn. zeldzaam;
seen, soon forgotten. uit het oog, uit het hart. *-NESS,
voelen .-INGNESS, s. uiterlijke schijn, m. (het) schijnbare.
s. zeldzaamheid, v.
* -LESS, bn. zonder voorkomen, ongeschikt. *-LINESS,
s. gmv. goed voorkomen, o. innemendheid, gepastheid; Seldshown, (seld'-sjoon), bn. zelden vertoond, - gezien.
Select, (si-lekt'), bn., * -EDLY, ('-id-li), bijw. 1. uitgekowelvoeglijkheid, v.
zen, uitgelezen; - pieces, keur van stukken; a - party,
"Seemly, (siem'-li), bn. en bijw. welvoeglijk, gepast,
een bezoek van uitgekozen vrienden; 2. keurig, moeiepassend, welstaanshalve. * -HEAD, S. gepastheid, v.
lijk te voldoen. *-, bw. uitkiezen, uitlezen, (gem.) uit
Seen, (sien), dw. bn. gezien enz.; zie SEE, bw.
5 -ED, dw. bn. uitgekozen. *-ING, dw. bn. uit--piken.
Seer, (si' -ur), m. v. die ziet. f-, m. ziener, profeet, m.
kiezend. 5 -ION, ('-sjun), *-NEss, s. 1. uitkiezing; 2.
*-ESS, v. 1. profetes, v.; 2. pond (in Oost-Indië); 3.
keur; bloemlezing, v. 5 -IVE, ('-iv), bn. keurig. *-MAN,
(wev.) 'hefboompje, o. *. HOLE, S. hefboom-oog, -gat, o.
m. armzorger (in Engelsch Noord-Amerika). *-oR,
*-SHANK, s. hefboom-stang, v. *-WOOD, s. droog
('-ur), m. v. uitkiezer, m. uitkiesster, v. -, m. keur
hout, o.
bloemlezing, v.
-mestr,.(fig)
schommel
(spel),
wip,
m.;
2.
See - saw, (sie'-sao), s. 1.
v.
(het) wippen; 3. (werkt.) heen- en wederbeweging; 4. Seleniate, (si-lie'-ni-et), s. (scheik.) seleniet -zout, o.
dubbel-troef (in het whistspel), v. *-, ow. wippen, Selenic, (si -len' -ik), bn. (scheik.), - acid, seleniet -zuur.
5 ...IFEROU S, (si' -len-if-ur-us), bn. seleniet -zout bevattend.
schommelen.
* ...ITE, (sel'-e-najt), S. Zie SEI.INIATE. * ...ITIC, (-nit' -ik),
Seethe, (sieth), bw. ow. onr. (vt. sod), koken, zieden.
-AL, ('-ul), bn. (scheik.) selenietachtig. *...IUM, (si-li'* -ED, ('-id), dw. bn. gekookt. *-R, ('-ur), m. v. koker,
ni-um), s. (scheik.) selenium, o.
m. kookster, V. -, s. kookpot, m. ziedpan, v. *...ING,
Selenography, (sil-i-nogh'-rie-fi), s. (-ies), maanbeschrijdw. bn. ziedend. -, s. (het) zieden.
ving, v. *... GRAPHIC, (-egh'- rif-ik), -AL, bn. maanbeSeg, (segh), Zie SEDGE.
schrijvend.
Segar, Zie CIGAR.
Self, (self), vnw. zelf, zelve. *-, bn. eigen; - do, Seggar, (seg'-ghur), s. steenbakkers -vorm, m.
have , loon naar werken. *-, s. (mv.) selves), 1. (het)
.Seggrum, (seg'-ghrum), s. Sint-Jacobsbloem, v.
eigene, (het) ik ; 2. persoon, m. v. ; one's -, men,
Segment, (segh'- ment), s. 1. (meetk.) segment, deel, o.;
zich, zich zelven: the love of -, de liefde tot zich
2. afdeeling, v.
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zelven; my other -, mijn ander ik; a friend is another -, een vriend is een ander ik; whoever thinks
of -, al wie slechts aan zich (zelven) denkt; my
own -, mijn eigen ik; their own selves, hunne eigene
personen; thy gracious -, uwe genade, uwe genadige
majesteit; to be by one's - alleen zijn . * -ABASEMENT,
s. zelfvernedering, v. * --ABASING, bn. zelfvernederend.
*-- ABUSE, S. 1. misbruik van zich zelven, o.; 2. zelfbegoocheling, v.; 3. zelfverwijt, o. * --ACCUSING, bn. zich
zelven beschuldigend. * -ACTING, bn. zelfwerkend, uit
zich zelven handelend, eigenmachtig; - mule, zelfspin nende molen . * -ACTIVE, bn. zelfwerkzaam. * -ACTOR, M.
zelfwerker, zelfspinner (werkt.), m. * -ADMIRATION,
* _ADULATION, S . zelfvergoding, V . * -ADORTNG, bn.zelfvergodend, •aanbiddend. *-AFFAIRS,s .mv. eigene zaken,v.mv.
*- AFFRIGHTED, bn. bevreesd voor zich zelven. *-APPLAUSE, s. zelf- toejuiching, V. eigen lof, m. *_APPROVAL,
s. zelf- goedkeuring, V. * --ASSUIIED, bn. eigendunkelijk,

aanmatigend . * -ASSUMPTION, * -CONCEIT, -EDNzSS, S.
eigendunkelijkheid, v . * -BANISHED, bn. zelf- verbannen.
-BEGOTTEN, be. (godg.) zelf- bezwangerd. *-BORN, bn.
zelf-, ééngeboren. * -CENTRED, bn. in zijn middelpunt
rustend. * -CHARIT Y, s. liefde -, liefdadigheid voor zich
zelven, V. C-- COLLECTED, bn. in zich zelven gekeerd.

t -COMMAND, S. zelfbeheersching, V. * -COND1 srVATION,
s. zelfveroordeeling, v. naberouw, o. *- CONFIDENCE,
s. zelfvertrouwen, 0. * -CONFIDENT, *- CONFIDING, bn.
zelfvertrouwend. *-CONSCIOUSNESS, s. zelfbewustzijn, o.
-CONSF,QUENCE, s. gewicht -, belang in de Zaak zelve
berustend, v . * -CONSUMER, o. (stoomw.) rookverbrandende oven, - vuurhaard, m. *-coNSUMING, bn. zelfverbrandend. *-CON TRADICTION, s. tegenspraak met zich
zelven, V. * -CONTRADICTORY, bn. zich zelf tegenspre-

-- METTLE, S. natuurlijke aandrift, v. *-MOTION, S.
zelfbeweging, v. *-MOVED, bn. zelfbewogen. *-MOVING,
bn. 1. zelfbewegend; 2. automatisch. * -MULTIPLICATION,
s. zelfvermenigvuldiging, v. *_ MURDER, S. zelfmoord,
m. -ER, m. zelfmoordenaar, m. * -NEGLECTING, S. 1.
zelfverwaarloozing; 2. zelfvergetelheid, v. * -OFFENCE, S .
zelfmishandeling, misdaad tegen zich zelven, v.
NION, s. eigen oordeel, o. - meening, v. -ED, bn. verwaand. * --PARTIALITY, s. gmv. zelfingenomenheid, V.
* - PLEASING, bn. 1. zelfbehagend; 2. zelftevreden. *-Pos SEsSION, s. gmv. 1. zelfbedwang, o. -beheersching, koelbloedigheid, V.

* -PRAISE, S. eigen lof, m. * -PREFERENCE,

s. zelf-voorkeur, v.

* -PRESERVATION, s. zelfbewaring,

* -REBUKE, S. zelfbestraffing, V. 5 -REGULATING, bn.
1. zelfwerkend; 2. zelfregelend . * -REGULATION, s. zelf

V.

-REPELLENCY,

S. zelfterugstooting, v.-reglin,v.*

* -REPELLING, bn. zelf-terugstootend. * -REPROACH, s.

zelfverwijt, o. *- REPROVED, bn. aan zelfverwijt ter
prooi . * -REPROVING, S . zelfbestraffing , V. * -RESTRAINED,
* -RESTRAINT\^G, bn. zich zelven betoomend, - bedwingend. * -RESTRAINT, S. zelfbedwang , o. * -RIGHTEOUS,
bn. rechtvaardig jegens zich zelven. *-ROLLED, bn. van
zelf opgerold. 5- SACRIFICE, s. zelfopoffering, V. 5 -SAME,
bn. één en dezelfde, één en hetzelfde. *-SATISFACTION, S.
zelfvoldoening, V. 5 - SEEKING, bn. baat -, belangzuchtig.
*-SLAUGIITER, S. zelfmoord , m. * --SOVEREIGNITY, S.
zelfheerschappij, autocratie, v. *- SPRINGING, bn. uit
zich zelf voortspruiten d, - ontstaand. *-STYLED, bn..
zich noemend, gezegd. *-SU BDUING, bn. zelfbeheer schend, - bedwingend. * -SUBVERSIVE, bn . zelfbelagend.

5 -SUFFICIENCY, S. 1. verwaandheid; 2. zelfgenoegzaamheid, v . 5 - SUFFICIENT, bn. 1. verwaand; 2. zelfgenoegzaam. * -TEARING, bn. zich zelven verscheurend. *-TORMENTOR, m. kweller -, pijniger van zich zelven, m.

kend. *-CONTROL, S. zelfbedwang, 0. * -CONVICTED, bn.
5- TORTURING, bn. zelfmartelend . * --UPBRAIDING, bn.
innig overtuigd. *-CON VICTION, s. zelfovertuiging, v.
zelfverwijtend. * _VALUING, bn. zich zelven achtend,
*-covEREd, bn. geveinsd. * _CREATED , bn.zelf- geschapen.
- waardeerend. 5 -VICTORY, S : zelfoverwinning, v. *_WILL,.
* -DECEIT, * -DECEPTION, S. zelfbedrog , 0. * -DECEITFUL, * -DECEIVING, bn. zich zelven bedriegend. *-DEs. eigenzinnigheid, v. * -WILLED, bn. eigenzinnig, kop
. 5 -WISE, bn. ingebeeld, neuswijs. * _woasTIIP , s. zelf-pig
FENSE , s. zelfverdediging, v.; the art of -, het boksen.
aanbidding v. -PER, m. zelfaanbidder, m..-vergodin,
-DELINEATION, S. zelfbeschrijving, V. *-DELUSION, S.
* -WRONG, s. zelf-verongelijking, v.
zelfbegoocheling, v. *-DENIAL, S. zelfverloochening, v.
*-DENYING, bn . zelfverloochenend . * -DEPENDENT, *-DE- Selfish, (self'-isj), bn., *-LY , bijw. baat -, belangzuchtig.
5 -NESS, s. baat -, belangzucht, v. eigenbaat, m.
PENDING, bn. onafhankelijk . * -DESTROYER, m . V. zelf
-ster, m. v. *- DESTRUCTION, S. 1. zelfmoord,-mordena, Selfless, (self' -les), bn. onbaatzuchtig. *...NESS, S. zie
SELFISHNESS.
m.; 2. zelfvernietiging, v . * -DESTRUCTIVE, bn. zelfvernietigend . * -DETERMINATION , s. besluit uit zich zelven
genomen, 0. *- DETERMINING, bn. uit zich zelven besluitend . 5 -DEVOTED, bn. zelfopofferend. *_DEVOTION, S.
zelfopoffering, V. *- DEVOURING, bn. zich verslindend.
*- DIFFUSIVE, bn. van zelf zich verspreidend. *-EDUCATED, bn . zelf- onderricht ,auto-didaktisch . * -EDUCATION,
S. zelf- opvoeding , V. * -ENDEARED, bn. zelflievend.
* -ENDED, bn. zelfzuchtig. * _ENJOYMENT, s. zelfvoldoe-

Sellion, (sell-jun), s. landtong, v.
Sell, (sel), s. 1. zadel; 2. troon, (zetel), m.
Sell, (sel), bw. ow. (vt en vdw. sold), 1. verkoopen; to for a mere nothing, genoegzaam voor niets verkoopen;
to - for a song, voor een spotprijs verkoopes; to -for
cash is comptant verkoopen; to -- for account, op tijd
verkoopen;to -- at par, tegen pari verkoopen; to - wholesale
and retail, in het groot en klein verkoopen; to - again,
weder verkoopen; to -, te koop (in aankondigingen);.
ning, V. * -ESTEEM, * -ESTIMATION, S. achting voor zich
to - off, veilen; to - out, uitverkoopen, aan de beurs
zelven, v. * -EVIDENCE, S. klaar -, klaarblijkelijkheid,
verkoopen; to - well, readily. gereeden aftrek vinontegenzeggelijkheid, v . * -EVIDENT, bn., -iv, bijes.
den : 2. (mil.) zijnen graad verkoopes; 3. (bij b.) overklaarblijkelijk. *-EXALTATION, s . zelfverheffing, v.-Ex
leveren aan de slavernij ; 4. afzien van. *-, ow.
ALTING, bn . zelfverheffend . *-EXAMINATION, S . zelf- onderverkocht worden; wheat -s dear, tarwe staat hoog;
zoek, o. * - EXCELLENCY, S. innerlijke voortreffelijkheid,
but as my tracts never sold, daar mijne traktaatjes
V. * -EXCUSING, S. zelf- verontschuldiging, v. *-EXILE,
echter geen koopers vonden.
s. zelfverbanning, V. * -EXISTENCE, s. onafhankelijk
bestaan, o. zelfstandigheid, v. *-EXISTENT, bn. zelfstan- Sellander, (sel'-en -dur), s. (veearts.) schurft in de knie
-holten,V.
dig. *-- EXTINGUISHER, S. zelfwerkende licht- of vuurdomper, m. *-FIGURED, bn . zelf-gevormd . * -FLATTERING, Seller, (sel'-ur), m. v. verkooper, -ster, m. v. *...ING,.
-,
s.
dw. bn. verkoopend enz.; -- price, verkoopprijs.
bn. zelfvleiend, - verheffend. * -FLATTERY, S . zelfvleierij,
(het) verkoopen enz.; zie SELL, bw.
v. eigen lof, M. *_GLORIOUS, bn. ijdel, snoevend. *-GOVERNMEN T, s. 1. eigen regeering, autonomie; 2. zelfbe- Selvage, *... VEDGE, (sel'-widsj), s. 1. zelfkant, m.; 2.
(zeev.) strop, wantstrop, m. *-D, (-widsjd), bn. 1. met
heersching, v. *-HARMING , bn. zich zelven schadend.
zelfkanten; 2. (zeev.) met wantstroppen. *...GEE, (-dsjie'),
* -HEAL, s. (plant.) slee-pruim, v. *- HEALING, bn. zich
S. zie SELVAGE 2.
zelven genezend, van zelf heelend. * --HOMICIDE, S.
zelfmoord, m. *-HOPE, s. zelfvertrouwen, o. *-IDOLIZED, Selves, (SelVZ), mV. Zie SELF.
Semaphore,
(sem'-e-for), s. (zeev.) seintoren, m. kust -telebn. zelfvergood. * -IMPARTING, bn. aan zich zelven
graaf, v. *...ie, (-for' -ik), bn. seinend van de kust.
mededeelend . * -IMPORTANCE , s. opgeblazenheid, v.
*-IMPOSTURE, S. zelfbegoocheling, V. * INTEREST, S. Semblable, (sem'-bli-bl), bn., 5 ... BLABLY, bijw. gelijk,
overeenkomstig, -lijk. *... BLANCE, ('-bluns), s. 1. gelijkezelf-, eigenbelang, o. -ED, bn. baat -, belangzuchtig.
* - Jt;sTIFIER,

M. V. zelfrechtvaardiger, - ster, m, V.

* -KINDLED, bn. zelfontbrand. *-KN OWING, bn. door

zich zelven onderricht *-KNOwLEDGE, S. zelfkennis, v.
*- LEFT . bn. aan zich zelven overgelaten. *-LOVE, S.
1. eigenliefde; 2. zelfliefde, v. *- LOVER, m. baatzuchtige,
In. * -LOVING, bn . baatzuchtig . * -MAINTENAI\TCE, S.
zelfstandigheid, v. vertrouwen op eigen kracht, o.

nis, overeenkomst, v.; 2. schijn, m uiterlijk voorkomen,

o. gestalte, v. *... BLANT, ('-blunt), bn. schijnbaar. -, s.

Zie SEMBLANCE. * ...BLATIVE, (sem'-ble-tiv), bn. 1. gelij-

kend (naar); 2. gepast.
Semble, (sem' -bul), bw. gelijken naar, overeenkomen met.

Semen, (si' -mun), s. (dierlijk) zaad, o. *
(plant.) cypressenkruid, o.

-
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(Rom. gesch.) besluit van den senaat; 2. senaatsbesluit
!
Semester, (si-mes'-tur), s. halfjaar. o. zes maanden.
Semi, (sem'-i), ten. half. * -ANNUAL, bn., -LY, bijw. half- ' (ook in. Frankrijk), o.
halve
Send,
(send), bw. onr. (vt. en vdw. sera), 1. zenden, af-,
;
S.
-APERTURE,
jarig. *-ANNULAR, bn. halfrond. *
verzenden, (gem.) sturen, afvaardigen; to - on an embassy,
opening, v. 5 - BARBAB.IAN, bn. halfbarbaarsch, halfwild.
in gezantschap zenden; to - os messages, op boodschap-, m. V. halfbarbaar, halfwilde, m. v. * -BREF, * -BREVE,
pen uitzenden; to - word, laten weten; to - one about
S. (muz.) geheele taktnoot, v. *-CALCINED, bn. half ver- j
his business, leur. norsch wegsturen, - het huis uitjagen;
CIRCLE, S.
kalkt. 0 - CASTRATE, bw. half ontmannen. 5 -1.
I sent him packing, ik liet hem zijne biezen pakken; 2.
halve cirkel; 2. (landm.) hoekmeter (werkt.), m. *-ciRschenken, geven; God - him a long life, moge God hem
CULAR, bn. halfrond. * -CIRCUssFERENCE, s. halve omtrek,
een lang leven schenken; - luim victorious! schenk hem
m. * -COLON, S. (taalk.) kommapunt, v. 5 - COLUMN, S.
de overwinning ! 3. uit-, verspreiden; 4. (zeev.) toeroepen;
(bk.) halfzuil, v. * -COMPACT,bn.half verhard.*-cUBICAL,
5. (met bijwoorden), to - away, heen-, wegzenden; to
bn. (meetk.) half kubiek. * -CYLINDRIC, -AL, bn. half
cy lindrisch. * -DIAMETER, S. (meetk.) halve middellijn,v. ; - back, terugzenden; to - . for, laten halen, - roepen;
to - forth, naar buiten -, heenzenden; voortbrengen;
* -DIAPENTE, S. (muz.) verminderde kwint, v. 5 -DIAPHA inleveren; uitwerpen; flowers sent forth their fragrant
ous, bn. half- doorzichtig. *_DOUBLE,s.(r.k.)halve vasten,
smells,
plant.)
half
de bloemen wasemden hare welriekende geuren
i
*-FLORET,
S.
-,
bn.
(plant.)
half
v.
gevuld.
bloesem, m * -FLOSCULOUS, bn. halfbloesemig. 5 -FLUID, , uit; to - forth a law, eene wet uitvaardigen; to - in,
inzenders, inbrengen, aankondigen; to - of, afzenden,
bn. (scheik.) halfvloeibaar. * -GLOBULAR, bn.halfbolrond.
-LUNAR, -Y, bn. (ontl.) halfvliezig. *_MEMBRANOUS, ! expediëeren; to -- out, uit-, naar buiten zenden, verspreiden. *-, ow. (zeev.) stampen; to - up, opwerken;
bn. halfvliezig. *-METAL, S. halfmetaal, o. * -NERVOUS,
bn. halfpezig. *-NYaiPsc, s. (nat. hist.)halvepop,v. * -OPAL, to - nader bare poles, zonder zeil bijstampen.
s. (dichtk.) halfopaal, m. 5 -OPAQUE, bn. halfondoorzich- Sendal, (sen'-dul), s. (kh.) sendal (zek. fijne zijden stof), v.
tig. * -ORDINATE., s. (meetk.) halfordinaat, 0. *-ossEOUS, Sender, (send'-ur), m. v. 1. zender, -ster; 2. ver-, afzender. -ster, m. v. ... ion,dw. bn. zendend. -, s. 1.
bn. halfbeenig. 0 - OVATE, bn. halfeirond. *-PAGAN,bn.
(liet) zenden; 2. zending, v.; 3. (zeev.) (het) stampen
halfheidensch.--PALMATE, -D, bn. (nat. bist.) halfzwemvoetig. *-PED, S. halve voet (dichtmaat), m. *-PE- , enz.; zie SEND, bw.
DAL, bn. halfvoetig. * -PELLUCID, bn. halfdoorschijnend. Seneca, (sen' -i-ke), m. (Rom gesch.) Seneca (m. n.).
-PERSPICUOUS, bn. halfduidelijk, -klaar, *-PRooF, S. ! Senegagum, (senega-gom), s. 5 ...ROOT, s. (plant.) ratelhalfbewijs, 0. * -QUADRATE, * -QUARTILE, bn. (sterr.) • slangwortel, m.
op halfvierendeel afstand (van den horizon). * -QUAVER, I Senegal, (sen'-i-ghul), s. (aardr.) Senegal (rivier), m.
*...GAMBIA,(-ghesn'- bi-e), s. (aardr.) Senegambië (Afrika), o.
S. (muz.) zestiende (eoner noot), dubbel kruis, o.; demi
-, driedubbel kruis (= '/ 32 ); double demi -, vierdubbel Sene ;in, (sen'-i-ghin), s. (scheik.) zuur uit den ratelslangwortel, o.
kruis (= '/c„). -, bw. met zestiende-noten zingen.
* -SAVAGE, bn. halfwild. -, m. v. halfwilde, m. v. Senescence, (si-nes'-sens), s. verval van krachten, o.
(sen' -i-sjul), m. s. drost, baljuw, sénéchal, m.;
TERSeneschal,
° -SPHERIC, -AL,bn.halfbolvormig,hemi-sferisch. *TIAN, s. (gen.) halfdriedaagsche koorts, v. 0 -TONE, S. ! high -, groot-sénechal.
(muz.) halve toon, m. 0 - TONIC, bn. in halve tonen, Sengreen, (sen'-ghrien), s. (plant.) 1. huislook; 2. winchromatisch, *-TRANSEPT, S. (bk. halve kruisvleugel, I tergroen, o.
m. 5 -TRANSPARENT, bn. halfdoorschijnend. 5 -VITREOUS, j Senile, (si.'-najl), bn. hoogbejaard, tot den ouderdom
behoorend. *...ITY, (nil-1-t1), s. gmv. hoogbejaardheid, v.
bn. halfglazig. * -VITRIFICATION, S. halfverglazing, v.
'`-VITRIFIED, bn. half verglaasd. 0 - VOCAL, * -VOWEL, S. ; Senior, (si'-ni-ur), bn. 1. oudste; 2. oudere; - officer,
i
(mil.) overste, superieur; - warden, eerste opziener; 3.
(taalk.) halfv'ocaal, v.
oud - officier. *-, m. v. oudste, oudere, m. v. °-, m. 1.
Seminal, (sem'-i-nul), bn. 1. tot het zaad -, tot zaden 1
grijsaard; 2. hoofd, chef (van een handelshuis), o. m.
behoorend, zaad...; 2. zadig, in het zaad aanwezig; *-ITY, (-or'-i-ti), *-Y, ('-ur-i), S. gmv. 1. hoogere ouderleaves, zaadblaadjes. *-, s. (het) zadige. * -ITY,(-nel'-i-ti),
dom; 2. ancienneteit (in een ambt enz.); 3. hoogere rang,m.
s . gei. zadigheid, zaadkracht, v.
Seminarist, (sem'-i-ne-rist), m. (godg.) seminarist, kwee- Senna, (sen'-ne), s. (plant.) seneplant, v. -blad, o.
k ling (van een seminarium), m. *...NARY, ('- ne-ri), s. Sennight, (sen'-nit), s. (vork. seven night). tijd van acht
dagen, m. week, v.; this day - (ago), heden (voor) acht
(-ies), 1. (plant.) kweekhof, m.; 2. (fig.) kweekschool, v.;
dagen; this day - (to come), heden (over) acht dagen.
- for young ladies, kostschool voor jongejuffrouwen;
(sen'-nIt), s. (zeev.) platting, v.
Sennit,_
onge
geestelijken,v.
(godg.)
voor
j
3.
seminarium, o. school
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Sensate, (sens'-et), *-D, (-'id), bn. zinnelijk, door de
vaten.
zinnen bewerkt. *...SATIO-N, (-zee'-sjun), s. 1. gewaarworSeminate, (sem'-in-et), bw. 1. zaaien, strooien; 2. (fig.)
dingsvermogen, o.; 2. gewaarwording, v.; to experience
voortplanten. *-D, ('-id), dw. bn. gezaaid enz.; zie sEa -, eens gewaarwording ondervinden; - of pain,
MINATE, bw. 0 ...ING, dw. bn. zaaiend enz. -, s. (het)
smartgevoel; 3. indruk, in.; 4. opzien, o. opgang, m.; to
zaaien enz.; Zie SEMINATE, bw. * ...ION, (-nee'-sjun), s. 1.
moire -, quite a -, opzien maken.
zaaiing; 2. (fig.) voortplanting, v.
Sense, (sens), s. 1. zin (vermogen), m.; he is in the enSemined, (sem'-in-id), bn. bezaaid.
joyenent of all his -s, hij is in het genot van al zijne
Seminiferous, (sem-in-if'-e -rus), bn. (plant.) zaaddrazinnen; to come to -, to recover one's -s, zijne zinnen hergend. °...IFIC, ('-if-ik), -AL, ('-ul), bn. (plant.) zaadkrijgen, weder bijkomen (uit eene bezwijming enz.); 2.
vormend, -schietend. 5 ...IFICATION, (-if-ik-ee'-sjun), s.
zin, m. verstand, o. geest, m.; common -, gezond ver
zaadvorming, V.
good corninon -, het gewone gezond verstand; to-stand;
Semiology, (si-mi-of-o-dzji),s.(gen.)leer der ziekteteekens, I
be
in one's -, bij zijn verstand zijn; to be out of one's -,
V. * ...oTIC, (-ot'-ik), bn. tot de ziekteteekens behoorend.
van zijne zinnen beroofd -, buiten west zijn; to drive one
Sempervirent, (sem-pur-waj'-runt), bn. altijd -, eeuwig
groen. *...vlvE, ('-wajw), S. (plant.) maagdepalm, m. - 1 out of his -s, iem. zijn verstand (zijne zinnen) doen
verliezen; to talk -, gezond redeneeren; 3. zinnelijkheid,
Sempiternal, (sem-pi-turn'-ul), bn. altijd-, eeuwigduv.; 4. zin, nl beteekenis, v.; figurative -, figuurlijke
rend. *...ITERNITY, (i-tur'-ni-ti), s. (het) eeuwigdurende,
zin, beeldspraak; to anisconstruct the - of the author, de
eeuwigheid, v.
bedoeling van den schrijver kwalijk vertolken; 5.
Sempre, (sem'-pri), bn. (muz.) aanhoudend.
meening, V. gevoelen, o.; to express one's - of, zijn geSemster, SEMPSTER, (semp'-stur), m. zie SEAMSTER.
voelen te kennen geven over; 3. gevoel, o.; to bring one
Sen, (sen), * -s, (sens), bijw. Zie SINCE.
to the - of one's e.ctravagance, iem. zijne buitensporig
Senary, (sen'-e-ri), bn. uit zes bestaand; the - number,
uitzinnigheid) doen gevoelen; to confess a --heid(zjn
het getal zes.
of sorrow, zijn leedwezen te kennen geven; this was a
Senate, (sen'-et), s. raad, senaat, m. 5 -CHAMBER, S.
favor we wanted words to express our - of, het ontbrak
raadkamer, V. 5- HOUSE, s. senaatshuis, - gebouw, o.
ons aan woorden om onze erkentelijkheid over deze
Senator, (sen'-e-tur), m. raadsheer, senator. M.
gunst uit te drukken; 7. gewaarwording; 8. gevoeligheid,
(-to'-ri-ul), bn., -LY, bijw. raadsheerlijk. *-IAN, (-to'V. 5 -D, (lenst) 1)n. door de zinnen bespeurd. 5 -FUL,
ri-un), bn. raadsheerlijk. *-SHIP, s. raadsheerlijke waar('-fool), bn. 1. verstandig, redelijk; 2. gevoelig. *-LESS,
digheid, v. senatorschap, o.
ho., --I,Y, hbo'. 1. ongevoelig, gevoelloos; 2 buiten ken Senatus consultum, (se-nee'-teas- kon - sul'-tuin!, s. 1.
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nis, bewusteloos; to become -, in zwijn vallen; 3. on-,
uitzinnig, zinneloos. -NESS, S. gmv. 1. gevoelloosheid,
v.; 2. onverstand, o.; 3. bewusteloosheid; 4. redeloosheid,
ongeruimdheid, v.
Sensible, (sens' - i-bl), bn., *...BLY, bijw. 1. voelbaar, bemerkbaar (voor de zintuigen); 2. gevoelig, medelijdend;
3. pijnlijk; 4. verstandig, nadenkend; to be - of, begrijpen, voelen, overtuigd -, doordrongen zijn van; she
became - of her fault, zij gevoelde (besefte) haren misslag;
- note, (muz.) halve noot onmiddellijk onder den grond toon. * -NESS, 5 ...BILITY, (-bil' - i -ti), S. (-ies), 1. gevoe-

SEP. - SEQ.
ding van goederen. °-Nass, s. afzondering, v. afgezonderde toestand, m. °... ICAL, (-ret'-ik-ul), bn. (godg..
scheurmakend. *... ING, dw. bn. scheidend enz. -, s)
(het) scheiden enz.; zie SEPARATE; - apparatus, (scheik.)
afzonderende -, isoleerende toestel. °...roN, (- ree' -sjun),
s. scheiding, v. *... IS^VT, s. geest -, m. stelsel van afscheiding (in het godsdienstige), separatisme, o. *...IST, M.
voorstander van het separatisme, m. *...oR, (sep' -e-retur), m. v. 1. verdeeler, -ster; 2. die een scheiding vol
0 ...oRY, (- 'te-ri) bn. scheidend, verdeelend;-brengt,m.v
- ducts, (ontl.) afscheidingsvaten. -, s. (scheik.) schei
-den
toestel, - trechter, m.
Sepawn, (si -paon'), 0 ...PON, (-pun'), s. sepor (maïsmeelsoep), m.
Sepelible, (sep'-i-li-bl), bn. begraafbaar.
Sepia, (si'-pi-e), s. 1. inktvisch, m.; 2. inktvocht, o.

ligheid, v. gevoel, o.; 2. vatbaarheid (voor), v.; 3. doorzicht, verstand, oordeel, o.
Sensiferous, (sens -if'-ur-us), bn. verstandvoortbrengend,
onderrichtend. *... Fsc, (-if'-ik), bn. gevoelvoortbrengend,
indrukwekkend. *... TIVE, (sens' - i -tiv), bn., -LY, bijw.
Sepia, V.
1. lichtgevoelig, zinnelijk; 2. waarneembaar (voor de
zinnen); 3. voelbaar; - fern, (plant.) ossetong; -plant, Sepiment, (sep'-i-ment), s. haag, heg, schutting, v.
kruidje-roer-mij-niet. -NESS, S. gmv. 1. gevoeligheid, Sepose, (si - poos'), bw. afzonderen. 0 ... ITION, ( - zisj' - un),
s. afzondering, v.
v.; 2. waarnemingsvermogen, o.
Sensorium, (sens -o'-ri-um), 0 ...oRY, (sen' -se-ri), s. gmv. Sepoy, (si -poj'), s. sepoy (inlandsch soldaat in Britschzinnen,
Indi3), m.
1. zintuigsvermogen, o. - kracht, v.; 2. zetel der
m. *... SORIAL, (-o'-ri-ul), bn. tot het sensorium behoorend. Sops, (seps), s. sees (vergiftige pad), v.
Sensual, (sen'-zj oe-ul), bn ., 0 - LY, ('-e-li), bij w.1. zinnelijk;
2.wellustig;- appetites, zinnelijke lusten *-Isoi,('-e-lism),
s. leer der zinnen, - der zinnelijkheid, v. sensualisme,
0. * -IST, m. zinnelijk mensch, wellusteling, m.
('- i -ti), 0 -NESS, S. gmv. zinnelijkheid, v. wellust, m.
* -IZAT ION, ( -i- zee'-sjun), s. verzinnelijking, v.
('-e-lajz), bw. 1. verzinnelijken; 2. zinnelijk -, wellustig
maken. -D, ('-lajzd), dw. bn. verzinnelijkt . 0 -IZING,
('-ajz-ing), dw. bn. verzinnolijkend.
Sensuous, (sen' -zjoe -us) , bn. de zinnen aandoend.
Sent, (sent), vt. zond. *-, vdw gezonden enz.; zie SEND, bw.
Sentence, (sen'- tens), s 1. grondstelling, v. gezegde, o.
spreuk, v.; 2. vonnis, o. uitspraak, v.; to pass - on,
vonnis vellen over; to lie under a -, een vonnis onder
gevoelen, o. meening, v.; 4. (spraakk.) volzin,-gan;3.
m. *-, bw. vonnissen, vonnis vellen; tó - one to death,
to transportation, iem. ter dood -, tot verbanning ver oordeelen. *-n, ('-tenst), dw. bn. gevonnisd. *-R, ('-ur),
m. vonnisveller, rechter, m. *... ING, dw. bn. vonnissend.
-, s. (het) vonnissen.
Sentential , (sen -ten'-sjul), bn. 1. grondstellingen -,
spreuken bevattend ; 2. (spraakk.) den volzin betreffend;
- pause, rust na een volzin; 3. bij volzinnen. *...TENTIOUS, (-ten'-sjus), bn ., - LY, bijw. 1. rijk aan gezegden;
2. bondig, kernachtig, laconiek. -NESS, *... TENTIOSITY,
(-ten-sjos'- i -ti), s. gmv. 1. rijkdom van gezegden, m.;
2. bondigheid, kernachtigheid, v.
Sentient, (sen' -tjent), bn., * -LY, bj w . bevattend, begrijpend. *-, s. denkend -, bevattelijk wezen, o.
Sentiment, (sen' -ti- ment), s. 1. gevoelen, o. meening,
denkwijze, v.; to speak one's -, zijn gevoelen uiten; 2.
gedachte, v.; 3. gevoel, o. gevoeligheid; 4. (Shak.)
spreuk, v.; 5. heildronk, toost, m.; to propose a -, een
toost uitbrengen . * -AL, (-ment' -ul), bn., -LY, bijw. 1.
verstandig; 2. gevoelig; 3. overgevoelig, sentimenteel; a
- knave, een bedrieger die den gevoelige speelt . 0 -ALISM,
(- ment' -e-lism) , * -ALITY, (-el'- i -ti), s. gmv. overgevoeligheid, sentimentaliteit, v. *- ALIST, (- ment' -e-list), m.
v. overgevoelige, sentimenteele, m. v. * -ALIZE, ('-e-lajz),
ow. overgevoelig zijn, - schijnen.
Sentinel, (sen' -ti -nel) , SENTRY, (sen'-tri), s. (-les), schildwacht, v.; to stand -, op schildwacht -, op post staan; to
relieve -, de wacht aflossen; to comeof-, afgelost worden;
to go on -, de wacht -, den post betrekken; to post on -,
een schildwacht uitzetten. *-Box, S. schildwachthuisje,
schilderhuisje, o. *-En, bn. met een schildwacht bezet.
Senvy, (sen'-wi), s. gmv. (plant.) mosterdzaad, o.
Senza, (sen'-ze), vz. zonder, buiten.
Sepal, (sep' -ul), s. (plant.) kelkblad, o. 0 -oID, ('-e-lojd),
bn. (plant.) kelkvormig.
Separable, (sep' - e - ri - bl), bn., *... BLY , bijw. - from,
afscheidbaar. *.. BILITY, (- bil' - i -ti), *-NEss, s. gmv.
afscheidbaarheid, verdeelbaarheid, v.
Separate, (sep' -e-ret), bw. - from, 1. scheiden ; 2.
uit -, van elkander nemen; 3. afzonderen. *-, ow.
1. zich scheiden; - this moment, gij moet onmiddellijk scheiden; 2. uiteengaan. °-, bn., *_LY, bijw.,
*-n, ('-tid), dw. bn. 1. gescheiden; 2. uit elkander genomen; 3. afgezonderd ; a - maintenance, (recht.) schei-

Sept, (sept), s. stam, m. geslacht, o.
Septa, (sep'-te), zie SEPTUM .
Septangle, (sept -en'-ghul), s. zevenhoek, m. *... 1NGULAR,
(-en'-ghjoe-lur), bn. zevenhoekig.
Septarium, (sep- tee'-ri-um), s. (mv. septaria), kleibedding, v.
September, (sep - tem' -bur), s. September, m.Herfstmaand,
v. 5 ... BRIST, m. (Fr. gesch.) septembriseur (deelnemer
aan do moorden van 2, 3 en 4 September 1792 teParijs),m.
Septempartite, (sep-tem' -per-tajt), bn. (bk.) aan de
basis in zeven vakken verdeeld.
Septenary, (sep' - te - ne -ri), bn. zevendeelig, uit zeven
bestaand, zeven... *-, s. ( -les) , zevental, o . 0 ...TENNIAL,
(-ten -ni-ui), bn., -LY, bijw. zevenjarig.
Septentrion, (sep- ten'- tri -un), s. noord, o. (het) noorden.
* -AL, ('-ul), bn., 0 -ALLY, ('e -li), bijw. noordelijk, ten
noorden . * -ALITY, (-el- i -ti), s. gmv. noordelijkheid, v.
*- ATE, ('-et), ow. naar het noorden overhellen, zich

noordelijk richten.
Septfoil, (sept' -fojl), s. (plant.) zevenblad, o.
Septic, (sep'-tik), *-AL, ('-ul), bn. verrottend. °-, s.

verrotting bevorderende stof, v. *-ITY, (-tis'- i -ti), s.
neiging tot -, vatbaarheid voor verrotting, v.

Septifarious, (sep-ti-fee'-ri-us), bn. met zeven verschil
-lend
wegen.
Septiferous, (sep-tif'-e-rus), bn. (plant.) met vruchtcellen.
Septifluous, (sep-tif'-lu-us), bn. zevenstroomig. *...FO-

LIOUS, (-fo'- li -us), bn. zevenbladerig. *...FoRM, (sop'-tiform), bn. met zeven gedaanten, - vormen. *... LATERAL,

(-let'-e -rul), bn. zevenzij dig.
Septillion, (sep-til'-jun), s. (rek.) septillioen (millioen in
de zevende macht), o.
Septinsular, (sep- tin'-sjoe-lur), bn. uit zeven eilanden

bestaand.

Septon, (sep' -tun), s. verrotting voortbrengend beginsel,o.
Septuagenary, (sep -tjoe-edsj'-in-e-ri), bn. uit zeventig
bestaand . * ...GENARIAN, (- djin-ee'-ri-un) , 0 ...GENARY,
(-edzj'-in-e-ri), m. v. (-ies), zeventigjarige, m.v. *.. GESIMA,
(-djes'-i-me), s. (r. k.) septuagesima (derde Zondag vóór
de vasten), v. *... GESIMAL, (-djes' -i-mul), bn. uit zeventig
bestaand. *... GINT, (sep' -tjoe-e-dsjint), s. (godg.) Septuaginta (Grieksche bijbelvertaling der zeventig of twee
en zeventig), v.
Septuary, (sep'-tjoe-e-ri), s. (w. g.) iets uit zeven bestaand (b. v. een week enz.), o.
Septum, (sep'-tum), s. (mv. septa), (plant.) vruchtcel, v.
*... TUPLE, ('-tjoe -pul), bn. zevenvoudig.
Sepulchral, (si - pul' - krul), bn. tot het graf behoorend,
graf... *... coaE, ('-kur), s. 1. graf; 2. grafteeken, o.; the
holy -, het heilige graf. -, bw. 1. tot graf dienen aan;
2. begraven. -D, ('-kurd), dw. bn. begraven. °... TUBE,
(sep' -ul-tjoer), s. 1. begrafenis, v.; 2. graf, o.
Sequacious, (si-kwee' -sjus), bn. 1. volgzaam; 2. volgend.
NESS, *... CITY, (kwes'- i -ti), s. gmv. volgzaamheid, v.
Sequel, (si' - kwel), s. 1. vervolg, o.; in the -, in het ver
-volg;2.
gevolg, o. uitslag, m.
Sequence, (si' -kwens), s. 1. gevolg. o.; 2. opvolging,
rangorde, v.; 3. (kaarts.) sécance (gevolg van kaarten
van ééne kleur), v. *... QUENT ('-kwent), bn. opvolgen.

SEQ. - SER.
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-, m. V. (Shak) volger, -ster, m. V. *-- IALLY, ( - kwent'sje'-ii), bijw. bij wijze van opvolging.
Sequester, (si -kwes'-tur), *...TRATE, (-'treet), bw. 1. afzonderen, opruimen; to - one's self, zich afzonderen (van
de wereld); 2. op zijde schuiven, verwijderen; 3. (recht.)
in beslag nemen, beslag leggen op, sequestreeren ; 4.
(fig.) uitkleeden, arm maken. *-, ow. zich afzonderen
(van de wereld). *-ED, ('-turd), dw. bn. afgezonderd
enz.; zie sEQuESTER, bw. -, bijw. onder beslag, - sequester . * -ING, dw. bn. afzonderend enz. - s. (het) afzonderen enz.; zie SEQUESTER, bw. * ...TRABLE, ('-tri-bl),
bn. 1. afzonderbaar; 2. (recht.) vatbaar voor beslag,
- voor sequester. *... TRATION, (-tree'-sjun), s. 1. (recht.)
beslag, sequester, o.; 2. afzondering (van de wereld), v.
*... TRATOR, (-tree'-tur), *...T REE, (-tree), m. 1. (recht.)
inbeslagnemer; 2. beslaghouder, m.
Sequin, (si' -kwin), s. zechien (gouden munt, in Turkije
f 4.50 ong., in Italië = f 5.75 eng.).
Seraglio, (se- rel'-jo), s. serail, vrouwenverblijf (in Turkije enz.), o.
Serai, (si-ree'), s. herberg (in Tartarije en Indië), v.
:Seraph, (ser'-ef), s. (mv. seraphs en seraphim), serafijn,
hemeling, m. v. ^`-IC, (-ref' -ik), --AL, ('-ul), bn., -ALLY,
('-e-li), bijw. serafijnsch; engelachtig. *-INE, ('-in), s.
(muz.) serafiene (soort orgeltje), v.
Serapis, (si-ree'-pis), s. (fab.) Serapis (eene Egyptische
godheid, v.
Seraskier,(si-res'-kier),m. seraskier(Turksch generaal), m.
Serass, (si'-res), S. Oostindische kraanvogel, m.
Sere, (sier), bn. uitgedroogd; zie SEAR. - s. klauw,hoef,m.
Serenade, (sur-i-need'), s. serenade (huldebetoon door
muziekuitvoering in den avond), v. *-, bw. en ow. eene
serenade brengen (aan). *-R, (-nee'-dur), m. brenger
van serenades, m.
Serena gutta, (si-rie'- ne-ghut-te), s. (gen.) zwarte staar,v.
Serenata, (sur-i-nee'-te), s. liefdezang, m. elegie, v.
-Serene, (si-non') s. avondkoeltje, o. koude avond, m.
*-, bn., *-LY, bijw. 1. klaar, helder; to become -, zich
ophelderen (ook fig.); 2. koes, frisch, vochtig (van het
weder); 3. doorluchtig; your most - Highness, Uwe
Doorluchtigheid. *_, bw. ophelderen, doen opklaren
(het weder). 5 -NESS, 5 ...ITUDE, (ren'-i-tjoed), *... ITY,
(-ren'-i-ti), s. gmv. 1. helderheid; 2. klaarheid; 3. rust,
kalmte (der ziel), v.
Serf, (surf), m. v. lijfeigene, m. v. vazal, m. *-DOM,
('-dlim), s. gmv. lijfeigenschap, o.
,Serge , (surdsj), s. (kh.) serge, v. *-MAKER, m. sergefabrikant, m.
Sergeancy, (saar'-djen -si), s. (-ies), s. deurwaarderschap, o.
:Sergeant, (saar'-dsjunt), in. 1. (mil. en zeev.) sergeant;
2. kwartiermeester; 3. deurwaarder, gerechtsdienaar,

-bode, m.; tine -- at-arms, - at-mass, stafdrager; -

at-laws,
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dw. bn. predikend enz. -, s. (het) prediken enz.; zie
SERMON en SERMONIZE, bw 5 -isH, ('-isj), bn. (gen.)
prekend ; his speech tasted rather -, zijne redevoering
riekte wel eenigermate naar een zedepreek. 5 -IZER,
('-ajz-ur), m. 1. prediker; 2. zedenleeraar, m.
Sermountain, (seur'-maaunt-in), s. (plant.) bergkomijn,m.
Seron, sEROOSO, (si -roen'), s. eeroen, pakmat, v. -vel (tot
inpakken van koloniale waren), o.
Serosity, (si-ros' - i -ti), s. (ies), (gen.) waterachtigheid, v.
bloedwater, o. *...KOUS, (' -rus), bn. (gen.) waterachtig,
waterig; - vessels, (ontl.) bloedwatervaten.
Serotine, (seur'-u-tin), s. bleeke vleermuis, v.
Serpent, (sour'-pent), s. 1. slang (ook sterr.), v.; 2. voet
vuurpijl, m.; 3. (muz.) serpent, v. 5 -CUCIïMBER,-zoekr,
S. slangvormige komkommer, m. krom augurkje, o.
* -EATER , s. slangeneter (vogel), m. °-FISn, s. slangvormige visch, m . * -'S GARLIC, S . (plant.) wilde knoflook, v.
5 -KIND, s. slangensoort, v . ° -LIKE, bn. als slang, slangachtig. *-'s TONGUE, s. 1. (plant.) addertong.; 2. (fig.)
slange-, lastertong (inz.van vrouwen), v.
Serpent, (seur'-pent), bn. slingerend, slangswijze,
bochtig; with - error wandering, in slangebochten rond
the - mazes of deceit, de slangenbochten van-dolen;
het verraad. *--ARIA, (-tee'-ri-e), s.mv. geslacht van clangenkruiden, 0. 5 -ARIL'S, (-tee'-ri-us), s. (sterr.) slangen
M. 5 -ARY, s. (plant) slangenkruid, o. 5 -IFORa,-drage,
(-pen'-ti-form), bn.slangvormig.°-IGEN ous,(-tidsj'- i-nus),
bn. uit eene slang geboren.
Serpentine, (sour -pen-tajn), s. , 1. (scheik.) slangpijp,
-buis (in het koelvat), v.; 2. (plant.) slangenkruid; 3.
(mil.) slangstuk, o.; 4. naam van een riviertje bij Londen, M. 0 -STONE. S. (delfst.) slangensteen, m.
Serpentine, (seur'-pen-tajn), bn., 0 -LY, bijw. 1. slangachtig, slangswijze; 2. slingerend, kronkelend, bochtig;
3. (selceik.) gekromd (van buizen); 4. (plant.) slangswijze
uitloopend; 5. - marble, gevlekt marmer met groenen
grond; - powder, (soort) zwak buskruit; - tongue, (rijseh.)
slangetong; - verses, verzen die met hetzelfde woord
be-innen en eindigen. 0 ...IZE, ('-ajz), ow. slingeren, zich
kronkelen (als Bene slang).
Serpentry, (seur'-pent-ri), s. kromming, v. slingerende
loop, M.
Serpet, (seur'-pet), s. korf, m.
Serpigo, (seur-pi'-gho), S. (gen.) dauwworm, m.
GINOUs, (-pidsj'-in-us), bn. aan dauwworm lijdend.
Serpulite, (sour'-pjoe-lajt), s. serpuliet (versteende
schelp), m.
Serr, (ser), bw. dringen, (samen)persen.
Serrate, (leur'-ret), *---D, ('-re-tid), bn. 1. getand (als eene
zaag); 2. gekorven; 3. - ciliate, (plant.) borstelig. *...ION,
(-ree'-sjun), 0 ...URE, (ser'-re-tsjur), s. uittanding, kerving,
v. ° --TOOTHED, bn. (plant.) zaagvormig getand.
Serray, (ser'-ree), s. serray (zek. Oostindische specerij), v.
Serried, (ser -rid), dw. bn. gedrongen; - ranks, -files,
(mil.) aaneengesloten gelederen.
Serrous, (ser-rus), bn. 1. als de tanden eenex zaag; 2.

- counter, (- of the coif), gerechtelijk raadsman, rechtsgeleerde der kroon . * -MAJOR, M. (mil.) sergeant- majoor,
ni. * _SURGEON, m. lijfarts, 's konings wondheeler, m.
*-I;Y, ('•-tri), *-Y, ('-ti), s. (recht.) leendienst slechts aan
den koning verschuldigd, m. 5 -sxlr, (scar'-dsjunt-tsjip),
onregelmatig.
s. 1. sergeantsgraad enz., m.; 2. deurwaarderschap, o.
Serrulate, (ser' -rjoe-let), *-D, ('-tid), bn. fijn getand.
Serial, (si'-ri-ul), bn. tot een serie behoorend, series- Serry, (ser'-ri), bw. dringen, opdringen, -persen.
wijs. -s, S. mv. afleveringen (van tijdschriften, maand Serum, (si'-rum), s. 1. (scheik.) waterachtige zelfstandig5 ...ATE, bn., -iv, bijw. bij seriën.-werknz.),vm
heid, v.; 2. (gen.) bloedwater, o.
*... ATIM, (-ee-'tum), bijw. in regelmatige orde.
Servable, (sour -wi-hi), bn. bedienbaar.
Sericeous, (si'-risj-us), bn. zijdeachtig.
Serval, (seur'-wul), s. tijgerkat, v.
Series, (si'-ri-iz), s. rij, opvolging, reeks, serie, v.; a - Servant, (seur'-wunt), m. v. 1. bediende, m. v. knecht,
of esents, een reeks gebeurtenissen.
m. dienstmeid, V. dienstbode, m. v.; to take a -, zich
Ser i n, (sur'-in), s. sijsje (vogel), o. *.GA, (-rin'-ghe), s.
een bediende aanschaffen; domestic -s, menial -s, huis
(plant.) syring, wilde jasmijn, v.
boeien; a - man, een knecht; a - boy, een-bedin,
Serio-comic, (si'-ri-o-kom'-ik), * -AL, (-ui), bn. ernstigjong knechtje, een loopjongen; a --- woman, eene vrouwe
boertig.
bediende; a - maid, a - gir l, een dienstmeisje; a-lijke
Serious, (si'-ri-us), bn., *-LY, bijw. 1. ernstig; a - of all work, een slobber, noodhulp; 2. dienaar, In.;
department, een deftige houding; 2. meenend; are you
the -s of God, Gods dienaren; a faithful - to his king,
-- ? meent gij het in ernst ? he set about it -ly, hij vatte
een trouwe dienaar van zijnen koning; your most obedient
de zaak ernstig aan; 3. gewichtig; a - matter, een ern-, uw zeer dienstwillige dienaar. *-, bw. (Shak.) onstige zaak. *-NESS, s. gmv. 1. ernst, m.; 2. deftigheid,
derwerpen (aan). * - ED, bn. in dienst.
v.; `;. gewicht, belang, o.
Serve, (serv), bw. 1. dienen (als knecht, soldaat enz.); he
, Serjeant , Zie SERGEANT .
-d me many years, hij diende verscheidene jaren bij
Sermoeination, (sur -mo -si- nee'-sjun), s. (het) fabriceeren
mij; to - at table, aan -, de tafel bedienen; he -d his
van preeken, - redevoeringen enz. *... CINATOR, (-nee'-tur),
king and country, hij diende zijnen koning en zijn land;
m. smeder -, fabriceerder van preeken, m.
2. dienen, nuttig zijn tot; he may - you, hij kan u van
Sermon, (seur'-mun), s. predikatie, preek, v. -IZE,
dienst wezen; this reserve will - you, dit voorbehoud
('-aj..), ow. en bes. 1.. prediken; 2. (fig.) leeraren, zedezal u van nut zijn; that can piot - my ends, - my purpose,
lessen geven; 3. bestraffen. *_ ING, * -IZING, (-'ajz-ing),
dit kan niet bevorderlijk zijn aan mijne bedoelingen,
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to - a turn, bij gelegenheid dienen; 3. bedienen; the
curate -d two churches, de pastoor bediende twee kerken; to - the batteries (the guns), het geschut bedienen; to - the vent, (mil.) het zundgat stoppen; 4. opdienen, opdisschen, bedienen (de tafel); 5. behandelen,
bejegenen; he -d me very ill, hij bejegende mij zeer
slecht; he -d you right, hij behandelde u zoo als gij
verdiendet; it -s you right, u geschiedt recht; he -d me
a trick, hij speelde mij een poets; 6. (recht.) beteekenen,
aanzeggen; to - an attachment, een exploit van gijzeling
beteekenen; to - a process, dagvaarden, insinueeren; to
- a warrant, eels bevel van gevangenneming beteekenen;
7. - as, dienen tot (voorbeeld enz.); this board will us as for a table, deze plank zal ons tot tafel dienen;
8. (zeev.) kleeden (touwwerk); 9. (met bijwoorden): to
- out, uit-, ronddeelen (levensmiddelen): to - out the
ball, den bal slaan (in de kaatsbaan enz.); to - out,
(fig.) afranselen, afrossen; to - in, - up, opdissehen,
opdienen. *-, ow. 1. dienen ; to - in a family, in -,
bij eene familie dienen (als dienstbode enz.); this officer
-d many years, deze officier heeft verscheidene jaren
gediend; 2. geschikt -, dienstig zijn, passen (tot); as
occasion may -, als de gelegenheid zich voordoet; when
time -s, ter gelegener tijd; it might - to purchase what
is most necessary, het kan dienen om het meest noodige
te koopen; 3. voldoende zijn; it will not -, het zal niet
genoeg zijn. *-D, (seurvd), dw. bn. gediend enz.; zie
SERVE, bw. en ow. *-R, ('-ur), m. v. 1. dienstdoende persoon; 2. flikflooier, vleier, m.; 3. presenteerblad, -bord, o.
Servia, (se'lr'- wi-e), s. (aardr.) Servië, o. *-N, ('-un), bn.
Servisch. -, m. v. Serviër, m. Servische (vrouw). -, s.
(het) Servisch (taal).
Service, (seur'-wis), s. 1. dienst, m.; to be in -, in
dienst zijn; (mil.) onder dienst zijn; he was in her -,
hij was bij haar in dienst; to go to -, dienst nemen;
to be out of -, buiten dienst zijn; to take into -, in
dienst nemen; 2. eerbewijzing, hulde, v. groet, m.; my
- to you, ik bied u mijn eerbiedigen groet aan; remember my -s to lier, doe haar mijn groet; 3. leenhulde, v.;
4. kerkdienst, m.; divine -, dienst in de kerk, godsdienst
zielmis; 5. dienstbetoon, o.;-oefnig,krdst;lmpiece of -, dienst; to do (render) -, dienst bewijzen;to offer
(prefer) -, to tender one's -s, zijne diensten aanbieden; 6.
nut, voordeel, o.; to be of -, van dienst -, van nut zijn
aan; to be of real - to, van wezenlijk nut zijn voor, - aan;
flattery never does -, vleierij doet nimmer goed; the stories
of Greece do less - than, de Grieksche vertellingen zijn
minder nuttig dan; can I be of any -? kan ik u van eenigen
dienst zijn ? 7. (mil. en zeev.) actual -, actieve dienst;
to be attested for the -, aangenomen , ingeschreven zijn;
customs of the -, dienstwetten; fit for -, geschikt voor
den dienst; naval -, sea -, zeedienst; military -, krijgsdienst; secret -, geheime politie; secret - money, geheime fondsen; to enter the -, dienst nemen; to see -,
den dienst meemaken, in het vuur zijn; we had -hard -,
wij hadden het hard te verantwoorden; 8. (zeev.) kleeding
(van touwwerk); 9. heldendaad, .v.; 10. (tafel)servies; 11.
gebruik, o.; 12. (recht.) beteekening, v . * -BERRY, s.
(plant.) sorbenbezie, v. -TREE, s. sorbeboom, m.
*-BOOK, E. kerkboek, o.
Serviceable, (sour -wi-si-bl), bn., *...BLY, ('-bli), bijw.
1. dienstig, -lijk, nuttig, bruikbaar; 2. gedienstig, dienst
. *-NESS, S. 1. dienstigheid, v. nut, o.; 2. dienst--vardig
vaardigheid, bereidwilligheid, v.
Servient, (seurv'-i-unt), bn. ondergeschikt.
Servile, (seurv'-il), bn., 5 -LY, ('-le-li), bijw. 1. slaafsch,
dienstbaar, laag, kruipend ; o -offspring of the free!
o, slaafsch kroost van een vrij volk! a -- land, een verslaafd land; 2. (taalk.) serviel, niet tot den wortel behoorend (van letters). *-NESS, *...ITY, ( - wil' - i - ti), s.
gmv. 1. dienstbaarheid, verslaving, 2. slaafschheid; 3.
gedienstigheid, kruiperij, v.
Serving, (seurw'-ing), dw. bn. dienend enz. *-, s. 1.
(het) dienen enz.; zie SERVE; 2. (zeev.) kleeding, • v.
*-BOARD , S. (zeev.) kleedplank, v . * -MAID, V. dienstmeid, v. * -MALLET, * -MAUL, S. (zeev .) kleedkuil, m.
*-MAN, m. dienstknecht, bediende, m.
Servitor, (seurv'=i-tur), m. v. 1. dienaar, m. dienares, v.;
2. lijfbediende, m. v.; 3. student uit Bene beurs (aan de
universiteit van Oxford), m . *-SHIP,S . (het) studeeren uit
eene beurs.
Servitude, (seur'-wi-tjoed), s. 1. dienstbaarheid, versla-
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ving; v.; 2. dienstbare staat, m.; 3. bedienden (van een
huis), m. mv., dienstdoend personeel; 4. (recht.) bezwaar,
o. servituut, o.; the right of way is a -, het gangrecht is

een servituut; visible -, doorloopend servituut; latent

,

-, tijdelijk servituut.
Sesame, (ses'-em), *...0 r, ('-e-mum). s. (plant.) sesamkruid, o. *... 0ID, ('-e-moj d), -AL, (-mojd'-ul), - bones,
(ontl.) sesambeentjes. o. mv.
Sesban, (ses'bun), s. (plant.) boksbaard, m.
Sesquialter, (ses-kwi-ei'-tur), *-AL, ('-ul), bn. anderhalf
(van maten). *-, s. (muz.) zek. pauze op het orgel,
V. 0 ...BROMID, (-bro'-mid), s. (scheik.) drie deelen
bromium tegen twee van een ander bestanddeel.
* ...CARBONATE, S. (scheik.) drie deelen koolzuur tegen
twee van een ander bestanddeel. *... DUPLICATE, bn.
twee en een half tegen een. 0 ... PEDAL, -IAN, (-dee'li-un), bn. anderhalf voet lang. 5 ... PLICATE, ('-pli-ket,
bn. anderhalf tegen een. °...TERTIAN, (-teur'-sjun), -AL,
('-sje-nul), bn. een en een derde tegen een. *..,TONE,
(ses'-kwi-ton), s. (muz.) terts mineur, v.
Sess, (sea), zie ASSESSMENT. 0 -POOL, ('-poel), s. (landb.)
regen kuil, m.
Sessile, (se'-il), bn. (plant.) stengelloos, onmiddellijk aan
den stam vastzittend.
Session, (sesj'-un), s. 1. (het) zitten gaan; the - of Christ
at the right hand of God, (godg.) Christus aan Gods
rechterhand gezeten; 2. (enkele)zitting(eener vergadering
e^nz.); 3. (jaar)zitting, V. duur der zitting, m.; the parliamentary -, de zitting van het parlement; a - of the
peace,

zitting van vrederechters ; petty -, particuliere

zitting van het vredegerecht; special -, openbare terecht
quarter -s, driemaandelijksche (terecht)zittingen;-zitng;
in full -, in pleno; to be in -, to hold -, zitting houden,.
zitten . * -AL, ('-ul), bn. tot eene (inz. kerkelijke) zitting
behoorend. *-' S HALL, S. zittinghof, o. openbare gerechtszaal, v.
Sesterce, (ses'-turs), s. sestertium (oud. Rom. munt
10 cent ongev.), o.
Sestett, (ses-tot). s. sextet (zesstemmig zangstuk), o.
Set, (set), s. 1. stel '(zek. hoeveelheid van bij elkander
behoorende zaken of personen). o.; a - of china, een stel
porselein; -- of books, een stel boeken: books in -s,
werken bij stellen; a fine - of men, een vergadering van
uitstekende mannen; four -s of dancers, (dansk.) een
volle quadrille; a - of exchange, een wissel met duplicaat ; a - of letters, een gietsel letters; a - of teeth, een
volle rij tanden, een vol gebit; a - of features, een vol
wezen - gelaat; -s of nations, gansche volksstammen,
- familiën; a - of ruffians, een hoop -, een zwerm
dieven; they are a horrid -, het is een afgrijselijk boeven
a - of oars, - of rails, (zeev.) een stel riemen,-pak;
- zeilen; - of rigging, een geheel tuig; 2. (plant.) stokje,
o. loot, v.; 3. inzet, inleg, m.; an equal -, een gelijke
weddenschap; 4. partij; ronde (in het spel), v.; we will
play a -, wij zullen één ronde doen; 5. (fig.) wedstrijd
met aardige gezegden, m.; a - of wit well played, een
goed volgehouden wedstrijd van vernuft; we danced three
or four -s, wij dansten drie of vier toeren; 6. (zons)
ondergang; 7. (jag.) stand, m. (het) staan; to be at a
dead -, onbeweeglijk staan, doodstil zijn, (ook fig.) op
de loer liggen; 8. (kh.) the -first of a -, de prima.
wissel; 9. vecht-, bokspartij, v. *-BOLT, s. 1. (zeev).
drijfbout ; 2. (stoomw.) steunbout in den ketel, m.
*-DOWN, s. bestraffing, vermaning, v. *-FOIL, S. (plant.),
witte wilde maluwe, v. * -HAMMER, s. zethamer, m.
C-IRON, s. strijkijzer, o. me-OFF, S. 1. contrast, o. (het)
afstekende; 2. opschik, m. sieraad, o.; 3. (recht.) eisch
tot schadevergoeding ,reconventionneele eisch,m.;- sheet,
(kh.) proefbalans; 4. (bk.) intrekking, v. (het) wijken.
- OUT, S. 1. vertoon, o. staatsie, v.; that's a handsome
-, een mooi tuigje, - span; 2. zaak, rangschikking; 3.
uit -, toerusting, v. materiëel, o. *- TO, s. 1. (gem.) aanval, uitval, in. gevecht; 2. gehaspel, relletje; 3. (schermk.)
assaut, 0. *- WALL, s. (plant.) valeriaan, v. *-WORT, S.
(plant.) berenklauw, m.
Set, (set), bw. onr. (Vt. en vdw. set), 1. stellen, zetten,.
plaatsen; to - things in order, de zaken in orde brengen; to - things to rights, alles op zijne plaats te recht
zetten; to - spurs to one's horse, de sporen aan zijn
paard geven; to - one's pen to paper, de pen opvatten,
- op liet papier brengen; I - a resolution of keeping no
curate, ik vatte het besluit geen pastoor te bezoldigen;

SET
to - one's self a task, zich eene taak opleggen; to - a
price on, waarde hechten aan; een prijs stellen op;
I - a great value on, (spr.) ik hecht groote waarde aan;
to - the cart before the horse, (spr.) het paard achter den
wagen spannen; - a beggar on horseback and he will
ride to the devil, (spr.) als niet komt tot iet is 't allemans
verdriet; to - a cap on one, iem. betooveren, verlokken;
he - the whole table in a roar. hij deed de gansehe tafel
schateren van lachen; to - fire, brand stichten; (fig.) in
vuur en vlam zetten; to - a house on fire, een huis in
brand steken; he will never - the Thames on fire, (spr.) hij
heeft het buskruit niet uitgevonden; to - eyes on, den
blik werpen -, de oogen vestigen op; to - on foot, op de
been brengen; (fig.) beginnen, openen; to - people by
the ears, - at logger heads, lieden aan den gang brengen,
- tegen elkander ophitsen; to - at rest, in rust brengen;
to - all doubt at rest, allen twijfel doen ophouden; to at variance, oneenig maken; to - at defiance, braveeren,
tarten; to - at nought, diep verachten, in het stof vernederen, verijdelen; to - store by, prijs -, waarde hechten aan; to - one in the right way, iem. op den rechten
weg brengen; to - one's self on the footing of a lord,
zich als een lord voordoen, als een lord leven; he -s
me out of my senses, hij brengt mij buiten mij zelven; 2.
planten, inzetten; to - potatoes, aardappelen poten;
3. maken, doen worden; he -s me mad, hij maakt mij
gek; they are - madding with punch, de punch bracht

SET.

715

papiere brengen, op-, inschrijven; vestigen, instellen;
I wish to be - down for something handsome, ik wensch
voor een fatsoenlijk vrouwtje in te schrijven; I- him
down for a whig, ik maakte er uit op dat hij een whig
was; to - forth, doen zien, - uitkomen; come, - it
forth, kom, laat zien; uitrusten; in slagorde scharen;
ten toon spreiden; doen gelden, op den voorgrond
plaatsen; doen uitkomen; uitgeven, openbaar maken
(werken); verkondigen (lof); to - forward, vooruit -,
voorwaarts plaatsen, - schuiven, (ook fig.) voortkruipen; bevorderen (de wetenschap); to - in, inzetten,
- plaatsen, - brengen; (fig.) op den rechten weg brengen,
- helpen; you'll - me in, gij zult mij wel een weinig
helpen, - toefluisteren; to - off, afzetten, doen heengaan;
afjagen (honden); afscheiden, afzonderen; versieren, optooien, illustreeren; doen uitkomen; to - on, - upon, opzetten; wagen; aanzetten, opstoken; aanvuren; to - out,
buiten zetten, voorop plaatsen; uitrusten; te velde -, in
zee brengen; aanwijzen, aanduiden; toonen; doen gelden; sieren, opschikken; to - straight. recht -, in rechte
lijn zetten; (fig.) regelen; to - up, opzetten, oprichten,
overeind plaatsen; vestigen, opzetten (een herberg enz.);
een bestaan -, fortuin verschaffen; instellen (een wet
enz.); verheffen (tot een rang); opperen, te berde brengen; doen gelden, doen opwegen; of ten, aanheffen (een
kreet); (zeev.) aanzetten (het want); to - upside down,
onderst boven zetten, keeren.
Set, (set), ow. 1. zich vestigen, stilstaan, stilblij ven; his
teeth -, zijne tanden sloten zich; these plants are beginning to -, die planten beginnen te zetten, - wortel
te schieten; 2. ondergaan (van sterren enz.); the sun -,
de zon ging onder; 3. zich zetten, gaan (aan); beginnen
te (werken enz.); to - about any thing, aan iets beginnen; he does not know how to - about it, hij weet niet
hoe hij het aanleggen moet; 4. (zeev.) to heave and -,
stampen; to - leeward to, - to windward, naar lij geraken , - loef winnen; 5. (zeev;) uitkomen. uitzetten (van den
wind, de zee); the tide -s to the south, de stroom zet om de
zuid; 6, zich werpen (op); 7. (oudt. muz.) componeeren;
8. (met bijwoorden), to - athwart, (zeev.) dwars gaan
liggen; - forth, - forward, optrekken, voortgaan; to in, beginnen, zich instellen; summer -s in well, de zomer
zet zich goed in; the rainy season then -s in, dan vangt
de regentijd aan; to - of, vertrekken; to - off again,
weder vertrekken; to - of on a journey, zich op reis
begeven; to - out, vertrekken; he - out for, hij begaf
zich op weg naar; to - out in business, zich in zaken -,
zich in den handel begeven; to - out from, uitgaan (van
een beginsel enz.); to - up, zich vestigen (in een vak
enz.), zich stellen als; he - up for a philosopher, hij gaf
zich voor een wijsgeer uit.
Set, (set), dw. bn. gezet enz.; zie SET, bw. en ow.--,
bn. 1. vast, onbeweeglijk; - eyes, strakke Dagen; 2.
voorgeschreven, bepaald; a - form of oath, een vast
eedsformulier; - hours, bepaalde -, geregelde uren; a purpose, een bepaald plan; on - purpose, met voorbedachten rade; 3. voorbereid, sacramenteel; - speeches,
vooraf opgestelde redevoeringen; 4. gezet, dik; a well fellow, een fiksch gebouwde kerel; 5. geregeld, regelmatig ;; .
a - battle, een geregelde veldslag; 6. (jag.) tot het
uiterste gebracht (van herten); (fig.) I am hard -, ik ben
ten einde raad.
Setaceous, (si -tee'-sjus), bn. borstelig, harig. *...TIFERous, (-tif'-ur-us), bn. borstel -, haardragend. 5 ...TIFORM,
(si' -ti-form), bn. haar -, borstelvormig. *...TIGEROUS,
(-tidj'-e -rus), bn. stekeldragend.
Setness, (set' -nes), s. 1. regeling, ordening; 2. halsstarrigheid, v.
Seton, (si' -tun), s. (heelk.) haar, koordje (door het vleesch
getrokken om kwade vochten af te leiden), o.
Setose, (si' - tooi), *...TOUS, ('-tus), bn. borstel -, stekelachtig.
Sett, (set), s. werktuiglijke kracht, v.
Settee, (set-tie'), s. 1. lange ruststoel, m, - rustbank,
canapé; 2. settee (zek. vaartuig op de Middellandsche

hunne zinnen op hol; 4. veroorzaken, aanleiding ge
iie -- them all a dancing, hij liet hen allen-vento;
dansen; 5. regelen; to - a watch (clock, een horloge -, eene klok regelen; I - my watch by the sun, ik heb
mijn horloge naar de zon gezet; he -s his judgment by
his passion, hij laat zijn oordeel door zijnen hartstocht
overmeesteren; to - a razor, een scheermes aanzetten;
to - a bone (leg), (heelk.) een (gebroken, verstuikt)
been zetten; to - a page, (drukk.) een blad(zijde) zetten;
t6. (in)zetten (in goud enz.); 7. monteeren, bezetten (met);
S. spannen (netten enz.); to - pit falls, voetangels leggen; all sails -! (zeev.) alle zeilen bij ! to - the frames,
spanten oprichten; to - in the braces, opbrassen; to the land, het land opnemen; to - the sun, de zon
schieten; to - one's self abeam, de breede zijde bieden;
to - sail, onder zeil gaan; to - sails, zeilen bijzetten; to
- the watch, van wachtvolk voorzien; to - hawks, ringen
aannaaien; 9. (muz.) zetten; to - one's own songs, zijne
eigene liederen componeeren; 10. bepalen, vaststellen,
aanwijzen (een tijd enz.); 11. vestigen (op); do not
pour affections
afections on, vestig uwen zin niet op, schenk uwe genegenheid niet aan; his mind is altogether - on trade and
profit, zijn geest ademt niets dan handel en winst; my
heart is - on it, mijn hart is er op verslingerd; his
heart is - on getting possession of, hij droomt van niets
anders dan het bezitten van; 12. (jag.) aanhouden (vogels enz.); 13. verhuren, aanslaan (een huis enz.); 14.
voorleggen; to - a copy, een schrift voormaken; to - a
sum, eene som opgeven; they - me a hard task, men gaf
mij een zware taak op; 15. inzetten, wagen; he has his life upon a cast, hij heeft zijn leven op één worp
gewaagd; 16. (zeev.) stuwen, leggen (de kiel); aanbrengen (huidplanken), 17. (met bijv. naamw.), to - free,
in vrijheid stellen; to - even, vereffenen; to - fast,
vastleggen, -zetten, vooruitzetten (een horloge); to open, openzetten; to - right, recht zetten, in orde brengen; (fig.) berispen, (gem.) op zijn nummer zetten, uit
de dwaling helpen; to - thick, dicht bezaaien; to wrong, van den rechten weg afbrengen, (ook fig.) mis
bijwoorden en voorzetsels), to - about,-leidn;18.(mt
aan -, bijzetten; to - one's self about, zich zetten aan, zich
toeleggen op; to - abroad, openbaar maken, verspreiden;
to - against, bij -, tegenzetten, (fig.) innemen tegen,
tegenstellen; you may - us against them, gij kunt ons
hun tegenstellen; I - my face against such measures, ik
verzet mij met al mijn -vermogen tegen zoodanige maat
to - afloat, (zeev.) vlot -, af brengen; uitstrooi--regln;
en uitbrengen; weder op de been brengen; to - a zee), v. 5 -BED, s. rustbed, o. slaapbank, v. * - SAIL, S.
going, in beweging brengen; to - a longing, doen wen(zeev.) (soort) latijnzeil, o.
schen, - begeeren; to -apart, - aside, ter zijde -, op zijde Setter, (set'-tur), m. v. zetter, steller, -ster, m. v.
1. (mets.) steenzetter- 2. (steenb.) ovenwerker, m.
zetten, - schuiven; vernietigen (een vonnis); to - astray,
*-, s. jachthond, m. *-, m. 1. kondschapper; 2. kop
van het spoor brengen; to - by, op zijde plaatsen, (fig.)
fuse -, buizenzetter (werkt.),-pelar,m.*s1(zv)
ter zijde zetten; achten; his name was much - by, zijn
m.; 2. a - on, opstoker. *-WORT, S. (plant.) stinkend
naam stond hoog aangeschreven; to - down, nedernieskruid, o. nieswortel, ui.
zetten, op den grond plaatsen; laten uitstappen; ten
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SET. - SE V.

Setting, (set'-ing), dw. bn. zettend enz. *-, s. 1. (het)

zetten enz.; zie SET, bw. ow.; 2. planting, poting; 3.
vaststelling, v.; 4. ondergang (eener ster), m.; 5. toon
compositie; 6. inzetting, invatting (van een-zèting,
steen); 7. plaatsing (eener handteekening); 8. vestiging;
9. jacht (met honden); 10. (zeev.) opneming met het kompas, richting van den wind, v. loop van het getij, m.;
11. watch -, aflossing van de wacht. * - COAT, S. (mets.)
pleisterkalk, v. *- DOG, S. 1. (jag.) patrijshond, m.; 2,
(soort van) net, o. * - PIN, S. (zeev.) pen tot het wijder
maken van stroppen, v. *- IN, s. begin, o. inzet, m.
*- OFF, S. vertrek, o. *- oN, aanzetting, opstoking, v.
*- OUT, S. 1. afreis, v.; 2. aanvang, m. * - POLE, S.
bootshaak, m. * -STIKE, S. (drukk.) zethaak, m. *- STRAP,
s. (zeev.) pakstrop, m. * - RULE, s. (drukk.) zetlijn, v.
*- UP, S. vestiging, v.
Settle, (set'-ul), s. stoel, zetel, m. *- BED, S. slaapbank, v.
Settle, (set'-ul), bw. 1. vaststellen; see if you can thal table, zie of gij die tafel kunt vastzetten; 2. vestigen; you had better - your son somewhere, gij zoudt
wel doen uwen zoon ergens te vestigen; to - the wavering, de weifelaars tot een vast besluit brengen; 3. vast -,
stevig maken; 4. doen bedaren (het gemoed); 5. doen
bezinken, - zakken; 6. vermoeien; 7. vestigen (in den
handel); 8. uithuwen; 9. regelen, in orde brengen; to the succession to the throne, de troonopvolging regelen;
10. beslissen, uitspraak doen in; 11. vereffenen (eene
schuld, een geschil); 12. afdoen (zaken); I'll - you.'
(gem.) ik zal je spreken ! that last blow -d him, dit was
zijn genadeslag; 13. volkplantingen aanleggen; the
French -d Canada, de Franschen koloniseerden Canada;
14. - on, toeleggen (een jaargeld enz.); 15. (zeev.) uit
het gezicht verliezen (het land); to - messes, baksrol
maken. *-, ow. 1. zich vastzetten, zich vestigen, zich
legeren, zich zetten; the weather-cock has -d to the
south, de weêrhaan heeft zich in het zuiden gezet; my
father -d in that country, mijn vader liet zich in die
streek neder; you are going to - at school, gij zult op
kostschool komen; 2. nederslaan, rusten; let this wine
-, laat dien wijn stil liggen; a government is always thick
before it -s, eene regeering is altoos onrustig alvorens
zij geregeld is; 3. - down, bedaren (van den wind enz.);
4. - to, zich ernstig zetten tot, - aan; 5. zich opstapelen; the roads - after rain, de wegen worden vaster
na den regen; 6. bezinken, werken (van hout); 7. zich
vestigen, huwen; 8. rekeningen -, schulden vereffenen;
he -d with his creditors, hij verstond zich met zijne
crediteuren; I -d with my tailor, ik heb mijnen kleêrmaker af betaald; 9. - on, besluiten (tot); my mind is
-d on it, mijn besluit staat te dien opzichte vast.
*-D, ('-tuld), dw. bn. vastgesteld enz.; zie SETTLE, bw.
en ow. -. bn. 1. vast; a - habitation, een vaste woning;
- habits, ingewortelde gewoonten; 2. geregeld; 3. bedaard; 4. (zeev.) gezet (van den wind). *-DNESS, s. 1.
vastheid: 2. vaststelling, v. * - MENT, s. 1. vestiging; 2.
stelling, v. stand (in de maatschappij), m.; we are all
aiming at a -, wij trachten allen naar een stand in de
maatschappij; 3. huwelijk,o.; 4. huwelijks-, weduwengift,
(recht.) dotatie; 5. volkplanting, kolonie; 6. regeling,
schikking, v.; act of-, akte tot regeling van de (Engelsche) troonopvolging; 7. (schuld)vereffening, v.; 8. (recht.)
domicilie, o.; a - is gained by birth, (recht.) de geboorte
geeft recht op een wettig domicilie; 9. wijding, installatie (van een geestelijke), v.; 10. (kerk.) wijdingsgeschenk,
0. *-R, ('ur), m. 1. volkplanter, emigrant; 2. nieuw gevestigde bewoner, m. -, s. 1. (gem.) genadeslag, knotsslag, m. (ook fig.) afdoend antwoord, o.
Settling, dw. bn. vaststellend enz. *-, s. 1. (het) vaststellen enz.; zie SETTLE, bw. en *ow.; 2. huwelijk, o.; 2.
vaste woonplaats; 4. volkplanting, kolonisatie; 5. (kh.)
schikking, vereffening; - days, rescontre-dagen; 6. oplossing, v. afzetsel, bezinksel, o. 5 -TUB, *-VAT, s. indigokuip, v. *-s, mv. (scheik.) bezinksel, o.
Setts, mv. (zeev.) schroeven, v. mv. klampen, m. mv.
Seven, (sev'-n), bn. telw. zeven. * -EYES, s. negenoog,
o. lamprei (visch), v. *- FOLD, bn. zevenvoudig. * - HILLED, bn. met -, op zeven heuvelen; the - city, de stad
der zeven heuvelen (Rome). * _NIGHT, S. zie SENNIGHT.
*-SCORE, bn. zeven twintigtallen, honderdveertig.
* -TEEN, bn. teiw. zeventien. *-TEENTH, bn. zeventiende.
*-TH, (sev'-nth), bn. zevende. -, s. 1. (het) zevende
(deel); 2. (muz.) septime (zevende akkoord), v. *- THLY,

-li), bijw. ten zevende. 5 -TIETH, ('-tieth), bn. zeventigste. *- TY, bn. telw. zeventig. -, S. mv. de zeventig
(vertalers van het Oude Testament), m. mv.
Sever, (sew'-ur), bw. 1. scheiden (met geweld); to - the
head from the body, het hoofd van het lichaam scheiden;
2. vaneenscheuren, oneenig maken; we cannot be -ed,
wij kunnen niet vaneengescheiden worden; 3. ter zijde
leggen, afzonderen; the wicked shall be -ed from the
good, do boozen zullen van de goeden worden gescheiden.
-, ow. uiteengaan, zich scheiden. *- ABLE, ('-i= bl), bn.
scheid-, deelbaar.
Several, (sew'-e-rul), bw. 1. verscheidene; 2. verschillend,
afzonderlijk; at three - times, op drie verschillende tijden; he taught me the three - ways of doing it, hij leerde
mij cie drie verschillende wijzen het te doen; each of them
had n - existence, ieder hunner had een verschillende
wijze van bestaan; each - house, ieder huis afzonderlijk;
a joint and - bond, (recht.) een solidaire verbintenis
(ieder voor allen en allen voor ieder). *-, s. (w. g.)
afgescheiden plek, v. gemeente-erf, o. * - LY, bijw. bij
respectievelijk. * -ITY, * -TY, (- ul'-i-ti), s. gmv.-zonderlijk,
afscheiding. v. (het) respectieve; to consider in -, respectievelijk in aanmerking nemen; an estate in -, (recht.)
onroerend goed in afzonderlijk bezit. *- IzE, ('-ajz), bw.
onderscheiden.
Severance, (sev'-e-runs), s. (recht.) scheiding, deeling, v.;
the - of jointure, boedelscheiding, verdeeling van gemeen. bezit.
Severe, (si-wier'), bn., *- LY, (' -li), bijw. 1. gestreng; to
be - with, gestreng zijn tegen, - tegenover; to be on, ongeveinsd de waarheid zeggen aan; 2. hard, gestreng;
a - winter, - cold, een gestrenge winter, - koude; 3.
wreed, pijnlijk; a - pain, een verschrikkelijke pijn; a
- trial, een wreede beproeving; a - blow, een harde
slag; a - loss, een treffend verlies; he felt that loss -ly,
hij gevoelde ] evendig dat verlies; he suffered -ly, hij
leed vreeselijk; to be treated (handled) -ly, hard behandeld worden. *...ITY, (-wer'-i-ti), s. (-ies), 1. gestrengheid: 2. hardheid, wreedheid, v.
Severed, (sew'-urd), dw. bn. afgescheiden enz.; zie SEVER.
*...ING, (- '-ing;), dw. bn. afscheidend enz. -, s. (het)
afscheiden enz.; zie SEVER, bw.
Severn, (sev'-urn), s. (aardr.) Saverne (rivier), v.
Sevil, (sev'-il), 5. (aardr.) Sevilla (Spanje), o.
Sevocation, (sev-o-kee'-sjun), s. (het) ter zijde roepen.
Sevruga, (se•-rjoe'-ghe), s. sevruga (soort steur in de
Kaspische zee), v.
Sew, (sju), ow. 1. zie SUE; 2. droog maken, dempen- (een
vijver); 3. (zeev.) op het droge zetten.
Sew, (so), bw. naaien; to - up, innaaien; to - up a
wound, eene wond naaien. * - ED, (sood), dw. bn. genaaid.
-, *bn. (zeev.) geboeid.
Se wel, (sj oe'-il), s. vogel-, dierenverschrikker (werkt.), m.
Sewer, (so'-ur), m. v. nasier, m. naaister, v.
Sewer, (sjoe'-ur), s. goot, sloot, v. *-, m. voorsnijder,
M. 5 -'S-RATE, s. rioolbelasting (tot het schoonhouden
er van), v.
Sewerage, (sjoe -ur-idsj), s. 1. riolenbouw, m. rioleering,
v. rioolstelsel; 2. onderhoud der riolen, o.
Sewing, (so'-ing), dw. bn. naaiend. *-, s. 1. (het)
naaien; 2. naaiwerk, o. *- DESK, s. naaikussen, o.
*- MACHINE, S. naaimachine, v. *- NEEDLE, s. naainaald,
v. * -PRESS, *-FRAME, s. (boekb.) naaibank, v. 5 -SILK,
s. naaizijde, v.
Sewitude, (sjoe' -i-tjoed), s. (recht.) verlichting, v.; zie
('

EASEMENT.

Sewster, (so'- stur), v. naaister, v.
Sex, (seks), s. kunne, v.; the fair -, de schoone kunne;

the female -, the male -, de vrouwelijke -, de mannelijke kunne.
Sexagenarian, (sexs-e-dji-nee'-ri-un), bn.zestigjarig. *-,
m. v. zestigjarige, m. v. *...AGENARY, (seks-edsj'-e-ne-ri),
bn. 1. zestigvoud; 2. zestigjarig. *...AGESIMA, (-e-dsjes'-ime), s. (r. k.) sexagesima (zestigste dag vóór Paschen,
tweede Zondag vóór de vasten), v. -L, ('-mul), bn. uit
zestig bestaande; - fractions, zestigdeelige breuken.
Sexangel, (seks-en'-ghul), s. zeshoek, m. *...ANGLEL
(-en'-ghuld), * ... ANGULAR, (-en'-ghjoe-lur), bn., -LY, bijw)
zeshoekig, zeshoeks. *...DECIMAL, (-des'-i-mul), bn. (w. g..
met zes midden- en tien bovenvlakken (van kristallen).
* ...ENNIAL, (-en'-ni-ul), bn., -LY, bijw. zbsjarig. * ... FID,
('-fid), bn. (plant.) zesklovig, -kepig.

SEX. - SHA.

SHA.

Sexless, (seks'-les), bn. geslachtloos.
Sexlocular, (seks-lok' joe -lur), bn. (plant.) zescellig.
('-tin), s. zesregelig versje, o. -, bn. van de
zesde orde.
!

*...TAIN,

Sextant, (seks'-tent), s. (sterr.) 1. sextant, v.; 2. (meetk.)
boog van 60 graden, m.

Sextary, (seks'-te-ri), s. sextarius (oud. Rom. vochtmaat
= 1 Eng. pint), m. *-, m. zie SACRISTAN. *-, bn. - lands, I

landerijen aan eene kerk toegewezen tot onderhoud van M
den koster. *...TILE, ('-til), bn. (sterr.) zestig [ - raden van
elkander. *...TILLION, ('-til-jun), s. sextillioen (millioen I
in den zesden graad), o.
Sexton, (seks' -tun), m. 1. doodgraver; 2. onderkoster,
klokkeluider, m. *-sHIY, S. doodgraversambt, o.
Sextry, (seks'-tri), s. zie VESTRY.
Sextuple, (seks'-tjoe-pul), bn. zesvoudig. *-, s. (muz.)
zesmaat, V.
Sextus, (seks'-tus), m. Sextus (m. n.).
Sexual, (sek'-sjoe-ul), bn., *-LY, bijw. de kunne -, het
geslacht betreffend, geslachts..., sexueel; - system,(plant.)
geslachts-stelsel (van Linnaeus). *-IST, ('-ist), m. voorstander van de geslachtsleer der planten, m. *-ITY,
(-el'-i-ti), s. gmv. geslachtsafscheiding (van dieren en
planten), v.
,
1
Sforzato, (sfor-zaa'-to), bijw. (muz.) krachtig.
schavuit.
schurk;
Shab, (sjah), s. schurft, v. *-, m. 1.
2. lomperd, m. -, ow. (gem.) knoeien, valsch spelen.
*-BED, ('-bid), dw. valsch gespeeld. -, bn. gemeen,
laag. *-BILY, ('-bi-li), bijw. Zie SHABBY, bn. 5 --BINESs,
('-bi-nes), s. 1. gmv. armzaligheid, v.; 2.ellendig uitzicht,o.
* -BY, ('-bi), bn. 1. gescheurd, armoedig (van kleêren); a
- coat, een versleten jas, - rok; - genteel cloths, fijne {
doch afgedragen kleederen; shabbily dressed, armoedigge- !
kleed; 2. nietig, gemeen, laag, ordinair; a - fellow, een !
gemeene kerel; - conduct, laag gedrag; it is very - of '
her not to come, het is alles behalve mooi van haar niet
te komen; he behaved shabbily, hij gedroeg zich gemeen.
Shabrack, (Sjeb'-rek), S. (rijsch.) zadeldek, o.
Shack, (sjek), s. 1. (leenr.) weiderecht; 2. zwijnenvoeder,
0. *-, m. landlooper, vagabond, m. *-, ow. weiden,
grazen (op het stoppelveld).
Shackle, (sjek'-ul), S. 1. (landb.) stoppels. m. mv.; 2.
(inz. meervoud) boei. v. boeien, v. mv.; hand -, handboeien, paternosters; 3. voetbeugel: 4. beugel; 5. schalm,
m.; port -, geschutpoort, -ring, splicing -, sluitschalm.
*-BOLT, S. ringbout, m.
Schackle, (sjek'-ul), bw. 1. boeien, ketenen; opsluiten
(in boeien, in vestingen); 2. (fig.) hinderen, den voet
dwars zetten. *-D, ('-kuld), dw. bn. geboeid. *...ING,
dw. bn. boeiend.
Shad, (sjed), s. elft (visch), v. 5 -DOCK, ('-duk), s. 1.

I

1

I

(plant.) pampelmoes (Indisch oranjeboompje), v.; 2. In-

dische oranje-appel, m.
Shade, (sjeed), s. 1. schaduw, v.; to sit in the -, in de
schaduw zitten; to throw into the -, (fig.) in de schaduw
zetten, overschaduwen; 2. duisternis, v.; 3. lommer, o.;
4. kluis, v.; may I content me with an humble -, moge I
mijne nederige kluis mij altoos tevredenheid schenken; ;
5. (schild.) schaduw, v. donker, o.; degrees and -s, af- 1
wisseling van licht en bruin; 6. schakeering, tint, v.; I
(fig.) this cloth is afiner - than that, dit laken is ietwat !
fijner dan dat; a - more, iets of wat meer; 7. sombere
tint, v.: 8. lichtscherm. o.; paper -, papieren lichtscherm; glass -. glazen kap (op een lamp); 9.matglas; ,
10. (soort) vrouwenkapsel, o.; 11. schim (van afgestorvenen), v ; the flitting -, de vluchtige schim; the - of
my forefathers, de schimmen mijner voorvaderen; the -s !
below, het schimmenrijk. *-, bw. 1. Le-, omschaduwen,
belommeren; to - the eyes, een hand voor (boven) de
oogen houden; 2. omkransen; the laurel of victory -d
his brow, de lauwer der overwinning omkranste zijne
slapen; to - and protect one, iem. huisvesten en beschermen; 3. dekken. verbergen; find me a place to - my
head, wijs mij eens plaats waar ik mijn hoofd kan verbergen; 4. (schild, en
.k.) schaduwen. -D, ('-id), ;
dw. bn. beschaduwd enz.; zie SHADE, bw. *-R, ('-ur), 1
m. v. beschaduwer, -ster, m. v. 5 ...ILY, ('-i-li), bijw. ;
met -, onder schaduw. 5 ...INEss, ('-i-nes), s. schaduw- !
achtigheid; lommerrijkheid, v. *...ING, dw. bn. be- s
schaduwend enz. -, s. (het) beschaduwen enz.; zie
SHADE, bw.
Shadow, (shed'-o), s. 1. schaduw. v.: the dog and his -,
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de hond en zijne schaduw; right -, slagschaduw; versed
-, omgekeerde schaduw; 2. duisternis; 3. schim, v.;
man is but a -, de mensch is slechts een schim; 4. vergeten schuilhoek, m.; zie SHADE; 5. (fig.) bescherming,
v.; under the - of thy wings, onder de schaduw uwer
vleugelen; 6. onafscheidelijke vriend, - gezel, - gezellin,
m. v.; sin and her - death, de zonde en hare gezellin de
dood. *-CASTING, s. schaduwwerping, v. *- GRASS, S.
boschgras, o. 5 -LESS, bn. schaduwloos.
Shadow. (shed'-o), bw. 1. schaduwen, belommeren; 2. (fig.).
dekken, beschutten, beschermen; 3.zinnebeeldig voorstellen; the sacrifice of the pascal lamb -ed that of Christ, het
offeren van een paaschlam verbeeldde dat van Christus.
*-ED, dw. bn. geschaduwd enz.; zie SHADOW. * -ING,
dw. bn. schaduwend enz. -, s. (het) schaduwen enz.; zie
SHADOW, bw. 5 -Y, bn. !. schaduwrijk, lommerrijk; 2. beschaduwd, duister; 3. schijnbaar,vluchtig; 4. zinnebeeldig.
*- INESS, s. schaduwrijleheid, lommerrijkheid, v.
Shadrach, (sjee'- drek), s. (ijzersm.) slecht gesmolten
massa, v.
Shady, (sjeed'-i), bn. zie SHADOWY.
Shafe, (sjef'-ful), ow. hinken. *-R, ('-ur), m. v. linker,
hinkster, m. v.
Shaft, (sjaaft), s. 1. pijl, m. schicht, v.; to let fly -, to
dart -, to shoot a -, een pijl afschieten, - werpen; the
-s of envy, (fig.) de pijlen van den nijd; 2. schacht
(eener zuil, lans, pen), v.; 3. (wag.) dissel, m. lamoen;
4. (bk.) uitstekend eind (van een schoorsteen), o.; 5.
(toren)spits; 6. (mijn.) schacht, v. put, m.; exhausting --,
graafput; downcast-, luchtkoker; working-,werkschacht;
to sink a -, eene schacht boren; 7. (stoomw.) boom, m.
as, v.; - of a fly-wheel, boom van een wentelrad; crank
-, askruk; driving -, bewegende as; eccentric -, exeentriek-as: middle -, hoofdas; - of valve motion. as der
stoomsehuifbeweging; paddle -, wiel-as; rocking -,
slingerende as; starting -, aanzet-as; vertical -, loodrechte -, verticale as; way -, motion -, stoomschuifas;
8. (zeev.) kleine mast, m.; 9. peil-, boorgat, o.; 10. (plant.)
judasboom, m. * -BAR, s. disselarm, m. *-HORSE, S.
(rijsch.) paard aan den disselboom, o.; off - horse, bij de-handsch-paard. 5 -ivAN, m. mijnwerker, m.*-SLTERE,.
s. (ontl) pijlnaad (der hersenpan), ni.
Shafted, (sjaaft'-id), ho. geschacht, met een schacht
enz.; zie SHAFT, S.
Shaftment, (sjaaft'-ment), s. span (maat van zes duim
ongeveer), v.
Shag, (sjegh), s. 1. ruigte, v.; t/te - of his body, de
haartjes van zijn lichaam; 2. pluis, duffel, o.; 3.
karot (tabak), v.; 4. krulhond. m.; 5. zeeraaf (vogel), v.
*-, bn. harig, ruig. *-BAG, m. lomperd, m.
s. walnoot, v. *-HAIRED, bn. met ruige haren, met kroeshaar. * -EARED, bn. met harige ooren.
Shag, (sjegh), bw. 1. ruig -, harig maken; 2. bespikkelen;
3. vaneenrijten. -GED, ('-id), dw. bn. ruig gemaakt.
*-GY, ('-ghi), bn. 1. ruig, harig; - manes, ruige manen

(van een paard); the - hill, de begroeide heuvel: -ged
with. thorns, met doornen dichtbewassen; 2. gespikkeld
(van tabak). 5 -GFDNESS, 5 -GIlnESS, s. ruigte, harigheid, v.
Shagreen, (sje-ghrien'), bn. en bw. zie CHAGRIN.
s. zeerog (visch), v.
Shagreen, '(sje-ghrien'), bw. sagrijnen, tot sagrijnleder
maken. 5 -ED, (-ghriend'), dw. bn. gesagrijnd.
Shah, (sjao). m. schach (vorst van Perzië), m.
Shaik, (sjeek), zie SHEIK.
Shail, (sjeel), ow. zijwaarts loopen.
Shake, (sjeek), s. 1. schok, ruk, m.; give the table a -,
geef een ruk aan de tafel; he replied with a - of the head,
hij antwoordde het hoofd schuddend; a - of the hand,
een handdruk; in a -, (fig.) in een omzien; Ishallbethere
in a -, in eon omzien ben ik er; no great -s, het heeft
niet veel om het lijf; 2. scheur (in hout), v.; 3. (muz.)
cadans, v. triller, m. *-s, mv. duigen (van vaten), v. mv.
5 -DOWN, s. beddestroo, o. 5 -> oaK, s. hooivork, v.
Shake, (sjeek)., bw. onr. (vt. shook, vdw. shaken), 1. schokken, schudden; to - hands with (together), elkander dc.
hand geven; to - the fist rt one, iem. met de vuist
dreigen; 2. doen daveren. w.r,ukelen; the thunder -s the
very walls, de donder doe., cie muren zelven daveren;
nothinq shall - my resolut on. niets zal mijn besluit doen
wankelen; to - the sails, hen wind uit de zeilen nemen;
3. (muz.) cadanceeren: 4. (niet bi( woorden), to - down
(of), naar beneden -. afschudden; to - one off. zich
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schande ! 3. schande, oneer, schandelijkheid, v. smet,
iemand van den hals schuiven; to - in, schuddend inm.; he wept over his daughter's -, hij stortte tranen over
brengen; to - out, uitschudden, uitkloppen; to - out
de schande zijner dochter; o -- to men, schande over de
a reef, (zeev.) een rif uitsteken; to - up, opschudden.
menschen; to be the - to one's country, de schande van
*-, ow. 1. schudden, beven; the walls -, de muren
zijn land zijn; to put to -, tot schande brengen; to cover
schudden; to - with fear, van angst beven; I - all
with -, met schande overdekken, - overladen; to take
over, ik sidder over mijn geheel lijf; 2. (zeev.) loslaten
- to one's self, zich schamen; to the - of, tot schande
(van planken); 3. (zeev.) stampen. *- N, (sjeekn), dw. bn.
van. f -, bw. 1. beschamen, doen blozen; to - one out
geschud enz.; zie SHAKE; - timber, gescheurd hout.
of,
iem. doen blozen over; 2. onteeren, oneer aandoen,
*-R, ('-ur), m. v. 1. schudder, -ster, m. v.; 2. zie
schandvlekken. *-, ow. zich schamen. *- D, (sjeemd),
QUAKER. -, S. 1. pauwenduif, v.; 2. trilgras, o. *...ING,
dw. bn. be-, geschaamd enz.; zie SHAME, bw. en ow.
dw. bn. schuddend enz. -, s. 1. (het) schudden enz.;
Shamefaced, (sj eem'- feest), bn., *- LY, bijw. beschaamd,
zie SHAKE, bw. en ow.; 2. schudding, v. schok, m.
beschroomd. 5 -NESS, s.gmv.beschaamdheid,beschroomdShako, (sjek'-o), s. sjako, soldatenhoed, m.
hemd, v. *...FUL, ('-foal), bn., -LY, bijw. schandelijk,
Shakspear, (sjeek'-spier),m.William Shakspear (Engelsch
onteerend. -NESS, S. gmv. schandelijkheid, v. *...LESS,
dichter 1564-1616). * - IAN, (- spi'-ri-un), bn. Shakspearibn., -LY, bij w. schaamteloos, onbeschaamd. -NESS, s.
aansch.
schaamteloosheid, onbeschaamdheid, v. 5...PaooF, bn.
Shaky, (sj eek'-i), bn. 1. gebarsten, gescheurd, getrokken
(Shale.) ongevoelig voor schande.
(van hout); 2. onpleizierig, onwel; I am getting rather -,
Shamer,
(sjeem'-ur), s. die -, dat schande aandoet, - beik voel mij oud worden, ik begin in te zakken.
schaamd maakt. 5 ...ING, dw. bn. 1. beschamend enz.;
Shale, (sjeel), s. 1. schil, v. dop; 2. schilfer, m.; 3. (aluin -)
2. schande aandoend.
lei, v. *-, bw. schillen; Zie SHELL.
Shall, (sjel), hulpw. toekomende tijd, zie sHOULD; zul Shammbrie, (sjem'-bri), s. (jag.) africhtzweep, v.
moeten, behooren; we will go, but you - not go, wij-len, Shammer, (sjem'-ur), m. bedrieger, fopper, m.
zullen gaan, maar gij zult (moet) niet (gaan); in three Shammy, (Sjemn' -i), *...Moy, ('-oj), s. zeemleder, o.
days you - have an answer, binnen drie dagen zult gij Shamois, (sja- moa'), s. 1. gems, v.; 2. gemsleder, o. *-,
bn. gemslederen.
antwoord hebben; I am determined she - have no cause
to complain, ik heb vast besloten haar geen reden tot Shampoo, (sjem- poe'), bw. wrijven. (na een bad). *- ED,
('-id), dw. bn. gewreven. 5 -ING, dw. ba. wrijvend. -,
klachten te geven; stay, you - be at home, blijf, zeg
s. (het) wrijven.
dat gij tehuis zijt; ever thou shalt have my contempt,
eeuwig zal ik u verachten; she - have her own way, zij Shamrock, (sjem' -rik), s. 1. (plant.) klaver, v.; 2. klaverblad (zinnebeeld van Ierland), o.
mag doen wat zij verkiest; inevitably ihou shalt die, gij
moet onvermijdelijk sterven; provided he - go, mits dat Shank, (sjenk;, s. 1. been, o.; spindle --s, spillebeenen;
2. scheenbeen, o.; 3. been-, schoorsteen, sleutelpijp; 4.
hij ga; to give orders that it - be done, bevelen geven
(zee'.) schacht (van een anker),v.vierkant(van een riem),
dat het gedaan worde; he expects he - be back in
o.; 5. steel, stengel, m. stang, v.; 6.ongesnoeide wijngaard;
time, hij denkt bijtijds terug te zijn; - men, so very
7. (drukk.) corpus, m.; 8. -s, mv. (soort) Oostind. schelwicked, be cheerful? hoe kunnen zoo diep verdorven
pen, v. mv. * - APPLE, s. kortstelige appel, court-pendu,
menschen blijdschap gevoelen? to be at - I, - I not, to
m.
-En, bn. met beerven, - stengels enz.; zie SHANKS.
be at still I, - I, to stand still I, - I, besluiteloos zijn.
"-ER, ('-ur), s. (gen.) sjanker, syphilitische zweer, v.
Shalloon, (sjel-loen'), S. (kh.) fijne serge, v.
* -LIN SAND, S. (delfst.) zandsteen, m. * - PAINTER, S.
Shallop, (sjel'-up), s. 1. sloep, v.; 2. tweemaster, m.
(zeev.) rustlijn, v.
Shallot, (sje-lot'), SHALOTE, (sja-loot'), s. (plant.) sjalot, v.
Shallow, (sjel'- o), s. (zeev.) 1. klip, zandbank; 2. on- Shanscrit, (shun'-skrit), s. zie sANSCRIT.
diepte, v. *-, bn., * - LY, bijes. 1. ondiep; 2. zwak, mat; Shan't, (sjaant), verk. van shall not, zal -, zullen niet.
3. (fig.) beperkt (van verstand). * -BRAINED, bn. zot, be- Shanty, (Shen'-ti), bn. (w. g.) vroolijk. *-, s. (-ies), woudhut (Amerika), v. *...TY, bn. opgedirkt.
perkt. * -HEADED, * -PATED, bn. zwak van hoofd, - van
hersenen. *-MINDED, bn. zwak van gemoed. *- NESS, S. Shape, (sjeep), s. 1. vorm, m. gedaante; 2. gestalte, v.;
a
beautiful -, een fraaie gestalte; an awkward -, een
. (het) ondiepe; 2. (het) beperkte (van verstand enz.).
linksche houding; 3. voorbeeld, o.; 4. (gem.) wijze, hoe-SEARCHING, bn. oppervlakkig zoekend.
danigheid, v.; 5. (zeev.) beloop (van een schip); 6. (kh.)
Shallow, (sjel'-o), bw. ondiep maken.
kantenlint, o.; -s for gloves, handschoen - vormen.
Shalm, '(sjaam), s. schalmei, fluit, v.
* -LESS, bn. 1. vormloos; 2. wanstaltig. -NESS, S. 1.
Shalstone, (sjel'-stoon), s. spaath in platte stukken, o.
vormloosheid; 2. wanstaltigheid, v. *- LINESS, (' -li-nes),
Shalt, (sjelt), (2e p. enk. v. SHALL), zult.
S. welgemaaktheid, v. *- LY, (' -li), bn. welgemaakt, symShaly, (sjee' -li), bn. schil -, schilferachtig.
metrisch. *-s5ITH, m. (spott.) gymnastiekmeester, orthoSham, (sjem), S. 1. veinzerij, logen, v. bedrog, o.; 2. foppedist, m.
perij , v.; it 's all a -, het is altemaal fopperij; 3. val
mouw, v. - kraag, m. *-, bn. 1. geveinsd, valsch,-sche Shape, (sjeep), bw. onr. (vdw. shaped en shapen), 1. vormen, scheppen, maken; I am not -d to, ik ben niet
nagemaakt, onecht; 2. schijn...; 3. voorgegeven. *-FIGHT,
S. spiegelgevecht, o. *- GUN, s. houten kanon, o. banggemaakt om; they were vulgary -d, zij hadden een gemeen (alledaagsch) voorkomen; 2. fatsoeneeren; to - a
maker, m. *- MARRIAGE, s. schijnhuwelijk, o. *- PORT, S.
bonnet, - a grown, een (vrouwen)hoed -, een kleed maken:
(zeev.) geschilderde geschutpoort, v. 5 -QUARREL,S. schijn
he -d his language to, hij wijzigde zijne taal naar; I
ruzie, v. * -TRUCE, * -PEACE, S. schijnvrede, m.-twis,m.
gave
him some advice - to his conduct, ik gaf hem eeniSham, (sjem), bw. en ow. 1. veinzen, namaken, comedie
gen raad waarnaar hij zich te richten had; 3. (zeev.)
spelen; to - Abraham, (spr.) zich ziek houden; 2. beopgeven, richten (den koers). *-, ow. passen, behooren.
driegen, foppen; spotten; he -med his mummeries upon me, hij
*-D, (sjeept), *- N, (sjeep'n), dw. bn. geschapen enz.;
deed mij al zijne kwezelarijen voor goede munt opnemen;
zie SHAPE. * -MACHINE, s. ronddraaiende schaafbank,
to - one into the belief that, iem. doen gelooven aan...,
v. * ... ING, dw. bn. scheppend enz. -, s. (het) scheppen
- dat...
enz.; Zie SHAPE, bw. en ow.
Sharron, (sjem'-un), m. sjamon (Siberisch toovenaar,
- priester), m. *- ISM, s. gmv. sjamonisme (afgoden Shapes, (sjeeps), -s. 1. (spott.) opgedirkt nufje, pronk stertje, o.; 2. vormlooze klomp, m. vormloos blok, o.
-dienstr
Siberische volken), o.
Shamble, (sjem' -bul), S. scharrelende loop, m. *-, ow. Sharavaries, (shee-re-wer'-ies), s. mv. (rijsch.) broek, v.
scharrelen, wankelen. *- D, ('-bend), dw. gescharreld, Shard, (sjaard), s. 1. schaarde, kerf; 2. scherf; 3. schelp,
v.; 4. eierdop, m.; 5. rog (visch), v.; 6. (plant.) steel, m.
gewankeld.
buis, v. *- BORN, bn. (dicht.) op platte vleugelen geShambles, (sjem'-buls), s. mv. 1. vleeschbank, vleeschdragen. *_COBALT, S. (delfs.) massief arsenicum, o.
houwerij; 2. slachtplaats, v. (ook fig.).
* -ED, ('-id), bn. 1. met buisvormige vleugels; 2. hardShambling, (sjem'-bling), dw. bn. scharrelend, wankeschalig.
lend. *-, s. (het) scharrelen.
Shame, (sjeem), s. 1. schaamte, v.; to be lost (dead) to all Share, (sjeer), s. 1. deel, o.portie, v.; scheepspart, o.;to have a
- in the profits, een deel inde winst hebben; she is possessed
-, ongevoelig -, onvatbaar voor alle schaamte zijn; to
of no small - of wit, zij bezit niet weinig vernuft; this
cry for -, uit schaamte weenen; to die with -, van
felt to my -, dit viel mij ten deel, dit was mijne portie;
schaamte sterven; 2. schande, v.; a burning -, een ver
to go -s with, deelen met; the lion's -, (fig.) het leenschande; for - ! fie for - ! foei! welk een-foeiljk
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wendeel (onrechtmatige verdeeling); to come in for a -,
scherpe; 5. hevigheid; 6. pijnlijkheid; 7. bitterheid; 8.
zijn deel hebben (krijgen) van; 2. (kh.) aandeel. o. actie,
scherpzinnigheid, v. vernuft, o.
v.; personal -, aandeel op naam; transferable -, aandeel Shash, (sjesj), zie SASH. *-TER, (-'tur), *- TRA, s. cásaan toonder; railway -s, spoorweg-aandeelen, - actiën; - in
tra (heilig boek -, boek over kunsten en wetenschappen
bank-stock, bankactie; 3. dividend, o.; 4. inleg, m.; 5. (anti.)
der Hindoes), v.
schaamdeel, o.; 7. ploegschaar, v. *- BONE, S. (ontl.) Shatter, (sj et'ur), s. stuk, brok, o. splinter, m. scherf,
schaambeen, o. * -HOLDER, m. (kh.) aandeelhouder, m.
V. * -BRAINED, * -PATED, bn. 1. (gem.) verward (van
-wooD, *- WORT, s. (plant.) kruisdistel, m. sering, v.
zinnen); 2. zinneloos, krankzinnig.
Share, (sjeer), bw. 1. doelen, verdeelen; - that between Shatter, (sjet'-ur), bw. 1. verbrijzelen, verpletteren (ook
you, verdeelt dat onder u. - onder elkander; 2. verdeefig.); 2. verbreken; 3. beschadigen, havenen; 4. ver
len aan; 3. onder elkander verdeelen; 4. stuk snijden;
verbrijzelen, uiteenvallen. *- ED,-stroien.*,w
the -d visage hangs on either side, de stuk gesneden
('-turd), dw. bn. verbrijzeld enz.; Zie SHATTER. * -ING,
wangen hangen aan weerskanten af; the steel will - his
dw. bn. verbrijzelend enz.; with a - crash, met een
side, het staal zal zijne zijde doorboren. *-, ow. deel
verpletterend gekraak. -, s. (het) verbrijzelen enz.; zie
hebben in; to - and - alike, gelijk op deelen. 5 -D, (sjeerd),
SHATTER, bw. en ow. 5 -Y, (' -i), bn. 1. bros, los; 2. dun.
dw. bn. gedeeld enz.; Zie SHARE. *-R, ('-Ur), m. V. 1. Shave, (sjeev), s. 1. (kuip.) dissel; 2. zoetvijl, v.
* -GRASS, S. (plant.) schaafgras, o.
deeler, verdeeler, -ster; 2. deelhebber, -ster; 3. deelgenoot, participant, m. v.; joint -, (recht.) mede-gereclltig- Shave, (sjeev), bw. onr. (vdw. shaved en shaven), 1. maaide; to be - in a bankrupt, bij een faillissement betrokken
en snijden; a lawn -n with the scythe, een dreef door
zijn. *...ING, dw. deelend enz. -, s. (het) deelen enz.
de zeis glad gemaaid; 2. scheren (den baard, de wol);
Shark, (sjaark), s. 1. haai (visch); 2. (fig.) (gem.) tolgaarto - one's self, zich (zelven) scheren; get yourself -d,
der; 3. tafelschuimer, vreter; 4. oplichter, m.; 5. oplichhave yourself -d, laat u scheren; 3. schaven, duigQn;
terij, .v. *-Hoox, S. (zeev.) haaihaak, harpoen, m.
4. afsnijden, snoeien (papier); 5. licht -, even aanraken.
Shark, (sjaark), ow. 1. oplichten, dieverij plegen; he lives
beroeren; to - the deep, langs de zee afglijden; 6. (fig.)
by -ing, hij leeft van oplichterijen; he -ed out of the
uitschudden, plukken, afronselen (geld); 7. (kh.) snijden
business, hij onttrok zich door eene gemeene list aan
(met courtage enz.); 8. to - of, afscheren enz. *-, ow.
de zaak; 2. pennelikken, tafelschuimen. *-, bw. azen op,
zich den baard scheren. 5 - GRASS, s. schaafgras, schaaf
samenrapen. *- ED, (sjaarkd), dw. bn. oplichterij ge5 ...ING, dw. bn. scherend enz. -, s. 1.-stro,.
pleegd. *- ER, ('-ur), m. 1. tafelschuimer; 2. oplichter,
(liet) scheren enz.; zie SHAVE, bw.; 2. (timm.) krul.
m. -ING, dw. oplichtend enz. -, s. (het) oplichten
v.; it fits to a -, het past precies, - op een haar;
enz.; zie SHARK, bw. en ow.
3. boorsel, snoeisel, o. -BASIN, -insH, s. scheerbekken,
Sharp, (sjaarp), s. 1. (muz.) kruis, o.; 2. puntig wapen, 1
0. -BOX, -CASE, S. scheerdoos, v. -BRUSH. S. scheerscherp, o. t -, bn., ° - LY, bij w. 1. scherp, snijdend;
kwast, m. je, 0. -CLOTH, s. scheerdoek, m. *- D, *--N,
- instrument, snijdend werktuig; - edge, scherpe kant;
bn. geschoren enz.; zie SHAVE. 5 -XNIFE, s. scheermes, o.
to grind -, scherp slijpen, aanzetten; a - tongue, (fig.)
* -LING, s. geestelijke met geschoren kruin, (spott. gem.)
een scherpe tong; 2. puntig; 3. spits; 4. kantig; 5. snijpaap, m. *- R, ('-ur), m. v. 1. scheerder, -ster, m. v.
dend (van de lucht); 6. bits, snijdend, scherp (in woor2. barbier; 3. list ige vos; 4. viller; 5. (gem.) melk
den); you were somewhat - witli him, gij spraakt hem
knaap, m. 5 -TUB, S. (boekb.) bak, m.
-bard,
®enigszins bits aan; to answer in a - tone, op een Shaw, (sjao), s. 1. schaduw, v. lommer, o.; 2. beschascherpen toon antwoorden; 7. prikkelend; a - sauce,
duwde plaats, v. 5 -FOWL, s. houten papegaai, ni.
een pikante saus; 8. levendig, schitterend; a - eye, een Shawl, (sjaal), s. omslagdoek, m. sjaal, v. *- GOAT, S.
helder oog; - light, scherp licht; 9. waakzaa ok Thibetaansche geit, kameelgeit, v.
after him, houdt hem goed in het oog; keeping a---- --eyeon Shawm, (sjaom), s. zie SHALM.
the cad, al de bewegingen van den geleider goed in het Shaws, (sjaos), s. mv. - of flax, vlasschaafsel, o.
oog houdend; to keep o - look out, oog ir 't zeil hou Shay, (sjee), zie CHAISE.
geweldig, vinnig; a - contest, een innig ge--den;10. She, (sjee), p. vnw. vr. 3e p. zij. *-, s. (oudt.) vrouw;
vecht; a - knock at the door, een harde slag op de deur;
the -'s of Italy, de Italiaansche vrouwen; I would not
11. snel; a - run, een harde loop; 12. barsch, plotsedo it for the best - that ever lived, ik zou het niet doen
lin g; to turn - round the corner, eensklaps zich om den
voor de beste vrouw die ooit leefde. *-, bn. (voorvoeg
hoek wenden; 13. listig, sluw; a - man of business, een
aanduiding van het vrouwelijk geslacht, als:-selto
man doortrapt in de zaken; a - feller.•, een sluwe kerel;
she-goat, geit; she-ass, ezelin; she - cousin, nicht, enz.).
14. scherpzinnig, verstandig; 15. levendig, opgewekt; 16. Sheading, (sjie'-ding), s. district op het eiland Man, o.
doordringend; a - cry, een doordringende gil; a - Sheaf, (sjief), s. (-yes), 1. bundel, m.; 2. schoof, v.; top -,
crack, een hard (scherp) gekraak (can ijs enz,); 17.
cap -, bovenste schoof; 3. (stoomw.) drijfrol; 3. (zeev.)
wreed, hard; to trim all -, de zeilen scherp bij den
schijf van een blok, v. *-, bw. in -, tot schooven binden.
wind zetten; 18. scherp (van boeg). 0 -BOTTOMED-BOAT,
*-MAN, m. wisselruiter (die ter wille van een ander
scherpe sloep, v. C-EDGED, bn. 1. met scherpen kant; 2.
wissels accepteert), m. 5 -Y, bn. uit schooven -, uit bun(bk.) scherphoekig. * - EYED, * -SIGHTED, bn. scherp
dels bestaand.
*-FLOORED, bn. scherp gebouwd. 5 -HOE, s.-ziend.
Sheaf, (sjiel), bw. (Shak.) schillen, doppen.
distelhaak, m. *- IRON, s. (zeev.) kalfaatijzer, 0.
Shear, (sj ier), s. 1. scheertijd, m.; 2. schering, v.; 3. a slareep
ED, bn.
of one -, eenjarig schaap. *-s, mv. 1. groote schaar, v.;
bn. scherp van kiel. * -POINTED, bn. (plant.) spits,
stekelig. * - SET, bn. 1. met spitse tanden; 2. (fig.) hon2. (het) gelijkende naar een schaar. * -BILL, S. zie RAZORBILL. * -GRASS, s. ( plant.) paardenstaart, m. *-MAN, m.
gerig, gulzig, gretig. *-SHOOTER, M. scherpschutter, m.
*- TRIMMED, bn. (zeev.) scherp bij den wind. *-VISAGED,
lakenscheerder, m. * -STEEL, s. cementatie-staal, o.
bn. met puntig -, beenig aangezicht. *- WIND, s. (zeev.)
*-WATER, stormvogel, m.
schrale wind, M. 5 -WITTED, bn. geestig, vernuftig, Shear, (sjier), bw. onr. (vdw. sheared, shorn), 1. scheren;
scherpzinnig.
2. kort -, glad afsnijden, afmaaien; 3. (fig.) berooven;
to be shorn, beroofd -, ontbloot zijn (van). *-, ow. zie
Sharp, (sjaarp), bw. en ow. 1. scherpen, slijpen; 2. fopSHEER. * -E, S. Zie SHARD. * -ED, (sjierd), dw. bn. gepen, oplichten; 3. (muz.) hooger zetten. 5 -ED, gescherpt.
*-ER, ('-ur), m. oplichter, bedrieger, sluwe vos, m.
schoren. *- ER, ('- ur), m. scheerder, -ster (van schapen).
* -ING, dw. bn. scherend. -, s. 1. (het) scheren; 2.
Sharpen, (sjaarp'-un), bw. 1. scherpen, aanzetten. slijpen;
to - a knife, een mes slijpen; to - the wit, (fig.) het
schering, V. -s, mv. scheerwol, v. * -TIME, S. scheer
vernuft scherpen; to - the appetite, den eetlust prikkeschapen), m.
-tijd(er
len; 2. puntig maken; 3. aanzetten, levendig maken; Shearling, (sjier'-ling), s. ééns-geschoren schaap, o.;
to -- the sight, het gezicht verscherpen; 4. (zeev.) knijpen
-s, huiden van eéns-geschoren schapen, v. mv.
(den wind). *-, ow. 1. scherper worden; 2. verzuren. Shears, (sjiers), s. 1. groote -, ijzerschaar enz., v.; zie
-ED, dw. bn. gescherpt enz.; zie SHARPEN, bw. * - ING,
SHEAR; 2. uitgespreide vleugelen, m. mv.; 3. zie SHEERS;
dw. bn. scherpend enz.
4. ouderdom der schapen, m.
Sheat, zie SHEET. 5 -FISH, s. makreel (visch), m.
Sharping, (sjaarp'-ing), s. stekelbaars, m.
Sharpner, (sjaarp'-nur), m. V. scherper, slijper, -ster, m. v. Sheath, (sjieth), s. 1. koker, m. foedraal, o.; 2. scheede,
v.; 2. vleugelschild (van insecten). o. *-BILL, s. schildSharpness, (sjaarp' -nes), s. 1. scherpte; 2. puntigheid;
vogel, m. *--FISH, S. schildvisch, m. 5 -MAKER, m.
3. gestrengheid, hardheid, v.; 4. (het) bijtende, zure,
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*-DAVID, S. (zeev.)loefbalk,m. *-DRAwIN G,s.(zeev.)teekening -, v. profiel van een schip, o. *- HooK, s. (zeev.) enterdreg, v. *- HULS, s. (zeev.) marslichter, m. oud vaartuig,
0. *-LASTING, s. (zeev.) naaiing om de horens der
bokkebeenen, v. * - LINE, s. (zeev.) 1. profiellijn; 2..
jaaglijn, v. - kabel, m. * - PLAN, S. (zeev.) lange teekening, V. 4-PLANK, S. (zeev.) potdeksel, 0. * -RAIL, S.
*(zeev.) potdeksellijst, v. * -STROKE, s. (zeev.) striem, m.
*- THURSDAY, S. (r. k.) Witte Donderdag, m. * -WHALE,
S. (zeev.) bovenberghout, o.
to - acrid humors, zure vochten dekken, verbeteren; Sheer, (sjier), bn. en bijw. 1. zuiver, echt, louter, enkel;.
- nonsense, louter onzin; - goodness, zuivere goedheid;
6. (zeev.) verdubbelen, voeren; to - with felt, met vilt
- necessity, enkele behoefte, - armoede; out of - love,
bekleeden; 7. (zeev.) een hoepelrand leggen (om een
uit pure liefde; 2. dun, teer. *-, ow. (zeev.) 1. rollen,
schip). * - ED, ('-id), dw. bn. weder opgestoken enz.; zie
gieren, afvallen; 2. (met bijwoorden en voorz.), to SHEATHE, bw. -, bn. Zie VAGINATED. * -ER, ('-ur), m.
m.
*
ING,
voorziet,
wenden; to - alongside, langs wenden; to - close
dw.
bn.
weder
scheede
about,
een
die van
aboard of, aan boord klampen; to - off, afhouden, afopstekend enz. -, s. 1. (het) weder opsteken; zie
zetten; - off! zet -, houd af! (fig.) - off yourself and
SHEATHE; 2. (zeev.) verdubbeling, beplanking, spijker you '11 see that she '11 come again, houd u onverschillig
huid, v. -NAILS, s. mv. huidspijkers, m. mv. -PAPER,
en gij zult zien, zij keert tot u terug; to - off, zich uit
s. voêrpapier (onder de koperhuid), 0. *-LESS, bn. 1.
de voeten maken; he -ed of from, hij verwijderde zich
uit de scheede, bloot, blank (van een zwaard), 2. zonder
in haast van; to - to, bijliggen, bijdraaien; to - up,
koker. *- Y, (' -i), bn. scheede-, kokervormig.
Sheatree, (sjie'-trie), s. boterboom, m.
alongside, zich boord aan boord leggen (met). *- ED,
(sjierd), dw. bn. afgevallen enz.; zie SHEER, ow.; moon
Sheave, (sjiev), S. (zeev.) blokschijf, v. *- HOLE, s. 1.
- ship, hoog opgebouwd schip; straight -, laag op het
schijfgat, o.; 2. houvast, m.
water. * -ING, dw. bn. afvallend nz. -, s. (het) afSheave, (sjiev), bw. samenvoegen; zie SHEAF. *-D, bn.
(Shak.) van stroo, stroo...
vallen enz.; zie SHEER, ow. *- LY, bijw. op eens, geheel
en al, ten eenenmale. *-s, mv. (zeev.) bokkebeenen, o.
Sheeklaton, (sjek'-le-tun), s. (soort van) goudleder, o.
She'd, (sjid), (vork.) she had, zij had; she would, zij zonde.
mv. *- STEP, S. spoorstuk, o.
Shed, (sjed), S. 1. luifel, 2. hut, stulp, v.; my humble Sheet, (sjiet), s. 1. vlak, o.; - of water, oppervlakte,
-, mijne nederige kluis, 3. werkplaats, v.; the blockwatervlakte; - of flame, breede vlam; -s of lightning,
maker's -, (zeev.) de blokmakerij. *--, bw. onr. (vt. en
sterke bliksemstralen; 2. beddelaken, o.; winding -, lijk
vel -, blad (papier), o.; book in -s, boek in-kled;3.
vdw. shed), 1. storten, vergieten; to - blood, blood verscheedenmaker, m. * -RAZOR, S. orgelpijp (insect), v.
*- SCALE, S. (plant.) bladvlies, o. *- sclssoRs, s. mv.
foedraal-schaar, V. *-wING, S. schildvleugel (van insecten), m. *-wIn GED, bn. schildvleugelig.
Sheath, Sheathe, (sjieth), bw. 1. weder opsteken (in
eene scheede, in een koker); 2. intrekken; the leopard
-s his claws in the skin of his toes, de luipaard trekt
zijne klauwen binnen de huid zijner pooten terug; 3.
insteken (van een dolk enz.); 4. met eene scheede -, met
een koker voorzien; 5. - up, (gen.) dekken, inwikkelen;

gieten; to - tears, tranen storten; to - venom, venijn
spuwen; (fig.) I - a balm on his wounds, ik goot balsem
op zijne wonden; this conduct - a lustre on his name,
deze daad schonk luister aan zijnen naam; the moon her light on, de maan wierp (verspreidde) haar licht over;
it - over them one sad and sober hue, het verspreidde over
hen allen één sombere tint; 2. af-, uitwerpen, verliezen
(tanden, veêren, bladeren enz.); 3. uitsluiten, afweren. *-,
ow. uitvallen, loslaten. *-, dw. bn. vergoten enz.; zie
SHED, bw. en ow. *- DER, m v. vergieter, -ster, -m. v.
* -DING, dw. bn. vergietend enz. -, s. (het) vergieten
enz.; zie SHED. -, bn. (plant.) verwelkend.
Sheeling, (sjie'-ling), s. herdershut (der Bergschotten). v.
Sheen, (sjien), *- Y, (' -i), bn. helder, schijnend; the -y
heaven, de van sterren vonkelende hemel. *-, s. 1. hel
schitterende kleedij, v.; in-derhi,v.glansm;2
cosily -, in rijken dos.
Sheep, (sjiep), s. (mv. sheep), 1. schaap, o.; polled -,
schaap zonder horens; two shear -, schaap der tweede
schering; wool washed on the -, op het schaap gewas schen wol; 2. (boekb.) schaaps-, kalfsleder, o.; 3. domoor, schaapskop, m. gans, v. * - BITE, bw. (Shak.) foppen,
beet nemen. t- BITER, m. beetnemer, bedrieger, m.
*-COT, s. schapenkooi, v. *-'s EYE, s. 1. (fig.) schapen -,
kalfsoog, o.; 2. verliefde -, schuine blik, m.; to cast a on (upon), lonkjes toewerpen aan, toelonken. *- FAG,
* -LOUSE, s. schapenluis (insect), v. * - FARMING, S. schapenfokkerij , - teelt, v. *- FESCUE, * -GRASS, S. (plant.)
schapengras, 0. *-FOLD, S. schaapskooi, v. * -Hoog, s.
herdersstaf, m. *-- LEATHER, s. schaapsleder, o. *- LIKE,
bn. schaapachtig, (ook fig.) dom. * -MARKET, s. schapenmarkt, v. *- MASTER, m. schapenfokker, m. *-'s
REDDING, s. roodkrijt (tot merken van vee), o. *- ROT,
S. schapenziekte, -pest, v. *-'s SCABIOUS, s. (plant.)
schapenrapuntsel, v. * -SHANK, S. (zeev.) trompetsteeksknoop, m. - , bw. (zeev.)opkorten(touwwerk).*- SHEARER,
m. v. schapenscheerder, -ster, m. v. * -SHEARING, S.
(het) schapenscheren. *- sxIN, s. schapevel, o. -huid, v.
* _ , s SORREL, S. (plant.) patientiekruid, 0. * -STEALER,
m. schapen -, veedief, m. *- WALK, s. schapenweide. v.
Sheepish, (sjiep'-isj), bn., * - LY, bijw. 1. tot schapen
behoorend; 2. bloode, beschroomd; a - fellow, een
bange vent, - kerel; a - look, een beschroomde blik.
*-NEss, s. 1. eenvoudigheid, onnoozelheid, v.; 2. angst,
m. beschroomdheid, v.
Sheer, (sjier). s. (zeev.) zeegd, bocht, afvalling, v. to break
the -, den koers verliezen, de slingering verminderen;
height of-, hoogte boven den kiel; - of a block, loop -,
binnenkant van een blok; proper -s, klare kluizen.

losse bladen; waste -, misdruk; fly (loose) -, los
blad; - of lead, bladlood; 4. (zeev.) zeil, o.; the old fellow was a - or so in the wind, de oude vent had een
weinig te veel in het glaasje gekeken; he was sitting
three -s in the wind, hij zat daar half beschonken; 5.
(zeev.) schoot, m.; let fly the -s, steekt de schoten op;
to tally, to haul aft the -s, de schoten aanhalen; both
-s aft, recht voor den wind; up tacks and -s! steek op
halzen ! flowing -, ruimschoots; fore -, fokkeschoot;
lower studding -, waterschoot; weather -, loefschoot; to
ease -s, de schoten vieren. *-ANCHOR, S. groot -, rust-,
plechtanker, o. * - BEND, *-KNOT, s. schootsteek, m.
* --BLOCK, S. schootblok, o. *- CABLE, *-SHOT, S. plecht ankertouw, o. * -COPPER, s. bladkoper, o. * - GLASS, S.
vensterglas, o. *- IRon, s. plaat -, bladijzer, o. *- LEAD,
s. bladlood, o.
Sheet, (sjiet), bw. 1. overtrekken. (een bed) van schoons
lakens voorzien; 2. wikkelen in een lijkkleed); 3. (zeev.)
- home, schoten voorhalen; 4. (bk.) beschieten; 5. uit
oppervlakte); 6. vouwen (bladen papier).-breidn(
*-- ED, ('-id), dw. bn. overtrokken enz.; Zie SHEET. * -ING,
dw. bn. overtrekkend enz. -, s. 1. (het) overtrekken
enz.; zie SHEET, bw.; 2. beddelinnen, o. lakens, o. mv.;
3. (bk.) beschotwerk, o. plinten, v. mv. -PILE, -PLANK,
-

s. (zeev.) damplank, v.
Sheffieldware, (sjef'-field-oeëer), s. scharen en messen,
v. o. mv. messenmakerswerk, o.
Sheik, (sjiek), m. sheik (Arabisch opperhoofd), m.
Shekel, (sj ek'-il), s. sikkel (oude Joodsche munt = f 1.50
ongeveer, oud Joodsch gewicht = 1.5 decagram), m.
Shekinah, (sjie-kaj' -ne), s. (Bijb.)stralenkrans,m.glorie,v.
Sheld, (sjeld), bn. gevlekt. * -AFLE, ('-e-ful), *- APLE,
('-i -pul), s. vink, v.
Sheldrake, (sjel'- drek), s. kruisbek (vogel), m.; swallow
tailed -, IJslandsche eend. *...DUCK, S. wijfje van den
kruisbek (soort eend), o.
Shelf, (sjelf), s. 1. plank. v.; to lay on the -, op de plank
leggen; (fig.) ter zijde leggen; to be laid on the -, aan
den kapstok hangen; te oud zijn om te huwen; overleden zijn; to lie on the -, op de plank liggen; (fig.) in
het vergeetboek zijn; 2. (zeev.) klip, v. rif, o. bank, v. oof rock, rotsplaat; 3. (bergw.) harde bovenlaag; 4. (drukk.)
brug, v. *-PIECE, s. (timm.) verbindingsklos, v. *- Y,
bn. vol banken en riffen, kippig.
Shell, (sjel), s. 1. (eier)dop, m. - schaal, v:, 2. notedop,
m. peulschil; 3. schub; 4. (kleerm.) lus, v. braudebourg,
m. v.; 5. grove doodkist; 6. (zeev.) wang van een blok;
7. (zeev.) geraamte (van een schip, van een huis) o.; 8.
(mil.) bom, V. granaat, m.; live -s, gevulde granaten; 9.
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(stoomw.) kraanhuis, o.; - of boilers, ketelschelp; 10.
schelp, mossel; 11. lier (der ouden), v.; 12. vleugeldek,
o,; 13. buitenzijde, v.; the - of religion, de eeredienst; 14. (ontl.) - of the ear, oorholte; -s, (gem.)
duiten, geld . *-ALMONDS, C. mv. kraakamandelen, V. mv.
* -APPLE, s. kruisbek (vogel), m. 5 -BARx, s. wal
-dop, m. *-Box, S. (mil.) granaatkist, v.-notschil,v.
*-FISH, s. 1. zee -egel, m.; 2. schelpdier, 0. *-GOLD, S.
schulpgoud, o. *_tij
(mil.) granaatstuk, o. *-JACEET,
S. (mil.)

buisje, baatje, 0. 0 -LAC, S. pijplak , 0. * -MARBLE,

S. schelpmarmer. 0 . 0 -MARL, S. schelpgrond, m. - massa,

*

V. -MEAT , S. spijs van schelpdieren (mosselen, oesters),
V. * -SILVER, S . schulpzilver, 0. *-SNAIL, S. schaal
5 -TOOT HED HORSE, S. paard dat na zijn vijfde-slak,v.
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Shetland, (sjet'-lend), - islands, mv. (aardr.) Shetlandache eilanden, o. mv.
Shew, (sjo), 5 -ED, (sjood), 5 -N, (sjoon), dw. dn. getoond enz.; zie SHOW. 5 -BRED, S. zie SHOWERED. * -ER,
('-ur), m. v. Zie SHOWER. 5 -ING, dw. bn. Zie SHOwI1oG.
Shewt, (sjot), s. (veearts.) tongzeer, mondeuvel, o. (het)
bloedspuwen (van rundvee).
Shibboleth, (sjib'-bo-leth), s. 1. (Joodsche gesch.) shibbolet; 2. herkenningswoord, o. leus, v.
Shide, (sj aj d), s. 1. splinter, m. brok, o.; 2. (gem.) stuk
brandhout, o.
Shie, zie sny.
Shield, (ojield), s. 1. schild; 2. schilddak; 3. (wap.) wapenschild, -bord. o.; 4. bescherming aan de linkerzijde. v.: half-wheeling to the -, half to the spear,
zich ten halve aan de linker-, ten halve aan de
rechterzijde (waar de speer is) scharend. 5 -BEARER, m.
schildknaap, - drager, m. 5 -LESS, bn., -LY, bw.. 1.
zonder schild; 2. (ook fig.) zander bescherming, weerloos.
*-NFss, s. weer]oosheid, v . 5 -LIKE, bn. schildvormig,
als een schi.d; - muscles, (onti.) tongbeenspieren (der
luchtpijp).
Shield, (sjield), bw. 1. dekken (met een schild, ook fig.),
beschermen; 2. beschutten; heaven - us from all harm,
de hemel behoede ons voor alle kwaad; who will - you
from the strokes of envy? wie zal u tegen de schichten
van den nijd beschermen? I come to - you from
a culprits sleuth, ik kom u voor een eerloozen dood behoeden; 3. verjagen, verwijderen; to -- the cold, de
koude verdrijven, voor (tegen) de koude beschutten.
5 -ED, ('-id) dw. bn. gedekt (met een schild) enz. ; zie
SHIELD, bw. 5 -ING , dw. bn. dekkend (met een schild,)enz.
Shieve, (sjiev), ow. (zeev.) het water klieven. *...ING,
dw. bn. klievend. -, s. 1. (het) klieven; 2. kielwater, o.
Shift, (shift), s. 1. redmiddel, o. uitvlucht, v.; I'll find a
thousand -s to get away, ik zal duizend middelen vinden om weg te komen; this was only a - to, dit was
slechts een uitvlucht om...; he wees put to his -s, hij
moest nu op hulpmiddelen zinnen; it tas his last -,
het was zijn laatste toevlucht; love's last -, het laatste
redmiddel der liefde; poor -, armzalige toevlucht; he
made - with the little he had, hij trachtte uit te komen
met het weinige dat hij bezat; she resolved to make witlrout i.t, zij besloot liet zoo te overleggen dat zij er
buiten kots; 2. list. kunstgreep, v.; he succeeds by -s,

jaar de tanden kennis g behoudt, o. °-woEN, s. 1. mosselwerk, schelpwerk; 2. borduursel met visehschubben, o.
Shell,. (sjell), bw. 1. schillen, doppen; 2. schubbon; 3.
(mil.) beschieten, bombardeeren; 4. (gene.) - out. betalen,
overkomen. *-, ow. - o j7, 1. afschilferen ; 2. uitvallen
(uit den dop enz.). *-ED, (sjeld), dw. bn. geschild enz.;
zie SHELL, bw. en ow. -, bn. schalig, hulzig; one -,
éénhulzig . *- ING, dw. bn. schillend enz. -, s. 1. (het)
schillen enz.; Zie SHELL ; 2. geschilde haver, v.
Shelly, (sjel' -i), bn. 1. schalig, schelpachtig; a - shore,
een schelprijke oever; 2. hulzig.
Shelter, (sjel'-tur), s. 1. schuilplaats, v. -hoek, m.; (ook
fig.); a - from the rain, eene beschutting voor den regen;
a -- from hunger and danger, een schuilplaats tegen den
honger en het gevaar; to take - for the night, eene schuilplaats voor den nacht kiezen; he will be my -, hij zal mijn
beschermer wezen; to be at -, onder dak zijn; at - from
danger, beschut voor gevaar; under my -, onder mijne
bescherming; 2. (zeev.) luwte, v.; 3. (zeev.) afdak (voor
sloepen), o. luifel, v. opper, m. *-, bw. 1. beschutten, beschermen; to - one's self from, zich beschutten tegen;
2. ontveinzen, hullen in, verbergen. *-, ow. 1. beschutting zoeken; 2. (zeev.) in de luwte zijn. °-an, ('-id),
dw. bn. beschut, beschermd. *-iaG, dw. bn. beschuttend,
beschermend. -, s. (het) beschutten. *-LESs, bn. zonder
dak, zonder schuilplaats. *-y, (' -i), bn. beschuttend.
Sheltie, Shelty, (sjel'-ti), s. (-ies), Schotsch paardje, o.
Schotlandsche ponie, v.
Shelve, (sjelv), s. helling, v. -, bw. op eene plank
leggen. *-, ow. hellen, overhangen. *-s, (sjelvs), mv.
1. zie SHELF; 2. (zeev.) branding, v. *...iaG, dw. bn.
hellend. -NEss, s. 1. (het) overhellen; 2. helling, v.
hij komt er door list; 3. vrouwenhemd, o.; 4. (zeev.)
Shelvy, (sjelv' -i), bn . Zie SHELFY .
- of the planlrs, verscherving; - of wired, verandering
Sheen, (sjem), m. (Bijb.) Sem (m. n.). * - ITE, (' - ajt), m.
van wind; 5. (muz.) rijzing der linkerhand, v.; G. (fig.) to
Semiet. afstammeling van Sem, M. * -ITIC, (-it'-ik), bn.
put any ooe to his -s, het iemand lastig maken.
Semiotisch . *-ITISM, ('-it-ism), s. Semitische (taal -) Shift, (sjift), bw. 1. veranderen, verplaatsen; to - the
vorm, m.
scene. van tooneel veranderen; to - a coat, van kleed -,
Shend, (sjend), bw. onr. (vt. on vdw. shent), 1. verderven;
van rok veranderen ; he was obliged to - himself, hij was
2. schenden, mishandelen; 3. onteeren; 4. uitschelden,
verplicht van kleêren te veranderen; to - one's self, zich
uitvaren tegen; 5. overtreffen, overschaduwen.
versehoonen, schoon linnengoed aantrekken; he -cd his
Shenstone, (sjen'-stun), m. Shenstone (Engelsch dichter,
position, hij nam eerre andere stelling aan; 2. (zeev.) to 1714 - 1763).
the helm, het roer overdraaien; to - the sails, de zeilen
Shent, (sjent), vt. schond. *-, dw. bn. geschonden enz.;
over den kant zetten; to - the ballast, den ballast ver
zie SHEND, bw.
to - the messenger on the capstan,, de kabelaring-stuwen;
Sheol, (sji'-ol), s. onderwereld (der joden), v.
anders omnemen; to - a tackle, een talie vervaren; to Shepherd, (sjep'-hurd), m. herder, schaapherder, m.
the sheets, de schoten overnemen; to - a ship, een schip
* -'S BODKIN, s. (heelk.) tapnaald, v. *-'s CLOAK, S.
verhalen; to - the yards, ombrassen; to - the lugsoil,
met bont gevoerde mantel. m. pelsjas, v. *-'s CLUB, S.
het emrnerzeil doorkaaien; 3. overbrengen; to - lodgings,
(plant.) koningskaars, v. *-'s cwEss, s. (plant.) steenverhuizen; 4. (muz.) to - the hands, de linkerhand doen
kers, . v. * -'S DOG, m. herdershond , m. 5 -'S NEEDLE, S.
rijzen (op de viool); 5. to - about, op zijne schreden
(plant.) naaldekervel, v. *-'s Poeem, *-'s PURSE, s.
terugkeeren; to - off, afschepen, van den hals schuiven.
(plant.) herderstasch, v. *-'s ROD, 5 -'S STAFF, S. 1.
*-, ow. 1. veranderen (van plaats, van stelling); omherdersstaf; 2. (plant.) paardedistel, M . * -'S WEATHERkeeren, draaien (van den wind): 2. dwalen, ronddolen;
GLASS, s. (plant.) guichheil, v.
3. van kleêren verwisselen; 4. zich met uitvluchten beShepherdess, (sjep'-hurd-es), v. herderin, v. *...ISH,
helpen, allerlei middelen te baat nemen; he -s hard to
... LY , brr. herderlijk. 5 ..,ISM, ('-ism), s. herdersleven, o.
keep up ara appearance, (fig.) hij werkt hard om het hoofd
.,. LING, m. herdersjongen, jonge schaapherder, m,
omhoog te houden; I must - to get the money out of
Sherbet, (shur-bet'), s. sorbet, o.
Kien, ik moet allerlei middelen bedenken om het geld
Sherd, (sjurd), s. scherf, v.; Zie SHARD.
uit zijne handen te krijgen; 5. zich zelven helpen; you
Sheridan, (sjer' -i -dun), s. Sheridan (Engelsch tooneelare old enough to - for yourself gij zijt oud genoeg om
dichter, 1751-1816).
voor u zelven te zorgen; C;. list -, sluwheid bezigen; 7.
Sherif(f), (sjer'-if), m. landrechter, landvoogd, sherif (inz.
(zeev.) rondschaken (van den wind). 5 -ED, ('-id), dw.
in Engeland), m.; deputy -, onder-sherif; -'s officer,
brr, veranderd enz.; Zie SHIFT , bw. en ow. *-ER, ('-ur),
sherifs- deurwaarder. 5 -ALTY, ('-ul-ti), * -DOM, ('-dum),
m. V. 1. die verandert; 2. uitdenker -, -ster van hulpmid a -SHIP, * -WICK, s. ambt -, rechtsgebiedvan een sherif, o.
delen, m. V. -, m. 1. listige vos; 2. (zeev.) koksmaat,
Sherris, (sjer' -ris), SHERRY, (sjer'-ri), s. Xereswijn, m.
m. *-]NG, dw. bn.. --I,v. bijes. veranderend enz. -,
F- COBBLER, S. soort (Amerikaansche) punch, v.
bn. ].. listig, sluw; 2. (zeev.) - beach, strand met wel
She's, (sji's), vork. she is, zij is.
- backstaï^. slingerpardoens; - ballast. vliegende-zand;
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ballast; - stay, boze stag; - sand, drijf-, welzand; 3.
(stoomw.) - head, kop op een draaibank; - pedestal,
verzetbare parallel -kruk, - stoel; - square, verzetbare
winkelhaak; - valve, snuitklep. -, s. (het) veranderen
enz.; Zie SESIFT, bw. en ow. * - LESS, bn., -LY, bijw. 1.
zonder nadruk, flauw; onbedreven; a - dreamer, een
droomer die zich niet weet te helpen; 2. uiterst, reddeloos. *-LESSNzss,. S. flauwheid, onbedrevenheid; onnoozelheid, v. *- Y, bn. 1. veranderlijk; 2. listig, sluw.
Shiites, (sji--ajts), mv. 1. schieten, Perzische mahomedanen; 2. ketters, m. mv.
Shilf, (sjilf), S. stroo, o.
Shill, (sjill), bw. bedekken.
Shillelagh, (sj il-lee'-le), s. 1. korte met lood gevulde
stok, m.; 2. eiken loot, v. - stekje, o.
Shilling, (sjil'-ling), s. schelling (Eng. zilveren munt
60 cent ongev.), m.; a - in the pound, vijf ten honderd.
Shilly-shally, (sjil'-i-sjel'-i), bn. zal ik of zal ik niet ?
besluiteloos; dont stand thus -, sta zoo bedremrneld
niet; there he stands -, daar staat hij nu, als had hij
zijn zondagsoortje versnoept ; do leai'e of that - way,
tracht toch die bedremmeldheid af te leggen.
Shily, (sjaj'-li), zie SHYLY.
Shim, (sjim), s. 1. witte plek, bles, v.; 2. (delfst.) soort
ijzererts; 3. houweel, o. spade, v.
Shimmer, (sjim'-ur), s. glans, m. schijnsel, o. *-, ow.

out -fit -, uitgerust schip; receiving-, kostschip; sailing-,
zeilschip; steam-, stoomsehip, -boot; stern-, heksluiter,
waist of a -, kuil; water-lodged -, schip dat vol water
staat; to work a -, een schip besturen; to rig a -, een
schip tuigen; to tend a -, een schip zwaaien; to take
-, zich inschepen; about - ! los ! klaar wenden; - on
another tack, senip over een anderen boeg gewend; ahead ! schip vooruit! - ahoy! schip ho! *_BOARD, S.
s. 1. scheepsboord; 2. buitenhuidsplank, v.; to go on
-, aan boord gaan. *- BOAT, s. sloep, v. *- BOY, m.
scheepsjongen, m. * -BREAD, * -BISCUIT, S. scheepsbeschuit, v. *- BROKER, m. cargadoor, scheepsmakelaar,
M. * -BUILDER, m. scheepsbouwmeester, m. * - BUILDING.
s. scheepsbouw, m. *- CAPTAIN, m. scheepskapitein, m.
* -CARPENTER, m. scheepstimmerman, M. * -CARPENTRY,
s. gmv. scheepsbouwkunst, v. *- CARRIAGE, s. scheepsvracht, v. * -CHANDLER, m. scheepsleverancier, m. -Y, s.
gmv. scheepsbehoeften, victualiën, v. mv. *-'s COMPANY,
s. scheepsvolk, o. * -HOLDER, m. eigenaar van een schip,
reeder, m. *-KEEPER, *_'S HUSBAND, m. oppasser -, bewaarder van een schip, M. * --LAUNCH, S. (het) afloopen van
een schip. * - LOAD, S. scheepslading, v. * - MASTER, nl. ge
kapitein, m. * -MAN, m. zeeman, M. * -MATE,-zagvoerd,
m. scheepsmaat, in. *-MONEY, s. (Eng. gesch.) recht -,
belasting op het bouwen van schepen, o. v. *- owNER,
m. reeder, in. *-POUND, S. (oudt.) schippond (= 300 pond
= 138 kilogr.), o. * -SHAPE, bn. in orde, goed ingericht;
trim your sails =-, zeilen bij den wind overal ! to be
delivered at the -'s side, (kh.) aan boord te leveren. -,
bijw. naar scheepsgebruik. * -STEWARD, s. hofmeester,
bottelier, m. *- TIRE, S. (Shak.) sehippershoed met van
achteren neerhangend lint, m. *-'s WAKE, S. kielwater,
zog, o. *- woRM, s. paalworm, m. 5 - WRECK, s. 1. schip breuk, v.; to suffer -, schipbreuk lijden; 2. wrak, o.,
(ook fig.).- -, ow. schipbreuk lijden, verongelukken;
we were -ed, wij leden schipbreuk. -, bw. schipbreuk
veroorzaken, op het strand zetten. *-WRECKED, dw.
en bw. verongelukt. -, m. v. schipbreukeling, m. v.
*-WRIGHT, m. 1. scheepsbouwmeester; 2. aannemer,
aanbesteder, m. * - YARD, s. scheepstimmerwerf, v.
Ship,(sjip),bw. 1. laden, verschepen; to -goods for,goederen
laden naar; 2. inschepen, embarkeeren; overbrengen,
- voeren (ter zee); to - one off, iem. per schip verzonden;
3. (zeev.) overnemen (een hooge zee); 4. (zeev.) opzetten;
oprichten; to - the tiller, de roerpen insteken; - the oars!
leg de riemen toe! *-, ow. (zeev.) dienst nemen op schip.
Shipful, (sjip'-fool), s. een schip vol, volle lading, v.
*...LESS, bn. zonder schip, zonder schepen. *...LIKE, bn.
(inz. ontl.) schip -, schuitvormig, scheeps... *...MENT, s.
1. (het) laden; while he was engaged in the - of corn
for, terwijl hij bezig was koren te laden naar; 2. lading,
V. kargazoen, o.; 3. verzending, v.
Shipped, (sjipt), dw. bn. ingescheept enz.; zie snip, bw.
Shippen, (sjip'-pun), S. koestal, m. schuur, v.
Shipper, (sjip'-ur), m. 1. verscheper, inlader; 2. verzende r ; 3. schipper, gezagvoerder, m. *...PING, dw. bn. inschepend enz. -, bn. maritiem, zee....; - interest, business, - concerns, zeevaart - belangen, zeezaken; - expenses, - charges, onkosten van verscheping, vracht; - clerck,
scheepsklerk; -interest, reederij, zeehandel; -office, zeekantoor; -weight, scheepsgewicht. -, s. 1. (het) inschepen enz.; zie sRiP; 2. (zeev.) embarkement, o.; to take
-. zich embarkeeren; 3. schipperij; 4. scheepsmacht, v.
zeewezen, o. koopvaardij, v.; laws of -, zeewetten.
Shire, (sjair. sjir), s. graafschap, land-district, o.; knight
of the -, vertegenwoordiger van -, gedeputeerde voor een
. graafschap; (fig.) to get in the - what one loses in the
hundred, oen spriering uitgooien om een kabeljauw te
vangen. *-MOTE, ('-moot), s. graafschaps- vergadering, v.
Shirk, (sjurk), m. schurk, deugniet, m. -, hw. (gem.)
1. verwaarloozon, veronachtzamen; to - one's lessons,
iemands lessen in den wind slaan; 2. vermijden, ontwijken. * -ING, S. schurkerij, v.
Shirl, (sjurl), zie SHORL enz.
Shirley, (sjur'-lie), s. bloedvink (vogel), In.
Shirred, (sjurd), bn. met banden, met trekdraden; garters, -- braces, elastieke kousebanden, - draagbanden.
Shirt, (sj urt), s. (mans)hemd, o.; he had not a - to his
back, hij had geen hemd op het lijf; to put on -, to take
off a -, een hemd aan -, uittrekken ; I must change my -,
ik moet een schoon hemd aantrekken; a clean -, een
schoon hemd; clean - day, dag waarop men zich ver-
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glinsteren, schemeren.
Shin, (sjin), s. (ontl.) scheen, v.; - of beef, lendenstuk.
*-BOOE, S. scheenbeen, 0. * -LEATHER, s. vel van het
scheenbeen, o.
Shine, (sj aj n), s. 1. schijn, glans, m. licht, o.; the - of
gold, de glans van het goud; a court's propitious -, de
schitterende stralen van een hof; 2. schoon weder, o.;
be it rain or -, laat het regenen of de zon schijnen;
3. gril, v. zin, m.; to take a - to one, zin in iem. krijgen; 4. trots, m. eigenliefde, v.; to take the - out of
one, iem. op zijn nommer zetten; (gem.) iem. den mond snoeren; 5. rumoer, o.; to kick up a -, rumoer maken, een
standje maken (aan). f -, ow. onr. (vt. en vdw. shone),

1. schitteren, blinken, schijnen, glimmen, gloren, stralen;
the sun -s, de zon schijnt; the moon -s brightly, de
maan schijnt helder; to - in company, in gezelschap
schitteren; 2. - forth, - out, uitblinken; 3. - inward,
doordringen (van stralen enz.); 4. - down, overschijnen,
verdonkeren, verduisteren. *- R, ('-ur), m: v. die -, dat
schijnt, iets (lat schittert enz. -, s. 1. (gem.) goudstuk,

o.; 2. grondeling (visch), m.
Shiness, (sjaj' -nes), s. zie SHYNESS.
Shingle, (sjin'-ghul), s. 1. dakspaan, v. dakbord, dekbord,
o.; 2. daklei, v.; 3. -s, mv. kleine -, platte (oever)steenen,
m. mv.; 4. (gen.) gordelroos, v.. vurige omloop, m.

* -BALLAST, s. (zeev.) ballast - van kiezelsteenen, gin.
* -ROOFED, bn. met dakborden voorzien.
Shingle, (sjin.'-ghul), bw. met lei -, met spanen dekken.
* _N, ('-ur), m. dekbordenmaker, m. *...ING, dw. bn. met
spanen dekkend. -, s. 1. (het) dekken met spanen;
2. dak van dekborden, o.
Shingly, (sjin'-ghli), bn. steen -, kiezelachtig.
Shining, (sj aj n'-ing ), dw. bn. 1. schijnend enz.; - ore,
ijzerglans; 2. schitterend, blinkend. *-, s. (hot) schijnen
enz. 5 -NESS, S. glans, m.; (fig.) heerlijkheid, v.
Shin-plaster, (sjin -pl aas' -tur), s. waardeloos bankbiljet
(in Noord -amerika), o.
Shinty, (sjin'-ti), s. Schotsch raketspel, o.
Shiny, (sjajn'-i), bn. schitterend, blinkend; a - day, een
heldere -, zonnige dag.
Ship, (sjip), s. schip, vaartuig, o.; a - of war, een oorlogsschip; a - of the line, a line of battle -, een linie
schip; flag-, admiraal -, vlaggeschip; passenger-, beurtschip, passagiersvaartuig; transport-, troop-, transportschip (voor militairen); private-, kaper; merchant -,
trading -, koopvaardijschip, koopvaarder; ,first rate -, second rate -, schip van den eersten -, van den tweeden
rang; hospital-, ziekenschip;store - , victualie -, fluitschip;
slave-, slavenhaler; fire-, brander; crank -, rank
schip; crazy -, zwak schip; lopsided -, schip met slagzijde; athwart -, schip dat dwars af is; high built -,
hoogci opgebouwd schip; low built -, laag op het water
liggend schip; hacked -, doorgezet schip; buoyant -,
vlot schip; chase -, gejaagd schip; chasing -, jager; girt
-, gegord schip, griping -, loefgierig schip ; - in ordinary, opgelegd schip; manageable -, handelbaar schip;
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,schoont; - of mail, maliënkolder. *_COLLAR, s. hemd kraag, m. *- FRONT, S. borststuk, o. borst van een
hemd, v. * -MAKER, m. hemdenmaker, - verkoopar, m.
*-PIN, S. doekspeld, v. *_ SLEEVE, s. hemdsmouw, v. i
* _TAIL, S. hemdsschoot, m.
,Shirt, (sjurt), bw. 1. bedekken (met een hemd); 2. ver
* - ING, dw. bn. verschoonend. -, s. hemden--schone.
linnen, - lijnwaad, o. shirting, v.; - flannel, hemden •
flanel. *- LESS, bn. zonder hemd.
Shist, (sjist), S. (delfst.) lei, v. leisteen, m. * -ic, (' -ik),

her -s in slippers, zij trapt hare schoenen af; to step in
one's -s, (fig.) in iemands voetstappen treden; if the does fit you, you may wear it, (spr.) wiep de schoen past,
the trekke hem aan; he knows where the - pinches, (fig.)
hij weet waar de schoen hem wringt; he will die in
his -s, hij zal aan een slecht einde komen, (gem.) hij
zal aan de galg sterven; to fling an old - after one,
iem. eens -anderen schoen achterna werpen(oud bijgeloof,
aanduidend dat dit geluk zal aanbrengen); 2. hoefijzer;
frost -, hoefijzer met punten; 3. ijzeren puntbeslag, o.;
4. (zeev.) (anker)schoen, m. *-BII,LS, S. mv. schoenpennon, - nagels, v. m. mv. 0 - BLACK, * -BLACKER, * - BOY,
nl. schoenpoetser, m. *-BRUSH, s. schoenborstel, m.
* -BUCKLE, 5 - CLASP, S. schoengesp, v. * - CRAPES, S. mv.
schoengesp-ringen, m. mv.*-cLOur,s.schoenlap,voetwisscher, m. *- HORN, S. schoenhorentje, o. * - KNIFE, S.
(schoenm.) snijmes, o. * -LEATHRR, S. schoenleder, o.;
a better man never stood in -s, (spr.) beter mensch leefde
er nooit; to save one's -s, zijne schoenen sparen; (fig.) lui
zijn. *-MAKER, m. schoenmaker,m.;-'s wax,schoensmeer.
5 - MAKING, s. (het) schoenmaker, schoenmakerij, v.
* -NAIL, schoenspijker, m. 5 -NIPPEP.S, s. mv. ledertang,
v. - rekker (werkt.), M. *- SHAPES, S. mv. bovenleêr (van
schoenen), 0. * -STRAP, * - STROP, * - STRING, * -TIE,
-TYE, s. schoenriem, -strop, m. 5 -TASSELS, S. mv.
schoenkwastjes, 0. mv. 5-VAMPS, S. mv. voorschoenen
(aan laarzen, schoenen enz.), m. mv.
Shoe, (sjoe), bw. onr. (vt. en vdw. shod), 1. schoeien; 2.
beslaan (met hoefijzers), beleggen; 3. (zeev.) omwoelen,
kleeden (een ankerschoen). 5-ER, ('-ur), m. die schoeit;
schoenmaker; hoefsmid, m. -ING, dw. bn. 1. schoeiend;
2. bekleedend. -, s. (het) schoeien. 5- HAMMER, s. klink
HORN, S. 1. schoenhorentje; 2. (fig.) werk--hamer,.*
tuig, o. tusschenpersoon, m. hulp, brug, v.
Shoeless, (sjoe' -les), bn. zonder schoenen.
Shog, (sjogh), bw. zie SHOCK. *-, OW. (gem.) uitsnijden,
heengaan. * -GLE, ('-ghul), ow. schudden.
Shole, (sjool), s. ( zeev.) spoorstuk (onder de schoren), o.
Shone, (sjoon), vt. scheen. *-, dw. bn. geschenen enz.;
zie. snhN.E. *-, bn. glansrijk, licht.
Shook, (sjoek), vt. schokte; zie SHAKE. *-, bw. inpakken.
(duigen). *-s, s. mv. staafhout, o. duigen, v. nlv.
Shoon, (sjoen), s. mv. (oudt.) schoenen, m. mv. schoeisel, o.
Shoot, (sjoet), s. 1. schot, o.; 2. (plant.) scheut, v. knop,
m.; 3. jong varken; 4. (zeev.) kielwater, o. 5-BOLT, S.
nachtgrendel, m. *- sILK, S. voeringzijde, v.
Shoot, (sjoet), bw. onr. (vt. en vdw. shot), 1. schieten
(een pijl, een kogel); 2. doen schieten ; to -- marbles,
met ballen werpen, knikkeren; his eyes shot lightning,
zijne negen schoten bliksemstralen; 3. - of afschieten
(een geweer, een kanon enz.); 4. (dood)schi eten; I shot
him through the heart, ik trof ham met een kogel in het
hart; 5. treffen; he was shot in the leg, lij werd in het
been getroffen; 6. ontladen, uitwerpen; to - a sack of
coals, een zak steenkolen leêggooien; to - ballast, ballast ontladen; 7. (plant.) doen uitbotten,schieten(takken,
bladeren); 8. drijven, inslaan (spijkers); 9. inschuiven (een
grendel); to - therain of, den regen afschudden, - afslaan;
to - out the lip, de lip vooruitsteken (als teeken van verachting); 10. (timm.) kantschaven; 11. doen vooruitsuellee; 12. uitschieten, - tellen (geld); 1.3. aflaten (vaten).
*_, ow. 1. uitschieten; a ray of joy shot from his languid
eye, een straal van vreugde schoot uit zijn kwijnend
oog; 2. (plant.) uitbotten, kiemen, uit -, opschieten; 3.
snellen, zich spoeden; the vessel shot through the water,
het schip kliefde de baren; the boat shot through the
bridge, de boot schoot door de brug; to - a bridge, door
eene brug varen; to -when lying to, (zeev.) over steven
schieten wanneer men bijgedraaid ligt; the ballast -s,
de ballast rolt door elkander; to - a head, voorwaarts
snellen, achter zich laten; 4. uitspringen(van gebouwen);
5. zich vormen tot (kristal enz.); 6. schieten (op wild
enz.); he is gone out a -ing, hij is op de jacht; to -- at
a mark, op liet wit schieten; 7. pijn doen, steken (van
wonden); my finger -s, mijn vinger steekt; my corns
are -ing, mijne eksteroogen steken mij. *-FR ('-ur), m.
1. schieter, (boog)schutter, kanonnier; 2. bier-, wijn
-ING, dw. bn. schïetend enz.; a - pain,-kuiper,m.*
een stekende pijn. -, s. 1. (het) schieten enz.; zie
SHOOT, bw, en ow.; 2. schot, geweervuur, o.; 3. snelle
loop, n'; 4. steking; 5. jacht, v. -GALLERY, S. schietbaan, v. -JACKET, s. jachtbuis, o. -PARTY, S. jacht-

*-osE, (-oos'), *-ous, ('-us), bn. 'leiachtig. *-i's, ('-us),
S. leisteen, m.
.Shit, (sjit), ow. onr. (vt. shit, vdw. Mitten), schijten.
* -TEN, dw. gescheten. i
Shittah, (sjit'-tee), SHITTEIN (sjit'- tien), s. (bijb.) sittimhout (tot den tabernakel gebruikt), ó.
.Shittle, (sjit'-ul), bn. wankelmoedig:
.Shine, (sjajv), s. 1. schijf, snede, v.; is - of bread, eene
(dikke) snede brood; 2. splinter, m. brokje, o.
Shiver, (sjiv'-ur), s. 1. (delfst.) lei, v.; 2. stuk, o. splinter, m.; to smash into -s, to dash to -s, stuk gooien, 1
- smijten; 3. (zeev.) schijf; 4. grove metselsteen, m.; ,
5. rilling, v. *- SpAR, S. bladerige vloeispaath,
v. -, bw. 1. stuk gooien, verbrijzelen; to - at a
blow, met één slag verpletteren; - my timbers if
I do, (spr. gem.) de duivel hale mij, als ik liet doe; 2.
(zeev.) trillen, levendig zijn; the sails -, de zeilen leven;
-don't - the sails! laat de zeilen niet leven ! *-, ow. 1.
verbrijzelen, in stukken vliegen; 2. (fig.) uiteenvallen;
3. rillen, sidderen, trillen (van koude, van angst enz.).
*-ED, ('-id), dw. bn. 1. verbrijzeld; 2. gerild. * - ING,
dw. bn., -LY, bijw. verbrijzelend. -, s. 1. (het) ver
a - fit, een rillende koorts; 2. instorting,-brijzeln.;
uiteenspatting; 3. rilling, v. *- Y, bn. 1.. bros, breekbaar,
murw; 2. rillig, bevend (van koorts enz.).
Shoad, (sjood), s. 1. (delfst.) gruis (van tin enz.), o.;
2. ertsader, v. *-STONz, s. ertssteen, m.
Shoal, (sjool), s. 1. menigte, v. hoop, m. massa; 2.
school (van visschen); 3. (zeev.) ondiepte, bank, v.;
surrounded with -s and breakers, omgeven van zandbanken en rotsen; the - runs out, de zandbank steekt ver
in zee uit. *-, bn. ondiep. *-, ow. 1. samen -, bijeenscholen, 2. minder diep worden; the water -s, het water
wordt minder diep. * - IN ESC, .(' -i-nes), s. gmv. (het)
ondiepe, - kl ppige. *-Inn, dw. bn. samenscholend enz.
-, s. 1. (het) samenscholen enz.; Zie SHOAL; 2. ondiepte,
ankerplaats, v. *- Y, bn. vol zandbanken.
Shoar, (sjoor), s. stut, schoor, m.
Shoat, (sjoot), s. jong varken, o.
Shock, (sjok), s. 1. schok, stoot; 2. pijnlijke indruk, m.;
walging, .walg, v.; 4. aanval, kampstrij ; 5. hoop, rn.
garf, schoof, v.; enormous -s of horse hair, vervaarlijke ;
bossen paardenhaar. *- DOG, s. krulhondje, o. * - HEADED,
bn. met kroeshaar. * -RABBIT, s. kroesharig konijn, o.
Shock, (sjok), bw. 1. schokken, stooten (ook fig.); 2.
hinderen, pijnlijk aandoen, doen ijzen; such cruelty -ed
me, zoo veel wreedheid stiet mij tegen de borst; I was
-ed at the sight of, ik ijsde bij den aanblik van; 3. (fig.)
kwetsen, beleedigen; that -s common sense, dat beleedigt
het gezond verstand; 4. opstapelen, in schoven binden.
*-, ow. tegen elkander stootgin. *- ED, (sjokt), dw. bn.
.geschokt enz. 5 -ING, dw. bn. schokkend enz. -, bn.,
-LY, bijw. 1. ijselijk, afzichtelijk, verschrikkelijk; cruelty, een ijselijke wreedheid; - avarice, walglijke gie- 1
righeid; 2. hinderlijk; it is -, indeed! inderdaad, het 1
is onuitstaanbaar! ok -! o foei! a - actor, een verfoeielijke acteur; - knife, ellendig mes. -, s. (het) schokken enz. * - NESS, S. gmv. schok, in. geschoktheid, v.
Shod, (sjod), vt. schoeide. *-, dw. bn. geschoeid.
Shoe, (sjoe), s. 1. schoen, m.; dancing -, dansschoen;
patent-leather -s, gelakte schoenen; wooden -s, klompen; j
tie -s, geregen schoenen; high-heeled -s, schoenen met
hooge hakken; high -s, hooge schoenen, bottines; low -s,
lage -, platte schoentjes; ammunition -s, soldatenschoenen; morocco -s, marokijn(lederen) schoenen;
prunello -s, stoffen schoenen; list -s, sokken; over -s,
overschoenen; -s of gold, baren goud (te Canton);
take off your -s, trek uwe schoenen uit; put on your
-s, trek uwe schoenen aan ; to clean (black) -s,
.schoenen poetsen, - smeren; this - pinches me, deze
.schoen knelt mij; to try on -s, schoenen passen; I have
sOried my -s, ik heb mijne schoenen aangepast; she wears
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partij, V. -POCKET, S. weitasch, v. -STAR, S. verschietende ster, v. -STICK, S. drijfhout, o. -wig, v.
Shooty, (sjoet'-i), bn. even groot.
Shop, (sjop), s. 1. winkel, m. magazijn, o.; to keep a -,
winkel houden; to open a -, een winkel openen; (fig.)
iets -, eene zaak beginnen; to shut up -, den winkel
sluiten; (fig.) met eene zaak eindigen; 2. werkplaats, v.
kantoor, o.; a barber's -, een scheerderswinkel. * - BILL,
S. uithangbord (met prijslijst), o. * -BOARD, S. 1. toonbank; 2. werk-, arbeidstafel, v. *_BOOK, S. winkelboek,
register, o. *- BOY, M. winkeljongen, -bediende, m.
4 -FRONT, S. winkelkast, v. 5 -GIRL, V. winkeldochter,v.
-meisje, 0. * -KEEPER, m. v. winkelier, -ster, m. V. -, S.
onverkocht goed, o. *-- KEEPING, s 1. (het) winkelhouden; 2. winkelaffaire, V. * -LIFT, * -LIFTER, m. V. win.keldief, m. - dievegge, v. *- LIFT, ow. de winkels bestelen. -ING, S. winkeldieverij, V. -diefstal, m. *- LIKE,
bn. 1. als winkel; 2. (fig.) gemeen, winkelachtig. *- MMAN,
m., * - - WOMAn, v. 1. winkelier, -ster; 2. winkelbediende,
m. v. -meisje, o. *- MIATE, m. winkeljongen, m. *- RENT,
S. winkelhuur, V. 5 -SHUTTER, s. winkelluik, o.-blinde,v.
Shop, (sjop), ow. inkoopen doen, winkels bezoeken.
Shope, (sjoop), vt. (oudt.) schiep; zie SHAPE.
Shopping, (sjop'-ping), dw. bn. inkoopen doende. *-, s.
1. (het) inkoopen; 2. winkelinkoopen, m. mv.
Shorage, (sjor'-idsj), s. strandrecht, o.
Shore, (sjoor), vt. (oudt.) schoor; zie SHEAR.
Shore, (sjoor), s. 1. oever, ni. strand, o. kust, v.; bold
-, steile kust; clear -, schoone -, vlakke kust; lee -,
lagerwal; weather -, loefwal; to go on -, aan strand -,
aan land gaan; to sail close along the -, dicht bij het
strand -, dicht bij de kust houden; to stand in -, of -,
in -, uit den wal liggen; to clear the -, van lagerwal
afwerken; to fall a --, op lagerwal vervallen; to run a
-, op strand zetten; 2. stut, schoor, m.; 3. zie SEWER.
* -ANCHOR, S. (zeev.) kustanker, o. * - BIRD, S. land-,
kustzwaluw, V. 5 -BOAT, s. kustsloep, v. * - WARD, bijw.
landwaarts. * -WEED, S. (plant.) (soort) vijverplant, v.
Shore, (sjoor), bw. 1. (zeev.) aan land zetten, cntschepen; 2. stutten, steunen, schoren, schragen; to =- up
a house, een huis stutten. *- D, (sjoord), dw. bn. gestut
enz.; zie SHORE, bw. -, bn. (zeev.) in het bereik van
land, - van den wal. *--LESS, bn. 1. zonder oever; 2.
(fig.) onbegrensd.
Shorling, (sjoorl'-ing), s. 1. geschoren schaap; 2. geschoren schaapsvel, o.
Shoring, (sjoor'-ing), dw. bn. stuttend enz. *-, s. (het)
stutten.
Shorl., (sjoorl), s. (delfst.) schorl, m. 5 -ACEOUS, (-lee'sjus), bn. schorlachtig. 5 -ITE, ('-ajt), s. (delfst.) soort
topaas, m.
Shorn, (sjorn), dw. bn. geschoren enz.; zie SHEAR; - of,
beroofd van.
Short, (sjort), bn. en bijw. 1. kort; a - distance, eon
korte afstand; at - notice, bij de eerste aanmaning;
at - sight, (kh.) op kort zicht (van wissels); - reckonings
make long friends, (spr.) korte rekening lange vriend
klein, kort; a - man, een klein man; 3. kort-schap;2.
(van duur); - intervals, korte tusschenpoozen; a - syllable, een korte lettergreep; a - stay, een kort verblijf;
a - breath, een korte adem; to breathe -, kort ademen,
hijgen; 4. gebrek hebbend, ontbrekend; to be - of money,
niet bij kas zijn; we grew -- of provisions, het begon ons
aan levenmiddelen te ontbreken; 5. minder; to fall of, minder zijn dan, niet halen tij; this was - of my
expectations, dit was minder dan ik dacht, - dan ik ver
we all come - of what is required of us, wij-wachte;
blijven allen beneden hetgeen men van ons vordert; to
leave a matter -, eene zaak onopgehelderd laten; it is so
far - of truth, het is zoo ver bezijden de waarheid; -of
borrowing from those, ten zij ontleenend aan hen (die);
little - of, weinig minder dan; nothing - of violence
can make him do it, niets minder dan geweld kan hem
aldus doen handelen; 6. stilstaand, ophoudend; kort
af; to slop -, blijven stil staan; he was taken up -, er
werd kort proces met hem gemaakt; to cut -, kort af
breken, in de rede vallen; to be taken -, door eene
dringende behoefte overvallen worden; to turn - round,
zich plotseling omkeeren; to keep -, (de teugels) kort
houden, inhalen, (ook fig.); to make - work of, korte
.letten maken . met; in -, kort en goed; to speak -, de
woorden opslikken; to strike -, misslaan; to enter -,

te laag aangeven (aan het tolkantoor); 7. ontoereikend,
schaarsch; to be put upon - allowance, kort gehouden
worden; 8. droog, onvriendelijk; a - answer, een droog
antwoord; 9. bros, krakend; this crust eats -, dat deeg
is bros in den mond; the cakes eat -, de koekjes zijn
zeer bros; - marn, brosse mergel; - iron, (grof) ijzer._
* -ARMED, bn. kortarmig. * -BILLED, bn. kortsnavelig_
* -BREATHED, bn. kortademig. * -COATED, in de korte
kleeren (van kindertj es). *- coMIN G, s. teko7 tschieting,v.;;
his -s, zijne misrekeningen, datgene waarin hij te kort
schiet. * -CRUST, s. brokkelige -, brosse korst, v.
TED, bn.
bn. 1. op korten termijn; 2. (kb.) kort zicht. 5 -EARED, bn. kortoorig. 5 - FINGERED, bn. met korte vingers_
5 - FOOTED, bn. met korte beenen. 5 - HAIRED, bn. kort
-harig.*HAND,
S. snelschrift, o. stenographie, V.-WRITE$,
m. snelschrijver, stenograaf, M. -WRITIRG, S. gmv.
snelschrift, 0. 5 - HANDED , bn. met korte handen.
* -HORDED, be. met korte horens, *-LEGGED, bn. kort
een kort leven, kortlevend..-benig.*LIVED,mt
*-NECKED, bn. met . korten hals. 5 -NosED, bn. met
korten neus. 5 -PAPER, s. (kb.) kort papier (wissels), o.
5 -RIB, s. (ontl.) korte -, valsche rib, v. * -SIGHTED,,
bn. kortzichtig, bijziend. -NESS, s. kortzichtigheid, bij
-ziendh,
V. * - TAILED, bn. kortstaartig. *-VESSELS,,
s. mv. (ontl.) korte vaten, o. mv. 5 -wAISTED, bn. 1. met
korte middel; 2. klein van gestalte. * -WINDED,bn.kortademig, asthmatisch. *-I,RNGED, bn. kortvleugelig.
*-WITTED, bn. beperkt (van verstand), dom.
Short, (sjort), s. gmv. 1. (het) korte, kortheid, v.; 2..
kort begrip, o.; I know the - and the long of it, ik
weet er alles van. *-s, mv. beenkleederen, o. mv..
korte broek, -v.
Short, (sjort), bw. Zie SHORTEN.
Shorten, (sjor'-tn), bw. 1. verkorten; to - a lance, een
lans korter maken; to - one's days, iemands dagen ,
(leven) verkorten; 2. bekorten (een werk enz.); 3. (zeev.)
korten, minderen (zeil). *-, ow. opkorten, korter worden. *-ED, ('-tund), dw. bn. verkort. 5 -ING,.,
('-tning), dw. bn. verkortend. -, s. 1. (het) verkorten
enz.; zie SHORTER, bw. en ow.; 2. boter, v. vet (tot bak
-ken),o.
Shortly, (sjort'-li), bijw. ]. spoedig, binnenkort; 2.
kortelijk, in weinig woorden. *...REss, s. 1. kortheid, v.;for -, for -'s sake, kortheidshalve; - of breath, kort
2. beperktheid, v.; - of memory,.
-ademigh,st;
gebrek -, zwakte van geheugen.
kust
liggend,
kust...
Shory, (sjoor'-i), bn. (w. g.) aan de
Shot, (sjot), vt. schoot. *-, bn. geschoten enz.; zie sxooT;;
- through, doorschoten. 5 - COPPER, s. korrelkoper, o.
Shot, (sjot), s. 1. schot, o.; to fire a -- at, een schot
doen (lossen) op, - naar; at a -, met één schot, eens
a - of rain, een regenbui; to go off like a -,.-klaps;
als een bom losbreken; to have (take) a - at, mikken,,
aanleggen, vuren op; random -. verloren schot; 2. kogel,.
m. lading, v. ; great -, kogels; canon -, musket -,.
kanons-, geweerkogel; round -, ronde kogel; small -,
hagel; red-hot -, gloeiende kogel; bar -, double-headed'
-, seliietbout; canister -, case -, schrootbos; chain -,.
kettingkogel; barrel-langrel-, langrage-,grape-, schroot,.
(lading),schrootvuur;hollow -,hol projectiel; not to havenin the locker, (fig.) geen cent op zak hebben; 3. dracht
(van een kogel enz.), v.; within canon -, onder het
bereik van het kanon; out of -, buiten schot, buiten ,
het bereik, (ook fig.); within -, binnen schot, binnen het
bereik; 4. schutter, m.; a good -, een goed schutter; 5.
(zeev.) opgestoken kabellengten,v. mv. *_BAG,*-POUCH,.
s. kogeltasch, V. * -BELT, S. schrootgordel, m.
s. munitiekist, v. *- cASTING, s.kogelgieterij, v.*- CHARGEIt, s. schrootbus, v. 5 -FREE, bn. 1. schotvrij; 2. kogelvast; 3. (fig.) onbeschadigd. 5 -GAGE, 5 -GAUGE, S. kogelmal, V. * -GARLAND, * - LOCKER, S. 1. kogelbak; 2. kogelrand, m. *- GUN, s. jachtgeweer, musket, o. *- HOLE, s..
kogelgat, 0. *-D1OULD, s. kogelmal, v. *- PILE, s. kogelstapel, m. *- PLUG, S. smeerprop, m. 5 - potcn, S. jagers
5 -PROOF, bn. schotvrij. *-TOWER, s. schroot--tasch,v. toren, - stapel, m. 5 -WIRDOW, s. slagvenster, o.
Shot, (sjot), bw. (mil.) laden (met kogel). *_TED, ('-tid),.
dw. bn. geladen.
Shote, (sjoot), s. 1. (soort) forel (visch), v.; 2. speen -

varken, o.

Shotten, (sjot' -tin), bn. 1. uitgeschoten, geledigd (va n.
kuit); a - herring, een pekelharing; (fig.) een arme-
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duivel; 2. ontwricht, verstuikt; 3. gestremd, geschift Shove, (sjuv), bw. 1. schuiven; to - along, langs schuiven; to - back, achteruitschuiven; to - by (aside),
(van melk); 4. uitspringend.
ter zijde schuiven, (ook fig.); to - down, naar beneden
hough, (sjoogh), s. krulhond, harige hond, m.
schuiven; 2. to - in, inschuiven; to - off, afschuiven;
.Shough, (sjoe), tw. br ! he!
3. (zeev.) afzetten; to - out. uit -, naar buiten schuiven;
Should, (sjoed), vt. zou, behoorde; zie SHALL; if you
(zeev.) scheuren (een zeil). *--, ow. - away, afschuiven,,
cannot understand it, how -- I? indien gij het niet verwould
you
do
it?
I-,
afdrijven;
to - back, terugschuiven, - drijven; to - by,
(kunnen)
?
het
staat, hoe zou ik
voorbijschuiven, - drijven; to - down, zakken; to - on;
zoudt gij het doen ? ik zou het (doen); I think I -,
verder drijven. *- D, (sjuvd), dw. bn. geschoven, geik denk van ja (dat ik het zou doen); though he - see
stuurd.
me. I do - not care, al zag hij mij, ik geef er niet
om; if I - see him, indien ik hem zag, - te zien kreeg; Shovel, (sjuv'-1), s. schop, schep, v.; fire-, haardschop;
to be put to bed with a -, (spr.) het huis uitgeschopt
if ever he - come, indien hij ooit kwame; I haveplaced
worden. 0 -BOARD, zie SHOVEBOARD. * -FULL, S. schop it there so that he - see it, ik heb het daar nedergezet,
vol,
se'lep, V. *-HAT, s. hoed met breede randen, in.
God
forbid
he
succeed,
(zou
zien);
opdat hij het zage
5 -NET, S. zie SHOVE-NET.
de hemel behoede dat hij slaagde; who - enter but our
acquaintance from town, raad eens wie binnen kwam, Shovel, (sjuv'-1), bw. 1. scheppen (met een schop); to in, inwerpen (met een schop); to - out, uitscheppen; 2.
wie anders dan onze kennis uit de stad; before he ophoopen. 0 -ED, (sjuv'-ld), dw. bn. geschept. * - ER,
, reach the town, alvorens hij de stad kon bereiken; what
('-lur), ni. v. uit -, opschepper, -ster, m. v. -, s. schol
have I done that you - avoid me so? wat heb ik gedaan
I
wonder
any
one
believe
(vogel), m. 5 -ING, dw. bn. uit -, opscheppend enz.-levar
dat gij mij dus ontwijkt ?
such a story, ik ben nieuwsgierig te weten of iemand Shover, (sjuv'-ur), m. v. schuiver, m. schuifster, v.
wel zulk een sprookje zal gelooven; ladies, you - be Show, (sjo), s. 1. schijn, m. voorkomen, o.; outward -,
uiterlijke schijn; in -, in schijn; 2. pronk, praal, ni.;
acquainted with the circumstance, dames, gij behoort kennis
only for the -, alleen om te pronken, (gem.) voor de
van de omstandigheid te dragen; why man - thus feel
bluf; 3. schijnbeeld, gebaar; 4. kermisspel, o. vertooning,
pain? waarom moet de mensch zooveel lijden?? he felt
v.; a peep -, a raree -, een rarekiek; 5. tentoonstelthat he - be obliged sooner or later to, hij begreep dat
ling,
v.; a - of cattle, een tentoonstelling van vee: a
a
friend
laat
genoodzaakt
zou
zijn
te;
of
hij vroeg
- et tulips, een tulpenveld; 6. stemming met het opsteken
bear a friend's infirmities, een vriend behoort de zwakvan de vingers; 7. (kh.) uitstalling, v.; on -, op bezien;
heden van zijnen vriend te verdragen; I will tell you
in opent -, voor aller oog; to make afine -, er prachtig uitwhy you --- not, ik zal u zeggen waarom gij liet niet
zien. 5 -BILL, S. 1. prijs- courant, staalkaart (van goederen
behoort (te doen); this is as it - he, dit is zoo als het
enz.), v.; 2. plakkaat, o. affiche, V. 0 -BOX, S. uitstal
behoort (te zijn); you - have done it, gij behoordet het
* -BREAD, s.. (Bij b.) toonbrood, o. 0 -CASE,-kast,v.
te doen.
s. uitstal -, winkelkast, v. ° - END, s. (kh.) staaleind
Shoulder, (sj ool'-duel, s. 1. (ontl.) schouder, m.; round -,
(inz. van laken), o. *- GLASS, S. 1. vergrootglaasje;
ronde rug; the horseslipped his -, het paard ontwrichtte
2. uitstalvenster, o.; 3. uitstalpot (der banketbakkers),
zich den schouder; to shrug one's -s, de schouders opm. * - MAN, m. 1. (kermis)vertooner; 2. goochelaar,
halen; - of a pin, speldeknop; to tip one the cold -,
M. *-PLACE, s. 1. kermisveld, o.; 2. vertoonplaats, v.
(fig.) iem. den mantel vegen; to pay over the left -, (fig.)
* -ROOM, s. (kh.) ontvangzaal, -salon (van modisten,
met spotternij betalen; to put one's - to the wheel, (fig.)
kleermakers enz.), v. m. 0 -SHEET, S. (drukk.) proefblad,
handen aan het werk slaan; one - of mutton draws down
-nommer, o.
another, hoe meer men heeft hoe meer men hebben wil;
2. - of mutton sail, (zeev.) loggerzeil; 3. (vest.) borstwe- Show, (sjo), bw. onr. (vdw. showed en shown), 1. toones,
vertoonen; to - tricks, toeren vertoonen; 2. wijzen, aan-BELT,
v.;
5.
(stoomw.)
lascheinde,o.*
borst,
ring; 4. (timm.)
duiden; 3. onderrichten, leerent - them the way to go
, s. sabelriem, bandelier, m. *- BLADE, S -BONE, S. (ontl.)
about it, leer (zeg) hun op wat (welke) wijze zij het moeten
schouderblad, -been, 0. '*-BLOCK, S. (zeev.) haakblok, o.
aanleggen; - us how to act, zeg ons hoe wij moeten han*
1.
met
veer,
m.
CLAPPER,
S.
*-BOLT, S. (zeev.) oogbout
delen; 4. (fig.) aan den dag leggen; we -ed them every
(gem.) deurwaarder, m.; 2. die zich al te gemeen maakt
kindness, wij toonden hun de meeste welwillendheid; 5.
(niet iem.). *- GRAFTING, s. (tuinb.) enting in den bast,
(met bijwoorden en voorz.), to - back, terugvoeren,
V. *-KNOT, S. 1. schouderknoop, -band, m.; 2. (mil.) epau- leiden; to - down, naar beneden leiden; den weg naar
let, v.; 3. (gem.) bediende, m. * -PIECE, S. 1. schouderstuk,
beneden wijzen; to - forth, af-, verkondigen, betuigen;
o.; 2. (stoomw.) borst, v.*- POINTS, S. mv. schouderkoordto - in, naar binnen leiden; to - one's self off, zich
jes, - bandjes, o. mv. * -SHOTTEN, bn. (veearts.) schouveel laten voorstaan (op); pronken•(met); to - out, naar
derlam (van paarden). * - SLIP, S. (heelk.) sehouderverbuiten leiden, den weg wijzen (om heen te gaan); to stuiking,- ontwrichting, v. * -STRAIN, s.schoudertrekking,
up, naar boven leiden, - wijzen; to - upon, (fig.) laten
V. * -STRAPS, S. mv. 1. (mil.) schouderkleppen, -passanvoelen, - begrijpen. *-, ow. zich vertoonen, verschijnen;
ten, v. mv.; 2. draagbanden, m. mv.
such she -s, zoo vertoont zij zich; he -ed as if he, hij
Shoulder, .(sj ool' -dur), bw. 1. opladen (op den schouder);
deed als of hij; he is -ing off, hij pronkt, - bluft; she is
arms!
3.
(mil.)
schouder);
2. voortduwen (met den
always -ing c ff, zij coquetteert altoos. * - F.D, dw. bn.
op schouder 't geweer! 4. to - out, naar buiten duwen;
zie SHOWN. *-ER, ('-ur), m. v. vertooner, -ster, m. v.;
to - up, (fig.) verdedigen, aanmoedigen. *- ED, ('-durd),
- of tricks, goochelaar.
dw. bn. opgeladen enz.; broad-, met breede schouders;
round-, high-, met hoogen rug; narrow -, met smalle Shower, (sjau'-ur), s. 1. regenbui, v. stortregen, m.; the
sea broke in -s of spray, de zee brak in een regenbui
schouders. *--TNG, ('- dring), dw. bn. opladend enz. -,
van schuim; April -s, April- (boter : Maartsche) buien;
S. 1. (het) opladen enz.; 2. (vest.) borstwering, v.
2. (fig.) stortvloed, regen, m.; a - of gold, een goud -PIECE, S. (bk.) kraagsteen, m.
regen; a - of presents, een vloed van geschenken; a '$houldn't, (sjoed'-nt), verk. should not, zou niet.
of
darts, een jacht pijlen; a - of stones, een hagelbui
to
give
a
-,
to
m.;
kreet,
schreeuw,
S.
Shout, (sjout),
van steenen. * - BATH, S. stortbad, o.
set up a -, een kreet aanheffen; -s of laughter, schaterend gelach; -s of joy, vreugdekreten. *-, ow. schreeu- Shower, (sjau'-ur), bw. 1. - on, - down on, beregenen,
begieten, (ook fig.) doen nederdalen; heaven -ed down
wen, uitschreeuwen, juichen. x-, bw. 1. uitfluiten; 2.
his blessings on them, de hemel deed zijne zegeningen op
door schreeuwen verjageu; to - at, toeroepen; to - out,
hen nederdalen; 2. besproeien, bevochtigen; to -- down,
uitbalken, uitschreeuwen. *- ED, ('-id), dw. bn. genederhagelen, - regenen. *-, ow. stortregenen. * -Ell,
schreeuwd enz.; zie SHOUT, ow. en bw. *- ER, ('-ur),
('-urp), dw. bn. 1. beregend; 2. gestortregend. *-INFss,
mv. v. 1. schreeuwer, -ster; 2. toejuicher, -ster, m. v.
(' -i-nes), s. gmv. heiigheid, regenachtigheid, v. * -ING,
*-ING ; dw. bn. schreeuwend enz. -, s. 1. (het)
dw. bn. 1. beregenend; 2. stortregenend. 5 -LESS, bn.
schreeuwen; 2. geschreeuw, gejuich, o.
zonder stortregen, zonder bui.* -Y, bn. regenachtig, buiig.
Shove, (sjuv), s. schuif, v. stoot, ruk, m.; to lend a -,
helpen voortduwen, (ook fig.); I shall lend them no - showily, (sjo'- i-li), bijw zie snowy. *...inESS, (' -i-nes),
s. gmv. 1. uiterlijke schijn, m. pralerïj; 2. praalzucht,
towards immortality, niet ik zal tot hunne onsterfelijkcoquetterie, v.
heid medewerken. *_BOARD, S. schuiftafel (soort biljart),
v. *- GROAT, s. schuifsteentje, (in zek. spel op de schuif Showing, (sjo'-ing), dw. bn. toonend enz. *-, 1. (het)
toonen; 2. vertooning; 3. aanwijzing, v.
-: ZET, S. zegen (visschersnet), v.
-tafel),o.*
,
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Shown, (sjoon), dw. bn. getoond enz.; zie snow.
Showy, bn. 1. pralend, pronkend, als klatergoud blinkend;
2. glansrijk; 3. veelkleurig (van stoffen, linten).

Shrag, (siregh), s. afgesneden tak, m. - twijg, v. f -, bw.

snoeien. *- GER, ('-ur), m. (boomen)snoeier, m.
Shrank, (sjrenk), vt. kromp in; Zie SHRINK.
Shrap, (sjrep), SHRAPE, (sjreep), s. vogelknip,
SHELL, S.
s. granaat met kogels gevuld, m. schietbus, v.
Shred, (sj red), s. 1. strook, v. lap, m.; 2. stukje, brok
stukje, deel, eindje, o.; - of poetry, ge--stuk;3.(fig)
dichtjes, dichtstukjes; - of wit, vonken van vernuft.
*_, bw. onr. (vt en vdw. shred), 1. in strooken snijden,
- verdeelen: 2. afhouwen, -snijden, -kappen. *-, dw.
bn. - in strooken gesneden. *- DING, dw. bn. -n strooken
snijdend. -, s. 1. (het) in strooken snijder.; 2. (zeev.)
verdubbeling der loopgangen, v. *- LFss, bn. zonder
strooken, zonder lappen.
Shrew, (sjroe), s. boos wijf, o. Megera, Xantippe, v.; the
taming of the -, de bedwongene helleveeg (titel van een
blijspel van Shakespear). 5 -MOUSE, s. kleine veldmuis,
spitsmuis, V.
Shrew, (sjroe), bw. verwenschen, vloeken.
Shrewd, (sjroed), ba., * - LY, bijw. 1. (oudt.) kregel, kregelig; 2. ellendig, bedroefd; a - fellow, een bedroefde
(slechte) kerel; a - turn, een bedroefd einde: 3. droevig;
- nights, droevige nachten; 4. sluw, listig; 5. scherpzinnig;
6. netelig, hachelijk; -ly hurt, zwaar beleedigd; -ly
pained, diep bedroefd. * - NESS, s. gmv. 1. sluwheid, list; 2.
scherpzinnigheid; 3. neteligheid, hachelijkheid, v.
Shrewish, (sjroe'-isj), bn., *- LY, bijw. boos, kijfzuchtig
(van vrouwen). *- NEss, s. gmv. boosheid, kijfzucht,
kregeligheid, V.
Shrewsbury, (sjroes'-bur-i), iii. (aardr.) Shrewsbury (Engeland), o.
Shriek, (sjriek), s. kreet, gil, m.; -s of woe, kreten van
smart; to give (utter) a -, een gil geven, een kreet
slaken. *-, ow. gillen; to - out, uitgillen. *- ER, ('-ur),
m. schreeuwer, m. *- ING, dw. bn. schreeuwend. -, s.
(het) schreeuwen, geschreeuw, o.
Shrieval, (sjriev'-ul), be. tot den sherif behoorend.
* -TY, s. (-les), sherifs-ambt, -gebied, o.
Shrieve, (sjriev), m. sherif, m.
Shrift, (sjrajft), s. oorbiecht, v.; in -, in vertrouwen, confidentieel.
Shright, (sjraj t), s. gil, m. *-, dw. zie SHRIEKED.
Shrike, (sjrajk), s. steenvalk, m.
Shrill, (sjril), bn. *- LY, bijw. schril, krijschend, scherp;
the cock's - clarion, de schrille (schelle) toon van den
haan. *- NESS, S. gmv. (het) schrille, - krijschende.
*-TONGUED, be. doordringend -, krijschend van stem,
- van geluid.
Shrill, (sjril), ow. 1. krijschen hard klinken (van de
stem); 2. dreunen; to - , forth, uitgalmen, -krijschen;
-ing shafts, (fig.) sissende pijlen. -, bw. scherp -,
krijschend maken.
Shrimp, (sjrimp), s. 1. garnaal, v.; fresh-water -, zoet
kreeft. *-, m. dwerg, ingekrompen manneke, m.-water
*_, ow. krimpen.
Shrine, (sjrajn), s. 1. reliquie -kas, v. -kistje, o.: the of Edward the confessor, de kist -, het altaar van Eduard
den belijder; the - of luxury, het altaar -, de tempel
der weelde; 2. heiligdom, o. tempel, m. *-, bw. 1. in-,
wegsluiten; 2. bewaren (ook fig.). *- D, (sjrajnd), dw.
bn. weggesloten.
Shrink, (sjrink), s. 1. krimping, v.: 2. rimpel, m.; 3.
rilling, v. *-, ow. onr. (vt shrank en shrunk, vdw.
shrunk en shrunken), 1. krimpen, zich vernauwen;
woollen -s in hot water, wollen goed krimpt in heet
water; to - in, - up, in-, opkrimpen; 2. rimpelen, zich
fronsen; 3. -- from, terugdeinzen, vlieden voor; he -s
from danger, hij deinst terug voor het gevaar; a good
man never -s,from duty, een braaf mensch wijkt nimmer
van den plicht af; he shrunk from the society of his fellows, hij ontvlood (ontweek) den omgang zijner makkers:
4. deinzen, weifelen, aarzelen; many - who are bold at
forst, velen deinzen die zich eerst moedig toonden; to
- at, rillen bij (den aanblik van); to - away, wegkrimpen bij, inzakken, wegteren; to - back, terugdeinzen (van schrik enz.); to - wader, bezwijken. f -, bw.
1. doen krimpen, - rimpelen; 2. verminderen. * - AGE,
('-idsj), s. 1. (het) inkrimpen; 2. rimpeling; 3. (kh.)
rafactie, v. * - ER, ('-ur), m. v. 1. die terugdeinst; (fig.)

v.

vreesachtige, m. v.; he's no -, hij is niet bang; 2. dat
inkrimpt. 5 -ING, dw. bn., -LE, bijw. inkrimpend enz..
-, s. 1. (het) inkrimpen enz.; zie SHRINK; 2. inkrimping, V. S-SHRUB ; S. (plant.) kruidje-roer-mij-niet, o.
Shrivalty, (sjriv'-ul-ti), zie SHRIEVALTY.
Shrite, (sjrajt), zie SHREIGHT.
Shrive, (sjrajt), bw. en ow. onr. (vt. shreve, vdw. shriven),
biechten.
Shrivel, (sjriv'-1), ow. en bw. - up, in, wegkrimpen,.
rimpelig worden, doen rimpelen. *- ED, ('-uld), dw. bn.
in-, weggekrompen, rimpelig. *- ING, dw. bn. in-, weg
-krimpend.
Shriver, (sjrajv'-ur), in. biechtvader, m. - m. v..
biechteling, m. v. *.:.ING, (sjrav'-ing), bw. bn. biechtend.
5 -woRK, s. biecht, v.
Shroff, (sjrof), m. bankier, geldwisselaar, (in Indië). m.
Shroud, (sjraaud), s. 1. dek-, lijkkleed. omhulsel, o.-. 2.
(fig.) bedekking, schuilplaats; 3. bescherming, hoede, v.
4. (zeev.) want, o.; main -s, grootwant; fore -s, fokkewant; mizzen -s, bezaanswant; weather -s, loefwant;
funnel -, (stoomw.) sehoorsteenwant; top -s, stengewant; top-gallants -s, bramstengewant; preventer -s,
waarloos want; to ease the -s, het want bijvieren; to
serve a -, een hoofdtouw bekleeden; to set up the -s,
want aanzetten; benlinck -s, toegevoegd want:bowsprit-s,
boegstagen; bumkin -s, krabbers van de botteloef; futtock -s, puttingwant; laniard of a -, taliereep; to fix
the -s, het want overleggen; to rattle -s, want weven; to,
,fleet the -, want verbinden. *-CLEAT, s. wantklamp,
m. *-Hoox, S. wanthaak, m. *- KNOT, s. wantknoop, m.
* -LESS, bn. ongedekt, onbeschut. * -- PLATES, S. mv. want-,
puttingkleppen, V. mv. *-STOPPER, S. wantstopper, m.
* -TACKLE, S. wanttalie, v. *-- TRUCK, S. wantkloot, m.
Shroud, (sjraaud), bw. 1. hullen (in een lijkkleed), omhullen, dekken: 2. beschermen, hoeden (voor); they -ed
themselves from notice, zij onttrokken zich aan -, zij ver
zich voor de blikken van het publiek; under-scholen your beams I will me safely -, onder uwe stralen zal ik
mij beveiligen, - beschutten. f -, ow. zich verbergen;
to be -ed in despair, met de vertwijfeling kampen.
*-ED, ('-id), dw. bn. 1. gehuld; 2. gedekt enz.
dw. bn. 1. hullend; 2. dekkend enz. -, s. 1. (het)
hullen enz.; 2. velg (van een waterrad), v. -Y, bn. 1.
dekkend; 2. beschermend.
Shrove, (sjroov), vt biechtte; zie SHRIVE. -, ow. vastenavond vieren. * - TIDE, S. vasten, v. * - SUNDAY,.
eerste Zondag in de vaste. 5 -TUESDAY, s. vastenavond,
M. *...ING, S. (het) vastenavond vieren, - houden.
Shrowd, zie SHROUD, s.
Shrub, (sjrub), S. 1. heester, struik, m. boompje, o.;
2. shrub (drank van rum, suiker en citroen); 3. dwerg;
m.; 4. -s, tabak in bladen, v. *-, bw. wieden, uithalen (heesters, gewassen enz.). 5 -- BERY, ('- e-ri), s. 1.
2. bosschage,
heesterbed, struikgewas, o. kweekerij,
0. *-BINESS, (' -i-nes), s. gmv. heesterachtigh eid, v.
('-i), bn. 1. met struiken -, met heesters beplant; a -hill, een beplante heuvel; 2. beesterachtig; - plant,
heesterplant. * - BING, dw. bn. wiedend enz.; zie sHRUB,
bw. *- LESS, bn. zonder heesters, naakt (van planten).
Shruff, •(sjruf), s. 1. schuim (van metaal); 2. oud koper, o.
Shrug, (sjrugh), s. (het) schouders ophalen. *-, ow. 1.
ophalen, -trekken (inz. de schouders). f -, ow. de schouders ophalen. *- GING, dw. bn. ophalend.
Shrunk, (sjrunk), vt kromp enz. * - EN, ('-in), dw. bn.
gekrompen enz.; zie SHRINK. -, bn. gerimpeld; the sinews, de saamgetrokken spieren.
Shruttle, (sjrut'-tl), s. (wap.) korf, m.
Shuck, (sjuk), s. 1. schelp; 2. schil, v.
Shudder, (sjud'-ur), s, rilling, beving, v. *-, ow. rillen,
sidderen, ijzen; the very thought makes me -, de gedachte
alléén doet mij ijzen. 5 -ED, ('-durd), dw. bn. geijsd.
* -ING, dw. bn., -ly, bijw. ijzend. -, s. (het) ijzen.
Shuffle, (suf'-fl), s. 1. vermenging, v. mengsel, mengel
uitvlucht; 3. ongeregelde beweging, v.-moes,.;2lit
*- BOARD, S. schuif bord, o.
Shuffle, (sjuf'-fl), bw. 1. vermengen, omroeren, schudden,
schoffelen; in most things good and evil lie -d, in de meeste
zaken zijn goed en kwaad dooreengemengd; to - the lots,
de loten dooreenschudden (alvorens te trekken); to -- the
cards, *de kaarten schudden, mêleeren; 2. (met bijwoorden en voorz.), to - away, - off, wegmoffelen. verwijderen, wegmaken, afleggen; to - in, naar binnen -,

v.;
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inmoffelen; to - out, behendiglijk wegsmijten, - doen
verdwijnen; to - through, door(heen)moffelen, doen
passeeren (bij goocheltoeren); the service of the dead was
-d through, de zielmis werd in allerijl weggeroffeld; to
- up, afpassen, afpoeieren, doen passeeren; to - up a
peace, een vrede samenflansen. f -, ow. 1. waggelen,
sloffen, slenteren; he goes shuffling along, hij loopt sloffend
voort; they -d off the stage, zij verlieten schoorvoetend
het tooneel; 2. slepend dansen; 3. (fig.) bluffen, list
bezigen, knoeien; 4. (kaarten) schudden, mengen; 5.
heen en weder loopen, dwalen (ook fig.); to - through,
zich door (iets heen) werken; to - up, opschuiven (van
mouwen enz.). *- D, (sjuf'-fid, dw. bn. gewaggeld enz.
-, bn. onzeker, wankelend; a - light, een bevend licht.
*-R, ('-ur), m. 1. (kaarten)schudder;2.. bluffer; 3. sluwe
vos, m. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. waggelend enz.; a
- excuse, een kale uitvlucht. -, s. 1. (het) waggelen enz.;
2. slepende gang, m.; 3. list, sluwheid, v.
Shumach, (sjoe' -mek), zie SUMACH.
Shun, (sjun), bw. en ow. 1. schuwen, vermijden, vlieden;
2. ontwijken. *--LESS, bn. (w. g.) onvermijdelijk. * - ICED,
(sjund), dw. bn. geschuwd enz.; zie SHUN. 5 - 1N ING, dw.
bn. schuwend enz. -, s. (het) schuwen enz.; Zie SHUN.
Shunt, (sjunt), S. (verk. shun it, ontwijk het), wijkpad
(op de spoorwegen), o. *-, bw. op het wijkpad zetten.
Shurk, (sj ark), Zie SHARK.
Shut, (sjut), s. 1. sluiting, v. (het) sluiten; 2. uiteinde,
o. val, m.; the - of evening, het vallen van den avond 3. luik, deksel, o.; window -s, vensterluiken; - of
steam, stoomafsluitklep. *-, bw. onr. (vt. en vdw. shut),
sluiten; - the door, sluit de deur; - your eseu th, houd uwen
mond (dicht); - close, sluit goed; to - against, - from,
gesloten houden tegen, - voor; don't - your eyes against
truth, sluit uwe oogen niet voor de waarheid; a little
grove - them from my sight, een boschje verborg hen
voor mijne Dogen; to - in, - out, in-, uit -, buitensluiten; to - off, uit-, afsluiten, beletten binnen te komen;
to -- up, op-, weg-, uitsluiten; she is - up from the
pleasures of the world, zij is van de vermaken der wereld
uitgesloten; to - up a door, eene deur afsluiten, - betimmeren; to - up shop, den winkel sluiten, met de noorderzon verhuizen; to - upon, sluiten achter; I - the
door upon him, ik sloot de deur achter hem (dicht); (gem.)
ik wierp hem de deur uit. *-,, ow. dichtgaan, (zich)
sluiten; this door -s not well, die deur sluit niet goed.
*_, dw. bn. gesloten. * - TER, ('-ur), m. sluiter, in. -,
s. 1. vensterluik, o. blinde, v.; 2. deksel, o. *- BOLT, s.
richel, m. 5 -KNOBS AND ROSES, S. mv. lade-knoppen en
rozetten, m. v. mv. 5 -LATCH, S. luikklink, v. - wervel, m.
Shutting, (sjut'-ing), dw. bn. sluitend. S
(het) sluiten.
Shuttle, (sj ut'-tl), s. 1. (wevers -)spool, v. - schuitje, o.; fly
-, vliegende spoel; 2. (waterw.) valdeur, -klep, v.; breastwheel with two -s, zijrad met dubbele klep. *- -BRAINED,
bn. lichtzinnig. *- coCK, S. 1. vederbal, en. raketspel, o.:
to play at -, raketten; 2. zwendelaar, m.
Shy, (sjaj), s. 1. (rijsch.) zijsprong, m.; 2. (het) mikken;
to take a - at, mikken op (met steenen). i' -, bn., 5-LY,
bijw. - of, 1. schuw, beschroomd, beschaamd; a - bird,
een schuwe vogel; (fig.) iem. die zijne schuldeischers
ontwijkt; to fight - of, uitmijden; 2. aarzelend, weifelend; to be - of belief, zwak in het geloof zijn; I ani
rather - of, ik ben eenigszins bevreesd om... *-- , bw.
1. schuwen, vermijden; to °- the question, de vraag
ontwijken; 2. keilen (steentjes), zijlings afwerpen. *-,
ow. - at, schuw zijn; 2. (rijsch.) op zijde springen.
*-NESS, S. gmv. 1. schuwheid, beschroomdheid, beschaamdheid, v.; argwaan, m.; 3. aarzeling, weifeling,
behoedzaamheid, v.
Si, (si), s. (muz.) 'si(zevende noot der toonladder), de h, v.
Sialogogue, (saj-el'-o-ghoogh), s. (gen.) speekseldrijvend
middel, o.
Siansnagra, (saj en'-onegse), s. (gen.) kinnebaksjicht, v. *...
Siam, (sal' -urn), s. (aardr.) Siam (Azië), o. «-, bn.
Siameesch. *- LrE, (saj-e-mien'), m. v. Siamees, m. Siameesche (vrouw). -, s. (het) Siameesch (taal). * -oisz,
(-ojz'), s. (kh.) Siameesche (zek. stof van Siam), n.
Sibbens, (sib'-bens), S. syphilis, v.
Sib, (sib), bn. in den bloede verwant.
Siberia, (saj-bi'-ri-e), s. (aardr.) Siberië (Aziatisch Rus
*--N, (-bi'-ri-un), bn. Siberisch. -, m, v. Sibe--land),o.
riër, m. Siberische (vrouw).
Siberite, (sib'-e-rajt), s. roode aschtrekker (steen), m.
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Sibilant, (sib'-i-lunt), bn. sissend; - letters, sissende
letters (s en z). *-, S. gesis, sissend geluid, o. *...LATION, (-lee'-sjun), s. (het) sissen, gesis, o.
Sibyl,(sib'-il), v. (gesch.)sibylle, v.*- LINE,('- lajn),bn.sibyllijnsch; - books, -priests, sibyllijnsche boeken, - priesters.
Sicamore, (sik--e-moor), zie SYCAMORE.
Sicca- rupee, (sik'-e-roe-pie'), s. sikkaropy (Indische
munt = f 1.35 ong.), v.
Siccate, (sik' -ket), bw. opdrogen. *- D, ('-id), dw. bn.
opgedroogd. *...ING, dw. bn. opdrogend. *...IoN, (- kee'sjuu), s. opdroging, v. 5...IVE, (sik'-ke-tiv), bn. drogend.
-, S. opdrogend middel, o.
Siccific, (sik-sif' -ik), bn. drogend. *...CITY, (sik'-si-ti),
s. gmv. 1. droogheid, droogte, 2. dorheid, v.
Sice, (sajs), S. (dobb.) zes, v.; - point, alle zes.'
Sicilian, (si -sil'-jun), bn. Siciliaanseh; the - vespers,
(gesch.) de Siciliaansche vesper (vermoording der Franschen op Sicilië, 1282), v. *-, m. v. Siciliaan, m. Siciliaansche (vrouw). *-o, (sis-il-jee'-no), s. 1. (muz.) slepende maat; 2. (soort) gambit (in het schaakspel), v.
Sicily, (sis'-i-li), s. (aardr.) Sicilië (eiland), o.
Sick, (sik), bn. 1. ziek, krank; - to death, doodziek; of a ,fever, ziek aan de koorts; the - man, de zieke;
(fig.) de zieke man (de sultan van Turkije); to tend
the -, de zieken oppassen; I feel -, ik voel mij ziek;
2. ongesteld, pijnlijk: to be - at stomach, pijn voor de
maag hebben, misselijk zijn; 3. misselijk, walgend; to
snake one - of, iem. misselijk maken voor; 4. (fig.) diep
bedroefd; I am - at heart, ik ben innig bedroefd.
*-BED, s. ziekbed, o. 5- BERTH, s. (zeev.) ziekenkrib,
V. * _CHAMBER, S. ziekenkamer, v. * - HERRING, s. haring zonder hom of kuit, m. * - LIST, s. (zeev.) ziekenlijst, v. -rapport, a.
Sicken, (sik' -n), bw. 1. ziek maken; 2. kwellen, bedroe
a -ing sight, een hartverscheurend gezicht; 3. wal--ven;
gen, misselijk maken; it -s one to think of it, de gedachte er aan doet reeds walgen. *-, ow. 1. ziek worden, - zijn; he -cd and died, hij werd ziek en stierf;
the child was -buy for the measles, het kind begon mazelen te krijgen; to - years away, jaren achtereen kwijnen; 2. misselijk zijn; 3. (fig.) kwijnen, kniezen, zich
bedroeven; her heart was -ing with anxiety, haar hart
kwijnde van verdriet. 5 -ED, (sik' -nd), dw. bn. ziek ge'; maakt, - geworden. *- INO, dw. bn. ziek makend, - wordead enz. -, s. (liet) ziek maken enz.; zie SICKEN.
Sicker, (sik' -ur), bn. en bw., *- LY, bijw. zeker, -lijk.
*-NESS, S. gmv. zekerheid, v.
Sickish, (sik'-isj), bn., *- LY, bijw. 1. ziekelijk; 2. een
weinig misselijk; 3. walglijk. 5 --NESS, s. 1. ziekelij kheid; 2. misselijkheid; 3. walglijkheid, v.
Sickle, (sik'l), s. 1. sikkel, zeis; 2. (ontl.) sikkel (van
het harde hersenvlies), v. 5 -FEATHER, S. staartpen (van
vogels), v. * - MAN, s. 1. maaier; 2. (mil.) zeisenman,
met een zeis gewapende, m. *-SHAPED, bn. sikkel-,
zeisvormig. *- WORT, S. (plant.) kornoelje, v. muurkruid.o.
Siekled, (sik'-uld), bn. van een zeis (sikkel) voorzien.
Sickler, (sik' -lur), m. maaier, ni.
Sickliness, (sik'-li-nes), s, 1. ziekelijkheid, v.; 2. teèr -,
zwak gestel. o.; 3. ongezondheid (van het weder enz.), v.
*...LY, (' -li), bn. en bij w. 1. ziek, ziekelijk; 2. onpasselijk;
to get (grow) -, ziekelijk worden; 3. teer, zwak, lijdend; 4.
rank, verwelkend (van planten); 5. kwijnend; a -appearance, een kwijnend voorkomen; 6. ongezond, onheilzaam.
Sickness, (sik'-nes), S. 1. ziekte, v.; a severe -, een
zware ziekte; a fit -, een aanval van ziekte; to labor
under -, aan ziekte laboreeren. - lijden; the green -,
bleekzucht, bloedarmoede; the falling -, de vallende
ziekte; 2. misselijkheid, v.; sea-, zeeziekte.
Sicory, (sik' -Uri), s. (plant.) chicorei, v.
Sicyone, (sis'-i -un, sitsj'-i-un), s. (oude aardr.) Sicyon
(Griekenland), o.
Side, (sajd), s. 1. zijde, v.; I have a pain in my -, ik
heb pijn in de zijde; a stitch in my -, een steek in
de zijde; to shake one's -s with laughter (laughing),
schudden van lachen; it will be a thorn in his -, het
zal hem een doorn in het oog zijn; by -, naast -, met
elkander; 2. kant. wand, m.; bed -, hoofdenend; mountain -, bergrug; off -. over-, gene zijde; right -, rechterkant; wrong -, verkeerde kant; she is on the wrong
- of forty, zij is over de veertig (jaar); on one -, op -,
aan den eenen kant, (ook fig.); to lean on one -, naar
ééne zijde overhellen; on neither -, aan de eene noch
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andere zijde; that is his weak -, dat is zijne zwakke
zijde; the blind -, de openliggende naad van het kuras;
to get on one's blind -, iemand aan zijne zwakke zijde
treffen; 3. (zeev.) boord, m. zijde, wang, v.; along -,
langs boord; broad -, laag (kanonnen); lee -, lijkant;
weather -, loefzijde; -s of the awning, kleppen van de
zonnetent; 4. richting, v.; which - shall we go? naar
welken kant zullen wij gaan ? which - does the wind
blow? uit welken hoek waait de wind? 5. zijde, partij, v.;
on the king's -, aan 's konings zijde; on the - of the
conservatists, aan de zijde der conservatieven; to change
-s, van partij veranderen; to take - with, zich aan de
zijde scharen van; to choose -, partij kiezen; 6. afstamming, lijn; v.; by the father's -, van vaders zijde; 7.
-s, mv. zoolleder in halve huiden, o. * • , bw. zijde
zijde. 5 -ARMS, s. zij dge--lingsch,uvater
weer, o. sabel, v. *- BAR, s. zijstuk, o. *- BEAMs, s. mv.
1. (drukk.) perswanden, m. mv.; 2. (zeev.) balansen,
v. mv. *- BLow, s. zijdelingsche slag, m. * - BOARD, S.
1. buffet, o. schenktafel, v.; 2. (zeev.) bakboord, o.; 3.
zijplank; 4. (kuip.) duig, v. 0 - CARPET, S. vloerkleedje
voor het bed, o. *_ COUNTER, S. (zeev.) windveer, v.
* -CROSSHEAD, s. stoomschuifjuk, o. 5 -CUT, S. zijtak
(van een kanaal), m. * -ELEVATION, S. (teek.) profielschets, v. * - FACE, s. profiel (portret enz.), o. t-FISH,
s. (timm.) wang, schaal, v. * - FRAMES, S. mv. (stoomw.)
hoofdgeraamten, o. mv. * - GLANCE, s. zijdelingsche blik,
m. ° - LANTERN, s. (zeev.) slaglantaren, v. * LAYS, S. mv.
(jag.) honden in hinderlaag, m, mv. *-LEvER,s. (stoomw.)
balans, v. - ENGINE, s. balansmachine, v. -GUDGEON,
S. balans -tap, v. * -LINING, S. (schoenm.) zijstuk, -leder,
0. *-I.oNG, bn. en bijw. 1. zijdelingsch, zijdelings,
dwars; 2. zijdwaarts; to lay a thing -, iets op zijn
kant zetten. *-'s MAN, m. 1. assessor, adjunct; 2. aan
partijgenoot, -man, m. *- OIOTION, s. zijdeling--hanger,
sche -, schuinsche beweging; (mil.) beweging in de flank,
V. * -NOTES, S. mv. kantteekeningen, glossen, v. mv.
--PLANKS, S. mv. (zeev.) zijplanken (der buitenhuid), v.
mv. * - ROD, S. (stoomw.) zijroede, v. - MOTION, S.
parallelzijroede, v. *- ROPES, s. mv. (zeev.) valreepen, v.
mv. 0 - SADDLE, S. (rijsch.) vrouwen -, dameszadel, m.
-FLOWER, s. zadelbloem, v. *_SCENE, S. tooneel-wand,
m. zij-coulisse, V. 5 - SHOOTS, s. mv. (plant.) zij-loten,
-takken, v. m. mv. *-sTIcKs, S. mv. (drukk.) zij -formaathouten, o mv. -STRAPS, S. mv. 1.(mil.) storrnriemen (aan
de sjako), m. mv.; 2. zijtaliën (aan het affuit), v. mv.
*-TABLE, s. buffet-, schenktafel, v. * -TACKLES, S. mv.
(zeev.) zijtaliën, v. mv. * -TAKING, s. (het) partij trekken
(voor). * -TREES, s. mv. zijspoorstukken (van den mast),
o. mv. * -view, s profiel-gezicht, o. -teekening, v.
*-WALK, s. 1. zijpad; 2. verhoogd voetpad, trottoir, o.
* -WIND, S. (zeev.) dwarse wind, m.; to sail with a -, bij
den wind -, halverwind zeilen. * - WAYS, * -WISE, bijw.
zijwaarts.
Side, (saj d), ow. 1. - with, zich scharen aan de zijde van,
ter zijde staan aan; 2. (timm.) kantschaven. *- D. ('-id),
dw. bn. ter zijde gestaan aan. -, bn. 1. met zijden;
four -, vierzijdig; 2. (zeev.) well -,. stabiel; crank -,
rank-, lap -, met slagzijde; wall -, met recht opgaande
boorden.
Sideling, (sajd'-ling), s. ploeg, m. streep, v. *-, bijw.
zijdelings. *-, bn. hellend.
Sider, (sajd'-ur), m. medestander, aanhanger, m.
Sideral, (sid'-e-rul). SIDEREAL, (sid-i'-ri-ul), bn. tot de
sterren behoorende sideraal...; - day, - time, - year,
sterren -, siderale dag, - tijd, sideraal jaar; - light, sterrenlicht; the - regions, de hemelstreken.
Siderated, (sid'-e-ret-id), bn. 1. (landb.) verweerd, door
honigdauw bedorven; 2. verlamd, beroerd; 3. onder den
invloed der planeten. *...ATION, (-ree'-sjun), s. 1. (landb.)
honigdauw, brand, m.; 2. (gen.) beroerte, verlamming,
v.; 3. koud vuur, o. *...ITE, ('-rajt), s. 1. zeilsteen, m.;
2. (plant.) ij zerkruid, o.
Siderographic, (sid-ur-o-ghref'-ik), *- AL, (' -ui), bn. op
staal gegraveerd, - gesneden; - art, staalgraveerkunst;

Siding, (sajd'-ing), dw. bn. op zijde staand enz. *-PLACE,
S. 1. (spoorw.) steiger, m. plankier, o. uitwijkplaats;
2. laad-, losplaats, v.
Sidle, (saj d'-1), ow. 1. zijdelings -, zijwaarts -, op zijde
gaan; 2. op één kant staan, - loopen; to - off, - away,
heenwaggelen; to - up to, waggelen naar.
Sidney, (sid'-ni), m. Philip Sidney (Eng. schrijver,
1554-1586).

Siege, (siedsj), s. 1. zetel; 2. rang, m. klasse, v.; 3. beleg,
o. belegering, v.; to lay - to a town, het beleg om Bene
stad slaan; to raise a -, een beleg opbreken; to carry
on a -, een beleg doorzetten; to stand a -, to withstand
a -, to hold out against a -, een beleg doorstaan;
state of -, staat van beleg; 4. (fig.) dringend belang, o.
Sienite, (saj'-en-ajt), s. (delfst.) siëniet (oorspronkelijke
veldspaath-erts), v. *...ic, (-it'-ik), bn. (delfst.) siënietisch.
Sienna, (si-en'-ne), s. (aardr.) Sienna (Italië), o.
Sierra, (si-er'-re), s. gebergte, o. bergketen, v.
Siesta, (si-es'-te), s. middagslaapje, o.
Sieve, (siev), s. 1. zeef, v.; a coarse -, a fine -, een
grove -, fijne zeef; as leaky as a -, zoo lek als een zeef;
(fig.) babbel-, praatziek; 2. vuilnismand, v.
Sift, (sift), bw. 1. ziften; to - meal, meel ziften; 2. (fig.)
ziften, uitpluizen; to - one's life, iemands levenswijze
nagaan, onderzoeken; to - a business (matter), Bene
zaak uitpluizen; to - objections, bezwaren -, bedenkingen onderzoeken; 3. polsen, peilen; I have -cd him on
this matter, ik heb hem over die zaak gepolst; 4. to out, uitvorschen; I'll - it all out of him, ik zal wel alles uit hem krijgen. *- ED, dw. bn. gezift. *- ER, ('-ur),
m. v. zifter, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. ziftend. -,
s. (het) ziften. -s, mv. (het) uitgezifte.
Sigh, (saj), s. zucht, m.; to heave (fetch) a -, een
zucht loozen, - slaken. *-, ow. 1. zuchten; to -for
grief, van verdriet zuchten; 2. verlangen, reikhalzen; 3.
- over, klagen, treuren over. *-, bw. - away, zuchtend -,
klagend doorbrengen (den tijd). *- ED, ('-id), dw. gezucht.
* -ER, ('-ur), m. v. (de) zuchtende, klager, m. klaagster,
v. 5 -ING, dw. bn., -LY, bijw. zuchtend. -, s. (het)
zuchten.
Sight, (sajt), s. 1. gezicht (zintuig), o.; to lose one's -,
zijn gezicht verliezen; 2. gezicht (liet zien), o. aanblik, m.;
to get (gain) - of, in het gezicht krijgen; to come in -,
in het gezicht komen; to lose - of, uit het gezicht verliezen; within -, onder het bereik van het oog; out of
-, uit het gezicht; get out of -, ga uit mijne oogen; she
never suffered her son out of her -, zij verloor haren
zoon niet uit het gezicht; out of -, out of mind, (spr.) uit
het oog, uit het hart; I hate thé very - of him, zijn
aanblik zelfs is mij ondraaglijk; I must have a - of
him, ik moet hem zien; I could never get a - of kim,
ik kon hem nooit te zien krijgen; at -, (kh.) op
zicht (van wissels); a.t ten days -, tien dagen na zicht;
at -, (muz.) op het eerste gezicht, van het blad af;
I know him by .-, ik ken hem van aangezicht-, in
my -, voor mijne oogen; 3. schouwspel (voorwerp);
what a -, welk een schouwspel; a sad -, een droevig
schouwspel; what - s we saw at the fair! wat al zoldzaamheden hebben wij op de kermis gezien ! 4. vizier,.
viziernok (van geschut); leaf -, beweegbaar vizier;
muzzle -, viziernok op den tromp; back -, vaste hausse;
to take --, pointeeren; 5. hoop, m.; a - of money, een
hoop geld. 5 -HOLE, ss 1. kijkgat; 2. vizier (aan den
graadboog), o. *- PATCH, S. viziertoestel, m. *- SEER, s.
lediglooper, kijkal, m. * -SEEING, S. leêglooperij, v. (het)
bekijken van alles. *-'s MAN, m. goed musicus, primavista speler, M. * -VANE, s. sextant-kijker, in. -glas, o.
Sighted, (sajt'-id), bn. ziend; long -, far -, short -,
ver-, kortziend, -zichtig; open -, met een vergezicht,
opliggend; quick -, scherpziend; (fig.) scherpzinnig.
Sightfulness. (sajt'-foel -nes), s. helderheid van blik, v.
Sightless, (sajt' -les), bn., 5 -LY, bijw. 1. blind, zonder
gezicht; those - orbs, die uitgedoofde oogen, die oogholten;
2. (fig.) leelijk, afzichtelijk; - stains, walglijke vlekken.
s-NESS, s. gmv. 1. blindheid; 2. (fig.) afzichtelijkheid, v.

- impression, - type, staaldruk. *...IST, (-ogh'-re-fist), m.

Sightliness, (sajt'-li -nes), s.1.schoonheid,welgemaaktheid;

staalsnij der, -graveerder, m. *...Y, s. gmv. staalgraveerkunst, v.
Sideromancy, (sid-ur-o-mensi), s. waarzeggerij uit
gloeiend ijzer, v.
Sideroscope, (sid'-ur-o-skoop), s. sideroscoop (werktuig
om ijzerdeelen te ontdekken), m.

2. deftigheid, v.; 3. goed voorkomen, o. *...LY, ('-ii), bn. 1.
welgemaakt, schoon; 3. deftig; a - place, een fraaie plek.
Sigil, (sidsj'-il), s. zegel, o. stempel, m. *-LARIA, (-lee'ri-e), s. sigillaria (plantensoort), v. *-LATIVE, bn. tot
een zegel behoorend.
Sigismond, *...MUND, (sidsj'-is-mund),m. Sigismund (m. n.).
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SIG.
Sigma, (sigh'-me), S. sigma (de Grieksche s), v.
('-mojd),

-AL,

*...3101D.

(-mojd'-ul), bn. (ontl.) sigmavormig.

Sign, (sajn), s. 1. teeken, (ook fig.); 2. kenteeken, o.;
the -- of the cross, het teeken des kruises; 3. wonderwerk; 4. voorteeken, o.; any -s shall be seen in the
heavens, en er zullen teekenen in het uitspansel worden
gezien; 4 merkteeken, blijk, bewijs; 5. (wick.) teeken, o.
formule, v.; the -s of the zodiac, de teekens van den
♦ dierenriem; 6. (hand)teekening, v.; -- manual, eigen
uithangbord, o.; I put up at-handigeortk;7.
the sign of the Golden Lion, ik nam mijnen intrek in De
Gouden Leeuw; to put up a -, een uithangbord-, een
schild uitsteken. *-BOARD, S. uithangbord, o. *- POST,
s. 1. paal, staak (waaraan het uithangbord hangt); 2.
grens -, mijlpaal, m.
Sign, (sajn), bw. 1. onderteekenen; to - an instrument,
een gerechtelijke akte onderteekenen; to - one's name,
zijnen naam teekenen; 2. merken, teekenen; 3. wenken,
seinen. *-, ow. voorbeduiden. * - ABLE, ('- i - bl), ho.
(onder)teekenbaar.
Signal, (sigh' -nul), s. 1. sein, o.; - for mounting, (mil.)
sein tot opzadelen; 2. (zeev.) fog -, mistsein; answer -,
contrasein; - for sailing, sein van vertrek; to make -,
sein doen; 3. the - of revolution, het sein der omwenteling; 4. (dicht.) bode, m. aankondiging, v. *- BOOK,
s. seinboek, 0. *-FIRF, s. seinvuur, 0. *-GUN, S. sein
* -LIGIT, s. kustlicht, o. *- MAN, S. baan--schot,.
wachter (op spoorwegen), M. 5 -PENDENT, s. seinwimpel,
m. *- ROCKET, S. seinpijl, m. 0 -SHLP, s. wachtschip, o.
-SOUND, S. seinklank, waarschuwende toon, m. *- woRD,
s. sein -, wachtwoord, o.
Signal, (sig -nul), ho., *- LY, bijw. uitstekend, opmerkelijk, gewichtig; a - victory, een glansrijke overwinning;
a - service, een uitstekende dienst; a - injustice, een
schreeuwende onrechtvaardigheid; a - act of cruelty,
een voorbeeldelooze wreedheid. *- ITY, (- nel' - i -ti), s.
gmv. 1. uitstekendheid, opmerkelijkheid, v.; 2. opmerkelijk feit, o. hooge gunst, v.
Signalize, (sigh' -ne -laj z), bw.1. kenteekenen; 2. merkwaardig maken; to , - one's self, zich onderscheiden. *- D,
('-lajzd), dw. bn. onderscheiden enz.; zie SIGNALIZE, bw.
*...ING, dw. bn onderscheidend enz. -, s. (het) onder
-scheidnz.;
zie SIGNALIZE.
Signation, (sigh-nee'-sjun), s. 1. (het) geven van een
teeken, - van een sein; 2. teeken, o. 5 ...ATORY, (sigh'ne-to-ri), bn. een zegel betreffend, zegel...
Signature, (sigh' -ne- tjoer), s. 1. onderteekening, handteekening, v.; to put {append, affix) a - to, eene handteekening zetten onder; to forge a -, eene handteekening namaken; joint -, gezamenlijke (hand)teekening: 2. ken-, merkteeken; some plants bear a very evident - of their species, sommige planten dragen een zeer
verschillend kenteeken van hare eigen soort; 3. indrukse l , spoor, o.; the - of God stamped on the soul, (dicht.)
Gods merk in de ziel geplant; 4. (drukk.) teekenletter,
signatuur, v. *-, bw. kenmerken, kenteekenen.
Signed, (sajnd), dw. bn. onderteekend enz.; zie SIGN,
bw. *...ER, ('-ur), m. v. onderteekenaar, -ster, m. v.
Signet, (sigh'-net), S. signet, cachet, o. stempel, m.; clerk
of the -, geheimzegelbewaarder; writer to the -, (recht.)
procureur (in Schotland). *-oFFICY, s. kantoor -, kabinet
van den zegelbewaarder, o. *- RING, s. zegelring, m.
Significance, (sigh-nif' -i-kuras), *...CANCY, ('- kun-si), s.
gmv. 1. beteekenis, v. zin, m.; 2. beduidenis, beduidend
gewicht, o.; 3. nadruk, m. *...CANT, ('- kunt),-heid,v.
bn., -LY, bijw. 1. beteekenend; 2. beduidend, opmerkelijk,veelbetoekenend, gewichtig; 3. voorstellend,verbeelfiend.. *...CATION, (-kee--sjun), s. 1. beteekenis, v. zin,
m.; 2. beteekening, aanduiding, v. *...CATIVE, (-nif' -i -ketiv). bn., -LY, bijw. 1. beteekenend, beteekenisvol; 2.
(godg.) voorstellend, af beeldend. -Nsss, S. (het) beteekenisvolle. *...CATOR, (-kee'-tur), -Y, s. (het) beteekenende, teeken, o. zin, m.
Signified, (sig'- ni -fajd), dw. ho. beteekend enz.; zie
SIGNIFY. *...FY, ('-fa)), bw. 1. aanduiden, uitdrukken, te
kennen geven; I signified my intentions to him, ik heb
hem mijne bedoelingen medegedeeld; you ought to - to
them that, gij behoordet hun te zeggen dat; 2. beteekenen, beduiden; what does this -? wat beteekent dat?
wat wil dat zeggen? 3. dienen, strekken: it signifies little
which of them goes, het zegt weinig, wie van hen er
heen gaat; what signifies it to you ? wat maakt dit voor
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u uit ? it does not -, dat doet er niets toe; what signifies
getting into a passion? waartoe zich driftig te maken?
*-, ow. met kracht uitdrukken. *- 1NG, dw. bn. beteekenend enz. -, s. (het) beteekenen enz.; zie SIGNIFY, bw.
Signing, (sajn'-ing), dw. bn. onderteekenend enz. *--,
S. (het) onderteekenen enz.; zie SIGN, bw.
Signior, (sien' jur), m. heer, m.; the Grand -, de Groote
Heer (sultan van Turkije). *- IzE, ('-ajz), ow. (w. g.)
heerschen, heerschappij uitoefenen. *- Y, ('-jur -i), *...NORY,
(sien'-jur -i), s. 1. heerlijke macht, v.; 2. heerenrecht, o.; 3.
heerlijkheid, v. adellijk landgoed, o.
Sike, (sajk), s. beek, kreek, v.
Siker, (sik' -ur), bn. en bijw. zeker, -lijk. *- NESS, s. 1.
zekerheid; 2. veiligheid, v.
Sile, (sajl), bw. 1. aftrekken, melken; 2. doorzijgen. S. 1. vuilnis, v. drek; 2. jonge haring. m.
Silence, (saj'-lens), S. gmv. 1. (het) zwijgen, stilzwijgen,
o.; - gives consent, (spr.) die zwijgt sterrit toe; 2. stilzwijgendheid; 3. vergetelheid, v.; 4. (het) stille; the of night, het stille van den nacht; in -, in stilte. *-,
tw. stilte! *-, bw. 1. doen zwijgen, tot zwijgen brengen,
smoren; 2. doen ophouden; to - rivalship, de mede
ontwapenen, - ontzenuwen; to - it battery, eene-ding
batterij tot zwijgen brengen; 3. (kerk.) schorsen (een
geestelijke in zijn ambt). *- D, ('- lenst), dw. bn. tot
zwijgen gebracht. 5 ...ING, dw. bn. tot zwijgen brengend.
Silent, (saj'-lent), bn., *- LY, bijw. 1. (stil)zwijgend; to
remain (stand) -, het stilzwijgen bewaren; to sit -,
stil -, voor zich heen zitten zonder te spreken; 2. bedeesd, bescheiden; 3. stil, rustig; a - retreat, een stille
schuilplaats; the - groves, de zwijgendo bosschages; 4.
ongezien, verborgen; - tears, stille tranen; 5. (kh.) onbekend; a - partner, een stille deelgenoot; 6. (taalk.)
stom (van letters). *- IARY, (-len'-sje-ri), m. 1. (-ies),
(Rom. gesch.) silentiarius, geheimschrijver (doorgaans
een vrijgemaakte slaaf); 2. (r. k.) zwijgende monnik, m.;
3. die onder Bede verbonden is te zwijgen. *- NEss, s.
gmv. stilte, v. (liet) zwijgen.
Silenus, (saj- li' -nus), m. (fab.) Silenus (voedstervader
van Bacchus).
Silesia, (saj- li' -zji-e), s. 1. (aardr.) Silezië (Duitschland),
o.; 2. (kh.) Silezisch linnen, o. *_LA%N, S. Silezische
sluierstof, v. 5 -LETTUCE, s. (plant.) kropsalade, v.
*-N, ('-zjun), ho. Silezisch. -, m. v. Sileziër, m. Silezische (vrouw).
Silex, (saj'-leks), s. (delfst.) kiezel, v.
Silhouette, (sil' -oe -et), s. schaduwbeeld, o. silhouette, v.
Silica, (oil'- i -ke), s. (delfst.) kiezelaarde, v. *...ICALCE,
(- ik' - i -kels), S. kiezelkalk, v. *...ICATE, ('- i - ket), s. (scheik. )
kiezelzuurzout, o. 5 ...Icrc, (- lis'-ik), bn. - acid, kiezelzuur. 5 ...ICIFEROUS , (- sif'- er -us) , bn. kiezelhoudend.
*...ICIFICATION, (-kee'-sjun),s.kiezelversteening, -wording,
v. 5 ...ICIFIFD. (-is'- i -fajd), dw. brr. tot kiezel versteend.
*...ICIFY, (- is'- i -faj), bw. en ow. tot kiezel verharden,
- doen verharden. -ING, dw. ho. tot kiezel verhardend.
...Iclovs, (isj'-us). ho. kiezelachtig, kiezel...: - marl,
kiezelaarde.*...icium, (- i' -sjum), s. kiezelstof, v. *...ICITEV,
(- lis' - i -tid), bn. van kiezeldeelen doordrongen.
Siliele, (sil' -i-kul), *...ICrLA, (- ik' -joe -le), s. (plant.) huls,
schil, v. *...ICUi,ous, (- ik'-joe lus), brr. (plant.) hulzig.
Silicon, (sil' -i-kun), S. (delfst.) keistof, v.
Siliginoze, (si -lidsj' -i- noos), ho. uit fijn tarwemeel bestaand.
Siling, (sajl'-ing), dw. bn. doorzijgend enz.; zie sii.z,
bw. 5 - Drsrs. s. druippan, vergiettest, v.
Siliqua, (sil' -i-kwee), s. 1. (plant.) huls, schil, v.; 2.
karaat (goudgewicht), o. *...IQUIFORM, ('- i - kwi-form), bn.
hulsvormig. 5 ...IQUO55, ('- i -kwoos), 5 ...IQuous, ('- i -kwus),
ho. hulzig..
Silistria, (si - lis' - tri -e), s. (aardr.) Silistria (Turkije), o.
Silk, (silk), s. 1. (kh.) zijde, zijdestof, zijden stof, v.; dressed
-, undressed -, bereide -, onbereide zijde; raw - , ruwe
zijde; organzine -, thrown -, getweernde -, tweedraadsche zijde; waste -, .foss -, vloszijde; refuse - , uitschot
van zijde; wrought -, bewerkte zijde; a bank (skein) of
-, een streng zijde; a robbin of -, een klos zijde; to
throw -, zijde tweernen; shot -, geglaceerde zijde;
watered -, moiré-zijde; to scour -, zijdo wasschen; to
bleach -, zijde bleeken. *-s, mv. zijden waren, v. mv.;
are you a judge of -s? verstaat gij zijde? zijt gij een
kenner van zijde? *-, ho. zijden, van zijde; a -gown,
een zijden kleed; a - pocket handkerchief, een zijden zak-
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doek, foelard; - thread, garenzijde. * -- BINE, s. (soort)
zijdenstof, v. *- COTTON TREE, S. zijdewolboom, m.* -DIER,
m. zijdeverver, m. *- FERReT. s. floretzijde, v. -lint, o.
* -FLOWERS, S.mv. zijden (kunst)bloemen,v. mv. *-GOODS,
S. mv. zijden waren, v. mv. *-GRASS, s. aloë-plant, V.
*-HAT, S. zijden hoed, m. *- HUSK, *-NuB, s. pop van
den zijworm, V. *-LACE, s. (kh.) blonde. v. *- MAN,
*-MERCER, m. handelaar in zijden goederen, m. *- MANUFACTORY, S. zijdefabriek, V. *_MILL, S. zijdemolen, m.
*-5oTH, s. zijdespinner (insect), m. * - NET, S. (kh.)
zijden tulle, v. *- PRINTER, m. zijdedrukker, m, 5 -REEL,
S. zijdehaspel, -winder, m. *_SHAG, s. (kh.) zijden
pluche (van kameelhaar), v. *- SPINNER, m. zijdespinner,
M. *-SWIFT, S. kleine zijdehaspel, m. 5 -THROWER, m.;
* -THROWSTER, V. zijdehaspelaar, -ster, m. V. *-THROWING, S. (het) zijde haspelen. * -TRADE, s. zijdehandel, m.
*- TWIST, S. zilver -, goud zijde-garen, o. * -WASTE, S.
afval van zijde, m.. * -WEAVER, m. v. zijdewever, -weefster, m. v. S-woRM, S. zijdeworm, m.; to rear -s,
zijdewormen kweeken; rearing of -s, zijdeteelt. -GUT,
S. vischsnoerdarm, M. -NURSERY, S. (- ies), zijdewormen kweekerij, v. *- YARN. S. zijden garen, o.
Silkeen, (silk-ien'), s. (kh.) silkien (soort manchester), v.
Silken, (silk'-n), bn. 1. zijden; a - veil, een zijden
sluier; 2. (fig.) zacht, teeder; (fig.) zoetsappig; - language, zoete taal, - woorden; 3. opgesmukt, coquet, in
zijde gekleed: - libertines, opgesmukte losbollen. *-,
bw. zacht -, zijdeachtig maken. *- ED, ('-kund), dw. bn.
1. zijdeachtig gemaakt; 2. (fig.) verweekelijkt. *...INESS,
(' -i-nes). S. gmv. 1. zijdeachtigheid; 2. (fig.) zachtheid,
weekheid; 3. liefelijkheid, v.
Silky, (silk'-i), bn. 1. zijdeachtig; 2. zijden; 3. (fig.) buig
gedwee.
-zam,
Sill, (sil). S. 1. (bk.) grond-, steunbalk; 2. drempel, m.;
port-, (zeev.) poortdrempel; 3. kozijn, o.; 4. (zeev.)
clap-, lock-, vloerdeur (eener sluis).
Sillabub, (sil'-e-bub), s. sillabub (drank uit wijn, melk
en suiker), v.
Sillily, (sil'-i-li). bijw. onnoozel, eenvoudig.
Sillimanite, (sil'-i-men-ajt), s. sillimaniet (zek. delfstof,
naar Silliman genoemd), m.
Silliness, (sil'-i-nes), s. gmv. zotheid, onnoozelheid,
eenvoudigheid, v.
Silloek, (sil'-lok), S. kuit van kabeljauw, v.
Sillometer, (sil-om'-i-tur), s. (zeev.) vaartmeter, m.
Silly, (sil'-i), bn. 1. onnoozel, eenvoudig, zot; - fellow,
onnoozele vent ; - words, zottepraat ; `'2. (oudt.) zwak.
*-Row, s. (vroedk.)helm, ni. kap, v. (in de baarmoeder).
Siloe, (saj'-lol. S. kuil (tot bewaring van granen), m.
Silphium, (sil'-fi-um), s. (plant.) soort anemoon, v.
Silt, (silt). s. 1. ziltigheid, v.; slijk, slib; 3. drijf-, welzand, o.; 4. (stoomw.) ketelsteen, m. t -, ow. volslibben.
*-ED, dw. bn. volgeslibd. 5 -ING, dw. bn. volslibbend.
-, s. (het) volslibben. *- Y, bn. moerassig, slibbig.
Silurian, (si-ljoer'-i-uni, bn. (aarak.) silurisch, versteend.
Siluridans,(si-ljoer'-i-duns), s. mv. makreelsoorten,v. mv.
Silure, (saj'-ljoer), *...us, ('-ljoer-us), s. makreel, steur,
(visch), m.
Silvan, (sil'-wun), s. (delfst.) tellurium, o. *-, bn. zie
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zilvergoed, zilveren tafelbord, o. *_POWDER, S. kleurzilver, zilverpoeder, o. * -SHAFTED, bn. 1. met zilveren
steel, - hecht enz.; 2. met zilveren pijlen. *-SMITH, M.
zilversmid, m.; -'s sand, zilver-, polijstzand. *-SNAKE,
S. regenworm, m. 5 -STICK IN WAITING, m. dienstdoend
kapitein der lijfwacht (in Engeland), M. 5 - STREAMING,
bn. met zilverwitten stroom. * -SWEET, bn. zilverzacht
(van kleur, van toon). * -THISTLE, 5 -WEED, S. (plant.)
zilverkruid, o. *-TISSUED, bu. uit zilver geweven.
* --WHITE, bn. zilverwit, -blank. 5 - WINGED, bn. met
zilveren vleugels. * - WIRE, S. zilverdraad, o.
Silver, (sil'-wur), bw. - over, over-, verzilveren. *-ED,
('-wurd), dw. bn. overzilverd. * -ING, dw. bn. overzilverend. -, S. 1. (het) overzilveren, overzilvering; 2.
opdroging van weedebladeren, v. * -LING, s. zilverling
(munt der oude Israelieten), m. 5 -LY, bijw. zilverachtig, als zilver. *- Y, bn. 1. zilverachtig; 2. zilverwit,
-kleurig; 3. verzilverd, met zilver bedekt.
Silvester, (sil-wes'-tur), iI. Silvester (m. n.).
Sim, (sim), m. verk. Simeon, Simon (m. n.).
Sima, (saj'-me;i, zie CYMA.
Simagre, (sim -e-ghur), s. grins, m. kuur, v.
Simar, (si-maar') , *- E, (-meer'), s. samaar (slepend
vrouwenkleed), v.
Simaroube, (si-me roe'-be), s. (plant.) simaroeba (Zuid
-Amerikanschgplt),v.
Simeon, (sim'-iun), m. (Rij b.) Simeon (m. n.).
Simia, (siin'-i-e), s. apengeslacht, o.
Similar, (sim'-i-lur), bn., *- LY, bijw. 1. gelijk, overeenkomstig; -facts, - accidents, dergelijke feiten; 2. (rek.)
gelijksoortig. *- ITY, ('-i- ti), *- NEss, s. 1. gelijkheid,
overeenkomst; 2. gelijksoortigheid, v.
Simile, (sim'-il), S. (red.) vergelijking, gelijkenis, v.
Similitude, (si- mil'- i-tjoed), s. 1. overeenkomstigheid;
2. vergelijking, v. 5 ...TUDINARY, (- tjoed'-i- ne-ri), bn. ver
overeenkomst aanduidend.
-gelijknd,
Similor, (sim' -i-lor), s. spinsbek, o.
Simious,. (sim' -i-us), bn., * -LY, bijw. aapachtig.
Simitar, (sim' -i- tur), s. krom zwaard, o.
Simmer, (sins'-ur), ow. zacht koken, zingen (van heet
water). * -ING, dw. bn. zacht kokend.
Simnel, (sim'-nil), s. rozijnen-, kermiskoek, m.
Simon, (saj'- mun), bw. met stopverf besmeren.
Simon, (saj'- mun), m. Simon (m. n.). * -IAc, (-mo'-ni-ek),
*-1ST, M. (kerk.) schuldige aan kerkelijke ambtkooping,
- aan silnonie, simonist, in. * -IACAL, (-naj'-e-kul), bn.,
-LY, bijw. door simonie, schuldig aan simonie. *- IANS,
(-mo'-ni-uns), s.mv. Simonianen (zek. kerk. sekte), M. mv.
*-IOUs, (-mo'- ni-us), bn. tot de simonie behoorend.
Simony, (sim' -o -ni), s. gmv. ambtkooping (inz. in de
kerk), simonie, s.
Simoom, (si-moem'), *...MouN, (-moen'), s. sammoem (verstikkende woestijnwind), m.
Simous, (saj'-mus). bn. 1. plat-, stompneuzig; 2. concaaf.
Simper, (sim'-pur), s. 1. domme lach, m.; 2. onnoozel
lachje, o. *--, ow. 1. onnoozel lachen; 2. glimlachen.
*-FR, (--ur), m. V. die dom -, onnoozel lacht. 4-ING,
dw. bn., -ii, bijw. dom -, onnoozel lachend. -, s.(het)
onnoozel lachen.
SYLVAN.
Simple, (sim'-pl), s. 1. (plant.) geneeskruid, o.; 2. (het)
Silver, (sil'-wur), S. 1. zilver, o.-, virgin -, zilvererts;
eenvoudige, - niet-samengestelde, (het) simplum. *-,
bn. 1. eenvoudig, niet-samengesteld; a - substance, glance -, rood -, glanszilver; earthy corneous -, hoornidea, een eenvoudige zelfstandigheid, - gedachte; 2. een
zilver; 2. zilvergeld, o.: have you any - about you?
bescheiden; a - peasant, een eenvoudige boer;-voudig,
hebt gij wat geld bij u? there is no getting any -, er
3. onnoozel, onschuldig, naïef; a - child, een onnoozel
is geen geld te krijgen. *-, bn. 1. zilveren, van zilver;
zuiver,
klankrijk;
tones,
onopgesmukt, eenvoudig; a - style, een kunstekind;
4.
2. (fig.) zilverwit, -kleurig; 3.
boze stijl; a -- story, een eenvoudig verhaal; - manners,
zilvertonen. *-AMALGAM, S. (scheik.) zilvermengsel, o.
eenvoudige zeden; - contract, (recht.) onderhandsch con*-BEARER,m: goud-, zilverklopper, m.* -BUSH, s. (plant.)
tract; - mineral, eenvoudige delfstof; - time, (muz.)
zilverheester, M. *-BUSKINED, bn. met zilveren brozen.
vierkwartsmaat. *-GOING. S. eenvoudige -, natuurlijke
* -CLOTH, s. zilverstof, v. *- cocxLE, S. (soort) schelp, v.
*. C OIN. S. zilvergeld. *-FIR, S. zilverden .(boon), m.
gang, m. * -HEARTED, bn. kunsteloos, argeloos. * -MANNERED, bn. met eenvoudige manieren. * -MINDED, bn.
*-FISH, S. zilvervischje, o. 5 -FOAM, S. zilverschuim, o.
*-GLANCE, S. zilverglans, m. zwavelzilver, 0.; earthy -,
eenvoudig van geest, - van gemoed. -NESS, s. eenvoudigheid, argeloosheid, v. *-NEss, *...ass, s. 1. eenvouzwart zilver; brittle -, zwart zilvererts. *-HAIR,s. (plant.)
digheid; 2. onnoozelheid, bescheidenheid ; 3. naïveteit,
zilvergras,o. * -HAIRED, bn. met zilveren (grijze) haren.
kunsteloosheid, v. (het) ongekunstelde. *- SPOKEN, bn.
5 - HEADED, bu. 1. met zilveren knop; 2. (fig.) met grijs
kunsteloos van taal. * -WITTED, bn. naïef, onnoozel.
hoofd. * -HILTED, bn. met zilveren gevest. * -LACE, S.
zilvergalon, 0. * - LEAF, S. 1. blad-, geslagen zilver; 2. Simple, (sim'-pl), ow. (gen.) kruiden zamelen, botaniseeren. *-R, ('-plur), m. 1. kruidenzoeker, -zamelaar; 2.
(plant.) zilverblad, o. * -LEAVED, bn. - fir, witte denkruidenkenner, botanist, m.
neboom. *-MOUNTED, bn. in zilver gemonteerd, met
zilver beslagen. *- MOUTH, S. slangenhuid (schelp), v. Simpleton, (sim'-pl-tun), m. domkop, onnoozele bloed, m.
* -ORE, s. zilvererts, o. * - PLATE, S. zilveren vaatwerk, Simplician, (sim-plisj'-un), 'ni. eenvoudig -, onnoozel
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mensch, M. *...PLICITY, (- plis'-i-ti), s. (-ies). 1 eenvoudigheid, onschuld, oprechtheid, onnoozellleid;2.domheid;
3. zwakheid (van geest), v. *...PLIFICATION, (-plif-i-kee'sjun), s. vereenvoudiging, V. *...PLIFIED, ('- pli-fajd), dw.
bn. -vereenvoudigd. 5 ...PLIFY, ('- pli-faj), bw. vereenvoudigen. -ING, dw. bn. vereenvoudigend.
Simplist, (sim'-plist), m. kruidenkenner, botanist, m.
Simply, (' -ph), bijw. 1. eenvoudiglijk, slechts; dénig
• en alleen; 2. zie SIMPLE.
Simpson, (simp' -sun), s. (plant.) kruiswortel, m.
Simulachre, (sim' joe -le-kur), s. afbeeldsel, o. beeltenis, V.
Simular, (sim'-joe -lur), s. schijnbeeld, namaaksel, o.
Simulate, (sim' joe-let), bw. ,maken, veinzen; he -s the
good man, hij speelt den fatsoenlijken man. *-, bn.,
*-D. ('-id), dw. 1. gemaakt, geveinsd; 2. bn. (kh.) gefingeerd: pro forma; - acceuu t, gefingeerde rekening. 5 ...IN G,
dw. biz. • veinzend, makend. -, s. (het) veinzen.
*...ION, (-lee'-sjun), S. namaking, veinzerij, V.
Simultaneous, (si-mul- tee'-ni-us), bn., * - LY, bijw. gelijktijdig. ..NEITY, (ni - i-ti), 5 -NESS, s. gmv. gelijktijdigheid, v. (het) gelijktijdige.
Simulty, (sim' -ul -ti), s. persoonlijke wrok, nl.
Sin, (- sin), S. 1. zonde, v.; actual -, mortal -, dood-,
hoofdzonde; to fall into -, in -, tot zonde vervallen; to
redeem a -, voor Bene zonde boeten; it is a - and a
shame, het is zonde en schande; as ugly as -, leelijk
als de nacht; 2. zoenoffer,o.; 3. groote zondaar, m.* -BORN,
uit zonde geboren. * -OFFERING, S. zoenoffer, o.
PRESSED,*-STUNG,
*_ STUNG , bo. door (het gevoel van) zonde terneêrgedrukt. *- WORN, bn. in zonde doorleefd.
Sin, (sin), ow. zondigen. *-, vz. (oudt.) sedert, sinds.
Sinai, (saj' -ne, saj'-nee -aj), s. (Bijb.) Sinai (berg), m.
*...ITIC. (-it'-ik), bn. Sinaïtisch, den berg Sinai betreffend.
Sinapis, (si-nee'-pis), s. (plant.) mosterd, v. *...PISIN,
(sin'-e-pis-in), s. (scheik.) mosterd-beginsel, o. -kern, v.
*...PISM, ('-pizm), s. mosterdpap, -pleister, v.
Since, (sins), vw. daar, dewijl; - you have not written
daar gij niet geschreven hebt; - it is your desire, daar
gij • het (aldus) begeert. *-, voort. en bijw. sedert,
sinds; - last week, sedert verleden week; - you left us,
sedert gij ons verliet; three weeks -, drie weken geleden; I have not seen him. -, ik heb hens sedert niet
gezien; long -, lang geleden; sometime --, sedert eenigen tijd.
Sincere, (sin-sier'). bn., * - LY, bijw. 1. oprecht, ongeveinsd, braaf; - joy, innige vreugde; - regret, innig
verdriet; he loved her -ly, hij beminde haar oprecht; 2.
echt, zuiver; a - acid, een onvermengd zuur. 5 -NESS,
*...ITY, (sur'-i-ti), s. gmv. oprechtheid, braafheid, v.
Sinciput, (sin'-si-put), s. (ontl.) voorste gedeelte van
het hoofd o.
Sindon, (sin'-dun), s. 1. omslag, m.; 2. (heelk.) wiek, v.;
3. zweetdoek, m.
Sine, (sajll), s. (meetk.) sinus, m. hoeklijn. v. *-, (saj'ni), vz. (Latijn), zonder; - die, onbepaald uitgesteld;
- qua non, onvermijdelijk.
Sinecure, (saj'-ni-kjoer), s. diensteloos ambt, ambt zonder
werkzaamheid, o. *..ISM, s. bezit van een sinecure, stel
sinecuren, o. *...I ST, m. bezitter een er sinecure, m.-selvan
Sinepite, (sin'-i- pajt), s. soort mosterdzaad, o.
Sinew, (sin'-joe), s. zenuw, spier, (ook fig.) kracht, v.
*- sHRVNx, bn. dampig (van paarden). * -SPRUNG, tm
(heelk.) verstuikt.
Sinew, (sin'-joe), bw. - with, verbinden, aaneenhechten
(als door spieren); to - two families together, twee ge
aaneenbinden. *- ED, ('-njoed), dw. bn. ver -slachten
Y, hzz. gespierd, vol zenuwen, krachtig.-bonde.*
*-LESS, bn. zonder zenuwen.
Sinful, (sin'- foei), ho., *- LY. - bijw. 1. zondig; 2. vol zonden. *- NEss, s. gmv. 1. zondigheid, schuld, V. (het)
zondige; 2. zedenbederf, o. verdorvenheid, v.
Sing, (sing), ow. (onr. vt. sang, sing, vdw. sung), 1.
zingen; to - sweetly, aangenaam zingen; to - true,
zuiver zingen; to - out of tune, - false, valsch
zingen ° 2. (gem.) - out,- forth, schreeuwen, uitschreeuwen; 3. (dicht.) sissen; the spear sang innocent, de speer
floot doch zonder te treffen-, the wind -s through the
door, de wind huilt door de deur; 4. (fig.) to - small,
(spr.) zoete broodjes bakken, toegeven. *-, bw. zingen
(iets); he -s a very good song, hij zingt zeer aangenaam;
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to - to rest, - to sleep, in slaap zingen; to - one into
ysod humor, iem. door den zang in goede mini brengen; 2. uitgalmen, -schreeuwen; 3. bezingen; uitbazuinen
(den lof van); I - the glory of, ik zing den roem van.
Singe, (sindsj), s. lichte brandwonde, verzenging, v. *-,
bw. zengen; verzengen. *- D, (sindsjd), dw. bn. gezengd.
-ING, dw. bn. zengend; within - distance, dicht genoeg om te kunnen zengen. -, s. (het) zengen.
('-sjur), m. V. verzenger, -ster, m. V.
Singer, (sing'-ur), m. v. zanger, m. zangeres, v.
Singhalese, (sin-ghe-liez'), m. v. Singhalees, Singhaleesc11e (vrouw), inboorling van het eiland Ceylon, in. v.
Singing, (sing'-ing), dw. bn., * - LY, bijw. zingend.
*_, s. 1. (het) zingen; 2. zang, m.; 3. zangkunst, v.; 4.
gegons, 0. * -BIRD, s. zangvogel, m. *_Boor, s. 1. gezangboek, psalmboek; 2. (muz.) boek met romancen enz.;
3. notenboek (voor den zang), o. *-BoY, in. koorknaap,
m. * - MAN, ill. voorzanger, m. * - MASTER, m., * - MISTRESS,
V. zangmeester, m. - meesteres, V. * _METHOD, S. zang
leerwijze, v. *- SCHOOL, s. zangschool, v.-method,
0 -WOMAN, V. zangeres, v.
Single, (sin'-ghul), bn. 1. alleen,. enkel. Benig; not a friend, niet één vriend; not a - moment, geen enkel
oogenblik; but a - leaf, slechts een enkel blad; a trick, (kaartsp.) een eenige trek; 2. eenvoudig, niet
samengesteld; - ideas. eenvoudige -, grondgedachten ;
3. ongehuwd; she is still -, she lives -, zij is nog ongehuwd ; to lead a - life een ongehuwd leven leiden ;
4. simpel, zot; 5. afzonderlijk. * -ARMED, bn. eenarmig.
* -BANKED OARS, S. mV. (zeev.) enkele riemen, m. mv.
5 -BREASTED, bn. (kleêrm.) met één rij knoopen. 5 -comBAT, * _FIGHT, S. tweegevecht, 0. * -CRANK-SHAFT, S.
(stoomes.) éénkruk-as, v. *- ENTRY, S. book-keeping by
-, (het) enkel boekhouden (in tegenst. van double
entry). * -HANDED, bn. 1. éénhandig; 2. enkel, alleen.
5 -HEARTED, 5 -MINDED, bn. eenvoudig van hart, - van
geest. -NESS, s. eenvoud des harten, m.'-gouw:, s. huis
zonder bovenverdieping, o. 5 -LINE-WAY, s. aarden baan
met één spoor, v. * -LOAVES, S. mv. (kh.) grove melis-,
grove suikerbrooden, o. mv. *-SEEDED, bn. (plant.) één
* -SOLED, bn. éénzolig. 5 -STICK, S. 1. vechtstok,-zadig.
wapenstok, knuppel, m.; 2. (het) batonneeren. *- TREE,
s. 1. (rijt.) zwengel, m ; 2. (zeev.) rondhout uit één
stuk, o. 5 -VALVED, bn. éénkleppig. * -WITTED, bn. simpel. waanzinnig.
Single, (sin'-ghul), s. 1. simpele partij (wllistspel), v.;
2. (jag.) staart (van een hert); 3. zijden draad van meer
dan één pop, m.
Single, (sin'-ghul), bw. - out. 1. af-, uitzonderen; 2.
uitkiezen, uitzoeken. de voorkeur geven aan; 3. (kh.)
uitschieten; to - one's self from, zich afscheiden van.
-D. ('-ghuld), dw bn. uitgekozen enz.; zie SINGLE,
bw. *- NEss, s. 1. (het) enkele, niet-samengestelde; 2.
eenvoudigheid; 3. oprechtheid, gemoedelijkheid, v.
Singlet, (sin'ghlit), s. flanellen buisje, o. - borstrok, In.
Singleton, (sin,-ghl-tun), s. 1. (kaartsp.) éénige kaart
(in de kleur), v.; 2. (soort) kurketrekker, nI. ; 3. zie
SIMPLETON.

Singlin,(sin'-ghlin), s. (landti.) nalezing. handvol llalnlen,v.
Singling, (sin-ghling), dw. bn. uitkiezend enz. ; zie
SIO GLE, bw.
Singly, (sin'-ghli), bijw. 1. eeniglijk; 2. een voor een; 3.
alleen, zonder hulp; I'll hold out -, ik zal liet alleen uithouden, ik zal mij alleen verdedigen; 4. uit
-sluitend;
zie SINGLE, bn.
Sing-song, (sing'-sung), s. temende toon, zang, ul.
Singular, (sin'-ghjoe-lur), bn., * - LY, bijw. 1. eigel.dommelijk, eigenaardig, zonderling; that plant has a -pro.
perty, deze plant heeft een zonderlinge eigenschap; 2.
opmerkelijk; bijzonder; a - instance of, een opmerkelijk
voorbeeld; -ly beautiful, bijzonder schoon; 3. vreemd,
grillig; he is somewhat - in his opinions, hij is wel wat
zonderling in zijne denkbeelden; it is really -, het is
inderdaad vreemd; 4. (taalk.) enkelvoudig; the - number,
het enkelvoudig getal. * -]ST, bn. zonderling. 5 -ITY,
(- i-ti), *-NEss, s. (-ice), 1. eigendomnlelijkheid, eigen
the - of the fact is,-ardighe;2.opmkljd,v
liet opmerkelijke van de zaak is; 3. zonderlingheid,
vreemdheid, v. *-]zE, (-ajz). bw. 1. uitzonderen; 2. to
- one's self, zich onderscheiden.
Singult, (sin'-ghult), *-us, (-gllult'-us), s. 1. snik in.;
2. hik, v.

SIN. - SIR.

SIR. - SIT.

Sinieal, (sin'-i-kul), bn. (meetk.) tot een sinus behoo-

naam), mijnheer. heer; 2. (titel altijd door den voornaam gevolgd). de heer; sir John Russell, of enkel : sir
John, de heer John Russell ; 3. meester in de rechten
(in de Vereenigde Staten); 4. sire (titel van koningen
en keizers); 5. (oudt.) adellijke titel, m.; - knight,
jonker, jonkheer, ridder; -- prior, heer kloostervoogd;
- jester, (spot.) heer hofnar; - reverence, eerwaarde
heer! 6. (Shak.) man.
Sircar, (sur-kaar'), m. schrijver. griffier (bij de Hindoes),
m. *...DAR, (- daar'), m. opperhoofd (in Hindostan), o.
Sire, (sajr), m. 1. voorvader, stamvader, m.; great-grand
-, overgrootvader; 2. vader (van dieren, inz. paarden); 3.
(titel) sire, in. *-, bw. voortbrengen (van dieren). *- D,
(sajrd), dw. bn. voortgebracht.
Siren, (saj'-rin), v. meermin, sirene, v. *-, bn. verleidelijk, verlokkend.
Sirene, (si-riep'), S. (nat.) luchttrillingmeter (werkt.), m,
Sirenize, (sai'-ri-najz), ow. verlokken, verleiden. *-v,
(-naj zd), dw. bn. verlokt. *...I N G, ('- ajz-ing), dw. bn.
verlokkend. --, s. (het) verlokken.
Siriasis, (si- raj'-e zis), s. (gen.) zonnesteek, m.
Sirius, (sir'-i us), s. (stern.) hondsster, v. sirius, m.
Sirloin, (sur'-lojn), s. (vleeschh.) (ossen-)lendenstuk, o.
Sirmark, (sur'-maark), s. (zeev.) sent, v.; breadth -, sent
der grootste wijdte.
Sirname, (sur'-neem), s. bij -, toenaam, m.
Siro, (saj'-ro), s. 1. ziertje; 2. schurftwormpje, o.
Sirocco, (si -rok'-o), s. 1. sirokko (gloeiende woestijnwind); 2. zuidoostenwind, v.
Sirop, (sir'-up), s. siroop, stroop, v.
Sirrah, (sir -e), m. kerel! kwant! schelm! (altijd aan
henrk -! hoor hier, schavuit !
-spreknd);
Sirt, (curt), s. (zeev.) welzand, o.
Sirup, (sir'-up), s. siroop, stroop, v. *-, bw. met siroop
besmeren, - zoeten. *- Y, ('- up-i), bn. siroopachtig, met
siroop aangemaakt.
Sirvente, (sur-went'), s. sirvente, v. hekeldicht (middeleeuwsche dichtsoort der minnezangers), o.
Sis, (sis), v. (vork.) Cecilia (v. n.). * -, s. seselikruid, o.
Sisal, (saj'-sul), * -HEM, * -GRASS, s. (plant.) Indische
hennep, m.
Sise, (sajz), s. 1. zie ASSIZE; 2. zes (in het triktrak), v.
Siskin, (sis'-kin), s. sijsje (vogel), o.
Sison, (saj'-sun), S. zonneschermige plant, v.
Siss, (sis), ow. sissen.
Sister, (sis'-tur), v. 1. zuster, v.; elder -, oudste -,
oudere zuster; twin -s, tweelingzusters; foster -, voedster-, zoogzuster; - of the half blood, halve -, stiefzuster; the nine -s, (fab.) de negen zusters, - zanggodinnen;
the fatal -s, (fab.) de schikgodinnen; 2. zuster, non. v.;
lay -, leekezuster (in kloosters). *-, bn. zusterlijk,
zuster... *- BLOCK, S. schildpad met drie schijven , o. *- COUNTRY, S. zusterland, (inz.) Ierland, o.
*-F .uITS, S. 311v. vruchten van denzelfden stam, v. mv.
* -IN-LAW, s. schoon-, behuwdzuster, v. *-PASSIONS,
s.mv.hartstochten van dezelfde soort, m.mv.*-PLAINTIFF,
V. (recht.) mede-eiseheres, v. * -SPIRIT, S. (dicht.) zusterspook, o. * -'S THREAD s.kloostergaren.gebleekt garen, o.
Sister, (sis' -tur), bw. en ow. 1. tot zuster dienen aan,
zuster zijn van; 2. volkomen gelijken naar. *-HOOD, s.
1. zusterschap, o.; 2. vermaagschapping; 3. (r. k.) zuster-,
kloosterorde, v. *-LY, ('-li), bn. zusterlijk; - love,
zuster-, zusterlijke liefde.
Sistrum, (sis' -trum), s. cimbaal, trommel (der oude
Egyptenaren). v.
Sisyphus, (sis' -i-fus), m. (fab.) Sisyphus (in. n.),
Sit, (sit), ow. (onr. vt. sat, sate, vdw. sat, oudt. sitten), 1.
zitten; to - at table, at meat, at meals, aan tafel zitten,
eten; to - close, gedrongen zitten; to - cross- legged,
met de beenen onder het lijf zitten (als de kleermakers);
to - in one's lap, op iemands schoot zitten; to - still,
stil zitten; to - drinking all night, den ganschen nacht
zitten te drinken, - te bekeren; 2. te paard zitten; to
- fast, vast in den zadel zitten; to - sideways, als Bene
vrouw in den zadel) zitten; 3. zitting houden, zitten
(van vergaderingen enz.); the parliament -s (is sitting),
het parlement is vergaderd; the coroner will - on the
body, de coroner (rechter) zal het lijkschouwen; thejudges
are -ting in banco, het hof van cassatie houdt zitting;
4. vonnissen, richten; to - upon life and death, over
leven en dood vonnissen; 5. (schild.) poseeren, zitten; 6.
zetelen (als rechters enz.); 7. blijven, zijn; to - idle, lui-
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rend, sinus...
Sinister, (sin'-is-tur), bn., *- LY, bijw. 1. linksch; on the
- hand, ter linkerhand; 2. (fig.) boos, kwaad; - designs,
booze plannen; - look, donkere -, dreigende blik; 3. oIïheilspellend. *...TRORSAL, (- trur'-sul), bn. van de linkernaar de rechterzijde gaand, - rijzend. *...TROUS, ('-trus),
bn., -i,Y, bijw. 1. linksch, averechts; 2. rampspoedig.
Sink, (sink), s. 1. gootsteen, m.; 2. goot, v. zinkput; 3.
(zeev.) vuilwaterbak, -bodem, m. pompzode, v.; 4.
(zeev.) zware kogel; 5. (fig.) afgrond, m.; 6. (drukk.)
vochtbak, m. -kamer, v. *--HOLE, S. 1. zinkput, m.; 2.
gootsteenpijp, v. *- STONE, S. gootsteen, m.
Sink, (sink), ow. (onr. vt sank en sunk, vdw. sunk), I.
zakken; the river begins to -, de rivier begint te zakken; 2. onder -, nedergaan; the moon -s behind the mountains, de maan gaat achter de bergen onder; the sun
-=s into the sea, (dicht.) de zon zakt in den schoot der
baren; 3. inzakken (van zwakte); 4. dalen (van prijzen);
5. zinken, verzinken; he -s in the stream, hij verzinkt
in den stroom; our boat sunk, onze boot zonk; - or
swim, (spr.) pompen of verzuipen: 6. indringen; the shaft
sunk into the flesh, de pijl drong in het vleesch; 7. (fig.)
zich vestigen; S. doordringen; 9. vloeien (van papier) ;
10. vallen, zich stooten aan; she sunk on her mother's
bosom, zij zonk aan de borst harer moeder; to - on one's
knees, op de knieën vallen ; she sunk on a sofa, zij viel
op een sofa; 10. bezwijken, instorten 11. bezinken (van
aarde). *-, bw. 1. verlagen; to - a river, den water
spiegel (eener rivier) verlagen; 2. doen verzinken, in
den grond boren; 3. to -in, into, inschieten (een pijl). indrijven;4. inheien; 5. graven; to - a drain, - a shaft, eene
sloot -, een put graven; 6. uit den weg ruimen, delgen
(eene schuld); 7. renteloos uitzetten (geld) ; 8. afschaffen,
doen verdwijnen; 9. (fig.) verloochenen, niet vermelden;
let us - the shop, spreken wij niet van den winkel. *-- ER,
('-ur). m. graver, m. enz., zie siNx, bw. -, s. gewicht o.
Sink-a-pace, (sin-k'-epees), s. (soort) dans, m.
Sinking, (sink'-big), dw. bn. zinkend enz. *-. s. 1. (het)
zinken enz.; 2. verzinking; 3. uitgraving, v. *- FUND, S.
amortisatiefonds, o. -kas, v. *- PAPER, s. vloeipapier, o.
* -PROOF-PHIAL, S. (apoth.) proefglas, o.
Sinless, (sin'-les), bn., * - LY, bijw. vrij van zonde, onzondig, zondeloos. *-mass, s. zondeloosheid, v.
Sinner, (sin'-ur), m. v. zondaar, m. zondares, v. *-, ow.
zondigen.
Sinnet, (sin'-nit), s. (zeev.) platting, seizing, v.
Sinoper, (sin'-o-pur), *...OPLE, ('-o -pul), s. 1. (delfst.)
rood ijzerkwarts; 2. (wap.) groen, o.
Sinter, (sin'tur), s. (delfst.) kalklaag, v. dropsteen, m.
Sinuate. (sin'-joe-et), bw. en ow. winden, buigen, slingeren. *-, bn.. *- D, dw. bn. bochtig, gebogen. *...ING,
dw. bn. windend, slingerend. *...ION, (-ee'-sjun), s.
bocht, slingering, kromte, v.
Sinumbra, (si-num'-bre), bn. half lichtgevend.
Sinuosity, (si-nj o e-os'-i-ti), s. (-ies), kromming, kronkeling, v. *...ous, (sin' joe-us), bn., -LY, bijw. krommend, kronkelend.
Sinus, (saj'-nus), s. 1. (meetk.) sinus; 2. (aardr.) zeeboezem; 3. (ontl.) boezem, m. holte; 4. kromming, v.
Sion, (saj'-un), s. (Bijb.) Sion(berg), m.
Sip, (sip), S. slok, teug, m. nippertje, o.; he took a slight
- out of his glass, hij nipte even aan zijn glas. °-, bw.
en ow. 1. nippen, even aanraken; 2. slurpen, drinken;
3. zuigen (van de bijen).
Sipe, (sajp), ow. zijgen, lekken.
Siphilis, (sif'-i -lis), s. venusziekte, syphilis, v. *...PHILITIC, (-fil-it'-ik), bn. venerisch, syphilitisch.
Siphon, (saj' -fun), s. 1. hevel, m.; 2. (wijnh.) pomp,
spuit, v. (fig.) eene fiesch kunstmineraalwater. *-Ic,
bn. hevelachtig. C -wlcx, S. hevelkruk, v.
Siphuncle, (saj'-fun -kl), s. schelp- opening, -gang, v.
*-D, ('-kold), bn. met een schelpgang. *...CULAR, (-fun'kjoe-lur), bn. als een schelpgang. *...CULATED, (-fun'kjoe-le-tid), bn. met een hevel, - spuit.
Siping, (saip'-ing), dw. bn. zijgend, lekkend.
Sipped, (sip'-id), dw. bn genipt enz.; zie sip. bw. 0 ...PER,
('-ur), m. V. nipper, opslurper, -ster, m. v. *...PET, (sip'pit). s. snede (geweekt) brood, v. *...PING. dw. bn. nippend, opslurpend.
Si quis, (saj'-kwis), S. (recht.) aanplakbiljet, o.
Sir, (seur), s. 1. (aansprekend zonder bijvoeging van
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werkeloos zitten, - zijn; the mind -s terrified at, de
geest is verslagen bij; to - a silent spectator at, stille
aanschouwer blijven van, - bij; 8. drukken, beklommen,
liggen; grief -s at his heart, het verdriet beklemt zijn
hart; consternation sat on every face, schrik stond op
ieders aangezicht te lezen; paleness sat upon her cheeks,
de bleekheid lag op haar gelaat: -s the wind in that
quarter? (fig.) waait de wind uit dien hoek? 9. zitten,
broeien (van vogels); 10. nesten; 11. welstaan, passen;
to - well (close) to the shape, , goed om de middel
sluiten; to - loose, - tigh, wijd -, nauw zitten (van
kleeren); 12. (met bijwoorden), to - down, zich neder zetten; to - down to dinner, aan tafel gaan, zich aan
tafel zetten; to - down with somebody, iemand gezelschap houden; to - down with something, zich met iets
tevreden stellen; zich vereenigen met; zich nederleggen
bij (een voorstel); to - out, zitten buiten (een kring
enz.); (kaartsp.) dood zijn; blijven tot aan het einde
(van een tooneelstuk enz.); to - up, overeind zitten;
opzitten (niet te bed zijn). *-, bw. 1. zitten op, bezetten ; to - one's self down, zich nederzetten; 2. berijden
(een paard enz.).
Site, (sajt), s. ligging, streek, v. *- D, ('-id), bn. gelegen.
Sitfast, (sit'-faast), s. (veearts.) zadeldruk (hoornachtige
uitwas op den rug van een paard), m.
Sith, (sith), * - ENGE, ('-uns), *- Es, ('-is), bijw. sedert, in
laterer_ tijd. *-, vw. daar, dewijl.
Sithe, (sajth), s. maal, v.; a thousand -, duizendmaal.
Sithens, (sajth'-ins), bijw. sedert.
Sitten, (sit'-ten), dw. bn. (w. g.) gezeten; zie SIT.
Sitter, (sit'-tur), m. v. 1. zitter, -ster; 2. meevarende
(in een boot), m. v. *-, 1. s. (schild.) levend model, o.;
2. bloedhen, v. - vogel, m.
Sitting, (sit'-log), dw. bn. 1. zittend; a - bird, een broedende vogel; 2. (plant.) stengelloos. *-, s. 1. (het) zitten; 2. wijze van zitten, houding; 3. zitting (van rechtbanken enz.); 4. uitbroeding, v.; 5. - up, (het) overeind
zitten, (het) opzitten, waken. 5 -PLACE, S. zitplaats, v.
*-Room, s. spreek -, ontvangkamer, v.
Situate, (sit'- joe -et), *- D, ('-id), bn. 1. liggend, gelegen;
staande en gelegen; 2. (fig.) zich bevindend, gesteld;
how is he -d:' hoe is het met hem gesteld? *...ATION,
(-ee'-sjun), s. 1. ligging; 3. gesteldheid, positie; 3. plaats,
betrekking, v. post, m.; 4. (toon.) handeling, v.
Siva, (si' -we), m. wreker (Opperwezen, in Indië), m.
Sivan, (siv'-un), s. Sivan (eene maand van de Israelietische jaartelling), v.
Sivatherium, (siv-e-thi'-ri-um), s. sivatherium (vóórwereldlijk monster), m.
Six, (siks), bn. telw. zes; to be -, zes jaar (oud) zijn;
- times, zes maal. f -, s. zes, v.; -es, (spel) dubbel
zes; to be all at -es and sevens, daar ligt alles onderst boven, daar is alles in de war. 5 -FOLD, bn. zes
*-PENCE, s. zesstuiversstuk (= 30 cent Ned.).-voudig.
0 -PENNY, bn. vn zes stuivers (waarde); a - piece,
een zesstuivorsstuk; a - loaf, een brood van zes stuivers.
*- PETALED, bn. (plant.) zesbladerig. *-scARE, telw.
honderdtwintig (6 X 20). *- TEEN, bn. telw. zestien;
to be -, zestien (jaar oud) zijn. * -TEENTH, bn. zestiende; on the - of May, den zestienden Mei; Lewis
the -, Lodewijk de zestiende. -, s. zestiende (deel), o.
5 -TH, (siksth), bn. zesde; on the - of June, den zesden
Juni; Charles the -, Karel de zesde. -, s. zesde (deel),
0. - TnLY, ('-thli), bijw. ten zesde. * -TIETH, ('-ti-ith),
bn. zestigste. -, s. zestigste (deel), o. *- TY, ('-ti), bn.
telw. zestig; he is --, hij is zestig (jaar oud).

Sizable, Zie SIzEABLE.
Sizer, (saj'-zur), m. beurs -student (te Cambridge), m.
Size, (sajz), s. 1. dikte, v. omvang, m.; of all shapes
and -s, van allen vorm en inhoud; to be many -s
too large, veel te groot zijn; 2. grootte, lengte, v.; full -,
volle lengte; life -, levensgrootte; they are all of a -,
zij zijn allen even groot (lang); 3. formaat, o. leest, m.
maat; 4. klasse, v. rang, m.; 5. (zeev.) afmeting, v.; 6.
(mil.) kaliber, o.; 7. doorsnede, v.; 8. rantsoen (vleesch);
9. (kh.) nommer; 10. lijm, o. appretuur, v.; gold -, goudlijm; 11. kalkmelk, v. 5 -COPPER, s. (boekb.) planeer.
ketel, m. *- STICK, s. (schoenm.) maat -, passerstok, m.
* -WATER, S. grondverguldsel, o.
Size, (sajz), bw. 1. passen, afmeten, evenredig maken aan;
2. ijken (vaatwerk); 3. kalibreoren (kogels); 4. bepalen,
vaststellen; 5.lijmen, bestrijken, appreteeren; 6. insmeren.
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Sizeable, (sajz'-ibl), bn. 1. van behoorlijke grootte; 2.

aanzienlijk (van omvang). *- NEss, S. behoorlijke grootte,
- evenredigheid, v.
Sized, (sajzd), dw. bn. afgemeten enz.; zie sizE, bw. t -,
bn. geevenredigd; large -, van grooten omvang; van
groot kaliber; middle -, ordinary -, van middelbare,
van gewone grootte; under -, beneden de maat.
Sizel, (saj'-zil), s. snoeisel, afkrabsel (van metalen), o.
Sizer, (sajz'-ur), m. beursstudent, m.
Siziness, (sajz' -i-nes), s. taaiheid, kleverigheid, v.
Sizing, (sajz'-ing), dw. bn. afmetend enz. *-, s. 1. (het)
afmeten enz.; zie slzE; 2. kleefsel, o. appretuur, v. lijm, o.
Sizy, (sajz' -i), bn. kleverig, lijmig; - blood, (gen.) ontstoken bloed.
Sizzing, (siz'-zing), s. schuim, o.
Skad'dle, (sked'-dul), s. schade, v. letsel, o. °-, bn.
schadelijk.
Skaddons, (sked'-uns), s. mv. bijen-eitjes, o. mv.
Skain, (skeen), s. 1. streng (garen), v.; zie SKEIN. *-' s MATE,
m. makker, maat, m.
Skald, (skaold), m. skalde (Skandinavische bard), m.
Skar, (skaar), *- E, (skeer), bn. schuw, wild.
Skate, (skeet), s. 1. schaats; 2. streep, lijn, v.; 3. rog
(visch), ni. *-, ow. schaatsen rijden. *- D, ('-id), dw.
schaatsen gereden. *- R, ('-ur), m. v. schaatsenrijder,
-ster, M. v. 5 ...IN G, dw. bn. schaatsen rijdend. -, s.
(het) schaatsen rijden; the - club, de ijsclub; - ring, rol schaatsenbaan.

Skean, (skien), s. kort zwaard, dolkmes, o.
Skeed, (skied), zie SKID.
Skeel, (skiel), s. kom, v. bak, schotel, m.
Skeer, (skier), bw. eenigszins afmaaien.
Skeet, (skiet), s. (zeev.) hoosvat, o. gieter, m.
Skeg, (skegh), s. 1. (plant.) wilde -, sleepruim, v.; 2. (zeev.)
hiel, m. scheg, \ . ° -GER, ('-ghur), s. jonge zalm, m.
Skein, (skien), s. kluwen, o. streng, v.; to shake a --,
garen ontglanzen.
Skelder, (skel' -dur), m. vagebond, landlooper, m.
Skeleton, (skel' -i -tun), s. 1. geraamte; 2. getimmerte,
o.; 3. omtrek, m. hoofdlijnen, v. mv.; 4. karkas (eener
vrouwenmuts), v.; 5. ruw -, eerst opstel, o. *- KEY, S.
nasleutel, m. *-suIT, s. kinderpak, o. - broek, v.
Skellum, (skel'-um), m. schelm, deugniet, m.
Skelly, (skel' -i), ow. scheel zien.
Skelp, (skelp), s. 1. bof, klap; 2. langwerpige geweer
-kogel,m.

Sken, (sken), ow. scheel zien.
Skep, (skep), s. 1. korenmand, v. korf, m.; 2. (mijnw.)
kolenkuip; 3. bijencel, v.
Skeptic, (skep' -tik), zie SCEPTIC.
Skerry, (skei'-ri), s. rotsig eiland, o.
Sketch, (sketsj), S. 1. schets, v. ontwerp, concept; 2.
kort begrip, o.; 3. (kh.) proefbalans, - rekening, v. *_BOOK,
s. 1. (schild.) schetsboek; 2. (kh.) conceptboek, o.
Sketch, (sketsj), bw. 1. schetsen, ontwerpen; to - out,
een planteekening maken van; 2. opnemen. 5-ED,
(sketsjt), dw. bn. geschetst. *-ER, ('-ur), m. v. schetser,
teekenaar, -ster, m. v. *-INESS, (' -i-nes), s. gmv. (het)
schetsachtige, - oppervlakkige. 5 -ING, dw. bn. schetsend enz. -, s. (het) schetsen. 5-Y, bn. schetsachtig;.
(fig.) oppervlakkig.
Skew, (skjoe), bn. en bijw. scheef, dwars, schuins. *-BACK,
s. (bk.) uitsprong, m. *-BRIDGE, S. (spoorw.) dwarsbrug,
v. *-WHEEL, 5. kegelrad, o.
Skew, (skjoe), bw. 1. (timm.) dwars zagen; 2. dwars zet
zijde bezien. *-, ow. scheef -, dwars-ten;3.var
loopen. *-ER, s. 1. pijler, m. houten -, ijzeren pen, v.;.
2. (zeev.) maathoutje (van den zeilmaker), o. -, bw. 1.
vastpinnen; 2. ten toon stellen. -ING, dw. bn. vastpinnend.
Skid, (skid), s. 1. remschoen; 2. (zeev.) smeerboom, m.;
loose -s, wrijfhouten; boats -s, bootsklampen. *-CHAIN,
s. remketen, V. -PLATE, s. remketenplaat, v.
5-SHOE, S. remschoen, m.
Skid, (skid), bw. remmen (een wiel); to - guns, (zeev.)
geschut op eene helling leggen.
Skies, (skajs), s. mv. zie SKY.
Skiff, (skif), s. bootje, rank vaartuig, o. *-, bw. overva
overzetten -, oversteken in een bootje.
-ren,
Skilful, Skillful, (skil'-foal), bn., 5-LY, bijw. bekwaam;
bekwaam*-NESS,
s.
gmv.
bedreven, behendig, kundig.
held, behendigheid, kunde, v.
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Skill, (skill), s. gmv. 1. ervarenheid, kunde (in een kunst
of handwerk); 2. vaardigheid, bedrevenheid; 3. beweegreden, v. grond, m. *-, bw. kennen, verstaan, weten.
-, ow. bedreven -, vaardig zijn in. *- FD, bw. bedreven, behendig. *- ESS, * -LESS, ('-es), bn. 1. onbedreven, onervaren; 2. onwetend.
Skillet, (skil'-it), s. 1. keteltje; 2. kookpotje, o.
Skilling, (skil'-ing), s. schuurtje, uitstek, o.
Skilt, (skilt), S. verschil, o.; zie SKILL.
Skim, (skim), s. schuim, (ook fig.) uitschot, o. 5 -COULTER,
S. krabijzer, S. krabber, m. *- SIILK, S. geroomde melk, v.
Skim, (skim), bw. 1. roomen (melk); to - off, afroomen;
2. schuimen (eene vloeistof, (fig.) de zee); 3. beroeren,
oppervlakkig beoefenen (eene wetenschap).*-,ow.- over,
1. heenglijden over, - langs; 2. vluchtig heengaan over.
* -BLE-SKAMBLIC, bijw. (Shak.) wild, holder-de-bolder.
* -MFD. (skimd), dw. bn. geschuimd; - milk, geroomde
melk. *- MER, ('-mur), S. 1. schuimspaan, v, -lepel; 2.
roomlepel; 3. verkeerdsnavel, (vogel), m. -, m. v. oppervlakkige beoefenaar, -ster, m. v. *- MING, dw. bn. schuimend enz. -, s. (het) schuimen enz.; zie SKIM, bw. en
ow. -s, mv. (het) afgeschuimde, schuim, o.
Skimington, (skim' ing-tun), *...ITRY, S. gmv. to
. ride -; uitjouwen (een man die onder de plak ligt).
Skin, (skin), s. 1. huid, v. vel, o.; a - disease, Bene huidziekte; a white -, een blanke huid; to wear f anel next
the -, flanel op het bloote lijf dragen; nothing but and bone, niets dan vel en been (zeer mager); to be wet
to the -, tot op de huid nat zijn, doornat zijn; to fetch
away - and flesh, vel en vleesch wegnemen; I would not he
in his - for a trifle, ik wenschte, vóór alles ter wereld,
niet in zijn vel te zitten (in zijne plaats te zijn); to
come of with a whole -, er heelhuids afkomen; goat-,
sheep-, calf-, geite-, sehaaps-, kalfsvel, kalfsleder;
dressed -, undressed -, bewerkt -, ruw leder; goldbeater's
-, goudvlies; 2. perkament, o.; 3. (zeev.) buitenhuid;
4. (zeev.) bekleeding, v. *-, bn. 1. slechts de huid rakend: 2. (fig.) oppervlakkig. * - BALL, S. (drukk.) balleer,
0. * -DEEP, bn. oppervlakkig. 5 -DRESSzR, m.lederbereider, m. * -FLINT, m. vrek, m. *- FUL, bn. genoegzaam
(bij matrozen). *-wooL, S. scheerwol, grove wol, v.
Skin, (skin), bw. 1. villen, afstroopen (de huid): he would
- a flint, hij zou een cent in tweeën splijten (uit gierigheid); 2. doppen, afschillen; 3. overtrekken (met eene
huid); 4. losjes bedekken; 5. - up, (zeev.) los reven (de
zeilen). *-, ow. - over, (heelk.) heelen, dichtgaan..
Skink, (skink), C. 1. drank, m.; 2. sap; o.; 3. landkrokodil, m. Levantsche hagedis, v. *-, bw. inschenken.
*-ER, ('-ur), m. v. (Shak.) schenker, -ster, m. V.
Skinless, (skin'-les), bn. zonder huid, met een zeer dunne
huid; - oats, Tartaarsche haver.
$kínned, (skind), dw. bn. gevild enz.; zie SKIN, bw.
*-, bn. lederachtig. *...NFR, ('-ur), m. 1. vilder, viller;
2. lederhandelaar; 3. lederbereider, zeemtouwer; 4. pelswerker, m. *_'s wool, S. scheerwol, V.
Skinniness, (skin'-i-nes), S. gmv. buitengewone magerheid, v.
Skinning, (skin'-ing), dw. bn. villend enz. *-, s. 1.
(het) villen enz.; 2. versche huid, v.; 3. vellenhandel, m.
Skinny, (skin'-i), bn. 1. huid-, velachtig; 2. mager, ontvleesd.
Skip, (skip), s. sprong, m.; to give a - for joy, van
vreugde opspringen. *- FROG, S. bok-sta-vast (een kinderspel), 0. *-JACK, m. 1. opkomeling, parvenu; 2.
(soort) stekelbaars, m. *- KENNEL, m. loopjongen, m.
Skip, (skip), ow. 1. springen; to - with a rope, touwtje
springen; 2. huppelen. *-, bw. over, overspringen, overslaan. *- PER, ('-pur), m. v. springer, -ster, m. v. -, m.
1. jonge spring-in-'t-veld, lichtmis; 2. springkever, m.;
3. schipper, bootsman, matroos, m. -, s. kaasmijt, v.
* -PET, ('-pit), S. sloep, boot, v. * - PING, dw. bn., -LY,
bijw. springend enz. -, bn. (fig.) loszinnig, buitensporig, wild. -, s. (het) springen enz.; zie SKIP, ow. en bw.
-NOYF.S, S. mv. (muz.) springende -, losse noten, v. mv.
-ROPE. S. springtouw, o.
Skirl, (skurl), ow. uitschreeuwen.
Skirling, (skur'-ling), s. jonge zalm, m.
.Skirmish, (skur'-misj). s. schermutseling, v.; twist, m.
*-, ow. schermutselen. * - ER, ('-ur), m. schermutselaar,
m. * - ING, dw. bn. schermutselend. -, s. (het) schermutselen.
Skirr, (skur), s. groote zeezwaluw, v. f -, bw. (mil.) af-
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loopen, stroopen. *-, ow. (Shak.) hard loopen; to away, wegloopen.
Skirret, (skir'-rit), s. suikerwortel, m.
Skirt, (skurt), s. 1. rand, zoom, m.; 2. strook, v.; 3.
(naais.) stootkant, m.; 4. (kleerm.) pand, o. schoot, m.;
5. (ontl.) middelrif (inz. van dieren), o.; 6. uiterste grens,
V. oever, kant, m.; 7. (timm.) voorhout, o.; 8. to spread the
-s over, (Bijb.) zijne vleugelen uitspreiden over. *-,
bw. 1. omzoomen, boorden, randen; 2. omgeven, 3. langs
den rand loopen, rondgaan. *-, ow. wonen -, loopen
langs. *- ED, ('-id),' dw. bn. omzoomd enz.; zie SKIRT,'
bw. -, bn. (kleerrn.) met panden; wide -, met breede
panden. * - ING, dw. bn. omzoomend enz. -, s. (het)
omzoomen enz.: zie SKIRT, bw. *-BOARD, S. lambrizeerrand, m.
Skirter, (skur'-tur), s. (jag.) hond die te vroeg
aanslaat, m.
Skirwood, (skur'- woed), s. (plant.) suikerwortel, m.
*...WORT, ('-wart), s. (plant.) veidkomijn, v.
Skit, (skit), S. 1. spotternij; 2. koppigheid; 3. (oudt.)
ijdeltuit, V. behaagziek meisje, o. *-, bw. 1. spotten;
vitten op; 2. belezen. *- TISH, bn., ('-tisj), -- L\, bijw.
1. ijdel, lichtzinnig, wuft; 2. koppig (ook van paarden).
*-NFss, s. 1. ijdelheid, wuftheid, lichtzinnigheid; 2. koppigheid , schuwheid (van paarden), v.
Skittle, (skit'-tul), s. kegel (spel), m.; to play at -s, kegelen. *-GROUND, s. kegelbaan, v.
Skivers, (skaj'-wurs), s. mv. gemeene schapenvellen (voor
boekbinders), o. mv.
Skolezite, (skol'-i-zajt), *...CITE, ('-sajt), s. (soort) kristal, o.
Skorodite, (skor'-o-dajt), s. (delfst.) arsenik-oxyd, o.
Skonce, Skout, Skreen, zie op sc.
Skua, (skwao), s. meeuw der poolzeeën, v.
Skuaw, Zie SQUAW.
Skue, (skjoe), zie SKEW.
Skug, (skugh), bw. (w. g.) verbergen.
Skulk, zie scULK.
Skull, (skul), s. 1. hersenpan, v.; 2. (fig.) hersens, v. nlv. 3.
school(visschen), v. *- cAP, s. 1. helm, m.; 2. kapje, o.; 3.
(soort) lipvormige plant, v. *- FISH, S. 1. zeeëgel; 2.
tweejarige walvisch, m.
Skunk, (skunk), s. stinkdier, o. -rat, v. *- CABBAGE,
*-WEED, s. (plant.) gemeene kalfsvoet, aronswortel, m.
*-sKJn s, S. niv. stinkdiervellen, o. mv.
Skurry, (skur'-i), S. haast, spoed, m.
Skute, (skjoet), s. schuit, schouw, v.
Sky, (skaj), s. (-ies), 1. (boven)lucht, v. hemel, m. uit
(ook fig.); 2. luchtstreek, v. klimaat; 3. we--spanel,o.
der, o. weersgesteldheid, v.; skies, wolken. 5 -ASPIRING,
bn. hemelwaartsch, hemelsch. *-BLUE, s. hemelsblauw,
0. * -BORN, bn. (dichtk.) in den hemel -, in de wolken
geboren. *-BUJLT, bn. in do wolken gebouwd. *-COLOR,
s. hemelsblauw, azuur, o. -ED, bn. hemelsblauw. azuren. *--DYED, bw. hemelsblauw geverfd. *-FLOWER, S.
(plant.) St: Jacobskruid, o. *- RIGri, bn. hemelhoog.
*-LARK, s. veldleeuwerik, m. -, ow. 1. zwieren; 2. grof
spelen. * -LARKING, S. 1. pret, jool, v.; 2. grof spel, o.
* -LIGHT, S. 1. hemellicht; 2. (schild.) vallicht, o. *- MAST,
S. (zeev.) top der bramsteng, M. *-POINTING, bn. naar
den hemel wijzend. *-ROCKET, s. vuurpijl, m. s invuur, o. 5 -ROOFED, bn. met den hemel tot dak. *-SAIL,
* -SCRAPER, s.(zeev.)vliegend boven-bramzeil,o. *--WARD,
bn. hemelwaarts.
Skyed, (skajd), bn. 1. in wolken gehuld; 2. hemelhoog.
Skyey, Eskaj'-i.), *...Isrl, bn. 1. (Schak.) hemelsch; 2. tot
het weder behoorend, weers...
Slab, (sleb), bn. slijmachtig, kleverig, lijmig. -, S. 1.
steenen tafel, - plaat (ook van metaal); 2. (timm.) schoeiplank, v.; 3. vloersteen, m.;; 4. blok tin, o.; 5. (stoomw.)
aankorsting, slak, v. 5 -LINE, S. (zeev.) smeergording, v.
Slabber, (sleb'-ur), ow. slabberen, kwijlen. *-, bw. 1.
opslabberen', - slurpen; 2. beslabberen, bekwijlen; to all over, met kwijl bedekken; 3. begieten. *-FD,('-burd),
dw. bn. geslabberd enz.; Zie SLABBER, Ow. en bw.
('-ur), m. v. kwijler, -ster, M. v. *-ING, dw. bn. slabberend enz. -, s. (het) slabberen enz.
Slabbiness, (sleb'-i-nes), s. smerigheid, v.
Slabby, (sleb'-i), bn. 1. smerig, vuil; 2. kwijlend; 3.
(w. g.) kleverig.
Slack, (slek), s. 1. kolengruis, o.; 2. (zeev.) loos, v.; haul in
the - ! loos inhalen ! 3. (stoomw.) ruimte, speling, v.
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*-, bn., * - LY, bijw. 1. los, ongespanneu; 2. (zeev.)
-, bn. - sleeves, open mouwen. * - ING, dw. bn. hak
slap, bijgeveegd; - sail, zeil dat niet vol staat; -- in
houwend enz.; zie SLASH, bw. -, bn. (fig.)-kend
stays, Inoeielijk in het wenden; - water, stil water;
bijtend, vinnig; - articles, vinnige beoordeelingen,
- rigginy, slaphangend tuig; 3. slap, week; 4. traag,
- kritiek.
log; with - paces, met langzame schreden ; -- fire, Slat, (slet), s. dwarshoutje, o. richel, v.
(mi i.) zwak vuur; to grow -, slap -, traag worden; Slatch, (sletsj), s. 1. tusschenpoos van schoon weder; 2.
trade is -, de handel is slap, - traag. *-, ow. zie
(zeev.) bries van korten duur; 3. loos (van een touw), v.
SLACKEN. * -WATER, S. (zeev.) doodtij, o.
Slate, (sleet), s. lei, v. leisteen, m.; roofing -, roof -,
daklei; clay -, kleiachtige lei; polishing -, trippelaarde.
Slaeken, (slek'-un), s. (c'.elfst.) metaalschuim, o. *-,
* -AXE, S. leidekkers-houweel, o. * - BOARD, s. rekenlei,
bw. (zeev.) vieren; to - sails, de zeilen bij vieren; to off, - out, af-, bijvieren; loos geven; 2. (stoomw.) los V. * _CLAY, s. kleiachtige lei, v. 5 -COAL, s. ( delfst.)
draaien, - schroeven; 3. slap -, los maken; 4. verbrokleikool, V. * -COLORED, bn. leikleurig, grijs. *- PENCIL,
kelen; 5. lesschen (den dorst); 6. verminderen (in kracht,
s. grift, v. griffel, m. *- PEGS, s. mv. leipennetjes, -spijkersnelheid enz.); 7. verzachten; 8. blusschen (kalk); 9.
tjes, 0. mv. * -SPAR, S. argentine -, lei-spaath. * - QuARRY,
dooven (vuur); 10. to - a leg, struikelen (van paarden);
s. leigroef, v. *-sTONz, S. leisteen, m. * - TABLE, s. bilj art11. slack your hand, laat maar loopen. *-, ow. 1. slap -, los
lei, v.
worden; 2. minderen, nalaten (in hevigheid enz.); 3. aar- Slate, (sleet), bw. met lei dekken. *-D, (-id), dw. bn.
zelen, weifelen. *- FD, ('-kund), (slacked), dw. bn. losgemet lei gedekt. *-R, ('-ur), m. leidekker, m. *...ING,
maakt, gevierd enz. * - ING, (slacking), dw. bn. losmakend,
dw. bn. snot lei dekkend. -, s. 1. (het) leidekken; 2.
bijvierend enz. -, s. (het) losmaken enz.
leien dak, o.
Slackness, (sleek' -nes), s. 1. losheid. slapheid; 2. week- Slatter, (slet' -ur), ow. 1. slordig zijn; 2. de kleêren bij
heid, zwakheid, flauwheid, v.; there is a - to heal, het gehet lijf laten hangen.
neest (heelt) langzaam.
Slatter, (slet' -ur), • bn., * -LY, * -NLY, bijw. onzindelijk,
slordig; a - finery, smakelooze -, verwaarloosde opschik.
Slade, (sleed), s. klein dal, o.
5 -LINE5S, s. gmv. slordigheid, morsigheid, V.
Slag, (slegh), s. 1. schuim, o.; 2. (stoomw.) slak, v. sintel, m. 5 -GY, (' -i), bn. (metaal)schuimachtig.
Slattern, (slet'urn), v. slordig vrouwspersoon, slons, v.
*_, bw. verspillen, verkwisten.
Slaie, (slee), s. (wev.) kamstok, m.
Slain, (sleen), dw. bn. gedood; zie SLAY.
Slaty, (sleet' -i , bn. 1. leiachtig; 2. leien, van lei.
Slake, (sleek), s. 1. (sneeuw)vlok, v.; 2. zie SLACK, S. Slaughter, (slao'-tur), s. 1. slachting, v. moord, In. bloed*-, bw. 1. uitdooven, blusschen; 2. lesschen (den
bad, o.; 2. (het) afmaken (van -vee); man -, manslag uit
dorst); 3. (fig.) matigen; 4. blusschen (kalk). *-, ow. ver
onvoorzichtigheid. 5 -HOUSE, s. slachthuis, o. - MAN,m.
uitgaan. *- D, (sleekt), dw. bn. uitgedoofd enz.-doven,
1. slager, vleeschhouwer; 2. (fig.) moordenaar, m.
..,ING, dw. bn. uitdoovend enz. -, s. (het) uitdooven enz.
s. wol van gedoode schapen, o.
Slakin, (slek'-in), s. metaalschuim (tot vermenging), o.
Slaughter, (slao'-turf, bw. 1. slachten, afmaken; 2. moorSlam, (slem), s. 1. (het) dichtsmijten (van een deur); 2.
den, dooden. 5 -ED, ('-turd), dw. bn. geslacht. *-FR,
(kaartsp.) vole, slem, v. *-, bw. 1. dichtsmijten (eene
('-ur), m. 1. slager, slachter ;2.moordenaar,m. 5 -ING,dw.bn.
deur) ; to - the door in one's face, iem. de deur voor
1. slachtend ; 2. moordend. C - o LTS, ('-us), bn., -LY,
den neus dichtgooien; 2. (kaartsp.) vole -, slem maken; 3.
bijw. moordend, moorddadig, -lijk.
vernietigen. *-, ow. dichtvallen (van eene deur).
Slave, (sleev), m. v. 1. slaaf, m. slavin, v.; to be a - to,
Slamkin, (slem' -kin), 5 ...MERKIN, ('-mur-kin), s. slet,
slaaf zijn van; to make a - of one, iem. tot zijnen slaat
veile deern, v.
(zijne slavin) maken; 2. lijfeigene, m. v. *- BORN, bn. in
Slammed, (slemd), dw. bn. dichtgesmeten, - gevallen.
slavernij geboren. *-DDEALER, m. slavenhandelaar, m.
..MING, dw. bn. dichtsmijtend, - vallend enz.; Zie SLAM,
* --DEALING, S. slavenhandel, m. * -DRIVER, m. 1. sla
bw. en ow.
officier (in de koloniën), m. * -GROWN,-venhodr;2.blak
Slander, (slee'-dur), s. 1. laster, m. kwaadsprekendheid;
bn. door slavenarbeid verkregen. 5 -HOLDER, * -OWNER,
2. schande, oneer, v.; 3. slechte naam; 4. (recht.) (mondem. v. slavenhouder, -ster, in. v. *_HOLDING, S. (het)
linge) hoon en laster, m. injurie. v. *-, bw. belasteslavenhouden. * --LIKE, bn. slaafsch, als slaaf. -SHIP,
ren, kwaadspreken van. 5 -ED, ('-durd), dw. be. belass. slavenschip, o. -haalder, -haler, m. *_ STATES, S. Inv. sla
terd. *- FR, ('-de-rur) m. v. lasteraar, -ster, kwaad
staten (eenige der Vereenigde Staten van-venhoud
spreekster, m. v. 5 -ING, dw. bn. lasterend.-sprek,
Noord-Amerika vóór 1466), ni. mv. *-TRADE, S. slaven -,
-, S. (het) lasteren. *-ois, (' de -rus), bn., -LY, bijw.
negerhandel, m.
1. lasterlijk, kwaadsprekend; 2. roovend; 3. schandelijk. Slave, (sleev), ow. slavenarbeid verrichten; (fig.) zich af*-OUSNFSS, S. 1. lasterlij kheid; 2. (het) eerroovende; 3.
sloven, zwoegen. *-, b w. tot slaaf maken, onderdrukken.
schandelijkheid, V.
*- R, ('-ur), s. slavenhaalder (schip), m.
Slane, (sleen), s. turfsteker (werkt.), m. houweel, o.
Slaver, (slev'-ur), s. gmv. speeksel, o. kwijl, v. *-, ow.
(sleng),
vt.
Slang,
geslingerd enz.; zie SLING, bw. *-,
kwijlen. *-, bw. bespuwen, met kwijl bedekken. *-ED,
s. dieventaal, v. bargoensch, o.; theatrical -, tooneel('-wurd), dw. bn. gekwijld. *-FR, ('-e-rur), m. v. kwijler,
taal.
-ster, m. V. kwijlbaard, m. * -ING, dw. bn. kwijlend.
Slank, (slonk), s. zeegras, o.
-, s. (het) kwijlen.
Slant, (slaant), s. 1. schuine richting, v.; - of wind, (zeev.) Slavery, (sleev'-ur -i), s. gmv. slavernij, dienstbaarheid, v.
-t ind van korten duur; 2. zet, uitval, steek onder water, Slavi, (slee'-wi), s. mv. Slavoniërs, Slaven (volk), m. mv.
m. * - ING, bn., -LY, 5 -LY, bijw., * -wIss, bn. 1. Slaving, (sleev'-ing), dw. bn. verslavend enz. *-, s. 1.
schuin, dwars; 2. hellend, langs.
(het) verslaven enz.; zie SLAVE, bw. en ow.; 2. harde
Slant, (slaant), bw. en ow. 1. schuin -, dwars loopen;
arbeid, m. slavenwerk, o.
2. hellen. *-, bw. 1. schuins wenden; 2. doen hellen.
Slavish, (sleev'-isj), bn., * -LY, bijw. 1. slaafsch; 2. laag,
Slap, (slep), s. klap, m. oorveeg, v.; a - in the face, een
kruipend. * -NESS, S. 1. slaafschheid; 2. laagheid, krui
klap in het aangezicht. *-, bw. flap ! l'll fire - on you,
-perij,v.
ik schiet er op los, hoor! *-DASH,bijw.eensklaps.* -JACK, Slavonia, (sle- wo' - ni -e), s. (aardr.) Slavonië (Zuid -Gals. dikke pannekoek, m. *- LTP, bn. (gem.) uitgezocht,
licië), o. *-N, (-won' jun), m. v. Slavoniër, m. Slavonifijn; a - dinner, een lekker fijn maaltje; a - party,
sche, Slavische (vrouw). *...NIC, (-won' -ik), bn. Slavisch. -,
een fameus partijtje.
S. (het) Slavisch (taal).
Slap, (slop), bw. 1. klappen, fiks er op slaan; 2. er in Slaw, (slao), s. salade, v.
flappen, - gieten; 3. overstorten, bemorsen.
Slay, (slee), bw. (onr. vt. slew, vdw. slain), dooden, ver
Slape, (sleep), bn. glibberig, glad.
ombrengen. *-ER, ('-ur), m. v. moordenaar,-morden,
Slapper, (slep'-ur), *...PING, bn. (gem.) groot.
m. -ster, moordenares, v. -, m. slachter, m. *-ING, dw.
Slappy, (slop' -i), bn. Zie SLABBY.
bn. 1. doodend; 2. slachtend.
Slash, (slesj), bijw. nalatig, vadsig; to go - about work, Sleave, (sliev), s. 1. gerafelde zijde, v.; 2. gehaspeld
het werk afroffelen. *-, s. 1. snede, v. houw, m. wond;
kluwen, o. *-, bw. 1. haspelen, winden 2. zie SLAVE.
2. insnede, keep, v. *-, bw. 1. snijden; 2. houwen,
*-D, dw. bn. gehaspeld. -, bn. ruw, ongesponnen.
hakken, verwonden; 3. klappen met (de zweep); 4. af*...ING, dw. bn. haspelend.
roffelen (werk). *-, ow. links en rechts hakken en snij Sleazy, (sliez' -i), bn. dun, teer, schraal. *...INESS, s. gmv. 1.
ED, (slesjt), dw. bn. gehakt enz.; zie SLASH.-den.*
dunheid, schraalheid, v.: 2. (wev.) licht -, slecht werk, o.
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Sled, (sled), s. sleede, horde, v. *- DRIvER, m. voorman
eener slede, sleeper, m.
Sled, (sled), bw. sleepen, in eene slede vervoeren. *- DED,
(-'ed), dw. bn. gesleept in eene slede). *- DING, dw. bn.
sleepend. - , s. (het) sloepen (in eene slede).
Sledge, (sledsj), s. 1. smidshamer, m.; 2. slede, v.
Slee, (slie), ow. slingeren.
Sleek, (sliek). bn., * - LY, bijw. 1. glad, zacht; 2. glanzig;
3. (fig.) zachtaardig; 4. listig, fijn. -, s. s. vernis, o.
*- STONE, S. glad-, liksteen, m.
Sleek, (sliek), bw. polijsten, glanzen, likken. *- NESS, s.
1. gladheid; 2. glanzigheid; 3. (fig.) zachtaardigheid, v.
*-Y, bn. glad, effen.
Sleep, (sliep), s. gmv. 1. slaap, m.; she has had no - the
whole night, zij heeft den ganschen nacht niet geslapen;
I went to -, ik sliep in; to be roused from -, uit den'
slaap opgewekt worden; I was dying with -, ik was
ziek van slaap; he started out of his -. hij sprong , op
uit den slaap; to lull (rock) a child to -, een kind
in slaap sussen, - wiegen: to be in a dog's - zich
houden als of men slaapt; to be overcome with -, door
slaap overmand worden; to start in -, in den slaap opspringen; not to get a wink of --, den slaap niet kunnen
vatten; his invading -, de slaap die hem overviel.
* -AT-NOON, S. (plant.) boksbaard, m. * - CHARGED, bn.door
slaap overmand. * -PROCURING, bn. slaapverwekkend.
*-WAKER, 5 -WALKER, m. v. slaapwandelaar, -ster, m.
V. * -WAKIaG, * -WALKING, S. (het) slaal.wandelen._
Sleep, (sliep), ow. (one. vt. en vdw. slept), 1. slapen,
rusten; how did you -, hoe hebt gij geslapen; to - on,
verder slapen; to - soundly, diep slapen; to - standing,
overeind slapen; not to - a wink, geen oog luiken; to with the dead, bij de dooden rusten; to - with God, in
Gods schoot rusten; my eyes are -ing, mijne oogen
vallen dicht; my foot is -ing, mijn voet slaapt; to - like
a top, als een blok slapen; to - out, goed -, fiks
slapen; 2. bepeinzen, overleggen; to - upon a thing, eene
zaak beslapen; 3. (fig.) rusten; the sword -s in the
sheath, het zwaard rust in de scheede; 4. slapen, overnachten; we slept at -, wij sliepen (overnachtten) te;
they - in the same room, zij slapen in dezelfde kamer.
*_, bw. verslapen; to - away time, den tijd verslapen;
to - of a head-ache, de hoofdpijn verslapen; to - one's
self sober, zijnen roes uitslapen; to - at out, een gat in
den dag slapen. *- ER, ('-ur), m. v. slaper, m. slaap
heavy -, die een zwaren slaap heeft. -, s. 1.-ster,v.;a
winterslaper (dier), m.; 2. vliegende visch, m.; 3. (timm.)
slaper;4. (spoorw.) dwarsligger; 5.(stoomw.)fundatie-balk;
6. (zeev.) tuimelaar, m. knie, v.; 7. (geschut-) bedding,
v. *- FUL, bn. slaperig, vol slaap. fi -NESS, s gmv. sla
ILY, ('-i- li), bijw. 1. slapend, in slaap;-perighd,v.*
2. (fig.) vadsig, log, slaperig. *-INESS, s. gmv. slaperigheid, v.
Sleeping, (sliep'-ing), dw. bn. slapend enz. *-, s. (het)
slapen. * -CHAMBER, *-ROOM, S. slaapkamer, v.
* -DRAUGHT, * -POTION, S. slaapdrank, m. * - PARTNER,
m. v. (kh.) stille deelgenoot, - vennoot, commanditair,
m. V. * -PLACE, s. slaapplaats, v. *- SICKNESS, s.,slaapziekte, nona, v.
Sleepless, , ( sliep'-les), bn., *- LY, bijw. 1. slapeloos; 2.
wakker; 3. (fig.) rusteloos, onvermoeid, onverpoosd.
*-NESS, S. slapeloosheid, V.
Sleepy, (sliep'-i), be. 1. slaperig; to be -, to feel -,
slaperig zijn, slaap hebben; 2. slapend; 3. slaapverwekkend; 4. (fig.) vadsig, log, slaperig; 5. kwijnend, lodderig;
6. - pear, (plant.) meier (zek. kruid); the - disease, de
slaapziekte; - drink, - potion, slaapdrank. * -LOOKING,
bn. slaperig -, vakerig uitziend.
Sleer, (slier), ow. scheelzien, blikkeren met de oogen.
Sleet, (sliet), s. 1. rijm, rijp, v. ijzel, m.; 2. gladijs, o.
*_, ow. ijzelen; it -s, het ijzelt. *_i ESS, s. gmv.
regen- en sneeuwachtig weder, o. *- Y, bn. ijzelend.
Sleeve, (sliev), s. 1. mouw, v.; to laugh in the -, in het
vuistje lachen; to hang on one's -s, iem. naar de oogen
zien: aan iemands lippen hangen; 2. streng; 3. inktvisch,
m.; 4. (zeev.) kanonniersmes, 0. *-BOARD, S. (kleerm.)
mouwvorm, m. persplank, v. * -BUTTONS, S. mv. hemden-,
mouwknoopjes, 0. mv. *..HAND, S. handboord, m. manchet, v. *- KNOT, s. slinger (om den arm), m. *--LEss,bn.
1. zonder mouw, - mouwen; 2. (fig.) zonder doel, ongerijmd;
a - errand, een malle boodschap. * - SILK, S. garen zij de, v.
Sleeve, (sliev), bw. mouwen aanzetten. *- D, (slievd),
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Sleid, (sleed), bw. zie SLEY.
Sleigh, (slee), s. slede, v. *- ING, s. 1. sledevaart; 2.
baan (op de sneeuw enz.), v. - PARTY, S. tochtje in sleden, o. (het) sleedj e-rij den.

Sleight, (slajt), s. 1. goocheltoer, m.; 2. behendigheid,

v.; 3. kunstgreep, m. list, V. *-FUL, * -Y, bn., * - ILY,
bijw. listig, sluw. *- OF-HAND, s. handgreep, toer, m.;
a - man, een goochelaar; - boxes, goocheldoosjes.
Slender, (sten'-dur), bn., *- LY, bijw. 1. dun, tenger; 2.
slank, los; - waist, slanke -, rijzige gestalte; 3. zwak,
teer (ook fig.); - frame, zwak gestel; - means, beperkte -,
geringe middelen; - hope, flauwe hoop; of - parts,
weinig bedeeld (met kundigheden); - abilities, zwakke
krachten, geringe bekwaamheden; a - repast, een armoedig maal. *- NEss, s. 1. dunheid, tengerheid; 2.
slankheid, rankheid; 3. zwakheid, teêrheid, v.; 4. (het)
gebrekkige, ontoereikende.
Slent, (slent), bw. smalen, laken.
Slept, (slept), vt. sliep. *-, dw. geslapen; Zie SLEEP, OW.
Slere, (slier), S. zeespin, v.
Sleuth, (sloeth), Zie SLOUTH.
Slew, (sloe), vt. doodde enz.; zie SLAY, bw.
Sley, (slee), s. weefstok, m. f-, bw. haspelen, ontwarren.
Slibs, (slibs), s. mv. (zeev.) schalen, v. mv.
Slice, (slajs), s. 1. snede, v.; - of bread and butter, boterham; 2. schijf; 3. moot (visch); 4. (heelk.) spatel, v.; 5.
vischschopje; 6. (drukk.) inktschopje, o.; 7. (zeev.) groots
wig, v. klavier, o.; fire -, (stoomw.) stookhaak. *-, bw.
1. in sneden -, in schijven snijden; 2. versnijden, ver
D, (slajst), dw. bn. versneden enz.; zie SLICE,-deln.*
bw. *...ING, dw. bn. versnijdend. -, s. 1. (het) versnijden enz.; zie SLICE, bw.; 2. (tuin.) enting in de
schors. v.
Slich, Slick, (slik), s. (delfst.) bereid erts, o. *-, bn.
zie SLEEK. * -EN SIDES, S. mv. (delfst.) loodglans, m.
Slid, (slid), * - DEN, ('-un), dw. gegleden enz.; zie SLIDE.
* -DER, ('-ur), ow. hortend glijden.
Slide, (slajd), s. 1. (het) glijden; to have a -, uitglijden,
glijden; 2. glijbaan; 3. kleine aardstorting; 4. schuif; 5.
lade; 6. (mijnw.) ertsader; 7. gleuf; 8. helling, slede, v.;
carronade -s, (mil.) earronadesleden; - of carriage, onderslede (van een kanon); 9. (zeev.) side loops of a -,
oogbouten voor de talies; tangent -, opzet; 10. polijstplank, v. *- BLOCK, s. (zeev.) ring om de hausse, m.
* -BOLT, S. 1. (werkt.) lade, v.; 2. schuifgrendel, m.
*-Box, S. schuifkistje, o. -doos, v. *- CANDLESTICK, S.
schuifkandelaar, -blaker, m. *_CASE, S. stoomschuifkast, v. * - FACE, S. stoomschuifspiegel, M. 5 -LATHE, S.
schuifdraaibank, v. *- RAIL, S. randlijst, v. *- -REST, S.
(stoomw. en draai.) support, schoor, m. *- ROD, S. ladeschuif, v. *- SHAFT, S. (stoomw.) balans-as, v. *-swEEP,
S. stoomschuif boog, m.
Slide, (slajd), ow. (onr. vt. slid, vdw. slid en sudden), 1.
glijden, schuiven; to - from, glijden van; 2. uitglijden;
to - into, glijden -, schuiven in; to - away, overgaan,
heenglijden; to -down, afglijden; 3.wankelen,onbestendig
zijn. -, bw. 1. - in, inschuiven; io - a long, voortschuiven; 2. (fig.) laten invloeien. *- R, ('-ur), m. v. glijder,
-ster, m. v. -, S. 1. schuifplank, -lade enz.; 2. (werkt.)
polijstplank, v.
Slide-valve, (slajd'-waalv), s. stoomschuif, v.
LANCE-WEIGHT, S. tegenwicht voor de stoomschuif, o.
CROSSHEAD, S. stoom*-CASE, S. stoomschuifkast, V. *
schuifjuk, 0. *-NOZZLE, s. ronde stoomschuifkast, V.
*-ROD, S. voedingpompstang, v. *-- SIDE-ROD, S. zijroede
van het stoomschuifjuk, v.
Sliding, (slajd'-ing), dw. bn. schuivend, glijdend. -,
S. (het) schuiven. *-, bn. schuifbaar, schuif... *CATCH
BOLT, S. schuifgrendel, M. *- DOOR, S. schuifdeur, v.
* -FRAME-TABLE, S. schuiftafel, v. *-KNOT, S. lus, v.
strikknoop, M. *-PENCIL, S. schuifpotlood, 0. *-PLACE,
S. glijbaan, v. *- RULE, S. ( werkt.) schuif-, proportieliniaal, v. *-SASH, s. schuifvenster, o. *- SCALE, S.
schaal van proportioneele rechten (op koren enz.), V.
5-STOP-VALVE, S. (stoomw.) weesklep, schuif in de
weesklep, v. * -TONGS, S. mv. schuiftang, v.
Slight, (slajt), s. 1. minachting, v.; to put a - upon one,
iemand minachten; 2. (fig.) kunstgreep, m. *-, bn.,
*-Ly, bijw. 1. dun, tenger; -figure, tengere gestalte;
2. zwak, licht; a - impression, een flauwe indruk; 3.
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wuft, lichtvaardig; 4. onbeduidend. *-, bw. 1. minachten;
2. veronachtzamen; to - over, afroffelen. *.ED, ('-id),
dw. bn. geminacht enz.; Zie SLIGHT, bw. *- EN, ('-in),
bw. minachten. *- ER, ('-ur), m. V. 1. minachten, -ster;
2. vei-onachtzamer, -zaamster, m. v. -ING, dw. bn.,
-LY, bijw. minachtend enz. -, S. (het) minachten enz.;
zie SLIGHT, bw. *- NESS, S. 1. lichtheid, dunheid (van
stoffen); 2. onbeduidendheid; 3. onachtzaamheid, v.
Slighty, (slajt'-i), bn. 1. licht, oppervlakkig; 2. gering,
onbeduidend.
Slily, (slaj'-li), bijw. zie SLY.
Slim, (slim), m. lang -, mager mensch, lange staak, m.
*_, bn. 1. rijzig, slank; 2. (fig.) zwak, rank.
Slime, (slajm), S. 1. slijk, o. modder, v.; 2. slijm; 3.
kwijl, v. *- PIT, S. 1. modderpoel, m.; 2. kleigroef, v.
Slimy, (slajm' -i), bn. 1. modderachtig; 2. slijmeg; 3. kle.
verig. *...INESS, (' -i-nes), s. 1. slijkachtigheid; 2. slijmachtigheid; 3. kleverigheid, v.
Sliness, (slaj' -nes), s. gmv. 1. sluwheid, listigheid; 2.
arglist, V.
Sling, (sling), s. 1. slinger (wapentuig); 2. slag met den
slinger; 3. harde slag, bof, m.; 4. (werkt.) tang, v.; 5.
(heelk.) slinger (om den arm), m.; 6. (zeev.) leng; geschutleng, v. hanger, m.; boats -s, hanepooten (voor het
inzetten van sloepen); buoy -, boeistrop; hook -s,
schinkel met haken; 7. (zeev.) borg; 8. (rijsch.) buikriem;
9. (mil.) hangriem; 10. bierboom; 11. grog (drank), m.
5--CLEATH, s. (zeev.) rakklamp, m.
Sling, (sling), bw. (onr. vt, en vdw. slung), 1. slingeren.
werpen; 2. aan den bierboom dragen; 3, schommelen
(iem.); 4. (zeev.) sjorren, een leng slaan om; the mast is
slung, de mast is aangeslagen (met een leng). *- FR,
('-ur), m. slingeraar, m. *_ING, dw. bn. slingerend
enz. -, s. (het) slingeren enz.; Zie SLING, bw.
Slink, (slink), s. 1. ontijdig geboren dier, o. -S, mv.
vellen van ontijdig geboren schapen of kalveren, o. mv.
-, ow. (onr. vt. en vdw. slunk), 1. to - away, of, weg-,
heensluipen; 2. zich verschuilen; to - in, - out, naar
binnen -, naar buiten sluipen. *-, bw. ontijdig baren.
Slip, (slip), s. 1. misstap, m. (het) uitglijden; to make a j
-, een misstap doen (ook fig.); to give one the -,
(fig.) iem. laten staan, zich wegmaken van iem.; there's
many a - between the cup and the lip, (spr.) zeggen en
doen zijn twee; 2. aardstorting, verzakking; 3. dwaling,
vergissing, v. misslag, m.; a - of the tongue, een spreekfout, een onbesuisd woord; a - of the pen, een schrijffout;
to get the -, een blauwtje loopen; 4. strook (land), reep
(papier), v. 5. (plant.) scheutje, lootje, stekje, o.; C. valsch
muntstuk; 7. (schrift) voorbeeld, voorschrift, exempel, o.;
copy -, school-voorschriften; 8. jurk, v. lijfje, o.; a pink
satin -, een rosé satijnen onderjurk; 9. koppel jachthonden; 10. kaaimuur; 11. (mets.) stut, onderbouw; hoekstijl, m.; 12. (tooncel) coulisse, v.; 13. (boekb.) ruggoband, m.; 14. (zeev.) helling, v. hellend vlak, o.; patent -,
sleephelling; 15. (zeev.) kruisband, m.; 16. (stoomw.)
verschil tusschen de vaart van het schip on de snelheid
der raderen; verlies in snelheid, o.; 17. (drukk.) volle
vorm, v.; 18. spalk,v.; 19.(timm.)hoekstijl,m.;20.toevoegsel,
o.; 21. (very.) overgang van de eene kleur in de andere;
22. (mets.) mortel van ,klei en kiezel, v. *-BOARD, S.
1. schuifplank; 2. (zeev.) ruimte tusschen de slagbedden,
v. *- KNOT, s. (zeev.) slipsteek, -knoop, m. *-snoE, s.
afgetrapte schoen, m. *- SHOD, bn. 1. met afgetrapte
schoenen; 2. (fig.) slordig. 5 -SKIN, bn. sluw, listig.
*--SLOP, S. ] . ( gem.) knoeiwerk, o. bocht; 2. brabbeltaal,
V. *-STOPPER, S. (zeev.) ketting met haak, m. 5- STRING,
m, v. verkwister, -ster, m. v.
Slip, (slip), ow. 1. uitglijden, verschuiven, slippen; he - ped off the pavement, hij gleed van het voetpad; to from one's hold, loslaten; to - in, over, glijden, sluipen over, - in; many errors have ---ped into that work,
er zijn veel misslagen in dat werk geslopen; he has - ped into a snug berth, hij heeft zich er leelijk ingewerkt;
to - into the shoes of, in iemands: plaats treden, van
iem. erven; 2. ontglippen, ontsnappen, te lour gaan,
vervliegen; 3. (fig.) een misstap doen, zich vergoten,
vallen; 4. (met bijwoorden), to - away, vervliegen (van
den tijd); heensluipen; to - down, naar beneden -, afglijden, vallen; to - in, binnen komen, - sluipen; I ped
in every day for a few minutes, ik liep elken dag een
paar minuten binnen; to - on, voortglijden, -sluipen,
voorbijgaan (van den tijd); to - of, af- heenglijden,
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to - fro, zich wegmaken; to - out, naar buiten glij
sluipen; out-ped the tailor, weg was de kleermaker;-den,
the word -ped out before I was aware, het woord was
er uit alvorens ik er aan dacht; the circumstance -ped
out of my memory, de zaak is mij ten eenenmale ontgaan, - uit mijn geheugen gegaan. *-, bw. - into, 1.
schuiven, doen glijden; I instantly -ped my hand into
my pocket, ik stak dadelijk mijne hand in den zak; 2.
loslaten (honden enz.); 3. behondiglijk laten ontglippen,
- invloeien; 4. zich losmaken; 5. uithalen, wegnemen;
to - one's neck out of the noose, - out of the halter,
(spr.) heelhuids er aan ontkomen, zich vrijmaken;6.(zeev.)
laten slippen, vieren (een touw door de vingers); to through the nippers, door de knijpers vieren; 7. (met bij
woorden), to - in, inschuiven, binnen brengen; to - off
afschuiven, doen afglij den, laten vallen (een kleedingstuk); weg-, uitnemen; to --on, aantrekken (een kleedingstuk); to - out, uitbrengen, -schuiven, uiten, zich
laten ontvallen (een woord, een vloek enz.). 5-PED,
(slipt), dw. bn. gegleden, geslipt enz.; zie SLIP, ow. en bw.
Slipper, (slip'-ur), bn. glibberig enz.; zie SLIPPERY.
*-, S. 1. pantoffel, muil, v.; to hunt the -, het
muiltjesspel; 2. (rijt.) ijzeren remschoen;, 3. zieken-,
urineerglas, o.; 4. morsjurk, v.; 5. (plant.) leeuwentand,
In. 5-BARNACLE, s. (soort) schelpdier, o. mossel, v.
*-BATH, s. muilvormige badkuip, v. *- PLANT, S.
(plant.) wolfsmelk, V. 5-STIRRUP, s. dames-stijgbeugel,
m. *- WORT, s. pantoffelbloem, V.
Slippered, (slip'-urd), bn. pantoffels -, muilendragend,
in pantoffels.
Slippery, (slip'-e-ri), bn., *...ILY, bijw. 1. glibberig, glad;
2. moeielijk te houden, - te grijpen; a - fellow, een
man op ween men zich niet kan verlaten; the - god, de
ontastbare god (Proteus); 3. onzeker; 4. onstandvastig,
veranderlijk; 5. onkuisch, eenigszins naar de lamp riekend; 6. week; 7. boosaardig, nijdig; to play a - trick,
een leelijke poets spelen; - hitch, (zeev.) splitssteek,
-knoop. 5 ...INEss, s. gmv. 1. gladheid, glibberigheid; 2.
radheid (van tong); 3. onzekerheid, wuftheid, v.
Slippy, (slip'-i), bn. 1. glad; 2. vlug, levendig; look -!
be -! haastje wat !
Slip-slop, (slip-slop), s. 1. slechte jenever, - brandewijn,
m.; 2. foutieve wijze van spreken, v.
Slit, (slit), S. 1. spleet, reet; 2. (timm.) groeve, sponning,
V. 5 -DEAL, S. dennen plank, v.; -s, mv. Noorsche delen, v. mv. * - IRON, s. gekraakt ijzer, o. 5-RODS, S.
mv. snijroeden (tot spijkers), v. mv.
Slit, (slit), bw. en ow. (oor. vt. on vdw. slit, slitted), 1.
splijten, klooven, opensplijten, openspringen; to - open,
opensplijten. *- TED, dw. bn. gespleten. *- TER, ('-ur),
m. splijter, kloover, m.
Slither, (slith'-ur), bw. voortduwen in eene slede.
Slitting, (slit'-ing), dw. bn. splijtend. *-, s. (liet) splijten, klooven. * _ STILL, S. kloofmolen, m. -plaats, v.
Slive, (slaj v), *- R, ('-ur), s. 1. afgesneden stuk, o.
snede, v.; 2. tak, m.; 3. smal lint; 4. knotje (wol), o.
5-R, bw. 1. klooven, splijten; 2. uitrukken. *- RED,
('-wurd), dw. bn. gekloofd. *- RING, ('-wring), dw. bn.
kloovend.
Sloarn, (sloom), s. (delfst.) kleilaag, v.
Sloat, (sloot), s. 1. stang, staaf; 2. richel, v.
Slobber, (slob'-ur), zie SLABBER.
Slook, (slok), bw. blusschen; zie SLAKE.
Sloe, (sloo), s. sleepruim, v. *- TREE, S. sleepruimeboom,m.
Slogan, (slo'-ghun), tw. slogan! (leus der Schotsehe Hoog
-landers).
Sloom, (sloem), s. sluimering, v. 5-Y, bn. slaperig.
Sloop, (sloep), s. (zeev.) sloep, v.; - of war, oorlogssloep,
gladdekskorvet.
Slop, (slop), s. 1. zie SLAP; 2. gemorst water, o. plas,
poel; 3. slechte drank, m. bocht, spoeling; 4. smet, vlek;
5. (zeev.) plunje, V. *-BASIN, S. spoelkom, v.; a tempest
in a -, (spr.) een storm in een glas water. 5 -BOOK,
s. (zeev.) plunjeboek, o. *- MAKER, M. (zeev.) kleermaker,
snijder, m. *- RooM, s. (zeev.) plunj ehok, o. -kamer, v.
5 - SELLER, s. kleerenverkooper, m. 5 -sxop, s. kleerenwinkel (voor matrozen), m.
Slop, (slop), bw. morsen, storten; to - the tea, met
thee morsen; to - the table, over de tafel storten
(vocht enz.).
Slope, (sloop), s. 1. schuinte; 2. helling, v.; hellend vlak,
o.: - of a wave. (zeev.) kant van een golf; lee -, lijkant
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(eener golf); 3. (vest.) glooiing; 4. ronding, snijding, v.; ! knoeien, afroffelen; 2. bezabberen, bekwijlen. * -INGLY,
-, bn., -WISE, bijw. hellend, glooiend.
('-ing-Ii), bijw. knoeiend, slordig.
Slope, (sloop), bw. 1. schoon -, hellend maken; 2. af-, 1 Slubbing, (slob'-ing), dw. bn. (katoen) spinnend. * -•FRA.ING, dw. bn., ME, *-MACHTNE, s. (soort) spinmachine met klossen, v.
uitronden. *-, ow. hellen, neigen.
-LY, bijw. hellend makend enz. -, bn. hellend, schuin.
Slude, (sloed), s. (delfst.) moskovisch glas, o.
-, s. 1. (het) hellend maken enz.; 2. schuinte enz., v. Sludge, (sludsj), s. slijk, o. modder, v. *...GY, bn. modderig.
zie SLOPE, S.
Sloppy, (slop'-i), bn. vochtig, morsig. *...PINESS, S, voch- Sluds, (sluds), s. mv. half gebraden erts, o.
tigheid, morsigheid, v.
j Slue, (sloe), bw. en ow. (zeev.) ronddraaien (op eene
Slops, (slop), s. mv. 1. wijde broek; 2. (zeev.) plunje, v.; 1 spil). *-D, dw. bn. rondgedraaid.
Slug, (slugh), bn. lui. *-, m. v. luiaard, kruiper, -ster,
3. gemaakte kleeren, o. mv.
Slosh;. (slusj), zie SLUSH enz.
m. V. -, s. 1. hinderpaal, m. beletsel, o.; 2. slak, v.;
3. (nail.) stuk lood of ijzer (om weg te schieten), o.; 4.
Slot, (slot), s. 1. houten staaf, v.; zie SLAT en BLOAT;
2. (jag.) spoor van wild, o. *-HOLE, s. 1. voeg,' groef;
(zeev.) luie zeiler (schip), m.; 5. goed dat onverkocht
2. (stoomw.) geleibaan, v. -stuk, o. *-PAN, s. spie- ! blijft, o. *_ABED, m. v. langslaper, -slaapster, m. v.
*- SNAIL, S. slak, v.
gat, O. * -WAY, S. schaar van de dubbele excentriek, v.
Slot, (slot), bw. dichtsmijten (eene deur).
; Slug, (slugh), ow. luieren. k -, bw. lui maken.
Sloth, (slooth), s. 1. vadsigheid; 2. luiheid; 3. slordigheid, Sluggard, (slug'-urd), m. v. luiaard, leêglooper, -ster, m.
m.
*
bn.,
-LY,
!
(dier),
-FUL
L
('-foci),
V. *-, bn. lui, traag. *-DIZE, (daj_z), bw. lui maken.
v.; 4. luiaard
bijw. vadsig, lui, slordig. *-FULNESS, ('-foel-nes), s. Sluggish, (slug'-isj), bn., * -LY, bijw. 1. lui, traag, vadgmv. vadsigheid, luiheid, v.
sig; - brooks, langzaam kabbelende beken; the - marÍ
Sloth, (slooth), ow. lui -, vadsig zijn.
1
mor of the stream, het zachte murmelen van den stroom;
Slotted, (slot'-id), dw. bn. dichtgeworpen.
!
2. log, werkeloos. *-NESS, s. gmv. 1. luiheid; 2. werkeSlottery, (slot'-e-ri), bn. vuil, onzindelijk.
. loosheid, V.
Slotting, (slot'-ing), dw. bn. dichtwerpend enz. Sluggy, (slugli'-i), bn. (w. g.) lui.
*-MACHINE, s. (timm.) ploegbank (werktuig om ploe- Slugs, (slughs), s. mv. zie 5LUDS.
(sjioes), s. 1. sluis; 2. wetering, sas; 3. uitstroogen in planken te maken), v.
1 Sluice,
Slouch, (sloetsj), s. 1. hangend hoofd, o.; 2. linksche
ming; 4. (fig.) hulpbron, v.; the crystal -s, (dicht.) de
houding, v. logge gang; 3. dikke hobbezak, m.*_, ow.
tranenbron, de oogen. *-KEEPER, *-MASTER, m. sluis1. met hangend hoofd loopen; 2. dom -, vadsig loopen,
wachter, sasmeester, m.
slenderen. *-, bw. den hoed op de oogen drukken. Sluice, (slj oes), bw. en ow. (doen). uitstroomen (door
*-ED, (sloetsj d), bn. hangend enz.; zie SLOUCH. -, bn.
eens sluis). '`...CY, bn. stroomend (als door eens sluis).
- hat, neergeslagen hoed. * -ING, dw. hangend enz. Sluing,(sjloe'-ing), dw. bn. ronddraaiend Sop een
-, s. (het) neerhangen enz.; zie SLOUCH, ow. en bw.
spil).
Slough, (slau), s. modderpoel, m. moeras, o.; (fig.) the Slumber,(slum'-bur), s. sluimer, m. sluimering, v.
*_, ow . 1. sluimeren; 2. (dicht.) slapen. k-, bw. doen
- of despond, de poel der ellende; the - of his baser '
days, de afgrond van zijn lijden: 2. (jag.) leger (van een
inslapen. 5 -ED, (-'burd), dw. bn. gesluimerd. *-ER,
m.;
4.
scan
kolenmijn,
damp
eener
wild zwijn), o.; 3.
('-bo-rur),M.v. sluimeraar, -ster, slaper, slaapster,
m. v. ° -ING, dw. bn., -LY, bijw. sluimerend, slapend.
gehuld; 5. roof, korst (eener wond); 6. etterende wond,
v.; 7. slijm van ossenhorens, o.
-, s. (het) sluimeren. -ons, ('-be-rus), *-Y, ('-be-ri),
Slough, (sluf), ow. (heelk.) korsten, heden; to - of, bn. 1. slaapverwekkend, slaap...; 2. slaperig.
afschilferen, vervellen.
Slump, (slump), ow. door het ijs zakken.
Sloughy, (slau'-i), bn. 1. modderig, moerassig, 2. (heelk.) Slung, (slung), vt. slingerde. *-, vdw. geslingerd enz.;
etterend.
zie SLING, bw.; yards are -, (zeev.) de raas hangen in
Sloom, (sloom), zie SLOOM.
stroppen; - in a rope, in een touw hangen.
Slouth, (slooth), s. (jag.) drift, kudde (inz. beren), v. Slunk, (slunk), vt sloop weg. *-, vdw. weggeslopen enz.;
S-HOUND, S. bloed-, zweethond, m.
Zie SLINK.
Sloven, (sluw'-un), m. V. morspot, m. v. morsebel, v. Slur, (slur), s. 1. vlek, v. smet, m.; to cast (throw)
5 -LINESS, 5 -RY, s. 1. morsigheid; 2. verwaarloozing, v.
a - upon, een smet werpen op; 2. list, kunstgreep,
5 -LY, bn. en bijw. 1. morsig, vuil; 2. slordig gekleed;
poets; to put a - upon any one, ism. eene poets spelen; 3.
3. nalatig.
(drukk.) vuile proef, v.; 4. verwijt, scheldwoord, o.; 5.
(muz.) slepende noot, v. *-,bw.1. bevlekken, bezoedelen,
Slow, (slo), s. mot, mijt, v: - bn., * -LY, bijw. 1.
langzaam; a - motion, een langzame beweging; -charges,
smetten; 2. overheen gaan, glijden over; 3. ontsluieren,
trapswijze veranderingen; by - degrees,langzamerhand,
4. foppen, misleiden; 5. (drukk.) morsen; 6. (nluz.) slepen
van lieverlede; a -poison, een langzaam vergift; a -fever,
(eene noot); 6. to - a thing upon any one, iem. iets wijs
een slepende koorts; to be - of speech, temend spreken;
maken. *--RED, (slurd), dw. bn. bevlekt enz.; zie SLUR,
- to anger, to wrath, (Bijb.) lankmoedig in den toorn, - in
bw. *-RING, dw. bn. bevlekkend enz. -, s. (hot) bevlek
de gramschap; she was not - in doing it, zij bleef niet
ken enz. *-RY, bn. bevlekt, morsig.
uit het te doen; time seems -, de tijd schijnt mij lang; Slush, (slusj), s. 1. modder, v. slijk; 2. vet, o.
on I weinig stoom ! (commando); - and sure, (spr.)
bn. 1. modderig; 2. vettig.
langzaam gaat zeker; 2. lui, traag; a - child, een ach- Slut, (slut), s. 1. slons, vuilpoes; 2. slet, deern, V.
5 -TERP, ('-e-ri), s. vuiligheid, morsigheid, v. -TISH.
terlijk kind; to be - of comprehension, traag van begrip
bijw. 1. vuil, morsig; 2. geil, onkuisch.
zijn; 3. zwak, flauw; a - pulse, een flauwe pols; over
('---LY,
hsj), bn.,
c-TISHINEss, s. 1. morsigheid; 2. geilheid, onkuischheid, v.
a - fire, boven -. -op een klein vuur; to be -, nagaan
(van een horloge); you are five minutes too -, gij gaat Sly, (slaj), bn.. * -LY, (slily), bijw. 1. sluw, listig; a loo, een sluwe -, loensche blik; to look -, loensch
vijf minuten na; (slow achter horloges voor: retardeeren);
4. (zeev.) lui (van het roer). *-BACK, m. V. talmer,
kijken; (t - blow, een slag in het geniep; a - blade,
lanterfanter, -ster, m. v. *-COACH, S. (oudt.) postwagen,
een geslepen guit; words of - import, dubbelzinnige
bolderwagen, m. -, m. talmer, treuzelaar, m. *-HOUND,
woorden , 2. boosaardig ; - tricks, booze trekken; 3.
s. speurhond, in. * -MATCH, S. (zeev.) lont van touwsteelsch; on the -, steelswijs; 1 approached my chair
werk, v. *-PACED, bn. langzaam van tred. *-SIGHTED,
by - degrees, ik schoof mijnen stoel steelswijs aan.
bn. traag -, zwak van gezicht. * -WINGED, bn. traag in
*-BOOTS, S. mv. (fig.) 1. listige kerel, sluiper; 2. intrigant,
het vliegen. * -WITTED, bn. beperkt -, traag van geest,
m. *-NESS, S. 1. list, sluwheid; 2. boosaardigheid, v.
idiotisch. *-woRii, s. hazelworm, m.
Smack, (smek), s. 1. klinkende kus, zoen; 2. smak (der
Slowness, (slo'-nes), s. gmv. 1. langzaamheid; 2. traaglippen); 3. smaak, geur; 4. tint, zweem, m.; 5. weinigje,
heid, achterlijkheid, zwakheid van geest ; 3. luiheid,
o.; 6. klap (der zweep enz.), m.; 7. (zeev.) smak (schip), v.
vadsigheid, v. ; 4.. (het) nagaan (van een horloge) ; 5.
*-, ow. en bw. 1. hard -, luid kussen, - zoenen; 2.
behoedzaamheid, bedachtzaamheid, v.
klappen (met de zweep); 3. smaken (naar); that -s well,
dat smaakt goed; that -s of, dat smaakt (riekt) naar;
Slow, (slo), bw. (Shak.) vertragen.
4. klappen, slaan (om de ooren). *-ER, ('-ur), m. v. 1.
Slub, (slob), bw. (katoen) spinnen.
proever, m. proefster, v.; 2. die harde kussen geeft; 3.
Slubber, (slub'-ur), slobber, knoeier, -ster, m. v. *-DEGULLION, (-di-ghul'-jun), m. morspot, m. °-, bw. 1.
uitdeeler -, uitdeelster van klappen, m. v. * -ING, dw. bn.
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smakend (naar) enz. -, bn. 1. klinkend (van kassen,
en klein gooien. 0 -ED, dw. bn. verbrijzeld. 5 -iNG,
de zweep enz.); 2. smakkend (met de lippen);3. smakend -,
dw. bn. verbrijzelend. -, s. (het) verbrijzelen.
riekend naar. -, s. (liet) smaken enz.
Smatch, (smetsj), S. 1. smaak (van), m.; vinegar -, azijnSmack-sail, (smek-seel), s. smakzeil, o.
smaak; 2. tint, zweem, m.; a - of honor, een sprankje -,
Small, (smaol), s. 1. dun gedeelte; 2. (het) kleine ; 3.
een gevoel van eer; 3. toon, m. geluid, o.; a nasal -,
(ontl.) - of the back, kruis van den rug; -- of the leg,
een neusgeluid; 4. blauwpoot (vogel), m.
voet beneden de kuit; 3. eindje, o.; 5. (zeev.) arm van Smatter, (smet' -ur), s. zweem, m. oppervlakkige kenhet anker, in.
nis, V. ^`-, OW. iets --, een zweem hebben van, iets opSmall, (smoal), bw. klein maken, verkleinen.
pervlakkig kennen, oppervlakkig van iets spreken. * Ea,
<Small, (smaol), bn., *-Y, bijw. 1. klein; a - hand, een
('-e-rur), m. oppervlakkig mensch, half-geleerde,m.* -ING,
kleine hand; a - estate, - een klein (land)goed; - arms,
bn. half- wetend. -, s. (het) half- weten,
draagbare wapenen;to cut - klein snijden;to tallc --, onder- Smear, (smier), bw. - with, 1. in - , besmeren '(met); 2. (fig.)
danig spreken; 2. fijn, klein, gering; - sand, fijn zand;
besmetten, bevlekken. *-ED, dw. besmeerd. * -ING,
3. fijn, net; - features, fijne wezenstrekken; 4. gering,
dw. bn. besmerend. -, s. 1. (het) besmeren, insmering;
onbeduidend, zwak; a - income, een klein inkomen;
2. vette laag, v.; to give a -, insmeren met. *-Y, (' -i),
a - matter, een onbeduidende zaak; - lielm, (zeev.)
bn. (w. g.) smerig, vet.
weinig roer; - price, geringe -, lage prijs; - cards, lage Smeath, (smieth), s. duikeend, v. pluvier (vogel), m.
kaarten; - acquirsments, zwakke talenten; 5. verlegen, Smeetite, (sleek'-tajt), s. (delfst.) speksteen, m.
onthutst . * -BEER , S. zwak -, halfbier, o. * -BERRIED, Smeeth, (smieth), bw. 1. berooken; 2. glanzen; 3. zwart
bn. (kli.) klein van boon (van koffie). *-BONE, S. (ontl.)
maken (met roet).
kleine middelpijp (van het been), v. * -BOWER ANCHOR, Smegmatie, (smegh-met'-ik),bn. l.zeepachtig; 2.reinigend.
S. (zeev.) vertuianker, o. * -BURNET, s. (plant.) kleine Smell, (smel), s. 1. reuk (zintuig), m.; to be o f ensive to
pimpernel, V . * -CAPITAL S, S. mv. (drukk.) klein -kapitaal,
the -, hinderlijk voor den reuk zijn; 2. reuk, geur, m.;
0. *-CHASE, s. (drukk.) kleine vorm, - druk, m. *-CLO3. welriekendheid, v. *-, bw. (onr., vt. en vdw. smelled
THES, S. mv. korte broek, v. *-COAL, s. kolengruis, o.
en smelt), 1. ruiken; 2. (fig.) vermoeden, vatten; to - a
smeedkolen, v. mv. *-coIN, * -MONEY, S. kleingeld, o.
rat, (spr.) iets vermoeden, raden; to - a. fault, een mis
*-CRAFT,s. 1. scheepje, vaartuigj e;2. lichterschip;3.takelvermoeden; to - out, (fig.) bespeuren, voorgevoelen.-slag
werk (van een botter); 4. gering handwerk, o. *--GOODS,
-, ow. 1. rieken; to - sweet, lekker rieken (ook ruiken);
*- WARES,s . mv. Neurenberger waren, v. mv. kinderspeelit does not -, het heeft geen reuk; to - strong, sterk
goed, o.* -HONESTIES,s .mv. (plant.) veldanjelieren, m. mv.
(bedorven) rieken; to - of, rieken naar; 2. kwalijk
*-aiuscl,E,s. (ontl.) kleine (scheen -)spier,v.*-NUTS, s.mv.
rieken; it -s close here, het riekt bier duf; 3. snuffelen.
hazelnoten,v. mv.*-Pox,s.kinderpokken,v.mv.*-euEEN,
* -BOTTL E, s. reukfleschje, 0. *-ED, dw. bn. geroken
s. (plant) (soort) fijne moerbezie, v.*-STONES, s. mv..kleinenz.; Zie SMELL, bw. en ow. -ER, ('-ur), m. v. 1 . die
goed (diamanten van minder dan één karaat),o. *-SWORD,
ruikt enz.; 2. snuffelaar, -ster, M. v. *-FEAST, M. v.
S. ponjaard, m. *-TALK, S. gepraat, o. buurpraatjes, o. mv.
potjeskijker, -ster; tafelschuimer, pannelikker, -ster, m.
* -TOOTH-COMB, S . nauwe kam, m. *- WARES, s. mv. garen
v. ° -FROCK, 5 -OMOcx, m. vrouwengek,m . 5 -ING, dw. bn.
en lint, o. *-WINE, s. lichte (Rijn)wijn,
n, m. zwak
1. ruikend; 2. riekend; sweet -, geurig, welriekend;
wijntje, o.
sweet - pea, geurige -, macubaboon; nasty -, kwalijk
Smalla,ge, (smaol'-idsj), s. 1. waterpeterselie; 2. eppe, v.
riekend, stinkend. -, S. 1. (het) ruiken; 2. (het) rieken.
Smallish, (smaol'-isj), bn. eenigszins klein, - gering.
*-SALT, s. reukzout, o.
Smallness, (smaol' -nes), s. gmv. 1. kleinheid, kleinte; Smelt, (smelt), vt. 1. rook; 2. riekte. k-, vdw. zie SMELLED.
geringheid, v. (het) weinigje; 3. zwakte (der stem); 4.
-, s. spiering (visch), m. *-, bw. smelten (metaal).
magerheid, dunte, v.
*-ED, dw. bn. gesmolten. *-ER, ('-or), nL metaal
Smalt, (smaolt), s. smalt (verglaasd kobalt -oxyd), v.
gieter, m. *-ERY, ('-e-ri}, s. (-ios), smelterij,-smeltr,
*_HOUSE, s. smalt - fabriek, v. * -INE, ('-ien), s. grauwe
gieterij, v.
kobalt, v.
Smelting, (smelt'-ing), dw. bn. smeltend. *-, s. 1. (het)
Smaragd, (sme'-reghd), *-us, s. (delfst.) smaragd, m.
smelten; 2. gesmolten -, gegoten metaal, o. 5 -FURNACE,
* -INE, ('-dien), bn. smaragden, van smaragd. *-ITE,
s. smeltoven, m. *-HJUSE. S. (metaal)smelterij, gieterij,
('-dajt), s. (delfst.) smaragdiet, m.
v. *-POT, s. smeltkroes, in.
Smaris, (sme' - ris), s. zeehaan (visch), m.
Smergel, (stuur'- ghil), s. (delfst.) smergel, amaril, in.
Smart, (smaart), s. 1. pijn, branding (eener wond); 2. Smerk, (smurk), s. valsche -, gemaakte lach, m. *-Y,
smart, v. *-, bn., *-LY, bijw. 1. pijnlijk brandend
bn. lustig, vroolijk, dartel. -, ow. valsch -, gemaakt
(van wonden); a - pain, een levendige pijn; 2. geestig,
lachen; to - upoo, valsch toelachen.
vernuftig, snedig; a - reply, een snedig -, pikant ant- Smerlin, (smur'-lie), s. smeerling, grondel (visch), M.
woord; a - attack, een levendige aanval; 4. sterk, Smeth, (smeth), s. zalf om het haar te doen uitvallen, v.
fiksch, fiks; a - breeze, een frissche bries, - wind; 5. vlug, Smew, (smjoe), s. duikeend (vogel), v.
ree; n - pace, een vlugge tred, - stap; a - waiter, een Smirker, (smik'-ur), ow. lonken, knipoogen. *-ING, dw.
vlugge (koffiehuis-)knecht; 6. bekwaam, aardig; a - felbn. knipoogend. -, s. (liet) knipoogen.
low indeed, een aardig kereltje, inderdaad; 7. sierlijk, Smicket, (stuik'-it). s. (verk. shock), vrouwenhemdje, o.
netjes; - ribbons, coquette linten, a - dress, een nette Smiddy, (smid'-i), s. smederij, smidse, v.
kleedij; - people, elegante lieden ; a - girl, een net Smight, (smajt) , Zie SMITE .
meisje; how - she looked! hoe lief (coquet) zag zij er Smilacin, (smil'-e-sin), s. (scheik.) smilacien (werkend
uit! how - he is! wat is hij netjes! *-MONEY, s. los beginsel van sarsaparilla), o.
koopgeld, o. rouwkoop, m. afkoopsom, v. *- TICKET, s. Smile, (smajl), S. glimlach, m.; to give a -, to have a -,
ziekte-attest, hospitaal-briefje, o. *-WEED, S. vlooglimlachen; to provoke a -, een glimlach verwekken.
kruid, o.
*_, ow. - at, on, upon, glimlachen; you have very little
Smart, (smaart), ow. smerten, zeer doen, branden; the
to - at, gij hebt geen groots reden tot lachen; fortune
wind makes my eyes -, de wind doet mijne ooggin pijnonce more -d upon me, de fortuin lachte mij weder toe.
lijk aan. *-EN, ('-un), bw. opdirken, opschikken; to *-, bw. 1. uit -, ontlokken (door lachjes, door lonkjes);
one's self up, zich opdirken. *-ING, dw. bn. smartend
to - into good humor, tot vroolijkheid stemmen; 2. door
enz. -, S. (het) smerten.
glimlachen te kennen geven, - uitdrukken; she -ed her
Smartle, (smaar'-tle), ow. kwistig zijn.
thanks, zij da^ikte met een lachje; the captain -ed assent,
Smartness, (smaart' -nes), s. 1. pijnlijkheid, branding, v.;
de kapitein stemde met een lachje toe; he -d a filial
2. (het) stekende; 3. levendigheid, vlugheid; opgewektsmile, een kinderlijk lachje was zijn antwoord. *-D,
heid; 4. hevigheid; 5. netheid, v. opschik, m. sierlijkheid;
dw. bn. geglimlacht enz . * -LESS, bn. 1. zonder lachje;
6. behaagzucht, coquetterie, v.
2. onvriendelijk. *-R, ('-ur), m. v. die glimlacht. *...ING,
Smash, (smesj), S. 1. smeet, v. worp, m.; 2. (gem.) instordw. bn., -LY, bijw. glimlachend enz.; a - prospect,
ting, v. bankroet, o.; Ire has made a of it, hij is geeen lachend uitzicht; (fig.) vooruitzicht. -, s. (het) glimfailleerd; a great - is expected, er worden veel faillachen enz. -NESS, s. glimlachend voorkomen, o.
lieten verwacht, eene crisis is in uitzicht, 3. (gem.) stuk, Smilt, (smilt), zie SMELT, bw.
brok; all to -s, in duizend stukken. f-, tw. -! krak! Smirch, (smurtsj), bw. 1. bevlekken, bezoedelen; 2. ver*-, bw. stukgooien, verbrijzelen; to - to Items, kort
duisteren.

740

SMI. - S110.

Smirk, (smurk), ow. zie sMERK.
Smit, (smit), dw. bn. zie SMITTEN.
Smite, (smajt), s. slag, m. *-, bw. (onr. vt. smote, vdw.
smit en smitten), 1. slaan, treffen; 2. verslaan; 3. vellen;
4. kwetsen; 5. vernielen, verderven; 6. tuchtigen; 7.
vatten, innemen; 8. (jacht) scherpen (den snavel); 9. (zeev.)
bijvieren. *-, ow. tegen elkander stootes; his knees smote
together, zij nne knieën sidderden. *- R, ('-ur), m. v. die
slaat, •treft enz.; zie SMITE.
Smith, (smith), m. 1. smid; 2. (fig.) bewerker, m. oorzaak,
v. *-CRAFT, S. smidsambacht, o. (het) smeden. * - ERY,
('-e-ri), S. 1. smidse, smederij, v.; 2. smidswerk, o. *-'s
SHOP, S. smidswinkel, m. -werkplaats, v.
Smith, (smith), bw. (koud) smeden. 5 -ED, ('-d), dw. bn. gesmeed. 5 -ING, dw. bn. smedend. -, s. (het) smeden.
Smithfield, (smith-field), s. naam van een marktplaats bij
Londen; - bargain, koop waarbij de kooper bedrogen
wordt; - match, huwelijk uit belang,
Smithy, (smith' -i), S. smidse, v. *...COKE, S. sintels, m.
mv. coke, v.
Smiting, (smajt'-ing), dw. bn. slaand, treffend enz.
*_, S. (het) slaan enz.; zie SMITE, bw. .
Smitt, (Smit), s. (delfst.) mode oker, v.
Smitten, (smit'-n), dw. bn. geslagen, getroffen enz.; zie
SMITE; - with love, smoorlijk verliefd; - witli a woman,
verliefd op eene vrouw.
Smittle, (smit'-ul), bw. besmetten. *...ISH, bn. besmettend.
Smock, (smok), s. 1. vrouwenhemd, o.; 2. onderrok, m.
*-FACED,bn.bleek,met een verwijfd aangezicht.*-FRocK,
S. kiel, V.* -LESS, bn. hemdeloos, zonder hemd. 5 - LOYALTY, s. getrouwheid der vrouwen, v. 5 -MILL, s. windmolen, n . *-RACE, s. hemden-wedren (waarbij vrouwen
om het hardst loopen om een hemd van fijn linnen), m.
Smock, (smock), ow. veel van vrouwen houden.
Smoke, (smook), s. rook, damp, m.; no - without fire,
(spr.) men hakt geen hout of er vallen spaanders.
*-BLACK, S. roet, 0. *- Box, S. (stoomw.) rookkast, v.
-DOOR, S. rook-, vlamdeur, V. * - BURNING FURNACE, S.
rookverterend fornuis, o. *- CLOUD, s. rookwolk, v.
* -CONSUMING, bn. rookverterend. * - DISPERSER, m.
rookverdrijver, m. *- DRIED, dw. bn. gerookt, gedroogd in
den rook. *- DRY, bw. rooken. *_FARTHING, s. schoorsteen-, haardsteêgeld, o. *- JACK, S. braadspit (door rook
bewogen), o. * - PIPE, S. rookbuis, v. schoorsteen, m.
5 -SAIL, s. rookzeil (om den rook af te houden), o.
Smoke, (smook), ow. 1. rooken; 2. dampen, vlammen;
to - up, opvlammen; 3. rennen, vliegen (over den weg);
4. (fig.) opvliegen, zich driftig maken; 5. (fig.) rieken;
6. dulden, gestraft zijn. *-, bw. 1. berooken, rooken;
2. rooken (tabak enz.); to - out, uit-, ten einde rooken,
door rooken verjagen; 3, (fig.) bespeuren, ruiken; 4. bespotten, voor den gek houden; 5. plagen. 5 -ABLE, ('-i-bl),
bn. rookbaar. *- D, dw. bn. gerookt. 5 -LESS, ho. 1.
zonder rook; 2. uitgedoofd. *- R, ('-ur), m, v. 1. rooker,
-ster (van tabak); 2. berooker, rooker, -ster (van vleesch,
visch enz.), m. v. *...ILY, ('- i-li), bijw. zie SMOKY.
*...INEss, s. gmv. rookenigheid, v.
Smoking, (smook'-ing), dw. bn. rookend; - gentlemen,
heerera rookers. *-, s. 1. (het) rooken; no - allowed,
het rooken is (hier) verboden; 2. gewoonte van te rooken, v.; - was almost general, het rooken was bijna
algemeen. *-ROOM, s. 1. bierhuis, estaminet, o.; 2. rookkamer, v. *-wAGGON, S. rookwagen (op spoorwegen), m.
Smoky, (smook'-i), bn. 1. rookend; 2. rookerig, vol rook;
3. (fig.) somber, donker; 4. loszinnig.
Smore, (smoor), bw. smoren, verstikken.
Smooth, (smoeth), be., *- LY, bijw. 1. glad, effen; the
-, het gladde, effene enz.; to lay linnen -, linnengoed
uitspreiden, - glad leggen; to make -, vereffenen; 2.
(werkt.) to beat -, glad kloppen; 3. zacht op het gevoel, geschoren; - hair, zacht haar; - haired horses,
paarden met glanzige manen; 4. fijn, helder; - weather,
zacht weder; - elocution, welbespraaktheid; 5. stil, rustig,
kalm, bedaard; 6. zacht, indringend; a - tongue, een
gladde tong; - words, zoetsappige woorden; - discourse,
zoetvloeiende rede, welbespraaktheid; to speak -ly,
vloeiend spreken. * -FACED, bn. 1. effen van gelaat; 2.
geschoren, glad. * - FILE, S. (timm.) zoetvijl, v. *- NESS,
s. gmv. 1. gladheid, effenheid; 2. zachtheid (der huid
enz.); 3. zoetvloeiendheid (der spraak enz.), v. 5 - PACED,
bn. zacht van tred, sluipend. *-5KI5çNFD, bn. zacht van
vel. *-TONGUED, bn. glad van tong.
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Smooth, (smoeth), bw. 1. glad maken, - strijken, effenen; to - down, polijsten; 2. verzachten; 3. doen bedaren; 4. streelen, vleien; 5. verevenen. *- ED, (smoeth'-d),.
dw. glad gemaakt enz.; zie SMOOTH, bw. *- EN, (smoeth'-n),.
bw. zie SMOOTH, bw. * - ER, ('-ur), m. v. 1. die glad
maakt, polijst enz.; 2. vereffenaar, vredestichter, -ster,
m. v. -, s. polijststeen, m. bruineerstaal, likhout, o.
* -ING, dw. bn. glad makend enz. -, s. (het) glad
maken enz.; zie SMOOTH, bw. - IRON, S. 1. strijkijzer; 2.
bruineerstaal, 0. - PLANE, S. fijne schaaf, v.
Smote, (smoot ), vt, sloeg, trof enz.; zie SMITE, bw.
Smother, (smuth'-ur), s. 1. verstikkende dampkring; 2.
rook, damp, In.; 3. stofwolk; 4. versmoring, v. gebrek
aan lucht, o. 5 -F1.Y, s. paardevlieg, smaas, v.
Smother, (smoth'-ur), bw. en ow. 1. - up, verstikken,.
smoren, stikken (inz. door damp); 2. (kookk.) smoren.
*-En, ('-urd), dw. bn. verstikt enz.; zie SMOTHER, bw.
IS o, dw. bn., -LY, bijw. verstikkend * enz.
en ow.
*-INEss, S. (het) verstikken, verstikking, v. enz.; zie
SMOTHER, bw. en ow. 5 -Y, (- - i), smorend.
Smouch, (smoetsj), bw. groeten.
Smoulder, (smool'dur), ow. smeulen. 5 -ED, ('-durd'),.
dw. bn. gesmeuld. * - ING, dw. bn., *...DRY, bn. smeulend. -, S. (het) smeulen.
Smouting, (smoot'-ing), s. (drukk.) smoutwerk, o.
Smudge, (smudsj), s. stikkende rook, - walm, m.
bevlekken, zwart maken.
Smug, (smugh), bn., *- LY, bijw. netjes, proper. *- NESS,
s. netheid, v.
Smug, (smugh), bw. opsmukken, opdirken, opknappen.
Smuggle, (smugh'-ul), bw. en ow. in-, binnensmokkelen, -sluiken. *- D, ('-uld), dw. bn. gesmokkeld. *- R,
('-ur), m. v. 1. smokkelaar, m. -sluiker, -ster, m. v.; 2. sd
smokkelvaartuig, o. *...ING, dw. bn. smokkelend. -, s.
(het) smokkelen. *-TRADE, s. sluikhandel, m.
Smugly, (smjogh'-li), bn. lieftallig, zachtaardig.
Smut, (smut), s. 1. roetzwart, o.; 2. (fig.) gemeene -,
vuile taal, v.; 3. (landb.) honigdauw, brand in het
koren, m. 5 -BALL, S. roet, zwartsel, 0. * -BRAND, S.
roest (in let koren), m. * - MILL, S. (landb.) (soort)
wanmolen, m.
Smut, (smut), bn. 1. zwart maken (met roet); 2. bevlekken, besmullen. *-, ow. brandig -, roestig worden
(van koren).
Smuteh, (smutsj), bw. zie SMUT, bw. * - ED, dw. bn.
zwart gemaakt enz.
Smuttily, (smut'- i-li), bijw. zie SMUTTY. *...NESS, s. gmv.
1. besmuldheià; morsigheid; 2. onkuischheid, v.
Smutty, (smut' -i), bn. 1. roetzwart; 2. berookt; 3. bemorst, besmuld; 4. onkuisch, vuil; 5. brandig (van koren.)
Smyrna, (smur'-ne), s. (aardr.) Smyrna (Turkije), o.
5 ...NIAN, ('- ni-un), ho. Smyrnasch. - m. v. Smirnier,
m. Smyrnasche (vrouw). -, s. (plant.) lavas, v.
Snabble, (sneb'-ul), bw. - up, (gem.) knabbelen, oppeuzelen, *- D, dw. ho. opgepeuzeld. *...iNG, dw. ho. oppeuzelend.
Snack, (snek), s. 1. aandeel, o. portie, v.; to go -s, portie
nemen in; 2. licht maal, o.; to take a -, een hapje nemen. * - ER, ('-ur), m. deelhebber, deelnemer (in), m.
Snacket, (snek'-il), s. 1. kram, v. slot (van een hokje), o.;
2. schuifgrendel, m.
Snacot, (snek'-ut), s. zeenaald (visch), v.
Snaffle, (snef'-r l), S. 1. (rij sch.) neusriem, m. -trens, v.; 2.
knevel, M. *-BIT, S. (rijsch.) breidel, m.
Snaffle, (snef'-ul), ho. 1. breidelen; 2. knevelen; 3. bij
den breidel houden. *--, ow. snuffelen, door den neus
spreken.
Snag, (snegh), s. 1. kwast, knoest, bult; 2. tak; 3. boven
wonderlijk mensch, zon--stam;4.overnd5(fig)
derling, m. *-, bw. 1. hakken, vellen; 2. doen kantelen.
*-GED, (sneghd), dw. gekanteld enz.; Zie SIS AG, bw.
* -GI", (' -i), ho. kwastig, bultig; a - rattan, een knoestige stok.
Snail, (sneel), s. slak, v.; at a -'s pace, met slakken
sea -, zeeslak. *-, m. v. treuzelaar, -ster, m. v.-gan;
5 -CLOVER, 5 -TREFOIL, S. (plant.) slakkeklaver, v.
*- FLOWER, S. (plant.) slakkeboon, v. *_LEECH, S. bloedzuiger, m. *- LIKE, bn. en bijw. als -, van eene slak,
slakken... 5 -PACE, * -SLOW, bn. langzaam als een slak.
* -SHELL, s. slakkehuisje, o. 5 - STONE, s. (delfst.)
slakkensteen, m. * -WATER, S. slakkenwater, o.
Snake, (sneek), s. slang, adder, v.; hooded -, brilslang;
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there is a - in the grass, (fig.) er schuilt een adder in
(onder) het gras. * - BIRD, S. slangenvogel, m. * - FISH,
S. slangenvisch, m. * - GOURD, s. slangen-komkommer,

m. * -HEADED, bn. met slangekop. *-- ' S HEAD, S. (spoorw. )
slangekop, m. - CORALLINE, s. (delfst.) slangkornalijn
(steen), m. - IRIs, s. (plant.) bolachtige zwaardlelie, v.
*-PIPE, s. (plant.) paardenstaart, m. * - ROOT, s. slangen
S TONGUE, S. (plant.) slangetong, V.-wortel,m.*'
* -STOP ES, B. mv. (delfst.) slangensteenen, ammonshoornen, M. mv. *_WEED, S. (plant.) slangenkruid, o. *- wooD,
s. slangen -, adderzout, o.
Snake, (sneek), bw. (zeev.) slangswijze verbinding;snaking
the stays, (zeev.) slingerstagen opbrengen. *... ING, dw. bn.
(zeev.) slangswijze verbindend. *... IsH, ('-is' ), bn., -LY,
(-li), bijw., *...Y, (' -i), bn. 1. slangachtig, als -, van eene
slang, slange..., slangen... ; 2. arglistig, verraderlijk,
gluipend. *...Y- HEADED, bn. met slangen in de haren.
Snap, (snep), S. 1. breuk, spleet, v.; to give a --,
splijten, barsten, 2. krak (geluid); 3. gekraak, geklepper
(van eene deur, Bene zweep enz.); 4. geknal (van een
vuurwapen), o.; 5. hap, beet, m.; at one -, met één
hap; to make a - at, bijten -, happen naar; 6. buit, m.
prooi, v. diefstal, m. *-, m. v. gulzigaard, vreter,
vreetster, m. v. *-, s. 1. haak, m, slot (van een boek);
2. keffertje, hondje, 0. *-DRAGON, S. (plant.) 1. leeuwen muil, -bek, kalfssnuit, m.; 2. snapspel (waarin rozijnen
uit vlammenden brandewijn worden gehaald), O. 0 -SACK,
S. knapzak, ransel, m. *- sEAKS, S. mv. jonge peulen, v.
mv. *-SHORT, M. opvliegend mensch, aanblaffer, m.
Snap, (snep), bw. 1. - off, breken, af-, doorbreken,
knappen; to - in two, in tweeën breken; 2. (stoomw.)
doppen, klinken (van bouten); 3. slaan, kloppen; 4. doen
kraken, - klappen (eene zweep, de vingers); to - one's
fingers at, bespotten; 5. doen ketsen (een vuurwapen);
6. happen naar, afbijten; to - up, happen; (fig.) uitvaren
tegen; 7. snappen, grijpen; 8. toesnauwen. *-, ow. 1.
breken, knappen, afspringen; 2. - at, happen -, grijpen
naar; 3. kraken; 4. - at, uitvaren tegen; 5. ketsen; 6.

- off, afknappen.

Snape, (sneep), s. berisping, v.
Snaphance, (snep'- hens), s. snaphaan, m. geweer, o.
Snapped, (slept), dw. bn. gebroken enz.; zie SNAP, bw.
en ow.
Snapper, (snep' -ur), m. v. 1. happer, bijter, -ster, m. v.;
2. (fig.) grombaard, m. helleveeg, v. k -, s. keffer (hond),
m.; -s, mv. kastanjetten, v. mv. - us, m. v. 1. zie
SNAPPER; 2. huisdief, m. dievegge, v. 5 -BELLOWS, S. mv.
gemeenste soort blaasbalg, m.
Snapping, (snep' -ping), dw. bn. brekend enz. °-, s. (liet)
breken enz.; zie SNAP, bw. en ow. *...ISH, ('-isj), bn., -LY,
bijw. 1. bijtend (van honden); 2. oploopend, driftig, kijf
bijtend (in woorden), scherp. *.. IsHNESS, s. 1.-zuchtig;3.
(het) bijtende, norsche; 2. onvriendelijkheid, bitsheid, v.
Snar, (snaar), ow. snurken; brommen, grommen.
Snare, (sneer), s. valstrik, voetangel, m.; - of a drum,
(mil.) tromsnaar; to lay a - for, een strik spannen aan.
*_, bw. strikken spannen, lagen leggen (aan); zie
INSNARE. ('-ur), m. die strikken (lagen) legt, betrapper, m.
Snarl, (snaarl), s. 1. (het) ingewikkelde, - verwarde; 2. ver
kluwen, o. *-, ow. - at, grommen, brommen, knor-ward
verwikkelen. *- ER, ('-ur), m. v. grommer,-ren.*,bw
brommer, -ster, helleveeg, m. v. -, s. bandrekel (hond),
m. *...ING, dw. bn. grommend enz. -, s. (het) grommen
enz.; zie SNARL, OW. *-Y, (' -i), bn. kijfzuchtig, brommend.
Snary, (sneer'-i), bn. 1. vol hinderlagen; 2. listig, verraderlijk.
Snast, (snest), s. (kaarsen)snuitsel, o.
Snatch, (snetsj), s. 1. greep, m. (het) grijpen, - aanpak
to make a -- at, een greep doen naar; 2. aanval,-ken;
m. vlaag, v.; by -es, bij vlagen; -es of pleasure, kleine
tusschenpoozen, straaltjes van genoegen; short -es of
sleep, korte tusschenpoozen van slaap; 3. stuk, brok,
fragment, o.; -es of tunes, stukken en brokken van
deuntjes; to know something by -es, iets bij stukken en
brokken kennen; -es of the top gallant sails, (zeev.)
schild voor de bramschoten; 4. uitvlucht, v. * - BLOCK,
s. (zeev.) kinnebaksblok, o. *- CLEAT, s. kruisklamp, m.
Snatch, (snetsj), bw. 1. grijpen, tasten, vatten; to - a
rope, (zeev.) ecn end opgeven, - aanbrengen; 2. wegrukken; 3. (fig.) ontvoeren; 4. (met bijwoorden), to - away,
wegnemen, - rukken; to - down, - off, afrukken, af-
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scheuren; to - up, haastig oprapen, - wegnemen. *-,
ow. - at, grijpen (naar), gretig toetasten. *- ED, (snetsjt),
dw. bn. gegrepen enz.; zie SNATCH. *-ER, ('-ur), m. v.
1. grijper, -ster; 2. wegrukker, wegnemer, - neemster; 3.
roover, roofster, m. v.; body -, lijkendief, -roover (in
Engeland, tot verkoop aan de snijkamer). * - ING, dw.
bn., -LY, bijw. 1. grijpend; 2. gretig, plotseling; 3.
bij sprongen, bij vlagen. -, s. (het) grijpen enz.; zie
SNATCH.

Snath, (snaath), Snead, (snied), s. handvatsel -, o. greep
eener zeis, m.
Snathe, (sneeth), bw. snoeien.
Snattock, (snet' -tok), s. brok, o. snede, v.
Sneak, (sniek), s. lage -vleierij, - kruiperij, v. f -, m. 1.
lage vleier, - kruiper; 2. lafbek, ui. *-, ow. 1. in-,
wegsluipen; 2. kruipen, diep buigen voor; to - away,
- oij, zich wegmaken, heensluipen; mazy valor is -ing
of, mijn moed ontvalt mij. *- ER, ('-ur), m. 1. sluiper,
kruiper; 2. dief, m.; 3. kleine drinkschaal, v.
dw. bn., -LY, bijw. kruipend, sluipend; zie SNEAK, OW.
-, bn. gierig, vrekkig. -NEss. s. 1. kruiperij, gemeen
vrekkigheid, v.; 3. slinksche wegen, m. mv.-heid;2.
Sneaksby, (snieks' -bi), m. gemeene vent, m.
Sneap, (sniep), s. berisping, v. *-, bw. berispen, laken,
bestrijden.
Sneb, (snek), bw. beknorren.
Sneed, (snied), s. steel -, greep van een zeis, m.
Sneek, (sniek), s. klink (eener deur), v.
Sneer, (snier), s. 1. spottende -, bijtende lach, - blik, m.:
bijtende scherts, v. *-, ow. - at, spotten, lachen
bij, - over, den neus ophalen; he -s at the possibility
of ghosts, hij bespot het bestaan van spoken; he was a
little -ed at, hij werd een weinig uitgelachen. f -,
bw. bespotten, uitlachen. e-ED, (snierd), dw. bn. bespot enz. *- ER, ('ur), m. V. spotter, -ster, m. V.
bn. vol opotternij. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. spottend enz.; spottenderwijs. -, s. 1. (het) spotten; 2.
spot, m. spotternij, V.
Sneeze, (sniez), s. (liet) niezen; to give a violent -, hard
niezen; Job published a loud -, Job nieste luid. * -woRT,
s. (plant.) nieskruid, o.
Sneeze, (sniez), ow. niezen; to - at a thing, (fig.) iets
vies aanzien, den neus ophalen bij iets. * - ED, (sniesd),
dw. geniest. * -ING, dw. bn. niezend. -, bn. - powder,
nieskruid, - poeder, snuif. -, s. (het) niezen, genies, o.
Snell, (snel), bn. snel, vlug.
Snet, (snet), s. (dieren)vet, o.
Snib, (snib), bw. beknorren.
Snick, (snik), s. 1. keep, kerf, v.; - and snee, bekkesnijden, gevecht met messen, (zeev.) - met kortjan; 2.
klink (eener deur), v. *- ER, ('-ur), SNIGGER, (snigh'-ur),
ow. grinniken, verholen lachen.
Sniff, (snif), s. (het) snuffen. *-, ow. - at, snuffen, snuiven, blazen (met den neus). *-, bw. opsnuiven. *-ED,
dw. bn. opgesnoven. ° -ER, ('-ur), m. v. snuffer, -ster,
m. v. blazer (met den neus), m. * -ING, dw. bn. snuffend.
-, s. (het) snuffen.
Snift, (snift), S. oogenblik, o. *-, ow. snuffen. *_ING.
VALVE, S. (stoomw.) luchtklep, v.
Snig, (snigh), s. (soort) paling, aal, m.
Sniggle, (snigh'-ul), ow. aal peuren. *-, bw. (fig.) vangen,
betrappen. *-D, ('-ghuld), dw. bn. (fig.) gevangen, betrapt. *...ING, dw. bn. aal peurend. -, s. 1. (het) aal
peuren; 2. aal -, palingvisscherij, v.
Snip, (snip), s. 1. snede, v. knip (met eene schaar), m.; 2.
snipper, m. afgesneden stuk, knipsel, o.; 3. (fig.) snipper., m. kleinigheid, v.; - snap, gekakel, gesnap. *-,
bw. knippen, snijden (met eene schaar); to - o,$, afsnijden, - knippen; to - up, snipperen, snippelen, versnipperen.
Snipe, (snajp), s. 1. snip (vogel), v.; 2. weiting (visch); 3.
gek, m. uilskuiken, o. * -BILL, s. snippekop (schelp), m.
* -FISH, S. snippervisch, m.
Snipper, (snip'-ur), m. v. knipper, -ster, m. v. *-, m.
(gem.) snijder, kleermaker, m. SNAPPER, m. dwergje, o.
Snippet, (snip'-it), s. snipper, m. snippertje, ziertje, o.
Snippiness, (snip'-i -nes), s. gierigheid, vrekkigheid, v.
Snippy, (snip-i), bn. gierig, karig.
Snipping, (snip'-ing), dw. bn. knippend enz. *-, s. (het)
knippen. *-s, mv. snippers (papier enz.), m. mv.
Snite, (snajt), s. snip (vogel), v. f-, bw. snuiten.
Snithe, (snajth), *...TIDY, ('-i), bn. scherp, snijdend.
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Snivel, (sniv'-1), S. snot, neusvocht, druppeltje aan den

pinken zijn, zich niet laten beet nemen ; to put up to
-, (fig.) den weg wijzen, toonen waar de schoen knelt;
4. schepje, beetje. o.; to take a - of pure air, een luchtje
gaan scheppen; 5. boosheid, v. toorn, m.; to take at -,
kwalijk nemen. *-Box, s. snuifdoos, v. *- COLORED,
bn. kaneelkleurig. * -DEALER, s. snuifverkooper, m.
-1nAKER, M. snuiffabrihant, m. * -TAKER, M. V. snulver, snuifster, m. V. * -TAKING, S. (het) snuiven.
Snuff, (snuf), bw. en ow. 1. opsnuiven, inhalen; the horse
-cd the air, het paard snoof, - snakte naar lucht; 2.
snuiven, ruiken, ophalen; 3. snuffelen; 4. snuiten (de
kaars); to - out, uitsnuiten; (fig.) uitroeien; 5. to - at,
kwalijk nemen, zich ergeren. *- ER, ('-ur), (kaarsen-)
snuiter (persoon), m. *- ERs, ('-urs), s. mv. pair of-,
snuiter (werkt.), m. -STAND, -TRAY, S. snuiterbakje,
o. *- IN(x, dw. bn. 1. snuivend; 2. snuitend enz. -, s.
(het) snuiven, (het) snuiten.
Snufte, (snuf'-ul), ow. 1. snuffen; 2. door den neus spreken. *- D, dw. bn. gesnuft. *- E, ('-lur), m. v. snuffer,
snufster, die door den neus spreekt, m. v. *-s, ('-uls),.
mv. verkoudheid, v. *..ING, dw. bn. snuffend. -, s.
(het) snuffen, (het) spreken door den neus, neuzentaal, v.
Snuffy, (snuf'-i), bn. 1. naar snuif riekend, met snuif besmet; 2. met kaarsensnuitsel bedekt; 3. geraakt, ontstemd, boos; 4. (gem.) zalig, dronken.
Snug, (snugh), s. (stoomw.) nok, v. bout met nok, m.
*-LY, bijes. 1. gedwongen; to lie -, gedrongen -,
geklemd liggen; 2. verborgen; to lie - in a corner, zich
in een hoekje schuil houden; 3. lief, snug; a - house,
een lief huisje: a - income, een aardig inkomentje; 4.
keurig; a - littleparty, een uitgelezen vriendenkringetje;
5. gemakkelijk ; to sit - (-ly) by the ire, kneuterig bij
het vuur zitten; we were so - together, wij zaten zoo
kneuterig bijeen; 6. arglistig. *-, ow. 1. gedrongen liggen, - zijn; 2. warm liggen. *- GERY, ('-ur-i), s. (-les),
1. prettig -, kneuterig huisje; 2. warm kamertje, boudoir, o.
Snuggle, (snug'-ghul), ow. zich warm inwikkelen; warm
liggen.
Snugness, (snugh'-es), s. gmv. 1. gedrongenheid, v.
(het) warme bijeenliggen; 2. verborgenheid; 3. kneuterigheid, v.
So, (so), bijw. 1. aldus, zoo, derwijze, zoodanig; - please
.Four Highness, het behage Uwer Hoogheid; - then the
y olscians stand, aldus wachtten de Volsciërs ons af; - it
was, zoo veel is zeker dat; if it be my destiny -, if it
be not -, (Shak.) wat mijn lot ook zij, ik zal het ragen; - called, aldus genoemd: - help me God! zoo
. waarlijk helpe mij God! and - forth, and - on, en zoo
voorts ; just -, juist zoo ; -- they say, zoo zegt men,
zoo zeggen zij ; - likewise it is with, evenzoo is het
met; you rob your master, - we do, gij besteelt uwen
meester, zoo doen wij ook; I hope -, ik hoop het; liewas too much -, hij was het te veel; we have been ill
and are - still, wij waren ziek en zijn het nog; do you
- ? doet gij het ook? I tell him - every day, dit zeg ik
hem iederen dag; why - ? how - ? hoe dat ? hoe zoo ?
we may know that he is not - or -, wij kunnen weten
dat hij niet een derzulken is; I think -, ik denk ja;
since your are happy, - am I, daar gij gelukkig zijt, ben
ik het (ook); Mr. and Mrs. - and -, mijnheer en mevrouw N. N. ; he is - weak that, hij is zoo zwak dat;
he has - fine a garden, hij heeft een zoo fraaiers tuin;
be - kind as to tend me the bottle, wees zoo vriendelijk
mij de fiesch te reiken; she was -- imprudent as to encourage him, zij was onvoorzichtig genoeg hem aan te
moedigen; she was ill, - much as, zij was ziek, zoodanig dat; - much, zoo veel, zoo zeer; - many, zoo velen; - much the better, zoo veel te beter; off with his head,
- much for Buckingham, zijn hoofd af, de zaak van Buckingham is gered; when you were - high, toen gij pas
zoo groot waart; - often, zoo vaak; - soon as, nauwe
he never read a book - bad, but, nimmer las hij-lijks
een 'boek, al was het nog zoo slecht, of; were his theme
never - humble, al was zijn onderwerp nog zoo eenvoudig; but - far from it, on the contrary, quite the
reverse, doch wel verre van daar, in het tegendeel,
juist het tegenovergestelde; - far as, voor zoo verre;
he was not - far out, bij bedroog zich niet zoo zeer; after a week or -, na een week ongeveer; his leg is but -,
zijn been is zoo zoo. *-, vw. mits; welcome - thou
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neus, o. *-, bw. 1. uitsnuiten; 2. snuffen; they would out fire, (fig.) hunne neusgaten schoten vuur. f -, ow.
1. druipen, snot laten uit den neus, verkouden zijn,
snuffen; 2. grienen. *- ED, ('-vuld), dw. bn. gesnoten
enz.; zie SNIVEL. * -ER, ('-lur), m. V. 1. snuffer, (neus-)
snuiter, -ster; 2. huilebalk, griener, -ster, m. v. 5 -ING,
('-ho), dw. bn. snuitend, snuffend enz. -, bn. snotterig. -, S. 1. (het) snuiten, het snotterig zijn; 2. kindergehuil, o. *- Y, (' -li), bn. 1. snotterig; 2. grienend.
Snob, (snob), s. schoenlapper; 2. opkomeling, parvenu,
man van gisteren; 3. ploert, M. *-BISH, bn. ploertig.
Snod, (snod), bn. (gem.) 1. netjes, aardig; 2. kneuterig.
Snood, (snoed), SOD, s. hoofdband, m. wrong, vlecht, v.
Snook, (snoek), ow. loeren, in hinderlaag liggen.
Snooze, (snoez), s. dutje, o. soes, m.
Snore, (snoor), s. (het) snurken, gesnurk, o. *-, ow.
snurken. *- D, (snoord), dw. gesnurkt. *-R, ('-ur), m. v.
snurker, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. snurkend. -, S.
(het) snurken.
Snort, (snurt), ow. snuiven, brieschen (van paarden). *-,
bw. bespotten, smalen op. *- ED, ('-id), dw. bn. gesno•
ven. * - ER, ('-ur), M. snuiver (van een paard), m. -,
m. v. snurker, -ster, ni. v. *- ING, dw. bn. snuivend.
-, s. 1. (het) snuiven (van paarden); 2. gesnurk, o.
Snot, (snot), s. snot, o. f -, bw. snuiten (den neus).
* -TER, ('-ur), s. (zeev.) kraag -, strop van den mast, m.
-, ow. snot ontlasten. *- TY, (' -i), bn. snotterig.
Snout, (snaut), s. 1. snuit, 2. bek, muil ; 3. snavel,
m.; 4. pijp, buis (van een blaasbalg), v. *-, bw. van
een snuit -, van eene pijp voorzien. *- ED, ('-id), dw.
bn. 1. gebekt; 2. geneusd; red -, met een jeneverneus,
roodneuzig; -boots, -shoes, (oudt.) puntlaarzen, -schoenen. *- Y, (' -i), bn. snuitig, dikneuzig.
Snow, (sno), s. 1. sneeuw, v.; fake of -, sneeuwvlok;
there was - falling, er viel sneeuw; a fall of -, eene
sneeuwbui, een sneeuwval; as white as the driven -,
zoo wit als versch gevallen sneeuw; 2. (zeev.) snauw
(vaartuig), v. * -BALL, S. sneeuwbal, m. -TREE, S.
(plant.) witte hazelaar, m. * -BERRY, S. (plant.) ijsbezie
(soort van kamperfoelie), v. * - BIRD, *-BLNTING, s.
sneeuwvink, M. *-BLAST, S. sneeuwbui, v. -storm, m.
5 -BOSOMED, bn. (fig.) rein, schuldeloos. *- BOL ND, bn.
door de sneeuw opgesloten, - geboeid. 5 - BROTH, S. ijswater, o. zeer koude drank, M. * -CAPPED, * -CAPT,
* -CROWNED, bn. met -, door sneeuw gekroond.
TREED, bn. met sneeuw bedekt. * - DEEP, S. sneeuwbloem,
V. 5 - DRIFT, S. sneeuwjacht, v. *- DROP, S. (plant.) sneeuwklokje, o. -TREE, S. (plant.) sneeuwboom, M. *-FED,
bn. met -, door sneeuw gevoed. *- FIi\ cH, s. sneeuw
M. * -FLAKE, s. 1. sneeuwvlok, v.; 2. (plant.)-vink,
sneeuwklokje, o. * -FLOOD, s. sneeuwvloed, -stroom, m.
*-FLY, S. springstaart (insect), M. *_LIKE, bn. als
sneeuw. *--PLOW, *-PLOUGH, S. baanveger, -bezem (werkt.
tot opruiming van sneeuw op spoorwegen enz.), m.
*-sAIL, S. (zeev.) snauwzeil, o. *- sHoE, S. sneeuwschoen, m.'. -SLIP, S. sneeuwval, m. lawine, v. *- STORM,
S. sneeuwstorm, m. *- TOPPED, bn. met besneeuwden
top, met besneeuwde kruin. *-WHITE, bn. sneeuwwit.
* -WREATH, s. sneeuwkrans, m.
Snow, (sno), onp. w. (onr. vt. snew en snowed, vdw. snown),
sneeuwen; he tells me it snows, hij vertelt mij wat
nieuws. *- ED, (snood), vt. sneeuwde.
Snowdinet, (sno-di-net'), s. (kh.) (soort) diemet, o.
Snowless, (sno'-les), bn. zonder sneeuw.
Snown, - ( snoop), dw. gesneeuwd.
Snowy, (sno'-i), bn. 1. sneeuwwit; (fig.) rein, onbevlekt;
besneeuwd; 3. van sneeuw, besneeuwd. *-owL, s.
grauwe kraai, v.
Snub, (snub), s. 1. kwast (in hout), m.; 2. bits antwoord,
0. -NOSE, S. stompe neus, M. * -NOSED, bn. stompneuzig.
Snub, (snub), bw. 1. knotten; 2. terugschieten, -werpen; 3. beknorren; to - one down, iem. op zijn nommer zetten; 4. smoren, stremmen; 5. (zeev.) rukken, optornen.
-, ow. snikken. -BED, (snubd), dw. bn. geknot enz.
* -BING, dw. bn. knottend enz. -, s. (het) knotten.
Snudgè, (snudsj), m. schooier, m. *-, ow. zich verschuilen; a snudging fellow, een dagdief.
Snuff, (snuf), s. 1. snuitsel (eener kaars). 2. eindje kaars,
o.; 3. snuif (tabak), v.; a pinch of -, een snuifje; to
take -, (tabak) snuiven: to be up to -, (spr.) bij de
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some not too late, welkom, mits gij maar niet te laat ' Sociable, (sosj'-i-bl), s. familierijtuig, s. wagen van vie-

I
komt. 5-CALLED, bn. zoogenaamd.
Soak, (sook), s. weeking, v.; to put in -, in do week zetten; ' i
to give a -, laten weeken. *-, bw. 1. bevochtigen, nat

maken, weeken; to he -et throz%gli, geheel doornat zijn;
2. intrekken, inzuigen; their land shall -ed with blood,
hun land zal doorweekt zijn van bloed; 3. opslurpen,
uitputten. *-, ow. 1. weeken, in de week liggen; 2.
- into, trekken -, dringen in; 3. (gem. fig.) bekeren, veel
drinken . 0 -AGE, ('-idsj), s. in-, doorweeking, v. * -ED,
dw. bn. geweekt enz.; zie SOAK. °-ER, ('-ur), m. v.
1. bevochtiger, weeker, -ster, m. v.; 2. dronkaard, drinkebroer, m. -ING, dw. bn. weekend; a -,'ail., een door- ;
dringende regen. -, s. (het) weeken enz.; zie soAT.
Soal, (sool), zie SOLE,
Soap, (soop), S. zeep, v.; a cake of -, een stuk zeep; ^
scented -, reukzeep; marbled -, mottled -, gemarmerde
zeep; hard - , harde zeep; soft -, zachte -, groene
zeep; (fig.) vleitaal; shaving -, scheerzeep; cunt -, kaarsevet ; castle - , gemeene zeep. *-APPLE, -ITERRY, S.

ren, phaeton, m. *-, bn,, *...nl.y, ('-i-bl), bijw. 1. vereenigbaar; 2. gezellig, gezelschappelijk ; they were
never - , zij zijn nooit met menschen omgegaan; 3.
vriendelijk, voorkomend. *...lf[LITY, (sosj-i-e-bil'-i-ti),
- rss s. gmv. 1. gezelligheid, v.; 2. vriendelijke omgang, m. gezellig verkeer, o.
Social, (so'-sjul), bn., *-Í:y, bijw. 1. maatschappelijk;
- stock, maatschappelijk kapitaal; 2. gezellig, verdraagzaam; man is it - being, de mensch is een gezellig wezen; smoking his - pipe, zijn gezellig pijpje rookend; .
- love, liefde tot den naaste. *.. IT , (-el-i ti), *-NESS,
s. gmv. gezelligheid, v. *-Isar, ('-ism), s. gmv. socialisme (stelsel (van recht op arbeid, op onderstand enz.),o.
*-.[ST, m. socialist, aanhanger van het socialisme, m.
*-IZI:, ('-ajz), bw. tot maatschappij vormen.
Sociate, (so'-sjet), ow. zich vereenigen, - verbroederen,
- aansluiten.
Society, (so-saj'-i-ti), s. 1. maatschappij, v. genootschap,
gezelschap, o. societeit, v.; a learned -, een geleerde
maatschappij; bible -, bijbelgenootsehap; charitable -,
maatschappij van weldadigheid; missionary - , zende-

(plant.) zeepbezie, v. *-ASIIEs, s. mv. zeepziedersasch, v. ,
*-BALL, s. zeepbal, m. 5 -BOILER, m. zeepzieder, m. !
-Box, s. zeep -, scheerdoos, v. *-I;t - 00I,r;, s, zeepbel,
lings- genootschap; the royal antiquarian -, de koninklijke maatschappij van oudheidkunde;7nendicity -, maat V. * -DISH, * -LINING, s. zeepbakje (in eene waschtafel),
o. *- 1:ART5, s. vollersaarde, v.* -HOL so,*-M ANrFXc roR1,
schappij tot wering van de bedelarij; 2. maatschappij, wes. zeepziederij, v. *-LEES, s.mv.bezonken (zeepzieders -) I reld, v.; civilized -, beschaafde maatschappij; fasliionable
loog, v. *-\IAKER, * -sI uF AcT RFR, m. zeepzieder,
-, groote wereld, beau-monde; to go into -, onder de
M. *-PAsTE, S. zeepkoek, m. -pap, v. *-sTON}:, *--Rock,
menschen verkeeren, in de groote wereld verschijnen;
S. (delfst.) zeepsteen, m. *-*STOCK,", S. mv.
sTLFFS,
to take one into -, iem. onder de groote kringen inleizeepstoffen, - materialen, v. o. mv. *-SUDS, S. mv. zeep den; to be fond of-, op gezelschap gesteld zijn, gaarne
water, -sop, 0. *-TALLOW, s. zeeptalk, v. *-1RADe, S.
menschen zien. *-ISLA-N1)s, S. mv. (aardr.) Societeits-,
zeephandel, m. *-TRAY, S. zeepbak, m. *-TREE, S.
Gezelschapseilanden (.Australië), o. mv.
(plant.) zeepboom, m. 5 -WORKS, s. mv. zeepfabriek, v. Socinian, (so-sin'-i-un), m. (godg.) sociniaan, m.
*
bn.
sociniaanscll. *-iosr, ('-ism), s. socianisme, o.
s. (plant.)zeepkruid, o. kwijlwortel, m.
Soap, (coop), bw. 1. zeepen, inzeepen; 2. (fig) vleien, Sock, (sok), s. 1. sok, kous, v.; plaid -s, Schotsche -,
honig om den mond smeren. -FD, dw. bn. ingezeept
geruite sokken; 2. lage schoen (der ouden in het blijenz . * -ING, dw. bn, inzeepend enz. -, S. (het) in- I spel), m.; 3. (fig.) (het) blijspel, komische geest, m.; 4.
zeepen . *-ER, ('-or). m. (gem.) zeepzieder; -'s waste,
ploegijzer, o. - schaar, v.
afval van zeep. *-I ESS, ('-i -nes), S. (het) zeepachtige. Socket, (sok' -it), s. 1. (ontl.) -holte, voeg; 2. pijp, v.; dop
*--r, bn. 1. zeepachtig; 2. zeepig, naar zeep riekend; 3.
(van een kandelaar), m.; the candle died away in the
vol zeep.
-, de kaars brandde in den dop af; 3. bek (eener lamp),
Soar, (soar), s. vlucht, opstijging, v. f-, ow. 1. zweven,
m.; 4. kas (van een tand); 5. holte (van het oog); 6.
opstijgen, een vlucht nemen; to - aloft, in de hoogte
schaft, v. huisje (van een bajonet); 7. (timm.) oog, boorzweven; the eagle was -ing aloft, (dicht.) de arend
gat; 8. tapgat (in een rolpaard); 9. kussentje, o.; 10.
zweefde hoog in de lucht; to - above, - over, zweven
voet (eener zuil); 11. (zeev.) zwanenhals, standaardpot;
boven, - over. *-};D, (soord), dw. gezweefd enz. *-TING,
12. (stoomw.) bos, m.; faucet -, opstaande rand.
dw. bn., -LY, bijw. zwevend enz. -, bn. 1. driftig;
-Cl] fSEL, S. (timm.) groote beitel, koevoet, m. *-KEy, S.
2. aanmatigend. -, s. (het) zweven enz.
(stoomw.) kruksleutel, sokker, m. *-VOLE, s. (zeev.) roei Soave, (soa'-we), *-)IENT}:, bijw. (muz.) zoetvloeiend.
spaan met ijzeren voet, v. *-sI) AN N }.R, S. (stoomw.) spijSob, (sob), S. snik, m.; broken -s, afgebroken snikken; stisleutel, m. *-spuRs, s. mv. pijlerkassen. v. mv.
fled -s, onderdrukt snikken; heart-rending -s, hartver- Sockless, (sok'-les), bn. zonder sokken, barrevoets.
scheurende snikken. *-, ow. snikken. * -, bw. weeken. Socle, (sok' -1), s. (beeldh.) voetstuk, o.
-BED, ('-bud), dw. gesnikt. 5 -i;Ia G, dw. bn. snikkend. Socome, (sok'-om), s. (leenst.) molendwang (verplichting
- , o. (het) snikken.
van den leenman om zijn koren op den molen van den
Sober, (so'-bur), bn., *-LV, bijw. 1. sober, matig; 2. leenheer te laten malen), rn.
nuchter; he was scarcely ever -, hij was bijna nooit Soeotorine, (sok' -o -te-rien), s. sokotrina (soort aloë van
nuchter; to get (grow) -, nuchter worden, van den ! Socotra), v.
drank afzien; 3. nuchter, onnoozel; 4. beredeneerd; Socrates, (sok' -re-tis), m. Sokrates (m. n.). *...TIC,
5. koel, koelbloedig, bedaard; 6. ernstig; - robes, deftige
(-kret' -ik), --AL, (-kret'- ik-ul), bn., -LY, bijw. Sokratisch;
tabbaarden; as - as a judge, zoo kalm als een
- method, de Sokratische (vragende) leerwijze. *...ISa^,
rechter; in - earnest, in zuiveren ernst. *-BLOOD}.D, bn.
(sok' -re-tism), S. S  kratisch stelsel, o. Sokratische wij sbekoudbloedig, niet - sanguinisch. *-III DED, bn. bedaard -,
geerte, v. *...IST, M. leerling -, volgeling van Sokrates, rn.
kalm van gemoed. -Nnss, s. bedaardheid -, kalmte van Sod, (sod), s. 1. zode; 2. aardkluit, v. f-, bn. uit -, van
geest, - van gemoed, v. *-NEss, s. nuchterheid, v.
zoden, gras... *-, bw. met zoden beleggen. *-, vt.
enz.; zie SOBRIETY.
ziedde. -, vdw. gezied, gekookt enz.; zie SEETIIE.
Sober, (so'-bur), bw. 1. ontnuchteren, nuchter maken; Soda, (so'- de), s. 1. (scheik.) soda, zoutasch, v.; artificial
2. aan matigheid gewennen; 3. - down, doen bedaren,
-, kunstsoda; native -, - of salt. natuurlijke -, oor matigen. *-ED, ('-bord), dw. bn. ontnuchterd enz.; zie
spronkelijke soda; 2. weedasch, v. 5 - su, s. weedasch,
SOBER, bw.
V. * -LIT E, S. (delfst.) sodaliet, m. *-^ aI,I'S, s. mv. sodaSobriety, (so-braj'-i-ti), s. 1. soberheid, matigheid; 2.
zouten, 0. mv. *-WATER, S. soda-, spuitwater, o.
nuchterheid; 3. matigheid; 4. koelheid, koelbloedigheid; Sodality, (so-del'-i-ti), s. gmv. broeder -, kameraadschap, o.
5. kalmte, v.; 6. ernst, m. deftigheid, v.
Sodded, (sod'-did), dw. bn. met zoden bedekt.
Sobriquet, (sob-ri-kee), s. bij -, spotnaam, m.
Sodden, (sod'-din), dw. bngekookt enz.; zie sEr:Txn.
Soc, (sok), s. (leenr.) 1. rechtsbevoegdheid, rechtsmacht, v.; Soddy, (sod'-i), bn. vol zoden, begraasd, grasrijk.
2. rechtsgebied, o. jurisdictie, v.; 3. maalrecht, o.; 4. vrij- Soder, (sod'-ur), s. soldeersel, metaal -cement, o.
van heerendienst, v.; 5. (mil.) lans -, standaardbw. soldeeren. *-ED, ('-urd), dw. bn. gesoldeerd. * -ING,
schoen, m. *- AGE, ('-idsj), s. (leenr.) 1. dienst -, boerendw. bn. soldeerend. -, s. (het) soldeeren.
leen, o.; 2. heerendienst, m.; 3. leenheerlijk goed, o.; free Sodium, (so'-di-um), s. (scheik.) sodium (basis van soda), o.
tenure in common - , hooger vrij grondleen. - V ASSAL, Sodomite, (sod'-om-ajt), m. 1. (Bijb.) sodomiet (bewoner

m. cijnsboer, -vazal, m. *-AG,ER, ('-idsj-ur), *-MAN,
m. (leenr.) dienstman, lijfeigene, m. -?1IANRV , S. gmv.

van Sodom); 2. schuldige aan sodomie, In. *...ITICAL,
(-it'- ik -ul), bn. sodomietisch. *...Y, (sod'- om -i), s. gmv.

leendienstbaarheid, V.

sodomie, tegennatuurlijke zonde, v.

744

SOE. - SOJ.

Soe, (so), s. emmer, m. tobbe, v.
Soever, (so-ew'-ur), ow. wie-, welk-, welke ook; which way you take, welken weg gij ook inslaat; what rights -,
welke rechten ook; how poor - you might be, hoe arm gij
ook zijt; zie WHOSOEVER, HOWSOEVER, enz.

Sofa, (so' -fe), s. sofa, canapé, v. *- BED, s. sofabed,
rustbed, o.
Sofett, (so'-fet), S. rustbankje, o. kleine sofa, v.
Soffit, (sof' -it), s. 1. (bk.) paneelwerk, o.; 2. kornisbedekking; 3. gewelfzoldering, v.
Sofi, (so-fl), *...FY, m. soft, Perzische monnik, m.
Sofism, (so'-film), s. verborgenheden der mahomedaansche leer, V. mv.
Soft, (soft), bn., 5 -LY, bijw. 1. week, zacht; a - body,
een week lichaam; to boil -, week koken; 2. zacht,
mollig; as - as down, zacht als dons; a - skin, eene
zachte -, fijne huid; 3. bros, week; - iron, bros ijzer;
a - pen, Bene - \lappe pen; - ground, mulle grond; (fig.)
netelig onderwerp; 4. (fig.) zacht, aangenaam, zoet; a voice, een zoete stem; a - eye, een -zacht oog; 5. zacht,
niet luid; speak -, spreek zacht; 6. tenger, fijn, teeder;
a - diamond, een geslepen diamant; - grass, soort fijn
gras; a - form, een tengere gestalte; the -er sex, de
teedere kunne; 7. zachtaardig, vredelievend; a - temper,
een zacht gemoed; - manners, zachte zeden; 8. zoet
welluidend; - verses, vloeiende verzen; a-vloeind,
- tongue, welbespraaktheid, zoetsappigheid; 9. medelijdend, gevoelig; 10. weekhartig, verwijfd; 11. kinderachtig, kleingeestig, flauw, onnoozel; how - you are! wat
zijt gij onnoozel! he is rattier -, hij is wel wat dom; he
is too -, hij is al te onnoozel; 13. a - fire makes sweet
malt, een goed woord vindt eene goede plaats; 14. - and
fair goes far, haast u langzaam . * -BRAINED, * -HEADED .
bn. zwakhoofdig, zwak van hersenen. *-ROE, s. vischhom,
m. *- SPOKEN, * -VOICED, bn. zacht van stem, - van taal.
Soft, (soft), bijw. zie SOFT, bn. *-, tw. zacht wat! zacht
t j es aan ! bedaard !
Soft, (soft), s. 1. (het) weeke, weekheid; 2. dunte, v.
Soften, (sof'-n), bw. 1. verzachten, weeken; to - steel,
tempered iron, staal weeken, verzachten; 2. (fig.) verteederen; 3. matigen (pijn, angst); 4. verweeken, verwijven,
vertroetelen; 5. verzachten (de schuld); 6. (schild.) ver
verzoeten. *-, ow. 1. week -, zacht worden,-dune;7.
verweeken; 2. zich verteederen (over); 3. bedaren. *-ED,
(sof' -nd), dw. bn. verzacht enz.; Zie SOFTEN, bw. en ow.
*-ER, (sof'-nur), m. v. verzachter, -ster, m. V. -, s.
verzachtend middel, o . 5 -ING, (sof'-ning), dw. bn. verzachtend enz. -, s. (het) verzachten enz.
Softish, (soft'-isj), bn. eenigszins zacht.
Softling, (soft'-ling), m. verwijfd persoon, weekhartige, In.

Softner,

(soft'-nur), m.

zie SOFTENER. ..NESS, s. 1.

zachtheid, weekheid; - of texture, zacht weefsel; 2.
(fig.) zoetheid (van spraak), zachtheid (van zeden); 3.
fijnheid, teêrheid; 4. kalmte (des gem.oeds); 5. verwijfdheid, flauwheid, kinderachtigheid; 6. onnoozelheid,
zwakheid (van hersens), v.
Sogdiana, (sogh-di-ee' -ne), s. Sogdiana (Perzië), o.
Soggy, (sogh'-dsji), ho. vochtig, rookend van damp.
Soho, (so'-ho), tw. ho ! hola ! halt!

SOK.

-

SOL.

Soke, (sook), s. rechtsdistrict, -ambt (in Engeland), o.
Sol, (sol), s. 1.• zon, v.; 2. (fab.) Apollo, Phoebus, m.; 3.
(scheik.) goud, o.; 4. (oudt.) Fransche stuiver; 4. (muz.)
sol, -g- (vijfde noot der toonladder), m.
Solace, (sol' -es), s. 1. verlichting, v. troost, m.; 2. afleiding, uitspanning, v. ^`-, bw. with, by, 1. verlichten,
troosten; to - one's self, zich troosten; 2. opbeuren, afleiden. *-. ow. 1. zich troosten; 2. zich vermaken.
*-D, ('-est), dw. bn. verlicht, getroost. * -MENT, s. verlichting, v. *...ING, dw. bn. verlichtend, troostend. 5 ...ious,
(-leo'-sjus), bn. troostrijk, opbeurend.
Solander, (so-len' -dur), s. 1. (veearts.) kloven in de
kniebogen (der paarden), v. mv.; 2. boekvormig kastj e, o.
Solan-goose, (so'-len-ghoez), s. Schotsche gans, rotgans, v.
Solanina, (so-len'- i-ne), s. (scheik.) solanien (kali van
salanum), v.
Solano, (so-laa'-no), s. solano (heete wind in ZuidSpanje), m.
Solanum, (so-lee'-num), s. (plant.) solanum, m. nachtschade, v.
Solar, (so'-lur), m. zolder, m. vlieringkamertje, o.
1. de zon betreffend, zoos..., zonne...; - system,
- month, - year, zonnestelsel, -maand, -jaar; - spots,
zonnevlekken; - flowers, zonnebloemen; - microscope,
zon - microscoop; 2. (sterrenes.) onder de zon geboren.
Sold, (soold), vt vdw. en bn. verkocht enz.; zie su.
bw. *-, S. (mil.) soldij, s.
Soldan, (sol' -dun), m. sultan. m.
Soldanel, (sol' -de-nil), s. (plant.) winde, v.
Solder, (sao' -dur), s. soldeersel, lood, o.; hard-, tinsoldeersel; soft -, gewoon soldeersel; (fig.) vleitaal, v.
*_, bw. 1. soldeeren; 2. (fig.) vereenigen, samenknoopen;
to -- soft, vleien, naar den mond praten. *-ED, ('-durd),
dw. bn. gesoldeerd. *-ER, ('-ur), m. soldeerer, m. * -ING,
dw. bn. soldeerend. -, s. (het) soldeeren. -IRON, s.
(stoomw.) soldeerijzer, o.
Soldier, (sool'-djur), m. soldaat, m.; foot-, voetknecht;
horse-, ruiter; private -, common -, gemeen soldaat;
fellow-, krijgsmakker, - kameraad, spitsbroeder; cc of fortune, een krijgsman van fortuin; an old -, een
oud - gediende. *-'s BOY, m. (mil.) trosjongen, Mn. *-CITIZEN, s. burgersoldaat, schutter, m . * -'S CRAB, s. klui - .
zenaarskreeft, Bernardskreeft, m. * - 's CULLION, S.
(plant.) groot standelkruid, o. *-'s OINTMENT, s. (vee
paardenzalf, v. *-'s PAY, s. soldij, v. *-'s PoucH,-arts.)
s. patroontasch, v. *-WOOD, s. purper-acacia, v.
Soldierlike, (sool'-djur-lajk), *...I.Y, ('-li), bn. soldaat
als soldaat, soldaten... *...sHip, s. 1. krijgsmans-,-achtig,
militaire stand, - dienst, m.; 2. (het) krijgshaftige;
3. moed, m. dapperheid, v.
Soldiery, (sool'-dje-ri), s. gmv. 1. krijgsvolk, o. soldaten, m. mv.; 2. krijgswezen; 3. soldatengespuis, o.
Sole, (sool), s. 1. zool (van den voet, van een schoen enz.);
(fig.) voet, m.; light -, dunne zool; half -, halve zool
2. (veearts.) horenzool, hoefziekte (der paarden); 3.
(mij nw.) vloer; 4. (bk.) stut, schoorbalk, m. rib, v.; 5. drempel; 6. (zeev.) zool (van een rolpaard), m.; - of the rudder,
slof; 7. tong (visch) , v. * -LEATHEB, s. (schoenm.) zoolleder, o. 5 -MuscLE, s. (ontl.) binnenste kuitspier, v.
Sole, (sool), bn. 1. enkel, eenig; for the - purpose, met
het Benige doel; their - business is to deceive, hun enkel
doel is te bedriegen; 2. uitsluitend; - heir, eenige
erfgenaam; - trade, alleenhandel, monopolie; femme -,
(recht.) ongehuwde vrouw.
Sole, (sool), bw. (schoenm.) zolen, van zolen voorzien;
to half -, halfzolen; to - and heel, zolen en achterlappen. *-D, (soold), dw. bn. gezoold.
Solecism, (sol'-i-sism), s. taalfout, zonde tegen de
taal, v. 5 ...IST, M. taalbederver, m. *... ISTIC, (-ait'-ik),
bn., - AL, ('-ik-ul), bn ., -ALLY, ('- ik -e -li), bijw. taalbedervend, met -, vol taalfouten. *...izE, (sol' - i-sajz), ow.

Soidisant, (swa-diz-ang'), bijw. dusgenoemd, zoogenaamd.
Soil, (sojl), s. 1. grond, bodem, m.; the native -, de geboortegrond; a barren -, een onvruchtbare bodem; 2.
akker, m.; 3. vuil, o. morsigheid, vlek, v. (ook fig.); 4.
modderpoel; 5. mest; 6. (bk.) balk, m.; 7. (jag.) to take
-, te water gaan. *-BOUND, bn. (leenst.) aan den grond
vast, - gehecht.
Soil, (sajl), bw. - with, by, 1. bemorsen, bevlekken (met);
to - all over, geheel bemorsen; 2. bekladden, beschilderen; 3. (landb.) laten weiden, - grazen; 4. besmet ten . * - ED , (sojld), dw. bn, bemorst enz.; zie SOIL, bes.
* -INESS, (' -i-nes), s. vuiligheid, v. * -ING, dw. bn. bemorsend enz. -, s. (het) bemorsen enz.; zie SOIL, bw.
taal bederven, fouten maken.
5 -LEss, bn. 1. zonder vlek; 2. zonder bodem, - akker.
*-URE, ('-jeer), s. vlek, v. smet (ook fig.), m. *-Y, Solely, (sool' -li), bijw. eeniglijk, alleenlijk, bloot.
Solemn, (so-'-em), bn., * -LY, ('-li), bijes. 1. plechtig; 2.
(' -i), bn. morsig, smerig, vuil.
heilig; - duties, heilige plichten; 3. ernstig, deftig; - air,
Soiree, (swa- ree'), s. avondpartijtje, o. soiree, v.
deftig gelaat; 4. zwaarmoedig, droefgeestig, angstvallig,
Sojourn, (so'-djurn), s. verblijf, op qnthoud, o. f-, ow.
*
-IAL, (-lem-ni-ul), bn. plechtig. *-ITY, (-lem'- ni-ti),
*-ED,
at, verblijven, vertoeven, zich ophouden (te).
(mv. -les), * -NESS, ('-nes), s. 1. plechtigheid, feestelijk('-djurnd), dw. verwijld. *-ER, ('-ur), m. v. gast, beheid; 2. heiligheid, v.; 3. ernst, m. deftigheid, v.
zoeker, -ster, tijdelijk verblijf houdende, m. v. *-ING,
dw. ho. verblijvend enz. *_MENT, S. (het) (tijdelijk) Solemnize, (sol'-em-najz), bw. 1. vieren; 2. heiligen; 3.
plechtig maken. *-D, ('-naj zd), dw. bn. gevierd, geheiligd.
verblijf houden.

SOL.
*-R, ('-ur), m. v. die viert, heiliger, -ster, m. v.
*...ATION, (- i -zee'-sjun), s. 1. viering; 2. heiliging, v.
*...ING,

dw. bn. 1. vierend; 2. heiligend.

Solen, (so' -lun), S. 1. (heelk.) lade; 2. kokerschelp, v.
Soleness, (sool' -nes), S. gmv. afzondering, eenzaamheid,
afgescheidenheid, v.
Solenite, (so'-len-ajt), s. soleniet, versteende schelp, v.
Soleplate, (sool'- pleet), s. (stoomw.) fondatieplaat, v.
Soleure, (so-ljoer)'), s. (aardr.) Solothurn (Zwitserland), o.
Solfa, (sol -fa'), ow. (muz.) solfieeren. 5 -ING, dw. bn. sol fleerend. -, s. (het) solfieeren.
Solfatara, (sol -fa- ta'-ra), s. Solfatara (zwavelpoel bij

Napels).

SOL. - SOM.
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Sollar, (sol' -lur), s. zolder, m. meidenkamer, v.
Solmization, (sol-mi- zee'-sjun), s. (muz.) (het) solfieeren.
Solo, (so'-lo), s. (mv. soli), (muz.) solo, v. (het) alleen
zingen of spelen.
Solomon, (sol' -o-mun), s. Salomon (m. n.). * -' S LEAF,
(plant.) salomonsblad, o. *-'s SEAL, s. (plant.) salomonszegel, o.
Solstice, (sol' -stis), s. (sterr.) zonnestilstand, m.; estival
-, summer -, zomer - zonnestilstand (21 Juni); hyemal
-, winter -, winter- zonnestilstand (21 December).
...STITIAL, (-stisj'-ul), bn. - days, zonnestilstandsdagen.
Soluble, (sol' -joe -bl), bn. (scheik.) oplosbaar. *...BILITY,
(- bil' - i -ti), -NESS, s. gmv. oplosbaarheid, v.
Solund-goose, (so'-lund-ghoez), s. Schotsche gans, v.
Solus, (so' -lus), bijw. alleen.
Solute, (so'ljoet'), bn. 1. vrij, willekeurig; 2. ontfronst;
3. (plant.) los, niet samenhangend. *-, bw. oplossen.
*...TION, (-ljoe'-sjun), s. 1. oplossing, v.; - of difficulties,
opheffing van bezwaren; in -, in staat van ontbinding;
2. verklaring, v.; 3. (het) opgeloste; 4. vrijmaking, v.
5 ...TIVE, ('-tiv), bn. 1. oplossend; 2. (gen.) drijvend, purgeerend. -NESS, S. 1. (het) oplossende; 2. (het) drijvende.
Solvable, (solv'- i -bl), bn. 1. oplosbaar; 2. (recht.) outbin dbaar; 3. betaalbaar; 4. (recht.) solide; - bail, goede
borgtocht. 5 ...ABILITY, (- e- bil' - i -ti), *...ABLENESS, e. (-ies),
oplosbaarheid, ontbindbaarheid, v.; zie SOLVENCY.
Solve, (solv), bw. 1. oplossen ; she -d the a natter by
saying, zij loste de zwarigheid op, zeggende...; he grew
weary of solving contradictions, hij werd moede langer
de tegenstrijdigheden overeen te brengen; to - a problena, een problems (vraagstuk) oplossen; 2. ophelderen,
verklaren; to - a doubt, een twijfel wegnemen. *- D,
(sold), des. bn. opgelost.
Solvency, (solv'-en -si), s. (kli.) gegoedheid, solvabiliteit,
V. *...VEND, (-went'), s. (scheik.) op te lossen lichaam,
0. *...VENT, (sole' -ent), bn. 1. oplossend; 2. (kh.) goed
voor de betaling. -, s. oplossend middel, o. *...VER,
('-ur), m. oplosser, verklaarder, uitlegger, m. *...VIBLE,

Solfeggio, (sol -fegh'-dsji-o), s. (muz.) toon -, notenladder, v.
Soli, (so' -li), mv. (muz.) zie SOLO.
Solicit, (so- lis' -it), bw. 1. dringend verzoeken, vragen
(om); he -ed me for this favor, hij vroeg (bad) mij om
deze gunst; did I- thee to, hield ik bij u aan om te...; 2.
staan naar, bejagen; 3. lokken, roepen; the fruit -ed
lier longing eye, de vrucht riep (bekoorde) hare begeerige
oogen; 4. vorderen, eischen; 5. verontrusten. * - ANT,
(' -ent), mv. 1. verzoeker, -ster, m. v. enz.; 2. Zie SOLICITOR.
*-ATION, ('-tee'-sjun), s. 1. dringend verzoek, o. dringende
vraag; 2. aansporing, opwekking; 3. verzoeking, verlokking, v. * - ED, ('-it-ed), dw. bn. dringend verzocht enz.;
zie SOLICIT, bw. * -ING, dw. bn. dringend verzoekend
enz. -, s. (het) dringend verzoeken enz.; zie SOLICIT,
bw. *- OR, ('-it-ur), m. 1. vrager, verzoeker; 2. (recht.)
procureur, (oudt.) solliciteur; 3. advocaat- generaal, openbare aanklager, m. *-ous, ('-it-us), bn. - of, --LY,
bijw. 1. begeerig, verlangend ; to be - of honors, eer
bejagen; 2. - about, for, zorgdragend, belangstellend,
zorgvuldig; to be - of the opinion of men, de openbare
meening eerbiedigen; to be - about the -vent of, met
zorg den uitslag verbeiden van; to be - of one's reputation, voor iemands goeden naam zorgen. -NESS, s. gmv.
1. begeerigheid; 2. zorgvuldigheid, belangstelling, v.
*-RESS, ('-it-res), v. verzoekster, v. °- UDE, ('-itjoed),
s. 1. kommer, m. bezorgdheid, onrust; 2. zorgvuldigheid,
zie SOLVABLE.
angstvalligheid, v.; 3. (het) jagen (naar).
Solyma, (sol' - i -me), S. Jeruzalem (Azië), o.
Solid, (sol' -id), s. (nat.) vast lichaam, o. *-, bn., *- LY, Somatic, (so-met' -ik), *- AL, ('-ul), bn. lichamelijk,
bijw. 1. vast; 2. dicht, massief; - gold, massief goud;
lichaams... 5 ...IST, (so'-me-tist), m. (wijeb.) materialist
- shot, volle kogel; 3. kubiek; 4. echt, waar, werkelijk,
zieleloochenaar, m. *...OLOGY, (- tol' -o-dsji), s. gmv. 1.
zeker, rechtmatig, eerlijk; 5. gegrond, logisch, houdbaar;
leer der lichamen, v.; 2. materialisme, o.
6. (kh.) solide, goed. *- ATE, (' -eet), bw. (w. g.) vast-, Sombre, (som' -bur), *...BRA:, ('-bur), *...BROL s, ('-brusi,
massief maken.
bn., -LY, bijw. somber, donker, duister. *- NEss, s.
Solidified, (so-lid' -i -fajd), dw. bn. (nat.) verdicht enz.; zie
somberheid, duisternis, v.
SOLIDIFY. *...FICATION, (-fi-kee'-sjun), s. (nat.) verdichting,
Some, (sum), bn. 1. eenig, eenige; - few, enkelen, zeer
v. *...FIER, ('-fajur), s. (nat.) verdichter (werkt.), m.
weinigen; in - way or the other, op de eene of andere wijs;
Solidify, (so-lid'- i -faj), bw. en ow. (nat.) verdichten,mas- twenty guineas, twintig guinjes ongeveer; 2. zeker, zekesief maken; dicht worden. * -I1\1 G, dw. bn. verdichtend,
re ; if I had - books, indien ik zekere boeken had; if dicht wordend.
people knew, indien zekere menschen wisten; 3. wat,
Solidity, (so-lid'- i -ti), s. gmv. 1. vastheid, dichtheid; 2.
eenig; may I trouble you for - bread? mag ik u wat brood
echtheid; 3. waarheid, zekerheid; 4. grondigheid, v. (het)
vragen? will you not have - bread? wilt gij geen brood? we
logische; 5. (kh.) soliditeit, gegoedheid; 6. eerlijkheid, v.
shall have - rain, wij krijgen regen; take - repose, neem wat
Solidungulate, (sol -id-un'-ghjoe-let), s. (nat. h.) masrust; there are - honest people in the world, er zijn fatsief-, éénhoevige, m. *...UNGULOUS, (-un'-ghjoe -lus), bn.
soenlijke lieden op (in) do wereld; there is - of that boy's
massief-, éénhoevig.
blood in you, er is iets van het bloed van dien jongeling
Solifidian, (sol - i -fid'- i -un), m. (godg.) solifidiaan (die
in u; have you any change? give me -, hebt gij klein
alleen in het geloof vertrouwt), m.
geef mij wat. *-, onb. vnw. sommigen, eenigen; --geld?
Soliloquize, (so- lil' -o kwajz), ow. alleenspraak houden,
of my friends, sommigen mijner vrienden; - say yes,
in zich zelven spreken. *...LOQUY, (lil' - o-kwi), s. alleen
- say no, sommigen zeggen ja, anderen neen. * - BODY,
-sprak,v.
onb. vnw. gmv. iemand; - is knocking at the door, er
Soling, (sool'-ing), dw. bn. zolend. k -, s. (het) zolen.
klopt iemand aan de deur; - else, iemand anders; to
Bolins, (sol' -ins), s. mv. (bk.) ruimte tusschen de balkenbe -, iemand zijn, een persoon zijn. *- DEAL, bijut. eenien ribben - einden, v.
germate. *-How, - or other, bijw. op de eene of anSoliped, (sol' - i -pid), s. (nat. h.) éénhoevig dier (met ondere wijs. *-THING, s. gmv. iets, o.; - strange, iets
gespleten klauwen), o. *-ous, (-lip'-e -dus), bn. (nat. h.)
vreemds; - so pathetic, zoo iets treffends; I think my
éénhoevig.
self - of a judge, ik vlei mij er iets van te weten,
,Solitaire, (sol-i-teer'), m. 1. kluizenaar; 2. soort hals
- liet een weinig te verstaan; - of mystery, iets geheimsieraad; o.; 3. solitaire (spel), o.; 4. naam-keting,m.
zinnigs; with - of an air, met zekere hoovaardigheid;
van een beroemden diamant, m. *...TARIAN, (-tee'-ri-un),
with - like happiness, met zekere uitdrukking van gem. kluizenaar, m. 5 ...TARILY, (sol' - i - te -ri -li), bijw. een
luk; an indefinable -, iets ik weet niet wat onbeschrij*...TARINESS, (' -te -ri -nes), s. gmv. eenzaam -, klui--zam.
felijks. *--, bijw. een weinig, weinig, eenigszins; - diszenaarsleven, o. *...TARP, (sol' - i-te -ri), m. v. eenzaam
couraged, eenigermate ontmoedigd; - grieved, een weinig
levende, kluizenaar, -ster, m. v. -, bn. 1. eenzaam; bedroefd. 5 ...TIME, bijw. eertijds, vroeger; - ago, eeni
life, eenzaam leven; 2. eenig, enkel; a - case, een op
gen tijd geleden; - or other, den eenen of anderen dag.
zich zelf staand geval; a - instance, een éénig voor-, bn. vroeger, oud. *-TIMES, bijw. 1. somtijds, nu en
beeld; 3. somber, droefgeestig; 4. (recht.) cellulair; dan, bij tusschenpoozen; 2. nu eens... dan weder; 3. eerconfinement, eenzame opsluiting; 5. (plant.) alleengroeiend.
tijds. *- WHAT, S. 1. 'iets; - else, iets anders; 2. (een)
Solitude, (sol'-i- tjoed), s. 1. eenzaamheid; 2. woestijn, v.
weinig, (een) beetje; 3. weinigen. -, bijw. eenigermate
Solivagant, (so-liv'-e-ghunt), bn. alleen ronddwalend.
meer of min, eenigszins; a - Trench countenance, een
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eenigszins Fransch uiterlijk, *- WHERE, bijw. ergens;
- else, ergens anders. *-WHILE, bijw. somwijlen.
* -WHITHER, bijw. (oudt.) ergens.
Somersault, (sum'-ur-soalt), *...SET, ('-set), s. (koordd.).
1. (het) overslaan in het springen, luchtsprong; 2. val, m.
Sommite, (som' -ajt), s. (delfst.) nepheliet (zek. steen), m.
Somnambulation, (som -nem-bjoe-lee'-sjun), *...BULISM,
(-neln'-bjoe-lism), s. (het) slaapwandelen. *...1V LIST,
(-nem'-bjoe-list, m. v. slaapwandelaar, -ster, m. v.
Somner, (sum'-nur), zie SUMMONER.
Somniferous, (som -nif'-ur-us), *...NIFic, (' -ik), bn. slaapverwekkend. *...NILOQUIST, (-nil'-o-kwist), m. v. die in
den slaap spreekt. *...NIL0Qu05JS, (-nil'-o-kwus), bn. in
den slaap sprekend. *...NÏLOQUY, (-nil'-o-kwi), *...NILOQL IsM, (-nil'-o-kwism), s. (het) spreken in den slaap.
*...NIPATHIST, (-nip'-e-tist), m. iem. in magnetischen
slaap. *...NIPATHY, (-nip'-e-tih), s. gmv. magnetische
slaap, m. *...NOLENcE, (som' -no-lens), ...cx, s. gmv. slaperigheid, slaapzucht, v. *...NOLENT, bn., -LY, bijw.

slaperig, dommelend.
Somnus, (som' -nus), s. (fab.) slaap, m.
Son, (sun). m. 1. zoon, m.; every mother's -, iedereen tot
den laatste; a - of a quis, een vroolijke kwant;
(fig.) deugniet; 2. afstammeling; the -s of Adam, de
zonen van Adam, de menschen; - of 11lars, krijgsman.
-IN LAW, m. schoon -, behuwdzoon, m.
Sonata, (so- na'-te), s. (muz.) sonate, v. instrumentstuk, o.
Soncy, (sun' -si), bn. gelukkig, voorspoedig.
Song, (song), s. 1. gezang, o. zang, m.; war - , oorlogs-,
krijgszang; to be in -, zingen; to be in full -, met luider stomme zingen, 2. lied, liedje, o.; the burden of the
-, het refrein van het lied; drinking --, drinklied; after
s24pper -, dronkemanslied, ontuchtig lied; give in a -,
zing eens wat, geef ons een uwer liederen ten beste;
mind the -! (zeev.) zing op ! to sing the same - over and
over again, altijd hetzelfde liedje zingen; (fig.) uit hetzelfde vaatje tappen; 3. kerkzang; m. gewijd lied, o.;
Solomon's -, the - of -s, het Hooglied van Salomo;
- of woe, jammerklachten, jeremiaden; 4. (dichtk.) zang,
m. canto, gedicht, vers, o.; heroic -s, heldenzangen; 5.
nietigheid, v. wissewasje, o.; to get for a mere -,for
an old -, voor een zuur gezicht (iets) krijgen; 6. wildzang, m. C -BIRD, s. zangvogel, m. *- BOOK, s. 1. liederenboek; 2. gezangboek, o. * -ENAI3LED, bn. door den
zang veredeld. *- THRUSH, s. zang -, zingende lijster, v.
*- WRITER, m. liederdichter, m.
Songish, (song'-isj), bn. zangerig, zingend.
Songless, (song' -les), bn. 1. zonder zang; 2. zonder stem.
Songster, (song'stur), m. 1. zanger; 2. zangvogel, m.
*...STRESS, V. zangster, zangeres, v.
Soniferous, (so-nif'-e -rus), Ln. welluidend, klinkend,
voltonig.
Sonnet, (son'-net), s. klinkdicht, o. *-, ow. klinkdichten maken. * - EER, (- ier'), m klink -, sonnettendichter,
m. -ING, dw. bn. klinkdichten makend; (fig.) rijmend.
Sonometer, (so-nom'-i-tur), s. (muz.) klank -, toonmeter
(werkt.), M. *...RIFIC, (-rif'-ik), bn. klankgevend, klankrijk. *..ROLus, (so-no' -rus), bn., -LY, bijw. 1. klinkend,
luidend; - letter, klinkletter; 2. welklinkend. -NESS,
s. 1. (het) klinkende, luidende; 2. welluidendheid, v.
Sonship, (son'-sjip), s. zoonschap, o. hoedanigheid van

zoon, V.
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Soodra, (so'-dre), *...DEIS, (' -dur), sodra (laagste kaste
der Hindoes), v.
Sofee, (so'-fi), sofee (Turksche ketter, verwerper van Mahornet). m. *- ISM, s, sofeeïsme (geloof der sofees), o.
Sooings, (soe'-ings), s. mv. haverbrij, v.
Soon, (soen), bijw. 1. weldra, dra, gauw, vroeg; come
-, kom gauw; wlty do you come so -? waarom komt
gij zoo vroeg? too -, te spoedig, te vroeg; how - will
you write? wanneer zult gij schrijven ? as - as I can,
zoodra -, zoo spoedig ik kan; I saw him as - as I arrived,
ik bezocht hem zoodra ik was aangekomen; as - as
possible, zoodra mogelijk; - or late, vroeg of laat, een
gaarne; he '11 abuse a stranger just as - as a-mal;2.
friend, hij zou even goed een vreemde als een vriend
bedriegen; I would as - see him dead, ik zou hem nog
liever dood zien. *- ER, ('-ur), bijw. vergr. tr. 1. eerder,
vroeger, spoediger; - or later, vroeg of laat; the - the
better, hoe eerder hoe liever; no - did he saw me but,
nauwelijks had hij mij gezien, of; 2. liever; I ,give 50

pounds - than, ik geef liever 50 pond sterling, dan; I
had - die just, ik zou liever willen sterven. *- EST,
('-ist), bijw. overtr. tr. vroegst. -, bn. at --, ten
spoedigste, spoedigst; make your - buste, (Shak.) haast
u zooveel mogelijk. *- Ly, bijw. spoedig, vaardig,

ras.

Soopberry, (soep' -ber-i), s. zek. plant, v.
Sooshong, (soo'-sjong), zie SOLCHONG.
Soo-soo, (soe'-soe), s. susuk (dolfijn van den Ganges), m.
Soot (soot-sot), s. 1. roet, o.; as black as -, zoo zwart
als roet; to smell of -, naar roet rieken. *- COAL, S.
roetkolen, S. mv. *- WART, S. (gen.) roetkanker (der
schoorsteenvegers), m.
Soot, (soot), bw., met roet bemorsen; 2. met roet mesten.
-ED, ('-id), dw. bn. met roet bedekt. -, bn. 1. roet
roet gemest. *-ERKIN, ('-or-kin), s. maan-ach-tig;2.me
kalf, o. wanvrucht, misgeboorte (volgens een volks bijgeloof door het zitten op warme stoven voortgebracht), v.
Sooth, (soeth), s. 1. wezenlijkheid, waarheid, v.; in -, in
waarheid; to say -, - to say, om de waarheid te zeggen;
for -, waarlijk, 2. voorteeken, o. voorspelling; 3. minzaamheid, teederheid, v. *-, bn., *- LY, bijw. 1. waar,
echt; 2. zacht, teer.
Soothe, (soeth), bw. 1. vleien, liefkoozen; to - up, ver
doen bedaren, sissen, verzachten; to - one-troeln;2.
in a tender mood, iem. tot teederheid stemmen; 3. bekooren, vleien; -d with his future fame, door zijne toekomstige faam bekoord. * - D, (-soeth'-d), dw. bn. geliefkoosd enz.; zie SOOTHE. *-R, ('-ur), m. v. 1. liefkoozer, -koosster, m. V. enz.; 2. dat streelt, - sust enz.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. liefkoozend enz.; a - blad,
een kwijnende, - verliefde zang. -, s. (het) liefkoozen
enz.; zie SOOTHE.
Soothsay, (soeth'-see), bw. waarzeggen, profecyen. *-- ER,
('-ur), m. V. waarzegger, -ster, m. v. * - ING, dw. bn.
waarzeggend. -, s. (het) waarzeggen.
Sootiness, (soet'-i -nes), s. gmv. (het) roetachtige. *...ING,
dw. bn. met roet bedekkend, - mestend. ' *...Isis, bn.
roetachtig, met roet. *...Y, bn. 1. roetmakend, - gevend;
2. zwart als roet; 3. (fig.) pikdonker; - brown, donkerbruin. -, bw. zie SOOT, bw.
Sop, (sop), s. 1. ingedoopt brok, o.; a - in the pan, gebraden brokjes (brood), o. mv.; -s in wine, (plant.) velda,njelieren; 2. moes, o.; 3. (fig.) geschenk -, gave (tot stilling van pijn), o. v.; to Cerberus they gave a -, aan
Cerberus (den helhond) wierpen zij een brok toe; 4.
(fig.) domoor, m.; milk -, melk -, vloeibaard. *-, bw. in.
soppen, indoopen.
Sope, (coop), zie SOAP.
Soph, (soof), m. student van het tweede jaar (te Cambridge); 2. (vork.) Sofia, Sophia (v. n.).
Sophi, (so'-fi), m. sofi, sehach (koning, in Perzië).
Sophia, (so-faj'-e), v. Sofia, Sophia (v. n.).
Sophical, (so-'- fik -ul), bn., *- Lt, bijw. wijsheid leerend.
Sophism, (sof' -izm), s. drogreden, v. sophisme, o.
Sophist, (sof' -ist), m. drogredenaar, sophist, m.
('-ur), m. 1. sophist, m.; 2. student van het tweede jaar
(te Cambridge), m. -, bw. door drogredenen volharden.
* -ic, (-fist'-lk), * - ICAL, (- ik' -ul), bn., *- IC ALLY, ('- ik -e-Ii),
bijw. sophistisch, vol drogredenen. 0 -ICALNESS, s. (het)
sophistische.
Sophisticate, (so-fist'- ik -et). bw. 1. vervalschen (wijn
enz.); 2. (scheik.) van aard doen veranderen; 3. (fig.) bederven, *-, bn., *- D, ('- ik -e-tid), dw. bn. vervalscht.
*...ING, dw. bn. vervalsehend. -, s. (het) vervalschen.
*...ION, (-ee'-sjun), S. vervalsching, v. 5 ...oR, ('- ik -e-tur),
m. vervalscher, m.
Sophistry, (sof' -is -tri), s. gmv. sophisterij, valsche - rede
-nerig,
V.
Sophoeles, (sof' -o- klis), m. Sophokles (Grieksch tooneeldichter), m.
Sophomore, (sof' -o-moor), m. student der tweede klasse ,
(op Amerik. burgerscholen),m. *...SIORICAL, (- mor' - ik-ul),
bn. pedant, opgeblazen.
Sophonisbe, (so-fo--niz'-be), v. Sophonisba (v. n.).
Sophronia, (so-fro'- ni -e), v. Sophronia (v. n.).
Sophy, (so'-fi), s. Sofia, Sophia (v. n.).
Sopite, (so'-pajt), bw. zie SOPORATE. * ...ITION, (pish'-un),.
s. slaap, m.
Soporate, (sop'-o-rot), bw. doen inslapen. 5 ...IFEROUS y
(rif'-e -rus), *...IFIC, (- rif'-ik), *...oL s, (sop'- o-rns), bn.,

SOP. - ' SOR.

SOil. - SOU.

747

-LY, bijw. slaapverwekkend, narcotisch. - i ss, s. (het)
uitgeput, - verteerd. *-FLr,, bn., -iv, bijw. 1. verdrietig. treurig; 2. zorgvol; 3. bekommerd, kommervol; 4.
slaapverwekkende, narcotische.
ellendig. *-rLLSEss, s. 1. verdriet, o.; 2. droefenis, v.
Sopped, (sopt) dw. bn. gesopt, ingedoopt. *...PER, ('-ur),
*-Lless, bn. zonder verdriet, ongestoord. *-- STRICKEN,
m. v. sopper, indooper, -ster, m. v....rl e, dw. bn.
bn. door hartzeer getroffen.
soppend, indoqpend.
Sopranist, (so-pra'-nist), s. (muz.) sopraanzanger, m. Sorrow, (sor'-ol), bw. -- for, - at, treuren, kniezen, zich
*...PRA-Na, (-pra'-no), s. (mv. soprani), boven(vrouwen)bedroeven. *-ED,dw. bn. getreurd. -, bn.treurig, pijnlijk.
*. Ia u , dw. bn. treurend enz. -, S. (het) treuren; he
stem, sopraanzangeres, V.
Sorb, (sorb), *-TREE, s. (plant.) sorbeboom, m.
that goes borrowing, [foes sorrow iny, bor gen maakt zor gen.

PIE, S.
s. sorbenappel, m.
Sorbate, (sor'-bet), s. (echeik.) appelzuur-zout, o.
(sor' -bik), bn. (scheik.) appelzuur; - acid, appelzuur.
Sorbefacient, (sor- bi -fee'-sjunt), bn. (gen.) opslurpend.
-, S. opslurpend middel, o.
Sorbent, (sor'-bunt), zie ABSORBENT.
Sorbile, (sor' -bil), bn. drinkbaar, slurpbaar. *...EITION,
(-bisj'-un), s. opslurping, v.
Sorbonical, (sor-bon'- ik -ul), bn. tot de Sorbonne (in
Frankrijk) behoorend. *...BONIsT, (sor'-bon'-ist), m. lid -,
doctor der Sorbonne (godgeleerde hoogeschool te Panijs), o. m.

Sorcerer, (soor'-se-rur), m toovenaar, ni. *...REss, v.
toovenaarster, heks, v. *...Rots, (' -rus), bn. tooverachtig.
*...RY, ('-ri), s. (-ies), 1. tooverij, hekserij, toovenaarskunst, v. heksenwerk, o.; 2. betoovering, v.
Sord, (soord), zie SWARD . 5 -AWALTT}., ('-e-oeol-ajt), s.
(delfst.) sordawaliet, Finlandsche steen, m.
Sordes, (sor' - dis), s. mv. (gem.) vuil, o. drek, m.
Sordet, (sor'- dit),' 5 ..(Druv, ('- dien), s. (muz.) klankdoover, ni. sourdine, v.
Sordid, (sor'-did), bn., *-LY, bijes. 1. vuil; 2. armzalig,
schraal, gemeen; 3. gierig, vrekkig. *-tizss, s. i. vuilheid;
2. armzaligheid, gemeenheid; 3. gierigheid, karigheid, v.
Soré, (soor), s. 1. zeer, o. wond, v.; a - came on his
finger, hij kreeg een zeeren vinger; to put the finger on
the -, (fig.) den spijker op den kop slaan, den vinger
op de wond leggen; store's no -, te veel schaadt niet;
2. zweer; 3. kwetsbare plaats, v.; 4. (jag.) vierjarig hert.
0. 5 -HAWK, s. (jag.) eenjarige valk, m.
Sore, (soor), bn. en bijw., *-LY, bijw. 1. gevoelig (voor
pijn); the - point, het kwetsbare punt; 2. ziek, zeer; eyes, zeere oogen; a - finger, een zeere vinger; a throat, pijn in de keel; 3. pijnlijk, smartelijk; I feel all over, ik voel pijn in al mijne leden; a - sight, een
smartelijke aanblik; that is the - point, (fig.) dat is het

zwakke punt; the hand of God is - upon me, de hand
van God drukt zwaar op mij; to feel - about, zich pijnlijk aangedaan voelen; 4. wreed, geweldig, hard; - evils,
groote rampen; a - trial, een harde beproeving; he was
- grieved at, hij was diep bedroefd; 5. misdadig, schuldig.
Sore, (soor), bw. zeer doen, wonden, kwetsen. *-THROAT,
s. (bot.) ezelinnenmelk, v. woudmeester, m.
Sorehon, (soor' -hun), soxu, (surn), s. (leenr.) heerenrecht,
recht van avondkout, o.
Sorel, (sot'-il), s. reebok van het derde jaar, m.
Soreness, (soor' -nes), s. 1. gevoeligheid (voor pijn), v.;
2. zeer, o. wond; 3. pijn; 4. (fig.) lichtgeraaktheid; 5. pijn,
V. verdriet, o.
Sorgo, (sor'-gho), s. (plant.) zorgzaad, - kruid. o.
Soring, (soo'-ring), S. (jag.) spoor van den haas, o.
Sorites, (so-raj'-tis) s. (red.) sluitrede, v.
Sorn, (sorn), ow. tafelschuimer, tot last zijn aan.. 5 -ED,
('-id), dw. tot last geweest aan. *-E:R, ('-ur), m. tafel
-schuimer,.
Sororicide, (so-ror'- i -sajd), s. zustermoord, m. -, m.
zustermoordenaar, m.
Sorrage, (sor'-ridsj), s. korengras, o.
Sorrance, (sor'-ens), s. (veearts.) paardewond, v.
Sorrel, (sor'-il), s. 1. (plant.) zuring, v.; common -, veldzuring; 2. (jag.) driejarig hert, o. *-HORS};, s. (rijsch.)
vos(paard), M. *-SALT, S. zuringzout, o. *-TREE, s.
zuringstruik, m.
Sorrel, (sor'-il), bn. rosachtig, vossenrood, vaal; bright
-, light -, lichtbruin; burnt -, donkerbruin.
Sorrily, (sor'- i-li), bijw. zie son$Y. 5 ...nass, S. 1. verdrietelij kheid, bedroefdheid; 2. kleingeestigheid,nietigheid,v.
Sorrow, (sor'-o), s. verdriet, o. smart, v. kommer, m.
lijden, o. zorg, v.; to be overwhelmed with -, overstelpt
zijn van verdriet; to give way to -, zich aan zijne smart
overgeven; the more my -, des te grooter (is) mijn verdriet; - on you! wee over u! the man of -s, de ongeluksvogel; de zieke man. *-n1.TC}-ITED, bn. door verdriet

Sorry, (sor' -i), bn. 1. verdrietig; I ass - you did not see
hei-. het spijt mij dat gij haar niet gezien hebt; lam for it, liet spijt mij; 2. treurig, bedroefd, neerslachtig;
3. armoedig, ellendig, schraal; a - excuse, een bedroefde
uitvlucht; a - eight, een droevig uitzicht;a - dinner,

een schraal middageten.
Sort, (sort), s. 1. soort, v. o.; what - of a Tan is lie? welk
soort mensch is hij ? they toe good - of people, zij zijn
een goed slag lieden; the best - of a woman, eene allerbeste vrouw ; as he 1u! been u wniuleriiuy - of « man,

daar hij een soort ronddwalend persoon was geweest;
lhcnt - of thin, iets van dat soort; queer - of thing
dat is al een heel rare zaak ! 2. manier, wijze, v.;
in some -. eenigerwijs, eenigszins; in telwit -, op wat
wijze? 3. hooge rang, in. - betrekking; 4. luim, v.; to be out
o,r' -c. niet goed geluimd zijn; lie felt quite out of-s, hij
was geheel van zijn stuk, - uit zijn humeur; 5. bende,
v. troep, nl.; 6. lot. o. bestemming, v.; 7. -s. mv.
(drukk.) gesorteerde letters, v. mv. *-, bw. 1. schikken,
ordenen; 2. - fron, scheiden; 3. sorteeren; 4. - out, uit
ordenen, te zamen leggen. *-, ow. 1. zich-kiezn;5.
samenvoegen, verbinden; 2. verbonden zijn; 3. overeenkomen (niet), passen (bi); 4. uitloopgin, eindigen; 5.
goed gaan, slagen. 5 -ABLE, (^- i -bl), bn.,*-ABLY, bij w.1. te
sorteeren, verdeelbaar; 2. passend, gepast; 3. behoorlijk.
Sortal, (sort -ul), be. soortelijk. tot een soort behoorend.
...ARcn, (-uns), s. behoorlijkheid, gepastheid, v.
Sorted, (sort'-id), dw. bn. beschikt enz. ; zie SORT, bw.
en ow. *-ER, ('-ur), m. v. 1. sorteerder; -ster; 2. schik
ths!

-ker,m.schitv
Sortie, (sot'-ti), s. (mil.) uitval, m.
Sortilege, (sort' -i- lidsj), s. loting, v. 5 ..LErIOUS, ( -li
-dsjiu),bn.
lotend, het loten betreffend.
Sorting, (sort'-ing), dw. bn. schikkend enz. *-, s. 1.
(het) schikken enz.; zie SORT, bw. en ow.; 2. sorteering, v.
Sortition, (sor-tisj'-un), s. keuze bij loting, v.
Sortment, (soet'-sent). s. 1. indeeling, classificatie, v.;.
2. (kh.) assortiment, o.
Sorus, (so' -rus), s. (mv. sori), (plant.) kapelbosje, o.
Sory, (so'-ri), s. (oudt. scheik.) 1. atramentsteen, m.; 2..
ijzersulfaat, o.
Soss, (sos), m. luiaard, m. f-, ow. spezen, luieren.
Sostenuto, (sos te -noe-to), bijw. (muz.) aangehouden
(tot de volle maat).
Sot, (sot), m. v. 1. zot, m. zottin, v.; 2. dronkaard, m.;;
- 's hole, kroeg. *-, bw. (w. g.) 1. verdierlijken, benevelen; 2. bedwelmen (inz. door drank); to - away time,.
den tijd dooden. f-, ow. zich (door den drank) benevelen, versuffen.
Soteriology, (so-ti-ri-ol'-o-dsji), s. gezondheidsleer. v.
Sothic, (soth' -ic), s. - year, gewoon jaar der Egypte naren (van 365 dagen en 6 lu-en; naar Sothis, het honds gestarnte).
Sottish, (sot'-isj), bn., 5 -LY, bijes. 1. dom, zot; 2. suf,
zat, verdommelijkt (door 'den drank), als dronkaard.
- NESS, s. 1. domheid, zotheid; 2. versuftheid; 3. dronkenschap, v.
Sotto voice, (sot'-to -wo'- tsje), bijw. (muz.) met zachte -,.
teruggehouden stem.
Sou, (soe), s. sou (Fransche stuiver, = 4'/ cent Ned.), m.
Souchong, (soe'-sjung), s. souchong, m. thee -boei, v.
Sough, (suf), s. 1. goot, v. riool; 2. gesuis, (het) suizen.
-, (suff), ow. suizen.
Sought, (soat), vt. zocht. *-, vdw. gezocht enz.; zie sEEK.
Soul, (sool), s. 1. ziel, v. geest, m.; All -'s day, Allerzielen; to be moved to the very -, tot in de ziel bewogeu
zijn; God rest his -, dat God zijner ziele genadig zij;
I don't know for my - which way to turn, ik weet bij

mijne ziel niet waarheen ik mij keeren moet; I can'tgive
it for the - of me, ik kan het niet geven, op mijn
woord; 2. wezen, schepsel, o.; good -! goede ziel!
(inz. van vrouwen); the poor - sat singing, de arme
ziel zat te zingen ; the town numbers so many -s
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de stad telt zoo veel zielen; there was not a - alive,
er was geen levende ziel; my live is no -'s concern,
mijn leven gaat niemand aan; don't be cross, there's
a good - wees niet dwars, toon u goedaardig.
*-BELL, S. doodklok, V. * - BETRAYING, bn. zielverradend.
*-CALMING, bn. zielverzachtend. *-CURER, m. zielverzorger, M. *-DESTROYING, bn. zielverdervend. * -DIS EASED, bn. zielekrank. *-DISSOLVING, bn. hartverscheurend. * -ENTRANCING,bn.hart-, zielebeklemmend.* -FELT,
bn. diep gevoeld, innig. *-HARDENED, bn. verhard van
gemoed. *-MASS, S. (r. k.) zielmis, v. *-sAVING, bn. zaligmakend. * - SCOT, * -SHOT, S. (r. k.) zielepenning, -geld
(voor zielmissen), m. o. * -SEARCHING, bn. hart-, zielroerend. *_SELLING, S. zielverkooperij, v. (het) ronselen.
*-sICK, bn. zielekrank. 5 - STIRRING, bn. zielschokkend.
* -SUBDUING, bn. zielveroverend. *-TELLING, bn. zielverradend. * -VEXED, bn. ziels-, in de ziel bedroefd.
Soul, (sool), bw. bezielen, eene ziel inblazen. f -, ow.
voldoende zijn. 5 -ED, (soold), dw. bn. bezield; high-,
met een verheven ziel. *- LESS, bn. onbezield, zonder ziel.
Soun, (saun), S. (zeev.) platboomd vaartuig (in China), o.
Sound, (saaund), bn. en bijw., *- LY, bijw. 1. gezond,
welvarend; warranted -, (rijsch.) gegarandeerd gezond;
- wind and limb, (rijsch.) van zessen klaar; safe and -,
gezond en wel; - as a roach, gezond als een visch; 2.
stevig, volkomen, geheel; - health, goede gezondheid;
- constitution, krachtig gestel; - sleep, gezonde -, diepe
slaap; 3. (fig.) deugdzaam, goed, zuiver, rechtzinnig; a
- scholar, een fiksche geleerde; a - mind, een helder -,
gezond verstand; - principles, gezonde beginselen; doctrine, zuivere leer; - speech, verstandige redevoering;
- reasoning, gezonde redeneering; a - heart, een onbevlekt hart; to judge -ly, gezond redeneeren; - at bottom,
innerlijk gezond; 4. geldig, gegrond, wettig; - title, wettig recht, wettige aanspraak (op); 5. krachtig, sterk, geducht; a - stroke, een fiksche klap, - slag. *-HEADED,
bn. gezond van hoofd. *-HEARTED, bn. gezond van hart,
- van gemoed.
Sound, (saaund), s. 1. zwemvlies (der visschen), o.; 2.
(zeev.) nauwste -, nauwe doorvaart, v.; (aardr.) the -,
de Sond (in de Oostzee); 3. (heelk.) sondeernaald, v.; 4.
inktvisch; 5. toon, m. geluid; 6. gedruisch, o. * -BOARD,
s. 1. klankbord, o.; 2. orgelkist, v. * -LIST, s. (zeev.)
Sondlijst (der doorvarende schepen), v. *- POST, S. (muz.)
ziel (eener viool enz.), v.
Sound, (saaund), bw. 1. (zeev.) peilen, boden; to - a
channel, een vaarwater oplooden; 2. (muz.) probeeren
(het geluid van een instrument); bespelen; 3. doen klinken, blazen op; to - a march, een marsch blazen; to -the retreat, den aftocht blazen, (ook fig.); to - the note
of preparation, het sein tot beginnen (tot opzitten) geven; 4. (fig.) polsen, beproeven; 5. - abroad, verkondigen, uitbazuinen. *-, ow. 1. klinken, luiden; to - pleasantly, - harsh, aangenaam -, hard klinken; things that
- so fair, zaken welke zoo schoon klinken; it -s strange,
het klinkt vreemd; these observations - well, deze opmerkingen schijnen gegrond; to - like, gelijken naar,
veel hebben van. * -ABLE, ('-i-bl), bn. 1. peilbaar; 2.
(fig.) vatbaar voor onderzoek. *-$ D, dw. bn. gepeild
enz.; zie SOUND, bw. en ow. *-ER, ('-ur), s. (jag.) troep,
m. kudde, v. (zwijnen).
Sounding, (saaund'-ing), dw. bn. peilend enz. *- , s.
1. (het) peilen enz.; zie SOUND, bw. en ow.; 2. (zeev.)
diepte, v. diepe ankergrond, m.; 3. sein, o.; to loose -s;
to be out of -s, geen grond peilen; to strike -s, grond
boden; 4. klank, galm, m. *- BOARD, s. 1. klankbord,
o.; 2. orgelkist, v. *- LEAD, S. (zeev.) dieplood, o.
* -LINE, S. (zeev.) loodlijn, v. * -MACHINE, S. peiltoestel, m. *- ROD, s. (zeev.) peilstok, m. *- POST, s. ziel
(eener viool), v. * -SPEAR, S. (zeev.) peilstok, m.
Soundless, (saaund' -les), bn. 1. onpeilbaar; 2. ondoorgrondelij k; 3. klankloos.
Soundness, (saaund' -nes), S. gmv. 1. gezonde staat, - toestand,
gezondheid; 2. vastheid, stevigheid; 3. zuiverheid (van geloof); 4. kracht, pittigheid (van wijn enz.);
5. juistheid, degelijkheid (van redeneering); 6. welgeplaatstheid, rondheid (des harten), v.
Soup, . (soep), s. soep, v. vleeschnat, o.; gravy -, kracht soep, bouillon, m.; pea -, erwtensoep; portable -, bouillonkoekjes. *-LADLE, S. potlepel, m. 5 - PLATE, S. soep -,
diep bord, o. *- TICKET, S. soepkaartje (voor de armen),
0. *-TUREEN, s. soepterrine, v.

Soup, (soep), bw. 1. op-, inslurpen, slikken; 2. uitblazen,
uitademen. *-, ow. pronken, pralen.
Sour, (saur), s. 1. zuurheid, v. (het) zure; 2. (fig.) slechte-,
kwade zijde, v. (het) kwade. *-, bn., *- LY, bijw. 1.
zuur, wrang; - goose-berries, kruis -, groene beziën; to
turn -, zuur worden, verzuren; to taste -, zuur smaken; 2. (fig.) norsch, gemelijk, zuur; a - countenance,
een zuur gezicht, een norsch voorkomen; a - temper, een
onvriendelijke aard; - looks, kwaadaardige blikken; mouths, leelijke kuren; 3. hard, wreed; - adversities,
harde tegenspoeden. * -CABBAGE, 5 -CROUT, s. zuurkool,
V. * -DOCK, S. zuring, V. * -EYED, *-FACED, bn. gemelijk, zuur, norsch. * -FELLOW, m. norsche kerel, (gem.)
zuursmoel, m. *- GOURD, S. (plant.) apenbroodboom m.
* -GUM, 5 -SOP, s. zure -, paradijsappel, m.
Sour, (saur), bw. 1. zuur maken; 2. doen gisten (kalk);
3. (scheik.) verzuren; 4. (fig.) verbitteren; 5. bederven,
vergiftigen; to - happiness, (iemands) geluk (vreugde)
bederven, - vergallen. f -, ow. 1. zuur worden; 2. verzuren; 3. gisten (van kalk enz.); 4. wrokken, gemelijk -,
verbitterd worden.
Source, (soors), s. 1. bron, v.; the -s of the Nile, de
bronnen van den Nijl; to take its -, ontspringen (van
rivieren); I have it from a good -, ik weet het uit goede
bron; 2. oorsprong; 3. maker, schepper, m.
Sourdet, (sur'-dit), s. (muz.) klankdoover, m. sourdine, v.
Soured, (saurd), dw. bn. zuur gemaakt enz.; zie souR,
bw. on ow. *...ING, dw. bn. zuur makend enz. -, s.
(het) zuur maken enz.; zie souR, bw. en ow. *...ISH, bn.
zuurachtig.
Sourness, (saus'-nes), s. gmv. 1. zuurheid; 2. (fig.) onvriendelijkheid, gemelijkheid, bitterheid, v.
Sous, (soes), s. mv. zie sou; caring not one - for it, er seen
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m.

sikkepit om geven.
Souse, (soos), s. 1. pekelsaus, v. -nat, o.; 2. (het) gepebijw. plotseling, eenskelde 3. (fig.) worp, gooi, m.
klap s . *-, tw. krak! plots! °'-, bw. 1. inpekelen, marineeren, inzouten; 2. dompelen (in water); 3. indoopen,
bevochtigen; 4. om de ooren slaan, - geven, - klappen.
*-, ow. - on, upon, zich werpen (op), snellen, rennen (naar); to - down, naar beneden tuimelen. *- D,
(loost), dw bn. ingepekeld enz.; zie sousE, bw.
Souter, (soet'-uar), m. schoenmaker, -lapper, m. -LY,
bijw. op zijn schoenlappers; (fig,) geknoeid.
Souterrain, (soet'-ur-een), s. 1. onderaardsch gewelf, o.
spelonk; 2. kamer -, v. vertrek onder de verdieping gel ij kstraats.
South, (sooth), s. (het) zuiden; on the -, ten zuiden;
- by east, zuid ten oosten. *-, bn. en bijw. zuidelijk;
this wall is -, deze muur ligt op het zuiden; London is
- of York, Londen ligt ten zuiden van York; the wind
blows -, de wind blaast uit het zuiden. *_EAST, (sooth'est), s. (het) zuidoosten. -, bn. zuidoost. *_EASTERN,
bn., *- EASTERLY, bijw. zuidoostelijk; the - railway, de
zuidoostelijke spoorweg (tusschen Londen en Dover);
south-south-east, (zeev.) zuid-zuid -oost. * - POLE, S. (aardr.)
zuidpool, v. 5 -sEA, S. (aardr.) Stille Zuidzee, v.; the
- Company, de Zuidzee- compagnie (te Londen opgericht in 1720); the - bubble, (fig.) utopiën der
Zuidzee- compagnie. *- SEA-ROSE, s. (plant.) giftboom, m.
*-SEA-TEA, s. (plant.) Paraguay-thee, v. * - SEAWIND, S.
zuidenwind, m. *- WEST, s. (het) zuidwesten. -, bn.
-ERLY, bijw. zuidwest; - by south, zuidwest ten zuiden.
*_WESTER, S. zuidwester (wind), m. *- WESTERN, bn.

zuidwestelijk. *-WIND,, S. zuidenwind.

Southampton, (sooth-emp'-tun), s. (aardr.) Southampton (Engeland), o.
Southdown, (sooth'-daun), bn. van de zuid- duinen; mutton, schapen van den zilten grond.
Southerly, (sooth'-ur-li), zie SOUTHERN.
Southern, (south'-urn), bn., * - LY, bijw. zuidelijk; the
- states, de zuidelijke staten (inz. van Noord - Amerika);
- beagle, (soort) kleine jachthonden. *-ER, ('-ur), m. v.
zuidbewoner, m. - bewoonster, v. *- MOST, bn. zuidelijkst.
*-WOOD, S. (plant.) averoen, v.
Southing, (sooth'-ing), bn. naar het zuiden trekkend.
*-, s. 1. zuidelijke richting, v.; - of the moon, tijd waarin de maan den meridaan passeert; 2. breedte -verschil
ten opzichte van een schip dat zuidwaarts houdt, o.
Southey, (sooth'-i), m. Robert Southey (Eng. dichter,
1774-1843).
Southmost, (sooth'-moost), bn. zuidelijkst. *...WARD,
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(suth'-oeiird), bijes. zuidwaarts, zuidelijk. -, s. gmv. Spall, (spaol), s. 1. schouder; 2. (oudt.) spaander, m.
Spalling, (spaol -ing), s. (delfst.) verbrokjeeling (der
zuidlanden, o. mv.
ertsen), v.
Souvenance, (soe' -wi- nuns), s. gmv. herinnering, v.
herdenken, o. *...v Eira, (soe'-we-nir), s. gedachtenis, v. Spelt, (spaolt), SPELT, (spelt), s. (delfst.) vloeispaath, o.
*-,
bn. bros, broos.
souvenir, o.
Souzerain, (sou'-zi- reen), m. opperleenheer, suzerein, m. Span, (spen), s. 1. (maat = 0.228 meter); 2. hand; 3. wijdte,
breedte, v.; 4. (fig.) oogenblik, o. korte duur, m.; life is
Sovereign, (suw'-e-rin), m. v. opperheer, souverein,
but a -, het leven duurt slechts een oogenblik; 5. kopheerscher, -es, m. v. souvereine, v. *-, s. souverein
pel, span (ossen enz.), o.; 6. (bk.) gestrekte lengte (van een
(gouden munt = 1 pond sterling = f 12 Ned. ong.), m.;
boog); 7. (meetk.) koorde, v.; 8. (zeev.) hanepoot, schinhalf a -, een halve souverein. *-, bn., 5 -LY, bijes. 1.
kel, ophouder, m. *-s, mv. korte uitstaande enden waaroppermachtig, heerschend; 2. opperst, uitstekend, voor
van het midden om den mast enz. zit, o. mv. *-COUNTER,
a - preservative, een uitstekend voorbehoed--treflijk;
* -FARTHING, S. knikkeren in het kuiltje (kinderspel),
middel, - preservatief; - for health, uitstekend voor de
0. *-LONG, bn. een span -, een hand lang. 5 -NEW, bn.
gezondheid; - comforts, onfeilbare vertroostingen; splinternieuw; a - satin stock, een nagelnieuwe satijvirtues, voortreffelijke deugden. *- IzE, ('-ajz), ow. de
nen das. *-PIEcE, 5 -SHACKLE, s. (zeev.) knijper
hoogste macht uitoefenen. * - NESS, * -TY, ('-ti), s. (-ies),
op de mars, m. 0 --ROOF, s. schuin dak, o. 5 -woRM, s.
1.heerschappij,oppermacht,hoogste macht,souvereiniteit;
kankerworm, m.
2. voortreffelijkheid, v.
Sow, (so), s. 1. zeug, big, v. varken, o.; to take tjee wrong - Span, (spen), bw. 1. bespannen, meten; 2. (zeev.) knijpen;
to - in the rigging, want inzwichten; to - the runners,
by the ear, (spr.) den verkeerde voor hebben; 2. klomp -, m.
loopers beknijpen. *-, ow. (bijeen) passen, - behooren.
staaf metaal (inz. ijzer), v. blok lood, o.; 3. massa;
4. tobbe met ooren, v.; 5. kelderworm, m. * -BODIED, Spancel, (spen'-cil), s. (bk.) spantouw, o. 'f -, bw.
samenbinden (de achterpooten eener koe). 5 -ED, ('-sild),
bn. met een varkensrug. *- BANE, S. (plant.) varkensdw. bn. samengebonden. *- ING, dw. bn. samenbindend.
dood, m. *- BREAD, s. (plant.) duivelsbrood, o. truffel,
m. *- BUG, s. kelderworm, pissebed, m. *- }'ENnEL, S. Spandrel, (spen'- dril), s. 1. (bk.) uitgangspunt (van een
gewelf), o.; 2. boogruimte (eener brug), v.; 3. scheprad, o.
(plant.) scheerling, m. * -GELDER, m. varkenslubber,m.
* -PIG, s. big, v. speenvarken, o. *- THISTLE, S. (plant.) Spane, (speen), bw. spenen.
Spaneled, (spen'-lid), bn. (wap.) geboeid (van paarden).
wilde latuw, v.
Sow, (so), bw. (onr. vdw. sowed en sown), 1. zaaien; to - Spang, (speng), *- LE, ('-ul), s. 1. loovertje, bladgoud;
2. gouden versiersel, o. *- MAKER, m. goudslager, m.
broadcast, (landb.) met volle handen zaaien; 2. - with,
bezaaien (met); 3. (fig.) zaaien, strooien; to - one's wild Spangle, (spen'-ghul), 1. belooveren, met loovertjes bezetten; 2. schakeeren. *-, ow. blinken, vonkelen. *- D,
oats, (apr.) uitrazen (in zijne jeugd); 4. zie saw. *-, ow.
('-ghuld), dw. bn. belooverd enz.; Zie SPANGLE, bw. en
- over, uithangen (over).
ow.; dew -, (dicht.) met dauwdroppels bepereld; the Sowans, (so'-uns), sowiNs, ('-ins), s. zure (haver)brij, v.
heaven, de met sterren bezaaide hemel. *- R, ('-ur), m.
Sowéd, (so'-id), dw. bn. gezaaid enz.; zie sow, bw. 5 ...ER,
v. 1. schakeerden, -ster enz., m. v.; 2. goudslager, m.
(' - ut), m. v. 1. zaaier, zaaister; 2. opstoker, opstookster,
...ING,' dw. bn. belooverend enz. -, s. (het) belooveren.
m. v.; a - of suits, een twiststoker. *...IN G, dw. bn.
zaaiend enz. -, s. 1. (het) zaaien enz.; zie sow; 2. Spaniard, (spen'-jurd), In. v. Spanjaard, in. Spaansche
(vrouw).
verspreiding, v. -TIME, S. zaaitijd, m.
Spaniel, (spen'-jil), s. 1. Spaansch hondje; 2. schoot
Sowl, (sool), bw. bij de oores trekken.
vleier, pluimstrijker, kruiper, m.-hondje,.;3(fig)
Sown, (soon), dw. bn. gezaaid enz.; zie sow.
-, bn. kruipend. *-, ow. kruipen, vleien. *-, bw.
Sowne, (soon), ow. bezwijmen.
(iem.) volgen, naloopen (als een hond). *- InG, dw. bn.
Soy, (soj), s. soja-saus (van Japan), v.
volgend enz. (als een hond).
Sozzle, (soz'-ul), v. morsig vrouwspersoon, o.
Spa, (spao), s. (aardr.) 1. Spa (België), o.; 2. (fig.) gezond- Spanish, (spen'-isj), s. 1. Spaansch (taal), o.; 2. mv. (de)
Spanj aarden. *-, bn. Spaansch; the - main, het Spaansche
heidsbron, v.; th , -s of Germany, de Duitsche gezond-

sehiereiland. 5 - BRoosz, s. (plant.) Spaanschebrem(struik),
v. *_ CLOUTS, S. mv. verflapjes, o. mv. 5 -FLY, S. Spaansche
vlieg, v. 5 -JUICE, 5 -LIQUORICE, s. dropwater (van
zoethout), o. 5 -NUT, s. Spaansche aardnoot, v. * -PAINT,
*-wnITE, s. bismuth, blanketselwit, o. *- PASTE, S.
Spaansch banket, 0. *-RED, S. cinnaber, bergrood, o.
5 -TRUMPETER, S. balkende ezel, m. * -WINDLASS, S. (zeev.)
Spaansche talie, v.
Spank, (spenk), bw. 1. klappen, slaan (met de platte
hand); 2. doen klappen (de zweep).
Spanker, (spenk'-ur), s. muntje, muntstukje, o. *-, M.
1. dikke -, vierkante kerel, m.; 2. die groote stappen
maakt. *-, s. 1. (zeev.) brikzeil, o. bezaan, m.; 2. (gem.)
grove leugen, v. *- BOOM, S. (zeev.) brikzeilboom, m.
5 -BRAIL, S. geitouw, 0. '5 -SAIL, S. brikzeil, 0. 5 -SHEET,
s. bezaanschoot, m.
Spanking, (spenk'-ing), dw. bn. klappend enz. *-, bn.
grof, dik, sterk; - hunters, porters, twee forsche jacht
)paarden. *-, s. (het) kloppen enz.; zie SPANK, bw.-(post
Spanned, (spend), dw. bn. bespannen enz.
(spen'-ur), m. v. bespanner, -ster, m. v. -, s. 1.
(stoomw.) sleutel, m.; monkey -, Engelsche sleutel;
2. (stoomw.) bos; 3. geweer -, haanspanner; 4. schroevedraaier, m. *...ING, dw. bn. bespannend enz. -, s. (het)
bespannen enz.
Spar, (spaar), s. 1. dakspar; 2. (zeev.) spar, v. stut, m.
rondhout, o.; she is sadly injured both in her -s and
spitten.
rigging, het (schip) heeft groote averij aan masten en
Spadix, (spee'- diks), s. (plant.) kolfje, o. spade, v.
talies; 3. (delfst.) spaath, o.; - of lead, loodspaath; 4.
Spado, (spee'-do), s. gust dier; gelubd dier,o.begin eenar vechtpartij, o. vuistslagen, m. mv.; a runSpadroon, (spe' -droen), s. ponjaard, m.
ning -, een bokspartij. * -DECK, S. (zeev.) halfdek, o.
Spagyrie, (spe -djur' -ik), bn. scheikundig. 5 ...IST, m.
5 -HAWK, s. vink-valk, M. °-HUNG, *-sxows, S. mv. ver
scheikundige m.
-grotlasjevnph,.i
(spe'
SPAHI,
m. spahi (Turksche ruiter), m. Spar, (spaor), bw. 1. af-, versperren, afsluiten; 2. met
Spahee,
-hie),
Spain, (speen), s. (aardr.) Spanje, o.
sporen wapenen (hanen); 3. uitschreeuwen. f-, ow. 1.
Spake, (speek), vt. sprak enz.; zie SPEAK.
twisten, krakeelen; 2. (beginnen) te boksen.

heidsbronnen. *-5ARES, s. mv. fabriekwaren van Spa, v.
mv. *-WATER, s. mineraal -water van Spa, o.
Spaad, (spaod), s. (delfst.) spaath, o.
Space, (specs), s. 1. tijd, m. tijdverloop, o.; within the of, binnen den tijd van; intermediate-, tusschenruimte;
2. ruimte, V. afstand, m. ruim, o. uitgestrektheid; 3.
(meetk.) oppervlakte, v. vlak, o.; - of the sea, zeestreek
v.; 4. (drukk.) spatie; 5. (muz.) interlinie, v. * - FUL, bn.
ruim, uitgestrekt. * - LINE, S. (drukk.) interlinie, v.
Space, (spaes), bw. (drukk.) spatieeren. *-, ow. dwalen,
ronddolen. *- D, (speest), dw. bn. 1. gespatieerd; 2. rondgedoold. *...iNG, dw. bn. 1. spatiserend; 2. ronddolend.
Spacious, (spee'-sjus), bn., * - LY, bijw. ruim, uitgebreid , wijdomvattend. *- NESS, S. gmv. ruimte, uitgebreidheid, v.; (het) wijdomvattende, uitgestrektheid, v.
Spaddle, (sped'-ul), S. schopje, o. kleine spade, v.
houweel, o.
Spade, (speed), s. 1. schop, spade, v.; 2. (kaartsp.)
schoppen, v.; 3. (jag.) driejarig hert, o.; 4. (veearts.)
gesneden -, gelubd dier, o. 5 -BowF, s. schouderblad, o.
* -FUL, S. schopvol, v.
Spade, (speed), bw. schoppen, spitten. *- D, ('-id), dw.
bn. gespit. 5 ...IARD, ('-jurd), *...IER, (' jur), m. graver, m.
Spadiceous, (spe -disj'-us), bn. 1. lichtrood; 2. (plant.)
spadevormig.
Spadille, (spe'-dil), s. (kaartsp.) spadilje (schoppen-aas), v.
Spading, (speed'-ing), dw. bn. spittend. *-, s. (het)
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Sparable, (sper' -i-b1, s. (schoenm.) stiftje, o. nagel, m.
Sparadrap, (sper' -e-drep), s. (apoth.) was-, uliepleister, v.
Sparage, (sper' -idsj), *...AGUS, ('-e-ghus), s. gmv. asperge, v.
Spare, (speer), s. ginv. zuinigheid, spaarzaamheid, v.
*-, bn., *- LY, bijw . 1. sober, matig; - meat, sober

voedsel; 2. - of, zuinig, spaarzaam (met), huishoudelijk;
3. overig, overblijvend; a - -one, één over; 4. mager,
droog; a tall - woman, eene lange magere vrouw; 5.
(zeev.) waarloos, nood... *- ANCHOR, s. noodanker, o.
* -ARTICLES, S. mV . waarlooze deelen, 0. mV. * -BED, S.
bed over, logeer-, reservebed, o.; a - room, logeerkamer (voor vrienden). 5 -CLOTHES, s. mv. kleederen om te
verwisselen, o. mv. *-cxxsH, s. spaarpenningen, m. mv.
*-DECK, s. (zeev.) koebrug, v. *-GEAR, S. (stoomw.)
waarlooze stukken, o. mv. * - KotRs, s. mv. ledige uren,
snipperuurtjes, 0. mv . * -MAST, m. noodmast, m.
PLE, s. (mil.) waarloos geweer, schoorsteentje, 0. *-RIBS,
S. mv. (vleeschh.) maagribbetjes, o. mv. *-Roo^I, s. 1.

plaats over; 2. logeerkamer (voor vrienden), v. * _STORES,
S. mv. 1. (zeev.) waarlooze takelage, v.; 2. voorraad in
reserve, m. C -TIME, s. ledige -, overige tijd, m.
Spare, (speer), bw. 1. sparen, ontzien; you must - your
health, gij moet uwe gezondheid sparen; death -s nobody,
de dood ontziet niemand; 2. besparen; not to - expense,
geen kosten besparen; thank heaven she is -d this af/liction, dank zij den hemel, zij is voor deze droefenis gespaard gebleven; 3. bezuinigen, besparen; 4. missen,
ontberen; we can not - him, wij kunnen hem niet missen; I have no time to -, ik heb geen tijd over; oblige
us with a chair, if you have any to --, geef ons, als het
u belieft, een stoel, zoo gij er nog een over hebt; Ihave none
to -, ik heb er geen meer over; we had enough and to
-, wij hadden 'meer dan genoeg; 5. afzonderen (inz.
tijd); leenen (geld); G. toestaan, bewilligen, afstaan, laten; 1 can - you half of it, ik kan er u do helft van
laten, - afstaan; 7. schenken; - my sight the pain of
seeing this, verberg voor mijne oogen dezen aanblik; me the trouble, spaar mij de moeite (van); be pleased
your politics to -, laat ons, als het u belieft, met uwe
politiek in vrede; - the rod, and spoil the child, (spr.)
wie de roede spaart, bederft het kind; to - a sail,
(zeev.) een gegeven zeil op een ander schip voor geven.
-, ow. 1. sparen, spaarzaam zijn, opsparen; 2. spotten;
3. zich onthouden (van). *-D, (speerd), dw. bn. gespaard

enz.; Zie SPARE, bw. en ow. * -NESS, s. mager -, schraalheid, v. *-R, ('-ur), m. v. spaarder, -ster, m. v.
Spargefaction, (spaar -dji-fek'-sjun), s. besprenkeling,
besprenging, v.
Sparing, (speer' -ing), dw., * -LY, bijw. sparend enz.
*_, bn. 1. sober, matig; - habits, eenvoudige -, matige
levenswijze; - diet, spaarzame kost; 2. huishoudelijk,
spaarzaam; - in commendations, spaarzaam met loftuitingen; 3. weinig; a - memory, een zwak geheugen. *-,
s. (het) sparen enz.; zie SPARE, bw. *-s, mv. spaarpenningen, M. mv. * _555S, s. gmv. 1. soberheid, matigheid; 2. ingetogenheid; 3. spaarzaamheid, huishoudelijkheid, v.
Spark, (spaak), s. 1. vonk, sprank, v.; electric -, eleetrische vonk; to throw out -s, vonken werpen, - schieten;
2. (fig.) vonk, v. glans, straal, m.; - of life, levensvonk;
-s of knowledge, spranken van wetenschap, - van kennis;
a - of generosity, een vonkje edelmoedigheid; 3. Aronkertje, o. poppegek, m.; wild -, wilde klant; proud-,
concerted -, talking -, trotsehe -, ingebeelde kwant,
babbelaar. *-, ow. vonkelen, vonken schieten. *-FCL,
('-fool), *-ISH,. bn ., - LY, bijw. 1. vol vonken; 2. (fig.)
levendig, opgewekt; 3. opgedirkt, opgeschikt; a - periwig, een coquet pruikje. * -ISHNESS, ('-isj-noss), s. gmv.
1. opgewektheid, levendigheid, v.; 2. opschik, m.pralerij,v.
Sparkle, (spaar'-kul), s. 1. vonk, (ook fig.), v.; 2. vuur, 'o.

straal (van edelgesteenten enz.), m. *-, ow. 1. vonken
schieten, stralen; 2. vonkelen, glinsteren; eyes sparkling
genoegen. *-, bw.
(w. g.) uitspreiden, strooien. *-D, ('-kuld), dw. gevonkeld

with delight, oogen vonkelend van

enz.; zie SPARKL E, ow. *-R, ('-ur) m. v. die -, dat vonkelt,
iets vonkelends. *-T, ('-lit), S. vonkje, o. *...ING, dw. bn.,
-LY, bijw. vonkelend enz.; - wine, vonkelende wijn. -,
bn. schitterend, flikkerend; - colors, levendige -,
schreeuwende kleuren; - wit, schitterend vernuft; anecdotes, geestige aneedoten; the - dew of his fancy, de
schitterende vonken zijner verbeelding. -, s. (het) von-
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kelen enz.; zie SPARKLE, OW. the - of the sea, het vuren
der zee. * -INGNESS , S. vonkeling, v. glans ; m. (ook fig.)
flikkering, o.
Sparling, (spaar' -ling), s. spiering, (visch), m.
Sparoid, (spee'-rojd), s. (soort) goudvischje, o.
Sparring, (spaar' -ing), dw. bn. 1. krhkeelend; 2. beginnend te boksen enz.; to be. -, zich in het boksen
oefenen. *-, s. 1. (het) krakeelen enz.; zie SPAR, ow.;
2. twist, m. krakeel; 3. begin eener bokspartij, o.
Sparrow, (sper' -ro), S. musch (vogel), v. *-BILL, s. schoen spijkertje, o. *- GRASS, S. (plant.) asperge, v. *-HAWK, S.
sperwer (vogel), M. 5-MOUTH, m. gaper M.
s. (plant.) s. muschwortel, m.
Sparry, (spaar' -i), bn. (delfst.) spaathachtig.
Sparse, (spaars), bw. verstrooien, uitspreiden. *-D,
(spaarsd), dw. bn., -LY, bw. verstrooid, verspreid.*-NEss,
s. (het) verstrooid zijn *... ING, dw. bn. verstrooiend
enz. -, s. (het) verstrooien.
Sparta, (sper'-te), s. (oude aardr.) Sparta (Grieken
-land),o.*N('tubSparnsch.-,mv
taan, m. Spartaansche (vrouw).
Spasm, (spez'-m), s. (gen.) kramp, M. *-ATIC, (met' -ik),

* -ODIC, (-inod'-ik), bw. 1. krampachtig; 2. aan krampen
onderhevig. -, s. (mv. spasmodica, spasmodices), (gen.)
middel tegen de kramp, o . * -oLOGY, (- mol' -o-dji),s.(gen.)
leer der krampen, v.
Spastic, (spes'-tik), bn. 1. de krampen betreffend; 2. krampachtig . * -ITY, (-tis'-i-ti), s. gmv. 1. krampachtigheid;
2. onderhevigheid aan krampen, v.
Spat, (spet), vt. (w. g.) spitte; zie SPIT. *-, s. 1. kuit
van oesters, v.; 2. slag (met een vlak voorwerp), m.*-,
ow. 1. flappen, klappen met een plat voorwerp; 2. paren,
kuit schieten (van oesters).
Spatch, (spetsj), 5 -coca, s. (kookk.) in der haast gebraden vogel, m.
Spatha, (spee'-the) , SPATHE, (spee'-thi), s. bloemscheede,v.
*-cEOVS, (spe-thé-sjus), bn. met bloemscheede.
Spathie, (speth'-ik), *...05E, bw. (delfst.) spaathachtig.
Spathous, (speth'-us), bn. 1. (plant.) met bloemscheeden;
2. (delfst.) spaathachtig.
Spathulate, (speth' joe-let), bn. (plant.) spatelvormig.
Spatiate, (spee'-sjet), ow. ronddolen, dwalen.
Spatter, (spet' -ur), bw. 1. beslijken, bemodderen; 2. bespatten, bevlekken; 3. fig. belasteren; 4. spatten, Itorten.

*-, ow. 1. spuwen (onder het spreken); 2. spatten (van
Bene pen met inkt enz.) . * -DASHES, *- PLASHES , S. mv.
slobkousen, v. mv. 5 -ED, ('-turd), dw. bn. beslijkt
enz.; zie SPATTER. * -ING, dw. bn . beslijkend enz. -,
s. (liet) beslijken enz.; zie SPATTER, bw.
Spattle, (spet -ul), S. Zie SPATULA. * ...ING POPPY, s. (plant)
witte behen (zeker geneeskruid), o.
Spatula, (spet' -joé-le), s. (heelk. on drukk.) spatel, m.
* -TE, ('-j oe -let), bn. spatelvormig.
Spavin, (spew'-in), s. (veearts.) spat, vereelting, v.; blood
-, beenspat. * -ED, ('-ind) bn. spattig, vereelt.
Spaar, (spao), zie SPA; to go to -, naar eene badplaats gaan.
Spawl, (spaol), s. 1. spog, speeksel; 2. brok steen, o.
-, ow. spuwen, uitspuwen . * -ING, dw. bn. spuwend.
-, s. 1. (het) spuwen; 2. spog, o.
Spawn, (spaon), S. 1. kuit (van visch), v.; 2. gebroed,
broedsel, o.; 3. vrucht, v.; 4. uitwas, m. i'-, bw. en ow.
1. (kuit) schieten; 2. broeden, voortbrengen; 3. voortkomen, -spruiten . * -ED, (spaond), dw. bn. (kuit) ge-

schoten enz.; zie SPAWN, bw. en ow. *-ER, ('-ur), s.
kuitvisch, kuiter, m. * -ING, dw. bn. kuitschietend.
-, s. (het) kuitschieten enz.; zie SPAWN, bw. en ow.
Spay, (spee), bw. 1. snijden (wijfjes -visschen, om ze tot
voortteling ongeschikt te maken). *-ED, (speed), dw. bn.
gesneden. * -ING, dw. bn. snijdend enz.
Speak, (spiek), ow. (onr. vt spoke, spoke, vdw. spoke,
spoken), 1. spreken; to - thick, aanslaan met de tong,
stotteren; to - fair, mooi praten; to - for itself, van
zelf spreken; generally -ing, in het algemeen gezegd;
so to -, om dus te zeggen; to - ill of, kwaadspreken
van; he is well spoken of, men zegt veel goeds van hem;
to be spoken to, aangesproken worden; 2. zijne gedachte
uiten, zeggen wat iemand op het hart ligt; - to the
best of yoor knowledge, zeg wat gij van de zaak weet;
if I choice to -, indien ik wilde spreken; when he -s,
wanneer hij spreekt; 3. praten, babbelen; 4. to - out,
overluid spreken; why cannot I - out? waarom mag ik
niet overluid spreken ? turn your face to the jury and -
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VP, sir, keer u naar de jury, mijnheer, en spreek hard
ster; 3. (drukk.) specimen, o. proef, v.; 4. proefstuk; 5. forop; to -- up, stout spreken. *-, bw. spreken (eene taal);
mulier, o. 5 -BOOK,, S. monster-kaart, v. -boek, o.
to -- one's self hoarse, zich heesch (sehor) spreken; Specious, (spi'-sjus), bn., 5 -LY, bijes. 1. schoonschijnend,
2. uiten, zeggen, spreken; do not - a word, spreek geen
schijnbaar, oppervlakkig; 2. fraai -, lief van voorkomen;
woord; to - the truth, de waarheid zeggen, - spreken;
3. schijnheilig, valsch. *-NESS, s. 1. (het) schoonschijto - the praise of, den lof uiten, tot lof spreken van;
nende, - schijnbare; 2. fraai voorkomen, o.; 3. schijnheilig
kis silence spoke volumes, uit zijn zwijgen spraken gansehe
-heid,v.
boekdeelen; 3. te kennen geven, uitdrukken; - your Speck, (spek), s. 1. vlekje, o.; 2. spikkel, m. vlek, v. merk,
mind freely, zeg ronduit uwe gedachte; to - a person
puntje; 3. (heelk.) zweertje (op bet oog), o.; 4. (plant.)
fair; aan iem. schoone beloften geven, iem. honig om
zaadstip, v. *-, bw. vlekken, spikkelen.
den mond smeren; 4. opzeggen, voordragen; to - a Speckle, (spek -ul), s. 1. vlekje, stipje, o. stippel, m.;
speech, eene redevoering houden; 5. verkondigen, uitba 2. zomersproet, v. *-, bw. 1. stippen, spikkelen, vlekken;
zuinen; (;. mededee.len, berichten; 7. aanspreken; 8. (zeev.)
(- ui), dw. bn. gespikkeld, gestipt
3. marmeren.
praaien. *_ABLE, ('- i - bl.) bn. 1. noem -, zegbaar; 2.
enz.; zie SPECKLE. -, bn. 1. gespikkeld, getijgerd,
sprekend.
bont; - silk stockings, gebloemd zijden kousen; - wood,
Speaker, (spiek' -ur), m. v. spreker, prater, m. spreek
(plant.) slangenhout; 2. met zomersproeten. *_DNESS, s.
praatster, v.; everlasting -, eeuwige babbelaar;-ster,
gespikkeldheid, v. (het) bonte. *...ING, dw. ho. stippend,
2. redenaar; 3. lofredenaar, verkondiger; 4. voor
spikkelend enz.; zie SPECKLE.
vergadering, (inz. van het parlement), m.-zitern Speekt, (spekt), s. specht (vogel), v.
*_snIP, s. 1. presidentschap ; 2. redenaarsambt, o. Spectable, (spekt'-i -bl), bn. 1. zienbaar, zienswaard;
Speaking, dw. bn. sprekend enz. *-, bn. - looks,
2. aanzienlijk.
sprekende -, bezielde blikken; to be on - terns with, Spectacle, (spec' -te-kul), s. 1. schouwspel, o.; 2. ver
op vertrouwelijker voet zijn met; - parts, (toon.) gesproaanblik, m. gezicht, o.; 4. -s, mv. bril, m.;-tonig.v;3
kene rollen, (in tegenst. van stomme personages). *-, s.
5. (fig.) glans, m. licht, v. *CASE, s. brillenhuisje, o.
1. (het) spreken; 2. spraak, taal, v.;public -, redenaars *_M A KER, m. brillenmaker, m. * -SNAKE, S. brilslang, v.
kunst, -talent. 5 -PIPE, s. spreekbuis (van gutta- Spectacled, (spek'-te- kuld), bn. gebrild, met een bril
percha enz.). *- TRLDZPET, s. (zeer.) roeper (werkt.), m.
op den neus. 0 ...CULAR, (-ek' -joe -lur), bn. tot een
Spear, (spier), s. 1. speer, lans, v.; French -, werpspies;
schouwspel behooronde.
2. harpoen; 3. (zeev.) pompstok, m.; 4. (zeev.) spil, v. Spectation, (-tee'-sjun), s. (w. g.) eerbied, m. aanzien, o.
pivot, o.; 5. (rijsch.) stijve haren (van een paard), o. mv. Spectator, (spek -tee'-tur), m. toeschouwer; 2. aanwezende,
*-BLADE, S. puntkling, v. *-Box, S. (pomp-) schoen, m.
nn. 5 -IAL, (to'-ri- ui), bn. 1. aanschouwelijk; 2. tot de
=--rook, s. rechter - achterpoot (van een paard), m.
toeschouwers behoorend. 5 -snrn, (-toe-tur-sjip), s.
GRASS,s. (plant.) hondstand, m. *- 1{ANV, S. rechterhand
(Shak.) 1. gezicht, o. (het) aanschouwen; 2. hoedanig van den ruiter, v. 5-LEAD, S. spits -, punt der lans, v.
beid van toeschouwer, v.
*-MAN, m. lansknecht, speerruiter, lansier, m. 5 -MINT, Spectatress, (spek -tee'- tres), 5 ...TIUX, ('-triks), v. toes. (plant.) munt, v. 5 -SHAPED, bn. lans -, lancetvormig.
schouwster, v.
*-51AFT, S. schacht eener speer of lans, v. *- ir015TLE, s. Spectral, (spek-trui), bn. 1. spookachtig; 2. tot het
(plant.) speerdistel, v. 5 -woRT, s. (plant.) speerkruid, o.
spectrum behoorend, spectraal; 3. fig. flauw; 4. droevig,
wilde ranonkel, v.
doodsch.
Spear, (spier), bw. spiesen, harpoeneeren, doorboren Spectre, (spek' -tur), S. spook, o. geest,, m. *-PEOPLEn, bn.
met -, rijgen aan Bene lans. 5 -vD, (spierd), dw. bn.
met spoken bevolkt.
doorboord enz.; zie SPEAo, bw. °- iuG, dw. bn. door- Spectrum, s. (gen.) kleurenbeeld, spectrum, o.
borend enz. -, s. (het) doorboren enz.; zie ocEAn, bes. Speculable, (spek' -jou - li -bl), bn. te onderscheiden, onder Spec, (spek), s. (vork.) zie sPECUc,AT101c.
kenbaar, zichtbaar.
Specht, (spekt), s. specht (vogel), v.
Specular, (spek'-jou -lur), bn. 1. spiegelend, als een
Special, (spesh'-ul), s. particulier, m. *-; bn. 1. soortespiegel, spiegel...; 2. uitzicht gevend. *-STONE, S.
lijk, tot eene soort behoorend; 2. afzonderlijk, speciaal;
(delfst.) spiegelsteen, m.
-power of attorney, speciale volmacht; - verdict, (recht.) Speculate, (spek'-joe -let), ow. 1. peinzen, denken; 2. - on
uitspraak der gezworenen alleen over het feit; - hand,
1)) (kh.) speeuleeren. op, - in; to - on a rise, esc a fall,
onderhandsch contract; 3. bijzonder, ongemeen, buiten
op rijzing-, op daling speculeeren; 3. - on, upon, voorzien,
- constable, buitengewone constabel, - politie -gewon;
rekenen -, bouwen op; to - upon events, op gebeurte4. opmerkelijk, eigenaardig; 5. voortreffelijk; 6.-agent;
nissen rekenen. *_, bw. oplettend beschouwen. *-D,
uitdrukkelijk. *_LY, bij w. 1. inzonderheid; 2. zie SPECIAL,
('-id), des. bn.. gepeinsd ; gespeculeerd. 5 ..,ING, dw. bn.
bn. * - ITY, (SpeSS- i -el-i -ti), S. (ieS), * - NESS, * -TY, S- .
peinzend; speculeerend --, s. (het) peinzen; spoon(-ies), 1. (het) soortelijke, (het) afzonderlijke; 2. bijzon *...foie, (-lee'-sjun), s. 1. bepeinzing, overloeren.
derheid, specialiteit, v.; 3. bijzonder geval; 4. (recht.)
denking, v. (het) nadenken; matter of mere -, eene zaak
onderhandsch contract, o.; debts of -, schuldvorderingen
van zuiver nadenken, - zuiver theoretisch; 2.beschouwing,
bij geschrifte erkend. 5-IZE, (spesj'-el-ajz), bw. 1. uit
opmerking; 3. gedachte; 4. - in, (kb.) handelsondersoorten verdeelen,afzonderlijk behandelen.-enzt;2.i
neming, speculatie, v. *...IST, m. opmerker, denker, m.; a
Specie, (spi'-sji), s. specie, v. geld, o. comptanten, mv.;
subtle -, een fijn opmerker. *...ivF, ('-iv), bn. -LY, bijw.
bill of -, speciebriefje, o. *- DoI,I,AR, S. speciedaalder
1. nadenkend; navorschend, peinzend; a - observer, een
(in Denemarken enz.), in.
nauwkeurige waarnemer; - malice, overlegde boosheid,
Species, (spi'-sjis), s. soort, v. (in tegenst. van geslacht);
V. boos opzet, o.; 2. theoretisch; 3. (w. g.) tot het gezicht
2. comptanten, o. inv. specie, v.; 3. menschdom, menschebehoorend, gezichts...; 4. inbeelden; 5. (kh.) speculeerend,
lijk geslacht; 3. beeld, voorkomen, o. voorstelling, v.;
ondernemend; 6. winstbelovend. *...IVENESS, s. (het) na4. (godg.) het brood en de wijn als zichtbaar teeken in het
denkende, speculatieve.
avondmaal; 5. (apoth.) bestanddeel, o.; 6. toespijs, V.
Speculator, (spek' -joe -le-tur), m. v. nadenker, navorSpecific, (spi-sif' -ik), *- AL, S. (gen.) specifiek (geneesscher, m. -vorschster, v. denker; ondernemer, specumiddel bijzonder voor één kwaal geschikt), o. *-, * - AL,
lant, m. *-Y, bn. 1. nadenkend, bespiegelend, navor(- nl), -LY, bijw. 1. bijzonder, - lijk, soortelijk; - name,
schen; 2. speculeerend.
(plant.) soortnaam; 2. (gen.) specifiek. *- ATE, ('-ct), bw. Speculum, (spek' -joe -lum), s. (mv. specula), 1. (heelk.)
in soorten verdeeles, specificeeren.*_ATION,(vee'-sjun),s.
spiegel (tot onderzoek); 2. optische spiegel, spoon1. verdeeling in soorten, specificatie, v.; 2. (het) gespelans, m.
cificeerde; 3. bestek, o.; 4. octrooi - beschrijving; 5. lijst, Sped, (sped), vt spoedde. f-, dw. gespoed enz.; zie
nota, factuur; 6. vermelding, v. *_NESS, (-lif' -ik-nes),
SPEED.
S. bijzonder kenmerk, o.
Speech, (spietsj), s. 1. spraak, taal, v. spraakvermogen, o.;
Specified, (spes'-i -faj d),dw. bpi. uiteengezet, gespecificeerd.
it is beyond the power of -, geen woorden kunnen het
*...FY, ('- i- faj), bw. 1. uiteenzetten, specifleeren; specificeeuitdrukken; to be deprived of -, de spraak verloren
ren; 2. nauwkeurig opgeven; 3. vermelden. -ING, dw.bn.
hebben, - missen; to recover one's -, de spraak terug
uiteenzettend, specificeerend, enz.-, s. het uiteenzetten
a defective -, een gebrekkig spraakvermogen;-krijgen;
enz.; zie srEciFY.
2. woord, o. taal, spraak, v.; the parts of -, de taal -,

Specimen, (spes'-i -men), s. 1. voorbeeld, model; 2. mon--

rededeelen; to have freedom of -, vrij . durven spreken;
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without more -, zonder meer woorden; this is a pretty -,
dit zijn mooie woorden; 3. rede, redevoering, aan -, toespraak; to deliver a -, eene redevoering houden; longwinded -, langwijlige rede; maiden -, eerste redevoering, v. debuut, o.; set -, feestrede; luxurious -, bloemrijke rede; last dying -, laatste woorden eens stervenden;
4. onderwerp van gesprek, discours; 5. woord, gezegde, o.;
the -es of Seneca, de gezegden van Seneca. *-MAKER,
m. woordenkramer, opsnijder, veelprater, m.
Speech, (spietsj), ow. (w. g.) spreken (in het openbaar).
eene rede houden. * _IFIED, ('-i-fajd), dw. langwijlig
gesproken, geredekaveld. *-IFY, ((-i-faj), ow. langwijlig
spreken, redekavelen, oreeren, uitweiden. -ING, dw. bn.
langwijlig sprekend . * -ING, dw. bn. sprekend enz. -, s.
(het) spreken enz; zie SPEECH, ow. * -LESS, bn. sprakeloos, stom; to stand -, verstommen; to be taken -^, sprakeloos blijven. -NEss, s. sprakeloosheid, v,
Speed, (spied), s. 1. spoed, m. snelheid, v. ; at full -, in
vollen draf; (stoomw.) met volle kracht; - of the piston,
zuigersnelheid; at his utmost -, met zijne meeste snel
haast, vaardigheid, v. ijver, m.; with all possible -,-heid;2.
met allen mogelij ken spoed; o, most viced -, o, die nood
overijling; bootless-, noodelooze haast; 3. (rijseh.)-lotige
snelle stap, draf; 4. goede uitslag, m. (het) welslagen,
succes, o.; I bade him good -, ik wenschte hem goed
succes; to bid one God -, iemand vaarwel -, goede reis
wensehen; 4. lot, o., bestemming, v. * -FUL, ('-foci), bn.,
-LY, bijw. 1. vol spoed, vol haast; 2. (w. g.) dienstig,
nuttig. *-GAUGE, S. (zeev.) vaartmeter (werkt.), m.
*-WELL, s. (plant.) eereprijs, m.
Speed, (spied), ow. (onr. vt. en vdw. sped), 1. zich haas
spoeden; - thither, spoed u herwaarts; 2. hard-ten,
loopen, snellen, ijlen; 3. slagen, voorspoed hebben (in,
met); well, how hare you sped? wel, hoe is het u gegaan?
4. zich (wel of kwalijk) bevinden. *-, bw. 1. bespoedigen, verhaasten; to - one's steps, zijne schreden ver
haast verzenden, - afmaken; 2. bevorderen,-hasten;2.i
doen gelukken; rising gales sped their flight, een frissche
koelte bevorderde hunne vlucht; go on, and God - your
suit, ga zoo voort, en moge God uwe wenschen ver
the plough! leve de ploeg! 4. afmaken, uit-horen;
den weg ruimen, dooden; either way, I am sped, hoe het
ga, ik ben het leven kwijt, ik ben verloren.
Speedily, (spied'-i-li), bijw. Zie SPEEDY. * ...NESS, S. 1.
spoed, m. haast,; 2. gezwindheid, vaardigheid, v.
Speedy, (spied'-i), bn. 1. haastig, spoedig; 2. snel, vlug,
vaardig, -lijk.
1
Speet, (spiet), bw. doorsteken (met een spit).
Speiss, (spies), s. (delfst.) nikkel, m.
Spelk, (spelk), s. (w. g.) 1. splinter, m.; 2. stokje, houtje, o.
Spell, (spel), s. 1. betoovering, tooverwerking, v.; there was
a - one me, ik was als door tooverkracht geboeid; to
break the -, de tooverwerking verbreken; hidden under a
magic -, onder eene toovermacht verscholen; 2. beurt, v.;
to take a - at thing, iets op zijne beurt doen; to give
one a -, iem. eene beurt geven; by -s, bij beurten,
beurtelings; at -, tegelijk, zonder ophouden; 3. karrewei, v. werk, o.; I should have a - of it for the whole
day, het zou mij een ganschen.dag werk kosten; 4. (zeev.)
exereitietijd, m.; aflossing. v. 4-BOUND, bn. door tooverij
geboeid, betooverd. * -LAND, tooverland, o. *-WORD,
s. tooverwoord, o. -spreuk, v. *-woax, s. tooverwerk,
o. tooverij, v. .

Spell, (spel), bw. en ow. (onr. vt. en vdw. spelled en spelt),
1. spellen, gebrekkig lezen; her name is spelt with an E,
haar naam wordt met Bene e gespeld; 2. (fig.) opschrijven;
3. (fig.) - out, lezen, ontcijferen, uitvorschen; 4. (zeev.)
aflossen; to - the pump, aflossen aan de pompen; 5. (Snak.)
betooveren. *-ED, (speld), dw. bn. gespeld. *-ER, C-ur),
m. v. speller, m. spelster, v.; he is a bad -, hij kan niet
goed spellen. *-ING, dw.bn. spellend -, s. 1. (het) spellen;
2. spelkunst; 3. beurt, v. -BOOK, S. spelboekje, o.
Spelt, (spelt), vt. spelde. *-, dw. gespeld; zie SPELL, bw.
*-, s. 1. (plant.) spelt; 2. (delfst.) spalt, v. smeltsteen, m.
*-, bw. splijten. *-ER, ('-ur), s. (delfst.) zink, o.
spiauter, m.
Spence, (spens), s. spinde, provisie-kast, v.
Spencer, (spen' -sur), s. 1. wambuis, o. rok zonder panden,
Spenser, m.; 2. (zeev.) snauwzeil, o.
Spend, (spend), bw. (onr. vt. en vdw. spent), 1. verteren,
besteden (geld, kracht enz.); he spent much in, hij verteerde veel in; coward dogs - their mouths, (spr.) blaf i

fende honden bijten niet; ill got, ill spent, (spr.) op
kwalijk verkregen goed rust geen zegen; zoo gewonnen
zoo geronnen; 2. doorbrengen (den tijd, het leven enz.;)
to - time upon, zijnen tijd met twisten verbeuzelen; 3.
verkwisten, er door jagen (geld); 4. uitputten; spent with
watching, with toil, uitgeput van nachtwaken, - van
werken; misfortune has at length spent itself on them, het
ongeluk is eindelijk moede hen te vervolgen; the wind is
spen!, de wind heeft zich gelegd; the storm has spent
itself on Gatos head, de storm (het onweder) heeft al zijne
woede boven het hoofd van Cato doen losbarsten; 4.
verspelen; to -. masts, masten verliezen; 5. smoren
(een vogel). *-, ow. 1. verteren, verslijten, vergaan; 2.
winst opleveren; 3. - in, overgaan (in) . * -ALL, * -ER,
('-ur), m. V. 1. verteerden -, ster; 2. verkwister, doorbrenger, - ster, m. V. * -ING, dw. bn. verterend enz. -,
S. (het) verteren enz.; zie SPEND, bw. en ow.
Spendthrift, (spend'-thrift), m. verkwister, - ster, doorbrenger, - ster, m. v.
Spenser, (seen' -sur), m. (Edmund) Spenser (Eng. dichter
1553-1598).

Spent, (spent), vt. verteerde. *-, dw. bn. verteerd enz.;
zie SPEND, bw. en ow. *-, bn. 1. uitgeput, mat; (mil.) ball, doode kogel; - arrow, doode pijl; a - storm, een
uitgewoede storm; 2. (zeev.) - mast, gebroken mast.
Spergula, (spur'-ghj oe-le), s. (plant.) spurrie, v.
Sperm, (spurn), s. 1. dierlijk zaad, o.; 2. kuit (van visch),
v. 5 -OIL, S. walvischtraan, spermaceti -olie, V.
Spermaceti, (spur-me- si'-ti), s. walschot, o. spermaceti, v. * -WHALE, S . potvisch, cachelot, m.
Spermaphore, (spurm'-e- foor), s. 1. (plant.) zaadkoek;
2. (ontl.) moederkoek, m.
Spermatic, (spurm-et'-ik), * -AL, ('-ul), bn. het zaad betreffend, zaad..., spermatisch. *...ATIZE, ('-e-tajz), ow.
zaad schieten. *... ATOCELE, (-et'-o-siel), s. (heelk.) zaadbreuk, v. *...j1TOZOA, (-e-to-zoo'-e), s. mv. zaadwormpjes
(infusie-diert j es), o.mv. 5 ... ATODERON, ('-o-duron),s. (plant.)
zaadkapseltje, - vliesje, o. *... ATOLOGIST, (-tol'-oo-djist),m.
1. zaadbeschrijver, - kenner; 2. zaadkooper, m. *... ATOLOGY,
(-tol'-o-dji), s. gmv. leer -, kennis der zaden, v.
Sperse, (spurs), ow . Zie DISPERSE.
Spet, (pet), bw. storten; zie SPIT.
Spew, (spjoe), bw. spuwen, braken; to - out, up,

uitspuwen; 2. (fig.) uiten, *-, ow. (zeev.) uitschieten van
een kanon). *-ED, (spjoed), bw. bn. gespogen, ge
braakt. **Er,, ('-ur), m. v. spuwer, -ster, braker, m.

braakster, V. 5 -INESS, ('-i-nes),s.vochtigheid,mistigheid,v.
*-I: G, dw. bn. spuwend, brakend. -, S. (het) spuwen
*-Y, ('-i), bn. vochtig, mistig.
Sphacelate, (sfes'-i-let), bw. koudvuur veroorzaken.
*-, ow. tot koudvuur overgaan, gangreneeren. *-D,
('-id), dw. bn. door koudvuur aangetast.. *...IoN, (-lee'sjun), s. (gen.) koudvuur, o. overgang tot koudvuur, m.
Sphacelus, (sfes'-i-lus), s. (gen.) koudvuur, gangreen, m.
Sphagnous, (sfegh'-nus), bn. veenachtig, mosachtig.
.NUM, ('-num), s. (plant.) veenmos, o.
Sphene, (sfien), s. (delfst.) sfena, v. titaniet, o.
Sphenoid, (sfi'-noj d), * -AL, (-nojd'-ul), bn. (ontl.) tot
het wigbeen behoorend; - suture, wigbeennaad.
Sphere, (sfier, s. 1. bol, m.; annulary -, hemelglobe
uit cirkels samengesteld; terrestrial -, aardglobe; 2, gesternte, hemellichamen, o.; 3. kring, m. baan, v. kring;
loop, m.; 4. fig. sfeer, v.; there he is quite in his -, daar is
hij volkomen in zijne sfeer, - in zijn element; to be out
of one's -, buiten zijne sfeer zijn; persons moving in a
higher -, hooger geplaatste personen. *-BORN,bn.(dicht.)
in cie (hemelsche) sferen geboren. *-DESCENDED, bn.
van den hemel gedaald. * -MELODY, * -MUSIC, S . (dichtk.)
muziek -, harmonie der sferen, v.
Sphere, (sfier), bw. ronden, tot een bol vormen. *-D,
(sfierd), dw. bn. gerond (tot een bol).
Spheric, (sfer'-ik), s. bolrond lichaam, o. *-s, mv.
hemelbeschrijving, beschrijving der hemelglobe, v. *-,
*-AL, ('-ul), bn. -LY, bijw. 1. bolrond, sferisch; - shot,
ronde kogel; 2. kringvormig; 3. tot de sterren behoorend,
planetarisch. * -ITY, (- ris' -i-ti), -NESS, S. bolrondheid,
V. sferische vorm, m. - gedaante, v.
Sphericle, (sfur'-i -kl), S. kleine bol, m.
Spheroid, (sfi'-rojd), S. (sterr.) sferoïde (niet volkomen
bolrond lichaam), v. *-AL, (-rojd'-ul), *-Ic, 5 -ICAL,
bn. sferoïdisch. * -ITY, (-roj d'-i-ti), s. sferoïditeit, niet

volkomene bolrondheid, v.
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refactie (op koffie enz.), spillage, v. * -ED, (spild), dw.
Spherometer, (sfi-rom'-i-tur), s. bolmeter, sferometer
bn. gestort enz.; zie SPILL, bw. en ow. *-ER, ('-or), 1.
(werkt.), m.
m. v. uitstorter, -ster. m. v.; 2. hengelroede, v.; 3. (jag.)
Spherule, (sfur'-joel), s. bolletje, o. *... 1TE ('-lajt), S.
hoornenden, o. mv. *_ING, dw. bn. stortend enz. -,
(delfst.) parelsteen, m.
s. (het) storten enz.; zie SPILL . -- LINES, s. mv. (zeevr)
Sphery, (sfi'-ri), bn. bolrond, sferisch.
noodgordingen, v. mv.
Sphincter, (sfink'-tur), s. (ontl.) sluitspier, v.
Sphinks, (sfinks), S. 1. (fab.) sfinks (leeuwin met vrou- Spilt, (spilt), vt. stortte. *-, vdw. gestort; zie SPILL.
wenhoofd); 2. zek. insekt, o.
Spilth, (spilth), s. ($hak.) (het) gestorte, vergotene.
Sphragide, (spredsj'-id), S. aarde van Lemnos, zegel- Spin, (spin), bw. (onr. vt . span en spun, vdw. spun),
1. spinnen; 2. doen draaien (een tol enz.), wenteaarde, v. *...GISTics, (-dsjis'-tiks), s. mv. kennis der zegels,
len; to - a top, tollen; 3. ontwikkelen, ontrollen;
- stempels, v. enz.
to - a long yarn, (fig.) een lange historie vertellen;
Sphygmometer, (sfigh-mom'- i -tur), s. (gem.) polskrachtmeter (werkt.), m.
4. verlengen, rekken, op de lange baan schuiven;
5. verdraaien; 6. to - out, uitspinnen, uitrekken; to - ou t
Spial, (spaj'-ul), m. spion, bespieder, m.
Spica, (spaj'-ke), s. (plant.) halm, m. korenaar, V. *-BANlarge volumes, tot boekdeelen doen uitdijen; to - out
i
causes, - processen tot in het oneindige verlengen, - op
DAGE, S. (heelk.) korenaar-verband, o.
Spicate, (spaj'-ket). bn. (plant.) halmdragend, aarvormig.
sleeptouw houden. -, ow. 1. wentelen, zich snel bewegen - draaien; to - round and round , wentelen en
Spice, (spajs), S. 1. specerij, v. kruidnagel; 2. geur, m.
draaien; 2. rennen, vliegen; 3. - from, afstroomen (van).
(het) welriekende;3. fig. smaak,m. tint;v. a - of learning,
een tint van geleerdheid; with a good - of fear, met Spinaceous, (spi-nee-sjus), bn. tot de spinazie - planten
een goede dosis angst; 4. kiem, v.; 5. deesem, m.* -APPLE .
behoorend.
S. (plant .) anijsappel, m. * -GINGERBREAD, S. kruiden -, Spinach , SPINNAGE, (spin'-idsj), s. (plant.) spinazie, v.
peperkoek, m . * -ISLANDS, s .mv. (aardr.) Specerij-eilanden, Spinal, (spaj' -nul), bn. tot de ruggegraat behoorend,
ruggegraats... ; - marrow, ruggemerg; - complaints, rugo. mv. de Molukken. 5 -NUTS, s. mv. pepernoten, v. mv.
gemergslijden;- sinew, ruggegraats-spier.
*-wooD, s. (plant.) benzoëhout, o. -boom, m.
Spice, (spajs), bw. 1. kruiden, sausen; 2. geurig maken; Spindle, (spin' -dul), s. 1. klos, m. spil; 2. klosvol, m.;
3. kompasnaald, v.; 4. (zeev.) stander, koning, m. as, v.;
3. balsemen. *-D, (spajst), dw. bn. gekruid. *-R, ('-ur),
- of the capstan, koning van de spil; 5. (stoomw.)
m. v. 1. kruiden, -ster, m. v.; 2. specerij-handelaar,
handel, hefboom, m.; 6. roede, v. steel, m.; 7. (plant.) klok-ster, m. v. * -ERY, ('-eri), s. (ies), 1. specerij, v.; 2. kruidhuis, o. 5 -LEGS, *-sxANKS, s. mv. spillebeenen, o. mv.
nagelen, m. mv.; 3. specerij-winkel, m. - pakhuis, o.
* -SHANKED, bi,. met ; pillebeenen; - Scotch firs, heoge
*... INESS, (' -si-nes). S. gmv. (het) gekruide, (het) specerij
Cchotcche dennen. -SHAPED, bn. 1. klosvormig; 2. lang
*...ING, dw. be. kruidend.
-achtige.
en mager. *- SIDE, S. accost.) van do vrouwelijke zijde,
Spick, (spik), s. spijker, nagel, m.; - and span (new), spikvan de vrouwelijke linie. * -TREE, S . spilboom, m. papen splinter- nieuw. *-NEL, (-nil), s. (plant.) berenvenkel, V.
hout. o. *-wonri, s. rups, V.
Spieosity, (spaj-kos'- i -ti). s. gmv. (het) halmdragende.
halmvormige. *...U LAR, (spik-joe -lur), bn. 1. spits, puntig-, Spindle, (spin'-dul), ow. lang en steil opschieten. ...aai,
dw. bn. lang en steil opschietend.
2. halmdragend. *... ULATE , ('-joe -let), bw. spitsen, puntig maken. -, bn. puntig. 5 ... ULE, ('-joel), s. puntje, Spine, (spajn), S. (ontl.) 1. ruggegraat. v.; 2. scheenbeen. o.; 3. (plant.) doorn, m.; 4. harde graat (van
spitsje, o. *... ULIFOBM, ('-joe-li- form), bn. spitsig, puntvisch), v.
vormig. *... ULIGENOUS, (- joe -lidsj'e-nus), bn. gespikkeld,
Spinel, (spaj'-nil), 5 -LE. (spi' -nel), s. (deli'st.) bleekrondo
vol puntjes.
robijn (steen), m.
Spicy, (spay -si), bn. 1. gekruid, specerijachtig, geurig; plant, geurige plant; - gale, balsemlucht; 2. kruiden Spinescent, (spaj- nes'- sent), bn. hard -. doornig wordend.
rijk aan kruidnagelen; 3. gesausd, pikant.
-rijk, Spinet, (spin'-it), s. spinet, klein klavier. o . * -HA11I^4IER ,
S. (muz.) stemhamer, m.
Spider, (spaj' -dur), s. spin, v.; - 's web, spinneweb.
*-CATCHER , s.muurspecht (vogel), v . * -LIxE , bn. (Shak.) Spinet, (spaj'-net), s. doornhaag, v.
als een spin . *-WHELK, S. spinoekop, m. * -WORT, s. Spingole, (spin'-ghool), S. donderbus, v.
Spiniferous, (spaj-nif '-ur-us) , ho. doornig, doornen dra(plant.) spinkruid, bondsvergif, o.
gend.
Spied, (spajd), vt. bespiedde. *-,vdw. ho. bespied;ziespy.
.
Spink,
(spink), S. vink (vogel). m.
SPICKNEL
,
(spigh'-nil),
s.
zie
Spignel
Spigot, (spigh' -ot), s. spie, v. zwikje, o.; - wed fanced Spinner, (spin'-ur), m. v. spinner, -ster, m. v. 5 -, s. spin, v.
joint, met spieën aan elkander gezet.
*--F ay. ('-et), s. spin-orgaan (in insecten), o.
Spike, (spajk), s. 1. punt. v.; 2. spijker, nagel, m. pen, v,. Spinning, (spin' -ing), dw. bn. spinnend. *-, s. (het)
spinnen enz.; zie SPIN. *-r 'ACTORY, s. (les), spinnerij, v.
gun -, (mil.) vernagelspijker; marling -, (zeev.) marlspij * -FRAME, * -JENNY. * -iiACI[INE, S. spinmachine, v.
ker, m.; 3. wig, v.; 4. halm, m. aar; 5. (plant.) laven*-TZILL,
S. spinmolen, m. spinnerij, v. * _TRADE, S.
-,
boutnagel,
m.
-HEAD,
lange
nardus,
m.
*
s.
del, v.
garenhandel, m. 5 -WHEEL, S. spinnewiel, o.
*-IRON, s. (zeev.) kalfaatijzer, o. *-LAVENDER, s. gewone lavendel, v . *-NAIL, S. pin, v. houten nagel, m. Spinosist, (spin'-o-zist), m. Spinosist (volgeling der wijsbegeerte van Spinosa), m. *...sisaz, S. (wijsb.) spinosis* -oII,, S. spijkolie, v. - balsem, m. * -RUSH, S. (plant.)
me, o.
water- lavendel, (soort riet), v.
Spike, (spajk), 1. dichtspijkeren; 2. beslaan, bespijkeren; Spinosity, (spaj-nos'- i-ti), s. 1. doornachtigheid; 2. fig.
moeielijkheid, neteligheid, v. *...NOUS, (spaj'-nus), bn. 1.
3. -- up, (zeev. en mil.) vernagelen; 4. (zeev.) bouten
doornachtig; 2. (fig.) netelig.
5. aanpunten, spits maken. *-D, (spajkt), dw. bn. gespijkerd enz.; zie SPIKE, bw. -, bn. 1. vol halmen; Spinster, (spin'-stur), v. 1. spinster, v.; 2. (recht.) onadellijk meisje;3. ongehuwd -, oud meisje, o. oude vrijster, v.
2. puntig, spits.
*... STRY, ('-stri), s. spinnerij, V.
Spikelet, (spajk-'-lit), s. halmpje, aartje, o.
Spikenard, (spajk'-nurd), s. 1. (plant.) nardus, m.; 2. nar Spinthere, (spin'-thier), s. (delfst.) soort titaniet, o.
-dusolie,v. Spinulo, (spin'-joel), s. dorentje, o. *...LOUS, (' -lus), bn.
zie SPINY.
Spiking, (spajk'-ing), dw. bn. spijkerend enz. *-, s.
Spiny, (spaj' -ni), bn. 1. doornig, stekelig; 2. (fig.) netelig,
(het) spijkeren enz.; zie SPIKE., bw.
hachelijk.
Spiky, (spaj'-ki), bn. spits, puntig.
Spiracle, (spir -i'-kul), s. 1. luchtgaatje; 2. porie, v.
Spile, (spajl), s. 1. wig, pin, v.; 2. paal, stijl, m.
zweetgat, o.
Spill, (spil), s. 1. wig, pin, zwik; 2. spijl, v.; 3. strookje
bn.,
papier, o. (om spoedig op te steken). fidibus; 4. (oudt.) Spiral, (spaj' -rul), s. spiraal, kronkellijn, v.
*-Lv, ('-re -li), spiraal -, slang-, schroefvormig. 5 -COATsommetje geld, o. *-, bw. (onr. vt. en vdw. spilled en
ED, bn. spiraalvormig bekleed, - omwoeld . * -LINE, s.
spilt), 1. storten, doen stroomen, uitgieten; to - blood,
(meetk.) spiraal, -lijn, v. *STAIR-CASE, s. (bk.) wentel
bloed storten, - vergieten; the melk was all spilt, al de melk
S. gmv. spiraal -, schroefvorm, m.
-trap,v.
lag op den grond; 2. wegwerpen, verspillen; 3.fig. vernielen, vernietigen: 4. (zeev.) geien (een zeil); - the yards, Spiration, (spaj- ree' -sjun). s. 1. (godg.) uitgang (van den
V.
H. geest), m.; 2. inademing,
de raas opbrassen. *-, ow. 1. overvloeien; 2. vallen (van
vocht); to let --, laten omvallen, - uitspatten; 3. (zeev.) Spire, (spajr), s. 1. spiraal, v. schroeflijn, kromming, wellding, v.; t. top, m. krip in; 3. plint, spits (van een toren), v.;
killen; 3. verspillen. *-AGE, ('-ide)). s. (kh.) afval, m.
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4. spiertje (van gras enz.), o.; 5. krans, m.; 6.spitszuil,v.;;
7. kegel, m.; 8. lok, vlecht, v. * -WORT, s..(plant.) milt- !
kruid, o. -wortel, m.
Spire, (spajr), ow. 1. spits toe-, spits uitloopen; 2. - up, opschieten; 3. in aren schieten; 4. kiemen (van graal).
-D, (spajrd), dw. bn. spits toegeloopen. -, bn. spits,
pyramidaal. *... ING, dw. be. spits t oeloopend.
Spirifer, (spaj'-ri-fur), s. soort vóórwereldsche weekdieren.
Spirit, (spir'-it), s. 1. luchtje, o. adem, m.; 2. geest, m.
ziel, v.; to giue up the -, den adem uitblazen; evil -,
booze geest; the holy -, (godg.) de heilige geest; 3. geest, m. 1
spook, o.: to raise a -, een geest opwekken; to call
up a -, een geest oproepen; 4. genius, m.; 5. verstand,
begrip, o. geest, m.; a boy of -, een verstandige jongen; 6. karakter, o. aard, aanleg, m.; ardent • - , vurige !
geest; of high -, van verheven karakter; 7. geneigdheid, meaning, v. geest; there agood -prevails, daar
heerscht een goede geest; - of building, zucht tot
bouwen; public -, openbare geest,; party -, partijgeest;
christian -, christelijke geest; - of contradiction, geest
van tegenspraak; 8. gemoed, hart, o. moed, m.; to show -,
moed toonen; his - revived within him, zijn moed herleefde; when his - was up, wanneer hij recht aan den
gang was; the choice -s of the age, de uitstekende
mannen van de eeuw; turbulent -s, onstuimige gemoederen; 9. drift, v. vuur, o.; a steed of generous -, (dicht.)
een ros fier en stout, 10. kracht, v. nadruk, m.; to carry ,
on an enterprise with -, eerie onderneming met kracht
doorzetten; 11. luim, v.; to be in good -s, high. -s,
excellent -s, opgeruimd -, vroolijk zijn; to put i.n good - s,
vroolijk maken; low -s, depressed -s, neerslachtigheid;
depression of -s, gedruktheid; sound of health an J -s,
gezond van lichaam en geest; not in -s, ont of -s,
niet opgeruimd; 12. (scheik.) geest; - of wine, wijn- '
geest; ardent -, geestrijk vocht. 5 -BROKE\, hn. moedeloos, neerslachtig. *-BUSINESS, 5 -TR41JE , s. handel in
sterke dranken, m. *-LEVEL, s. waterpas, meetsnoer, o.
* -LICENSES, S. mv. vergunning tot verkoop van sterke
dranken, o. * _SIATCH, S . spiritus-pit, v. * --METER, s . proeflepel, m. * -PIERCIN G, bn. geestdoordringend . 5 -RAPPER,
s. - klopgeest, m . * -ROOM s. (zeev.) 1. jeneverhok, o.;
2. bergplaats voor den wijn enz., v . * -ROUSII\ G, * -SEARCII1
ING, 5 -ST IRRING, bn. geestopwekkend, bemoedigend.
i
Spirit, (spir'-it), s. taling, m. smient, v. (vogel).
Spirit, (spir'-it). bw. 1. bezielen, aan -, bemoedigen, opwekken; 2. aanlokken, aantrekken; 3. - away, vervoeren,
wegsleepen; to - up, opwekken . -ALLY, ('-e-li), bijw.
door middel van den adem.
Spirited, ('-id), dw. bn., 5 -LY, bij w. bezield enz .; Zie SPIRIT ,
bw.*-,bn.,*-LY,bijw.1.moedig,koen.onversaagd;2.vurig,
driftg, warm; low -, moedeloos; mean, -,poor -, tame -,
laf, vreesachtig, karakterloos;iaarrow - beperkt van geest;
public -, voor 's volks welzijn wakend; - style, gespierde
stijl; 2. geestig, vernuftig. *-Nr.ss, (-'ed-ness), s. gmv. f
1. moed, koenheid. onversaagdhoid. v.; bold -, stoutmoedigheid; high -, hart, karakter; low -, lafheid, flauwhartigheid. v.; 2. vuur, o. warmte, kordaatheid; 3. veerkracht-. 4. bezieldheid, levendigheid, v.
Spiritful, bn., *-LY, bijw. 1. levendig; 2. vol geest, vol
vuur . * -NESS, s. gmv. levendigheid, v.
Spiriting, bw. bn. bezielend enz. *-, s. (het) bezielen.
Spiritless, bn., 5 -LY, bijw. 1. geesteloos, onbezield;
2. onverstandig; 3. moedeloos; 4. laf, flauw; 5. zwak, '
krachteloos. 5 -HESS, S. 1. geesteloosheid enz.; 2. lafheid;
3. moedeloosheid, v.
Spiritoso, (spin-i-to'-so), bijw. (muz.) met levendigheid.
Spiritous, (spir'-it-us), 1. onlichamelijk; 2. vurig. be- ,
zield. -HESS, S. 1. onlichamelijkheid, v.; 2. vuur, o.
bezieling, V.
5 -LY, bijw. 1. onlicha-it-sjoe-ul),
Spiritual, (spir'bn.,
melijk; 2. verstandelijk; 3. geestelijk, kerkelijk. 5 -ISsr, s.
(wijsb.) zieleleer, leer des geestes (in tegenst. van materialisme), v. 5 --IST, m. 1. aanhanger der zieleleer,
spiritualist; 2. bekleeder van een geestelijk ambt, m. i
*-ITY, (-el'-i-ti), S. gmv. 1. onliehámelijkheid,v.; 2.wezen -,
bestaan der ziel, o.: 3. innerlijke aanschouwing, v.; 4. ge- i
loofszaken, v.mv.; 5. zieleleven; 6. (mv. -ies), geestelijk -, I
kerkelijk goed, o. 5 -IZE , ('-el-ajz), bn. 1. onlichamelijk ;
maken; 2. wereldlijk verklaren, aan de kerk ontnemen;
3. (scheik.) distilleeren. 5 -IZATION, (-i-zee'-sjun), s. Chet)
onlichamelijk maken enz. *-iZER, ('-ajz-ur), m. die

SPI. -- SPL.
onlichamelijk maakt enz. * -IZING, ('-ajz-ing), dw. bn.
onlichamelijk makend, enz.
Spirituals, (spi'-it joe -uls), s. mv. geestkrachten, v.
mv. *... Tti AI.TY, (-ritsj' - oe-. 1-ti), s. gmv. geestelijkheid,
kerk, v.
Spirituosity, (spir-it-sjoe-os'-i-ti), *...uousNESS, s. gmv. 1.
onlichame 1 ij kheid; 2. levendigheid; 3. geestigheid, v.; (fig.)
vernuft, o. *...uous, (spi- rit'-sjoe-us), bn. 1. onlichamelijk;
2. geestig, vernuftig; 3. geestrijk, ontvlambaar; - liquids,
geestrijke vochten, gedistilleerd.
Spirketing, (spur'-ke-ting), s. (zeev.) zetweger, m.; of the clamps, strijkweger; - of the quarter deck, vertui ninghout.
Spirole, (spi'-rool), s. (mil.) klein slangstuk, o.
Spirt, (spurt), zie SPURT.
Spirtle, (spurt'-1), ow. en bw. spuwen. *-i), (-tuldl, dw.
bn. gespuwd.
Spirula, (spil-' joe-le), s. spirula (soort schelp), v.
Spiry, (spajr'-i), bn. 1. spiraal-, schroefvormig; 2. puntig,
spits, pyramidaal.
Spiss, (spis), bn. dicht . * -ATED, ('-e-tid), bn. verdikt,
verdicht. *--ITUDE, ('-i-tjoed), s. gmv. verdikking, dicht heid, vast-, taaiheid, v.
Spit, (spit), s. 1. spit, o.; to put upon the -, aan het spit
steken; 2. schop-, spadevol. v.; to trench two - deep,
twee schoppen diep uitgraven; 3. (zeev.) landspits, V.;
4. spog, speeksel, o.; 5. (drukk.) spil, kruk, v.
s. spuwbak, m.. kwispedoor, o. *-^, ISx, s. zeesnoek,
In. *-sIRE, m. (gen.) driftkop, ijzervreter, m. *-ruL, S.
schopvol, v . * -VENOM, s. venijn uit den mond gespoten, addergif, o.
Spit, (spit), bw. 1. aanspitten, aan het spit steken; 2. doorsteken, spiesen, spitten. *-, bw. en ow. (onr. vt spit, vdw.
„pit en spitten), spuwen; to - forth, - out, uitspuwen;
to - in the face, in het aangezicht spuwen; 3. kwijlen;
4. motregenen; to - out, (zeev.) uitwerken (van pik uit
de naden). *-, vt spoog. *-, bw. bn. gespogen enz.
Spital, (spit'-ul), s. gasthuis, hospitaal, o. *-sER-mo , s.
oudewijvenpraat, m.
Spiteheoek, (spitsj'-kok), s. gebakken paling, m. -,
bw. bakken, roosteren (inz . visch). *-, bn. a - chicken,
een gebraden hoen; - eel, gebakken paling.
Spite, (spajt), s. 1. spijt, m.; in - of, ten spijt van,
ondanks; out of -, uit spijt; 2. haat, m. kwaadwillig heid, v.; to vent, spit one's -, zijnen haat botvieren;
to wreak one's -, zijne wraak uitputten; 3. wrok, m.:
to ílace, a - against, een wrok voeden tegen. *-5UL,
('-fuel), bn., *-LY, bijw. 1. spijtig; 2. haatdragend, wrokkend; 3. hatelijk, vijandig. *-FU LNESS, s. ' . spijtigheid;
2 . haatdragendheid, v. wrok, m.; 3. hatelijkheid, v.
Spite, (spajt), bw. 1. vertoornen, krenken; 2. wrok -,
haat voeden (tegen), boos zijn (op). *-v, ('-id), dw.
bn. vertoornd enz.; zie SPITE, bw.
Spithead, (spit'-lied), s. (aardr.) Spithead (een landpunt
aan de zuidkust van Engeland).
Spitted, (spit'-id), dw. bn. 1. doorstoken; 2. gespogen
enz.; zie SPIT, bw. ...Eg ('-ur), m. v. 1. die aan het
spit steekt enz.; 2. spuwer, -ster, in. v.; 3. (jag.) jong
hert; 4. jong gewei, o. *... ING, dw. bn. 1. doorstekend;
2. spuwend enz. *-Box, s. kwispedoor, o. spuwbak, m.
5-KIT, *-PAN. s. (zeev.) spuwbak, m.
Spittle, (spit'-ul). s. 1. speeksel, spog; 2. speetje, schopje,
o.; 3. Zie SPITAL . *-, bw. (w. g.) spuwen.
Spittoon, (spit' -oen), s. spuwpotje, o.
Spitzbergen, (spitz-bur'-ghan), s. (aardr.) Spitsbergen
(Noord-Rusland), o.
Splaneknie, (splenk' -nik), s. (ontl.) ingewand, o. *...OLOGY , (- nol' -o-dsji), s. (ontl.) leer der ingewanden, v.
Splash, (splesj), 1. spat, (water, modder enz.), v.; to make
a great -. aan alle zijden (het water enz.) doen spatten;
fig. veel drokte -, bombarie maken; 2. gedruisch, o. slag
(van riemen enz. in het water); 3. plas, m. * -BOARD,
s. spatplank (aan rijtuigen enz.), v . * -PAPER, s . gespikkeld -, marmerpapier, o.
Splash, (splesj), bw. - with, in-, bespatten (met); to one all over, iem. geheel (van top tot teen) inspatten;
to -- one's w uy through, heenploeteren door. *-, ow.
plassen, ploeteren; to -- away, door (het water, het
slijk) plassen, ploeteren. * -ED, (splesjt), dw. bn. bespat enz.; zie SPLASH, bw. en ow. * -ING, dw. bn. bespattend enz. -. s. (het) bespatten enz.; zie SPLASH, bw.
en ow.

SPL.

SPL. - SPO.

Splash, (splesj), tw. plomp ! *-Y, (' -i), bn. 1. bespat;
2. modderig, nat.
Splatch, (spletsj), bw. 1. blanketten; 2. verven; 3. vervalschen. *-Y, bn. geblanket.
Splatty, (splett' -i), bn. opgediend, op tafel gezet.
Splay, (splee), s. uitzetting, uitslijting, v. *-, bn. uiteen, buitenwaartsch. *-FOOT, *-FOOTED, bn. 1. met
buitenbeenen, krombeenig; 2. fig. mank, hinkend.
*-MOUTH, s. wijde -, scheeve mond, m. -ED, bn. met
scheeven mond.
Splay, (splee), bw. 1. (rijsch.) den schouder verstuiken,
schouderlam maken; 2. Zie DISPLAY. *-ED, ('-id), dw.
bn. (rijsch.) verstuikt. -, bn. (hk.)schuin,schuinshoekig.
Spleen, (splien), s. 1. (ontl.) milt, v.; 2. (fig.) gal, v.
haat, m. verbittering, zwartgalligheid,v.;to ventone's - to,
zijne gal spuwen (op); to bear no - against, geen haat
toedragen aan; 3. (gen.) miltzucht; 4. neerslachtigheid;
5. booze gril, v.; 6. verdriet, o. smart; 7. (Shak.) overdreven vroolijkheid, v. *-ED, (spliend), bn. 1. van milt
beroofd, zonder milt; 2. zonder gal. *-FUL, ('-foel),
-isn, bn., -LY, bijw.*_ Y ,bn.l.miltzuchtig;2.verdrietig,
zwaarmoedig; 3. zwartgallig, boos, somber. *_ISHNESS, S.
1. miltzucht; 2. zwartgalligheid, zwaarmoedigheid, v.
* -LESS, lui. vriendelijk; zonder gal. 5 -MUSCLE, S. (ontl.)
miltspier, v. *-WORT, s. (plant.) miltkruid, o.
Spleet, (spliet), bw. (w. g.) ontgraten (visel).
Splendent, (splen'-dent). bn., * -LY, bijw. 1. helderschijnend, schitterend, prachtig; 2. stralend. *...DENCY,
('-den -si), s. (ies), glans, m. schittering, pracht, v.
Splendid, (splen'-did), bn., 5 -LY, bijw. 1. schitterend,
glansrijk, prachtig, heerlijk, rijk. *..DOR, (' -dur),S.
heerlijkheid, v. glans, m. pracht, v. rijkdom, M. *..DROUS,
('-drus), bn. zie SPLENDID.
Splenetie, (splen' -i -tic), *-AL, bn., 5 -ALLY, bijw. 1. tot
de milt behoorend; 2. miltzuchtig, zwartgallig. *-, m. v.
miltzuchtige, lijder -, lijderes aan spleen, m. v.
Splenie, (splen' -ik), bn. de milt betreffend. *...ISH, bn.

Splitting, (split'-ing), dw. bn. splijtend enz. f -, s. (het)
splijten enz.; Zie SPLIT, bw. en ow. * -BLOCK, S. (zeev.)
kloofblok, o. *-MILL, s. (stoomw.) kloofrol, v. * -ROLL, S.
(stoomw.) wals met sleuven, v.
Splutter, (splut'-ur), s. geraas, rumoer, gebulder, o.--,
ow. (gem.) uitbarsten (met woorden). *-, bw. uitbraken,
uitwerpen. * -ING, dw. bn. uitbrakend. -, s. (het) uit -

mismoedig,

I

zwartgallig.

Splenitis, (spli-naj'-tis), s. (gen.) milt- ontsteking, v.
Splenitive, (splen'- i -tiv), bn. oploopend, driftig.
Splent, (splint), s. zie SPLINT. * --COAL, s. (soort) gemeene

steenkool, v.

Splice, (splajs), s. (zeev.) splitsing, v.; cut -,bochtsplitsing;
cut in double-, dubbele splitsing; painted-, geslurpte
splitsing; eye -, oogsplitsing. *-, bw. 1. (zeev.) splitsen;
to - the main crabe, een oorlam (borrel) uitdeelen;
2. (tuinb.) enten; 3. (timm.) rechthoekig samenvoegen;
4. (fig.) genezen, heelen. *-D, (splajst), dw. bn. gesplitst
enz.; zie SPLICE, bw. *...ING, dw. bn. splitsend enz. -,
s. (het) splitsen enz.; zie SPLICE. *-FID, S. (zeev.) splitshoorn, m. *-MAUL, s. (zeev.) moskuil, m. *-PLATES, S.mv.
verbindingsplaten (onder ijzeren rails), v. mv. *_TAILS,
s. mv. (zeev.) splitsingkettingen, m. mv.
Splint, (splint), s. 1. splinter, m.; 2. (heelk.) spalk, v.;
3. (veearts.) overbeen, o. i -, bw. 1. doen splinteren,
splijten; 2. (heelk.) spalken. *-, ow. splinteren, barsten, ;
stukgooien.
Splinter, (splint'-ur), zie SPLINT, S. 5 -BABS, s. mv. zwen- '
gels (van een wagen), m. mv. 5 -PRoos-,bn.(vest.)bomvrij.
Splinter, (splint'-ur), zie SPLINT, bw. en ow. *-ED,
('-urd), dw. bn. gesplinterd enz.; a, - padlock, een rond
hangslot. * -ING, dw. bn. splinterend enz. -, s. (het j
splinteren. *-Y, (' -i), bn. 1. splinterig; 2. schilferachtig;
3. gesplinterd.

.Splints, (splints), s. mv. 1. gebarsten stroohalmen, m. mv.;
2. armstukken (eener wapenrusting). o. mv.
Split, (split), S. 1. scheur, kraak; 2. (fig.) scheuring
(in eens staatspartij enz.), v. *-, bw. (onr. vt. splitted
en split, vdw. split), 1. breken, splijten, barsten, (ook fig.);
it will make you - your sides with laughing, het zal u
van lachen doen barsten; to - asunder, doen vaneen
barsten; 2.-into, verdeelen (in), splitsen; - the difference,
deel het verschil in tweeën; 3. (zeev.) doen kraken(rondhout enz.); 4. stukslaan; - me ! de duivel hale mij !
*--, ow. 1. splijten; 2. kraken, scheuren, breken; 3. barsten (van lachen); 4. stranden; 5.uitbabbelen(een geheim).
*_. dw. bn. gespleten enz.; zie SPLIT, bw. en ow.
*-FEATHERS, s. mv. gebarsten vederen. * -RING, S. splitring, m, *-Ron, s. (stoomw.) splitpen, v. *-vOTE, S.
stem op iederen candidaat afzonderlijk uitgebracht, m.
Splitter, (split'-ur), m. splijter, kloover, m. *-, s. kloofijzer, o.
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braken.

Spoffish, (spof'-isj), bn. ingebeeld, opgeblazen.
Spoil, (spojl), S. 1. buit, roof, m.; 2. plundering, v. ver woesting, v.; 3. bederf, o.; 4. ondergang, m.; 5. uitschot, o.
afval, ui. *-, bw. 1. -- of, berooven (van); 2. rooven,
zich meester maken van; 3. plunderen; 4. verwoesten,
afloopen; 5. bederven, (ook fig.); 6. vernielen. *-, ow.
1.plunderen; 2. bederven, vervallen; vergaan; 3.(zeev.)verweeren. 5 --ED, (spojld), dw. bn. 1. beroofd; 2. bedorven
enz.; zie SPOIL, bw. en ow. *-ER, ('-ur), m. v. 1. plunderaar, mover; 2. bederver, m. bederfster, v.; 3. s.
alles wat bederft, o. *-r'UL, ('-foel), bn. 1. roofzuchtig,
plunderend; 2. bedervend. * -ING, dw. bn. 1. beroovend;
2. bedervend enz. -, s. 1. (het) berooven enz.; zie
SPOIL; 2. verwoesting; 3. plundering, v.
Spoke, (spook), vt. sprak enz.; Zie SPEAK.
Spoke, (spook), s. 1. (wag.) spaak, v.; to put a - in the
wheel, (spr.) een spaak in het wiel steken; 2. sport (eener
ladder), v.; 3. straal (van een zonnescherm), m. * -SSAVE,
s. polijstplaat, v.
Spoken, (spook'-n), dw. bn. gesproken enz.; zie SPEAK.
*-, bn. en ow. English - here, hier wordt Engelsch gesproken; mysterious - geheimzinnig sprekend;naild -,lieftalig.
Spokesman, (spooks'-men), m. v. 1. zegsman, - vrouw;
2.

woordvoerder, -ster, m. v.

Spoliate, (spo'- li -et), bw. 1. be-, ontrooven, uitplunderen; 2. af-, platloopen (een land); - on, upon, rooven.
*-D, ('-tid), dw. bn. uitgeplunderd enz. *...ING, dw. bn.
uitplunderend enz. *...ION, (-ee'-sjun), s. 1. berooving,
uitplundering; 2. vernieling; 3. (recht.) onwettige toeeigening, v.
Sponcion, (spon' -sjun), s. (stoomw.) 1. bordes (op een
raderstoomschip), o.; 2. wijdte der raderkast, v. 5 -BEAM,
s. (stoomw.) raderbalk, m.
Spondaic, (spon -dee' -ik), * -AL, ('-ul) bn. spondeïsch.
*..,DEE, ('-die), s. (taalk.) spondeus (twee lange lettergrepen in verzen), m.
Spondyl, - ...DYLE, (spon' -diel), s. 1. (ontl.) wervel, m.;
2. wortelrups. v.; 3. oesterkam, m.; 4. (soort) mossel, v.
Sponge, (spundsj). zie spuNGE.
Sponk, (spunk),

zie SPUAK.

Sponsal, (spon'-sul), bn. echtelijk, bruids...
Sponsible, (spon'-si -b-), bn. (w. g) geloofwaard.

(-sjuh), s. waarborg, m. zekerheid, v. *...soit, (' -sur),
1. (recht.) borg, verantwoorder, m.; 2. peetoom, - tante,
m. v. *...s,)RIAI,, (so'-ri -ui), bw. bn. borgblijvend, instaand (voor). *...suRSHIP, ('- sur -sjip), s. hoedanigheid
van borg, v.
Spontaneity, (spon - te - ni' - i -ti), *...TANEOUSNESS, (-tee'ni -us -nes), s. eigen aandrift, vrijwilligheid, zelf handeling, v. 5 ...TA - Hous, (-tee'- ni -us), bn., *_LY, bijw. 1. zelfhandelend, plotseling; 2. in het wild groeiend; - corn-

busti,on, zelfontbranding.

Spontoon, (spon - toen'), s. halve piek, v. hellebaard, m.
Spook, (spook), s. spook, o. geest, m.
Spool, (spoel), s. (wev.) 1. spoel, v.; 2. garenwinder, m. --,
bw. (wev.) haspelen, winden. *_ED, (spoeld), dw. bn.
gewonden. * -ING, dw. bn. windend. -, s. (het) winden enz.; zie SPOOL. 5 -WHEEL, s. garenklos, -winder, m.
Spoom, (spoem), ow. zie SPOON, OW.
Spoon, (spoon), s. 1. lepel, m.; marrow -, merglepel;
dessert -, dessert-, roomlepel; 2. fig. uilskuiken, o.
domoor, m.; 3. to bepast the -, den kinderschoenen ontwas sen zijn. S -BILL. s. lepelgans (vogel), v. *-ED, ('-bird),
bn. met een lepelbek. *-BOAT, s. lepelmand, V. *-DRIFT,
s. (zeev.) zeeschuim, o. (het) spatten van het schuim.
*-I)UCK, s. rotgans (vogel), v. * -FUL, S. lepelvol, m.;
two -s, twee lepeltjes (vol). * -MEAT, s. lepelkost, m.
*_SHELL, s. strandschelp, v. *-TRAY, s. lepelkistje, o.
*-WORT, s. (plant.) lepelkruid, -blad, o.
Spoon, (spoen), ow. (zeev.) 1. hard voor den wind zeilen;
2. schuim maken. *-, bw. (zoev.) voor den wind brengen.
5 --Y, bn. 1. dwaas, zot: 2. verzot, verliefd; to be - on a
girl, op een meisje verliefd zijn; 3. kwij>end; something -,
iets kwijnends (van liefde).
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SPO.

('-ul), bn. (gen.) sporadisch, hier en daar voorkomend.
Spore, (spoor), SPORULE, (spor'-joel), s. (plant.) zaadje,
zaadknopje, o.
Sporid, (spo'-rid), bn. (plant.) naakt, bladerloos.
Sport, (spoort), s. 1. uitspanning, v. vermaak, spel, o.;
they kill us for their -, zij dooden ons voor hun vermaak; ee shall have some -, wij zullen ons wat vermaak nemen, - wat pret hebben; call him, that he may
make us -, roep hem, om ons te vermaken; -s of the
field, veldvermaken (jacht, visscherij enz.); in search of-,
om vermaken (uitspanning) te zoeken; he had not
enjoyed his -, hij had geen pleizier gehad; to be a - to,
tot vermaak dienen aan; to be in -, schertsen; it was
in -, het was uit met de grap; to spoil -, spel breken;
2. (fig.) speelbal, m.; to make - of (with), zich vermaken
met, spotten met, voor den gek houden; (gem.) bij het
lapje -, bij den neus hebben; 3. spotternij, v.; 4. grap, v.;
5. woordenspel, o. aardigheid, v.; 6. paarden -wedren;
7. bedelaarskorf, m.
Sport, (spoort), 1. spelen; to - one's self, (oudt.) zich
vermaken, zich lustig maken; 2. pronken, pralen (met);
he -cd a military waistcoat, hij pronkte met een krijgsmansrok. *-, ow. 1. zich vermaken, spelen (met); 2. jagen,
visschen, paardrijden (voor vermaak); 3. dartelen, joolen.
* -ED, (-id), dw. bn. gespeeld enz.; zie SPORT. *-ER,
('-ur), m. V. 1. die zich vermaakt enz. (met de jacht, de
viascherij enz.); fellow -s, jachtgezellen; 2. schertser,
grappenmaker, -maakster, m. v. "*-FUL, ('-foel), bn.,
-LY, bijw. 1. vroolijk; 2. vermakelijk; 3. dartel, speelsch.
* -NESS, S. 1. vroolijkheid; 2. vermakelijkheid; 3. dartelbeid, v. * -In G, dw. bn. 1. spelend; 2. grappend enz.
-, s. (het) spelen enz:; Zie SPORT, bw. en ow. -COAT,
s. jachtbuis, o. *-ivE, ('-iv), bn., -LY, bijw. 1. vroolijk;
2. dartel, schertsend; I am not in a - humor, ik ben
niet goed geluimd. *-IVENESS, S. 1. vroolijkheid; 2. dartelheid, goede luim, scherts, v. * -LESS, bn. zonder
vermaak, treurig, vervelend.
Sport'sman, (spoorts'-men), in. 1. jager; 2. visscher;
3. minnaar van veldvermaken, m. * - LIKE, bn. naar jagers-,
naar visscherswïJ ze. *-SHIP, s. gmv. (het) jagen, visschen
enz., jaehtbedrijf, jachtvermaak, o.
Sportule, (spor'-tjoel), s. aalmoes, liefdegift, v. *...LARY,
('-le-ri), bn. (w. g.) van aalmoezen levend.
Sporule, (spor'-joel), s. (plant.) naakt kiempje, o.
Spot, (spot), s. 1. vlek (ook fig.), V. smet, m. schandvlek, v. ;
verwijt, o.; 2. stip; 3. plek, plaats, v. punt, o.; asmall- 1
of yround, een plekje gronds; -s of flowers, bloembedden;
upon the -, op de plaats; (fig.) onmiddellijk; 4. ader
(in metaal), v. *-, bw. - with, 1. bevlekken, besmetten;
2. stippen; 3. marmeren; 4. to - timber, (timm.) hout
in den haak schaven; 5. (fig.) besmetten, bekladden. '
*-LESS, bis vlekkeloos, (ook fig.) zonder smet. -NESS,
S. vlekkeloosheid (ook fig.), v. *-TED, ('-id), dw. bn. 1. be
vlekt enz.; zie SPOT, bw. - fever, (gen.) vlek- blutskoorts; - ramsons, (plant.) (soort) knoflook; 2. 'bn. gemarmerd; 3. onteerd. -NESS, *-INESS, S. (het) vlekkige.
-TER, ('-ur), m. v. bevlekker, -ster, (ook fig.), m. v
* -TING, dw. bn. bevlekkend enz. -, s. (het) bevlekken
enz.; zie SPOT, bw. *-TY, ('-i), 1. bevlekt, vlekkig; 2.
gespikkeld, gestipt.
Spousage, (spauz'-ids), s. (het) huwen, trouwen. *...AL.
('-ul), 1. echtelijk, bruids..., huwelijks... *-s, mv.
1. bruidsdagen, m. mv.; 2. bruiloft, v.; 3. bruiloftslied, o.
Spouse, (spans), m. v. gemaal, m, gemalin, v. echtgenoot, m. v. -e, v. (getrouwd) man.getrouwdévrouw.*-,bw.
(w. g.) trouwen, huwen. *-D, (spauzd),dw.bn. gehuwd.
*-LESs, bn. ongehuwd, zonder echtgenoot.
Spout, (spaut), s. 1. pijp, 2. goot, v.; rain -, water -, !
dakgoot; 3. tuit, v. hals, m.; 4. spuit, v.; 5. waterstraal, m.; 1
6. (zeev.) hoos, v.; 7. (mol.) trog, m.; 8. mijngat, o.
*-HOLES, S. mv. spuitgaten (aan den kop van walvisschen .
enz.), o. mv.
Spout, (spant), bw. 1. uitspuiten; 2. (fig.) opsnijden.
opdreunen. *-, ow. - out, 1. uitspringen; the blood ;
was -ing beneath his nails, het bloed sprong onder zijne
nagels te voorschijn; to - up, opspringen. naar boven !
spuiten. *-ED, ('-id), dw. bn. gespoten enz. *-ER, ('-or),
M. v. (fig.) opsnijder, opdreuner, -ster, m. v. *-ING,
dw. bn. spuitend enz.; the - club (fig.) reciteergezelschap. -, s. 1. (het) spuiten enz.; zie SPOUT, bw.
en ow.; 2. (fig.) gezwollen redevoering, - toespraak, v.

Sporadic, (spo-red'-ik),
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Sprack, (sprek), SPRAG, (spregh), bn. 1. krachtig, fiksch;
2. levendig. 'i -, s. jonge zalm, m.
Sprain, (spreen), s. (heelk.) verstuiking, v. *-, bw.
verstuiken. *- ED, (spreend), dw. bn. verstuikt. * _ ING ; .
dw. bn. verstuikend. -, s. (het) verstuiken.
Spraints, (spreents), s. mv. (jag.) otterdrek, m.
Sprang, (spreng), vt. sprong; zie SPRING.
Sprat, (spret), s. sprot (vischje), v.; to give a - to catch
a herring, (spr.) een schelvisch uitgooien om een kabel jauw te vangen.
Sprawl, (spraol), ow. 1. zich uitstrekken, - uitrekken;.
they were -ing, zij lagen uitgestrekt, - lui; to live ing, zich wentelen, - wroeten (in de aarde); 2. spartelen,.
zich verweren; to - out of, zich met moeite onttrekken
aan; 3. zich verstrooien. * -ED, (spraold), dw. uitgestrekt enz.; zie SPRAWL. *-ER, m. V. luiaard, kruiper,
-ster, m. v. * -ING, dw. bn. zich uitstrekkend enz.;
zie SPRAWL, OW,
Spray, (spree), s. 1. halmpje, scheutje, strootje; 2. (zeev.)
schuim, o. *-wooD, a. rijshout, heesterhout, o.
Spread, (spred), s. 1. uitgestrektheid; 2. uitspreiding;
3. ontwikkeling; 4. voortplanting, v.; 5. (zeev.) - of the
rigging, sprei van het want. * -EAGLE,S.1. (zeev.)
nieuweling, baar, m.; to made a - een jong matroos
in hét want binden; 2. (wap.) arend met uitgespreide
vlerken, m.
Spread, (spred), bw. (onr. vt, en vdw. spread), 1. uitspreiden, uitspannen; to - one's tent, zijne tent opzetten; the stately trees - their branches, de fiere boomer
spreiden hunne takken uit; he laid - at my side, hij
lag naast mij uitgestrekt; 2. bedekken, verspreiden,an
unusual paleness -s her face, een ongewoon bleek bedekte hare wangen; to - over with gold, met goud overdekken; 3. besmeren (met vet, boter enz.); 4. verbreeden;
5. verspreiden; the multitudes - themselves about the
place, de vo'ksdrommen verstrooiden zich over de markt;.
6. uitwasemen, verspreiden (reuk); 7. - abroad, verspreiden, uitstrooien (een gerucht); they - abroad his fame, zij
bazuinen heinde en ver zijnen roem uit; 8. spannen (een
net); 9. dekken (de tafel); 10. (zeev.) uithalen; to - a
sail, een zeil bijzetten; to - the awning, de zonnetent
uithalen; to - waist clothes, vlaggen. *-, ow. 1. zich
uitspreiden; 2. - to, zich uitstrekken (tot); 3. voortkomen, oprijzen, opstijgen (van geur enz.); 4. to - forth,
zich ontrollen; to - out, zich verspreiden (buiten). * -ER,
('-ur), 1. m. v. uitspreider, -ster, m. v. enz.; 2. s. (heelk.)
spatel, v. * -ING, dw. bn. uitstrekkend enz. -, bn. 1.
(plant.) open, gapend; 2. uitgebreid; a fine - wood, een
fraai uitgebreid bosch; the - oak, breede dichtbewassen
eik. *-, s. (het) uitstrekken enz.; Zie SPREAD, bw. ow.
*-MACHINE, s. (spinn.) wattenmachine, v.
dw. bn. uitgestrekt
Spread, (spred), vt. strekte uit.
enz.; zie SPREAD, bw. ow.
Spree, (sprie), s. 1. grap, v. avontuur; 2. druk gelag, o.;
3. (aardr.) Spree (riviertje in Duitschland), v.
Sprent, (sprent), dw. bn. besprenkeld; zie SPRINKLE.
Sprew, (sprjoe), s. (gen.) spruw (kinderziekte), v.
Sprey, (spree), bn. net, aardig; zie si RUcE.
Sprig, (sprigh), s. 1. scheut, halm, m.; 2. lootje, takje,
rijsje, o.; - of diamonds, hoofdsieraad, kuifdiamanten;
a - of nobility, een adellijke telg; 2. (zeev.) duiker, m.;
3. (timm.) pen, v. bout zonder kop, m. * -BOLT, S. (timm.)
takbout, m. *-CORAL, s. koraalader, v. -tak, v. *-CRISTAL, s. bergkristal, o. * -MUSLiN, s. (kh.) gebloemd
neteldoek, o.
Sprig, (sprigh), bw. 1. bebloemen, met takjes borduren;
2. passementeeren. * -GED, ('-ghid) dw. bn. geborduurd;
a sheet - muslin, een fijn geborduurd neteldoeksch kleed.
* -GIN(, dw. bn. bordurend enz.; zie SPRIG, bw. *-cY,
('-i), bn. vol kleine takjes, - lootjes.
Spright, (sprajt), s. 1. geest, m. ziel, v. gemoed; 2.
spook, o. geestverschijning, v. *-S, mv. (oudt.) hart,
o. moed, m. *-FUL, ('-foel), -LY, bijw. vurig, bezield.
-NESS, *-LINFSS, s. bezieling, v. vuur, o. * -LESS, bn.
geesteloos, stomp. *-LY, bn. 1. levendig, vurig, bezield;
2. vroolijk, levendig; - powers, levendige geest.
Spring, (spring), s. 1. vlucht, v. sprong, m.; to give -,.
to take -, to make a - at, - toeschieten, toesnellen;
with one -, met één sprong; 2. (werkt.) veer, v.; main -,
groote veer; the -s of life, (fig.) de drijfveer des levens;
vulgar -: alledaagsche middelen; 3. rekbaarheid; 4.
bron, springhron, fontein; (ook fig.) bron, oorzaak, v. oor-
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-sprong, m..; 5. geboorte, v. begin, o.; the - of day, het opgaan der zon; 6. lente, v. voorjaar, o.; in the - of life,
in de lente des 1.±vens; 7. (zeev.) spring (kabeltouw als
spring uitgebracht); to anchor with a -, mot een spring
ankeren; scheur (in den mast), v.; 8. springtij, o. springvloed, m.; 9. (papieren) spanbout, m. -veer, v. *- ARBOR,
S. (uures.) spil, V. *-BACK, S. (boekb.) losse rug, m.
* -BARLEY, s. voorjaarsgarst, V. *_BARBEL, S. rolgordijn
(aan een koetsportier), v. *- BAR, S. bout met veer,
m. * - BEAM, S. (zeev.) asbalk, m. * - BLIND, * -ROLLER
BLIND, S. blinde -, v. luik met veer, o. *- BLOwER, S.
spiraalveer, v. spiraaldrij ver, m. *- BOCK, S. springbok, m.
* -BOARD, S. springplank (voor koordedansers),v.* -BOLT,
S. springgrendel, m. *- Box, S. 1. (uurw.) trommel, v.;
2. springdoosje, o. *- CHAPES, S. mv. springhengsels, o.
mv. *-DIVIDERS, mV. (meetk.) cirkelpassers met veer, m.
mV. 5 -FORELOCK, s. (zeev.) spij 1 met veêr, v. * -FUNNEL, S.
trechter, m. *- GR Ass, S. reukgras, o. *- GU.N , S. kunst
(dat van zelf losgaat), o. voetangel met loop,-gewr
m. *- H ALT, S. (veeart.) spat, v. *_HEAD, s. bron, v. (fig.)
oorsprong, m. *- HOOK, s. (mil.) geweerhaak, m. *- LATCH,
S. deurklink met veer, - met knip, v. *- LOCK, S. springSlot, 0. 5 -MATTRESS, S. springmatras, v. * - QUARTER,
S. lentemaanden, v. mv. voorjaar, o. 5 -RAZOR, s. scheermes met veer, o. * - SHOWER, s. lenteregen, m. -bui, v.
* -SNUFFERS, S. mv. snuiter met veer, m. * - STAY, S.
(zeev.) gaffel met veer, v. * -STEEL, S. staal voor voeren
(van horloges enz.), o. *_STEELYARDS, s. mv. trekweegschaal, v. *- TAIL, S. aardvloo, v. * - TIDE, S. (zeev.)
springtij, 0. -vloed, M. * -TIME, S. lentetijd, m. * - TOOLS,
S. niv. 1. horloge-veeren, v. mv.; 2. veerspanners, m.
mv. * - TREE, S. (rijt.) zwengel, m. * - TREEBAR, S. zwengelboom, m. *-- VAN, s. karretje op veeren, o. 5 -WATER,
s. bronwater, o. * -WEATHER, S. lenteweder, o. * - WHEAT,
s_ zomertarwe, v.
Spring, (spring), ow. (onr. vt. sprung en sprang, vdw.
sprang), 1. wassen, groeien, opkomen, uitschieten, uit
2. - from, op-, uitspringen; 3. toeschieten;-boten;
reproaches were -ing to her lips, verwijtingen kwamen
op hare lippen; he sprang head foremost, hij sprong met
het hoofd voorover; 4. springen (door een veer), veerkrachtig zijn; 5. - from, voortkomen, voortvloeien, ontspringen (uit); 6. afkomstig zijn, ontstaan; to -- from a
yood family, uit een goede familie afstammen; 7. geboren worden, aanvangen; they found new hope to - out
of despair, zij vonden dat een nieuwe hoop voor hen uit
de wanhoop geboren werd; 8. op=roeien, rijzen; 9. aan
dag; 10. opvliegen (van vogels); 11.-breknvad
(zeev.) scheuren, kraken (van den mast enz.), losgaan
(van planken); 12. (met bij sv.), to - again, weder groeien;
to - back; terugspringen; to - forth, opschieten, groeien;
uitspringen, voortkomen; to - forward, voorwaarts schieten; to - ira, in -, naar binnen springen, - schieten;
to - out, uitspringen, -schieten, heensnellen; to - up,
opspringen, -schieten; (zeev.) toenemen, aanwakkeren.
Spring, (spring), bw. 1. doen opvliegen (vogels enz.); 2.
voortbrengen, aan den dag brengen; to - mighty discoveries, vele ontdekkingen te voorschijn brengen; to - a
new project, een nieuw plan ter tafel brengen ; the nurse
-s a light, de min ontsteekt eene kaars; 3. overspringen;
4. doen springen (eene mijn); 5. doen klinken, - ratelen;
6. graven (een put, eene bron); 7. (zeev.) doen losgaan,
- wijken (eene plank); to - a leak, een lek krijgen; (mil.)
to - the f relock, den haan afdrukken.
Springal, (sprin'-ghul), s. maatje, o. jongen, knaap, m.
Springe,(sprindsj), s. valstrik (voor vogels enz.), m. net, o.
*_, bw. vangen (in een knip enz.).
Springer, (spring'-ur), m. 1. springer; 2. (mil.) voltigeur;
soldaat van het lichte voetvolk; 3. (plant.) scheut, m.;
stekje, o.; 4. stormvink, noordkaper, m.; 5. (jag.) (wild-)
opjager; 6. (bk.) draagsteen, in.
Springiness, s. 1. veerkracht, elasticiteit, v.; 2. overvloed van bronnen, m.
Springing, (spring'-ing), dw. ba. opkomend enz.; the day, de aanbrekende dag. *-, s. 1. (het) opkomen
enz.; zie SPRING, ow. en bw.; 2. was, dauw, groei; 3.
sprong, m.; 4. afkomst, geboorte, v.; 5. (bk.) begin van een
gewelf), o. *- LEVEL, S. (bk.) (het) waterpasse (der gewelven). *-I,INE, s. (bk.) 1. gewelflijn, v.; 2. stijl, pilaster, m.
Springle, (sprin'-ghul), zie SPRINGE, s.
Springy, (spring' -i) ba. 1. veerkrachtig, elastiek, elastisch; 2. rijk aan bronnen.
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Sprinkle, (sprink'-ul), s. 1. gesprenkeld vocht, o.; 2. (r.
k.) wijkwast, m. *-, bw. - with, 1. besprenkelen, besprengen, besproeien; to - over with, geheel besproeien
met; 2. bestrooien (asch enz.); to - with salt, met zout
bestrooien; 3. bezaaien. *-, ow. stof-, motregenen.
*-D, ('-uld), dw. bn. gesprenkeld enz.; zie SPRINKLE.
*-R, ('-lur), m. v. 1. besprenger, -ster; 2. bestrooier,
bestrooister, m. v.; 3. s. wijkwast, m. *...ING; dw. ba.
besprenkelend enz. -, s. 1. (het) besprenkelen enz.;
zie SPRINKLE, bw. en ow.; 2. weinigje; a - of rain, een
motregen; it is only a -, er vallen slechts eenige droppels.
Sprit, (sprit), s. (zeev.) spriet (van een zeil), v. *- ABM,
s. nok van de gaffel, v. 5 -SAIL, s. blindzeil,, o.; to peak
the - yard, de blinde ra optrijssen. *_TOPSAIL, S.
schuifblindzeil, o.
Sprit, (sprit), bw. doen op-, doen uitspringen (uit een
nauwen doorgang), uitspuiten. *-, ow. uitspruiten;
zie SPROUT.
Sprite, (sprajt), s. geest, m. spook, o.; a troubled -,
een geplaagde geest. *- FUL, zie SPRIGHTFUL, enz.
Sprocket, (sprok'-it), * -WHEEL, S. (werkt.) penrad, o.
Sprod, (sprod), s. tweejarige zalm, m.
Sprout, (spraut), s. t. (plant.) spruit, loot, v. telg, m.;
(soort) groenkool, v.; Brussels -s, Brusselsche spruitjes.
*_, ow. 1. spruiten; 2. uitkomen, groeien; 3. aanschieten (van kristallen). * - ING, dw, bn. spruitend, opkomend; - leaves, uitschietende bladeren.
Spruce, (sproes), bn., 5 -iv, bijw. 1. net, proper, opgeschikt; 2. wuft, ongestadig; 3. vroolijk. *- NEss, *-RY,
s. gmv. 1. netheid, properheid; 2. wuftheid; 3. vroolijkheid, v.
Spruce, (sproes), s. (plant.) pijnboom, den, m. *- BEER,
s. jopenbier, m. *_cANVASS, s. (kh.) soort grof lijnwaad,
- pakdoek, o. * -DEALS, S. mv. (timm.) Noorsche delen, v.
mv. * -ESSENCE, s. aftreksel van dennenhout, o. f-FIa,
* -PINE, s. roode pijnboom (van Canada), m. *- LEATHER,
s. Deensch -, Russisch leder, o. *- OKER, S. (very.) gele
oker, m. -WINE, s. dennen-aftreksel met wijn ver
WOOD, s. klein telhout, o. *- YARD, S. rood-mengd,o.*
linnengaren, o.
Spruce, (sproes), ow. en bw. (zich) opschikken, - opdirken.
Sprue, (sproe), s. sintels, slakken (van metaal), v. mv.
Sprug, (sprugh), bw. opschikken, optooien.
Sprung, (sprung), vt. groeide. *-, vdw. gegroeid enz.;
zie SPRING, OW. en bw.
Sprunt, (sprunt), s. 1. korte sprong, m.; 2. steilte, v.;
3. stompje; 4. dwergje, o. *-, bn., * - LY, bijw. kloek,
sterk. *-, ow. opschieten, uitkomen.
Spry, (spraj), bn. 1. werkzaam, knap; 2. krachtig, kloek.
Spud, (spud), s. 1. snoei -, wiedmes; 2. stompje, o.; 3.
dwerg, m. *-, bw. wieden.
Spuller, (spul'-ur), m. spoelmeester (opzichter in eene
garenspinnerij), m.
Spume, (spjoem), s. schuim, o. f--, ow. schuimen.
Spumeseenee, (spjoe-mes'-sens), s. (het) schuimen.
*...MIFEROUS, (-mif'-ur-us), ba. schuim voortbrengend.
Spumid, (spjoem'-id), *...ous, ('-us), *...Y, (' -i), bn. schuimend, vol schuim, schuimachtig.
Spun, (spun), vt. spon. *-, dw. ba. gesponnen enz.; zie
SPIN, bw.; home -, (fig.) boersch, rond; home - linen,
eigen geweven linnen. *_HAY, s. gesponnen hooi, o.
5 -SILK, S. gesponnen zijde, v. *- YARN, s. (zeev.) schiemansgaren, 0. *_REEL, S. (zeev.) wuit, v.
Spunge, (spundsj), s. 1. spons, v.; 2. zwam, o.; 3. (zeev.)
wisscher, m.; - with rammerhead, wisscher en aanzetter
op een steel; rope -, touwwisscher; 4. hoefijzer, - punt,
0. * -CAKE, S. tafelbeschuitje, biscuit, 0. * -CAP, * -CASE,
s. (zeev.) wisscherzak, m. *- HEAD, s. wisscherkous, v.
Spunge, (spundsj), bw. 1. afsponsen; 2. (mil.) wisschen (geschut); 3. opkrimpen, decatiseeren (laken). *--, ow. 1.
zuigen, zich vullen met (vocht); 2. - on, tafelschuimen,
leven -, teren van. *- D, (spundsjd), dw. ba. gesponst
enz.; zie SPUNGE. *-R, ('-ur), m. v. 1. sponser, sponsster.
2. af visschar, -wischster, m. v.; 3. tafelschuimer, m)
*...IFORM, (' -i-form), ba. sponsvormig; - quartz, (delfst.zwamkiezel. 5 ...INESS, (' -i-nes), s. gmv. sponsachtig;
held, v.
Spunging, (spundsj'-ing), dw. ba. sponsend enz. *-, s.
(het) sponsen enz.; zie SPUNGE, bes. *- BOTH, s. betting
met een spons, V. *_HOUSE, s. (recht.) yoorloopige gij
-zeling,v.
Spungious, (spundsj'-i-us), ho. sponsachtig; - stone,
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dw. bn. uitspuwend enz. -, s. (het) uitspuwen enz.;
zie SPUTTER, ow. en bw.
Sputum, (spjoe' -tuin), s. spog, speeksel, o.
Spy, (spaj), m. v. spion, bespieder, -ster, boodschapper,
opvliegend.
-ster, m. v. *-BOAT, s. (zeev.) adviesjacht, o. *- GI,ASS,
Spur, (spur), s. 1. spoor, v.; to put on one's -s, zich de
s. (verre)kijker, rn .
sporen aandoen; to set -s to, de sporen geven aan; to Spy, (spaj), bw. ]. bemerken, ontdekken, bespeuren, afobey the -, (rijsch.) naar de sporen luisteren; to win one's
luisteren, afloeren; 2. (zeev.) verkennen; to - out, op-s, zijne sporen verdienen; 2. - to, (fig.) spoorslag, m.
nemen, beloeren, bespieden. *-, ow. spionneeren, loeren;
aansporing, v. prikkel, m.; he needs no -, hij behoeft
to - into, vorschen naar. * -ING, dw. bn. bespiedend
geen aansporing; upon the - of the moment, door den
enz. * -GLASS, s. verrekijker, m. *-isM, S. (het) be-.
prikkel van het oogenblik; 3. (plant.) brand (in koren),
spieden, spionneeren enz.; zie spy, bw. en ow.
m. moederkoren; 4. spoor (van een dier), o.; 5. top, m. Squab, (skwob), s. 1. jonge duif v.; 2. kwabaal (visch), m.;
punt, v.; 6. (timm.) boogpilaar; 7. (werkt.) tand (van een
3. voetebankje, o. gepolsterde stoel, m. zitkussen;
rad); 8. (zeev.) stut, m.; -s of the bitts, steekspenen;
4. (fig.) dik on vet ventje, - vrouwtje, o. *- cTIicKEN, S.
the
has taken, het rad heeft gevat; 9. scheepsneb; 10.
kieken, o. *-PIE, s. duivenpastei, v.
(drukk.) puncteerstift, v. ; 11. (vest.) dwarsmuur, -wal, j Squab, (skwob), bn. 1. dik en vet, vleezig; 2. ongevederd,
m.; 12. (fig.) vaardigheid, voortvarendheid, v. *-CLAD, i kaal, haarloos. -, bijw, log, plomp. *-, tw. plomp!
bn. sporen dragend. * -GALL, s. (rij sch.) spoorsteek, m.;
krak ! *-, ow. - down, plomp neervallen. *-, bw.
to -, met de sporen wonden. * -GEAR. S. (stoomes.), o.
murw slaan, afranselen. *-BIsH, ('-bisj), bn. vettig, week,
tandrad, o. *- GUARD, s. buitenwacht (in den Londenschen
vleezig. -, *-BLE, (' -bul), ow. 1. krakeelen, twisten,
harrewarren, kijven; 2. (drukk.) scheef staan (van letters).
Tower), v. *- LEATHER, S. (rijsch.) spoorleder, o. *-NUT
s. (werkt.) drijfrad, o. *- ROwEL, s. spoorradertje, -rond*-BLE, (' -bul), s. krakeel, geharrewar, gekijf, o.*-BLED,
seltje, 0. * -ROYAL, S. (oudt.) zek. Eng. gouden munt, Í (skwo'-bld), bn. scheef, verschoven. *-BLER, ('-lur), m. v.
v. * -WAY, s. rijweg, m. *- WHEEL, S. (werkt.) verticaal I twister, kijver, ruziezoeker, -ster, m. v. * -BLING, dw..
bn. enz. krakeelend enz. -, s. (het) krakeelen. *-BY,
tandrad, o.
Spur, (spur), bw. 1. sporen, de sporen geven aan; 2.
(' -i), be. dik en vet.
- on, up, (fig.) aansporen, prikkelen, aanzetten; 3. over- Squad, (skwod), s. 1. (mil.) rot, detachement, o.; 2. bent, v.
Squadron,
(skwad'-run), s. 1. (mil.) eskadron (ruiterij);
haasten, bespoedigen; 4. met sporen bezetten,,van sporen I
voorzien. *-, ow. - on, zich spoeden, ijlen.
j bataillon (voetvolk); 2. (zeev.) eskader, smaldeel, o.; rear-,
achterhoede, v. *-ED, ('-und), bn. 1, in eskadrons -,
Spurge, (spurdsj), s. (plant.) wolfsmelk, v. * -FLAX, s.
2. in eskaders verdeeld.
vijfvingerkruid, o. *- LAUREL, S. (plant.) altijd groene
kelderhals, m. * -OLIVE, S. olijfboompje, o. *-woRT, S. Squalid, (skwal'-:id), bn., *-LY, bijw. vuil, morsig, onzin delijk. * -IDITY, * -NESS, s. gmv. morsigheid, onzindei
zwaardlelie, iris, v.
lijkheid, v.
Spurget, (spur'-djit), s. kwast (in hout), knoest, m
î
Spurious, (spjoe'-ri-us), bn., *-LY, bijw. 1. vervalscht; Squall, (skwol), s. 1. schreeuw, gil, uitroep, m.; 2.
- drugs, vervalschte kruiden, (ook fig.) valsch, slecht;
(zeev.) windvlaag, bui, v. rukwind, m,; a black -, een
donkere bui; a white -. een onverwachte bui; to be
2. (godg.) apocrief; 3. nagemaakt, onecht; - coin, valsch
caught in a -, door Bene bui overvallen worden; to look
geld; 4. onwettig. onecht, bastaard; - issue, onwettige
out for. -s, op de buien passen. *-, ow. I. schreeuwen,
geboorte; 5. (gen.) wild, bastaard; - flesh, tandvleesch;
- pleurisy, bastaardpleurus. *-NESS, s. gmv. 1. verbalken; 2. grienen; to - out, luid grienen. *- ER, ('-ur),
m. v. griener, schreeuwer, -ster, schreeuwleelijk, m. v.;
valsching; 2. valschheid; 3. onechtheid, v.
5 -ING, dw. bn. schreeuwend, grienend. *-Y, (' -i), bn..
Spurling, (spur'-ling), s. spiering (visch), m. 5 -LINE, S.
buiig, windig.
(zeev.) roertalie, v.
Spurn, (spurn), s. 1. schop (met den voet), m.; 2. (fig.) Squaloid, (skwee'-lojd), bn. als een haai, haaiachtig..
verachting, minachting, v. *-WATER, s. (zeev.) water Squalor, (skwee'-l.ur), s. 1. morsigheid; 2. vuilnis, v.
Squamiform, (skwem' -i- form), bn. schelp -, schubben uit de kiel, o.
vormig. *...IGEROUS, (-midsj'-ur-us), bn. schubbendragend.
Spurn, (spurn), bw. 1. schoppen (met den voet); to *...IPEN, (' -i -pen), s. visch met schubben op rug en
from, wegschoppen van; 2. (Shak.) vertrappen, plat treden;
vinnen, m.
3. - away, wegjagen; 4. (fig.) verachten, minachten,
verwerpen, verstooten; 5. met verachting bejegenen. Squamose, (skwee'-mooz), *...mors, (' -mus), bn. schubbig,
geschubd. *...ITY, (- mos' - i -ti), s. gmv. schubbigheid, v.
*-, ow. 1. (rijsch.) achteruitslaan (van paarden); 2. - at
against, braveeren, diep verachten, vernederen. *-ED, Squander, (skavan'-dur), s. verkwisting, v. *-, bw.
1. verkwisten, verdoen; don't - time, verkwist den tijd
(spurnt), dw. bn. geschopt enz.; zie SPURN. bw. en ow.
niet; 2. ondermijnen (de gezondheid); 3. (oudt.) ver *-FR, ('-ur), m. V. 1. schopper, -ster; 2. (fig.) verachter,
strooien. * -ED, ('-durd), dw. bn. verkwist. *-ER, ('-deverwerper, -ster, M. v. * -ING, dw. bn. schoppend enz.
bn.,.
rur), m. v. verkwister, m. verkwistster, v. *_p
-, s. (het) schoppen enz.; zie SPti RN, bw. en ow.
-LY, bijw. verkwistend. -, s. (het) verkwisten.
Spurney, (spur' -ni), zie sPURRY.
vierkant
m.;
2.
vierhoek,
Spurred, (spurd), dw. bn. 1. gespoord enz.; zie SPUR, Square, (skweer), s. 1. vierkant, o.
plein, (inz.) vierkant wandelperk, o.; he lires in Leicester
bw. *-, bn. 1. van sporen voorzien; 2. brandig (van
(lester) -, hij woont in Leicester-square; 3. veld (op het
koren). *...ER, ('-ur), m. 1. ruiter die d.e sporen gebruikt;
dam- of schaakbord) ; king's -, knight's -, het veld van
I
2. (fig.) aanzetter, - drijver, m.
den koning, - van het paard, (hunne plaats bij het begin
Spurrier, (spur'-ri'-ur), nr sporenmaker, m.
van het spel); to move a -, een stap doen; 4. (borduur.>
Spurring, (spur'-ing), dw. bn. sporend enz. * -, s. (het)
kussen, o.; 5. (glas - )ruit, v.; 6. (mil.) vierkant bataillon,
sporen; zie SPUR, bw.
carré,o.; 7. (zeev.) vierhoek, m.; - of the - top, soldaten Spurry, (spur' -i), s. (plant.) spurrie, v. muurkruid, o.
gat ; 8. vierkant getal, quadraat, o.; to bring into -,.
Spurt, (spurt), s. 1. uitspruiting, v.; 2. kladder (spog), m.
quadreeren; 9. (sterrenw.) afstand tusschen twee planeten,.
uitstorting, v.; 2. (fig.) ijver, m. uitboezem-ing, v. vuur,
m. viertal, o.; 10. (meetk.) winkelhaak, m.; to beout of-,
opspringen,
up,
0. *-, bw. uitspruiten. *-, ow.
niet haaksch -, niet rechthoekig zijn; shifting -, zwaai,
- spruiten, uitschieten, - storten. * -ED, ('-id), dw. bn.
verzetbare winkelhaak; 11. (bk.) zuilvlak, o.; 12. regel,m.
uitgesproten enz.; zie SPURT, bw. en ow. * -ING, dw.
regelmatigheid, orde, v.; not to keep one's - , geen regel
bn. uitspruitend enz. -, s. (het) uitspruiten enz.; zie
(in zijne zaken) in acht nemen; to be ont of the -, (fig.)
'
SPURT, bw. en ow.
buiten den haak zijn; to break the - s, den regel overSpurtle, (spur' -tul), bw. zie SPURT, bw.
treden; 13. zaak, v.; -s go, de zaken (eigenlijk de stuk Sputation, (spjoe-tee'-sjun), s. uitspuwing, v. *...IvE,
ken van het spel) staan goed; how go -s? hoe staan
(spjoe'- te -tiv), bn. spuwend.
de zaken ? 14. gelijkheid, v.; not to live on the - with,
Sputter, (sput'-ur), s. 1. spog, o.; 2. (het) stotteren; 3.
3.
1
niet op gelijken voet leven met; 15. uitgestrektheid, v.;
rumoer, geraas, o. *-, ow. 1. spuwen; 2. stotteren;
16. (oudt.) twist, m. *-, bn. vierkant; hundred feet -,
knetteren; 4. borrelen; 5. spatten (van Bene pen). f-,
honderd voet in het vierkant, honderd vierkante voeten;
- out, bw. uitspuwen. * -ED, dw. bn. (-urd), uitge('-e-rur),
*-ER,
2.rechthoekig (van lijnen enz.); 3. (timm.) haaksch; 4. (kh.)
spogen enz.; zie SPUTTER, ow. en bw.
gelijk, effen; to make matters -, de rekening vereffenen;
m. v. 1. spuwer, -ster; 2. stotteraar, -ster, m. v. * -ING,
zwamsteen, m. *...GY, ('-dsji), bn. 1. zwammerig, sponsachtig; 2. inzuigend; 3. vochtig; 4. (fig.) dronken, zat.
Spunk, (spunk), s. 1 . tondel; 2. lont, v.; 3. (plant.) paddenstoel, m.; 4. (fig.) opvliegendheid, v. *-Y, bn. driftig,

SQU.

SQU. -- S'I'A

5. (fig.) fatsoenlijk, rechtschapen; - dealings, rechtmatige
handelingen;6.waar, nauwgezet. *-BODY, * - PLAN,s.(zeev.)
gedeelte (van het schip) met rechte spanten gebouwd.
* -BUILT, * -SET, bn. vierkant gebouwd, sterk, forsch.
* -CAP, S. (zeev.) flap, m. * -COAT, s. 1.livereirok; 2. galarok, m. * -COLLAR, s. opstaande kraag, m. *_ o, s.
vierkant kruis, o. 5 -FILE, S. (zeev.) stroovijl (in stroo gewikkeld), V. *-FRAME SAW, s. schulpzaag, v. * -HIDE, S.
gelooide huid, v. * .PIANO- FORTE, s. (muz.) vierkant klavier (in tegenst. van staartstuk), o. 5 - RIGGED, bn.
(zeev.) met razeilen getuigd. *- ROOT, s. vierkantswortel, m. * -SAIL, S. (zeev.) breefok, V. -s, mv. razeilen,
0. mv. * -STERNED, bn. (zeev.) met vierkanten spiegel.
* -TOES, S. mv. (gen.) jichtpoot, m.; some rich old -,de een
of ander jichtlijder. 5 -TUCx, s. (zeev.) platte spiegel,
m. * -WASHER, S. (zeev.) drukplaat onder een bout, v.
* -YARDS,S.mv. (zeev.) rechthoekig afhangende raas,v.mv.
Square, (skweer), bw. 1. vierkant maken, - zetten; 2.
(mets. en timm.) haaksch metselen, - timmeren, - schaven;
3. (rek.) in het vierkant (quadraat) brengen; 4. meten;
5. (kh.) vereffenen (eens rekening); G. regelen, ordenen;
7. - to, evenredig maken (aan); 8. uitzetten (de
ellebogen); 9. (zeev.) vierkant zetten, verweven (de
ralijnen); to - the yards, vierkant toppen en brassen.
*-, ow. - wild, 1. passen (bij), overeenkomen (met); 2.
twisten, haspelen; 3. zich schrap zetten (tot boksen
enz.); 4. - well, gelukken, slagen. *- D, (skweerd), dw.
bn. vierkant gemaakt enz.; zie SQUARE, bw. en ow.
*-LY, bijw. passend, overeenkomstig. 5 -NESS, s. (het)
vierkante, rechthoekige, - haaksche. *- ER, ('-ur), m.
(Shak.) dwarskop, dwarsdrijver, m. *...ING, dw. bn. vierkant makend enz. -, s. 1. (het) vierkant maken; 2.
(het) vierkante; 2. - of the circle, quadratuur van den cirkel; 3. voorbereiding tot het boksen, v. *...isH, bn. vierkantig.
Squarrose, (skwer'-oos), *...ous, ('-us), bn. (plant.)
sparrig.
Squash, (skwosj), s. 1. week voorwerp. o.; Ifelt a - under
soy feet, ik voelde iets weeks onder mijne voeten; 2.
week ooft, o. kwee, v.; 3. onrijpe kern; 4. jonge peul vrucht; 5. platdrukking, v. *-,bw.platdrukken,- kneuzen.
tot pap kloppen, verbrijzelen. *- Y, bn. 1. week en nat;
2. modderig.
Squat, (skwot), s. 1. nederhurking, v.; to sit at -, neder hurken: 2. buil, v.; 3. (delfst.) tinspaath; 4. erts-ader, v.
*-, bn. 1. gehurkt; - up his hams, op de hielen zittend; 2. verscholen (in een hoekje); 3. kort en dik, ineengedrongen; a - pony, een dik ineengedrongen hitje.
*-, ow. - down, 1. nederhurken; 2. zich verbergen,
kruipen (in een hoekje); 3. zich wederrechtelijk (ergens)
nedèrzetten, - vestigen. *- TED, ('-tid), dw. nedergehurkt
enz.; zie SQUAT, OW. *-TER, ('-tur), S. hurkend -, vreesachtig dier; o. -, m. v. 1. die nederhurkt; 2. weder
onrechtmatige bezitnemer, - neemster, m. v.-rechtlijk,
*-TING, dw. bn. nederhurkend enz. -, s. (het) neder hurken enz.; zie SQUAT, s. en ow.
Squaw, (skao), v. Indiaansche (vrouw), v.
Squeak,(skwiek), s. schreeuw, gil, w. *-, ow. 1. schreeuwen, gillen, krijschen. *- F;R, ('-ur), s. mv. 1. schreeuwer
(inz. van dieren), -ster, m. v. * - ING, dw. bn. schreeuwend. -, s. 1. (het) schreeuwen; 2. schel geluid, o.
Squeal, (skwiel), ow. grienen; zie SQUALL, ow.
Squeamish,(skwiem'-isj),bn., *- iY, bijw. 1. vies; 2. licht
walgend (van iets) ; 3. kiesch, overkeurig; 4. walglijk,
misselijk. *-NEss, s. 1. viesheid; 2. spoedige walging,
misselijkheid; 3. overkeurigheid, v.; 4. (het) walglijke.
Squeasy, (skwiez'-i), bn. vies. *...INESS, s. gmv. viesheid, v.
Squeeze, (skwiez), s. 1. kneuzing; 2. drukking, v.; to
give one a -, iemand in de armen drukken; i. (hand-)
druk, m. bw. 1. kneuzen; drukken; - yourselves
a little, schuift wat bij elkander, - bijeen; to be -d to
death, doodgedrukt worden. te nauw zitten; he -d
himself into an angle, hij drukte zich in een hoek; he
-d his eyelids together, hij kneep zijne oogleden samen;
he contrived to - himself into parliawent, (fig.) hij wist
zich in het parlement te dringen; to - up, sterk drukken, - persen; 2. samendrukken, - persen; to - into a
smaller space, in een kleinere ruimte samenpersen; to out, uitpersen; to - the juice out of, het sap persen
uit; to - money out of, geld persen uit; 1 cannot any thing out of him, ik kan niets van hem krijgen.

3. drukken (de hand, in de armen enz.); 4. - through,
doordringen, zich een weg banen; 5. onderdrukken,
knevelen. *-, ow. 1. drukken, dringen; 2. - through,
doordringen. *-- D, ('-id), dw. bn. 1. gekneusd; 2. gedrukt enz. *...ING, dw. bn. 1. kneuzend; 2. drukkend
enz. --, s. 1. (liet) kneuzen; 2. (het) drukken enz.
Squelch, (skwelsj). s zware val, m. *-, bw. verbrijzelen.
Squib, (skwib), s. 1. (mil.) gezwinde lont, kleine raket, v.;
2. grap, v. zet, m.; 3. schotschrift, libel, o. *-, ow.
1. spotten, grappen; 2. hekelen. *- BING, dw. bn. 1.
spottend; 2. hekelend. *-, s. 1. (het) spotten; 2. (het)
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hekelen.

Squiggle, (skwiglc'-ghul), ow. (w. g.) den mond spoelen,

gorgelen.

Squill, (skwil), s. 1. (plant.) zeeajuin, v.; 2. (soort) zeekreeft, m.; 3. walvischluis, v.
Squinanoy, (skwin'-en -si), s. gmv. (gen.) keelontsteking, v. *- WORT. S. klierkruid, lepelblad, o.
Squinant, (skwin' -ent), S. (plant.) geurige bies, v.
Squinny, (skwin' -ni), bn. mager, tenger, schraal
Squint, (skwint), s. 1. scheeve -, scheele blik, m.; to have a
-, scheel zien; to give a - at, bekijken (iets, iem.).*-,
bn. 1. scheel; 2. loensch, mistrouwend. 5 -EYE, s. scheeloog , o. °- FYE.1D, bn. scheeloogig. -, s. (de) scheeloogige,
scheelziende. *-IFIGO, (- i-fi' gho), bn. scheel.
1 Squint, (skwint), ow. - at, 1. scheel zien; 2. loensch -,
dwars kijken; 3, (fig.) afwijken (van den rechten weg).
*-, bw. dwars bekijken, het oog scheel houden. *- TNG,
dw. bn., -Li, bijw. scheelziend. -, s. (het) scheelzien.
Squiny, (skwien'-i), ow. (Shak.) scheelzien.
Squir, (skwir), bw. werpen, slingeren.
Squiralty, (skwajr'-ul-ti). s. (ies), burgerij, burgerschap, v.
Squire, (skwajr), bn. 1. schildknaap; 2. landedelman,
jonkheer, m.; the young -, de j onker; 3. cavalier, cavalier
(eener dame), m. *...ARCFIY, 5 -iiooD, *-SHIP, s. gmv.
jonkerschap, v. landadel, m.
Squire, (skwajr). bw. 1. dienen (als schildknaap van een
ridder); 2. als cavalier aan Bene dame het hof maken.
Squireen, (skwajr'-ien). m. kale jonker, m.
Squirely, (skwajr'-li), bn. 1. jonkerachtig, ridderlijk,
een jonker -, een schildknaap passend; 2. galant, als
cavalier.
Squirm, (skwurm), bw. en ow. 1. kruipen (als een worm
enz.), zich krommen; 2. zich opwerken (met handen en
voeten). * - ING, dw. bn. 1. kruipend; 2. zich opwerkend.
Squirrel, (skwir'-il), s. eekhorentje, o.; Silesian -, Rus sisch eekhorentje. 5 -cIS1i, s. zeebaars (visch), m. * -HUNT,
s. eekhorenjacht, s.
Squirt, (skwurt), s. 1. spuit; 2. klisteer(spuit), v.;
3. waterstraal; 4 (fig.) kwast, gek, m.* -,bij w.bespuiten.
*-, ow. spuiten, uitschieten, uitspringen. *- ED, ('-id),
dw. bn. gespoten. 5 -ica, ('-ur), m. v. 1. spuiter, -ster;
2. lavement-zetter, -zetster, m. v. * -ING, dw. bn. 1. spuitend; 2. uitschietend; - cucumber, (plant.) sappenschietende meloen.
Squitch, (skwitsj), *-(SRASS, 5. (plant.) liondsgras, o.
Squitter, (skwit'-ur), s. tinasch, v. tinschuim, o.
Stab, (steb), S. 1. stoot, steek; 2. (fig.) doodelijke slag;
3. listige -, booze trek, m. f-, bw. 1. doorsteken, doorboren (met een dolk enz.); to - a peisoc to (in) the
heart, iemands hart doorborend (ook fig.) doodelijk treffen;
he has been -bed, hij is doodgestoken; 2. bezwalken,
schandvlekken; 3. iemands goeden naam benadeelen,
aal -, paling steken. *-, ow. - at, steken (naar). *-BED,
('-id), dw. bn. doorstoken enz.; zie STAB, bw. on ow.
*_BER, ('-ur), m. v. 1. die doorsteekt, - wondt enz.; 2.
moordenaar, - ster, m. V.; 3. (zeilm.) driekante els, v.
*-BING, dw. bn., -LY, bijw. 1. doorstekend enz.; 2.
sluipmoordend. -, s. 1. (het) doorsteken enz.; zie STAB,
bw. en ow.: 2. degenstoot, dolksteek, m.
Stabiliment, (ste- bil' -i- ment). s. 1. steun, m.; 2. bevestiging, v. *...BIL1TATB. (- bil' -i-tet), bw. vastmaken, bevestigen. *...BILITY. (- bil' -i-ti), s. (les) 1. vastheid, v.; 2. (fig.)
duur, m.; 3, standvastigheid, onwrikbaarheid; 4. (kh.)
soliditeit, v.
Stable, (stee'-bul), bn. 1. vast; 2. (fig.) duurzaam, standvastig; - principles, vaste beginselen; 3. houdbaar.
Stable, (stee'-bul), s. stal. m.: livery -s, stal voor huur paarden; _-/ugean -s, (fab.) de stallen van Augias.
a -BRM), bn. in den stal opgevoed; (fig.) gemeen, 5-BoY,m.

de
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STA.

STA.

diligence, v. -MAN, -DIVER, m. 1. koetsier eener dilistaljongen, m. *- DOOIt, S. staldeur, v.; where the steed is
gence; 2. postiljon, m. *- DIRECTIONS, S. mv. toonelstolen shut the -, (spr.) den put dempen als het kalf
*-PAIL,
reglementen,
stalknecht,
s.
!
-verordeningen, o. v. mv. *-HORSE, s.
*-MAN,
m.
m.
verdronken is.
stalemmer, m. *-RooM, S. stalhok, o. *- STAND, S. ' postpaard, o. *-(COACH) OFFICE, S. 1. posthuis; 2.
0.
. 2.
,)
1. (fig.) wachtplaats (in 5drama, 0.; 2. too eelsp elkun t, v.
t 1plaats, ) v. -erf, o.
s. 1. tooneelstuk,, G
ding van eenwi
wilddief, v.
ding
*-PLAYER, m. v. tooneelspeler, m. -speelster, v.
Stable, (stee'-bul), bw. stallen (vee, paarden). *-, ow.
*-PItACTJCE,
s. tooneel-routine, V. * -WAGGON, S.
huizen, wonen (van dieren). * -D, ('-buld), dw. bn. gevracht-, pakwagen, m. 5 -WRITER, m v. tooneelschrijver,
stald.
m. - schrijfster, v.
Stableness, (stee'-bl-nes), s. vastheid, v.; Zie STABILITY.
Stabling, (stee'-bling), dw. bn. stallend enz. *-,s.1. (het) Stage, (stcedsj), 1. openlijk vertoonen; 2. ten tooneele
stallen enz.; 2. stalling, v.; 3. stallen, m. mv.
1 voeren. -, ow. per post -, met de diligence rijden.
Stagely, (steedsj'-e-li), bn. tooneelmatig,
Stablish, (steb'-lisj), bw. zie ESTABLISH.
•
Stager, (steedsj'-ur), m. v. 1. tooneelspeler, - speelster,
Stably, (stee'-bli), bijw. zie STABLE, bn.
m. v.; 2. ervaren persoon, doortrapte vos, m. *-Y,
Stabulation, (ste-bjoe-lee'-sjun), s. stalling. v.
staketsel,
paalwerk,
o.
('-i), s. (ies), tooneelmatige voorstelling, v.; 2. tooneel,
s.
(mil.)
(stek-kee'-do),
Staccado,
o. (do) planken, v. mv.
Staccato, (stek-kaa'-to), bijw. (muz.) kort afgebroken,
staccato.
Staggard, (stegh'-urd), s. (jag.) vierjarig hert, o.
Stack, (stek), s. 1. stapel, vadem (hout); 2. opper; 3. hooi- Stagger, (stegh'-ur), ow. 1. wankelen, waggelen; he -ed
to his feet, hij rees wankelend overeind; to - heavily
rook, m. mijt; 4. rij, v.; 4. schoorsteen (buiten het
along, met moeite voortstrompelen; 2. (fig.) wankelen:
een bos
dak), M. *- -BAND, * -BELT, s. band -, touw
wijken, zakken; the enemy -ed, de vijand deinsde achstroo), m. o. *-wooD, S. vademhout, o. *-YARD, S.
teruit; 3. aarzelen, weifelen. *-, bw. 1. doen wankelen,
1. erf (eener hoeve), o.; 2. mestvaalt, v.
Stack, (stek), bw. i. opperen (hooi); 2. opstapelen (hout, ! schokken (ook fig.); the question did - me, de vraag
kogels enz.). * -ED, (stekt), dw. bn. 1. geopperd; 2. opge- deed mij peinzen, - bracht mij van mijn stuk. * -ED,
dw. bn. gewankeld, geschokt enz.; zie STAGGER, ow. en
stapeld. *-I- G, dw. bn. 1. opperend; 2. opstapelend. -,
bw. *-ER, ('-ur), m. v. 1. (de) wankelende; 2. weifelaar,
s. (het) opstapelen. * -ING •STAGE, s. hooi- steiger, in.
-ster, m. v. * -ING, dw. bn., -LY, bijw. wankelend
Stacte, (stek'-ti), s. (apoth.) mirrevet, o. gein, hars, v.
enz.; - news, angstwekkende tijdingen; - thoughts, droeStaddle, (sted'-nl), s. 1. paalwerk, o.; 2. stut, paal, boom, m.;
vige gedachten. -, s. 1. (het) wankelen enz.; Zie STAGGER;
3. onderlaag; 4 kruk, schraag, v.; 5. litteeken; 6. band2. aarzeling, weifeling, v.
rijs, -riet, o. *-RooF, s. (landb.) schelfdak (voor het
Staggerwort, (stegh'-ur-wurt), s. (plant.) Jacobs-worhooi). o.
tel, m.
Staddle, (sted'-ul), bn. 1. stutten (met paalwerk), schragen;
2. jong hout laten staan (bij het vellen). *...ING, dw. bn. Staggers, (stegh'-urs), S. mv. duizeligheiá (eens paardenziekte), v.
stuttend enz. -, s. (het) stutten enz.; zie STADDLE, bw.
Stade, (steed), STADIUM, (stee'-di-um), s. stadium (oud- Staging, (steedsj'-ing), dw. bn. openlijk vertoonend.
*-, s. 1. (het) openlijk vertoonen; 2. diligence-onderGriekse1Ie mijl = 607 Eng voet = 182 meter ong.), m.
neming; 3. stelling, stellage, v. steiger, m.
Stadtholder, (stet-hoold'-ur), m stadhouder (der voormalige zeven Nederl. provinciën), m. *-ATE, ('-et), Stagirite, (stedsj'-ir-ajt), m. Stagyriet (bijnaam van
Aristoteles, die geboren was te Stagyra), m.
*-SHIP, s. stadhouderschap, o.
Staff, (stef). s(mv.staves en staffs), 1. staf, stok, m.; 1 Stagnancy, (stegh-nun'-si), s. stilstand, m. stremming,
pike -, stok met ijzeren punt; pilgrim's -, pelgrims- !
v. *...NANT, (stegh'-aunt), bn., -LY, bijw. 1. stilstaand,
staf; quarter . -, stok met twee einden; 2. bisschops-, ' gestremd; 2. (kh.) flauw; 3. sluimerend, werkeloos.
*...HATE, ('-net), ow. stilstaan, gestremd zijn. *...NATION,
maarschalksstaf; 3 (fig.) stut, steun, stok; the boy was
(-nee'sjun), s. 1. stilstand, m. stremming; 2. (kh.)
the - of my age, de knaap was de steun van mijnen
flauwheid, v.
ouderdom; 4. (zeev.) vlaggestok, m.; top-mast -, flag -,
fore
-,
hoekinstrugraadboog.
•
Staid, (steed), s-t. stond. *-, dw. gestaan enz.; zie STAY.
trommelstok; cross -,
*-, bn. bedaard, ernstig. *-NEss, s. gmv. bedaardheid, v.
ment: 5. (zeev.) maatlat, v.; 6. (mil. en zeev.) staf, etaternst, m.
major, m.; 7: (muz.) blad met notenbalken; 8. couplet, o.
m.;
katheter,
sondeernaald,
v.
(steen), s. vlek, v. smet, m. (ook fig.); to get
(heelk.)
9.
Stain,
stanza;
(take)out a -, een vlek -, (fig.) een smet uitwisschen;
10. (fig.) macht, v. recht, o. ° -ANGLE, s. (bk.) hoekijzer, o.
A-OFFICER, S. (mil.) stafofficier, m. *-SNAKE, S. stokto contract a -, zich bezoedelen; 2. schandvlek, v.
slang, v. * -TREE, S. (plant.) kruisdoorn, -heester, m. I smaad, m. schande; 3. kleur, tint, v.; 4. lichte smaak
(van), m. °-, bw. 1. bevlekken, besmetten; 2. schand-WOOD, s. (kuip.) vathout, duigenhout, o.
vlekken; 3. bezwalken, hoonen; 4. verven (glas), schil Staffish, (stef'-isj), bn. 1. stijf; 2. barsch.
deren; -ed cotton, geverfd -, gekleurd katoen; -ed
Staffer, (stef'-ur), m. stafdrager, staffer, in.
paper, gekleurd -, gemarmerd papier; -ed glass, geStafford, (stef'-urd), s (aardr.) Stafford (Engeland), o.
Stag, (stegh), s. 1 hert, o.; 2. ijzeren staaf, v. ; 3. i kleurd -, beschilderd glas; 5. met kleuren drukken -, branschaamteloos vrouwspersoon, o. *-BEETLE, * -FLY, S. den. *-En, dw. bn. gevlekt enz.; zie STAIN, bw. * -ER,('-ur),
schalebijter (insect), M. *-EVIL, S. (veearts.) tandziekte
m. V. 1. bevlekken; -ster, besmetter; -ster (ook fig.), m.
v.; 2. verver, schilder, m.; paper -, fabrikant van geder herten, v. *-'S HORN-TREE, s (plant ) sumak, m
kleurd papier. * -ING, dw. bn. bevlekkend enz. -, s.
* -HOCTND, S. windhond, groote jachthond, m. *-woRM,
1. (het) bevlekken enz.; Zie STAIN,bw.; 2. vervaardiging van
s. ingewandsworm (der herten enz.), m.
gekleurd papier enz. v.; 3. (schild.) koloriet, o.; 4. kleurenStage, (steedsj), S. 1. steiger, m. stelling; 2. stellage, v.;
to
come
on
m.;
schouwburg,
druk, m. *-LEss, bn. vlekkeloos, onbesmet, zuiver
3. tooneel, o. schouwplaats, v.
ook (fig.). * -LESSNESS, S. vlekkeloosheid, v.
(upon) the -, het tooneel betreden, ten tooneele verschijnen; to go on the -, tooneelspeler worden; to go off Stair, (steer), s. 1. trede (van een trap), v.; flight of -s,
gaan,
pair of -s, trap. *-s, mv. trap, v. bordes, o.; above -,
the -, to leave the -, to quit the -, van het tooneel
up -, boven, de trap op; below -, down -, beneden,
het tooneel verlaten (ook fig.); all the world is a -,
de trap af ; to come up -, opstijgen ; one pair of -,
(Shak.)
wereld is een speeltooneel; 4. kamp met
een verdieping (hoog); to live up two pair of -, op de
plaats, renbaan; 5. pleisterplaats, v.; by short -s,
tweede verdieping wonen; back -, achtertrap; back kleine dag_ eizen; 6. tijdperk, o. tussehenpoos, -trap, v.;
influence, (fig.) hofintrigen. *_CASE,s. 1. trap, v.;
by easy -s, met kleine tusschenpnozen, -overgangen;
private -, verborgen trap; winding -, wenteltrap; grand
the last - of consumption, het laatste stadium der tering;
-, eeretrap: 2. (timm.) trapkast, v.'-HEAD, S. 1. trapthe several -s of life, de verschillende trappen van het
portaal; 2. bovenste van den trap, o. 5 -$oD, S. (trap-)
leven; life mid's -, 's levens midden-tijdperk; 7. postwalooperroede, v.
gen,m. diligence,v.; the nine o'clock -,de dhigence die ten
negen ure vertrekt; by the -,per diligence;to go by the mar- Staith, (steeth), s. 1. losse brug, v. overloop, m.; 2..
loopplank; 3. kolenmarkt, v.
rowbone -,te voet gaan; 8. industrieele uitvinding;9.(zeev.)
stelling, v.; bating -, timmervlot; 10. (stoomw.) loop- Stake, (steek), s. 1. paal, stijl, post; 2. (zeev.; meerpaal, m.;
3. kalfaatijzer, handaanbeeld, o.; 4. sport, v.; 5. schandplank boven de machine, v.; 11. (schild,) wrijfsteen, m.
paal, m. (fig.) schavot, o.; 6. brandstapel, m. houtmijt,
*-Box, s. tooneel-loge, v. *-COACH, S. postwagen, m.
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v.; to perish at the -, levend verbrand worden, den marteldood sterven; 7. (spel) inzet; to pay one's -, zijnen
inzet (inleg) betalen; to draw -s, den inleg terugnemen;
to sweep -s, het spel -, den pot winnen; to be at -, (fig.)
op het spel staan; you had nothing at - in it, gij gingt
er niets bij te verliezen; to be at one's last -, zijnen laatsten penning wagen, - verspelen; those who have the deepest
- in the issue, zij die het meeste belang bij den uitslag
hebben; 8. gewicht, o. invloed, m.; a man of such -, een
man van zulk een invloed; 8. eerst ontbijt, hapje, o.
* -HEAD, s. (touwsl.) lijnplank, v. *- IIOLDER, m. bewaar
der van den inzet (bij weddenschappen), m. *- POSTS, s.
mv. (zeev.) mikken, v. mv.
Stake, (steek), bw. 1. ompalen; 2. steunen, stutten (met
palen); 3. afzetten; 4. rammeien (met een paal); 5.
punten (tot een paal); 6. (spel) inzetten, inleggen; I
would - my life out, ik zou er mijn leven onder durven
verwedden; 7. wagen; to - one's life on the success, zijn
leven wagen om (de zaak) te doen gelukken. *- D,
(steekd.) dw. ba. ompaald enz.; zie STAKE, bw. *...ING,
dw. ba. ompalend enz. -, s. (het) ompalen enz.; zie
STAKE, bw.
Stalactie, (ste-lek'-tik), * - AL, ('-ul), bn. dropsteenachtig; - spar, vezelige kalksteen; - stone, dropsteen.
5 ...TIFOE.M, * ...TITIFORM, ba. dropsteen-, ijskegelvormig.
Stalactite, (ste -lek'-tajt), s. (delfst.) dropsteen, m.
*...TITIC, (-tit'-ik), ba. dropsteenachtig.
Stalagmite, (ste-legh'-majt), s. (delfst.) tepelvormige
dropsteen, m. * ... MITIC, (-mit'-ik), -ALLY, ('-e-li), bij w.
stalagmietisch.
Stalder, (staol' -dur), S. schraag, bierstelling, v.
Stale, (steel), ba., * - LY, bij w. 1. oud, verouderd; 2. ouderwetsch, versleten; 3. verschaald, zuur (van bier); 4.
oudbakken (brood enz.); 5. (fig.) afgezaagd; - joke,
flauwe scherts. *-, s. 1. lokaas, o.; 2. steel, m. schacht,
v. handvatsel, o.; 3. sport, trede; 4. pis (van dieren) v.;
5. (schaaks.) pat, 0.; 6. Zie STALKING-HORSE.
Stale, (steel), bw. verslijten, doen veranderen. *-, ow.
1. pissen (van dieren); 2. stallen.
Stalemate, (steel'-meet), s. (schaaks.) pat, o. *-, bw.
pat zetten.
Staleness, (steel'-nes), s. 1. ouderdom, m.; 2. (het) verouderde, versletene; 3. verschaaldheid, v.; 4. (het) ver
oudbakkene; 5. laf-, flauwheid, v.
-flenst,
Stalk, (staok), s. 1. (plant.) steel, stengel, m.; to be on
the -, op den stengel staan; 2. bladsteel, m.; 3. schacht
(eener pen); 4. koolstronk, v.; 5. tabakssteel, m.;
6. (fig.) trotsche -, deftige gang, m. *--, ow. 1. deftig -,
statig stappen; to - about, als een pauw loopen;
2. sluipen (op de teenen); 3. loeren. *- ED, (staokt), dw.
bn. statig gestapt enz.; Zie STALK, ow. -, ba. met een
steel, - stengel. *- ER, ('-ur), m. v. die statig stapt.
-, S. 1. (fig.) pauwin, v.; 2. (soort) groot vischnet, o.
Stalking, (staok'-ing), dw. bn. statig stappend. *-, s.
1. (het) statig stappen enz.; zie STALK, ow.; 2. loerende
jacht, v. * -HEDGE, s. sluiphegge, v. 5 - HORSE, s. 1. jachtpaard (soms van hout, waarachter de jager zich verbergt
om te loeren); 2. (fig.) masker, voorwendsel, o.
Stalkless, (staok' -les), ba. stengelloos.
Stalky, (staok'-i), bn. 1. stengelachtig; 2. hard als een steel.
Stall, (staol), s. 1. stal, m.; 2. stalletje, kraampje, o. uitstalling, v.; 3. pothuis, o.; 4. slagersbank, v.; 5. zadeltuig,o.;
6. koorstoel, m. afgezonderde zitplaats, stalle (in den
schouwburg enz.); 7. domheersbank, v. K -BOAT, S.
bootje, sloepje, 0. 5 -FED, ba. in den stal grootgebracht, - opgevoed. *FEED, bw. in een stal vetmesten.
-ING, dw. vetmestend. -, s. (het) vetmesten. *- FOOD, s.
beestenvoeder, o. * -KEEPER, in. marktverkooper, -kramer, m. * -MONEY, S. marktgeld, o. *- WART, ba. zie
STALWORT.

Stall, (staol), bw. 1. stallen; 2. op stal brengen, onderbrengen; 3. mesten, voederen; 4. Zie INSTALL. *-, ow.
1. stallen, liggen, wonen; 2. hakken. *- ED, (staold),
dw. bn. gestald enz.; zie STALL. -, bn. met stalletjes;
2. met stalles.
Stallage, (staol-idsj), s. 1. stalgeld; 2. marktgeld, o.;
3. (oudt.) stalmest, koedrek, m. *...ATION, (-ee'-sjun), s.
inhuldiging, v. 5 ...ING, dw. bn. stallend enz. -, s. (het)
stallen.
Stallion, (stel' jun), s. hengst, m.
Stalwort, (stel' -oeërt), *...WORTH, ('-oeürth), bn. kloek,
krachtig, stevig, dapper.
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Stam, (stem), s. stam, steel, m. *-wooD, s. stamhout, o.
wortels, m. mv.
Stamen, (stee'-msn), s. (me. stamina en stamens), 1. stofvezeltje, o.; 2. oorspronkelijke -. vaste stof, v. ondeelbaar
atoom, o.; 3. (plant.) helmstijltje, o. *-D, ('-mind), bn.
(plant.) met helmstijltjes.
Stamin, (stee' -min), s. (kh.) stamijn (lichte wollen stof), V.
Stamina, (stem'-i-ne), mv. zie STAMEN.
Staminal, (stem'-in-ul), ba. (plant.) tot helmstijltjes behoorend. *...ATE, ('-et), bn. van helmstijltjes voorzien.
*...Eons, (-min'-i-us), bn. uit helmstijltjes bestaand,
met helmstijltjes. *...IFEROUS, (- if'-e-rus), ba. helmstijltjes
dragend. '
Starmnmel, (stem'-il), s. 1. (het) bleekrood, kastanjebruin;
2. (kh.) stamijn (stof), v.
Stammer, (stem- ar), ow. en bw. stamelen, stotteren;.
to -over, through, uit -, doorstamelen. -ED, ('-urd),
dw. ba. gestameld. *- ER, ('-ur), m. v. stamelaar, ste *teraar, -ster, m. v. *ING d w. bn., -LY, bij w. stamelend.
-, S. (het) stamelen.
Stamp, (stemp), s. 1. trap (met den voet); 2. stempel;
3. muntslag, m.; 4. afdruksel, merk, o.; 5. zegel, o.;
6. zegel (gezegeld papier), o.; post (of fice)-, postzegel;
bill -, wisselzegel; receipt -, quitantiezegel; paper -,
dagbladzegel; 7. keur (van goud en zilver), v.; 8. (fig.)
stempel; to bear the - of genius, den stempel van het
genie dragen; to be of the right -, van den echten
stempel zijn; 9. soort, v. rang, m.; a man of this -, een
man van dien stempel; 10. stamper (van een vijzel), m.
* -ACT, S. Zegelwet, V. 5 -DUTY, 5 -TAX, S. zegelrecht, o.
-belasting, v. * -OFFICE, s. zegelkantoor, o. 5 -ROOM, s.
keurkamer, v.
Stamp, (stomp), bw. 1. stampen, trappen; to - one's
foot, met den voet trappen; to - the floor, op den vloer
stampen, - trappen; 2. stempelen; 3. (munt) slaan, manten; 4. zegelen, zegels aanhechten: 5. keuren, controleeren (goud of zilver); 6. ijken (maten en gewichten);
7. (fig.) griffelen, graveergin, inprenten, stempelen; his
manners - him a gentleman, zijne manieren stempelen
hem tot edelman. *-, ow. 1. trampelen; 2. - upon.
trappen, schoppen. 5 -ED, (stempt), dw. ba. 1. gestampt,
enz. zie STAMP; 2. bn. gezegeld; 3.gekeurd. *- ER, ('-ur), s.
1. stamper (van een vijzel); 2. stempel; 3. stempelaar,
m. 5 -ING, dw. bn. stampend enz. -, s. (het) stampen
enz. -HAMMER, s. groote ijzeren hamer, m. -MILL, S.
stampmolen, m.
Stempede, (stem'-pied), s. plotselinge schrik van dieren
(inz. van hoornvee), m.
Stanch, (staantsj), ba., *-, bij w. 1. sterk, stevig, solide;
2. kloek, ijverig, standvastig, troaw; a - friend, een
trouwe vriend; 3.(jag.) zeker. *--BLOOD, s.(plant.)salomonszegel, m. * -HOUND, s. (jag.) goede speurhond,m. *_ROGUE,
m. aartsschelm.
Stanch, (staantsj), bw. 1. stelpen, stillen (bloed); 2. verbinden. *-, ow. stilstaan, niet meer vloeien. *- EV,
(staantsjt), dw. ba. 1. gestelpt; 2. verbonden. *- ER, ('-ur).
m. v. 1. (bloed)stelper, -ster; 2. verbinder, -ster (van
wonden), m. V. 5 -ING, dw. bn. stelpend ene. -, s.
(het) stelpen (van bloed) enz.
Stanchion, (sten' -sjun), s. 1. stut; 2. (zeev.) standvink;
3. schepter, m.; - of the entering ropes, valreepsschepter;
- of the netting, versehansings-ijzer; -s of the top, marsschepters; -s of the hold, ruimstallen; 4. (stoomw.) -s,
ijzeren doelen van het geraamte.
Stanchless, (staantsj'-less), ba. onstelpbaar, niet te stil.
len (van bloed). *...NESS, S. 1. sterkte, stevigheid, vastheid; 2. deugdzaamheid, soliditeit, v.
Stand, (stond), 1. plaats, v.; to take one's -, iemands
1 plaats innemen; keep your -, behoud uwe plaats, blijf
waar gij zijt; to maintain one's -, zijne plaats blijven
behouden, - handhaven; 2. standplaats(voor rijtuigen enz.),
v.; 3. stander, steun, stut, m.; (stoomw.) support, o. leun spaan, v.; 4. bakje, o;; decanter -, flessehenbakj e, liquor -,
likeur-stel, likeurbakje; clock - voetstuk eener pendule;
fruit -, fruitbak, -schaal; umbrella -, parapluiestander;
flower --, bloemenbak; wash -, hand ---, waschtafeltje;
' 5. het staan; 6. stilstand, m. pauze, halt, v.; to make a -,
stilstaan, pauseeren: to come to a -, tot staan komen,
1 liet. keerpunt bereiken; to put to a -, tot staan brengen;
finding his science at a -, ziende dat zijne wetenschap
niet verder reikte; 7. rang, m. stelling, v.; 8. opstand, m.
verzet, o.; to make a firm -, zich duchtig verzetten:
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they could make no - against him, zij konden zich tegen
hem niet verzetten; 9. bezwaar, o. moeielijkheid, ver
to be at a -, niet verder kunnen; 10. (fig.)-legnhid,v.;
stilstand, m. stagnatie, v.; 11. (mil.) - of arms, stel
wapenen; - of colors, stel vaandels; - of fire-irons,
stel bluschmiddelen; a - of pitch, 200 tot 300 pond pek; 12.
(boekdr.) (soort) kloeke letter, v. *-CROP, s. (soort) wormkruid,o . * -FAST, S . (mil.) steunpunt, s.*-PIPE, S. (stoomw.)
stapel-voedingspijp, v. * -POINT, S . standpunt, o. * -STILL,
S. (het) stilstaan, - haltmaken; for which the greatest
spirits are sometimes at a -, voor welke de grootste
geniën soms verbluft staan. *- UP, bn. 1. overeind,
stijf; 2. eerlijk; a fair -fight, een eerlijke strijd.
Stand, (stend), ow. (onr. vt en vdw. stood), 1. staan;
some were sitting, some were -ing, eenigen zaten, anderen stonden; to - alone, alleen staan; while Jam able
to -, zoolang ik mij kan overeind houden: while -s
the Colyceum, Rome shall -, zoo lang het Colyseum staat,
staat Rome; (fig.) to - or fall, staan of vallen; 2. zich overeind -, zich staande houden; he was so drunk he could
not -, hij was zoo dronken dat hij niet op zijne beenen
kon staan; 3. zich bevinden, aanwezig zijn, liggen; a
pair of boots stood at the door, een paar laarzen stond
voor de deur; the glass stood before hing, het glas stond
voor hem; there - s the monarch of the woods, daar staat
de vorst der wouden; there stood the Pyrenean mountains,
daar lagen de Pyreneesche bergen: where stood the hearthstone of the hall, waar de schoorsteenhaard van de
zaal zich bevond; 4. zich plaatsen. zich zetten; - there,
stel -, plaats u daar; to - on tiptoe, zich op zijne teenen ver
to - on one's head, zich op zijn hoofd zetten; op-hefn;
het hoofd staan; to - edgeways, zich op zijde schuiven;
zich dwars plaatsen; 5. zijn, zich vertoonen, blijven; as the
case -s, zoo als de zaak nu is; as matters - , zoo als de
zaken staan; how does our account - ? hoe staat (het met)
onze rekening ? does the bargain -? gaat de koop door ?
to - first, second, de eerste -, de tweede (in rang)
zijn; to - next in succession, het eerst moeten opvolgen;
to - good in law, gerechtigd zijn; to - still, stilstaan;
werkeloos blijven; to - fast, firm, zich vast op de
beenen houden; (fig.) volhouden, bij zijn stuk blijven;
to - neuter, onzijdig blijven; that horse -s fifteen hands
high, dat baard is vijftien handbreedten (palm) hoog;
the name of William stood high, hoog stond Willems naam
aangeschreven;itstood not safewith him,het stond niet veilig
(niet zeker) met hem; to - aloof, zich op zijde -, zich
verwijderd houden (ook fig.); to - alone, alleen zijn, (ook
fig.) de eenige zijn, alleen staan: to - together, te zamen
houden, to -- fair for, kans hebben te verkrijgen; to shilly shally, besluiteloos -, onbeslist zijn; he was -ing
there, daar stond hij: don't laughing there, sta daar
niet zoo te lachen; to - loitering in the streets, op straat
lanterfanten; to - lingering, kwijnend -, vadzig staan te
kijken; it -s agreed, er is bepaald, - overeengekomen; to
- corrected, bekennen dat men ongelijk heeft; to - affected towards, geneigd zijn jegens; this strangers- amazed
at, daarover staan deze vreemdelingen verwonderd; I assured, ik houd mij verzekerd; he -s condemned for,
hij is veroordeeld wegens; o - godmother to, als peettante staan bij; to - a calm spectator of, een bedaard
aanschouwer zijn van; to - surety, borg blijven; to sentry, sentinel, op schildwacht staan; - at ease! (mil.)
plaats rust ! to - in awe of, bevreesd zijn voor; to - in
need of, benoodigd zijn, noodig hebben, behoefte hebben
aan; this stood him in the more stead, as, dit was te nuttiger
voor hem, daar; to - in one's own light, zich zelven benadeden; to - on the alert, op den uitkijk staan; to - on one's
rights, op zijn recht staan; to - upon ceremony, plichtplegingen maken; it -s upon my credit, mijn krediet is
er mede gemoeid; it -s on my credit, ik ben er voor
gecrediteerd; it -s to reason, het is buiten kijf; 6. blijven,
stilstaan, duren; let the tea -, laat de thee trekken;
the clock - s, de klok staat stil; - and deliver ! sta!
de beurs of het leven ! - or you are a dead man, sta, of
gij zijt des doods ! - not to discourse, sta niet te redeneeren; sun, - thou still! (Bijb.) zon, sta stil! how long
will this government -? hoe lang zal die regeering duren?
as long as the world shall -, zoo lang de wereld zal bestaan; this color will not -, die kleur zal niet duren (houden); 7. weerstaan, stand houden; 8. (kaarts.) blijven, passen; 9. (zeev.) wenden, houden (naar); howdoesthatship -,
hoe stuwt dat schip; -ing masts, masten; to - clear

of the cable! uit den ketting! 10. (met voorzetsels en
l ij woorden), to - about, (bijw.) in den omtrek blijven;
to - about, (voorz.) er bij -, rondom blijven, er om heen
staan; to - against, wederstand bieden; to - away from,.
zich verwijderen van; (zeev ) jagen; to - back, achterblijven, wijken, deinzen; to - by, (bijw ) in de nabijheid
blijven, gereed staan, er naast staan, bijwonen; (zeev.)
- by the topsail halliards! klaar bij de marsen vallen!
- by the bower! klaar bij het anker! - by! (stoomw.)
klaar bij de machine! to - by, (voorz.) bijstaan, helpen;
zich houden aan; to - by one's self, alleen -, op zich
zelven staan; to - for, vertegenwoordigen; beteekenen,
beduiden; trachten -, staan naar, bejagen (een post enz.);
opkomen (voor); zich scharen aan de zijde van; (zeev.)
wenden; to - for the offing, den boeg naar zee wenden;
to - forth, zich voorop plaatsen, naderen, voorwaarts
komen, zich vertoonen; to - from, zich verwijderen;
to - in, in-, binnengaan; kosten, te staan komen op;
(zeev.) sturen in (den wal enz.); to - off, zich verwijderd -, schuil houden, niet toetreden (ook fig ); to - off
and on, niet weten wat te doen; (zeev.) uit en in den
wal leggen, laveeren; to - off to sea, naar zee sturen;
to - on the course,

een opgegeven koers sturen;

we

stood on, wij zeilden verder; to - on the same stack, over
denzelfden boeg liggen; to - out, uitsteken; to - out
from it given lice, zich van de aangewezen richting ver
to -- out, uit -, doorstaan, volhouden; (zeev.)-wijdern;
het ruime sop kiezen; to - over, overgegeven zijn;
to - to, volharden in, zich houden aan; verdedigen;
ondersteunen; meedoen, instemmen met; zich-goed houden; blijven (onder de wapenen enz.); het geweerpresenteeren; doorstaan (het vuur); (zeev.) sturen naar; to under. zijn -, staan onder; - from under.' (zeev.) van
onderen! to - up, opstaan. overeind -, rechtop staan;
to -- up against, zich verzetten tegen; verdragen,
verduren; to - upon, betreffen, aangaan; (zeev.) koersen
(bij den wind enz.), koers sturen; to - with, overeen
geschikt zijn (voor).
-koment,
Stand, (stend), bw. 1. (overeind) zetten, stellen, plaatsen; 2. to - out, uit -, doorstaan, verdragen, ondergaan;
this is more them I can -, dit is meer dan ik verdragen
kan; 3. bestrijden (uitgaven, kosten enz ); to - a dinner,
een diner betalen ; to - a glass round, een glas (wijn)
voor allen betalen, alleen op een glas (wijn) onthalen;

he will - something handsome, hij zal ons iets fraais
geven, - ons rijk onthalen; to - treat. trakteeren; 4. ondergaan, doorstaan; to - trial, the examination, the test, het
examen doorstaan, er doorkomen, een proef ondergaan;
bid hii^c - the,jodlgment, zeg hem dat hij zich aan het vonnis
moet onderwerpen; to - the best chance for happiness,
alle kans op voorspoed hebben; to - chance, kans hebben,
- ioopen; 5. weerstaan, doorstaan; none durst - him,
niemand durfde hem weerstaan; this color will not washing, die kleur kan niet tegen het wasschen, - blijft
niet; 6. handhaven: to - one's ground, zijn verkregen
voordeel handhaven (ook fig.).
Standard. (stand'-urd), s. 1. standaard, m vaandel, o.
banier; 2. ijkmaat; 3 keur (van goud en zilver),
contrc►le, v. gehalte (van metaal), o.; 4. bestendige (gelds)
waarde, v ; - of coin, muntvoet, vaste valuta; 5. model,
maatstaf, m (fig.) type; 6. boom (in de open lucht), m.; 7.
steunij zer; - of' the bitts, (zeev.) betingknie; tent -, tentsteel; 8. merkpaal; 9 pijler (eenerkoets) m. *-BEARER,.
m. vaandeldrager, vaandrig, m.
Standard, (stend'-urd), bn. tot voorbeeld -, tot model -, tot
regel dienend; the - reply, (fig.) het geijkte antwoord;
the - novelists, de toongevende romanschrijvers. *-ENGIt ies, s. mv (stoomw.) draagbare machines. * -GOLD, * -SILVER, S. standaardgoud, -zilver,o in (Engeland: voor goud
van 22 karaat fijn, voor zilver van 222 penny- of denierweights fijn) * -LEVER, s (stoomw) reguleerende hef
regelende -, standaardprijs, m.-bom,°PRICEs
* -WEIGHT, s. normaalgewicht, o. *-woahs, s. mv. klas
werken, modellen, o. mv.
-siek
Standard, (stend-urd), bw. onder een standaard (gewicht,
munt enz.) brengen, reguleeren.
Standel,(stend'-il), s oude boom(die lang gestaan heeft), m.
Stander, (stend'-ur), m. v. 1. de (overeind) staande, m. v.;
old -. oude klant, - vriend; 2. s. oude boom (die lang gestaan heeft), m. *-BY, m. v. (mv. standers-by), omstander,
m. aanwezige, toeschouwer, - ster, m. v. *- GRASS, S.
(plant.) standelkruid, o.
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Standing, (stend'-ing), dw. bn. staand enz. *-, bu.
1. blijvend, voortdurend, bestendig; 2. vast, echt (van
kleur); 3. gewoon, vast, onveranderlijk; 4. te veld staand;
5. stilstaand (water enz.); 6. vaststaand,stevig. * -BACKSTAG, S. (zeev.) staande pardoen, m. *-BED, s. ledikant,
bed met pijlers, o. *-BOWL, s. roemer, m. staand wijnglas, '
0. *-PART, s. (zeev.) staande part, V. 5 -PLACE, S. 1. standplaats; 2. staanplaats, v. * -RIGGING, S. (zeev.) staand :
tuig, o. *-Room, s. schenk-, driukkamer (in de Engelsche bierhuizen, zonder plaatsen), v. *_ RULES, S. mv. vaste
regels, m. mv. *-STILL, s. werkeloosheid, v. 5 -STICK,
s. stokdegen, m. 5 -WATER, S. (zeev.) stil -, niet stroomend
water, o.
Standing, (stond' -ing), s. 1. (het) staan enz.; zie STAND,
ow.; 2. stand, m. houding, v.; 3. staan -, standplaats;
4. stelling, v. stand, rang, m.; he is a man of no little -,
hij is iemand van niet geringere rang; persons of high -,
lieden van stand; 5. duur, (dienst)tijd, m.; of long -,
van oude dagteekening; an invitation of many years
een uitnoodiging van jaren herwaarts; they are of the
same -, zij tellen even veel dienstjaren, - jaren van
studie; ten years -, tien jaren ancienneteit.
Standish, (stend'-isj), s. inktkoker, m.schrijf-necessaire,v.
Stane, (steen), s. (w. g.) steen, m. *- FILE, s. patroon
(der kaartenmakers), o.
Stang, (steng), s. 1. stang; 2. roede (Eng. maat =
vijf meter).
Stanhope, (sten'-hup), s. stanhope (soort tilbury), v.
Stanislaus, (sten' -is-laos), m. Stanislas (m. n.).
Stank, (stenk), s. (w. g.) dam, m. waterkeering, v. -,
be. versleten, afgedragen. f -, vt. stonk; zie STINK. -,
!
ow. zuchten.
Stannary, (sten' -e-ri), s. tinmijn, v.-, bn. tot de tinmijnen behoorend. *_LAWS, S. mv. (recht.) verordeningen
op de tingravingen(in Cornwallis). 5 -I1AN,m.tingraver,m.
...NATE, ('-net), s. (scheik.) tinzuur -zout, o. *...NIC, bn.
- acid, tinzuur, o. *...NIFEROUS, (-nif'-e -rus), bn.
-,

1

tinhoudend.
Stannyel, (sten' - ni -il), STANNEL, (sten' -nil), s. bastaardvalk, m.
Stanza, (sten'-ze), s. 1. (dicht.) stanza, v. couplet;
2. gedeelte (van een gebouw), o. *--IC, (-zee' -ik), bn. uit
stanza's bestaand.
Staphyline, (stef'-i-lajn), be. (delfst.) trosvormig.
Staphyloma, (stef-i-loo'-me), s. (gen.) oogappel -verbreeding, - verwijding. v. druifgezwel, o. *...PHYLORAPHY,
(-i- lor' -e-fi), s. (heelk.) opensnijding van het verhemelte,v.
Staple, (stee'-pul), bn. 1. gevestigd, vast; 2. voornaamst 1
(van voortbrengselen enz.); 3. (kh.) tot een stapelplaats
behoorend, stapel... *-, s. 1. stapel (voor koopwaren
enz.), m. stapelplaats, v. entrepot, o.; wool -, wolstapel;
2. voornaamst voortbrengsel, - fabrikaat, o. waren die
niet ligt aan bederf onderhevig zijn (als hout, lood,
leder enz.); 3. (fig.) eerste vereischte, o.; simplenarrativeis
the - of speech, een eenvoudige vertaaltrant is het
eerste vereischte van den redenaar;4.(kh.) katoen -zijde,v.;
5. wolvezeltje, o.; 6. hoedanigheid (van aarde); 7.
kram, v.; gun port -, (zeev.) poortring. * -COMMODITIES,
*-GOODS, o. mv. stapelgoederen, o. mv. *-HOLSE, s.

maga-

zijn, o. stapelplaats, v. * - PRIVILEGE, * -RIGHT, S. (kh.)
(oudt.) stapelrecht, o. * - RoNEs, s. mv. (zeev.) deugdelijk

touwwerk, o. *-TOWN, s. stapelstad, groote koopstad, v.
*--TRADE, S. stapelhandel, m.
1
Stapler, (stee' -plur), m. groothandelaar (inz. in wol), m.
Star, (staar), s. 1. ster, v. gestarnte, o.; shooting -, ver schietende ster; theshepherd s-, de ster Venus, avondster;
to be born under alucky -, (fig.)onder een gelukkig gestarnte
geboren zijn; bless my -s! God zegene mij ! 2. noordster;
3. ster, v. ordeteeken, o. decoratie, v.; the - of the Garter,
de orde van den Kouseband; 4. - of Bethlehem, sterre-

bloem o.; 5. (drukk.) sterretje, o.; 6. bal, m. *-APPLE,s.
(plant.) sterappel, ni . *-BEAM, S. straal eener ster, m.
5 -BLIND, bn. halfblind. 5 -BORN, bn. in de sterren geboren. *-BRIGHT, bn. helder als een ster. *_CHAMBER,
s. sterrekamer (oudt. crimineel gerechtshof in Westminster te Londen), V. 5 -COWRY, s. sterretje (zek.
schelp), o. * -CROSSED, bn. rampspoedig. *-CROWNED,
bn. met sterren gekroond. *-ENCIRCLED, bn. van sterren
omringd. *_Is, s. 1. zeester (visch); 2. zek. plant, v.
*-FLOWER, s. (plant.) sterkruid, o. * -FORT, S. (vest.) ster-

renkrans,v. * -GAZER,m.1.sterrenkijker;2.sterrenkundige,
(het) sterrenkijken, astrologie; 2.

m. *-GAZIN(,,S.1.

sterrenkunde, V. *_GRASS, S. zek. waterplant, v. * -HAWK,.

s. steenvalk, m. *_ HYACINTH, s. 1. sterrebloem,
aster; 2. veldajuin, v. * -LED, bn. door de sterren
geleid. * -LESS, bn. sterrenloos. *-LIGHT, S. sterrenlicht,
o. *-LIT, bn. helder als een ster. * -LIKE, bn. 1. gelijk
aan de sterren, als een ster, sterre...; 2. (fig.) glansrijk,
roemvol. * -PAVED, bn. met sterren bezaaid. * -PROOF,
bn. ondoordringbaar voor het sterrenlicht. 5 -RAY, S.
(soort) rog (visch), v. *-READ, S. 1. sterrenkunde; 2.
leer der sterren, v. -, bn. in de sterrenkunde -, in de
sterrenwichelarij bedreven. * -ROOFED, bn. onder het
sterrendak. *-sluooT, S. 1. verschietende ster; 2. (soort)
woekerplant, v. 5 -SPARGLED, bn. in sterren gerijd.
*-sT0DE, s. (delfst.) katteoog, o. * -THISTLE, s. (plant.)
kruisdistel, m. * -1y"ORT, s. 1. (plant.) sterrebloem, v.;
2. Inádeliefje, o.
Star, (staar), bw. 1. met sterren bezaaien, - bezetten; 2.
deuken, doen barsten (glas enz.); 3. beparelen.
Starboard, (staar' - boord), s. (zeev) stuurboord, o.; fire
to -! stuurboord vuur! spell the - watch! stuurboordskwartier opkomen! - withal! stuurboord wat! - the
helm-! stuurboord het roer! °-, bn. stuurboords. *-Q ARTER. 0 -IIOLE, s stuurboordszijde, rechterzijde van het
schip, v. *_TACK, s stuurboordsboeg, m. *-I ATCII, s.

stuurboordskwartier, o.

Starch, (staartsj), s. 1. stijfsel, v.; 2. (fig.) stijve houding,
stijfheid, v. *-, bn., 0 -LZ, bijw. stijf (ook fig.), gemaakt,
pedant. *-, bw. stijven. * -ED, (staartsjt), dw. bn.
gestijfd; --- fellow, stijfkop. * -EDNESS, (staartsjt' -nes),
s. stijfheid, gedwongenheid, v. *-ER, ('-ur), nl, v.
stijver, m. stijfster, v.; clear -, stijfster van fijn linnengoed. * -ING, dw. bn. stijvend. -, s. (het) stijven.
*-Y, bn. vol stijfsel.
Stare, (steer), s. spreeuw (vogel), m.
Stare, (steer), s. 1. starende blik, m.; to give o;le a -,
op iemand staren; to take a long - at, een vorschenden
blik vestigen op; 2. verbazing, v. *-, ow. 1. staren,
kijken; to - like a stuck pig, groote oogen opzetten;
2. aanstaren, bekijken, uitvorschen; rudely staring at the
old lady, de oude vrouw onbeschoft aanstarend; to at each other, elkander aanstaren; wildly staring on the
skies, wild naar den hemel starend; as like as it can -,
treffend van gelijkenis; 3. aan -, beschouwen. *-, bw.
1. zien; to - one in the face, iem. in het aangezicht zien;
2. door een blik veroorzaken; to - out of countenance,
iem. door een blik van zijn stuk brengen; a bear -d me
out of any resolution, een beer vestigde zijn oog op mij en
mijn moed ontzonk mij; to - down, iem. de oogen doen
neerslaan. *-D, (steerd), dw. bn. aangestaard enz.;
*-R, (steer'-ur), m. v. die aanstaart, aangaapt. *...ING,
dw. bn., -LY, bijw. starend enz.; stark - mad, razend
dol. -, s. (het) staren enz.; there is a difference between
staring and stark mad, er is verschil tusschen een één oogige en een blinde.
Stark, (staak), bn. 1. stijf, strak; 2. sterk; 3. onbuigzaam, ruw, gestreng; 4. echt, rond, openhartig; to mingle
among - hunters, zich onder rondborstige jagers ver mengen. *--, ° -LY, bijw. 1. geheel, volkomen, ten volle;
2. erg, zeer; - mad, razend dol; - naked, moedernaakt; lame, totaal mank; - calm, (zeev.) doodstil (van den wind).
Starling, (staar'- ling), s. 1. spreeuw; 2. breker, brug pijler, m. juk, o.
Starost, (ster' -ost), m. starost (Poolsch edelman), m.
*-Y, ('- os -ti), s. (ies) starosty, v. erfelijk adellijk leen, o.
Starred, (staard), dw. bn. 1. met sterren bea4aid; 2.
door de sterren beheerscht; unluckely -, ill - onder een
kwaad gesternte geboren; 3. gestemd, gekraakt (van glas.
enz.). *...IDG, dw. bn. 1. met sterren bezaaiend; 2.
schijnend als sterren. -, s. (toon.) rondreis van een
troep tooneelspelers, v.
Starry, (staar' -i), bn. 1. rijk aan sterren, vol sterren; 2.
tot de sterren behoorend; the - light, het sterrenlicht;
3. schitterend.
Start, (staart), s. 1. trilling rilling, v.; to fire a -, ril len; 2. sprong, ruk, stoot, m.; by fits and -s, met horten
en stooten; 3. opwelling, vlucht, v.; -s of fancy, ingevingen der verbeelding; - of passion, opwelling van gramschap; to give a - to, den stoot geven aan; a queer -,
indeed, een zonderlinge inval, inderdaad; 4. vertrek, o..
eerste stap, m.; the - was to be at two o'clock, wij
zouden ten twee ure vertrekken, - ons op weg begeven;
they had the first -, zij gaven het sein (tot opbreken

164

S•tA.

STA.

enz.); to give a fair - to, een goede gelegenheid geven,

plaats laten om; to get the -, voorop gaan, de leider
zijn; to have the - of, vóór zijn aai; 5. - from, afwï king, v. terugsprong, m.; 6. dracht van den stoot (bij de
walvischvangst), v.; 7. aanzet, aanloop; 8. uitwas, staart
M. * -HAMMER, S. zethamer, m. *-up, m. op--toren,
komeling, parvenu, m. -, ba. nieuw, jong.
Start, (staart), ow. 1. trillen, rillen; to - with horror,
van afgrijzen rillen; 2. opspringen (in den slaap enz.);
to - at, schrikken (fig.); to -from ones seat, van zijnen
stoel opspringen; 3. (fig.) oprijzen, zich verheffen, ontspringen, opkomen; a difficulty -cd about lodainy the
stranger, er rees nu een moeielijkheid, en wel hoe men
den vreemdeling zou kunnen huisvesten; 4. toeschieten;
5. - from, out of, uitschieten; with his eyes -ing out
of his head, met uitpuilende oogen; 6. vertrekken, heen
vluchten, zich uit de voeten maken, afreizen;-gan,(fi.)
we will - to-morrow, wij reizen morgen af; how many
horses will -? hoe veel paarden rijden (doen) mede? (bij
. wedrennen); 7. (fig.) deelnemen (in zaken); 8. -from,
afwijken (van); 9. krimpen (van hout); 10. losgaan, zich
ontwrichten (van beenderen); 11. lekken (van fust); 12.
(met bijwoorden), to - aside, op zijde springen; to away, weg -, afspringen, heengaan; to - back, terug -,
achteruit ijlen; to - forth, voorwaarts -, naar buiten
ijlen, - snellen; to - off, heeiI-, wegloopen; to - out,
naar buiten ijlen; uitspringen; to - up, opspringen,
oprijzen, opschieten, plotseling ontwaken; to -from the
dead, uit den doode verrijzen.
Start, (staart), bw. 1. beangstigen, vrees aanjagen, door
vrees treffen ; verschrikken, verontrusten ; dost thou
come to - my quiet? komt gij om mijne rust te storen?
2. doen vertrekken; 3. (jag.) opjagen; 4. in beweging
brengen, - zetten; 5. (zeev.) verplaatsen (een anker enz.);
6. indrij ven (een, bout enz.); 7. afstraffen (een man); 8. het
sein van afrijden geven (bij wedrennen); 9. oproepen
(een geest); 10. doen ontstaan, in zwang brengen, uitvinden; 11. opwerpen (bezwaren, twijfel enz.); 12. openmaken, -stooten, inslaan (een vat); 13. ontwrichten, ver
* - ED, dw. be. 1. getrild; 2. vertrokken enz.;-stuiken.
Zie START, OW. en bw. * - ER, ('-ur), m. v. 1. die licht
rilt enz., angstvallige enz.; 2.bewerker, m. -ster,00rzaak,v.;
3. op werper, voorsteller, -ster; 4. uitvinder, -ster, m. v.;
5. (jag.) opjager (van wild), speurhond, m.; 6. jong
konijn, o. * - FUL, ('-fool). bn. vreesachtig, angstvallig.
-NEss, s. vreesachtigheid, angstvalligheid, v.
Starting, (staart' -ing), dw. ba., * - LY, bijw. 1. trillend;
2. vertrekkend enz. *-, s. 1. (het) trillen enz.; zie
START, OW. en bw.; 2. trilling, v.: 3. vertrek, o.; 4.
vlucht, v.; 5. begin, o. uitgang; 6. zijsprong (van een
paard), m. *- BAR, *-LEVER, s. handboom, handel (der
stoomschuif), in. *- BOLT, s. drijfbout, m. - ijzer, o.
*-GEAR, S. beweegtoestel. m. 5 -POLE, S. 1. sluiphoek, m.;
2. (fig.) uitvlucht, v.; 3. bedrog, o. schelmerij, v. C-POST,
s. vertrek -, afrijpaal, m. *- sHAFr, s. (stoomw.) aanzet -as, v.
Startish, (staart' -isj), *..TLISH, ba. schrik -, vreesachtig.
Startle, (staart' -1), s. - at, trilling, siddering, v. schrik, m.
*-, ow. 1. trillen, rillen; 2. schrikken. *-, bw. 1. doen
trillen, - schrikken, vrees aanjagen; 2. onaangenaam ver
verontrusten; 4. afleiden, afwenden. *- D, dw.-rasen;3.
bn. verschrikt enz.; zie STARTLE, ow. en bw. *...ING,
dw. ba., -LY, bijw. 1. verschrikkend enz. -, bn.
1. treffend; 2. verontrustend; 3. verpletterend. -, s.
1. (het) verschrikken enz.; zie STARTLE, ow. en b.w.
Starvation, (staar - vee' -sjun), s. 1. hongerlijden, o. uithongerin g, v. gebrek, o.; 2. hongerdood, m.; 3. (fig.)
ellende, uitputting, v.
Starve, (staarv), ow. 1. gebrek -, nood lijden; to - with
hunger, - with cold, van honger -, van koude sterven,
verhongeren, bevriezen. *-. bw. 1. uithongeren, van gebrek doen omkomen; to be -d, van honger sterven;
to - one's self, zich laten doodhongeren; 2. verzwakken,
ondermijnen. *- D, (- id), .dw. ba. uitgehongerd enz.;
Zie STARVE, ow. en bw. *- LING, (staarv'-ling), ba. uitgehongerd, uitgevast. -, m. v. hongerlijder, -es, m. v. -,
s. 1. uitgehongerd dier, o.; 2. verdroogde plant, v. *...ING,
dw. ba. verhongerend enz..-, s. (het) verhongeren enz.;
zie STARVE, ow. en bw.
Statary, (stee'-te -ri), bn. gevestigd, gezeteld.
State, (steet), s. 1. staat, toestand, m. gesteldheid, v.;
to be in - to do, in staat zijn te doen; he lived ira a militant with, hij leefde op voet van oorlog met; married -,

gehuwde staat; single -, ongehuwde staat; to enter
into the happy -, in het huwelijk treden; 2. staat, m.
gebied, o.; the United -s, de Vereenigde Staten (van
Noord -Amerika); the preponderant -s, de groote mogend heden; the belligerant -s, de oorlogvoerende staten;
3. vertegenwoordiging (van een staat), v.; the -s were
assembled, de staten (stonden) waren vergaderd, - bijeen; 4.
orde, klasse, v.; 5. burgerlijke staat, - stand, m.; 6. groot
waardigheid; to hold, keep -, zijnen staat -, zijne-heid,
waardigheid ophouden; 7. staatsie, pracht, v.; kingly -,
koninklijke staatsie; to march in -, in staatsie optrokken; to live in -, to keep -, rijk -, prachtig leven; to
dine in -, een plechtig gastmaal houden; to be in -,
op een paradebed (staatsiebed) liggen; 8. troon, m.; the
king sat in -, de koning zat op zijnen troon; 9. ver
-hemolt,.;10(fig)rjksoe.t,hgmd
-AFFAIRS, * -MATTERS, S. mv. staatszaken, -aangelegenheden, v. mv. *-APAETMENTS, 8. mv. staatsie-vertrekken,
0. mv. * - BED, s. parade-, staatsiebed, o. 5 -CABIN, s.
groote kajuit (van een oorlogsschip), v. 5 -COUNCIL, s.
raad van state, staatsraad, m. *- CRAFT, S. 1. regeer
sluwe staatkunde, v. u-cREDiTOR, m. schuld -kunde;2.
staat, m. *-'s MAN, m. staatsman,-eischrvand
diplomaat, m.; a blue apron -, een politieke tinne
MANSNIP, s. 1. regeerkunst; 2. diploma--gietr.*'s
tie, v. *--'s MAN LIKE, ba. als staatsman, diplomatiek.
*-CRIMINAL, s. staatsmisdadiger, landverrader, m. *-s
GENERAL, S. mv. Staten- Generaal (der Nederlanden) *- GOVERNOIENT,S.

staatsregeering,v. staatsbestuur,o.*-iiousE,

s. parlementsgebouw, paleis der (volks)vertegenwoordiging, o. 5 -KKONGER, m. staatkundige, politicus (meest
spott.), m. * -OFFICER, m. 1. staatsambtenaar; 2. minister
van staat, uI. * -PAPER, s. 1. verslag -, memorie van
staat, o. v. -S, mv. staatspapieren, fondsen, o. mv.
*-PRISON, s. staatsgevangenis, v. * -PRISONER, m. staats
ROBES, S. mv. staatsie -, hofkleederen,-gevan,m.*
o. mv. *-Room, s. 1. troonzaal; 2. staatsiekamor, zaal, v.
C -SOVEREIGNITY, S. eigen soevereiniteit, autonomie (inz.
der afzonderlij ke staten van Noord - Amerika), v. * -TRIAL,
s. staatsproces, o. *-'s wo3iAN, s. vrouw welke zich met
staatszaken inlaat, v.
State, (steot), ba. 1. vaststellen, bepalen; 2. regelen,
ordenen; to - accounts, rekeningen vereffenen; 3. te
kennen geven, verklaren, zeggen; to - all the circumstances, alle omstandigheden uiteenzetten; to - the case;
(recht.) do feiten poseeren; I had the honor to -, ik had
de eer u te melden; the account was not --d, het bedrag
werd niet vermeld; 4. stellen (een probleem). *- D, ('-id),
dw. ba. 1. vastgesteld; 2. gemeld enz.; zie STATE, bw.
*-DLY, ('-id -li), bijw. regelmatig, op vaste tijden.
Stateless, (steef'-les), bn. burgerlijk, eenvoudig.
Stateliness, (steet' -li-nes), s. 1. deftigheid, waardig held, hoogheid; 2. pracht, heerlijkheid, v. praal; 3.
trots, hoogmoed, m.
Stately, (steet' -li), bn. en bijw. 1. deftig, waardig, indrukwekkend; 2. heerlijk, krachtig, rijk; 3. trotsch,
fier, hoogmoedig.
Statement, (steet'- ment), s. 1. staat, toestand, m. bevinding; 2. berekening, kostenberekening, v. plan, ontwerp, o.; 3. prijslijst, v.; 4. uittreksel, o.; 5. notitie,
specificatie, v. kasstaat, m.; - of specie, geld-koersnoteering; - of the public funds, prijscourant van effekten,
koersblad; 6. verslag, o. opgave; 7. bewering, v. bewijs, o.
Stater, (stee' -tur), s. stater (oud -Grieksche gouden munt

=f 14 ongev. Nod.), m.
States, (steets), s. mv. edelen, m. mv.; zie STATE, S.
Static, (stet' -ik), *-AL, ('-ul), ba. 1. om te wegen; 2.
tot de weegkunde of statica behoorend. *-s, s. mv.
leer der weegbaarheid, weegkunde, statica, v.
Stating, (stoet' -ing), dw. bn. 1. vaststellend; 2. meldeud enz. *-, s. (het) vaststellen enz.; zie STATE, ba.
Station, (stee' -sjun), s. 1. (het) staan; 2. standplaats, v.
to take one's -, zijne plaats innemen, zich plaatsen; 3.
post, m.; to resume a -, zijnen post hernemen; 4. stand,
staat, m. gesteldheid, v.; - in life, maatschappelijke toestand, - betrekking, levenstoestand; an hu,nble -, een
nederige staat; 5. houding; 6. meetlij a, v.; 7. station (van
spoorwegen), o.; 8. (zeev.) statie, v.;naval -, marinehaven;
9. (zeev.) streek, plaats, v.; anchoring -, goede ankerplaits. * -BILL, S. (zeev.) 1. rol voor de manoeuvre, - voor
alarm; 2. geschutrol, v. *-xousE, s. 1. stationsgebouw;
2. politie- bureau, o. 5 --KEEPER, *-MIASTER, m. stations-
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chef (op spoorwegen), m. *_In, s. meetsnoer, o.
*- STAFF, S. meetketting, m. •roede, v.
Station, (stee'-sjun), bw. 1. plaatsen, zetten; 2. (mil.)
uitzetten (op post); 3. (zeev.) doen stationneeren. *- AL,
('-sje-nul), bn. tot een stelling -, (zeev.) tot een statie
behoorend; - church, aangewezen kerk (tot het vieren
van jubelfeesten enz.). *- ARY, ('-sje- ne -1•i), bn. 1. vast,
stilstaand; - engine, (stoomw.) vaste machine (in tegenstelling van locomotief); 2. (gen.) staand, niet verergerend ; 3. blijvend, plaatselijk ; - cabs, huurrijtuigen
op bepaalde plaatsen aanwezig, - stationneerend.
Stationer, ('-ur), m. papierverkooper, verkooper van
schrijfbehoeften, m.; fancy -, verkooper van gekleurd
papier, -- van modepapier, - van cartonwerk enz., m.
*---'S HALL, S. 1. boekverkoopers-beurs (te Londen), v.;
2. boekhandel (winkel), m. *- Y, s. winkel van schrijfen teekenbehoeften, m. -, bn. tot een stationer behoorend. *-Goons, S. mv., *--WARE, S. 1. schrijfbehoeften, v.
mv.; 2. boekbindersartikelen, o. mv.
Statism, (steet'-ism), s. gmv. staatkunde, politiek, v.
Statist, (stee'-tist), m. 1. staatsman, diplomaat; 2. sta
- Ic, (-tist'-ik), -AL, ('-ul), bn. statistisch,-tiscu,m.*
statistiek. -s, s. mv. statistiek, v. 5 -ICTAN, (-tiSj'un), m statisticus, beoefenaar -, kenner der statistiek, m.
Stative, (stee'-tiv), bn. (mil.) tot een kamp behoorend.
Statuary, (stet'-joe-e-ri), s. gmv. 1. beeldhouwkunst, v.;
2. beeldhouwer, m. * -MARBLE, S. beeldhouw -marmer, o.
Statue, (steet' joe), s. 1. standbeeld, o.; equestrian -, standbeeld te paard, ruiterstandbeeld; 2. l eeld, afbeeldsel, o.
*- METAL, S. beelden- metaal, -brons, o.
Statue, (steet' joe), bw. plaatsen. zetten (als een beeld).
Statuminate, (ste-tjoe' -mi-net), bw. onderschragen,
stutten.
Stature, (stet' joer), s. gestalte, lichaamsgrootte,
•hoogte, v. *- D, bn. uitgegroeid, goed opgeschoten.
Status quo, (stee'-tus-kwo), s. staat waarin alles blijft
zooals het is, m. voorloopig behoud van een bestaanden
toestand, status quo, o.
Statutable, (stet'-joe ti-ble), bn., *...ABLY, bijw. 1. wettelijk bepaald; 2. overeenkomstig de wet, - het statuut.
Statute, (stet' foet), s. 1. wet, v. reglement, statuut, o.;
- of bankruptcy, (recht.) failliet-verklaring; - of limitations, wet van verjaring; 2.parlements -akte, v. *- LABOR,
s -woRK, s. heerendienst, m. *- LAwr, S. verzameling
van parlemeetsbesluiten, v.; common -, charterboek.
* -MERCIIANT, * -STAPLE, 111. verordening op het invorderen van schulden en het verkrijgen van hypotheek
tot waarborg en executie bij wanbetaling, v. *- sun,
bn. (recht.) verjaard (van schulden). *- SESSIONS, S. mv.
rechtbank voer dienstboden, v.
Statutory, (stet'-joe-te-ri), bn. vastgesteld bij de wet.
*-LAW, s. (recht.) geschreven recht,(het)positieve recht,o.
Staunch, zie STANCH.
Staurolite, (stau'-ro-lajt), *...TIDE, ('•tajd), s. stauroliet
(soort granaatsteen), kruissteen, m. 5 ...ROTYPOUS, ('-roty-pus), bn tot do staurolieten behoorend.
Stave, (steev), s. 1. (kuip.) duig, v.; 2. (bijbel) vers, o.;
3. (muz.) notenbalk, m.; 4. zie STAFF, s.-, bw. (onr.
vt. en vdw. staved en stove), 1. verbrijzelen, breken, stuk
openslaan, in duigen werpen (een vat); 3. laten-slan;2.
ledig loopen (een vat); 4. van -, met staven voorzien;
5. to -- in, inslaan (den bodem), instuiven; to - off,
verjagen wegslaan (met den stok); (fig.) afweren, verdrijven. *-, ow. met stokken vechten.
Staves, (steevs), mv. zie STAFF. 5 --ACR5, s. (plant.) luiskruid, o. *-ivooD, S. (plant.) kwassieboom, m. bitterkruid, o.
Staw, (stao), ow. (w. g.) vastzitten.
Stay, (stee), 1. verblijf, oponthoud, o.; to make a long -,
zich (ergens) lang ophouden; may I have the pleasure of
your -- ? mag ik het genoegen hebben dat gij bij mij
blijft logeeren ? to be at a - somewhere, (zich) ergens ophouden, ergens logeeren; to be agreat- at home, meestal te
huis zijn; 2. vastheid, duurzaamheid, v.; what - is therein
human things ? welke duurzaamheid hebben de wereldsche
zaken ? 3. omzichtigheid. terughoudendheid, v.; to keep at
a. -, in toom houden; 4. uitstel, o.; 5. hinderpaal, m. bezwaar; G. rustpunt, steunpunt, o.; 7. (bk.) stut, steunbalk,
m.; S. (zeev.) stag, o.; bob -, waterstag; royal -, knikstag;
fore-, fokkestag; jib -, kluiverleider; martingale -,
snavelstag; main ---, groote stag; m;zzen -, bezaanstag;
t,itching -, stampstag; rnr,ninq -, mantelstag; fop vlast -,

stengestag; top gallant -, bramstag; to be in -s, bijliggen
to miss -s, weigeren om te wenden; 9. mutskoord, o. keelband, m.; 10. mv. keurslijf, o.; 11. (wev.) kam, M. *-BAND, S.
kindermutsje, o. * -BINDING, S. korsetveter, m. *- BLOCK,
s. (zeev.) stagblok, o. *-BOLTS, S. mv. (stoomw.) beankering, v. * -COLLAR, s. (zeev.) stagkraag, m. *-xooxs,
s.mv.korsethaken, m. mv. * -LACE,s. korsetkoord,o. - veter,
m. * -MAKER, m. v. korsetmaker, - maakster, m. v.
*- MOUSE, S. (zeev.) muis van een stag, v. *- PINs, s. mv.
(mets.) dammen van den ketting, m. mv, *- SAIL, S.
(zeev.) stagzeil,o. * - STAY, S. stagzeil-ladder, V. 5 -TACKLF,
s. stagtakel, m. * -TAPE, m. (gem.) kleermaker, snijder, m.
Stay, (stee), ow. (onr., vt en vdw. staid), 1. blijven, ver
wonen; to - at an hotel, in een hotel logeeren;-blijven,
where are you -ing ? waar logeert gij? we shall not on our way, wij zullen ons onder weg niet ophouden;
to - at home, te huis blijven; 2. duren, blijven; the
flames - at their full height, de vlammen blijven nog
altijd even hoog; 3. stilstaan; 4. wachten; - a little,
wacht een oogenblik; I - for Richard, ik wacht Richard:
you need not -, gij behoeft niet te wachten; what was
he -ing for? waarop wachtte hij ? 5. - on, upon. aandringen (op), uitweiden (over); 6. vertrouwen (op), berusten (in); 7. (zeev.) stagen; doorzetten; she will not -,
het schip weigert; 8. to - away, wegblijven; to - in,
te huis blijven; to - out, niet naar buis komen, uit
to - up, boven blijven, opblijven, niet naair-blijven;
bed gaan. *-, bw. 1. tegen -, terughouden; to - the
wroth of heaven, 's hemels toorn bezweren; the ships are
staid at Venise, de echcpen worden te Venetië teruggehouden; to - one's hand, zijne hand terughouden, niet
toeslaan; 2. bedwingen (hartstochten enz.); 3. - from,
beletten, weerhouden; to - the hand, (rijsch.) een paard
vast bij den toom houden; 4. wachten; to - a commission, een opdracht onuitgevoerd laten; 5. ondersteunen;
6. (bk.) stutten, schragen; 7. vastmaken, aanhechten;
3. (zeev.) den wind van voren doen komen, stagen; to - a
topmast, een stag doorzetten, - aanzetten. *- ED, (steed),
dw. bn. gebleven enz.; zie STAY. -, bn. (zeev.) gestaagd.
*-EDLY, (' -li), bijes. (w. g.) 1. bedaard, rustig; 2. deftig,
ernstig. 5 -EDNESS, ('-nes), s. (w. g.) gmv. 1. bedaard
deftigheid, V. ernst, m. *- FR, ('-Ur), s. 1. stut, m.;-heid;2.
2. blijver, m. blijfster, V. *-TNG, dw. bn. blijvend enz.
-, s. (het) blijven enz.; zie STAY, ow. en bw.
Stead, (sted), s. 1. plaats, v. oord o.; in her -, in hare
plaats; in - of, in plaats van; 2. nut, voordeel, o.;
to stand in -, nuttig zijn, voordeel aanbrengen; 3. ledekant, o.; zie BF,DSTFAD. *-, bw. 1. vervangen; 2. nuttig
zijn aan, dienen. * - FAST. bn., -LY, bijes. 1. vast, stevig;
2. standvastig, volhardend; 3. kloek, onversaagd.NESS,
S. gmv. 1. vastheid, stevigheid; 2. standvastigheid;
3. kloekheid, onversaagdheid, v. *- 1LY, bijes. Zie STEADY.
-TNESS ('-i-nes), s. gmv. 1. vastheid (van karakter),
kloekheid; - of nerves, kracht van zenuwen, spierkracht;
2. effenheid (van gemoed), bedaardheid, kalmte, v. *- Y,
('-i1, bn. 1. vast, kloek; with - hand, - eye, met een vaste
hand, met een vast oog; - ! - ! moed gehouden ! 2. standvastig, aanhoudend, volhardend; - to my principles,
getrouw aan mijne beginselen; - to his text, getrouw
aan zijnen tekst; 3. geregeld, bedaard, kalm; 4. (werkt.)
stijf, vastzitterd: 5. (zeev.) stjf;a-g ale, een stijve wind:
to keep -, goed blijven sturen; - as you go ! recht zon
Stead, bw. 1. bevestigen. vast maken. *_TN, dw. bn. hovestigend. -, s. 1. (het) bevestigen; 2. (zeev.) kaailijn
-tjes,o.mv
Steak, (steek), s. snede (vleesch, spek enz.), kotelet, v.
* -FORK, S. vleeschvork, v.
Steal, (stiel), s. steel, m. handvatsel, o. *-, bw. (our.
vt stole, vdw. stolen), 1. stelen, ontvreemden; 2. ontfutselen, wegnemen; 3. verleiden. overhalen; 4. (iets) sluipend
verrichten, steelswijze doen; to - a sigh, onbemerkt
zuchten; to - a look al. een steelschen blik werpen op.
to - a march upon the enemy, den vijand een dagmarsch
afwinnen; 5. to - away, wegstelen; to - away the
hearts, ( fig.) harten veroveren; to - away the minds from.
het gemoed -, den geest afleiden van. *-, ow. 1. stelen;
thou shalt not -, ( bijb.) gij .zult niet stelen; 2. -from,
wegsluipen van; to - out of the company, zich uit het
gezelschap wegmaken; 3. sluipen, zich verspreiden; a
soft sound stole spon the air. een zoet geluid vulde de
lucht; 4. - into, binnensluipen, - glijden: they would ,,pon them by stratagem, zij zullen hen listig overvallen;
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Steatoeele, (sti-et'-o- ziel), s. (heelk.) vetbreuk, v.
MA, (- e-too'-me), s. (gen.) vetgezwel, o. - klier, v.
Sted, (sted), * -FAST, bn. Zie STEAD.
Stee, (stie), S. (w. g.) ladder, v.
Steed, (stied), s. (strijd)ros, pronkpaard, o. klepper,
hengst, m.
Steekan, (strek' -en), s. steekan (oudt. Roll. vochtmaat

5. - over, verrassen, aandoen; a vague apprehension was ing over him, een onbestemd voorgevoel maakte zich van
hem meester; silence stole over the camp, stilte verspreidde
zich langzaam over de legerplaats; 6. (met bijwoorden),
to - along, voort -, langs sluipen; to - away, wegsluipen;
to - down, raar beneden sluipen; to - forth, on,
verder sluipen; to - in, naar binnen sluipen; to - out,
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naar buiten sluipen; to - up, naar boven sluipen.
m. v. dief, m. dievegge, v. * -ING, dw. bn., -LY,
bijw. 1. stelend; 2. sluipend enz. -, s. (het) stelen;
to be taken in the act of-, op heeterdaad als dief .betrapt worden.
Stealth, (stelth), s. 1. diefstal, m. (ook fig.); 2. list, v.
geheim, o.; by -, steelswijze. *- FUL, ('-fool), bn.,
-LY, bijw. diefachtig. * -FULNESS, s. gmv. diefachtigheid, v. * - ILY, ('-i- li), bijw. steelsgewijs. *- Y, (' -i), bn.
1. steelsch; 2. beschroomd.
Steam, (stiem), s. stoom, damp, m.; to travel by -, per
stoom(boot) reizen; to generate -, stoom voortbrengen,
- maken; to cut off -, to shut off the -, den stoom af
uiten; to get up the -, stoken, stoom opmaken; to put-sl
on the -, stoomen, stoom toelaten; the vessel had all
its - on, het schip was onder vollen stoom; the - is
up, er is stoom genoeg; dry -, saturated -, droge -, verzadigde stoom; high -, stoom welks druk dien van den
dampkring verre overtreft; low -, stoom welks druk aan
dien van den dampkring gelijk is: superheated -, overhitte stoom. *-s, mv. (kh.) gedrukt katoen -, sits met
groote bloemen, o. * - BATH, s. dampbad, o. *- BOAT, S.
stoomboot,v. -vaartuig,o. stoomer,m.*-BOILER,s.1. stoomketel; 2. kookketel voor veevoeder m. *-cAR,s. stoomkar,
locomotief, v. *- CARRIAGE, S. 1. stoomwagen (op gewone
wegen), m.; 2. vervoer (te land of te water) per stoom, o.:
3. vracht, v. transportkosten per stoom, m. mv.
* -CASE, * - CASING, s. (stoomw.) cylindermantel, m.
* -CHAMBER, S. stoom -reservoir, o. - ruimte, v. * - CHEST, S.
stoomkap, v. 5 -CUSHION, s. stoomkussen, 0. * _ CYLINDER. s. stoomcylinder, m. 5 -DOarE, S. stoomkap (van een
stoomketel), v. * -zNGINE,S.stoommachine,v.-werktuig,o.;
expansion -,met expansie werkende machine; high -low-,
measpressure -, machine van hooge -, lage -, middel
drukking; .fixed -, stationary -, vaste stoommachine,-bare
locomobiel, v. * -FIRE-ENGINE, S. stoombrandspuit, v.
* -HAMMMER, S. stoomhamer, m. * -FRIGATE, S. Stoom fregat, o. * -GAGE, * -GAUGE, s. stoommeter, manometer,
m. * - GUN, s. stoomkanon, - geweer, o. * - HORSES, S. mv.
(fig.) stoomwagen,-waggon,m.*-JACKET,S.(stoomw.)cylindermantel, m. *- KITCHEN, s. st oomkachel, v. -oven, m.
-sILL, s. stoommolen, m. -NAVIGATION, S. stoomvaart,
V. * -OPENING, s. stoomdoortocht, m. * - PACKET, S. stoom
* - PIPE, s. stoompijp, -buis, v. 5 - PISTON, s.-paket,v.
stoomzuiger, m. * -PLOUGH, S. stoomploeg, m. *-PORT, S.
stoomopening, v. *- POT, s. (heelk.) inadem-pijp, v.
*- PRESS.s, stoom(druk)pers, snelpers, v. * -PRESSION, S.
spanning -, v. druk van den stoom, m. * -PROPELLOR, S.
stoomvoortstuwer, m. *-sHAFT, s. as van den propellor, v.
*- PUMP, S. stoompomp, v. *- RAI, s. stoomram, m.
*- Roo\i, s. stoomruimte, V. * -SAI CEPAN, S. smoorpan
(voor aardappelen), v. 5 -SHIP, S. stoomschip, o. 5 - TIGHT,
bn. stoomdicht, ondoordringbaar voor den stoom. 5 -TUG,
S. stoomsleeper, m. 5 -vALVE, S. stoomklep. v. *-VESSEL,
S. 1. stoomschip, vaartuig, o.; 2. stoombak, m.
AGE, 5.
s. reis per stoomboot, stoomvaart, v. *-WAGGON, S.
spoorweg- waggon, m. 5 - WHISTLE, S. stoomfluit, v.
Steam, (stiem), ow. 1. stoomen, stoom uitwerpen; 2. dampen, rooken; 3. to - it, per stoomboot reizen; to - to
America, naar Amerika stoomen; to - away, verdampen;
3. wegstoomen; 4. (fig.) razen, tieren. *-, bw. 1. door
stoom drijven, per stoomboot verzenden; 2. (kookk.)
smoren, door damp koken; 3. persen (laken). *-ED,
(stiemd), dw. bn. gestoomd enz.; zie STEAM. ow. en bw.
-ER, ('-ur), s. 1. stoomboot, v. stoomer, m.; armed -,
war -, oorlogsstoomboot; 2. locomotief, v. stoomwagen,
m.; 3. stoomkachel, v. -oven, stoom -, waschketel, m.
* -ING, dw. bn. stoomend enz. -, s. (het) stoomen.
*-Box, S. (zeev.) houtstoof, v. Stean, (stien), s. steenen -, aarden pot, m. 5 -ING, s.
(mets.) putwand, m.
Stearic, (sti- er'-ik), bn. (scheik.) talkstof-, stearine -achtig.
*...AKIN, ('- er -in), s. talk-, vetstof, stearine, v.
Steatite, (sti'-e-tajt), S. (delfst.) speksteen, m. 5 ...TITIC,
(-tit -ik), bn. speksteen -achtig, speksteen...

Steel, (stiel), s. 1. staal, o.; natural -, ruw -, gewoon
staal; blistered ---, cementatie - staal; cast -, giet -, fijn
staal; stear -, geraffineerd staal; half converted -, van
buiten verstaald ijzer; tilled -, geslagen staal; to tem per -, to soften -, staal week (smeedbaar) maken;
2. (fig.) staal, o. steen m.; heart of-, steeneii hart; 3. (fig.)
degen, m. staal, o.; 4. vuurslag, m.; 5. slijpstaal; butcher's -, slachters slijpstaal; 6. (gen.) staalmiddel, o.;
7. tinfoelie, v. *-, bn. stalen, van staal. *- CLAD, bn.
met ijzer of staal bekleed, gepantserd, o. C-COD, S.
(stoomw.) stalen nok, - bus, v. 5 -GIRT, bn. omgord
met staal. 5 -HEARTED, bn. (fig.) met een hart als staal.
-PEN, s. stalen (schrijf)pen, v. 5 -oRE, s. (delfst.)
looderts, halfmetaal, o. *- PLATED, bn. met staal beslagen. 5 -POCKET-LIGHTS,S. mv. stalen vuurslag.* -WIRE,
S. stalen draad, m. * -] VORK, s. staalfabriek, v. *- Y ARD,S.
1. werktuig om touwwerk te beproeven, o.; 2. unster, m.
Steel, (stiel), bw. 1. verstalen, (ook fig.), verharden; to be
--cd against every misfortune, verhard zijn tegen
alle ongeluk; 2. versterken, wapenen; 3. verlammen.
*-ED, dw. bn. verstaald enz.; Zie STEEL, bw. *-INESS, S.
gmv. verstaaldheid, v. (ook fig.). 5 -ING, dw. bn. ver stalend enz. -, s. (het) verstalen enz.; zie STEEL, bw.
-Y, bn. 1. stalen, van staal; 2. (fig.) verhard, ver
halsstarrig.
-stald,
Steelers, (stiel' -urs), s. mv. (zeev.) huidplanken (voor en
achter), v. mv.
Steening, (stien'-ing), s. (bk) steenen muur, m.
Steenkirk, (stien'- kurk). s. (gem.) halsdoek, m.
Steep, (stiep), bn., * -vv, bijw. 1. steil, scherp; 2. (zeev.)
loodrecht. *-, s. 1. steilte; 2. steile helling, v.; 3. afgrond,
m.; 4. (vleeschh.) lebmaag, v. *-, bw. 1. dompelen, duiken;
2. - with, bevochtigen (met); 3. doortrekken, weeken
(vlas, hennep). * - ED, (stiept), dw. bn. gedompeld enz.;
Zie STEEP, bw. * - ER, ('-ur), s. tobbe, kuip, v. *- INESS,
(' -i -nes), S. steilte, v. (het) steile. * - ING, dw. bn. 1.
dompelend; 2. weekend. -, 1. (het) dompelen; 2. (het)

*-ER,

weeken enz.
verftrog, in.

-TROUGH, S.

moutkuip, v.

-VAT, S.

Steeple, (stie' -pul), s. klokketoren, kerktoren,m. *- CHASE,
of boom als
S. groote paarden-wedren (waarbij een toren
eindpaal gekozen is); (fig.) wedloop, M. 5 - ENGINE, S.
(stoomw.) stapel- machine, v. *- HIGH, bn. torenhoog.
5 - IiousE, s. kerkgebouw met toren. o. * -STAKE, S.
inleg -, prijs bij een steeple-chase, m. *- D, ('-puld), bn.
niet een toren, met torens.
Steepness, (stiep' -nes), S. steilte, v.
Steepy, (stiep'-i), bn. steil.
Steer, (stier), s. 1. jonge stier, m. jong rund; 2. (zeev.)
roer, o. *--'s MAN, m. stuurman, m.
Steer, (stier), bw. en ow. 1. (zeev.) sturen, zeilen, koersen;
to - north, noord(waarts) sturen; to - a boat, een sloep
sturen; to - close hauled, bij den wind sturen; to obliquely, dwars sturen; 2. (fig.) zich richten; to - clear
of uitwijken; (zeev.) afhouden. 5 -AGE, ('-idsj), s. 1.
stuurmanskunst, v.; 2. (het) sturen, uitwerking van ht
roer, v.; 3. matrozenverblijf, tusschendek, o.; 4. (fig.)
bestuur, o. leiding, v. 5 -PASSENGER, m. tusschendekspassagier, m. *- WAY, s. 1. vaart (van het schip), v.;
2. kielwater, o.; to have -, naar het roer luisteren.
5 -ED, dw. bn. gestuurd enz. *- ER, m. (w. g.) stuurman, In. * -ING, dw. bn. sturend. -, s. (het). sturen;
wild -, (zeev.) te veel roer geven. *-TACKLE, s. roer talie, v. * -WHEEL, S. stuurrad, o. * - LESS, bn. zonder
stuur, - roer.
Steersman, (stiers'-men), m. stuurman, m. *...MATE, M.
roerganger, m.
Steeve, (stiev), ow. (zeev.) hellen •-. springen van den
boegspriet. 5 ...ING, S. (zeev.) helling van den boeg spriet,

V.

Steg, (stegh), s. gent (mannetjes - gans), m.
Steganography, (stegh-e-nogh'-re-fi), s. gmv. geheim -,
teekenschrift, o. steganographie, v.
1

puist, m.

*...IST,m.

steganogra-

STE.
Steganopods, (stegh-en-o-pods), s. mv. steganopoden
klasse van zwemvogels wier pooten in één vlies te I
zamen verbonden zijn).
Stegnotic, (stegh-not' -ic), bn. (gen.) stoppend. *-, s.
stoppend middel, o.

STE.
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*-DAUGHTER, v. stiefdochter, v. * -FATHER, m. stiefvader, m. 5 -MOTHER, *-DAME, v. stiefmoeder, v.
*--SISTER,
stiefzuster, v. *-soN, m. stiefzoon, m.
*_ STONE, s. steenen drempel, m. - trede, v. *- STOPS,

v.

s. mv. (timm.) (drempel) stutten, m. mv .
Stela, (sti'-le), s, (mv. stelae), (bk.) (pijlen)schaft, v.
Step, (step), ow. 1. stappen, treden; 2. to - to, eventjes
Stelechite, (stel'-i- kajt), s. (delfst.) soort storax, v.
aanloopen bij; 3. gaan, komen, loopen; - this way,
Stelene, (stel' -ien), bn. (bk.) tot zuilen behoorend ; 1 kom hier langs; to -- after, loopen achter, achterna
zuilen ...
loopen, volgen (ook fig.); to - in, into, instappen,
Stellar, (stel' -ur), *-Y, ('- e-ri), bn. 1. tot de sterren beintreden, binnenkomen, -gaan; - into this window, kom
hoorend ; sterren ... ; 2. met sterren. 5 ...LATE, ('-let),
hier bij het venster; he -ped into the presence of, hij
-D, (' tid), ba. 1. als een ster, als sterren; I. (plant.)
verscheen tegenover, - in tegenwoordigheid van; to -into
gestreept; -- flower, sterrebloem; - anis, staranijs.
an estate, in het bezit van een landgoed (eener nalaten ...ATION, (-ee'-sjun), s. straling (als van sterren), v.
schap) treden; to - on upon, treden op, stappen over;
...ATED, ('-id), bn. gestarnd. 5 ...IFEROLs, (-if'-e -rus), bn. (fig.) met voeten treden, betreden; to - over, treden -,
vol van sterren. *...IFORM, ('- i -form), bn. stervormig. ! stappen over; 4. (met bij woorden), to - apart, - aside,
...IFY, ('- i - faj), bw. tot ster maken.
ter zijde treden, op zijde gaan; to -- back, -backward,
Stellion, (stel' jun), s. starhagedis, v.
terug -, achteruit treden, -gaan, achterwaarts gaan; to Stellionate, (stel' jun -et), s. (recht.) bedrieglijke ver down, naar beneden gaan; to - forth, forward, vooruit -,
koop, m.
voorwaarts stappen, - treden; to - in, binnentreden, inStellite, (stel' -ajt), s. versteende zeester (visch), v.
stappen; (fig.) zich vertoonen, te voorschijn komen; to
Stellular, (stel'-joe -lur), bn. als sterretjes gevormd.
- out uitstappen, - treden, uitgaan, het huis verlaten;
Steloehite, (stel'- o-kajt) s. beenlijm, v.
, to - overto overstappen naar; to - up, opstappen,
Stellography, (stel -ogh'-re-fi),s.graveerkunst op zuilen,v.
optreden; - to, naderen (naar, tot).
Stem, (stem), s. 1. stengel, steel; 2. (boom)stam; :' Step, (step), bw. 1. betreden, den voet zetten op; 2. (zeev.)
3. (fig.) stam, oorsprong, tak, telg, m. loot, geslachts- i in (het spoor) zetten (een mast). *_PED, (stept), dw.
lijn; 4. penneschacht, v.; 5. (zeev.) voorsteven, m. I 1. gestapt; 2. betreden enz.; zie STEP', ow. en bw.
sneb, v.; from - to stern, van steven tot steven; rakiny -, Stephen, (sti' -vn), m. Steven, Stefanus, Stephanus (m. n.)
uitwaaiende boeg; 6. voet (van een drinkglas); 7. (muz.) Steppe, (stop), s. Aziatische heide, steppe, v.
- staart (eener noot); S. (wev.) tandstok, m.; :>. tong Stepper, (step'-ur), m. (rijsch.) 1. telganger, m.; high -,
(van een slot), v. 5 - CLASPING, bn. (plant.) om den stenlevendig paard, harddraver; 2. goede looper, m.
gel sluitend. 5 -FUR, s. (zeev.) klos (onder het beeld van Stepping, (step'-log), dw. bn. stappend enz. *-, s.
s.
het schip), v. 5 -LEAF, (plant.) stengelblad, o. 5 -LESS,
(het) stappen; - in, (het) binnentreden. *_MILL, S. treedbn. (plant.) stengelloos. *-TIJ\TBERS, s. mv. (zeev.) mannemolen, In. *-sToNE, s. 1. (deur)drempel, stoepsteen; 2.
tjes, o. mv.
loopsteen (in een moeras), m.
,Stem, (stem), bw. 1. afweren, terugzetten, - drijven; 2. i Stercoraceous, (stur-ko- ree -sjus), bn. 1. mestachtig; 2.
(zeev.) opwerken; to - the tide, den stroom doorzeilen; ! tot de uitwerpselen behoorend. *...CORARIAN, (ko-ree'to - the wind, den steven naar den wind richten. 5 -MEn,
ri-un), 5 ...CORAIeIST, (stur'-ko-re- vist), m. stercoranist
(stemd), dw. bn. afgeweerd enz.; zie STEM, bw. 5 -orING,
(spotnaam der aanhangers van de leer dat de gewijde
dw. bn. afwerend enz. - s. (het) afweren enz.; zie
hostie in de maag verteert), m. 5 ...coRARY, (-ko-re-ri),
STEM, bw.
S. mestvaalt, v. *...CORATION, (-ko- ree' -sjun), s. mesting
Stemple, (stem' -pul), s. 1. (mijnes.) dwarsbalk, steun(inz. met menschendrek), v. 5 ...CORIANISDI, (-ko -ri'-e-nism),
balk, m. juk, o.
!
s. (godg.) leer der stercoranisten, v.
Stemson, (stem'-sun), s. (zeev.) binnensteven, oploop, m. Stare, (stier), s. kubiek -meter, m. wisse. stare, v.
Stench, (stentsj), s. stank, m. *-, bw. 1. stank ver- Stereographic, (sti-ri-o-ghref' -ik), *-AL, ('-ul), bn.,
spreiden, verpesten; 2. tegenhouden. *-, ow. stinken.
*-ALLY, ('-e-ii), bij w. stereographisch, naar den lichame-Y, bn. stinkend.
lijken inhoud (geteekend enz.). *...OGBAPHY, (-ogh'-re-fi),
Stencil, (sten' -sil), s. opgeplakt (teekon)patroon, ge- ; s. mv. stereographie (teekening van den lichamelijken
olied blad; patroon om door te halen, o. *bw.
-,
door -,
inhoud), lichaamsteekening, v. 5 ...OMMETER, (- om' - i -tur), S.
overhalen (een patroon).
stereometer, lichaams-, inhoudsmeter (werkt.), m.
Steneosaurus, (sti- ni-o-zao' -rus), s. versteende pad, v.
TRICAL, (-o-met'- rik -ul), bn. stereometrisch. *...OMETRY,
Stenographer, (sti•nog'-re-fur), m. v. snelschrijver, -,
( -om'-i-tri), s. gmv. stereometrie, lichaams-, inhouds-,
schrijfster, stenograaf, m. v. *...GRAPHIC, (-ghref' -ik), I kubiekmeting, v. *...OTO-MICAL, (o-tom' -ik- ul),bn. stereoto--AL, ('-ul), bn. stenograptlisch. *...GR.APIIY, (-nog'-re-fi),s.
misch, tot de stereometrie behoorend. *...oTOMY, (- ot' -ogmv. snelschrijfkunst, stenographic, v.
'
mi), s. gmv. stereotomie (kunst om uit vaste lichamen
Stent, (stent), s. aandeel, o. portie, v.
figuren te snijden), doorsnede -leer, v.
Stentor, (sten' -tur), m. die een luide stem heeft (naar Stereoscope, (sti'-ri -os-kop), s. stereoscoop (werktuig,
Stentor, een wapenheraut bij Homerus), m. * -IAN,
toestel om dubbel geteekende voorwerpen als enkel te
(-to-ri`-un), bn. zeer hard, zeer luid (van stem); a -voice,
zien), m.
een stentor -stem. * -OPIIONIC, (-ro-fun' -ik), bn. hard Stereotype, (sti-ri-o-tajp), s. 1. (drukk.) vaststaande
schreeuwend, overluid.
1
letterdruk, m. stereotiep; 2. cliché, o. *-, bn. stereotiep,
Step, (step), s. 1. stap, tred, m.; by -s, - by -, stap
vaststaand (van letters, ook fig.); - printioty, stereotiep voor stap; to lengthen one's -, zijnen tred verhaasten;
druk, m. *-, bw. 1. stereotiep drukken; 2. stereotiep -.
to tread. to walk in one's -s, (fig.) in iemands voet vaste letters maken. *-D, ('-tajpt), dw. bn. stereotiep
treden stappen, iemands voetspoor volgen; within a gedrukt; (fig.) vaststaand, onveranderlijk. *-R, ('-ur). m.
of, op een stap van, dichtbij; to take short -s, kleine
stereotiep -, cliché- drukker, m. *...1NG, dw. bn. stereotiep
stappen maken; I know him by his -, ik ken hem aan
drukkend. *...OGRAPfER, (-pogh'-ref-ur), stereotiep-drukzijnen stap; to retrace one's -s, op zijne stappen terug ker, m. ...OGRAPHY, (-pogh'-ref-i), s. gmv. stereotiep keeren; what beckoning ghost invites my -s? welk spook
drukkunst, - drukkerij, v.
wenkt mij zijne schreden te volgen? 2. trede; 3. trap, Sterile, (stur'-il), bn. 1. dor, onvruchtbaar; 2. (plant.)
voetebank, v.; 4. gang, loop, stap, m.; (fig.) poging, v. I mannelijk. 5 ...ITY, (- ril' --ti),
i
s. gmv. dorheid, onvruchtmaatregel, m.; to take a wrong -, een verkeerden stap
baarheid, v. *...IZE, ('-ajz), bw. dor -, onvruchtbaar maken.
doen; to take a decided -, een afdoenden maatregel i Sterlet, (stur'-lit), s. (soort) steur (visch), m.
nemen, een beslissenden stap doen; 5. voortgang,weg,m.; Sterling, (stur'-ling), s. sterling (wettige Engelsche munt. voet -, optrede (van een rijtuig); 7. sport, v.; 8. voet- ! voet), Engelsch geldgehalte, o. f-, bn. 1. naar den wetstuk, o.; (stoomw.) voetrand (van den schoorsteen), m.;
tigen muntvoet; pound -, pond sterling (_ f 12);
9. drempel; 10. danspas; 11. gang,slag,m.wenteling(eener )
shilling -, schelling -sterling (= f 0.60 ongev.); 3. (fig.)
machine), v.; 12. (zeev.) spoor (van de spil van den
echt, van goed gehalte, proef houdend; 3. (kh.) fabrieks-,
mast enz.), o.; -s of a gun carriage, kepen van de
eerste prijs, m.
zijwangen van een rolpaard. 5 -BEARING, s. (stoomes.) Stern, (sturn), s. 1. (zeev.) achterschip, o. spiegel, m.:
pot (eener kraan), m. *-BRAS, s. (stoomw.) drukplaat,v.
pink -, nauw achterschip; to go under the -, achter *-BROTHER, m. stiefbroeder, m. *-cnILn, s. stiefkind, o.
om loopen; to lay by the -, stuurlastig liggen; a -,

STE. - STI.

STI.

van achteren; 2. staart, sleep, m. *-, bn., -ix, bijw.
1. gestreng, donker; 2. hard, stijf, (ook fig.); 3. terugstootend; 4. droevig, somber. *-BOAT, S. 1. heksloep;
2. zee van achteren, v. *- CHASERS, S. mv. (zeev.) kanonnen -, jagers achteruit. *-CHASE-PORT, s. (zeev.) spiegel-,
hekpoort, v. *-CHEST, S. sloepkamer, v. * -FAST, S.
1. achtermeertouw, o. spring, m.; 2. sloepsleeper, m.
* -FRAME, s. (zeev.) achter-, hekwerk, 0. * -GALLERY, S.
achtergalerij, westergang, v. * _LADDER, s. (zeev.)
stormladder, v. * -MOST, bn. - skip, achterste schip.
* -PORTS, s. mv. (zeev.) achterpoorten, v. mv. * -POST, S.
achtersteven, m. *-SEAT, S. (zeev.) doft, achterbank
(eener sloep), v. * -SHEET, s. 1. roertalie; 2. kajuit
eener sloep, v. * -STANCHIONS, S. mv. (zeev.) spiegelstutten (van een schip dat op stapel ligt), m. mv.
*- TIMBER, s. (zeev.) hekstijl, m.; hollow of the -, holle
wolf. *-TRANSOM, S. (zeev.) hekbalk, m. *-WAY, S.
(het) deinzen. *-WIND, S. (zeev.) wind van achteren, m.
Sternage, (sturn'-idsj), s. (zeev.) (het) sturen.
Sternal, ('-ul), bn. (ontl.) tot het borstbeen behoorend,
borstbeen ...
Sterne, (sturn), m. Lawrence Sterne (Eng. humoristisch
schrijver, 1713-1768).
Sterned, (sturn'-id), bn. (zeev.) roscnd -, square -, met
ronden -, met platten spiegel.
Sterner, (sturn'-ur), m. bestuurder, m.
Sternness, (sturn'-es), s. gmv. 1. gestrengheid, v.; 2. donkere blik, m.; 3. hardheid, wreedheid, v.
Sternon, (stur'-nun), *...NuM, ('-num), s. (ontl.) borstbeen, o.
Sternutation, (star-njoe-tee'-sjun), s. (het) niezen. *...TATIVE, (-njoe'-te-tiv), bn. (het) niezen verwekkend. *...TATORY, (-njoe'-te-te-ri), bn. tot niezen prikkelend; nies ...
=, s. niesmiddel, o.
Sterquilinous, (stur-kwil'-i-nus), bn. walglijk, vuil.
Stertorious, (stur-to'-ri-us), *...Rons, (stur'-te-rus), 1:
snurkend; 2. rochelend.
Sterven, (stur'-vun), zie STARVE.
Stethoscope, (steth-o-skop), s. (gen.) stethoscoop, (werktuig om de beweging in de borst en andere holligheden
te hooren), m. *...IC, (-kop'-ik), bn. tot den stethoscoop
behoorend, stethoscopisch.
Steve, (stiev), bw. (zeev.) stuiven. *-DORE, ('-door), m.
(zeev.) cargadoor, m. sehepenlader, -losser (te New- ;

een stuk hout; small -s, klein hout; to pick up -s,
sprokkelen; to heat to -s, (fig.) plat slaan, afrossen;
to cut one's -s, het hazenpad kiezen, uitsnijden; 2. wan-,
delstok, m. kruk, v.; the devil upon two -s, de duivel
op krukken; round-, keu, v. biljartstok, m.; riding-, rijzweepje, o.; 3. roede, v. strijkstok, m.; 4. (drukk.) zethaak ; 5. (vuurw.) rocket -, vuurpijistok; 6. (zeev.)
stok, m. rondhout, o.; boat hook -, hakesteel;
head -, woolding -, knevel; 7. boomstam, m.; 8. stuk
timmerhout, o.; 9. pijp (lak, kaneel enz,), v.; 10. vijf-entwintigtal (paling enz.), o.
Stick, (stik), bw. onr. vt. en dw. stuck), 1. van staven
voorzien; 2. steken; 3. prikken, priemen; 4. insteken
(een speld enz.); 5. aanplakken, aanhechten; 6. vastmaken, bevestigen- 7. (kookk.) doorspekken; 8. slachten
(vee); 9. - with, bezetten (met); to - full of, over
with, goed bezetten, bedekken, vullen met; 10. beprikken; 11. to - down, vastspijkeren, -spelden; to - on,
- up, spelden, plakken op; to - out, doen uitsteken,
- uitkomen.
Stick, (stik), ow. to - by, at, to, on, 1. (vast)kleven; tomake
a plaster -, een pleister doen kleven; 2. houden, vastzitten, -steken; to - fast, stevig vastzitten; to - close,
zich vasthouden (aan); 3. blijven zitten (in); 4. blijven,
zich niet verwijderen; Jack had stuck by the paternal farm,
Jan was in de vaderlijke hoeve gebleven; 5. volharden,
blijven; to - upon a matter, eens zaak in den grond bestudeeren; to - closely to, zich vasthouden aan, blijven
bij; to -- to a lie, een leugen volhouden; 6. zich scharen
aan de zijde van, niet verlaten; to - to the lastgasp,
tot den laatsten snik getrouw blijven (aan); 7. verlegen
worden, - zijn, stilstaan; he is not a man to - at a trifle,
hij is de man niet om zich door kleinigheden te laten
tegenhouden; he -s at nothing, niets schrikt hem af;
8. - out, uitsteken, uitkomen; to - up, steil overeind
staan, oprijzen; to - up for, partij trekken voor.
*-INEss, (' -i-nes), s. gmv. kleverigheid, v.
Sticking, (stik'-ing), dw. bn. (vast)stekend, -klevend
enz. f-, s. het (vast)steken enz.; zie STICK, bw. en ow.
*-PLACE, s. rustpunt, o. laatste grens, v. *-PLASTER, S.
hechtpleister; lady's black -, zwarte Engelsche pleister.
Stickle, (stik'-ul) ; ow. 1. optreden, partij trekken (voor);
2. twisten, vechten, 3. (fig.) weifelen, onzeker zijn.
*-, bw. beslissen, beslechten. *-BACK, s. stekelbaars
(visch), m. *-D, ('-kuld), dw. bn. beslecht enz.; zie
STICKLE, ow. en bw. *-R, ('-ur), m. 1. getuige, secondant (in een tweegevecht); 2. scheidsrechter; 3. voorvechter, kampioen, m. ...ING dw. bn. 1. optredend (voor)
enz. -, s. (het) optreden enz. zie; STICKIE, OW.
Sticky, (stik'-i), bn. klevend; kleverig, taai.
Stiddy, (stid'-i), s. 1. klein aanbeeld, o.; 2. smederij, v.
Stiff, (stif), bn., * -LY, bijw. 1. stijf; - with cold, verstijfd van koude; 2. vast (van deeg), hard; a - ship,
(zeev.) een stijf schip; 3. (fig.) stijf, hardnekkig, onbuignaam; to strynd -, onbuigzaam zijn; 4. trotsch; 5. sterk,
zwaar; a - d(fficulty, een groot bezwaar; 6. stijf, gedwongen; - manners, stijve manieren; a - gale, (zeev.) een
stijve koelte. *-DEAD, bn. morsdood. *--HEARTED, bn.
ongevoelig, hardvochtig. *-NEcK, s. stijve nek, m. -ED,
bn. met een stijven nek. 5 - STARCHED, bn. 1. te stijf gesteven; 2. (fig.) gedwongen, stijf. -, bijw. stijf (van prijs);
to come down pretty -, goed bijpassen, overkomen.
*-TOPPED GLOVES, s. mv. schermhandschoenen, m. mv.
Stiffen, (stif'-un), bw. 1. stijf maken, • houden; he -ed
his neck, hij hield zijnen hals stijf; 2. doen verstijven
(ook fig.); 3. vast maken (deeg enz.). t-, ow. 1. verstijven, stijf worden; 2.verharden;3.hardnekkigworden.
-ED, ('-und), dw. bn. verstijfd enz.; zie STIFFEN, bw.
en ow. *_KR, (' -uur), s. 1. stijf-, vulkussentje, o.; 2.
staande halsboord, m.; 3. (schoenm.) hielstuk, o.; 4..
(naaist.) soutien, o. *-IRG, dw. bn. verstijvend enz.
-, s. (het) verstijven enz.; Zie STIFFEN, bw. en ow.
Stiffness, (stif'-nes), s. 1. stijfheid; 2. vastheid (van deeg
enz.); 3. (fig.) stijfheid (van manieren), linkechheid, gedwongenheid; 4. onbuigzaamheid, hardnekkigheid, v.
Stifle, (staf'-ful), * -JOINT, S. (veearts.) 1. voetgewricht, o.;
2. gewrichtsziekte, v.
Stifle, (staj'-ful), bw. 1. smoren, stikken; we were -cl
with heat, wij smoorden van de hitte; to - one with
kisses, iem. onder kussen smoren; 2. tegenhouden; 3. uitdooven; 4. te boven komen, onderdrukken, smoren.
*-., ow. - with, smoren (van). *-D, ('-fid), dw. bn.

768

York), m. •

Steven, (sti'-vun), s. schreeuw. roep, m.
Stewe (stjoe), s. 1. oven, m. kookkachel, v.; 2. gestoofd
vleeech; 3. - moes (van vruchten), o.; 4. vijver, m.; 5.
bordeel, hoerenhuis, o.; 6. boer; 7. badstoof, v. -huis, o.;
1. (fig.) verlegenheid, v. * -PAN, S. stoof-, kookpan, v.
Stew, (stjoe), bw. en ow. 1: stoven; 2. - down, tot moes
koken; 3. smoren (vleeseh); 4. (fig.) -moren (in zijn vet), ;
van spijt barsten.
Steward, (stjoe'-iird), m. 1.hofmeester: 2. opziener, '
intendant; lord of the king's -, koninklijke opperhofmeester; the lord high -, de lord opper-hofmeester; I
lord -, grootmeester; een overheid persoon te Westininster gelijk staand met den lord-mayor van Londen; 3.
rentmeester, ontvanger; kassier; 4. commissaris (eener !
vergadering); 5. (zeev.)hofineester, bottelier, proviand meester: 6. opzichter (bij wedrennen); 7. godsdienstonderwijzer, m. *-Ess, v. hofmeesteres (inz. v000r dames op I
stoombooten), v. * -snIP, s. gmv. 1. hofmeesterschap,
o.; 2. waardigheid van intendant, v.; 3. oppertoezicht;
4. opperrechterambt, o. * -'S MATE, m. (zeev.) botteliers- ;
maat, m. *-'s soon, s. (zeev.) bottelarij, v.
Stewed, (stjoed), dw. bn. gestoofd enz,; zie STEW. *...ING, 1
dw. bn. stovend enz. -, s. (het) stoven enz.; Zie STEW, I
bw. en ow. *-TCB, S. (zeev.) houtstoof, teerkuip, v.
Stewish, bn. bordeelachtig.
Sthenic, (sthen'-ik), bn. overprikkeld (van zenuwen).
Stibial, (Stib-i-U)), * ...BIATED, ('-e-tid), bn. (apoth.) uit
spiesglans - bereid. *...BIUM, s. spiesglans,m. antimonium,o.
Stibiarian, (stib-i-ee'-ri-un), m. doldriftig mensch, geweldenaar, m.
Sticados, (stik'-e-dos), s. (plant.) stikados (zek. kruid), v.
Stich, (stik), s. bijbelvers, o. *-omARcy, ('o-men-si), s.
gmv. waarzeggerij uit bijbelteksten, v. *-OMETRY, ( -om'i -tri). s. gmv. 1. verdeeling in verzen, - in teksten; 2. lijst
der heilige breken benevens hunne indeelingen, v.
*-w0RT, s. (plant.) kamille, v.
Stick, (stik), 1. stok, staf, m.; dry as a -, zoo droog als
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gesmoord enz.; Zie STIFLE, bw. en ow.; a half - cough, Stimulus, (stiet' joe-lus), s. (mv. stimuli), 1. prikkel, m.
aansporing, v.; 2. (plant.) stampertje; 3. (gen.) prikeen half gesmoorde hoest. *.MENT, S. smoring, V. (het)
kelend . middel, o.
gesmoorde. *.. ING, dw. bn. smorend enz.; a - smoke,
een stikkende rook. -, s. (het) smoren enz.; zie STIFLE, Sting, (sting), s. 1. prikkel, m. schicht, v. angel;
bw. en ow.
2. steek, beet (van een insect, eene slang enz.), m.;
3. wroeging, pijn, v. angel, m.; 4. (fig.) pointe, v. zet (van
Stigh, (staj), zie STY.
een puntdicht), m. 5 -BULL, s. pieterman (visch), m.
Stigma, (stigh'-me), s. (mv. stigmata), 1. brandmerk (inz.
*-RAY, S. stekelbaars, m.
fig.), schandmerk, o. -vlek, v.; 2. (plant.) naad, m.
0 -RIA, (-mee' -ri-e), S. versteende koolplant, v. *- TIC, Sting, (sting), bw. (onr. vt. en vdw. stung), 1. steken,
prikken; to - do death, doodprikken; the wasp -s, de
(-met' -ik), m. (w. g.) 1. gebrandmerkte; 2. geschandwesp steekt; 2. (fig.) hekelen, steken onder water geven,
vlekte, m. -, - AL, ('-ul), bn., -ALLY, ('-e -li), 1. gebrandmerkt; 2. geschandvlekt, beschimpt; 3. misvormd.
kwetsen; to - the soul into rage, het gemoed tot woede
5-TIZE, ('-tajz), bw. - 1. brandmerken (inz. fig.); 2. schandtergen; to be stung with remorse, door woede gepijnigd
vlekken. -D, ('-tajzd), dw. bn. gebrandmerkt. ING,
worden; 3. (fig.) doorboren, bedroeven; to - to the
dw. bn. brandmerkend. -, s. (het) brandmerken. *- TosE,
heart, het hart doorboren, - vaneenrijten; to - to the
('-toos), bn. (plant.) met lange zijnaden.
quick, diep kwetsen. * - ER, ('-ur), s. kwetsend woord,
Stigonomancy, (stigh'-o-no-men -si), s. gmv. waarzego. kwetsende daad, v. * - ILY, ('-i -li), bijw. vrekkig; zie
gerij door het maken van teekens op boomschorsen, v.
STINGY. *-INESS, S. vrekkigheid, gierigheid, V. * -ING,
dw. bn., -LY, bijw. prikkend enz. -, s. (het) prikken
Stilar, (staf' -lur), bn. den pijl van een zonnewijzer betreffend.
enz.; zie STING, bw. * - LESS, bn. 1. zonder angel; 2. zonStilbite, (stil' -bajt), s. (soort) zeoliet (steen), m.
der prik.
Stile, (stajl), s. 1. pijl -, m. naald (van een zonnewijzer),v.; Stingo, (stin'-gho), s. oud bier, o.
2. slagboom; 3. rooster, grondbalk; 4. (timm.) stijl, m. Stingy, (stin'-ghy ), bn. vrekkig, gierig; he is deuced -,
Stiletto, (sti-let'-o), s. 1. dolk, m. stilet, o.; 2. priem, ni.
hij is verduiveld gierig.
-, bw. doorsteken, doorpriemen. 5-ED, (' tood), dw. Stink, (stink), s. stank, m. *- HORN, S. (plant.) morilje
bn. doorstoken. *-BFARD, s. spitstoelo(,pende baard, m.
(soort paddenstoel.),v.° -POT, S. 1. stinkend samenstel, o.;
Still, (stil). s. 1. (dichtk.) stilte, kalmte,v.; 2. distilleer2. (zeev.) vuurpot, m. * - TONE, S. (delfst.) stinkkolf, m. *-, ho. 1. stil, kalm; a - atmosphere, (zeev.)
steen, m.
een stille lucht; 2. zwijgend; 3. vreedzaam; a - con- Stink, (stink), ow. (onr. vt. stank, vdw. stunk), - at,
science, een gerust geweten; let irae be -, laat mij met
stinken (naar). 5 -ARD, ('-urd); m. 1. stinkerd; 2. gevrede; - water runs deep, (spr.) stille waters hebben
meene vent, m.; 3. stinkdier, o. luiaard, m. *- ER, ('-ur), s.
diepe gronden; 4. bewegingloos, ongerept, rustig; - as
stinkend voorwerp, o. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. stincc post, onbeweeglijk als een paal; - as a 'mouse, zoo
kend. -, s. (het) stinken.
stil als een muisje; to sit -, stilzitten; to stand -, Stint, (stint), s. 1. beperking, v.; 2. eind -, grenspaal, m.
stilstaan; hold -, houd je stil, zwijg; 5. dood, onbezield.
doelwit, o.- 3. deel, o. portie; 4. zee- zwaluw, v. *-,
--, bijw. en vw. 1. nog, steeds; - more, nog meer;
bw. 1. beperken, begrenzen; -ed in knowledge, beperkt
I - hope to see him again, ik hoop nog hem weder te
in kennis; 2. bemoeien; to - one in his meat, iemand
zien; 2. steeds; be bounteous -, o my Lord! blijf ons
het voedsel karig toemeten; to - one's self, zich het
steeds genadig, o mijn God! 3 echter, nochtans; but - I
noodige ontzeggen; 3. schorsen, tegenhouden. S-ED, dw.
hate him, maar nochtans haat ik hem; 4. altijd, voort
bn. beperkt enz.; zie STINT. bw. -, bn. gedekt (van
BORN, bn. 1. doodgeboren; 2. (fig.) onbe--duren.*
merriën). 5 -NESS, s. beperktheid, v. *- FR, ('-ur), m. v.
werkt. 5-BURN, bw. distilleeren, stoken. 7"- BOTTOM, s.
1. beperker, -ster, m. v.; 2. alles wat beperkt. * - ING, dw.
droesem, m. moer, v. * - HEAD, s. distilleerkolf, m.
bn. beperkend enz. -, s. (liet) beperken enz.; zie STINT.
s-HOUSE, s. branderij, stokerij, v. *- LIFE, s 1. (schild.)
Stipe, (stajp), s. (plant.) 1. boomstam; 2. steel,
stilleven; 2. wat het plantenleven heeft, o. *- ROOM, s.
stronk, m.
1. rust-, slaapkamer, v.; 2. afgelegen vertrek, o. *- STAND, Stipend, (staf'- pend), s. 1. bezoldiging, v. loon, o.; 2.
S. stilstand, m. rust, v.
soldij, v. *- MONEY, S. toelage der Schotsche kerkleer Still, (stil), bw. 1. stillen, sussen; 2. tot stilte brengen;
aars, v.
to - into silence, doen zwijgen. k -, bw. en. ow. Stipend, (staj'-Pend), bw. 1. bezoldigen; 2. onderhouden.
distilleeren, branden, stoken.
0-IARY, (-pend'- i -e-ri), bn. bezoldigd. -, m. v. (mv.
Stillatitious, (stil -le-tisj'-us), bn. 1. doorsijpelend; drui-les), bezoldigde, m. v. die uit eerre beurs studeert.
pend; 2. gedistilleerd, doorgezegen.
Stipitate, (stip'-i -tet), bn. (plant.) met een steel, gesteeld.
Stillatory, (stil'- e- te -ri), s. (les), 1. distilleerkolf, m.; Stipple, (stip' -ul), bw. (gray. en schild.) stippen, stippe2. branderij, v.; 3. laboratorium, o.
len, punkteeren. *- D, ('-uld), dw. bn. gestipt enz. *...ING,
Stilled, kstilt), dw. bn. gestild enz.; zie STILL. *-, dw. bn.
dw. bn. stippend. -, s. (het) stippen enz.
kalm, gerust, vreedzaam. *...ER, ('-ur), m. v. 1. bevre- Stipula, (stip'-joe -le), *...ULE, ('-joel), s. (plant.) vliesdiger, -ster; 2. die stilte oplegt enz.
achtig aanhangsel, steelblad, o. *-cEous, (-lee'-sjus), *- R,
Stillicide, (stil'-i -saj d), s. droppeling, v..(het) droppelen.
(stip' joe -lur), bn. (plant.) tot de stipula behoorend.
*...ICIDIOUS, ( -i -sid' -jus), bn. droppelend.
Stipulate, (stip' -joe -let), bn. gestippeld. *-, bw. en
Stilling, (stil- ling), dw. bn. stillend enz. *-, s. (het) stil
ow. (recht.) bepalen, overeenkomen, bedingen,vaststellen.
-lenz.
zie STII.I., bw.
*-D, (- id), dw. ho. bedongen enz.; zie STIPULATE. *...ING,
Stillness, (stil'-nes), s.gmv.l.stilte,v.;the - of niglit,de stilte I dw. bn. bedingend enz. -,s. (het) bedingen, overvan den nacht; 2. stilzwijgen, o.; 3. kalmte, rust, v.vrede,m.
eenkomen. ...ION, (-lee'-sjun), s. 1. (recht.) beding, o.
Stilly, bn. en bijw. stil, rustig, zacht.
bepaling; 2. overeenkomst, v. verdrag, contract, o.;
Stilpnosiderite, (stilp-no-sid'-e-rajt), s. (delfst.) (soort)
3. (plant.) ligging der steelbladen, v. *...alp, ('-ur), rn.
ijzererts, o.
contractant, bedinger, m.
Stilt, (stilt), S. 1. stelt, v.; to be on -s, op stelten loo- Stipuled, (stip'-joe -let), bn. met stippels, gestipt.
pen; 2. brugpaal, post, m. * - BIRD, s. langbeenige vogel, m. Stir, (stur), s. 1. beweging, v. stoot, m.; to gire a - to, in
Stilt, (stilt), bw. 1. op stelten zetten; 2. (fig.) opvijzelen.
beweging zetten, den stoot geven aan; to give the fire
* -ED, ('-id), dw. bn. 1. op stelten gezet, - loopend;
a -, het vuur oppoken; the racy and dancing - of the
2. (fig.) opgevijzeld. 5 -ING, dw. bn. 1. op stelten zet
blood, de levendige on bezielde strooming van liet bloed;
t
e
n
d
;
2
.
(
f
i
g
)
the ini finite - of motion, de eindelooze rusteloosheid der
opvijzelend.
Stime, (stajm), s. blik, m.
beweging; 2. gemoedsbeweging; 3. volksbeweging. v. opStimulant, (stiet' joe -lunt), brr. prikkelend. *-, s. prikstand, m 4. geraas. rumoer, leven, o.; what - is this?
kelend middel, o.
van waar dat rumoer? to make a -, in rep en roer
Stimulate, (stim'-joe -let), bw. 1. prikkelen; 2. (fig.) aan brengen; 5. gevecht. o. strijd, M. 5 -ABOL"r, s. (kookk.)
zetten, aansporen. *- D, ('-id), dw. bn. geprikkeld; aangehavermeel-brij, V. *-LESS, bn. onbeweeglijk, roerloos.
zet, aangespoord. *...ING, dw. brr. prikkelend enz. -, s. Stir, (stur), bw. 1. bewegen. omroeren; 2. behandelen,
(het) prikkelen enz.; zie STIMULATE, bw. *...Ion, (-lee'onderzoeken (eene vraag enz.); 3. aandoen, treffen; 4. opsjun), s. 1. prikkeling; 2. aansporing, v. 0 ...IVE, (stim' joe
stoken, aanzetten; 5. tergen; 9. to - round, alles opra-letiv),bn.
prikkelend. -, s. prikkelend middel, o.
kelen, onderstboven keerera; to - up, omkeeren; in
('-tur), m. V. aanspoorder, aanzetter, -ster, inn. v.
beweging brengen, opstoken; to - up to arms, een
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gewapenden opstand verwekken; to - up the minds,
de gemoederen opwinden; to - up vigor in, kracht -,
moed inblazen aan, een riem onder het hart steken.
-, ow. 1. (zich) bewegen, zich roeren; 't is the Divinity
that - within us, een godheid beweegt zich in ons;
no one was -ring, geen mensch verroerde zich, nie- 1
mand was nog bij de hand, - uit het bed; 2. (zeev.) zeilen,
vaart loopen; to - up, oploopen onder zeil; 3. to about, heen en weder loopen, overal ronddwalen; to abroad, to - out, uitgaan, zich op weg begeven.
Stire-wort, (stajr'-wurt), s. (plant.) kruiswortel, ni.
Stiria, (stir'-i-e), s. (aardr.) Stiermarken (Oostenrijk), o.
Stiriated, (stur'i-e-tid), bn. met versieringen, als ijskegels uitziend. *...Ious,('-i-us), bn. naar ijskegels gelijkend.
Stick, (sturk). s. jonge stier, jonge os, m.
Stirp, (sturp), s. geslacht, o. stam, m. familie, v.
Stirrage, (stur'-idsj), s. (het) in beweging brengen, beweging, v.
Stirred, (sturd), dw. bn. bewogen enz.; zie STIR, bw. en
ow. *...ER, ('-ur), M. v. 1. beweger, m. beweegster, v.;
2. die in beweging is, onrustige persoon; 3. opstoker,
opstookster, bewerker, -ster; 4. moei-al; 5. die (inz.
vroeg) opgestaan is; 6. s. (very.) kruk, v. *...ING, dw.
bn. bewegend enz. -, s. 1. (het) bewegen enz.; zie
STIR, bw. en ow.; 2. (het) opstaan; 3. opstand, m.; 4.
(landb.) (het) tweede ploegen.
Stirrup, (stur'-up), s. 1. stijgbeugel, m.; to have one's foot 1
in the -,. (spr.) den voet in den stijgbeugel hebben; to
be firm in the -s, vast in den zadel zitten, (ook fig.);
2. (zeev.) katplaat, v.; - of the horses, springpaard; 3.
knieriem, m. *-s, mv. klampen, krammen, v. mv.
* -BANDAGE, S. (heelk.) stijgbeugel-verband, o. *- BOLTS,
mv. (stoomw.) straalij zer-bouten, m. mv. * - CUP, *-GLASS,
afscheidsdronk,m. glaasje op den valreep, o. * -LEATHER,
* -STRAP, S. stijgbeugelriem, m. *- oIL, S. (fig.) rottingolie, v. * -STOCKINGS, S. mv. over-, rijkousen, v. mv.
Stitch, (stitsj), s. 1. (naai)steek, m.; long -, lange steek;
chain -, kettingsteek, tamboersel, o.; to put a -, to
net a - to, een steek naaien aan; a - in time saves
nine, (spr.) een woordje op zijn pas is zoo goed als. geld
in de kas; 2. vod, o. lap, m.; neither rag nor -, (fig.) geen
stuk of brok, geen hemd op het lijf; 3. (brei-)steek, m.;
to drop a -, een steek laten vallen; a loose -, een
losse -, een gevallen steek; 4. (gen.) steek in de zijde, m.
zijdewee; o. *- BACK, s. sterke ale (bier), v. *- BOOx, S.
(boekb.) 1. ingenaaid boekje; 2. blauwboekje, o. brochure,
v. * -FALLEN, bn. 1. uiteen-. losgegaan: 2. gevallen als
een steek (van breiwerk). *- WORT, s. (plant.) kamille, v.
Stitch, (stitsj), bw. 1. steken, naaien; to - away, onder
liet naaiwerk verbergen, innaaien; 2. innaaien, brocheeren; 3. - up, steken -, naden zetten (aan); 4. (heelk.)
naaien; .5. lappen, flikken, dichtnaaien; 6. - down, glad
aanzetten, - aannaaien. *-, ow. naaien, (gem.) pieken.
*-ED, dw. bn. genaaid enz.; Zie STITCH.
Stitchel, (stitj'-il), S. (soort) grove wol, v.
Stitcher, (stitsj'-ur), m. v. 1. naaier, m. naaister, v.;
2. (boekb.) innaaier, in. *- Y, s. (-ies), naaiwerk, o.
Stitching, (stitsj'-ing), dw. bn. naaiend enz. *-, s.
(het) naaien enz.; zie STITCH. * -BLADE, s. (mil.) .teekkling, fleuret, v. *- NEEDLE, S. naainaald, v. *- SILK, S.
naaizijde, v.
Stith, (stith), bn. gestreng.
Stithy, (stith'-i), s. (-ins), 1. aanbeeld, o.; 2. smidse;
(veearts.) zweetziekte, v. *-, bw. smeden (op het aan
*- -ING, dw. bn. smedend.
-beld).
Stive, (stajv), bw. (w. g.) 1. stuwen; 2. stoven, verhitten;
3. doen smoren. *. • .ING, dw. bn. stuwend enz. -, s.
1. (het) stuwen enz.; 2. (zeev.) helling, v.
Stiver, (stajv'-ur), s. (Hollandsche) stuiver, m.
Stoak, (stook), bw. 1. (zeev.) stoppen, opstoppen; 2. ver
-spern.
Stoat, (stoot), s. hermelijn, m. groote wezel,` v.
m.
bediende,
jongen,
Stocah, (stoo'-kee), m.
Stoccade, (stok-keed'), s. 1. paalwerk, o.; 2. (vest.)
schanspalen, m. mv. palissadeering, v.; 3. (schermk.)
stoot, uitval, m. *-, bw. ompalen, palissadeeren. *- D,
(-keed'-id), dw. bn. gepalissadeerd. *...ING, dw. bn. palissadeerend. -, S. (bet) palissadeeren.
Stoccado, (stok-ee'-do), ...CATA, (-kaa'-te), s. 1. (schermk.)
stoot, uitval, m.; 2. (zeev.) sluiting, versperring (eener
haven), v.
Stochastic, (sto-tsjes'-tic), bn. veronderstellend.

It1]
Stook, (stock, s. 1. (boom- )stam; 2. (fig.) stam, oorsprong,
m. geslacht, o.; say what -- he springs of, zeg mij uit
welk bloed hij is gesproten; he was sprung from a laborious -, hij stamt af van vlijtige (werkzame) voorouders;
3. blok (hout, steen enz.); 4. brandhout; (fig.) blok, o.
domoor, m.; laughing -, speelbal, allemansgek; 5.
steel, m. handvat, o.; 6. steun, m.; 7. schaft (van een geweer), v.; 8. steunklos, -blok (voor het aanbeeld), m. o.;
9. affuit, o.; 10. groote hamer, m.; 11. naaf (van een
wiel), v.; 12. (zeev.) ankerstok; 13. halsdoek, m. das, v.;
glazed -, (mil.) geglansde halskraag; 14. kous, v.;
nether -, onderkous, sok; 15. fonds, o. voorraad, rn.
hoeveelheid, v.; to lay (take) in a'-, een voorraad opdoen; - of patience, voorraad geduld; a good - of
impudence, een goede voorraad van onbeschaamdheid;
16. (kh.) fondsartikelen; - in hand, magazijngoederen;
dead -, onverkocht goed; - in trade, beschikbaar -,
voorhanden goed; to take -, den inventaris der goederen opmaken; 17. geëntreposeerde goederen, o. mv.; 18.
fonds, kapitaal, o.; - of cash, - of ready money, gereed
geld, o. comptanten, mv.; joint - company, vennootschap
op aandeelen; 19. (toon.) repertoire, o.; 20. materieel
(eener fabriek enz.), o.; farming -, landbouw-materieel;
deu.d -, dood -, werkeloos materieel; live -, levende have,
V. veestapel; 21. stok (overgeblevene kaarten, koopkaarten), m.; 22. vergaarbak (van een molen); 23. (bk.) hiel.
m. basis; 24. stelling (eener werf), v.; 25. (drukk.) stel
(letters), o.; 26. vee, o.; 27. (tuinb.) ente, v. geënte
boom, m.; 28. (plant.) nagelbloem, v.; 29. gebakken
steen, m.; 30. (inz. mv.) fondsen, effecten, o. mv.; bank -,
bankactiën; to dobble in -s, in effecten spelen, dobbelen; 31. boei, kluister, v.; 32. bestanddeel, o.; soap -s,
vette deden geschikt voor zeep; 33. laarzebeen, o.;
34. paruikenbol, m.; 35. slavenmacht, v. *- ACCOUNT, S.
(boekh.) kapitaal-rekening, v. 5 -ADVENTURER, in. beursspeler, agioteur, M. *-ADVERTURES, S. mv. beursspel, o.
(het) speculeeren in fondsen. 5-BOOK, S. 1. magazijnboek; 2. (acten)register, o. *- BRICKs, S. mv. gebakken
steepen, klinkers (prima qualiteit), m. mv. *-BROKER, M.
effecten-, fondsenmakelaar, -commissionair, m. *- BUBBLING, s. beursspel, o. *- CARDS, S. mv. (kaarts.) koopkaarten, v. mV. *-DOVE, S. stok-,houtduifv.*- EYCHANGE,
S. effectenbeurs, geldmarkt, v. *- FISH, s. stokvisch, m.
* .FOWLER, 5. (mil.) donderbus, v. * - GILLY-FLOWER, S.
nagelbloom, v. 5 -GRAFTIRG, s. (tuinb.) enting, v.
DER, M. v. 1. effecten -houder, -ster; 2. rentenier,
-ster, m. v. *-Hoop, s. ijzeren band, - hoepel, m.
* -HORSE, s. pak -, vrachtpaard, o. *- JOB, ow. in effecten-.
in fondsen handelen, speculeeren. 5 -JOBBER, M. effectenhandelaar, beursspeler, contramineur, m.
BING, * -JOBBERY, s. (-les), beursspel, o. agiotage, contramine, v. 5 -LOCK, s. richel, v. slot, o. grendel (in
hout gevat), M. * -LOCK, bw. van een grendelslot voor
er mede sluiten. * -MARKET, s. fondsenmarkt. v.-zien,
*-OPERATIONS, S. mv. 1. omzet van kapitaal, m.; 2. beurs
* -PIECE, s. (toon.) repertoire-stuk, o. *- PI--speculati,v.
GEON, S. stokduif, v. *- PURSE, S. (mil.) regiments-uitga - ,
ven (van de soldij afgetrokken), v. mv. *-SHAVE, S.
(zeev.) blokschaaf, v. * -SHEARS, S. mv. (boom) snoeimes, o.
* -STILL, bn. doodstil, onbeweeglijk. * - TACKLE, S. (zeev.
kat, v. 5 -TAKING, s. inventaris, m. goederenlijst, v.
Stock, (stok), bw. 1. - with, voorzien (met, van); 2. inhalen, aanschaffen; 3. bevolken; 4. aanfokken; 5. opstapelen, besparen; 6. verzamelen, bewaren, opsparen;
7. niet melken (koeien, kort vóór den verkoop); 8. bezaaien; 9. (zeev.) stokken (een anker); 10. ondereen
gooien (de kaarten); 11. to - up, uitroeien. *- ED, dw.
bn. voorzien enz.; zie STOCK, bw.
Stockade, Zie STOCCADE.
Stockinet, (stok-in'-et), s. (kh.) stokinet (soort katoenen
staf), o.
Stocking, (stok'-ing), dw. bn. voorziend enz. *-, s.
(het) voorzien enz.; zie STOCK.
Stocking, (stok'-ing), s. kous, v.; surgical -, geregen
kous; leather - novels, lederkous-romans (sehipnaam aan
de romans van Cooper gegeven). *-BREECHES, S. mv. tooneelbroek, v. 5 -DRESSER, m. kousenbereider, m. *-FRAME, S. kousen -weefstoel. ni. * -KNITTER, in. v. kousenbreier, -breister, M. v. * -MAKER, m. kousenfabrikant,
m. 5 -MENDER, V. kousenstopster, v. *-STITCH, S. gehaakt werk, o. * -TRADE, s. kousenhandel, M.
VER_ Iii.
in. kousenwever, m.
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Stocking, (stok'-ing), bw. kousen aantrekken. *- ED,

bn. in -, op kousen.
Stockish, (stok'-isj), bn. stijf, stokkig, houtig.
Stocks, (stoks), s. mv. zie STOCK.
Stocky, (stok'-i), bn. dik, ineengedrongen; zie STOCKISH.
Stoic, (sto'-ik), m. V. stoïcijn, m. stoïcijnsche, v. *-,
* -AL, ('-ui), *- ALLY, ('-e-li), bn. stoïcijnsch. * - ALNESS,
('-ul-nes), *- IsM, ('=sism), s. gmv. stoïcisme, o.
Stoke, (stook), s. (stoomw.) (het) stoken. *-HOLE, S.
stookplaats, V. *-R, ('-ur), m. stoker, m.
Stola, (sto'-le), s. 1. stola (lang vrouwenkleed bij de
Romeinen); 2. sjerp; 3. (r. k.) stola, stool, v. misgewaad, o.;
4. garderobe, v.; groom of the -, eerste edelman -, eerste
hofdame der garderobe; 5. jong plantje, stekje, 'o. loot, v.
Stole, (stool), Vt. stal (van stelen); zie STEAL, bw.
Stolen, (stoo'-ln), dw. bn. gestolen enz.; zie STEAL.
*_, bn. verborgen, heimelijk; a - match, een geheim
huwelijk; a - march, een verborgen marsch; (fig.) een
vlieg die men iem. afvangt.
Stolid, (stol'-id), bn. dom, vervelend; the - biographer,
de domme levensbeschrijver. 5 -ITY, ('- i - ti), s. (-ies),
domheid, v.
Stolon, (sto'-lun), a. (plant.) uitspruitsel, o. 5 -IFEROUS,
(nif'-e-rus), bn. uitpruitsels dragend ; - stems, uitloopers, telgen.
Stoma, (sto' me), s. (mv. stomata), (plant.) stoma (ovale
ruimte tusschen de cellen), v.
Stomach, (stum'-ek), s. 1. maag, borst, v. ; coat of
the -, maagwand; to be on the -, op de maag liggen;
(fig.) tot last zijn; to turn the -, walgen, misselijk
maken; to stick on one's -, (fig.) iem. dwars voor de
maag liggen; 2. eetlust; 3. smaak, lust; to have no for, geen lust hebben in; 4. toorn, m. verbolgenheid, v.
wrok, m.; 5. halsstarrigheid, v.; 6. hoogmoed, trots, m.
*_ACHE, s. maagpijn, V. *-FUL, ('-fool), bn. hardnekkig,
koppig. *- N Ess, s. hardnekkigheid, koppigheid, v.
4-LESS, bn. zonder eetlust. *-PP, s. (gen.) maagpomp, v. *_QUALMED, bn. aan misselijkheden lijdend.
*-sKINs, s. mv. maagvliesjes (hoenderziekte). o. mv.
Stomach. (stum'-ek), ow. en bw. 1. boos worden, - maken, wrokken; , 2. ver-, opkroppen (een beleediging enz.).
*-AL, (-' nl), bn. maagversterkend. *- ED, ('-id), dw.
bn. 1. boos, vertoornd; 2. verkropt. *- ER, ('-ur), s. 1.
korset, o.; 2. borstlap, doek; 3. slag tegen de borst, m.
Stomachic, (sto- mek'-ik), s. (gen.) maagversterking (middel), v. *-, * - AL, ('-ul), bn. (gen.) maagversterkend.
Stomaching, (stuur'-ek-ing), dw. bn. wrokkend enz.
*-, s. (het) wrokken, verkroppen.
Stomachous, (stum'-ek-us), *...Y, (' -i), bn. 1. hardnekkig, koppig; 2. gemelijk.
Stond, (stuud), s. 1. standplaats, v.; 2. rustpunt, o.
Stone, (stoon), s. 1. steen, m.; the philosopher's -, (fig.) de
steen der wijzen, (het) goudwaken; chalk -, krijtsteen;
corner -, hoeksteen (ook fig.); flint -, vuursteen;
hewn -, gehouwen steen; kerb -, (mets.) gekantelde
steen; peeble -, kei(steen); pumice -, puimsteen;
rotten -, trippelaarde; not to leave a - standing, geen
steen op den anderen (overeind) laten; of the -s, buiten de muren, extra-muros; to kill two birds with one -,
(spr.) twee vliegen in één klap dooden; 2. (edel)gesteente, o.; 3. molensteen; 4. rotssteen, m.; a heart of-,
een steenen (ongevoelig) hart; a gaze of -, een versteende -, verpletterende blik; 5. (gen.) steen (in de
blaas); 6. (plant.) pit, steen; 7. (ontl.) teel-, zaad
steen (gewicht = 6.349 kilogr., voor vleesch en-bal,m.;8
visch = 3.628 kilogr., voor glas 2.2675 kilogr.). *-, bn,
steenen, van steen. * -ALUM. s. steen -, bergaluin, v.
3 -BASIL, s. (plant.) thym, v. *- BEACH, S. (zeev.) stee
wal, m. °- BEARER, m. steendrager, m. *-- BLIND,-ne
bn. stekeblind. 0 -BLUE, s. blauwsteen, m. smalt, v.
*- BORER, s. steeneter (worm), m. * -BOT.TLE, S. steenen
kruik, - kan, v. *-Bow, S. steenboog, - schieter, m.
*--- BREAK, S. (plant.) steenbreke, v. 5 -BUTTER, s. gele
aluin, v. *-'s CAST, s. steenworp, m. * - CHAT, * C HAT.
TEE, s. kwikstaart (vogel), m. * -CHECK, s. pluvier
(vogel), m. * - CHIP, S. steengruis, O. * -CIIOLIC, S.
(gen.) steenpijp, -kramp (in de blaas), v. * - COAL, s.
steenkool, v. 5 -CRAY, S. krijtziekte (der valken), v.
*-CRop, S. 1. (plant.) smeerwortel. m.; white -, kleine
huislook: 2. (fig.) steenen (in plaats van oogst), m. mv.
- CURLzw, s. kleine pluvier (vogel.), m. *_ C UTTER, s.
1. steenhouwer; 2. - snijder; 3. beeldhouwer. m. *--cuT-

1. steenhouwerij, -snijderij, v. *- DEAD, bn.
morsdood. * - DEAF, bn. stokdoof. *- DUCK, s. kraageend (vogel), v. * -EATER, S. steeneter (zek. mossel), m.
* -FALCON, S. steenvalk, m. * - FERN, s. (plant.) parelkruid, o. *- FLOOD, S. steenregen, m. t -FLY, S. waterkrekel, v. *- Fox, s. steen-, witte vos, M. *-- FRUIT, S.
steenvrucht, v. * - GALL, S. (soort) havik, m. *- GR,IG, s.
(soort) grondeling (visch), m. *- HAWK, s. steenvalk, m.
*- HEARTED, bn. hardvochtig. * -HENGE, ('-hendsj), s.
stonehenge (druïdische steenhoopen bij Salisbury in
Engeland), v. *- HORSE, s. hengst, m. ongesneden paard, o.
*- HOOSE, s. steenen huis, o. * -MASON, m. metselaar, m.
*- PARSLEY, S. (plant.) St.-Janskruid, o. * - PIER, s. (zeev.)
steenen hoofd, o. * -PIERCER, s. steenborer (schelp), m.
* -PIT, * -R,L'ARRY, S. steengroef, v. * - PITCH, S. hard
pek, o. *- PLANT, S. 1. sponssteen, m.; 2. versteende
plant, v. 5 - PLOVER, s. poelsnip, v. *- SMICH, S. vliegen
0 -SQUARER, m. steenhouwer, m.-vanger(isct),m.
*- STILL, bn. doodstil. *- STUD, s. hoekpaal, -pijler, m.
*-'S THROW, s. steenworp, m. *- WALL, s. steenen
muur, M. * -WARE, s. Engelsch steengoed, - aardewerk, o.
*_ WEED, S. (plant.) steenwier, o. *- -WORK, S. 1. muur-,
metselwerk, o.; 2. bearbeiding van steenen, v.
S. (plant.) hertstong, v.
Stone, (stoon), bw. 1. steenigen; 2. bemetselen, bemuren; 3. (fig.) verharden, ongevoelig maken; 4. de pit -.
den steen ontnemen (van vruchten); 5. in steen zetten.
*-D, (stoond), dw. bn. gesteenigd enz.; zie STONE, bw.
*-R, ('-ur), m. 1. steenigen; 2. steenwerper, -slingeraar
(ook werkt.); 3. metselaar, m. *...INESS, S. gmv. 1. steen
hardvochtigheid, ongevoeligheid, v.-achtzgeid;2.(f)
*...ING, dw. bn. stoenigend enz. -, S. 1. (het) steenigen enz.; zie STONE, bw.; 2. steenweg, m.
Stony, (stoon' -i), bn. 1. steenen, van steen; 2. steen
- . Arabia, (aardr.) Steenachtig Arabië; 3. vol-achtig;
steenen; 4. (fig.) hardvochtig, ongevoelig. *- BONE, S.
(ontl.) slaapbeen, o.
Stood, (stood), vt. stond ens.; Zie STAND.
Stook, (stoek), s. (landb.) dozijn opstaande garven, o.
*-, bw. (landb.) garven bij hoopen zetten.
Stool, (stoel), s. 1. voetbankje, o.; 2. stoel zonder leuning, zetel, m.; camp -, vouwstoel; the - of repentance,
de folterbank van het geweten; 3. schabel, v.; 4. nachtstoel, m. stilletje, o.; 5. ontlasting, v. stoelgang, m.;
-s, uitwerpsels; 6. (plant.) stoel, m. moederplant, v.
stengel, m.; 7. (zeev.) rust (voor de pardoens), v.; -s of
the lanterns, lantaarnklossen; 8. (zeev.) voeting (der
galerij); 9. (mil.) zool (van een rolpaard), v. * - BALL, S.
stoelbal (zek. spel), m. * - BENT, s. stekelige bies, v.
Stoom, (stoem), bw. kruiden in wijn leggen (om het
. gisten te voorkomen).
Stoop, (stoep). s. 1. buiging, gebuktheid, overhelling;
to have a -, gebukt zijn, - loopen; 2. (fig.) verlaging;
3. vederdaling, v. (het) neerschieten (op); 4. kruik,
stoop; 5. stoep, v. bordes, o. *-, ow. 1. zich buigen, - bukken; to - down, nederbukken; to - forward,
voorover bukken; 2. gebukt zijn, - staan, - gaan enz.; 3.
- to, (fig.) zich verlagen, bukken voor, zich vernederen;
4. - upon, neerschieten op (eene prooi enz.); 5. rusten,
zich uitrusten. *-, bw. 1. buigen, doen bukken; 2. van
achteren lichten (een vat enz.). *- ED, dw. bn. gebukt enz.;
zie STOOP, ow. bw. * - ER, m. v. bukker, buiger, -ster,
m. v. 5 -ING, dw. bn., -LY, bijw. bukkend enz. -, s.
(het) bukken enz.; zie STOOP, ow. bw.
Stoor, (stoer), ow. (w. g.) opstuiven, opgaan (in damp
en stof).
Stooter, (stoet'-ur), s. stooter (oud-Holt. munt = 2 1/2
stuiv. = 12'/ ? cent Ned.).
Stop, (stop), s. 1. tegenhouding, v. beletsel, o.; 2. halt,
rust, v. stilstand, m.; dead -, plotselinge stilstand;
to have a -, stilstaan; to give a - to, to put a - to,
doen stilstaan, laten ophouden; to make a -, stilhou
den; 3. punt, rustteeken, o.; you do not observe the -s,
gij let niet op komma's en punten; full -, einde van
een volzin; 4. beletsel, o. hinderpaal, m.; 5. (recht.) verbod (van verkoop); 6. steun-, rustpunt, o.; - of a
mast, (zeev.) plaats van den mast waarop de oogen van
het want liggen; 7. (muz.) (orgel)register, o. trekker,
m.; (fluit)gaatje, o. klep, v. greep (op een viool enz.), m.;
4. (stoomw.) neut, v. ; 9. (rijsch.) (het) ophouden.
*-CLEAT, S. (zeev.) stootklamp, m. *-COCK, s. (stoomw.)
TING, S.

stop-, afsluitkraan. v. 5-ECCENTRIC, S. (stoomw.) nok op
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de as voor de excentriek, m. * - GAP, s. stopwoord, o.
stoplap, m. *- LESS, bn. niet te stoppen, niet tegen te houden. *-PLANK, S. 1. (zeev.) vloerplank; 2. valdeur (eener
sluis), v. *- ROPE, s. (zeev.) touw om te stoppen, o.
*- VALVE, S. (stoomw.) stopklep, V. -Box, s. stopklepkast, v. *-- wATCH, S. seconden -horloge met spanveer, o.
*- WATER, S. (zeev.) tegenstroom, m.
Stop, (stop), bw. 1. stoppen, dicht -, toestoppen; 2. sluiten;
3. tegen-, inhouden, beletten; - your breath, houd uwen
adem in; - thief! houd den dief! 4. schorsen, ophouden (met), afbreken; to - payment, zijne betalingen
staken; 5. hinderen, belemmeren; 6. (muz) drukken (op
de kleppen, de snaren enz.); 7. af-, inhouden (op salaris
enz.); 8. (taalk.) punctueeren, komma's en punten zetten;
9. (zeev.) dood zeilen (den stroom); to - the vent, het
zundgat dichthouden; - and bit! stopper op, en beting
leggen ! *- ow. 1. stilhouden, -staan; - a while, wacht
wat; to - short, plotseling ophouden, - stilstaan; my
watch had -ped, mijn horloge was blijven stilstaan; she
never -s talking, haar mond staat nooit stil: 2. - for,
wachten (op); 3. wonen; where are you ping? waar
logeert gij ? waar hebt gij uwen introk genomen ? 4. - to,
blijven, zich bepalen (bij); 5. (kh.) zijne betalingen
schorsen; 6. (zeev.) stoppen. * - PAGE, ('-idsj), s. 1. (het)
stoppen; sluiting, opstopping, v.; 2. (het) tegenhouden,
beletsel, o. verhindering; - of goods in transitu, (kh. en
recht.) terugneming van geconsigneerde goederen vóór
hunne aankomst; 3. rust, halt; 4. opstopping (van
rijtuigen enz.); 5. werkstaking, v.; 6. (recht.) eisch van
terugvordering, m.; arrest, beslag, o.; 7. aftrekking -, korting (op salaris), v. * - PED, ('-id), dw. bn. gestopt enz.;
zie STOP, bW. en OW.
Stopper, (stop'-ur), m. v. 1. stopper, tegenhouden, -ster,
m. v.; 2. s. alles wat tegenhoudt enz. 3.; stop, kurk
(eener flesch enz.), m. v.; 4. compres, o.; 5. (zeev.)
stopper, m. tap, v.; anchor - at the cathead, portuurlijn; bitt -, betingstopper; year -, kielstopper; gun -,
muzzle -, mondstop; pointed -, staartstopper; wing -,
duivelstopper; 6. prangijzer o.; 7. ijzersmelters-stoptang,
v. * - BOLT, S. (zeev.) stopper-, ringbout, m. *- CROWNING,
* -KNOT, s. (zeev.) stopperknoop, m.
Stopper, (stop'-ur), bw. (zeev.) stoppers zetten (op een
kabel enz.). *- ED, dw. stoppers opgezet. *- ING, dw.
bn. stoppers opzettend.
Stopping, (stop'-ing), dw. bn. stoppend enz. *-, s.
1. (het) stoppen enz.; zie sTOP; there is no - people's
tongues, men kan den menschen de tong niet snoeren,
- den mond niet stoppen; 2. (zeev.) opvulling (van scheuren enz.); - up stuf, tengels; 3. (gen.) verstopping, v.
Stopple, (stop'-1), s. 1. stop (op eene flesch enz.); 2. tap, v.;
3. stopdoek, m.; 4. orgelpijp-klep, v.
Stopt, (Stopt), Zie STOPPED.
Storage, (stoor'-idsj), s. 1. (het) zolderen, bergen (van
goederen); 2. (het) opdoen; 3. bergloon, o. pakhuishuur, v.
Storax, (sto'-reks), s. (plant.) storax (zek. geurige gom
en boom), v.
Store, (stoor), s. 1. groote hoeveelheid, v.; - is no
sore, (spr.) te veel schaadt niet; 2. voorraad, m.; to
lay in a - of, een voorraad opdoen van; in -, voorhanden, in voorraad; to lay up in - for, in voorraad bewaren
voor; (ook fig.); 3. schat, rijkdom; 4. prijs, m. waarde, v.;
to let great - by, grooten prijs -, veel waarde hechten
aan; 5. magazijn; to place (put) into -, in het magazijn brengen; bonded -, entrepot; 6. tuighuis, o.; 7. winkel, m. *-s, mv. 1. krijgsvoorraad, m. materieel, o.;
2. provisiën, v. mv.; 3. scheepsuitrusting, v.; commissary
of --s, militaire intendant; bill of -s, verlof om te
approviandeeren; 4. douanen, v. mv. *- BOOK, s. (kh.)
pakhuis-, magazijnboek, o. * - BREAD , s. scheepsbeschuit, v. * -CANDLES, S. mv. getrokken (was)kaarsen, V.
mv. *- HIRE, s. magazijn-, pakhuishuur, v. *-xousE, s.
1. magazijn, o. voorraadschuur, v.; 2. tuighuis, arsenaal, o.;
3. depot, o.; 4. schatkamer, v. *- KEEPER, m. 1. magazijnmeester, m.; 2. -houder, -houdster, groothandelaar,
-ster, m. v.; 3. intendant, m. *- POND, s. pootvijver, m.
*_Room, s. (zeev.) bergplaats, provisiekamer, V. -hok,
o.; purser's -, bottelarij, v. *-sxlP, s. proviandschip, o.
*- TWINE, s. tweedradig zeilgaren, oud garen, o.*- wAREHoUsE, s. goederen-magazijn, o.
Store, (stoor), bw. 1. - with. voorzien, verzorgen (van,
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met); to - with victuals, van levensmiddelen voorzien;
to - a pond with carp, in een vijver karpers poten;
2. proviandeeren, opdoen, opslaan; 3. (fig.) verrijken,
uitrusten; her mind was -d with, haar hart -, haar geest
was toegerust met; 4. to - up, opstapelen; to - up
grains, graan zolderen. * - D, (stoord), dw. bn. voorzien
enz.; zie STORE. *-R, ('-ur), m. v. 1. opzamelaar, -ster;
2. uitruster, verzorger, -ster, m. v.
Store, (stoor), bn. voorhanden, in voorraad.
Storge, (stordsj), s. liefde der dieren voor hunne jongen, v.
Storial, (sto'-ri-ul), bn. Zie HISTORICAL. *...RIED, (sto'-rid),
dw. bn. verteld enz.; zie STORY, bw. -. bn. (bk.)
met verdiepingen. 5 ...RIER, (-ri'-ur), m. v. verhaler, verteller, -ster, m. v. -s, mv. 1. pootvisch, m.; 2. speenvarkentjes, o. mv.
Storify, (sto-ri-faj), bw. geschiedenisjes vertellen; 2. in
een historisch kleed stoppen.
Storing, (stoor'-ing), dw. bn. 1. voorziend; 2. opdoend
enz. *-, s. 1. (liet) voorzien enz.; 2. transportkosten tot
in huis, m. mv.; 3. opslag, m.; 4. proviandeering, v.
Stork, (stork), s. ooievaar, M. *-' s BILL, S. (plant.)
geranium, ooievaarsbek, m.
Storm, (storm), s. 1. storm, m. onweder, o.; after a comes a calm, (spr.) na regen komt zonneschijn; 2. (zeev.)
storm, m. zwaar weer, o. rukwind, m.; - of wind and
rain, bui met wind en regen; it blows a -, het stormt;
to be overtaken by a -, door een storm beloopen worden;
to raise a -, to stir up a -, (fig.) een storm verwekken; brewing -, opkomende storm; to stand a -, een
storm doorstaan (ook mil.); 3. (mil.) storm, m. bestorming, v. aanval, m.; to carry (take) by -, stormenderhand innemen; - of musket shot, kogelregen; 4. oploop, m. oproer; 5. rumoer, gevecht, getier, o. *- BEAT,
bn. door den storm geslingerd. * - BELL, s. stormklok,
V. * -FINCH, * -PETREL, S. stormvogel, m. * - SIB, S.
(zeev.) stormstagzeil, o. * -MENACING, bn. met storm dreigend. *-MIZZEN, s. (zeev.) stormbezaan, M. *-PRESAGING, bn. den storm voorspellend. *- SAIL, S. (zeev.)
stormzeil, 0. *-TOSSED, bn. door den storm geslingerd.
5 -VEXED, bn. door stormen gekweld.
Storm, (storm), bw. (mil.) bestormen, storm loopen
op. *-, ow. 1. stormen, hard waaien; 2. (fig.) razen,
tieren. * - ED, (stormd), dw. bn. 1. bestormd; 2.- gestormd. * - FUL, ('-foei), bn. vol stormen. *- NESS, S.
gmv. overvloed -, m. menigte van stormen, v.
Storment, (stor'-ment), s. (kh.) storment (zek. gekleurde grove broekstof), o.
Storminess, (storm'-i -nes), s. gmv. stormachtigheid, v.
Storming, (storm'-ing), dw. bn. 1. bestormend; 2. stormend. -, s. 1. (het) bestormen; 2. (het) stormen; 3. (fig.)
geweld, o. oploopendheid, v.
Stormy, (storm' -I), bn. 1. stormachtig; - squall, stormbui; 2. onstuimig, heftig.
Storthing, (stort'-ing), s. Storthing (landsvergadering in
Noorwegen), v.
Story, (sto'-ri), s. (-ies), 1. geschiedenis, v. verhaal, o.;
2. novelle, v.; childish -, kinderverhaal; sleepy -, vervelend sprookje; idle -, zotteklap; as the - goes, zooals de, geschiedenis zegt; zooals verhaald wordt; that's
another -, dat is iets anders, dat is een andere ge
sehiedenis; the best of the - is, het fraaiste van de geschiedenis (van de zaak) is; always the old (same) over again, altijd dezelfde -, altijd de oude historie; 3. gerucht, o.; strange stories go abroad, er loopen vreemde
geruchten rond; 4. logen, onwaarheid; you tell a -, gij
speldt mij (ons) iets op de mouw; 5. rij boomen, v.;
6. (bk.) verdieping, v.; on the second -, op de tweede ver
-Boog, s. geschiedenisboek, o. sprookjes, o.-diepng.*
mv. 5 -POST, S. (bk.) steun-, schoorpaal. m. *- ROD, S.
(timm.) lange maatstok, m. *- TELLER, M. V. 1. verteller, -ster (van sprookjes enz.); 2. babbelaar, leugenaar,
-ster, 'm. v. windbuil. M. *-TELLING, s. 1. (het) vertellen van geschiedenissen, - van sprookjes enz.; 2. (het)
liegen, zwetsen. * -WRITER, M. geschiedschrijver, m.
Story, (s(o'-ri), bw. 1. vertellen, vermelden; 2. rangschikken, stapelen. 5 -ING, dw. bn. vertellend enz.
-, s. (het) vertellen; het rangschikken.
Stot, (stot), s. jonge stier, m.
Stote, (stoot), s. 1. hermelijn (dier), m.; 2. wezel, v.
Stound, (staaund), s. 1. verdriet, hartzeer, o.; 2. plotse
pijn; 3. verbazing, v.; 4. uur, o. tijd, m.; 5. bier--linge
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kan, v. *-, ow. 1. verdriet -, kommer lijden; 2. zich
verwonderen; zie STOL'ND.
Stoup, (stoop), s. stoop, kan, v.
Stour, (Stour), S. gevecht, rumoer, o. oploop, m.
Stout, (stout), s. sterk bier. o.; brown -, sterke -, zware
porter -(bier), m. *-, be., *- LY, bijw. 1. sterk, krachtig,
kloek, gespierd; 2. stout, moedig, dapper; 3. vastberaden;
4. dik, gezet, vierkant; 5. duurzaam, stevig. *-BUILT,
*-MADE, bn. trotsch -, kloek gebouwd, - gevormd.
* -HEARTED,bn. stoutmoedig, dapper; the -, de hoogmoedigen. * -NESS, s. gmv. 1. kracht, kloekheid, gespierd
stoutheid, v. moed, m.; 3. vastberadenheid; 4.-heid;2.
dikte, gezetheid; 5. stevigheid, v.
Stove, (stoov), s. 1. oven, m.; drying -, droogeest; liet
air -, verwarmingstoestel met heete lucht; 2. kookkachel, v.; bath -, open haard; 3. keukenfornuis, o.;
4. stoof; 5. broeikast: 6. (zeev.) houtstoof, v.;
tarring -, zweetstoof om touwwerk te teren; 7. (zeev.)
kastrol, v. * -PLATE, s. ovenplaat, v.
Stove, (stoov), vt verbrijzelde enz.;zie STAVE.
Stove, (stoov), bw. warmen, warm houden. *- D, bn.
door zwaveldamp gebleekt. *- R, ('-ur),s. grof hooi, stroo,
veevoeder, o.*...ING,dw. bn. warmend. -, s. (het) warmen.
Stow, (stoo), bn. 1. (zeev.) stuwen; to - the anchor, het
anker opzetten; to - the sails, de zeilen beslaan; -ed
at the top, met bovenlading; 2. bergen, terechtleggen,
pakken. * -AGE, (-idsj), s. 1. stuwing, stuwage, v.;
2. bewaring, berging; in safe-, op veilige plaats; 3.bergplaats, v. ruim, o. * -BILLETS, S. mv. (zeev.) stuwagehout, o. *-ED, (stood), dw. bn. gestuwd enz.; zie STOW.
*-ER, ('-ur), m. stuwer, pakker, m. *-ING, dw. bn.
stuwend enz. -, s. (het) stuwen enz.; zie slow. -MAN,
m. 1. ruimgast; 2. opperstuurman, m.
Strabism, (stree'-bism), *-us, S. gmv. (gen.) het scheelzien. scheelheid, v.
Straddle, (stred'-ul), ow. 1. spillebeenen, de beenen wijd
uitspreiden; 2. schrijdelings zitten, - berijden. *-, bw.
schrijdelings beklimmen. *...ING, dw. bn. schrijdelings
berijdend -s. bijw. cchrijdelings.
Straggle, (stregh'-ul), ow. 1. afdwalen, zich verwijderen;
2. afgezonderd loopgin, - zijn; 3. rondslingeren, rondloopen; 4. achterblijven. *- D, dw. afgedwaald enz.; zie
STRAGGLE. *- R, ('-ur), m. v. 1. af-, verdwaler, afdwaalster; 2. achterblijver, - blijfster, 3. landlooper, -ster, m.
v.; 4. s. (zeev.) slechte zeiler, afdwaler (schip), m.;
5. (plant.) wilde tak, m. - loot, v. *...ING, dw. bn. afdwalend enz. -, bn. 1. afgelegen; 2. afgescheiden, ver
a - village, een gehucht van alleenstaande-wijder;
huizen; a -footpath, een klein verloren pad; a - course,
een omweg; a few - peasants, eenige hier en daar ver
boeren; - rocks, afgelegen -, alleenstaande rot--spreid
sen; a - line, Bene ongeregelde linie; a - kid, een afgedwaald lam; - hair, verwilderde haren; 3. (plant.)
verwijd. (van takken). *-, s. (het) afdwalen enz.; zie
STRAGGLE.
Straight, (street), bn. en bijes., *- LY, bijw. 1. recht, regalrecht, rechtstreekseh, rechtstreeks; the - line, de rechte
lijn; as - as on arrow, zoo recht als een pijl; as - as
you can go, altijd -recht voor u uit gaande; - forward
as I learnt it, zonder omwegen zoo als ik het vernam;
he stared - before him, hij zag recht voor zich uit; 2.
(fig.) rechtvaardig, rechtschapen, ongekunsteld; to make
all -, alles in orde brengen, vereffenen; 3. nauw sluitend; 4. spannend; 5. dadelijk, onmiddellijk. *-EDGE, S.
(timm.) waterpas, o. *--FORTH, bijw. onmiddellijk.*-FORWARD, bijw. in rechte lijn. -, bn. l.recht,rechtstreeksch;
2. (fig.) zonder omwegen, openhartig, rond, rechtschapen.
* -LINED, bn. rechtlijnig. *-nEss, S. gmv. (het) rechte,
rechtlijnige enz.; zie STRAITNESS. * -PIGHT, bn. (Shak.)
rechtopstaand. *-wAYs, bij w. rechtstreeks, rechtuit;zie
STRAIGHT.

Straighten, (street'-un), bw. 1. recht maken; 2. overeind
zetten; 3. vernauwen, toehalen; aan -, uittrekken; 4.
(fig.) hinderen, belemmeren, verlegen maken, benauwen; he was not -ed for time,. aan tijd ontbrak het
hem niet; 5. spannen, aanhalen. *- ED, ('-und), dw. bn.
recht gemaakt enz.; zie STRAIGHTEN. *- ER, ('-e-nur), m.
V. die recht maaakt, - vernauwt, - opricht enz. *-ING,
('-e-ning), dw. bn. recht makend enz. -, s. (het) rechtmaken enz.; Zie STRAIGHTEN, bw.
Straik, (streek), s. wielplaat (van een kanon), v.
Strain, (streen), s. 1. inspanning, poging ; 2. span-
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Hing (van spieren enz.); 3. verstuiking, verrekking;
4. breuk; 5. (fig.) gedwongen uitlegging, verdraaiing;
6. vlucht, vaart, v.; 7. stijl, m. manier, v. toon, m,
karakter, o.; to take a high -, een hoogen toon aanslaan; to speak in lofty -s of, met hoogen lof spreken
(gewagen) van; in this lofty -, op dien fieren toon; 8.
zang, m. melodie, v. akkoord, o.; 9. natuurlijke aanleg, rn.
wijze, v.; the - ofa nation, a people's -, de wijze -, de gewoonte van een volk; 10. geslacht, ras, o.; he is of a
noble -, hij behoort tot een edel ras; 11. (zeev.) kracht,
v. geweld, o. schok, m. wrij ving, v.; there is a great upon the cable, de kabel heeft veel te houden; 12. (jag.)
spoor, o. *- BAND, s. (zeev.) versterkingsband (van een
kluiver), m.
Strain, (streen), bw. 1. over-, sterk spannen; to - one's
neck, (fig.) den nek buigen; to - one's invention, zijne ver
inspannen; to - the eye, zich het ge--beldingskracht
zicht vermoeien; 2. to - one's self, zich verstuiken, zich
verrekken; (fig.) boven zijne krachten gaan; to - a point,
een zet geven aan; to - one's shoulder, zich den schouder verstuiken; 3. af-, overwerken; afjagen (een paard);
4. overdrijven, te ver heenvoeren; the quality of mercy
is not -ed, de goedertierenheid kan nooit te ver gaan;
5. knellen; te nauw omsluiten; 6. (fig.) dwingen; his
mirth is -ed, zijne vroolijkheid is gedwongen; 7. aandringen op; 8. doorzijgen, overhalen; to - out, laten doorzijgen, uitdrukken, - persen. *-, ow. 1. zich inspannen;
2. - at, veel arbeid besteden (aan); 3. doorzijgen; filtreeren; 4. te ver gaan (met), overdrijven. *- ABLE, ('-i- hi),
bn. rekbaar, elastiek, elastisch. *- ED, (streend), dw. bn.
ingespannen enz.; zie STRAIN, bw. en ow. *- ER, ('-ur),
1. m. v. die zich inspant enz. m. v.; 2. s. doorslag, m.
gatenpetiel; 3. filtreer-machine, v. *- ING, dw. bn.
inspannend enz. -, s. 1. (het) inspannen enz.; zie STRAIN,
bw. en ow.; 2. buitengewone spanning; 3. verstuiking, v.
enz.; Zie STRAIN, S. -PIECE, s. buitenblinde, v.
Strait, (street), s. 1. hinder, m. verlegenheid; -2. smalle
weg, m. *-s, mv. 1. straat, zeeëngte; • 2. smalle stof, v.;
the - of Dover, kanaal van Dover, straat van Calais;
the passage of that -, de overgang van die straat. *-,
bn., *- LY, bijw. 1. smal; 2. nauw, knellend; 3. (fig.)
innig; 4. gestreng; 5 verlegen; 6. gierig, karig; 7. recht
overeind; zie ook STRAIGHT. * ---GUT, S. (ontl.) endeldarm,
m. * -HANDED, bn. inhalig, vrekkig. *- NEss, S. gmv.
inhaligheid, vrekkigheid, v. * -JACKET, *- WAISTCOAT,
S. dwangbuis, o. * -LACED, bn. 1. stijf geregen; 2. (fig.)
gedwongen, stijf; 3. gestreng.
Strait, (street), bw. (Shak.) hinderen, beklemmen, belemmeren; verlegen maken.
Straiten, (street'-n), bw. enz., Zie STRAIGHTEN enz.
Straitness, (street' -nes), s. 1. nauwte, v. (het) spannen;
2.gestrengheid, nauwgezetheid, kleingeestigheid; 3. zwarigheid, verlegenheid, v.; 4. nood, m. gebrek, o.
Strake, (streek), vt sloeg; zie STRIKE.
Strake, (streek), s. 1. ijzeren band (om een wiel); radnaaf,
V.; 2. Zie STREAK.
Stram, (strem), ow. (w. g.) zich uitrekken (de leden).
Stramash, (strem'-esj), bw. (w. g.) alles kort en klein
slaan.
Stramineous, (stre-min'- i-us), bn. van stroo, als stroo.
Stramonium, (stre-mo'- ni-um), * ... oNY, (strem'-o-ni), s.
(plant.) stramonium, doornappel, m.
Strand, (strend), s. 1. strand, o. zandige oever, m.;
2. Strand (naam eener lange straat) te Londen langs
den Theems, o.; 3. (zeen.) streng van touwwerk; -s,
kardeelen; three -s rope, drie-strengs-touw; 4. koord,o.
* -RUNNER, S. strandlooper (vogel), m.
Strand, (strend), ow. (zeev.) stranden. f -, bw. doen
stranden, op het strand zetten. *- ED, dw. bn. gestrand;
- goods, strandgoederen. *- ING, dw. bn. strandend.
-, S. (het) stranden.
Strang, (streng), bn. (w. g.) sterk.
Strange, (streendsj), bn. *- LY, bij. 1. vreemd, buiten
vreemd, zonderling; - to say ! het is zonder--landsch;2.
ling ! 3. wonderbaarlijk; verbazend; 4. beschroomd; 5.
(fig.) koel, terughoudend. *-LOOKING, bn. vreemd uitziend. *- NEss, S. gmv. 1. vreemdheid; onbekendheid;
2. nieuwheid; 3. zonderlingheid; 4. koelheid, teruggetrokkenheid, terughoudendheid; 5. verandering, v.
Strange, (streendsj), bw. vervreemden. *-, ow. verbaasd
zijn, opkijken (van); 2. vervreemd zijn.
Stranger, (streendsj'-ur), m. v. 1. vreemdeling, m. v.
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buitenlander, m. buitenlandsehe, v.; you become quite

a -, gij houdt u ten eenenmale vreemd, men ziet u niet
meer; 2. onbekende; 3. gast; 4. nieuweling; 5. (recht.)
niet-belanghebbende (bij), m. v. *-, bw. vervreemden.
Strangle, (stren'-ghul), bw. 1. wurgen; 2. verstikken,
smoren; 3. (fig.) onderdrukken, smoren. *...ABLE, ('-gheibl), bn. wurgbaar. *- D, ('-ghuld), dw. bn. gewurgd enz.;
Zie STRANGLE. * --R, ('-ghur), m. v. wurger, -ster, m. v.
...ING, ('-ghling), dw. bn. wurgend enz. -, s. (het)
wurgen enz.; Zie STRANGLE, bw. °- TARE; * -WEED, S.
(plant.) smeerkruid, o.
Strangles, (stren'-ghuls), s.mv. (veearts.) droes (ziekte), v.
Strangulated, (stren'-ghjoe-le-tid), bn. (heelk.) ver
*...GULkTION, (-lee'-sjun), s. 1.-stop,geranuld.
wurging; 2. verstikking, smoring; 3. (gen.) strangulatie;
(vroedk.) beklemming; (heelk.) beklemde breuk, v. *...GURious, (-ghjoe'-ri-us), bn. aan strangurie lijdend. °..GuaY,
(stren'-ghjoe-ri), s. (gen.) beklemde waterloozing, koude
pis, V.
Strap, (strep), s. 1. (lederen) riem; kicking -, koppelband; 2. band, m.; shoulder -s, draagbanden; 3. (kleerm.)
broekriempje, sous-pied, o.; 4. spanriem; 5. scheerriem;
6. (ijzeren) band; 7. breidel; 8. (zeev.) strop; gaff -,
borg van de gaffel; - with gib and key, strop met slede
en keg; 9. (stooniw.) eccentric -, excentriekring; 10.
beugel; 11. (mil.) schouderriem, m.; 12. (plant.) bladvliesje, o. fi -OIL, s. (gen.) rottingolie, v. riemslagen, m.
v. *- SHAPED, bn. (plant.) tongvormig. *- woRM, S.
(gen.) lintworm. m.
Strap, (strep), bw. 1. geeselen (met riemen, met de bul
binden (met een riem enz.); 3. bevestigen-leps);2.
met -, voorzien van riemen; 4. aanzetten (een mes op
een riem); 5. (zeev.) stroppen; to - shot and shells, projectielen klossen; iron --fined blocks, blokken met ijzeren
beslag.
Strappado, (stre-pee'-do), s. 1. geeseling met riemen:
2. straf met de wipgalg, v. *-, bw. 1. met riemen
geeselen; 2. op de wipgalg leggen, pijnigen.
Strapped, (strept), gegeeseld (met riemen) enz.; zie
STRAP. *...PER, ('-ur), m. v. (fig.) kloeke vent, m. - vrouw,
feeks, v. *...PING, dw. bn. geeselend enz. k -, bn. kloek,
fiksch, vierkant. -, S. 1. (het) geeselen enz.; zie STRAP; 2.
geeseling (met riemen), v.; 3. (zeev.) stropend, o. strop,
m.; scores for -s, neuten voor stroppen.
Strasburg, (stres'-burgh), s. (aardr.) Straatsburg (Duitsche
rijksland), o.
Strass, (stres), s. stras, valsche diamant, m.
Strata, (stree'-te), s. mv. Zie STRATUM.
Stratagem, (stret'-e-dsj em), s. 1. krijgslist; 2. list, streek;
krijgsverrichting, V. -ICAL, (- dsjem -ik-ul), bn. vol
krijgslisten, listig.
Stratarithmetry, (stret- er-ith-mitri), *...RITHMOMETRY,S.
kunst een leger op te stellen, v.
Strategic, (stret'-e-djik), * - AL, ('-ul), bn. stategisch,
krijgskundig. *...GIST, (stret'-i-djist), m. krijgskundige,
strategicus, strateeg, m.
Strategus, (stret'-i-ghus), m. (oudh.) strategus, veldheer
(bij de Atheners), m.
Strategy, (stret'-i-dji), v. gmv . strategie, veldheersbekwaamheid, -kunde, v.
Strath, (streth), s. groot -, wijd dal, o. *_SPEY, s. vlugge
(Schotsche) dans, m.
Stratification, (stret-i-fi-kee'-sjun), s. 1. ophooping;
2. (aardk.) laagvorming, lagen-formatie, v. *...FrED, (stret'i-fajd), dw. bn. 1. opgestapeld; 2. tot lagen -, tot beddingen gevormd. * - FORM, bn. laagvormig. *...FY, ('-faj),
be. (aardk.) 1. opstapelen; 2. tot -, in lagen (beddingen) vormen. t-ING, dw. bn. opstapelend enz.
Stratigraphieal, (stret-i-ghref'-ik-ul), bn. *- Ly, ('-e-li),
bijw. lagen -, beddingen beschrijvend.
Stratoeracy, (stre-tok' -re-si), s. (-ies), s. 1. militaire
regeering, v.; 2. krijgsbeheer, o.
Stratography, (stre-togh'-re-fi), s. (-ies), leger-beschrijving, v.
Stratonie, (stre-ton' -ik), bn. tot een leger behoorend;
leger ... *...TOTIC, bn. krijgshaftig, oorlogzuchtig.
Stratum, (stree'-tum), s. (mv. strata) (aardk.); laag,
bedding, v.
Stratus, s. stratus (een der vier vormen van wolkensoorten), m.
Straught, (straot), zie STRETCHED.
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Straw, (strao), 1. stroo, o.; - bonnet, (damesstroo-)
hoed; to be in the -, (fig.) in de kraam liggen; a man
of -, stroopop, zetbaas; chopped -, gehakt stroo; 2.
stroohalm, m.; to split -s, (spr.) haarklooven, beuzelen;
his eyes were beginning to draw -s, hij begon te knipoogen, - te doezelen (van slaap); 3. (fig.) wisjewasje,
zier, niets, o.; I don 't care a - for it, ik geef er geen
sikkepit om; not worth a -, geen zier waard; to catch
at a -, zich aan een stroohalmpje houden, op een zand
bouwen. *-BED, S. bed van stroo, o. stroo--grond
matras, v.
Strawberry, S. aardbezie, v.; Chili -, reuzen -aardbezie;
he aims at the - leaf, (fig.) hij bejaagt een markiezaat. *-BLITE, * -SPINAGE, s. (plant.) blitum, meier
(zek.kruid), o. M. * -PLANT, S. aardbezieplant, v. *- TREE,
s. aardbezie- struik, m. -boompje, o.
Strawbottomed, (strao'-bot -umd), bn. met strooien
bodem, - zitting. *...BREADTH, S. (fig.) bre3dte van een
stroo, - van een haar, v. 5 ...BUILT, bn. van stroo gemaakt,
- gebouwd, rieten. 5 ...COLOR, S. strookleur, V. -ED,
bn. strookleurig. *...CROWNED, bn. met stroo -, met riet
gedekt. *...CUTTER, S. 1. (landb.) stroohakker, - snijder,
(ook werkt.), m. hakmes, o.; 2. hakselbank, v. *...DRAIN, S.
kuil met stroo gevuld, m. } ...Goons, s. mv. waren van gevlochten stroo, v. mv. *...HAT, S. stroohoed, m. *...MAT. S.
vloer-, stroo-mat, V. *...PAPER, S. stroopapier, o. *...PLATTER, m. v. stroovlechter, -ster, mattenmaker, -maakster,
m. v. *...ROOFED, bn. met strooien -, met rieten dak.*...STUFFED, bn. met stroo gevuld. *...woaM, s. strooworm, m.
*...WREATH, s. strookrans, m. *...YARD, S. stroo-plaats,
v. -hok, o.
Straw, (strao), bw. strooien; Zie STREW.
Strawy. (strao'-i), bn. 1. strooien, van stroo; 2. als
stroo; 3. (fig.) droog, zonder pit.
Stray, (stree), S. 1. verwijdering, afdwaling, v.; 2. ver
dier, o.; 3. verdwaalde, verdoolde,-dwal,veropn
m. v.; 4. dwaalweg, m. *- LINE, S. (zeev.) 1. (het) afvallen; 2. voorlooper van de loglijn, m.
Stray, (stree), bn. 1. verdwaald, verloren; a - shot, een
verloren schot; 2. (recht.) onbeheerd; 3. toevallig, onverwacht.
Stray, (stree), ow. 1. afdwalen, dolen, rondlcopen; 2.
- from, afwijken, zich verwijderen; to -- from the question, van het onderwerp afdwalen; 3. rondslenderen.
*-, bw. misleiden, op een dwaalspoor brengen. *- ER,
('-ur). m. (w. g.) wandelaar, -ster, m. v. * - ING, dw.
bn. afdwalend enz. -, s. (het) afdwalen enz.; zie
STRAY, OW. en bw.
Streak, (striek), s. 1. streep, v. band, rand, m.; the cold
-s of morning, de koude morgenlucht; the white-in our
fortune is brightening, onze fortuin neemt een eenigszins
helderder tint aan; 2. (zeev.) gang, gang planken, v.;
garboard -, kielgang; black -, zetgang; gunboard -,
zandstrook; limber -, vullinggang; sheer -, potdekselgang; to heel a -, een gang brengen; 3. zie STRAKE;
4. inwendige kleur van delfstoffen, v. *-, bw. - with,
1. streepen; 2. schakeeren. *- ED, (striekt), dw. bn. gestreept. *_ING, dw. bn. streepend. *- Y, bn. 1. met
strepen, met strooken; 2. doorgroeid (met vet enz.);
- bacon, mager spek.
Stream, (striem), s. 1. stroom (vloeiend vocht); 2. stroom
(water enz.), m.; tributary -, bijrivier, v. tak, m.; 3. loop,
stroom; down the -, stroomafwaarts; benedenstrooms;
up the -, stroomopwaarts; bovenstrooms; 4. beek; 5.
groote rivier, v. vloed, m.; a - o f words,(fig.)een vloed van
•woorden; a - of tears, een tranenvloed; 6. (fig.) straal,
m, licht, o. * -ANCHOR, S. werp , stopanker, o. 5 - CABLE,
S. stoptouw, o. -ketting, M.TIN, S. (delfst.) stroomtin, o. *- woRSS, s. mv. tin-, goudwasscherij, v.
Stream, (striem), ow. 1. (uit)stroomen, vloeien, ontvloeien; to - down, af-, naar beneden stroomen, - vloeien;
2. ontspringen; 3. - with, druipen (van); 4. golven (ook
van haren enz.); uitwaaien (van een vlag); fladderen;
5. elkander opvolgen; 6. to - in, naar binnen stroomen,
- schieten (van stralen enz.). *-, bw. 1. streepen, met
strepen bezetten; 2. '(zeev.) to - the buoy, de boei doen
zwemmen. *-ED, (striemd), dw. gestroomd enz.; zie
STREAM. *-ER, ('-ur), s. 1. vlag, banier, v. wimpel, m.;
2. (sterr.) noorderlicht, o. * -ING, dw. bn., *_LY, bijw.
stroomend; - eyes, betraande oogen; - glories, schitterende roem. *-, s. 1. (het) stroomen enz.; zie STREAM,
ow. en bw. *--LET, ('-lit), s. 1. stroompje, boekje, o.
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*_Y, 1. stroomend; 2. vol beken; 3. besproeid door beken. *-RAY, S. uitschietend licht, o.
Streek, (striek), bw. uitstrekken. •
Street, (strict), s. straat, v.; by -, zijstraat, steeg; to cut a
new -, eene nieuwe straat aanleggen, - openen; to run
about the -s, langs de straat loopen. *-DOOR, s. straat -,
buitendeur, v. *-KEY, S. groote -, huissleutel, ui.
s. .(mil.) gelederen-vuur, o. *-TUNE, S. straatliedje, -deuntje, o. * -KEEPER, m. nachtwacht, v. - waker, m. *-MACHINE, S. sproei-machine (voor de straten), v. * -POST,
s. hoek-, straatpaal, m. * -SWEEPER, m. straatveger, m.
* -SWEEPING, S. (het) straatvegen . * -WALKER, m. V.
1. straatslijper, -ster, m. v.; 2. straathoer, v. 5 -WARD,
m. (oudt.) opzichter der straten, m.
Streight, (street), s. nauwte, v.; zie STRAIT, S.
Strelitz, (strel'-itz), ni. 1. (kh.) soort Schotsch lijn
(soldaat der oud-Russische lijf-wad,o.;2streliz
-wacht),m.
Strene, (strien), s. geslacht, o. afkomst, v.
Strength, (streng'-th), s. 1. kracht, v.; to put forth one's -,
zijne kracht bezigen; feat of -, blijk -, daad van kracht,
kunstige toer; by main -, door mannenkracht; a castle's -, de kracht van een kasteel; to recover one's *-,
zijne kracht herkrijgen; upon (on) the - of, krachtens,
door den invloed van; 2. (fig.) kracht, v. nadruk, m.
macht; 3. vesting; 4. krijgsmacht, v. *-, *-Eu, (-thn),
bw. - with, 1. versterken; 2. bevestigen, steunen; 3.
sterken ; 4. (boekb.) vastkloppen. -, ow. 1. zich
versterken, sterk worden; 2. zich vestigen, kracht krij-ENED , ('-und), dw. bn. versterkt enz.; zie
gen .
STRENGTHEN. * -ENER, ('-nur), m. v. 1. versterker, -ster,
m. v.; 2. s. alles wat versterkt, - kracht geeft; 3. (gen.)
versterkend middel, o. *-ECING, ('-ning), dw. bn. ver
versterken enz.; zie STRENG -sterkndz.,S(h)
-T
HEN . 0 -LESS, bn. krachteloos, zwak.
Strenuous, (stren'-joe-us), be., *-LY, bijw. 1. vurig,
ijverig, standvastig; - exertions, ijverige pogingen; I ly opposed to this expense, ik verzette mij ernstig tegen
deze vertering; 2. onrustig, rusteloos; 3. dapper, kloekmoedig. *-NESS, s. gmv. 1. ijver; 2. moed, m. manhaftigheid; 3. hevigheid, v. vuur, o.
Strepent, (strep'-ind), bn. luidruchtig.
Streperous, (strep'-ur-us), bn. (w. g.) onstuimig, wild,
luidruchtig.
Stress, (stres), s. 1. kracht, V. gewicht, o. nadruk, m.; to lay
great - upon a word, een woord met bijzonderen nadruk
uiten; to lay - upon, gewicht hechten aan; 2. geweld, o.;
to put to a -, geweld aandoen; - of weather, kracht
van den storm; zwaar weder; - of water, hooge zee.
*-, bw. (w. g.) 1. aandringen; 2. in verlegenheid brengen, benauwen.
Stretch, (stretsj), s. 1. uitspreiding, uitstrekking, verwijding; 2. spanning, v.; his mind is on the --. zijn
geest is gespannen op; at a -, in éénen, achter elkander; she told them how many hours she worked at a -,
zij zeide hun hoeveel uren zij achtereen doorwerkte;
3. loslating; 4. kracht, v.; by - of arms, door kracht
van wapenen; to put upon the -, aandringen op; 5. (fig.)
inspanning, krachtsaanwending; the farthest-of hisimagination, zoover zijne verbeeldingskracht zich kan uit
I disregarded the utmost - of his malevolence,-strekn;
ik tartte de grootste inspanning z^ oer kwaadwilligheid; - of power, misbruik van macht; 6. uitgestrekt
uitgebreidheid, v. *-, bw. 1. uitstrekken, uit--heid,
rekken; 2. ontwikkelen; 3. spannen (een touw enz.);
4. verwijden; to - gloves, handschoenen rekken; 5. uit
reiken; - thine hand unto the poor, reik den-spreidn,
armen een behulpzame hand; 6. dwingen, inspannen
(den geest); 7. overdrijven, geweld aandoen; 8. to - a
point, iets buitengewoons doen; to - forth, uitstrekken
naar voren; to - out, uitspreiden; to - one's self out,
zich uitrekken; 9. verlengen. *-, ow. 1. zich uitstrekken, uitrekken; 2. spannen; 3. reiken, gaan; 4. zich uitbreide; on the landside -es a Teary marsh, aan de
landzijde breidt zich een vervaarlijk moeras uit; the
work -es but to sixty pages, het werkje bevat slechts
zestig bladzijden; 5. grootspreken, bluffen; 6. (zeev.)
prangen, zwaar zeilen bij den wind; to -- from, afwen
to - out to sea, naar zee sturen; to - along,-denva;
uittrekken. *-ED, dw. bn. uitgestrekt enz.; zie STRETCH,
bw. en ow . * -ER , ('-ur), m: v. s. 1. die -, dat uitstrekt,
uitrekt enz., uitrekker, -ster, m. v.; 2. spanner, spanstok,
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dwarsstok, richel, m. ; boot -, laarzebeen; glove -,
handschoenrekker; 3. (mets.) steenen rollaag, v.; 4.
(zeev.) spoorstok, m.; 5. draagstoel, m. burrie; 6. (fig.)
(gem.) logen, v.; what a -! welk een sprookje! *_ING,
dw. bn. uitstrekkend, uitrekkend enz. -, s. 1. (het)
uitstrekken enz.; Zie STRETCH, bw. en ow.; 2. uitrekking
spanning, v. -COURSE, s. (biets.) streklaag, v. -PIECE,
s. (looi.) rekijzer, o.
Strew, (stroe), bw. 1. - on, - over, strooien, zaaien
(over); 2. - with, bezaaien (met); the snow that -s the
plain, de sneeuw die de vlakte bedekt; 3. verstrooien
(wijd en zijd) . * -ED, bw. bn. gestrooid enz.; Zie STREW.
* -ING, dw. bn. strooiend enz. -, s. (het) strooien
enz.; zie STREW . *-MENT, S. strooisel (tot versiering), o.
tooi, m.
Striae, (straj' -ie), s. mv. strepen, groeven, v. mv.
Striate, (straf'-et), bn., *-D, ('-id), bn. 1. gestreept; 2.
doorsneden, gegroefd. *...ION, (-ee'-sjun), *...URE, ('-etjoer), s. 1. doorstroping; 2. grooving; 3. groeve,
holte, v.
Striek, (strik), s. ongeluksvogel, nachtuil, in.
Stricken, (strik' -in), dw. bn. 1. geslagen; zie STRIKE;
2 .bn. getroffen; to be - in years, - in age, in jaren
gevorderd zijn.
Striekle, (strik'-ul), s. 1. strijkhout, o.; 2. slijpsteen, m.
Strict, (strikt), bn., 5 -LY, bij w. 1. nauw, eng; 2. klemmend; to stram in a - embrace, innig -, hartelijk omhelzen; 3. gespannen: 4. gestreng, strikt, nauwlettend;
to keep a - watch, nauwlettend de wacht houden;
to observe a - decorum, een gestreng decorum in acht
nemen, nauwlettend de uiterlijke vormen in acht ne
charge him -ly not to proceed, beveel hem ern--men;
stig niet voort te gaan . * -NESS, S. 1. (het) nauwe;
3. klemming, spanning; 3. gestrengheid, hardheid; 4.
nauwlettendheid, nauwkeurigheid, v.; 5. (het) uit
-drukelij.
5 -URE, ('-tjoer), S. 1. trek, indruk, m.;
2. beoordeeling, zinspeling, critiek; 3. gestrengheid,
4. (gem.) vernauwing; beklemming, v.; 5. trek, toets, m.
penseelstreek, v.; 6. (ijzer)vonkje, o.
Strid, (strid), vt. stapte. *-, dw. gestapt; zie STRIDE, OW.
Stridden, (strid'-un), dw. bn. gestapt; zie STRIDE, OW.
Stride, (straj d), s. 1. groote -, wijde stap, m.; 2. wijde overstapping, v. *-, ow. (onr. vt. strid, strode, vdw. strid,
stridden), 1. groote -, wijde stappen maken; 2. to - away,
heen-, wegstappen; to - out, uitstappen; to - over,
overstappen; 3. schrijlings zitten. *-, bw. 1. overstappen; 2. over-, doorschrijden. *...ING, dw. bn. stappend,
overschrijdend enz.; zie STRIDE, ow. en dw.
Stridor, (straj' -dor), s. krijschend geluid, gekraak, o.
Stridulous, (strid'-joe-lus), bn. krakend, krijschend,
scherp.
Strife, (strajf), s. 1. worsteling, v.; to be at - with,, worstelen met; 2. twist, m. woordenwisseling, kibbelarij, v.;
3. contrast, o. tegenstelling,. v. 5 -FUL, ('-foal), bn. 1.
twistziek, onverdraagzaam; 2. tegenstrijdig.
Strig, (strigh), S. steel (van ooft), m.
Striges, (strigh'-is), s. mv. (bk.) groeven, kelen, v. mv.
Strigil, (strigh'-il), s. (oudt.) strijkbandje (van ivoor erz.
voor de huid bij het baden), o.
Strigment, (strigh'-ment), s. 1. (het) schrapen; 2. schraal se, 0.
Strigote, (stri'-ghoot), *...GODS, (straj'-ghus), bn. (plant)
harig, borstelig.
Strike, (strajk), s. 1. strijkhout, o. -stok (bij korenmeten
enz.); 2. (mil.) rolstok; 3. (zeev.) doorslag, m.;
4. werkstaking (door gemeenschappelijk overleg der
werklieden), v. *-, bn. glad, gestreken. 5 -BLOCK, S.
(tinmm.) korte planeerschaaf, groefschaaf, v. *-LINE, S.
(stoomw.) werklijn, v.
Strike, (strajk), bw. (onr. vt. struck, vdw. struck, stricken), 1. slaan, slagen toebrengen aan; 2. doorsteken
(lust): J. werpen, smijten, gooien; we were struck to the
grnld, wij werden op den grond geworpen; to - root,
woricl schieten;. 4. treffen; to - dead, doodelijk treffen;
to ie stricken blind, met blindheid geslagen worden;
1 0 be struck dumb, stom worden; (fig.) verstommen; he
warsuddenly struck filial, eensklaps werd hij ouderlievend; to - the sight, - the ear, het oog -, het oog treffen; to - with religious fear, met godsdienstige vrees
treffen; to be struck all of a heap, als door den donder
getroffen worden, verstomd staan; 5. verliefd worden
op; 6. bereiken, inhalen; she struck the river, zij bereik-
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te den oever; 7. voortbrengen; veroorzaken; to - a
?unit, eene paniek veroorzaken; to - terror, angst -,
schrik baren, - verspreiden; 8. aanbrengen, slaan; to - a
blow at, een slag voeren naar; to - fire out of a sword,
vonken uit een zwaard doen springen; 9. (munt enz.)
slaan; 10. (muz.) bespelen, tokkelen (snaren); spelen op;
11. sluiten (een koop, een verbond enz.); 12. gladstrijken (een maat); 13. slaan (het uur enz.); it has struck
eleven, het heeft elf uur geslagen; 14. (mil.) oprollen
(tenten, beddelakens enz.); 15. (zeev.) strijken, neerhalen (de vlag enz.) ; to - fire, vuren ; to - battle,
slag leveren; 16. lower yards struck, gestreken onder raas; to - soundings, boden; 17. (zeev.) salueeren (met
zeilen); 11. (zeev.) raken (den grond); 19. (met bijwoorden), to - asunder, uiteenslaan, (ook fig.); to - down,
terneierslaan, ter aarde werpen; to - in, inslaan, openloopen; to - off, af-, wegslaan, afhouwen; (drukk.) trekken, afdrukken; to - out, uitslaan, doen uitspringen
(vonken enz.); voort -, aan den dag brengen, uiten; uit
doorhalen; to - through, doorslaan, doorboren,-strijken,
doorhalen; to - np, beginnen (te slaan, te spelen enz.);
- up! speel op! - up the drums! roer de trommels!
- up a march! laat een ni<<rseh hooren! to - up a
Sony, een zang aanheffen; to - up a bargain, een koop
sluiten.
Strike, (strajk), ow. 1. - against, - at, treffen, slaan,
stooten (tegen); een slag voeen (naar); to - at the root,
in het hart treffen; it struck visibly upon kim, het trof
hem zichtbaar; her prophecy struck deep in his mind, hare
voorspelling drong diep in zijn gemoed; 2. spelen (op);
3. uitspringen, uitbarsten, schieten; 4. - for, afgaan,
trekken, rijden (naar); 5. - into, indringen, komen (in);
6. zich richten (naar), inslaan (een pad enz.); 7. - into,
geraken, komen (in naam enz.); 8. wortel schieten; 9.
(uurw.) slaan; 10. staken (werk); 11. - upon, on, (zeev.)
stooten, grond raken, stranden; 12. de vlag strijken,
zich overgeven; 13. - to, (fig.) • zich vernederen (voor);
14. (met bijwoorden), to - in, (eensklaps) verschijnen;
zich opdoen; meedoen; (gen.) inslaan (van ziekte enz.);
to - in with, zich schikken naar, overeenkomen met;
to - ot, heengaan, wegloopen; zich begeven van, zich
richten naar; to - out, heen -, wegschieten, snellen, zich
spoeden (naar); to - through, zich heen dringen (door);
inslaan (een pad); to - up, aanheffen, beginnen (te spelen, te zingen enz.). *- R, ('-ur), m. s. 1. die -, dat
slaat, treft, klopper enz.; 2. (stoomw.) voorslager, m.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. slaand, treffend enz.;
a - clock, een slaande pendule; - points of view, opmerkelijke zienswijze; - color, schreeuwende kleur.
-, s. (het) slaan enz.; zie STRIKE, bw. en ow. -NESS,
s. gmv. 1. (het) treffende, opmerkelijke; 2. verwonder lijke nauwgezetheid, v.
String, (string), s. 1. koord, touwtje, o.; bit of -, endje
touw; 2. (muz.) snaar; 3. pees (van een boog), v.; to have
many -s to one's bow, (spr.) meer dan één snaar op zijne
viool hebben, meer dan één vak verstaan; he has the
world in a -, alles gaat hem naar wensch ; 4. (zeev.)
balkweger; 5. striem, riem, m.; shoe - , schoenkoord,
-riem; 6. bindtouw, o.; 7. draad, m. snoer, o.; - of
pearls, parelsnoer; - of beads, (r. k.) rozenkrans; 8. keelbandje, o. bride (van een dameshoed enz.); 9. (fig.) rij,
rist, v. stoet, m.; fifty in a -, vijftig op een rij; a of arguments, een reeks bewijsgronden; 10. zenuw, pees, v.
tongriem, m.; 11. vezel, v. draad, m.; 12. (plant.) ribbetje;
13. (plant.) vorkje, katje, o.; 14. -s of metal, dunne
ertsaderen. * - BEAN, s. (plant.) snijboon, v. * - BOARD,
s. (bk.) spil (van t-en wenteltrap), v. 5 -couusE, s. (bk.)
muurrand, m. * -GLUE, S. schrijnwerkerslijm, o. * - AALT,
S. (veearts.) spat, m. vereelting, V. * -INSTRUMENT,
s. snareninstrument, o. * -PIECE, s. brugplank, v.
* -REEL, * -ROLL, S. kluwen -, o. rol bindtouw, v.
String, (string), bw. (onr. vt en vdw. strung), 1. met
koorden -, met snaren enz. voorzien; besnaren; 2. rijgen
(paarlen, koralen enz.); 3. versterken (de zenuwen
enz.); 4. stemmen, bespelen (een instrument); 5. afhalen (snijboonen enz.). *- ED, bn. met snaren, snaren...;

Stringless, (string' -les), bn. zonder snaren, zonder
snaar.
Stringy, (string'-i), bn. 1. vezelachtig, vezelig, dradig;
2. als een haar.
Strip, (strip), s. 1. streep, v. streepje; 2. vod, gescheurd
kleedingstuk; 3. sneedje, o.; 4. (recht.) vernieling (van
heggen enz.), v.; 5. (stoomw.) strip, voegrand, m. *-,
bw. 1. - of, ontkleeden, berooven (van); to - bare,

naakt uitkleeden; to - one's self, zich ontkleeden; (fig.)
zich zelven berooven; to - one to the skin, iem. tot op
het hemd uitkleeden, (ook fig.); to - of the skin, villen; 2. berooven, uitplunderen, uitschudden; 3. ontschorsen, schillen; 4. strippen (hennep, tabak enz.); 5.
(fig.) terugdrijven, - werpen; 6. (zeev.) onttuigen, aftakelen; 7. to - of afnemen enz., afschillen; 8. afgrazen.
Stripe, (strajp), s. 1. streep; 2. (mil.) streep, v. chevron;
2. band, m. strook, v.; 3. litteeken, o.; 4. zweep -, rottingslag, striem, m.; 5. (Bijb.) kastijding, roede; 6. snede,
v. *-s, mv. (kh.) 1. streepjes (zek. stof); 2. lompen,
m. mv. vodden, o. mv. 5 -FURNITURE, S. meubelsits, o.
*-TAPE, s, gestreept lint (voor boezelaars), o.
Stripe, (strajp), bijw. 1. strepen; 2. afrossen, geeselen;
3. (fig.) kastijden. *- D (strajpt), dw. bn. gestreept enz.;
zie STRIPE, bw. *...ING, dw. bn. strepend. -, s. (het)
strepen enz.; zie STRIPE, bw.
Stripling, (strip'-ling), m. jongeling, jonkman, m.
Stripped, (stript), dw. bn. ontkleed enz.; zie STRIP, bw.
*...ER, ('-ur), m. v. 1. out-, uitkleeder, -ster; 2. viller, -ster,
enz. m. v.; zie STRIP, bw. *...ING, dw. bn. ontkleedend,
enz. -, s. 1. (het) ontkleeden enz.; zie STRIP, bw.; 2.
-s, mv. (landb.) laatste melk eener koe; 3. (mil.) splijting van een geweerkogel, v.
Strive, (strajw), ow. (onr. vt. strove, vdw. striven), to -for,
1, streven, trachten (naar, te); I strove to wake, ik trachtte
te ontwaken; to - hard zijn bést doen, hard werken om;
to - for truth, naar waarheid trachten; to - for mastery, naar den voorrang dingen; to - to the utmost of
one's power, uit al zijne macht streven (naar, om); 2.
with, - against, worstelen (met); 3. mededingen (met),
betwisten (aan), twisten (over). *- N, (striv'-ur), dw. getracht enz.; zie STRIVE, bw. *- R, (strajv.) m. v. 1.
die tracht, streeft enz.; 2. mededinger, -ster, m. v.
*...ING, dw. bn., -LY, bijw. strevend enz. -, s. (het)
streven.
Strix, (striks), s. groef (in eene zuil), v.
Stroam, (stroom), bw. lanterfanten, slenteren.
Strobil, (strob-'il), s. plant) denne- appel, m. * -FORM,
bn. als een denne- appel.
Strocal, (stro'-kul), s. (glasbl.) blaaspijp, -roede, v.
Stroke, (strook), zie STRUCK.
Stroke, (strook), s. 1. slag, m.; back -, slag van achteren,
terugsprong van den biljart-bal; (fig.) steek onder water;
at the first --, bij den eersten slag; finishing -, laatste
slag, genadeslag; light -s fell great oaks, (spr.) veel kleintjes maken een groote; 2. (uurw.) slag; upon the - of
four, omstreeks vier uur; 3. (penseel- )streek.v.; 4. (penne-)
trek, m.; straight - -, stok; thin --, hair -, up -, ophaal (der pen); thick -, down -, nederhaal, beentje;
5. beweging, v. slag (eener machine), m.; - of the valve,
(stoom)schuifslag; 6. (zeev.) riemslag; minute -, langzame slag; to give the -, den slag aangeven; - a long!
lange slagen ! to keep -, slag houden (onder het roeien);
to pull -, drijven; 7. toets, m. tint, v.; - of a chalk line,
afgeslagen lijn (van krijt); a - of wit, of humor, een
korrel vernuft, - humor; bold -s of poetry, stoute trekken
van poëzie; 8. deel, o. portie, hoeveelheid, v.; a good of business, tamelijk veel affaire; 9. ramp, v. ongeluk, o.
s ag; 10. invloed, m. werking, v.; 11. aanval, m. vlaag, v.
* -OAR, *-' s MAN, m. (zeev.) achterste roeier (die den
slag aangeeft), m.
Stroke, (strook), bw. 1. strijken; to - down, glad-, platstrijken (met de hand over); 2. zacht wrijven, aaien;. 3.
(fig.) liefkoozen, flikflooien. *- D. (strookt), dw. bn. gestreken enz.; zie STROKE, bw. *- R, ('-ur), m. v. 1. strijker , -ster; 2. wrijver, wrijfster; 3. flikflooier, -flooister,
M. v. *...ING, dw. bn. strijkend enz. -, s. (het) strijken
harp...
enz.; zie STROKE, bw.
Stringent, (strin'-djent), bn. 1. knellend, bindend; 2. Stroll, (strol), s. 1. kleine wandeling, v.; toertje, o.; a holikrachtig, strikt, nadrukkelijk.
day -, een Zondags- wandeling; 2. (het) rondslenteren.
Stringiness, (strinj'-dji -nes), s. gmv. vezelachtigheid, v.
*-, ow. slenteren, dwalen, rondloopen; to - about, abroad, - up and down, hier en daar rondloopen, rondslen(het) dradige. *.:.ING, dw. bn. besnarend enz. -, s. (het)
besnaren enz.; zie STRING, bw.
teren, flaneeren; to - forth, verder drentelen; to - out,
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naar buiten drentelen. *_ED, (strold), dw. geslenterd Struma, (stroe'-me), s. (gen.) klier, v. kliergezwel, o.
*...ous, (' -mus), bn. 1. klierachtig; 2. vol klieren.
enz.; Zie STROLL, OW. *-ER ; (-' ur), m. V. 1. slenteraar,
lanterfanter, -ster; 2. landlooper, -ster; 3. reizende too- Strumpet, (strum'-pit), v. 1. hoer, lichtekooi, v. *-, bn.
1. hoerachtig; 2. wuft, los van zeden. *-, bw. (Shak.) zeneelspeler, - speelster, m. v. * - ING, dw. bn. slenterend
deloos maken, tot hoererij verleiden.
enz.; -- lady, lichtekooi, straathoer. -, s. 1. (het) slenStrung, (strung), vt. besnaarde enz.; zie STRING, bw.
teren enz.; zie STROLL, ow.; 2. landlooperij, v.
Stromatie, (stro- met' -ik), bn. op velerlei wijze vermengd. Strunt, (strunt), s. staart, m. *- JOGGER, s. strandjager
(vogel), m.
Strombite, (strum'-bajt), s. versteende slak. v.
Strut, (strut), s. (timm.) stut, steunpost, m. *-, ow.
Strombuliform, (strum-bj oe'-li- form), bn. tolvormig.
pralen, pronken (als een pauw ); to - one's hour on the
Strond, (strand), s. (w. g.) strand, o.
stage, zijn rolletje spelen op het (wereld -)tooneel. -,
Strong, (strong), bn., *- LY, bijw. 1. sterk, krachtig, stebw. doen opzwellen, - uitzetten.
vig; a - color, een levendige kleur; - beer, sterk -,
zwaar bier; - meat, krachtig -, gezond vleesch, (ook fig.); Struthious, (stroe'-thi-us), bn. tot den struisvogel behoorend.
- impressions, sterke indrukken; - reasons, krachtige
redenen; - cries, hard geschreeuw; - of will, wilskrach- Strutter, (strut'-ur), m. v. praler, pronker, -ster, m. v.
5 -ING, dw. bn., -sr. bijw. 1. pralend, pronkend; 2.
tig; to grow -, sterk worden; he made himself - in
bn. opgeblazen, gezwollen. -, s. (het) pronken. -PIECE,
their hearts, hij heerschte over hunne harten; a - fas. (timen.) buitenblinde, v.
milylikeness, een sterke fámilietrek; a - breeze, (zeev.)
een stevige marszeilskoelte; a - gale, een dicht gereefde Strychnia, (strik' - ni -e), *...NINE, (-'najn), s. (scheik.)
strychnine (soort sterk vergif uit de strychnos-plant), v.
sterk
rieken
naar,
(ook
to
savor
of,
marszeilskoelte;
fig.); that 's conning it too -, (fig.) dat is al te sterk, dat Stub, (stub), s. 1. stomp (van een boom enz.), stam, m.; to
buy at the -, (hout) op den stam koopen; 2. (fig.) dom kan er niet door; to accuse -ly, met kracht aanklagen.;
kop, m. uilskuiken, o. gans, v. *- NAIL, S. (timen.)
2. bestaande uit, tellende; an army thirty thousand -,
stompe -, dikke spijker, m. *- wooD, s. stamhout, o.
een leger dertigduizend man sterk; 3. kundig-, bekwaam, bedreven; 4. vurig, ijverig; a - tory, een lievige Stub, (stub), bw. - up, 1. ontwortelen, uithalen (boomtory; to be - against, sterk -, beproefd zijn tegen. stammen enz.); 2. afstompen, knotten; 3. omstulpen.
*-BACKED, bn. met sterken rug, forsch gebouwd. ! *- BED, ('-bid), 1. dw. bn. ontworteld; 2. bn. afgestompt,
gekort, geknot; 3. dik, ineengedrongen; 4. stomp. *_BED*-BOX, s. geldkist, v. *- COLORED, bn. hoog gekleurd.
NESS, (- ed -nes), s. gmv. 1. afgestomptheid; 2. dikte, v.
5 -FISTED, bn. met sterke vuisten. 5 -GRAIN, S. (kh.)
(het) ineengedrongene; 3. stompheid, v. 5 -BING, dw. bn.
hooggekleurde soort (suiker), v. *- HAND, S. 1. de sterke
ontwortelend enz.
hand, - macht, v.; 2. geweld, o. -ED, bn. 1. met sterke
handen; 2. van genoegzame -, van krachtige hulp voor - í Stubble, (stub'-ul), s. 1. stoppel, m.; 2. riet, o. *- FIELD,
s. veld vol stoppels, o. 5 -GOOSE, s. stoppelgans, v.
zien. *- HOLD, S. vesting, sterkte, v. 5 -LIMBED, bn. sterk
*- RAKE, S. stoppelhark, v.
van leden, geschonkt. * -O11NDED.bn. sterk -, krachtig van
geest. *-SET, bn. krachtig ineengezet, sterk gebouwd. Stubborn, (stub'-urn), bn., 5 -LY, bijes. 1. stijf hoofdig;
halsstarrig, koppig, hardnekkig; the little -- brute. de
*- voICED, bn. krachtig van stem. *-WATER, s. 1. sterke
kleine domme stijf kop; 2. stijf, onbuigzaam (ook fig.),
drank, jenever, m.; 2. sterkwater, o.
onverzettelijk, 3. aanhoudend, onafgebroken; - attention,
Strongness, (strong' -nes), s. 1. sterkte, kracht; 2. vastonvermoeibare oplettendheid; 4. onwederlegbaar, posiheid; 3. gestrengheid, hardheid; 4. geldigheid, v.
tief; 5. onhandelbaar (van metalen). *- NEss, s. gmv. 1.
Strontian, (stron'-tjun), s. (aardk.) strontiaan, (zek. witstijfhoofdigheid, halsstarrigheid, koppigheid; 2. onbuigachtige aarde), m. *-, *... TITIC, (-tit' -ik), bn. strontiaan
zaamheid (ook fig.); 3. (het) onwederlegbare, onomstoobetreffend. 5 ...TITE, ('-ajt, s. scheik.) strontiaan- koolstof,
telijkheid; 4. onhandelbaarheid, v.
v. *...TIUas, (- 'sjum), s. (scheik.) strontiaan- beginsel,
Stubby, (stub' -i), bn. 1. stoppelig, vol stoppels; 2. vol riet;
o. -basis, v.
- bristles, stijve borstels; 3. klein, kort en dik.
Strook, (streek), zie STRUCK.
Strop, (strop), s. 1. aanzet-riem (voor messen); 2. Stucco, (stuk' -o), s. 1. gips, pleister; 2. stukadoor set, 0. 5 -CEILINGS, S. mv. gestukadoorde zoldering, v.
(zeev.) strop, m.; - zvith gib and key, strop niet slede en
*-FLOOR, S. ingelegde vloer, m. 5 -WORK, s. stukadoor keg; 3. (stoomw.) disconnecting -, ontkoppelstrop. =,
werk, o.
aanzetten
(messen).
bw.
Strophe, (stro' -fi), s. (dichtk.) strophe, v. vers, couplet, o. Stucco, (stuk' -o), bw. met gips bewerken, stukadoren.
*- ED, ('-kood), dw. bn. gestukadoord. *- ER, ('-ur), m.
Strophiolate, (stro' -fi-o-let), *- D, ('-id), bn. met -, als
stukadoor, m. °-non, dw. bn. stukadorend. -, s. (het)
een bloemenkrans, - guirlande.
stukadoren.
Strout, (strout), ow. (w. g.) uitzetten, zwellen.
(stuk). vt. stak. °-, dw. bn. gestoken enz.; zie STICK,
Stuck,
Strove, (stroov), vt trachtte enz.; zie STRIVE, ow.
bw. en ow. *-, bn. (zeilm.) driedubbel gehoornd. -, s.
Strow, (stro), zie STREW.
1. (sehermk.) stoot, in.; 2. zie STUCCO.
Strowl, (stroel), zie STROLL.
Stuckle, (stuk' -1), s. hoop, stapel (garven), m.
Stroy, (stroj'). Zie DESTROY.
Struck, (struk), vt. sloeg. *-, *- EN, ('-in), dw. bn. ge- , Stud, (stud), s. 1. dikkop (soort spijker), m.; 2. (zilveren,
1 gouden) pennetje; 3. hemdsknoopje, o.; a set of shirt
slagen enz.; zie STRIKE.
-s, een stel hemdsknoopjes; 4. stut, stijl, hoekpij Structural, (struk'-tjoer-ul), bn. bouwkunstig. 5 ...TURE,
('-tjoer), s. 1. gebouw, o.; 2. (het) bouwen, bouw, m.; 3. j Ier, m.; 5. (stoomw.) tap, v. draaipunt, o.; air pump -,
pen in de luchtpompbalans; 6. haak (aan een deurslot);
bouworde; 4. inrichting, samenstelling, v. bouw (van een
7. boomstam , m.; 8. stoeterij, v.; 9. (jacht) koppel
volzin); m.; 5. (mijnw.) ligging, v.; 6. (ontl.) weefsel, o.
Boog,
BOLT, S. (stoomw.) steunbout, m.
o.
bouw, M.paarden,
s. stamboom van volbloedpaarden, m. *_GROOls, M.
Strude, (stroed), STRODE, (strood), s. (paarden - )stoeterij, v.
PIN,
S.
pikeur,
(rijsch.)
m.
*HORSE.
m.
*-v.
strijd,
springhengst.
v.
worsteling,
Struggle, (strugh'-ul), s. 1.
s. (stoomw.) ashals, pivot, m. 5 -WORK, S. (bk.) schoor kamp, m.; the - for life, de strijd om het bestaan;
life appears to me to be a fierce -, het leven schijnt j muur, m.
mij niet anders dan één groots worsteling te zijn; 2. Stud, (stud), bw. 1. beslaan (met spijkers enz.) ; 2. with, bezetten, versieren (met). *- DED, ('-id), dw. bn.
poging, inspanning, v.; 3. angst, m. verlegenheid, v. 5 -,ow.
beslagen enz. *- DING, dw. bn. beslaand enz. -, s.
1. - with, - against, worstelen (tegen), strijden, kampen;
(het) beslaan enz. -SAIL, s. (zeev.) lijzeil; foretop -,
to - for power, worstelen om macht te krijgen; to voorhoven-lijzeil ; foretop gallant -, voorbramzeil;
against the floods, tegen de baren worstelen; 2. zich inlower -, onderlijzeil. -Boom, s. lijzeilspier, v.; lower -,
spannen, zijn best doen, streven (naar); he -d iorto a
bakspier.
sitting posture, hij werkte om zich half overeind te zet ten; 3. zich afmatten, zich afslooven; to - out, zich een Student, (stjoe'-dent), m. 1. student, m.; 2. studeerende, geleerde, m. v.; 3. vlijtige -, leerzame persoon;
weg banen (naar buiten), *- D, ('-old), dw. geworsteld
close -, hard -, blokker. *-SHIP, s. gmv. hoedanigenz.; zie STRUGGLE, O. *-R ; ('- lur) m, v. 1. worstelaar,
heid -, rang van student, - van geleerde, v. m.
-ster; 2. kampioen, m. v. *...ING, ('-ling), dw. bn.
Studied, (stud'-id), dw. bn., *-LY, bijw. gestudeerd enz.;
worstelend enz. -, s. (het) worstelen enz.
zie STUDY, ow. en bw. *-, bn. 1. geleerd, bekwaam, weten Strum, (strum), ow. zagen; roffelen (op een muziekinstrument); to - to sleep,door slecht spelen in slaap doen vallen. ; schappelijk; 2. opzettelijk, voorbedachtelijk 3.gekunsteld.
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Studier, (stud'-i-ur), m. v. studeerende, beoefenaar,
-ster, m. V.
Studio, (stjoe'-di-o), s. werkplaats, v. (schilders-)ate-

Stumbling, (stum'-bling), dw. bn., *-LY, bijw. strui-

lier, o.
Studious, (stjoe'-di-us), bn., *-LY, bijw. 1: vlijtig, leerzaam; 2. werkzaam, leergierig; 3. oplettend, zorgvuldig;
4. ijverig; 5. voorbedachtelijk, opzettelijk; 6. nadenkend,
peinzend; 7. de studie bevorderend. *-NESS, S. 1. vlijt,
leerzaamheid; 2..leergierigheid; 3. oplettendheid, v.; 4.
ijver, m.; 5. opzettelijkheid; 6. nadenken, o.
Study, (stud'-i), s. (-i es), 1. studie, v. (het) loeren; 2. oplettendheid, vlijt, v.; he makes it his - to, hij maakt er
een studie van, om ... ; his whole - is to, zijne ganache studie is te; 3. diep nadenken, o. bepeinzing, v.
overleg, o.; brown -, sombere mijmering; 4. studeervertrek, kabinet, o. werkkamer; 5. (schild.) studie, v.

kelend enz. -, s. (het) struikelen enz.* -BLOCK, * -STONE,

s. struikelblok, o.; (fig.) steen des aanstoots, m.
Stummed, (stumd), dw. bn. Bemost; zie 5TUM, bw.
Stump, (stump), . s. 1. stomp, stain, m.; to be worn to
the --, tot aan den voet afgeteerd zijn; 2. stomp (van
een arm, een been); to bestir one's -s, (fig.) de armen uit de
mouw steken; 3. (kool-)stronk, v.; 4. brok, wortel (van
een tand), o. m.; 5. stompje (van eene pen enz.); 6. paal
(in eene kolfbaan), m.; to take the -s, zich op een paal
(op eene hoogte) zetten om het volk aan te spreken (inz.
bij de verkiezingen in Noord Amerika); 7. (zeev.) slof
(onder stutten), v.; - top gallant mast, bramsteng met
korten top . * -BEDSTEAD, s. ledekant, rustbed, o.
*-FOOT, s. klompvoet, M . * -ORATOR, M. straat -redenaar (die van eene hoogte tot het volk spreekt), m.
* -ORATORY, s. redevoering in de open lucht (inz. bij
verkiezingen), v.
Stump, (stump), bw. 1. trappen (iets); 2. den stomp
(stam) uithalen. *-, ow. hinken, trippelen; to - it,
te voet gaan . * -ED, (stumpt), dw. bn. getrapt enz.;
zie STUMP, bw. en ow. * -ING, dw. bn. trappend enz.
-, S. (het) trappen enz.; zie sTUmp, bw. en. ow.

* - HEAD, S. (schild.) studie-kop, in.
Study, (stud'-i), ow. 1. studeeren, zich oefenen; te - closely, hard studeeren, blokken; 2. - at, to, zich toeleggen, zich bevlijtigen (op), streven (naar); 3. nadenken,
peinzen. *-, bw. 1. bestudeeren, beoefenen; 2. onderzoeken, navorschen; 3. overdenken . *-ING, dw. bn. studeerend enz. -, s. (het) studeeren enz.; zie STUpY.
Stufa, (stjoe' -fe), s. ontsnapping (van stoom, van gas), v. Stumpy, (stump'-i), bn. 1. stompig, stompachtig; to fork
out the -, (gem.) over de plank (brug) komen, betalen;
Stuff, (stuf), s. 1. stof, v.; what - is this? wat is dat ?
2. dik en kort, ineengedrongen.
what - is this made of? van wat is dat gemaakt? 2.
materiaal, o. stof; to be made of the right sort of -, Stun, (stun), ow. 1. - with, verbazen, verbijsteren (met,
door); 2. bedwelmen; to be -ned wit/i a blow, door een
van het rechte allooi zijn; ambition should be made of
slag bedwelmd worden.
sterner -, (Shak.) de eerzucht moet van harder allooi
zijn; . give us some of the right -, geef ons (wijn enz.) Stung, (stung), vt. stak. ^`--, dw. bn. gestoken enz.; zie
van de rechte soort; 3. stof, v. weefsel; . 4. huisraad, o.
meubels, o. mv.; household -, huisraad, mobilair;
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Stunk, (stunk); vt. stonk. *-, dw. gestonken; zie STINK, OW.
5. bestanddeel, o.; 6. medicijn, v. drankje, poeder, smeer- Stunned, (stund), dw. bn. verbijsterd enz.; zie STUN.
*... HING, dw. bn. verbijsterend enz. -, s. (het) verbijssel, o.; 7. etter, m. materie; 8. bocht, v. slecht tuig, o.;
teren enz.; zie STUN, bw.
nasty -, paltry -, gemeene bocht; 9. (mets.) mortel, m.;
10. (zeev.) vet, smeersel, harpuis; 11. (zeev.) materialen, Stunt, (stunt), s. walvisch van twee,jaar, m. *-, bw. beletten, belemmeren (te groeien enz.), den groei tegenhouden,
o. mv. gezaagd flout, o.; two inch -, tweeduimsplanken;
onderdrukken. *-, ow. klein -, kort blijven, niet groeien.
shaken -, gekankerd hout; thick -, kimweger; nettle -,
*_ED, dw. bn. 1. belemmerd (in het groeien); 2. (zeev.)
schiemansgaren; rattling -, touw voor weeflijnen; 12.
slecht getuigd. 5 -NE55, S. kleinheid, onvolwassenheid, v.
ijdel gesnap, o. beuzeling, v. vodden, o. mv.; silly -,
onvolkomen groei, m. * -ING, dw. bn. den groei tegenhouzotteklap; none of your -, bespaar mij uw ijdel gedend.
klap; leave of this -,houd op met dien zotteklap, - met die
beuzeltaal. *-GOwN, S. stoffen -, wollen j apon -, kleed, Stupe, (stjoep), s. 1. (heelk.) warme pap, v.; 2. zweetbad, o.; 3. (het) pappen; 4. m. v. domkop, domoor, m.
V. o. * -- GOODS, S . mv. wollen lijnwaden, - goederen, o. mv.
*- HAT, s. vilten (ruwe) hoed, m. * -JACKET, S. boezev. *-, bw. 1. pappen; 2. doen zweeten.

roen (der matrozen), v . * -STONE, S. (cxelfst.) tufsteen, m.
Stuff, (stuf), bw. 1. - with, vullen, stoppen, (ook fig.)
opvullen; 2. opzetten (vogels, dieren); 3. opstapelen;
4. op-, verstoppen; 5. to - in, instoppen; zich opvullen
(met); to - out, polsteren; to - up, verstoppen (den
neus enz.); 6. rijkelijk voorzen, toerusten (met). *-,
ow. zich volstoppen (met). *-ED, (stuft), dw. bn. volgestopt enz.; zie STUFF, bw. en ow . * -ING, dw. bn. vol
volstoppen enz.; zie STUFF,-stopendz.,1(h)
bw. en ow.; 2. vulsel; 3. (zeev.) werk, o.; 4. kost, m.
spijs, v. - BOX, s. 1. (zeev.) werkbus; 2. (stoomw.)
hennep -, pakkingbus, v.
Stuke, (stjoek), s. zie STUCCO.
Stulm, (stulm), S. mijnpomp, v.
Stulp, (stulp), s. post, paal, m.

Stultified, (stul'-ti-fajd), dw. bn. verdommelijkt enz.
Stultify, (stul'-ti-faj), bw. 1. verdommelijken; 2. (recht.)
rechtens (iemands) krankzinnigheid staven, (iem.) krankzinnig doen verklaren . *-ING, dw. bn. verdomme lijkend enz.
Stultiloquence, (stil - til' -o-kwens), 5 ...oe,uv, ('-o-kwi),
s. gmv.. zotteklap, m. ij deli gesnap, o.
Stum, (stum), s. 1. most, nieuwe wijn; 2. ongegiste
wijn, m. *--, bw. (wijn) mosten, (met most vermengen

om wijn weder goed te maken).

Stumble, (stum'-bl), s. struikeling, v. misstap, m.
1. struikelen, misstappen (ook fig.); to - upon, bij
toeval ontmoeten, vallen over; great inventions have been
accidentally -d upon, groote uitvindingen heeft men aan
het toeval te danken; 't is a good horse that never -s, het
beste paard struikelt wel eens; 2. - at, (fig.) bedenking
voeden (bij), zich storen (aan) *-,bw.l.doen struikelen;2.
bedenkingen opperen tegen, uitstellen: 3.verlegen maken,
in de war brengen. *-D, (stumb'-ld), dw. bn. gestruikeld enz.; zie STUMBLE, dw. bn. *-R, ('-blur), m. v.

1. struikelaar, -ster; 2. zwakkeling, m. v.; 3. struikelend
paard, o.

Stupefaction, (stjoe-pi-fek'-sjun), s. 1. verdooving, ver
verstomming, v. 5 ... FACTIVE, (-fek'-tiv), bn.-bazing;2.
verdoovend, verbazend. -, S. verdoovend middel, o.
Stupefied, (stjoe'-pi-fajd), dw. bn. verdoofd, verbaasd,
verstomd. 5 ... FIER, ('-faj-ur), s. wat verbaasd (verstomd)
doet staan, o. *... FY , ('-faj), bw. 1. verbazen; doen verstommen; 2. verharden, vastmaken (metaal). * -ING,
dw. bn. verbazend, doende verstommen.
Stupendous, (stjoe-pen -dus), bn., *-LY, bij w. wonderbaarlijk (groot enz.). *-NESS, s. wonderbaarlijkheid;
reusachtigheid, v.
Stupid, (stjoe'-pid), bn., *-LY, bijw. 1. dom, onnoozel;
2. verbaasd, onthutst. *-NESS, 5-ITY, (-pid'-i-ti), s.
(-ies), 1. domheid, onnoozelheid; 2. stomme verbazing,
verstomming, v.
, Stupify, (stjoe'-pi-faj), bw. zie STUPEFY.
Stupor, (stjoe'-pur), s. verbazing, verstomming, v.
Stuprate, (stjoe'- pret), bw. 1. wegvoeren, schaken; 3.
verkrachten. 5 ...IUN, (- pree' -sjun), s. 1. schaking, v.
roof, m.; 2. verkrachting, v.
Sturdily, (stur'-di-li), bijw. zie STURDY. *...NESS, S.
gmv. 1. vastheid (van karakter) vastberadenheid; - of
principles, vastheid van beginselen; 2. halsstarrigheid;
3. lompheid, grofheid; 4. kracht, stevigheid, v.
Sturdy, (stur'-di), s. 1. (veearts.) duizeligheid (ziekte der
schapen), v.; 2. (plant.) korianderzaad, o. *-, bn. 1.
vast, vastberaden, stout; 2. onbeschaamd; 3. lomp, brutaal; 4. halsstarrig, -lijk; 5. krachtig, stevig; - trees,
stevige boomers . * -CHESTED, bn. met breede borst.
Sturgeon, (stur'-dsjun), s. steur (visch), m.
Sturionean, (stjoe-ri-o'- ni -un), bn. tot het geslacht der
steuren behoorend.
Sturk, (sturk), s. jonge stier, - os, m.
Stutter, (stut' -ur), s. (het) stotteren. *-, ow. stotteren,
stamelen. 5 -ER, ('-e-rur), m. v. stotteraar, stamelaar,
-ster, m. V. * -ING, dw. bn., -LY, bijw. stotterend. -,
s. (liet) stotteren.
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1. varkenskot, o.; 2. (fig.) poel -, m. hol van
maansch. *-AGENT, m. 1. onder- agent, tusschen-perontucht, hoerenkot; 3. (heelk.) puistje. strontje (op
soon, m.; 2. tusschenwerkende kracht, v. 5- AGITATION, S.
vleeschelijke bijwoning, v.
het oog), o. * - ING, s. opsluiting in een (varkens -)
Subah, (sjoe'-baa), *-sgjp, s. stadhouderschap, onderkot, v.
koningschap. *- DAR, 0. ('- daar), m. stadhouder, onder
Styea, (stik' -e), S. stika (oud-Saksisch koperen muntj e), v.
Stygian, (stiedsj'- i -un), bn. 1. (fab ) Stygiaansch, tot den
-konig(Hdsta),m.
Styx behoorend, helsch; 2. (scheik.) bijtend. - water, Subalmoner, (sub-aom'-e-nur), m. onder -, tweede aal
sterkwater.
*...ALPINE, (-el'-pajn),bn.onder-Alpisch,lager-moeznir,.
dan de Alpen. *...ALTERN, (sub'-el-turn), bw 4 ondergeStylagalmaie, (staj-le-ghel- mee'-ik), bn. (bk.) tot zuil -,
tot pilaar dienend.
schikt. -, m. v. ondergeschikte, m. v. *...ALTERNATE,
Stylar, (staj'-lur), bn. tot den pijl van een zonnewijzer
(turn'-et), bn., -LY, bijw. 1. afwisselend, beurtelingsch,
behoor end.
beurtelings; 2. ondergeschikt. *...ALTERNATION, S. 1.
Style, (stajl), s. 1. (letterk.) stijl, m.; enfdated -, ge
afwisseling, beurtwisseling; 2. ondergeschiktheid, v.
*...ANGULAR, bn. stomphoekig. * .. APENNINE, bn. onder
stijl; flat -, platte stijl; 2. manier, wijze, v.-zwolen
toon, smaak, m.; the horse trotted of in fine -, het
*...AQUATIC, *...AQUEOUS, bn. onder het-Apenijsch.
paard reed vlug en sierlijk weg; in -, met glans, fier;
water. *...ARRATION, (- er - ree' -sjun), S. (oudh.) trouwing,
the - in which he was brought up, de wijze waarop hi,;
huwelijks - inzegening, v. *...ASTROL, bn. onder de ster
werd grootgebracht; in a - of reproach, op verwijten*...ASTRINGENT, bn. weinig samentrekkend-ren,adsch.
den toon; to speak in bad -, zich onbehoorlijk uitdruk(van vochten). *...!AUDITION, s. (het) stilzwijgend aangeken; to live in good -, op fijnen toon leven; in hunter's
nomene. *...AXILLARY, bn. (plant.) onder den voet van
-, op jagerswijze; court -, kanselarijstijl; 2. bouwden tak liggend. *...BASE, s. (muz.) laagste pedaal-noot,
stijl, m. -orde, v.; 3. pijl, m. naald (van een zonnewijzer),
v. *...BASEMENT, S. (bk.) 1. doorloopend voetstuk, o.; 2.
v.; 4. (plant.) entmesj e; 5. (heelk.) lancet, o.; . 6.
onderbouw, m. *...BEADLE, M. 1. tweede bode, - pedel;
(tijdr.) stijl; old -, (0. S.) oude stijl (niet Gregori2. schoutsknecht, m. *...BRIGADIER, m. onder -brigadier,
m. 5...CARBONAvE, s. (scheik.) koolzuur met een te
aansch); 7. titel (van rang); 8. hofstijl, m. etiquette,
sterke basis, o. *...CARBURETED, bn. (scheik.) weinig met
v.; 9. (bk.) pijler, m.; 10. verordening, v. reglement, o.
*_, bw. 1. noemen; 2. betitelen. *- D, (stajld), dw. bn.
koolstof bezwangerd. * ... CARTILAGINOUS, ho. (ontl.) ge1. genoemd; self -, zich noemend; so -, aldus gedeeltelijk kraakbeenig. *...CAUDAL, bn. onder den staart.
noemd; 2. betiteld.
...CELESTIAL, bn. ondermaansch, aardsch. 5 ...CENTRAL,
bn. onder -middelpuntig. *...CHANTER, m. onder -, tweede
Stylet, (staj'-lit), s. 1. (heelk.) sondeernaald, v.; 2. moord
-priem,.stylo;3
stift, v.
voorzanger, m. *...cLAVIAN, (-klee'- wi -un), bn. (ontl.)
Styliform, (staj' -li- form), bn. naaldvormig, spits, puntig.
onder het schouderbeen ; - vein , sleutelbeenader.
Styling, (stajl'-ing), dw. bn. 1. noemend; 2. betitelend.
* ...COMMISSIONER, m. onder -, tweede commissaris, m.
*...IsH, ('-isj), bn. 1. hoogdravend; 2. nieuwerwetsch,
*...COMMITTEE, s. sub-commissie,v. * ... COMPRESSED, bn. niet
sierlijk. modisch; 3. fraai, deftig; 4. regelmatig.
geheel samengedrukt. *...CONFORMABLE, bn. niet geheel
Stylite, (staf'- lajt), m. stiliet(aanhanger eener sekte van
overeenkomstig. 5...CONICAL, bn. niet volkomen kegelkluizenaars welke altijd overeind stonden), m.
vormig. *...CONSEQUENCE, S. (red.) tweede gevolg, o.
Stylobate, (staj'-lo-bet), *...BATION, (-bee'-sjun), s. (bk.)
5...CONSTELLATION , s. bij -gestarnte, sterrenbeeld van
stylobaat (doorloopende voet van zuilen), zuilenstoel, m.
den tweeden rang, o. 5 ...CONTRACT, s. onder -, tweede -,
*...GRAPHIC, (-ghref' -ik), bn. stylographisch (tot de stylosub-contract, o. -ED, bn. door een sub-contract ver graphie behoorend). *...GRAPHY, (-log-re-fl), s. gmv. stybonden, - bepaald. *...CONTRARY, bn. half tegenovergelographie, stiftschrijfkunst, kunst om met een stift te
steld. -, s. half het tegenovergestelde. *...CORDATE,.
graveeren, - te schrijven enz., v.
bn. (plant.) bijna hartvormig. *...COOTAL, bn. (ontl.) onStyloid, (staj'-lojd), bn. 1. stift -, priemvormig; 2. (ontl.)
der de ribben aanwezig. 5...CRYSTALLINE, bn. niet volhet slaapbeen betreffend.
komen gekristalliseerd. *...cUTANEoLS, bn. (ontl.) onStyptic, (stip' -tic), bn. (gen.) samentrekkend, bloedderhuidsch, tusschen vel en been. *...cU TICL LAR, (- kjoestelpend. *-, s. zoodanig middel, o. *...TICITY, (-tis'- i -ti),
tik' joe -lur), bn. (ontl.) onder de bovenhuid aanwezig.
s. gmv. samentrekkende hoedanigheid, v. (het) bloed *...CYLINDRICAL, bn. niet geheel cylindrisch.
stolpende.
Subdeacon, (sub-di' -kun), m. onder -, subdiaken, m.
Styrax, (staj'-reks), s. (plant.) stol ax-, benzoïn- struik, m.
s-SHIP, s. onder -diakenie, V. *...DEAN, m. onder-deken,
Styria, (stier - i' -e), S. (aardr.) Stiermarken, o.
oudste in volgorde, in. -Env, s. (-ice), onder-dekenStythy, (stieth' -i), bw. smeden (op eon aanbeeld).
-chap, o.
Styx, (stiks), s. Styx, m. rivier der hel, v.
Subdecuple, (sub- dek' -joe-pl), bn. een tiende (deel)
Su, (sjoe), v. (verk.) Susanne, Suze (v. n.).
bevattend. *...DELEGATE, S. onder -, tweede gedelegeerde,
Suab, zie swAB.
substituut - gevolmachtigde ,m.-,bn.ondergedelegeerd.-,
Suabia, (soe-ee'- bi -e), s. (aardr.) Zwaben o. *- N, ('-un),
bw.substitueeren (in een volmacht),tot onder -,tot tweeden
bn. Zwabisch. -, 1. m. v. Zwaab, m. ZwaMsche (vrouw);
gevolmachtigde benoemen. *...DELEGATION, s. substitutie
2. s. (het) Zwabisch (taal).
van volmacht, onder-delegatie, v. *...DENTED, bn. onderSuable, (sjoe'- i -bl), bn. (recht.) vervolgbaar. *...BILITY,
aan getand. *...DEPOSIT, bn. onder geplaatst. 5 ...DERISO(bil' - i -ti), s. gmv. vervolgbaarheid, v.
Rlous, (- dur - i -so-'r-us), bn. half spottend. *...DILATED,
Suage, (sjoe'-idsj), s. zie ASSUAGE.
bn. niet volkomen uitgezet enz.; zie DILATE. *...DITITIOUS,
Suant, (sjoe' -ent), bn. 1. passend, overeenkomstig (met);
(-di-tisj'-us), bn. ondergeschoven. *...DIVERSIFY, bw. nog
2. gelijk, evenmatig.
verder afwisselen enz.; zie DIVERSIFY. *...DIVIDE, bw.
Suasible, (swee'-zi-bl), *...SIVE, (( -ziv), bn., -LY, bijw.
onderverdeelen. *...DIVISIBLE, bn. onder-verdeelbaar.
*...soRY, ('- sur-i), bn. overreedbaar. 5 ...sioN, ('-zjun), s.
5 ...DIVISION, S. onderverdeeling, v. *...DOLOUS, (sub'-dogmv. overreding, overredingskracht, v.
-lus), bn. (w. g.) bedrieglijk, arglist - g. *...DOMINANT, S.
Suavified, (sweev' -i- fajd), dw. bn. vriendelijk gemaakt,
(rnuz.) subdominante (vierde toon boven den grondtoon),
verzacht. *...FY, ('-faj), bw. vriendelijk -, minzaam maken.
v. * ... DUABLE, (djoe'- i -bl), bn. bedwingbaar, onderwerp -ING, dw. bn. vriendelijk makend.
baar. *...DUAL, (djoe'-ul), s. onderwerping, V. *...DUCE,
Suaviloquy, (swe- vul' -o kwi), s. gmv. welbespraaktheid,
(-djoes'), 5 ...DUCT, (-duct'), bw. 1. onttrekken, wegnelieftaligheid, V.
men; 2. wegtrekken; 3. zie SUBTRACT. -D, dw. bn. ontSuavity, (swev'- i -ti), s. (-ies), minzaamheid, vriendelijk trokken ecu. ING, dw. bn. onttrekkend. -, *...DUCTheid, lieftalligheid, v.
ION, (-duk'-sjon), s. (het) onttrekken, onttrekking enz., v.;
Sub, (sub), • voorv. onder; - rosa, onder geheimhouzie SUBTRACTION.
ding, onder ons. *-A.CETATE, S. - off copper, (scheik.) Subdue, (sub-djoe'), bw. 1. onderwerpen, bedwingen, (ook
kopergroen, o. * - ACID, bn. zuurachtig. *-ACRID, bn.
fig.) overwinnen, bemeesteren (hartstochten enz.); he -d
een weinig scherp, wrang. *- ACT, bw. 1. ten onder
his confusion, hij bemeesterde zijne verlegenheid; 2.
brengen, onderwerpen; 2. (scheik.) brengen tot. *ACT
(godg.) kastijden, geeselen (het vleesch); 3. (gen.) stuiten
Ion, s. 1. ten onder brenging; 2. (scheik.) geheele ver
(eene ziekte enz.). *- D, (-djoed), dw. bn. onderworpen
versmelting; 3. (gen.) verweeking, v. *- ACU--mengi,
enz.; zie SUBDUE, bw.; a -- voice, een gesmoorde stem.
TE, bn. (gen.) niet zeer • hevig, subacuut. 5 -AERIAL,
* -MENT, S. (Shak.) onderwerping, overwinning, v. *- R,
bn. 1. boven de aarde, in de open lucht; 2. onder('-ur), m. V. 1. onderwerper, bedwinger, -ster; 2. s. alles
Sty, (staj),
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baarheid, v. *...MATE, (sub'-li-met), s. (scheik.) sublimaat, (inz. van kwikzilver), o. -, bn. gesublimeerd,
-, bw. 1. (scheik.) sublimeeren, opdrijven; 2. (fig.) verheffen, veredelen. -D, (- id), dw. bn. gesublimeerd.
*...MATING, ('-me-ting), dw. bn. sublimeerend enz.
* ...NATION, (- mee' -sjun), s. gmv. 1. sublimeering; 2. (fig.)
verheffing, veredeling, v. *...MATORY, ('-me- te -ri), s.
(-les), s. (scheik.) sublimeer -vat, o. - kolf, m. 1...MATUM,
(- mee' -tum), s. (scheik.) sublimaat, o.
*..BERIN, ('-be-rin), bn. (plant.) kurkweefsel, o. *...BEROUS,
Sublime, (sub-lajm'), S. (het) verhevene, verhevenheid,
('-bur-us), bn. kurkachtig.
v. *-, bn., *-- LY, bijw. 1. verheven, hoog, subliem, edel;
Suberose, (sub'-ur-oos), bn. (plant.) afgeknaagd.
2. trotsch, fier; 3. voornaam; 4. voortreffelijk; 5. bezield,
Subfuse, (sub-fusk'), bn. tanig, bruinachtig, donkerbruin.
verrukt; the - Porte, de Verhevene Porte.
Subgelatinous, (sub-dsji-let'-in-us), bn. gelei -achtig.
*...GENERIC, bn. tot een tweede geslacht behoorend. Sublime, (sub-lajm'), bw. 1. (scheik.) sublimeeren; 2. ver
veredelen. *-, ow. 1. (scheik.) gesublimeerd-hefn,
* ...GENUS, S. tweede -, ondergeslaeht, o. *...GLOBOSE,
worden, stijgen, in damp overgaan; 2. (fig.) zich verede* ...GLOBULAR, bn. bijna bolvormig. * ... GLUMACEOUS,
len. *- D, (-lajmd'), dw. bn. gesublimeerd enz.; zie
(-ghloe- mee' -sjus), bn. (plant.) bijna vliezig. *...GRANULAR,
SUBLIME, bw. en ow. * - NESS, * ...ITY, (-blim'-i-ti). S.
bn. bijna gekorreld.
(-ies), 1. verhevenheid; 2. hoogste voortreffelijkheid,
Subhastation, (sub- hes -tee'-sjun), s. 1. openbare vei
edelheid; his --, de Verhevene Porte; 3. fierheid, v.
rechterlijk gezag, v. *..INDICA--ling;2.verkop
trots, m. *...ING, dw. bn. (scheik.) sublimeerend enz.
TION, s. aanwijzing, aanduiding, v. *...INDUcE, bw. heimelijk aansporen, - aanzetten. *...INFEUDATIO N, *...FEU- Sublimification, (sub-lim-i-fi-kee'-sjun), s. veredeling,
verheffing tot het edele, v.
DATION, S. (leenr.) onder -beleening, v. onderleen, o.
Sublimy, (sub-li -mi), s. sublimaat, o.
*...INnREssio", , S. geheime toegang, -, ingang, m.
Subitaneous, (su-bi- tee'- ni -us), SUBITANY, (sub'-i- te-ni), Sublineation, (sub-lin-i-ee'-sjun), s. onderstreping, v.
* ...LINGUAL, bn. (ontl.) onder de tong. *...LUNAR, *...LU
bn. plotseling, snel, subiet.
NARY, bn. ondermaansch. -, s. (het) ondermaansche.
Subito, (sjoe'- bi -to), bijw. (muz.) snel, levendig.
*...LUxATIO, s. (heelk.) verstuiking, verrekking, v.
Subjacent, (sub-zjee'-sent), bw. onder -, dieper liggend.
Subject, (sub'-djekt). 1. m. v. onderdaan, m. v.; fellow-, Submarine, (sub-me-rien'), bn. onderzeesch; the - telegraph. line, de onderzeesche telegraaf. *...MARSHAL,
medeburger, landgenoot; 2. s. persoon, m. v. individu,
m. cipier van Marshalsea, (gevangenis van Southwark),
voorwerp, o.; between -- and -, (recht.) onder particuliem. *...MAXILLARY, bn. (ontl.) onderkinndbaks...; onder de
ren ; 3. onderwerp , o. zaak , stof , v.; to dwell on
kaak. * ... MEDIAL, * ...MEDIAN, bn. beneden de middela -, over een onderwerp uitweiden; to touch upon a -,
lijn, - het midden.* ...MEDIANT, (- mi di-unt), S. (muz.) subto approach a -, een onderwerp -, eene stof in behandeling
mediante, v. *...CIERGE, ow. en bw. onderduiken, onnemen; 4. (spraakk.) onderwerp,o. eerste naamval, m. - gev al,o.*_, bn. - to, 1. onderliggend,lagergelegen; 2. onderder water zetten, overstroomen. -D, dw. bn. overstroomd,
ondergedoken. *...MERGENCE, (-murds'-ens), s. gmv. overworpen, onderdanig (aan); 3. vatbaar (voor); 4. voorhanstrooming, v. *...SIERGING, dw. bn. overstroomend
blootgesteld,
dienstbaar;
5.
6.
den, onderwerpelijk;
enz. -, s. (het) overstroomen enz. *...MERSE, (- cours'),
onderhevig (aan); 7. verplicht, schuldig. * -MATTER, s.
-D, (-mursd'), bn. onder water duikend, - groeiend.
onderwerpelijke zaak. v. onderwerp, punt in quaestie, o.
*...MERSroN, (-mur'-sjun), s. 1. onderduiking, v.; 2. (het)
Subject, (sub'-djekt), bw. 1. onderplaatsen, -zetten, -legverdrinken, verzinken; 3. overstrooming; 4. (het) liggen
gen; to be -cd to the eye, voor oogen gelegd worden;
onder water. *...MINISTER, * ...MINISTRATE, bw. verschaf
2. onderwerpen, bedwingen, tot dienstbaarheid brengen;
bezorgen. -, ow. nuttig -, dienstig zijn. *...MIs--íen,
3. blootstellen; onderhevig maken (aan). *- ED, dw. bn.
sION, S. 1. onderwerping, onderdanigheid, v.; 2. eer
ondergeplaatst enz. ; Zie SUBJECT, bw. * - ING, dw. bn.
ontzag, o.; with -, met verlof; 3. gelatenheid,-bied,m.
onderplaatsend enz. -, s. (het) onderplaatsen enz.;
nederigheid; 4. gehoorzaamheid, v ; - to an award, (recht.)
zie SUBJECT, bw. -ION, (djek'-sjun), s. 1. onderwervergelijk, compromis, o. *...MlsssvE, (- mis' -iv), *...Miss,
ping; 2. onderdanigheid, afhankelijkheid, onderworpenbn., -LY, bijw. onderdanig, onderworpen, ootmoedig,
heid, dienstbaarheid; 3. (red.) zelf- ondervraging, v. *- IvE,
-lijk. -NESS, s. gmv. onderdanigheid, onderworpenheid,v.
bn., -LY, bijw. 1. onderwerpelijk, tot het onderwerp behoorend; 2. innerlijk, voor zich zelf, subjectief (in Submit, (sub-mit'), bw. 1. nederlaten, verlagen; the
hill -s itself, de heuvel daalt; 2. onderwerpen (aan het
tegen st. van objectief); 3. onderdanig,plichtmatig. -Ness,
oordeel enz.), voorstellen; to - one's self, (ook ow.) zich
*-IVITY, (- iv'-i-ti), s. gmv. I. (het) onderwerpelijke; 2.
onderwerpen; to - to pain, gelaten pijn verdragen;
(het) subjectieve.
(zeev.) de vlag strijken; you must - to it, gij moet het
Subjoin, (sub-djoin'), bw. nog bijvoegen, laten volgen;
laten geschieden. * - TED, ('-tid), dw. bn. onderworpen
to - to the acts, (recht.) bij de stukken -, bij het dosenz. -, bn. gelaten. * - TER, ('-ur), m. v. 1. die zich
sier voegen. *- ED, dw. bn. bijgevoegd; -, you receive,
onderwerpt enz.; 2. nederlater, m. * - TING, dw. bn. onhiernevens ontvangt gij. * - ING, dw. bn. bijvoegend enz.
derwerpend enz.; zie SUBMIT, bw. en ow. *...MONISH,
Subjudice, (sub-djoe'-dies), bn. (recht.) aanhangig.
(-moo'-isj ), bw. aanraden, aan de hand geven. *...MONITION,
Subjugate, (sub'-djoe-ghet), bw. onder het juk brengen.
s. vermaning, ingeving, v. *...MULTIPLE, S. (rek.), - number,
*-D, dw. bn. onder het juk gebracht. E...ING, dw. bn.
evenmatige
factor (als : 3 is 5 maal in 15 begrepen
(-ghee'-sjun),
s.
-,
*...ION,
juk
brengend.
onder het
enz.), m.
onderwerping, verslaving, v.
Subjunction, (sub-zjunk'-sjun), s. 1. bijvoeging; 2. ver- Subnarcotie, (sub -naar-kot' -ik), bn. eenigszins slaapverwekkend, (sub-narkotisch. *...NASCENT, bn. (plant.) onder binding, v. 5 ...JUNCTIVE, bn., -LY, bijw. 1. bijgevoegd;
groeiend. *...NECT, (- nekt'), bw. onder - gespen, -binden.
2. verbonden; 3. (spraakk.) aan -, bijvoegend. -, s. 1. (het)
t...NERVATE, bw. (de zenuwen, de spieren) verlammen.
bijgevoegde; 2. (spraakk.) -, - mood, bijvoegende wijs, v.
* ...NORMAL, S. (wisk.) subnormale (as),v. *...NUDE, (njoed'),
Subking, (sub'-king), m. cijnsbare koning, m. * - DOM, s.
bn. (plant.) bijna bladerloos. *...NUNS, (-nums'), s. (kh.)
cijnsbaar koninkrijk, o. *...LANATE, ho. eenigszins wollig.
subnums (zek. Oostind. katoen).
*...LAPSARIAN, (- lep- see'-ri-un), s. (godg.) sublapseriaan
(aanhanger van de leer van zekere calvinisten, dat door Subobseurely, (sub -ob- skjoer'-li), bijw. bijna -, half
donker. *...ocCIPITAL, bn. (ontl.) onder het nekbeen.
den zondenval van Adam alle menschen verdoemd zijn,
*...00TAVE, * ...00TUPLE, bn. een achtste (deel) bevat
met uitzondering van de in Christus verlosten). -,*...LAPLA
*
onder -, suboctaaf (op het orgel), o.-tend.,s(muz)
SARY, (leps'-e-ri), bn. (godg.) sublapseriaansch.
*...00ULAR, bn. (ontl.) beneden het oog. *...ORBICULAR,
non, (lee'-sjun), s. onttrekking, v. (het) wegnemen. *...LET,
*...ORBICULATE, bn. bijna -, half cirkelvormig, - rond.
(-let'), bw. onderverhuren, - verpachten. *...LEVATION,
* ...ORDINACY, (-or'-di- ne-si), * ... ORDINANCY, S. onderge(-li-wee'-sjun), S. (het) opheffen, blootstellen aan de
schiktheid, v. *...ORDINATE, m. v. ondergeschikte, m. v.
lucht. *...LIEUTENANT, m. onder -, tweede luitenant, m.
-, bn., * - LY, bijw. ondergeschikt, minder (in rang),
* ...LIBRARIAN, m. onder - bibliothecaris, m. *...LIGATION,
onderworpen (aan). * ... ORDInATE, bw. 1. onderwerpen, onS. (heelk.) onderbinding, v.
dergeschikt maken; 2. in graden verdeelen, rangschikken.
Sublimable, (sub-lajm'-i-bl), bn. (scheik.) opdrijf-, su
-D,('- id),dw. bn. onderworpen enz.; Zie SUBORDINATE,bw.
te sublimeeren. *- NESS, s. gmv. sublimeer--blimera,

wat bedwingt, smoort enz. *...ING, dw. bn. onderwerpend enz. -, s. (het) onderwerpen enz.; zie SUBDUE.
* ...DUPLE, ('-djoe -pul), * ... DCPLICATE, - bn. subduplicaat. -, S. helft, v.; half, o.
Subelongate, (sub-i-lon'-ghet), bn. niet ten volle verlengd. *...EQUAL, bn. bijna gelijk.
Suberate, (sjoe'-bur-et), s. (scheik.) kurkzuurzout, o.
*...BERIC, ('-bur -rik), bn. (scheik.) - acid, kurkzuur.

SUB.
* ...ORDINATINESS, * ...ORDINATION, S. giV.

1.ondergeschiktheid, onderwerping; 2. (mil. en zeev.) subordinatie, v.
gehoorzaamheid; 3. volg -, rangorde, v.
Suborn, (sub-om'), bw. 1. omkopen; 2. verleiden, belezen; 3. heimelijk overhalen (tot); 4. bewerken, naar
zijne hand zetten. *-ATION, (-nee'=sjun), s. 1. omkooping; 2. verleiding, v. *- ED, (-ornd') dw. bn. omgekocht
enz.; zie SUBORN, bw. *- ER, ('-ur), m. v. 1. omkooper; 2,
verleider, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. omkoopend enz.
-, s. (het) omkoopen enz.; zie SUBORN.
Suboval, (sub-o' -vul), bn. bijna eirond. *...OVATE, bn.
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zich opstapelen; 6. - into, overgaan tot, - in, verminderen. *- D, dw. gezakt enz.; zie SUBSIDE. *...SIDENCE,
(-saj'-dens), *...SIDENCY, (' -i), s. gmv. 1. (het) inzakken,vallen; 2. (het) bedaren, afnemen; 3. bezinksel, o. *...SIDIARY,
(sid'- i -e-ri), m. v. (-ies), helper, medestander, -ster, m.
V. hulp, v. -, bn. helpend, te hulp komend, medewerkend; - books, (kh.) bijboeken; - streanc, arm eener
rivier; - treaty, subsidiair verdrag; - troops, hulptroepen. *...siDING, dw. bn. zakkend enz.; zie SUBSIDE.
*...SIDIZE, ('- si -dajz), bw. onderstandsgelden verleenen,
subsidieeren. -D, ('-dajzd), dw. bn. gesubsidieerd.
...ING, dw. bn. subsidieerend. *...sIDY, ('- si -di), s. (-ies),
onderstand (in geld), o. subsidie, v.; subsidies, onderstands gelden, toeslagen, subsidién. 5 ...SIGN, bw. onderteekenen.
*...SIGNATION, (sig-nee'-sjun), s. (w. g.) onderteekening, V.
Subsist, (sub- sist'), ow. 1. bestaan; 2. - on, bestaan - ,leven
(van); what did they - on ? waarvan leefden zij ? 3. duren, blijven. *-, bw. 1. onderhouden, voeden; 2. bewaren.
*-ED, (- id), dw. bn. bestaan, onderhouden. *- aNCE,
(sist' -ens), 5 -k:Ncy, s. gmv. 1. bestaan,aanwezen;2.levensonderhoud, middel van bestaan, o.; - money, (mil.) kosten
van onderhoud der militairen;3.(het)daarzijn,voorhandenzijn. *- ENT, bn. 1. bestaand, aanwezig; 2. (fig.)

bijna eivormig.
Subpena, *...POENA, (sub-pi' -ne), s. (recht.) dagvaarding,
indaging, v. *-, bw. (recht.) dagvaarden, indagen. *-- an
(-pie'- ne -id), dw. bn. gedagvaard.* ...PENAING,('- ne -ing),dw.
bn. dagvaardend. *...PERPENDICULAR, bn. (meetk.) bijna
loodrecht. *...PETIOLATE, (- pet' jo -let), bn. (plant.) met
zeer korte bloemblaadjes. *•..PHOSPHATE, (- of alumine),
s. (delf st.) subphosphaat (van aluin), o. °...PRIOR, m.
onder -prior, - proost, m. *...PURCIIASER, m. kooper uit de
tweede (of derde) hand, m. *...QUADRATE, bn. bijna vierkant. *...QUADRUPLE, bn. een vierde (deel) bevattend.
...QUINQUEFID, bn. (plant.) bijna vijfkloovig. .Q INT
inwonend.
bn. een vijfde (deel) bevattend.
-UPLE,
Subramose, (sub- ree'- moos), *...RAMOUS, (- ree'-mus), Subsoil, (sub'-sojl), s. 1. ondergrond; 2. (recht.) grond
voorlezer,
*...SPECIES, S. onder -, mindere soort, v.
-eigndom,.
m.
onder
*...READER,
bn. met weinig takken.
m. *...RECTOR, m. onder -, conrector, m. *...RE,jTION, Substance, (sub'- stens), s. 1. zelfstandigheid, v.; 2. wezen,.
o. zaak; 3. vastheid, v. lichaam. o.; 4. werkelijkheid,
(-rep'-sjun), S. overrompeling, v. bedrog, o. ongeoorloofde
wezenlijkheid, innerlijkheid; 5. kracht, v. merg, o.; 6.
middelen, o. mv. *...REPTITIOUS, (-rep-tisj'-us), *Rap
rijkdom, m. vermogen, bestaanmiddel, o.; in -,.
TIVE, (-rep'-tiv), bn., -LY, bijw. bedrieglijk, bij -, door
hoofdzakelijk, in substantie.
overrompeling, sluipend. *...RISION, (-ri'-zjun), s. heime
-lijk Substantial, (sub- sten' -sjul), bn., *- LY, bijw.l.wezenlijk,
-, verborgen lach, in.
werkelijk, zelfstandig; 2. lichamelijk, stoffelijk; 3. sterk,.
Subrogate, (sub'-ro-ghet), bw. vervangen, in de plaats
vast, dicht; stevig; in - repair, in goeden staat van herstellen van. *...ION, (-ghet'-sjun), S. 1. vervanging;
stel, - van reparatie; 4. krachtig, duurzaam, voedend; 5.
2. (recht.) substitutie, v. *...ROTUND, bn. bijna bolvormig,
vermogend, welgesteld; 6. hoofdzakelijk. 5 -ITY,*-NESS,
bolrond.
s. 1. wezenlijkheid, werkelijkheid, zelfstandigheid; 2.
Subsaline, (sub-se-lajn'), bn. niet zeer zoutig. *...SALT,
stoffelijkheid, lichamelijkheid; 3. vastheid, stevigheid;
s. (scheik.) zout met overmaat van basis, o. *...SANNATION,
4. voedzaamheid; 5. gegoedheid, v.; 6. (het)hoofdzakelijke,
(- sen- nee'-sjun), s. bespotting, verachting, v. *...scAPULAR,
hoofdinhoud, M. 5 -izE, ('-ajz), bw. verwezenlijken. -D,
bn. (ontl.) onder het schouderbeen. -, s. onderschouk'-ajzd), dw. bn. verwezenlijkt. *-IZ1NG, ('-ajz-ing), dw.
derbladspier, v.
bn. verwezenlijkend. *-s, ('-sjuls), s. mv. wezenlijke -,
Subseribable, (sub-skrajb'- i -bl), bn. onderschrijf-, onder
zelfstandige deelen, hoofdpunten, o. mv. *...TIATE, ('-sji-teknbar,
te onderschrijven.
et), bw. 1. verwezenlijken, tot een wezen scheppen; 2.
Subscribe, (sub-skrajb'), bw. 1. onderschrijven, onder
bevestigen; 3. bewijzen, doen blijken, staven;4. bekrachto - one's name to, zijnen naam zetten onder;-tekn;
tigen. -D, ('-id), dw. bn. 1. verwezenlijkt; 2.gestaafd enz.
2. inschrijven; 3. (fig.) onderschrijven, toegeven, aan
risk -d, (kh.) alle gevaren overgenomen; 4. op--nem; Substantive, (sub'- sten -tiv), s. (taalk.) zelfstandig naam
* - LY, bijw. 1. zelfstandig; the --word,.*bi
geven, overleveren. *-, ow. 1. to -, instemmen (met);
verb, (taalk.) het zelfstandig werkwoord (wezen of zijn);
2. zich abonneeren, inteekenen (op), geabonneerd zijn.
2. op zich zelf bestaand, werkelijk.
S-D, dw. bn. ingeschreven enz.; zie SUBSCRIBE. *-R,
('-ur), m. v. 1. onderteekenaar, -ster; 2. inschrijver, Substile, (sub'-stajl), zie SUBSTYLE.
inschrijfster, inteekenaar, geabonneerde, m. v. *...ING, dw. Substitute, (sub'-sti-tjoet), m. v. 1. plaatsbekleeder, -ver
bn. onderschrijvend enz. -, s. (het) onderschrijven enz.;
vertegenwoordiger, -ster, m. v. substituut, m.; 2.-vanger,
zie suBscazBE. *...SCRIPT, (sub'-skript), s. onderteekend
gezant, mandataris; 3. zetbaas, m.; -captain, (zeev.) zet
geschrift, o. *...SCRIPTION, (-skrip'-sjun), s. 1. onderschrijvervangende, surrograat; a - forsuyar-schiper;4.(t)
een surrogaat van suiker; a - for India-paper, een surving, onderteekening; 2. inteekening, v. abonnement, o.;
rogaat van Chineesch papier. *-, bw. - for, 1. ver
3. inschrijving, v.; Price of -, abonnementsprijs; 4.
(fig.) toestemming, toetreding, v. *...SECTION, S. onder
plaats doen treden (van), substi--vange(dor),i
tueeren; 2. onderschuiven. *- D, ('-id), dw. bn. vervan5 ...SECUTIVE, (- sek'- joe -tiv), bn.-afdeling,vr .
gen. *...ING, dw. bn. vervangend. *...ION, (- tjoe'-sjun),
(w. g.) achter -, opvolgend. *...SEMITONE, S. (muz.)
S. 1. plaatsbekleeding, vertegenwoordiging; 2. vervanhalve toon onder den grondtoon, m. *...SEPTUPLE, bn. een
ging. (recht.) substitutie, vernieuwing, v.; 3. (het)onderzevende (deel) bevattend.
schuiven; 4. (taalk.) dubbel beteekenende wending, v.
Subsequence, (sub' -si- kwens), s. gevolg, o. (het) opvol-AL, ('-ul), bn. vervangend.
gende, wat er volgt. *...QUENT, bn. volgend, opvolgend;
- to that time, na dezen tijd; a - clause, een toege- Substract, (sub- strekt'), bw. Zie SUBTRACT enz. *...sTRATE, ('- strot), bn. zeer licht gegroefd. *-, *... STRATUM,
voegd artikel; to make a - payment, nabetalen (na den
(-stree'-tum), s. (mv. strata), 1. (aardk.) laag, v. bed, o.;
verschenen termijn); - endorsers, (kh.) opvolgende en2. ondergrond, m.; 3. (red.)het afgetrokkene,gesubstraheerdossenten. -LY, bijw. 1. naderhand, vervolgens; 2. daarna.
de. *...5TRUCTION, (-struk'-sjun), s. (bk.) onderbouw, m.
-, vw. mitsdien.
* ...STRUCTURE, S. grondslag, m. fondament, o. * ... STYLAR,
Subserve, (sub-sure'), bw. 1. dienen, hulp verleenen
aan; 2. gevolg geven aan. *- D, dw. bn. gediend, gevolg
(-staj'-lur), *...STYLE, -LINE, S. middag -, naaldlijn (op
gegeven. .SERVIENCE, (•sur'-wi-ens), ...cY, s. gmv. 1.
zonnewijzers), v. *...SULPHATE, s. (scheik.) sulfaat met
te groote basis. 5 ...SULTIVE, (- sul' -tiv), *...sULTORY,
afhankelijkheid, dienstbaarheid, v.; 2. nut, o. dienstigheid;
4. onderdanigheid, onderworpenheid ;4.gedienstigheid, v.
(- sul' - te -ri), bn., *...sULTORILY, (- sul' - te -re -li), bijw. sprin..SERVIENT, (sur'-wi-ent), bn., -LY, bijw. 1. dienstbaar,
gend, hortend en stootend. 5 ...sULTUS, (- sul' -tus), s. (gen.)
afhankelijk; 2. dienstig, nuttig, bevorderlijk. 5 ...SERopspringing, trekking (van zenuwen enz.), v. ...sUME,
VING, dw. bn. dienend enz. -, s. (liet) dienen enz.. zie
(- sjoem'), bw. aannemen. veronderstellen.
SUBSERVE, bw. *...SESSILE, bn. (plant) zeer kortstelig,
Subtangent, (sub-ten'-djent), s. (meetk.) subtangent.
bijna overeind staand. *...sEx'IUPLE, bw. een zesde
onderraaklijn, v. *...TEND, (-tend'), bw. 1. (meetk.) onder
(deel) bevattend. *...SIDE., ow. 1. neervallen, - zakken,
trekken; 2. de pees vormen tot. -, ow. van-spane,
- dalen; the water -s, het water zakt; 2. inzakken; 4.
onderen zich uitzetten. -ED, ('-id), dw. bn. onderspanbedaren; the fever has -d, de koorts is bedaard; 5.
non. -ING, dw. bn. onderspannend. *...TENSE, (-tens'),
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(meetk.) koorde, V. *...TEPID, (-tep-id), bn. matig
warm, lauw. *...TERETE, bn. bijna cylindervormig.
*...FLUOUS, ('-floe-us),
bn. onder-stroomend, - vloeiend.
Subterfuge, (sub'-tur-fjoedsj), s. uitvlucht, v. voorwendsel, o. *...TERRANE, ('-ter-reen), s. hol, o. spelonk, v.
* ...TERRANEAN, (-te-ree'-ni-un), * ... TEuRANEOUS, (-te-ree' ni-us), bn. onderaardsch. *...TERRANITY, ( - te-ren' -i-ti), s.
(-les), hol, o. plaats onder den grond, v. *...TERRANY,
('-te-ren -i), bn. onderaardsch.
Subtile, (sub'-til), bn., *- LY, bijw. 1. fijn, teer, dun;
2. scherp, doordringend, snelwerkend (van vergif); 3.
(fig.) spitsvondig, fijn, geslepen, listig,verstandig,scherpzinnig; 4. arglistig, gemeen, bedrieglijk, laag. '-NESS,
S. 1. fijnheid, dunte; 2. scherpte, v. (het) doordringende, snelwerkende (van vergif); 3. spitsvondigheid,
geslepenheid, v. verstand, o.; 4. arglist, v. bedrog, o.
*...TILIATE, (-til'-i-et), bw. verdunnen, verfijnen. ...ION,
(-ee'-sjun), s. verdunning, verfijning, v. 5 ...TILITY, (-til'
fijnheid, teêrheid; 2. (fig.) scherpzinnigheid;-it),s.1
3. spitsvondigheid; 4. list, sluwheid, v. *...TILIZE, (sub'til-ajz), bw. 1. verdunnen, fijn -, teêr maken; 2. scherpen; 3. verfijnen. -, ow. spitsvondig zijn, haarklooven,•
(gem.) spijkers op laag water zoeken. -D, ('-ajzd), dw.
bn. verdund enz.; zie SUBTILIZE, bw. en ow. *...TILIZING,
('-ajz-ing), dw. bn. verdunnend enz. -, *...TILIZATION,
s. 1. (het) verdunnen enz.; zie SUBTILIZE, bw. en ow.;
2. (scheik.) vervluchtiging; 3. (fig.) haarklooverij, spitsvondigheid, v. * ... TILTY, ('-til-ti), zie SUBTILITY.
Subtle, (sut'-tl), bn., SUBTLY, (sut'-tli), bijw. 1. arglistig,
sluw; 2. indringend, verleidelijk. *- NESS, 5 -TY, s. (-ies)
sluwheid, arglist, v.
Subtonic, (sub-ton'-ik), *...SEMITONE , s. (muz.) halve
toon onder den grondtoon, m.
Subtract, (sub-trekt'), bw. 1. (rek.) aftrekken, verminderen met; 2. korten (op). *--ED, ('-id), dw. bn. afgetrokken. *- ER, ('-ur), m, v. 1. aftrekker, -ster; 2. korter, 1
-ster, m. V. * -ING, dw. bn. aftrekkend. *- ION, ('-sjun),
s. (rek.) 1. aftrekking, vermindering; 2. korting, v.;
3. (recht.) (het) ont-, terughouden. *- ivE, bn. 1. aftrekkend; 2. (recht.) onthoudend.
Subtrahend, (sub-tre-hend'). s. (rek.) (het) af te trekken
getal, 0. * ...TRANSLUCENT, 5 ...TRABSPARENT, bn. bijna
doorschijnend. *...TRIFID. (-traj'-fid), bn. (plant.) bijna
driespletig. *...TRIPLE, bn. een derde (deel) bevattend.
*...TRIPLICATE, bn. (wisk.) - ratio, kubiek-verhouding, v.
*...TREASURY, s. (in de Vereen. Staten van Noord-Am.)
onderschatkamer; rekenkamer, v.; the - system, stel
verantwoordelijke rekenkamers (in 1840 door den-selvan
president Van Buren ingevoerd). *...TUTOR, m. onderintendant, m.
Subulate, (sub' -oe-let), bn. (plant.) eisvormig, puntig.
*...UNDATION, (-un-dee'-sjun), s. 1. onderstrooming, -golving, v.; 2. zondvloed, m. 5 ...UNGUAL, bn. onder den nagel.
Suburb, (sub'-urb), s. 1. voorstad, m.; -s, (mv.) buiten
werken, v. o. mv.; 2. grens, v. rand, m. *- AN,-wijken,
(-urb'-un), * - IAL, (-ur'-bi-ul), bn. tot de voorsteden
behoorend. -, m. v. voorstad-bewoner, -bewoonster, m. v.
*- ANITY, (en'-i-ti), s. gmv. (het) wonen in eene voorstad. * - ED, ('-urbed), bn. 1. van voorsteden voor
aan Bene voorstad palend. *-ICARION, (- i-kee'-ri-zien;2.
-mij, *- ICARY, ('- i-ke-ri), bn. zie SUBURBAN, (inz. ten
aanzien van het bisdom Rome in de middeleeuwen).
Subvariety, (sub-we-raj'-i-ti), s. (w. g.) tweede -, derde
soort enz., onder-afdeeling. v. *...VENTANEOUS, (-wentee'-ni-us), bn. winderig; - eggs, windeieren. *...vENTION,
(-wen-sjun), s. 1. ondersteuning, hulp (in geld), subsidie,
toelage; 2. tusschenkomst, v. *...VERSE, bw. omkeeren;
Zie SUBVERT. *...vERsIoN, S. omkeering, omverwerping, v.
*..,VERSIVE, (-wurs'-iv), bn. omkeerend, omverwerpend,
vernielend, ondermijnend.
Subvert, (sub-vuurt'), bw. 1. omkeeren, omverwerpen,
omstooten, vernielen, ondermijnen-, 2. bederven, verslimmeren; 3. verleiden. *- ED, ('-id), dw. bn. omvergeworpen enz.; zie SUBVERT, bw. * - ER, ('-ur), m. v.
1. omverwerper, omkeerder, ondermijner, -ster, m. v.; 2.
bederver, m. bederfster, v. *- IBLE, ('-i- bl), bn. omkeerbaar, vernielbaar. * - ING, dw. bn. omverwerpend enz.
-, s. (het) omverwerpen enz.; zie SUBVERT, bw.
Subvicar, (sub-wik'-ur), m. ondervicaris, m.
Subworker, (sub-wurk'-ur), m. (mets.) 1. opperman;
2. handlanger, (ook fig.), ni.
S.

Subterfluent, (sub-tur'-floe-int),

SUC
Succade, (suk-eed'), s. sukade, v.; wet -, dropwater.
Succatoons, (suk-ke-toens'), mv. (kh.) sukkatoons (soort
Oostinj. wit lijnwaad), o. mv.

Succedaneous, (suk- si-dee'-ni-us), bn. 1. plaatsvervan-

gend; 2. opvolgend; 3. (gen.) afwisselend (van medicijnen). *...DANEUM, (-dee'-ni-um), s. plaatsvervangend voor
surrogaat, o.
-werp,
Succeed, (suk-sled'), bw. 1. opvolgen aan; he -cd his
fath r in his office, hij volgde zijnen vader in diens ambt
op; to - each other, - one another, elkander opvolgen;
2. doen slagen; to - one's wishes, iemands wenschen bekronen. *-, dw. - to, 1. opvolgen, volgen; 2. - in,
slagen, gelukken; 3. erven, in het bezit komen (van).
* -ED, ('-d), dw. bn. 1. opgevolgd; 2. gelukt enz.; zie
SUCCEED, bw. en ow. *- ENT, SUCCEDENT, bn. opvolgend.
-, s. 1. opvolging; v.; 2. gevolg, o. *- ER, ('-ur), m. v.
opvolger, -ster, m. V. * -ING, dw. bn. 1. opvolgend; 2.
gelukkend enz. -, S. (het) opvolgen, gelukken enz.
Suceentor, (suk-sen' -tur), m. (muz.) baszanger, bassetaille, m.
Success, (suk-ses'), s. 1. gevolg, o. uitslag, m. succes, 0.;
2. '(het) welslagen; - in the world depends upon prudentie,
het welslagen in de wereld hangt van beleid af; I wish
you -, ik wenseli u goed succes; - attend you ! dat het
geluk uw werk bekrone! - to trade! leve de handel!
- to the mayor ! leve de burgemeester ! *- FUL, ('-foel),
bn., --LY, bijw. gelukkig, voorspoedig ; the jests of
the rich are ever -, de aardigheden der rijken worden altijd
toegejuicht. * -FULNESS, s. geluk, o. voorspoed, goede
uitslag, m. goed gevolg, o.
Succession, (suk-sesj'-un), s. 1. opvolging, v.; in -.
achtereenvolgend, achtereenvolgens; incident followed
incident, in a kind of breathless -, het gene voorval
volgde op het andere als om strijd; 2. reeks, rij,
menigte; 3. erfopvolging, troonsbeklimming; 4. erfenis,
V. erfrecht, o.; 5. nakomelingen, afstammelingen, m.
mv. lijn; 6. (plant.) afwisseling van bezaaiing, v.
* -AL, ('-Al) bn. zie SUCCESSIVE.
Successive, (suk-ses'-siv), bn. 1. achtereenvolgend, opvolgend; 2. erfelijk. *- LY, bijw. 1. achtervolgens, allengs,
allengskens; 2. bij erfenis. *- NESS, S. gmv. volgorde, volgreeks, v. (het) opvolgende.
Successless, (suk-ses' -les), bn., * - LY, bijw. ongeluk
zonder gevolg, zonder succes. 5 -NESS, s. ongeluk, o.-kig,
tegenspoed, m. mislukking, v.
Successor, (suc-ses'-ur), m. v. - of, - to, 1. opvolger,
-ster; 2. erfgenaam, M. v.
Succiduous, (suk-sid' joe-us), bn. (w. g.) vallend, instortend, zinkend. *...CIFEROUS, (-sif'-e-rus), bn. (plant.)
sappig 5 ...CINATE, (suk' si -net), s. (scheik.) barnsteenzuur-zout, o. -D, ('-id), bn. (scheik.) met barnsteenzuur
bezwangerd.
Succinct, (suk'-sinkt), bn., *- LY, bijw. 1. (w. g.) opgestroopt, kort gekleed; 2. kort gevat, beknopt, ineengedrongen. *- NESS, S. kortheid, beknoptheid, v.
Succinic, (suk-sin'-ik), *...cINOUS, (suk'-si-nus), bn. 1.
barnsteenen, van barnsteen; 2. barnsteenachtig; - acid,
(scheik.) barnsteenzuur. 5 ...CINITE, ('- si-najt), s. (delfst.)
barnsteen-granaat, m. *...CINUM, ('-si-Bum), s. (delfst.)
barnsteen, amber, m.

Suecomb, zie SUCCUMB.

Succor, (suk'-ur), s. 1. hulp, v. bijstand, m.; to cry
out for -, om hulp roepen: 2. (mil.) ontzet, o.; 3. (zeev.)
assistentie, v.; 4. m. helper, redder, m. *-, bw. 1. helpen, bijstaan; 2. (mil.) ontzetten; 3. (zeev.) ondersteunen;
to - a cable, a mast, een kabel -, een mast versterken.
*-ED, ('-kurd), dw. bn. 1. geholpen; 2. (mil.) ontzet
enz.; zie SUCCOR, bw. *- Ea, ('-e-rur), m. v. helper,
redder, -ster, m. v. bijstand, m. *-- ING, dw. bn. helpend enz. -, S. (het) helpen enz.; zie succoR, bw.
*_ LE S S , bn. hulpeloos, zonder bijstand, reddeloos.
5 -LESSNESS, S. hulpeloosheid, v.
Succorine (suk'-o-rien), bn. - aloes, (plant.) suikerij,
aloë, v. *...CORY, ('-e-ri), s. (plant.) suikerij, v.
Succosity, (suk- os'-i-ti), s. gmv. sappigheid, v. *...TASH,
('-tesj), S. (kookk.) sukkotas (maïs met boonen), v.
Succous, (suk'-us), bn. sappig, saprijk.
Succuba, (suk'-joe-be), *...ctBUS, ('-kjoe-bus), s. kwelduivel, m. -tje, o. -kwelduivelin, v. aard-, nachtvrouwtje, o.
Suecul.ation, (suk-joe -lee'-sjun), s. plant.) melking der
boomers, V.

SUD. - SUF

SUC. - SUD.
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Succulence, (suk' -joe-lens), * ... LENCY, (len' -Si), S. gmv. Suds, (suds), mv. 1. zeepwater; 2. waschwater, o.; (fig.)
sappigheid, saprijkheid, v.
sapgevend, krachtig.

*...LENT,

('-lent), bn. sappig,

Succumb, (suk-kumb'), ow. 1. bezwijken; 2. wijken,
zich onderwerpen. *- ED, (-kumbd'), dw. bn. bezweken.
*-ING, dw. bn. bezwijkend. *--ENCY, ('-en-si), s. (het)
bezwijken. *- ENT, bn. bezwijkend.
Succursal, (suk-ur'- sul), s. bijstand, m. hulpbetoon, o.
Suecussation, (suk-us-see'-sjun), s. draf, m. *...CUSSION,
(-kusj'-un), S. 1. schudding, v. (het) schudden; 2. schok,
stoot, m.; 3. (gen.) zenuwen-trekking, v.
Such, (sutsj), onb. vnw. zulk, zulke, zoodanig, zoodanige;
come on - a day, kom op zoodanigen dag; - a one, zoodanig iemand; Mr. - a one, mijnheer die en die; -- or
- a person, deze of gene; a share of -, een zoodanig
gedeelte van; he is no - fool as you take him to be, zoo
dwaas is hij niet als waarvoor gij hem houdt: if a man, indien zulk een man; he had - refreshments as,
hij bestelde die spijzen welke; - a and - as crossing of
the Rubicon, gebeurtenissen zoo als bij voorbeeld het
oversteken van den Rubicon; - a dinner! welk een eten!
-times! welk een tijd! *-, bn. dergelijk, dergelijke, zoo;
I want - another, others, dergelijke wil ik hebben;
there is no - historian, een dergelijke -, zulk een geschied
bestaat niet nog eens; 'I will do no - thing,-schrijve
iets dergelijks (zoodanigs) zal ik niet doen; no - thing!
niets van dat alles! volstrekt niet; there is no - thing,
er bestaat geen middel toe. *-, v. w. bijw. zoo, evenzoo,
zulke. *-, vnw. van, hij, zij, degene, hetgene, degenen,
dezulken; -- as need onr assistance, zij die onze hulp
behoeven; take - as I can send you, neem die welke ik u
kan zenden.
Suck, (suk), s. 1. zuiging; 2. (moeder)melk, v.; to give
- to, de borst geven aan, zoogen. *-SPIGOT, S. (geen.)
drinkebroer , zuiplap , m. *- STONE, s. zeelamprei
(visch), V.
Suck, (suk), bw. en ow. 1. zuigen, uitzuigen; 3. to - up,
in-. opzuigen, pompen; 3. ophalen; 4. to - out of, from,
putten (uit); to - out, uitpompen; (zeev.) lens pompen;
to - down, afzuigen; verzwelgen, medevoegen (als in een
maalstroom). *- ED, (sukt), dw. bn. gezogen, gezoogd enz.;
zie such, bw. en ow. *- EE, ('-ur), m. v. 1. zuiger, -ster,
in. v.; 2. s. zuigeling. m. V. zuigend kind, - dier, o.;
3. jonge walvisch, m.; 4. (werkt.) zuiger, pompstok, m.
-leder, o.; 5. (plant.) uitspruitsel, o.; 6. m. schooier,
klaplooper, m. *-, bw. (plant.) de uitspruitsels afrukken, - plukken.
Sucket, (suk'-it), v. suikerklontje, -balletje, o. *-s, mv.
suikergebak, o. confituren, v. mv.
Sucking, (suk'-ing), dw. bn. zuigend enz. f -, s. (het)
zuigen enz.; zie SUCK, bw. en ow. *- BAG, S. zuigdotje
(voor kleine kinderen), o. * -BOTTLE, S. zuig-, lurkfleschje, 0. * -CALF, S. zuigkalf, 0. *-CHILD, S. Zuigeling, m. zoogkind, o. * - FISH, s. remora, (soort zeevisch),v.
*-LAMB, S. zooglam, o. * - PIG, s, speenvarken, s.
*-POMP, s. zuig-, handpomp, V.
Suckle, (suk'-ul), bw. tepel, m.; zie TEAT. °-, s. (het)
zoogen. *- D, ('-uld), dw. bn. gezoogd. *...ING, dw. bn.
zoogend. -, s. 1. (het) zoogen; 2. m. v. zuigeling, m. v.;
3. jong, o.; 4. (plant.) gemeene klaver, v. *- HO$N, S.
zuighorentje, o. *- R, s. zuigkalf, o.
Suction, (suk'-sjun), s. 1. zuiging, v. (het zuigen);
- and delivery pipes, zuig- en perspijpen; 2. op-, inslurping, v. *- HOSE, S. zuigpomp -, spuitslang, v. *- PIPE, s,
zuigpijp, V. * -PUMP, S. zuigpomp, V. *-VALVE, S. Zuigklep, v.
Suctorial, (suk-to'-ri-ul), bn. zuigend; zoog...; - fishes,
zoogvisschen; - animals, zoogdieren. *...TORIAN, (-to'-riun), s. zuigvisch (als de lamprei), m.
Sudak, (sjoe' -dek), s. sudak (zek. visch), m.
Sudary, (sjoe'-de-ri), s. (-ies) handdoek, m. *...RATION,
(-dee'-sjun), s. (het) ' zweeten. *...DATORY, ('-de-te-ri), s.
(-ies), zweetstoof, v. -bad, o. -, bn. zweetend.
Sudden, (sud'-un), s. onverwachte gebeurtenis, v. onverwacht voorval, o.; on - of, upon a -, all of a -, opeens, eensklaps, onverwachts. - bn., *-LY, bijw. 1.
plotseling, onvoorziens; 2. oploopend. *- NESS, s. (het)
plotselinge, onvoorziene, onverwachte.
Sudorific, (sjoe- dor-if'-ik), bn, (gen.) zweetdrijvend,
zweetveroorzakend. *-, s. zweetmiddel, o. *- NESS, S.
(het) zweetdrijvende. 5 ...DOROUS, (sjoe'-do -rus), bn. zweetend.

to be in the -, in de knel zitten.
Sue, (sjoe), bw. 1. vervolgen, (voor de rechtbank); to one for debt, iem. wegens schulden vervolgen; to - at
law, in rechten vervolgen; 2. verkrijgen, verwerven (in
rechten); to -out, uitwerken, requestreeren om; 3. (jag.)
den snavel scherpen (van den valk). f -, ow. -for, 1. aan
doen (tot, om); 2. requestreeren, verzoeken om; to --zoek
for counsel., om raad vragen; to - for admittance, (recht.) als
crediteur (in een failliete massa) zich aanmelden; 3. (in
rechten) vervolgen; to - for difamation, wegens laster
aanklagen; to - for damages, schaden en intresten
eischen. *- D, (sjoed), dw. bn. vervolgd enz.; zie SUE.
*- R, ('-ur), m. v. verzoeker, -ster, m. v.
Suet, (sjoet'-it), s. 1. nierenvet, o.; 2. talk, v. 0 -Y, ('-it-i),
bn. 1. vettig; 2. talkachtig.
Suetonius, (sjoe-i-to-'-ni-us), m. Suetonius (Rom. geschiedschrijver).
Suffer, (suf'-ur) bw. 1. lijden, dulden, ondergaan: to i wrong, onrecht verduren; 2. toelaten, veroorloven; they ed the iron to grow cold, zij lieten het 'ijzer verkoelen;
have I not -ed thee to do it ? liet ik u niet begaan?
why do you - it? waarom laat gij het toe? to - one's
self to be duped, zich laten foppen; he had been '-ed
to remain there, men had hem veroorloofd te blijven.
*_, ow. - from, 1. lijden (door); who -s? wie betaalt
het gelag? 2. de (dood)straf ondergaan; to - for, boeten
voor. * - ABLE, ('- i - bl), ...Y, bijw. 1. duldbaar, draaglijk;
2. veroorloofd. -OESS,5.1. draaglijkheid, duldbaarheid, v.
*-ANCE, ('-e-rens), s. 1. verdraagzaamheid, inschikkelijkheid, v. geduld, o.; by -, through -, in -, at -,
on -, upon -, op verdraagzame wijze, uit verdraagzaamheid; to r main in -, (kh.) onbetaald blijven (zijn) (van
wissels enz.); 2. verlof, o.; bill of -, verlof-, geleibrief
van betaalde in- en uitgaande rechten, paspoort; estate
at -, (recht.) grond in bezit gelaten; 3. lijden, o. smart,
pijn, V. *-ED, ('-urd), dw. bn. geleden enz.; zie SUFFER,
bw. en ow. *- ER, ('-e-rur), in. v. 1. lijder, m. -ster, v.
de partij
dulder, m. patient, m. v.; to be the -, de lijdende
zijn; he is a great -, hij is erg ziek, hij lijdt zeer; Jam the
greatest -, ik lijd er het meest bij; - in it good cause,
martelaar eener goede zaak; 2. (ter dood) veroordeelde,
m. v.; fellow -s, lotgenooten in het ongeluk, mede-veroordeelden; 3. verliezer, m.; to be a - in, (kb.) verlies
lijden bij; 4. dulder, m. -ster, v. *- ING, bn., -LY, bijw.
lijdend enz. -, s. (het) lijden enz.; zie SUFFER, bw. en ow.
Suffice, (suf-fajz'), ow. voldoen, voldoend -, toereikend -,
genoeg zijn; - it to say, genoeg zij het te zeggen (dat).
-, bw. bevredigen, voldoen. 5 -D, (- faj zd'), dw. bn.
voldaan enz.
Sufficiency, (suf-fisj'-en-si), s. (ies) 1. (het) voldoende;
genoegzame hoeveelheid; 2. gegoedheid, v. goedbestaan,
vermogen, o.; 3. bekwaamheid, geschiktheid, bruikbaarheid; self -, zelftevredenheid; 4. (recht.) geldigheid, v.
*...CIENT, (- fisj'-ent), bn., -LY, bijw.l.genpegzaam.genoeg,
voldoende ; there is -, er is genoeg; - unto the day is
the evil thereof, (spr.) ieder dag brengt zijne zorgen mede;
to be - for, genoegzaam zijn voor, - tot; 2. bekwaam, geschikt, behoorlijk; 3. (recht.) rechtsgeldig, van kracht.
Sufficing, (suf-fajz'-ing), dw. bn. voldoende enz.. zie
SUFFICE. * ...FISANCE, (- faj'-zens), s. zie SUFFICIENCY.
Suffix, (suf'-iks), s. aanhangsel, toevoegsel, o. *-, (suf
toevoegen (aan een woord enz.). 5 -ED, (-fikst'),-iks'),bw.
dw. bn. toegevoegd. *-ING, dw. bn. toevoegend.
Suffiaminate, (suf- flem'-i-net), bw. 1. remmen (een
voertuig); 2. (fig.) verhinderen, belemmeren.
Suffiate, (suf- fleet'), bw. aan-, opblazen. *...TION, (-flee'sj un), s. 1. op-, aanblazing, v.; 2. (gen.) (het) opblazen,
zwelling, v.
Su$ocate, (suf'-fo-ket), bw. doen stikken, smoren, ver
verstikken. *-, bn., *- D, ('- id), dw. bn. ge--smoren,
stikt enz.; zie SUFFOCATE, bw. ° ...ING, dw. bn., -LY, bijw.
stikkend enz. -, s. (het) stikken enz.; Zie SUFFOCATE.
*...ION, (kee'-sjun), s. 1. verstikking, versmoring; 2. (fig.)
vernieling, v. *...iv E, ('-iv.) bn. smorend, stikkend;
- breast, - bang, (gen.) borst-ontsteking; - catarrh, stik
-hoest.
Suffolk, (suf -fuk), s. (aardr.) Suffolk (Engeland), o.
5 -GRASS, S. zomergras, 0. * -POWDER. S. poeder tegen
den dollenhondsbeet, o.
Suffossion, (suf-fosh'-un), s. ondergraving, ondermijning, v.

SUF. - SUG.
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Suffragan, (suf' -fre-ghen), s. wijbisschop, suffragaan, m.
*_, bn. helpend; hulp... *... GAKT, ('-ghent), s. 1. helper, adjunct; 2. mededinger, m. *... GATE, ('-ghet), bw.
voorstemmen. *... GATOR, ('-ghet-nr), m. voorstemmer, bevorderaar, m.
Suffrage, (suj'-fridsj), s. 1. stem, kiesstem, v.; 2. stemrecht,
o.; 3. toestemming, v. jawoord, o.; 4. (het) gezamenlijk
bidden.
Suffraginous, (suf-fredsj'-in-us), bn. (veearts.) tot het
kniegewricht behoorend; - flexure, knieboog. *... FRU TESCENT, bn. (plant.) struikachtig. *...FaUTICOSE, ...coos,
bn. heesterachtig. *... FUMIGATE, bw. (gen .) berooken .
-D, dw. bn. berookt. ... ING, dw. bn. berookend.
* ...FUMIGATION, S. (gen.) berooking, v. * ...FUMIGE, (-fj0e'midsj ), s. damp van geneeskrachtige kruiden, m. *...FUSE,
(-fjoez'), bw. overdekken. overspreiden (met). -D,
(-fjoezd'), dw. bn. overdekt. ... ING, dw. bn. overdekkend. -, *...FUSION, (-fjoe'-zjun), s. 1. (het) overdekken,
overdekking, v.; 2. (fig.) sluier, m. dekkleed, o.; 3. blos, m.;
4. (gen.) afscheiding, v -, 5. (heelk.) zinking, v. katarakt, o. uitstorting (in het oog), v.
Sug, (sugh), s. watervloo, - vlieg (insect), v.
Sugar, (sjoegh'-ur), s. 1. suiker, v.; coarse -, row -, ruwe
suiker; moist -, grove poedersuiker; clayed -, kleisuiker;
refined -, geraffineerde suiker; lump -, loaf -, broodsuiker; loaf of -, suikerbrood; lump of -, klont suiker; muscovado -, moscovische suiker (klontjes); powdered -, geraspte -, gestampte suiker; maple -, ahorn suiker; - of milk, melksuiker; acid of -, suikerzuur;
- of lead ; (scheik.) loodsuiker; 2. (fig.) (het) zoete, liefelijke . * -APPLE, S . suikerappel, m. * -BAKER, M . suiker -,
banketbakker, m. * -BAKI\i G, S. 1. suiker-, banketbakkerij ; 2. raffinaderij, v. * -BASIN, s. suikerdoosje, -schoteltje, o. * -BOILER, S. 1. suikerketel; 2. suikerraffinadeur, M. *-Box, * -DISH, s. suikerdoos, - trommel,
v. * -CANDY, s. gmv. kandijsuiker, v. *-CANE, * -FLAG,
s. (plant.) suikerriet, o. *-CASTER, s. suikertromnlel, v.
*- CLEAVER, s. 1. suiker(hak)mes, o.; 2. suikerhakker, m.
*-CRUSHER, S. snikerstamper, M. * -DREDGER, *- SIFTER, s. suikerstrooier, m. * -EATER, s. suikereter (vo
suikerraffinaderij, - fabriek, v.;-gel),m.*HOUSE
- molasses, ruwe melassen. * -ISLANDS, s. mv. suiker
suiker verbouwd wordt),o.mv . * -KETTLE,S-eiland(wr.
suikerketel, m. *-L ADLE, S. suiker -, scheplepel (der
suikerbakkers). m . * -LOAF , S. suikerbrood, o.; - cornea
(ontl.) suikerbrood-horonvlies; a - sea, (zeev.)
korte hooge golven, v. mv. * MAPLE, * -TREE, S. suikerplataan, -allorn (boom), m. * _MILL, s. suikermolen, m.
* -MITE, S. suikermijt (insect) , v. * -DIOULD, S. suikervorm, -pot, m. * -NIPPERS, *-TONGS, S. mv . suikertang, v .
* -PAIL, S. suiker-emmertje, o. * -PAN, s. suikerpan, v.
* -PEA, S. (plant.) suiker-, doperwt, v. *-PLANTATION, s. suiker-plantage, v. * -PLUM, S. suikerboon,
-erwt, - amandel, v. bonbon, o. * -REFINER, m. suiker raffinadeur, m. *- REFINERY , s. (ies), suikerraffinaderij, v.
*-SCRAPINGS, 's. mv. suiker- schraapsel, o. *-scooP, s.
suikerschep, m. *-scum, s. suikerschuim, o. *-SHELL,
S. (plant.) vrouwenmunt, v. *-sops, s.mv.gesuikerde biersoep, v . *-SPIRIT, s. suiker - brandewijn, rum, m.
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('-et), bw. afrossen, bont en blauw slaan . 5 -ION,
(-ee'-sjun), s. blauwe plek (van een slag), v. blauw
oog, o.
Suicidal, (sjoe-i-sajd'-ul), bn., * -LY, bijw. zelfmoordend.
*... CIDE, (sjoe'-i-sajd), s. zelfmoord, m. -, m. v. zelfmoordenaar, m. -ster, v. *... CIDISlí, ('-dism), *...cim5, (sism),
s. (liet) plegen van zelfmoord.
Sui-generis, (sjoe-i-djen'-ur-is), bijw. (recht.) op zich zelf

* -STICK, S. suiker-stok, m. * -SWEEPINGS, S. mV. suiker -

staand, eigenaardig.

Suillage, (sjoe'-il-lidsj), s. vuilnisgoot, spruit, v.
Suing, (sjoe'-ing), dw. bn. vervolgend enz. *-, s. 1. (het)
vervolgen enz.; zie SUE, bw.; 2. (het) doorzweeten, doorzijpolen.
Suit, (sjoet), s. 1. gevolg, o. rij, reeks, v.; 2. stel, aantal,
toebehooren, o.; a - of sails, een stel zeilen; a - of
armor, een volledige wapenrusting; a - of clothes,
een pak kleeren; a -- of black, of mourning, rouw
gewaad; a dress -, een gekleed pak, bal -kledrn,
a long worn -, een afgedragen pak; that chap-eostum;
in the mulberry -, die man (kameraad) met zijne wijn
plunje; 3. (kh.) assortiment; 4. (kaarts.) kleur;-kleurig
to follow -, (kleur) bekenden, a - of cards, kaarten
van één kleur; to be out of -s with fortune, de fortuin
tegen zich hebben; 5. verzoek, o. aanvrage, v.; to make -s
into one, aanzoek bij iemand doen; 6. huwelijksaanzoek; 7. (recht.) geding, o. rechtsvervolging, v.; - at law,
rechtsgeding, proces; to bring a -, eene klacht inleveren;
costs of the -, proceskosten; a - of appeal, eene zaak
in hooger beroep; 8. (leenr.) het bijwonen der (grafelijke)
vierschaar; -- and service, verplichting tot krijgs- en
heerendienst . * -COVENANT, s. verdrag wegens erfelijk
rechtsgezag, o. *-COURT, S. (leenr.) heerenhof, m.
*-cvsTOM, S. (leenr.) dienst-verjaring, v. * -SERVICE,
s. 1. (leenr.) vazallen-, leendienst, m.; 2. rechts-opvolging, v.
Suit, (sjoet), bw. en ow. - to, 1. overeenbrengen, doen
stemmen (met); - the action with the word, laat de daad
aan het woord beantwoorden; dat uw gebarenspel
in overeenstemming zij met uwe woorden; to - one to
the climate, iem. aan het klimaat gewennen; 2. passen
(aan), overeenkomen (niet); that just -s him, dat is oei,r
kolfje naar zijn hand; whenever it -s you best, wanneer
het u het best gelegen komt; 3. zitten, passen (van)
kleederen); 4. behagen, bevallen; 5. bevredigen, voldoen;
I can - you, ik kan u (er aan) helpen; we are well -ed.
wij zijn goed gesorteerd; are you ----ed with a servant?
hebt gij een goeden bediende (knecht of meid) ? 1 am
not so easily -ed, ik ben niet zoo licht te voldoen.
*-ABLE, ('-i-bl), bn., ...Y, bijw. - to, 1. geschikt, gepast, gemaakt (voor); 2. passend, behoorlijk; 3. geëvenredigd, voldoende, genoegzaam. *-NEss, s. 1. geschikt
gepastheid; 2. (het) passende, behoorlijke; 3. ge--heid,
evenredigdheid, v.
Suite, (sweet), s. gevolg, o. bediendenstoet, m.; 2. (volg-)
reeks; 3. ineenloopende vertrekken, o. mv. suite, v.
Suited, (sjoet^-id), dw. bn. 1. overeengebracht ; 2 . gepast
enz.; zie SUIT, bw. en ow.; ill -, ongepast, kwalijk
passend. *... ING, dw. bn. overeenbrengend enz. -, s.
(het) overeenbrengen enz.; zie SUIT, bw. en ow.
Suitor, (sjoe'-tur), m. v. 1. (recht.) verzoeker, eischer, -es,
suppliant, m. v.; 2. aanvrager, m. -vraagster, v.; I came
an humble - to you, ik kom als een nederige smeekeling tot u; 3. m. minnaar, verliefde, m. *-'s FUND, s.
deposito- en consignatie-kas, v.
Suitress, (sjoe' -tres), v. (recht.) verzoekster, eischeres, v.
Suky, (soek' -i), V. (vork.) Susanna, (v. n.).
Suleate, (sul' -ket), *-D, ('-id), bn. (plant.) gegroefd,

aanveegsel, o. * -TRADE, S . suikerhandel., m.
Sugar, (sjoegh'-ur), bw. 1. suikeren; 2. oversuikeren;
3. (fig.) verzoeten, verzachten . * -ED, (' - urd), dw. bn.
gesuikerd. F-LESS, bn. zonder suiker. *-Y, ('-e-ri), bn.
1. gesuikerd; 2. van suiker, suikerachtig, -zoet; 3. (fig.)
snoepachtig, suikerminnend; 4. zoetsappig.
Sugeseent, (sj oe-dj es'-ent), bn. tot het zoogen behoogestreept.
rend, zoog...
Suggest, (sugh-dljest'), bw. 1. ingeven, inblazen, inboeze- Suliot, (sul' -i -ot), m. v. Sulioot, m. Suliootsche (vrouw).
men; 2. influisteren, (heimelijk) bijbrengen, opperen; Sulk, (sulk), s. (inz. mv.) norschheid, pruilerij, v.; to
have a fit of the -s, een norsche vlaag hebben. *-, ow.
3. in den mond leggen; 4. raden, voorstellen, aan de
- with, pruilen, zuur -, norsch -, onvriendelijk kijken;
band doen, in het hoofd zetten; to - the propriety of,
to - with one's victuals, zijn eten versmaden . * -ILY,
geschikt -, oorbaar houden; 5. - from, afbrengen,
('-i-1i), bijw. zie SULKY . * -INESS, ('-i -nes). s. gmv. norsch
aftroonen (van). *-ED, ('-id), dw. bn. ingegeven enz.;
heid, pruilerij, onvriendelijkheid, v. * -ING, dw. bij.
zie SUGGaST, bw. *-ER, ('-ur, m. V. ingever, inblazer,
pruilend. *-Y, ('-i), bn. 1. norsch„ onvriendelijk; 2.
m. -blaasster, v. raadsman, m. -vrouw, v . * -ING, dw.
grillig, wonderlijk, halsstarrig; to loolc.-, norsch kijken.
bn. ingevend enz..-, s. (het) ingeven enz.; zie SUGGEST,
-, s_ één-persoons-rijtuigje, o. (in het Fransch: désbw. * -ION, (-djest'-sjun), s. 1. ingeving, inblazing; 2.
obl(yeante).
aanzetting, opstoking, v. raad, m.; 3. voorstel, o. wenk, m.
oppering; 4. verleiding; 5. (recht.) getuigenis buiten Sull, (sul), s. ploeg, m.
eed, v. 5 -IVE, ('-iv), bn. opperend, opwerpend, radend. Sullago, (sul' -idsj), s. modderpoel, -plas, vuilnishoop, m.
Suggil, (sug'-djil), bw. belasteren, schandvlekken . * -ATE, Sullen, (sul' -un), bn., * -LY, bijw. 1. onvriendelijk, droef-
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geestig; a - smile, een droefgeestige glimlach; 2. somber, droevig, naar; 3. noodlottig, ongelukkig, onheilspellend; 4. kwaaddoend, boos, nijdig; 5. halsstarrig,
onhandelbaar. *-NEss, s. 1. onvriendelijkheid, 11wade
luim; 2. somberheid, droefgeestigheid, naarheid, v.; 3. (het)
droevige, onheilspellende; 4. boosaardigheid, vijandigheid, v. *-, bw. verduisteren.
S u.J lens, (sul' -uns), s. mv. (gen.) somberheid, norschheid,v.
Sulliage, (sul'-i- idsj), s. morsigheid, vuilnis, v. --D,
('-id), dw. bn. bemorst enz.; zie SULLY, bw.
Sully, (sul'-i), S. vlek, v. smet, m. *-, bw. 1. bemorsen;
2. (fig.) bezoedelen, bezwalken. -, ow. zich bemorsen,
- bevuilen. * -ING, dw. bn. bemorsend enz.
Sulphate, (sul' -fet), s. (scheik.) zwavelzuur zout; - of
copper, of iron, zwavelzuur koper -, ijzeroxyd, koper-,
ijzervitriool; - of lime, zwavelzure kalk, gips; - of
magnesia, zwavelzure magnesia, bitter -, Engelsch zout;
- lead, zwavelzuur lood -oxyd; - of zinc, zwavelzuur
zink, wit vitriool. *... PHAT IC, (-fet' -ik), bn. zwavelzuur.

Summary, (sum'-e-ri), bn. kort, beknopt samengevat.
*_, s. (-les), 1. kort begrip, uittreksel, compendium, o.;
2. korte inhoud, m.
Summation, (sum-ee'-sjun), s. 1. optelling; 2. samen
-vating,.
Summed, (sumd), dw. bn. opgeteld enz.; zie SUM, bw.
Summer, ('-ur), m. v. opteller, berekenaar, -ster, m. v.
Summer, (sum'-ur), s. 1. zomer; 2. (bk.) draagbalk, m.
nok,y.; 3. draag -, ruststeen; 4. nieuwe haring, m.*-BIRD,
s. vlinder, m. kapel, v. *-BONNET, S. zomer (dames-)
hoed, m. *-coCK, s. zomer -, jonge zalm, m. *-COLT, s.
golvende beweging der warme luchtlaag, v. *-CORN, s.
zomerkoren, o. - tarwe, v. * -CYPRESS, s. (plant.) heideplant, v. * -DRESS, S. zomerkleeding, v. *-DUCK, s.
gekuifde eend (Noord -Amerika),v. *-FALLOW, s. (landb.)
zomer - braakland, o. -, bw. in den zo me r ploegen. *-FLY,
s. watervlieg, v. * -FRECKLE, s. zomersproet, V. -D, bn.
met zomersproeten . * -FRUIT, S . zomervrucht, v.*-Houss,
*- RESIDENCE, s. zomerverblijf, o. buitenplaats, v. lusthuis, o. *-NAVEL-WORT, S. (plant.) venusnavel, v.
*... PHITE, ('-fit), S. zwavelachtig zuur, - zout.
*-PARLOR, s. zomer-, tuinkamer, v. - koepel, m.
Sulpho, (sul' -fo), bn. (scheik.) *-C tRBONATE, S.
*
-QUARTERS,S.mv . zomerkwartier ,-oponthoud,o.*-SAULT,
koolzwavelig zuur. *--CYANAT E, s. cyaan - zwavelzout.
*-SET, s. (rijsch.) het overslaan, luchtsprong,m. *-sAVO*-CYANIC ACID, PRUSSIC ACID, S. zwavelblauwzuur, o.
RY,s . boonenkruid, o. * _SNOWDROP, S. (plant.) wit veld* -CYANITE, S . zwavelcyaanzout . * -CYANOGEN,S . zwavelviooltle,o. * _SOLSTICE,S .zomer - zonnestilstand ,m. * - TEAL,
cyaan, 0. *- PHOSPHATE, s. phosphoorzwavelig zuur.
s. kruipeend (vogel), v . * -TREE , s. (bk.) draagbalk, stut,
* -SALT, S . zwavelzout, 0. * -VINIC ACID, S. zwavel
m. rib, v . * -WEATHER, S. zomerweder, o. *- WHEAT, S.
-alcoh
-zout, o.
zomertarwe, V.
Sulphur, (sul' -fur), s. (delfst.) 1. zwavel, v.; 2. (mv.) vul
flower of -, bloem van zwavel; fused -,-kane,m.v; Summer,(sum'-ur), ow. den zomer doorbrengen,gedurende
den zomerblijven (te, in). *-, bw. warmhouden, - dekken.
gesmolten zwavel; native -, zwavelaarde; - in rolls,
roll -, zwavel in repen (om fusten te zwavelen). *-FUML- Summing, (sum'-ing), dw. bn. optellend enz.; zie sust,
s.
-IlIPRESSION^,
S.
BATH,
(gen.) zwaveldampbad, o. *
bw. *...IST, M. opsommer, verslaggever, m.
mv.
zwavel-afdrukken, m. mv. *-PIT, S. zwavelmijn, v. Summit, (sum'-it), s. 1. top, m. kruin, v.; 2. toppunt;
3. keerpunt, o. *-LESS, bn. zonder kruin. *-Y, s.
*-woRT, s. (plantj haarstreng, v. peucedanum, m.
(-ies), hoogste punt, o. - graad, m.
Sulphur, (sul' -fur), bw. zwavelen.
Sulphurate, (sul' -fjoe-ret), bw. (scheik.) zwavelen. -, Summon, (sum'-un), bw. 1. roepen, bestellen; I -ed
mine host, ik liet mijnen hospes roepen; he -ed them to
*-D, ('-id), dw. bn. gezwaveld; - hydrogen gas, zwavel
his presence, hij liet hen voor zich komen; 2. samenroepen
- nickel, zwavelnickel; - oil, zwavel--watersofg;
(eene vergadering); 3. (recht.) dagvaarden, oproepen (gebalsem. *... ING, dw. bn. zwavelend. *...ION, (- ree' -sjun),
s. zwaveling, v. (het) zwavelen.
tuigen); 4. opeischen (eene vesting enz.); 5. eischen, vorderen; to - one's courage, moed vatten, - verzamelen;
Sulphure, (sul' -fjoer), s. zie SULPHURET.
6. aanvuren, aanzetten; 7. to - away, bevelen zich te
Sulphureous, (sul -fj oe' -ri-us), bn., *-LY, bij w. 1. zwaveverwijderen; to be -ed oway, terug besteld, - geroepen
lig, zwavelhoudend, -achtig; - water, zwavelwater;
worden; to - up, opwekken, aanmoedigen, vereenigen,
2. zwavelgeel. *-NESS, S. (het) zwavelige, zwavelachsamenroepen; doen koken (het bloed). *-r.D, ('-round),
tigheid, v.
dw. bn. geroepen enz.; zie sUmMON. *-ER, ('-e-nur),
Sulphuret, (sul' -tjoe-ret) s. (scheik.) met zwavel verm. v. 1. oproeper, -ster; 2. (recht.) dagvaarder, eischer, m.
bonden lichaam, o.; - of calcium, zwavelkalk; - of
eischeres, v. deurwaarder, m. 5 -ING, ('-e-ning),
iron, zwavelijzer. *- ED, ('-id), bn. gezwaveld.
dw. bn. roepend- enz. -, s. (het) oproepen enz.; zie
Sulphuric, (sul' -fjoe -rik), bn. (scheik.) zwavelzuur;
suMMON, bw. *-s, ('-uns), s. mv. 1. samenroeping, convo- ether, zwavel- ether. *...IzE, ('-ajz) , Zie SULPHURAT E, bw.
zwavelen;
zwavelend.
-,
s.
(het)
catie;
2. (recht.) dagvaarding, insinuatie; 3. (fig.)
... IZING, dw. bn.
oproeping, uitnoodiging; 4. opeisching, v.
- apparatus, zwavelapparatus, - toestel, m. *...ous,
('-us), bn. zwavelig, zwavel...; - acid, ' zwavelig zuur; Summum bonum, (suns-um-bo'-num), s. (wijsb.) het
- acid gas, zwavelzuur gas. *...Y, bn. zwavelig.
hoogste goed.
Sultan, (sul' -tun),m.1. sultan, alleenheerscher, (Turksche) Sumoom, (su -moem'), s. zie srsioom.
keizer, m. *-A, (-tee' -ne), *-ESS, ('-es), v. 1. erkende Sump, (sump), s. 1. poel, m. moeras, o.; 2. mijnput (tot
luchtverversching) ; 3. zout -, waterput (van zeezout vrouw van een sultan, sultana; - valide, sultana- moeder;
werken) , m . zoutbassin, o. *-^1EN, m. mv. mijnjongens,
2. s. naam van zek. Turksch oorlogsschip; - flower,
handlangers (inz. in zoutmijnen), m. mv. *-SHAFT, S.
s. (plant.) geurige Turksche korenbloem, soort gentiaan,
(zout - )mijnschacht, v.
V. * -IN, ('- te -nin), s. sultanin (Turksche dukaat), v.
*- RY,S . (-ies), Oostersch keizerrijk, o.*-sIIIP, s. waardig Sumph, (sumf), m. domkop, m. uilskuiken, o.
-heid,rangvsult.m Sumpter, (sump'-tur), s. 1. pak -, vrachtpaard, zadeldier,
o.; 2. ruige -, platte koffer, ni.; 3. pakmand, v. draagSultriness, (sul'-tri-nes), s. gmv. drukkende warmte,
korf, m. * -HORSE, s. pakpaard, o. 5 -3IuLE, s. vracht
smorende hitte, v.
-ezl,m.
-plains,
B -SADDLE, S. pakzadel, m.
bn.
smorend
heet,
drukkend;
Sultry, (sul'-tri),
Sumption, (snmp'-sjun), s. (w. g.) (het) nemen, grijpen.
brandende vlakten.
Sum, (sum), s. 1. som, v. bedrag, o.; an advance of the -, Sumptuary, (sunipt' -joe -e-ri), bn. uitgaven -, onkosten
betreffend; - laws, - edicts, wetten tegen de weelde,
een voorschot op de som; 2. (het) geheel, totaal; 3. (fig.)
- tegen de uitspattingen. *...uosITV, (- joe - os' - i -ti), s.
samenvatting, v.; 4. toppunt, o. hoogste graad, m.; the (-ies), pracht, heerlijkheid, v. °...cots, ('joe -us), bn.,
of human wretchedness, het toppunt der menschelijke
-Ly, bijw. 1. kostbaar, duur; 2. prachtig, heerlijk, rijk.
ellende; 5. (rek.) uitwerking, oplossing, v.-, to do a -, een
-NFss. S. 1. groote kosten, - verteringen, m. V. mv.;
som maken; 6. korte inhoud, m. *-, bw. 1. - up,
2. kostbaarheid, pracht, v.
optellen; 2. samenvatten, opsommen; 3. (fig.) met penSun, (sun), m. zon, v.-, the - rises, - goes down, de zon
nen voorzien (den valk).
sumak,
s.
1.
(plant.)
looiersboom,
gaat
op, - onder; to bask in the -, zich in de zon koesteoe'-mek),
Sumach, (sj
ren; altitude of the - -, zonshoogte; there is no new
m.; myrtle-leaved -, (soort van) roos; poison -, swamp,
thing under the -, (spr.) er is niets nieuws onder de
vergiftige sumak.'
zon; to make hay while the - shines, (spr.) het ijzer
Sumless, (sum' -les), bn. 1. onberekenbaar, onschatsmeden terwijl het heet is; - and planet (wheel),
baar; 2. oneindig.
(stoomw.) vliegrad, excentriek rad. *-BEAM, S. zonneSummarily, (sum'- e-re -li), bij w. in het kort, summ arisch.
straal, m. *-BEAT, bn. door de zon beschenen. *-I3IaD,
a.. iNESS, ('-e-ri -nes), s. gmv. 1. (het) korte, samengevatte; 2. beknoptheid, v.

s. slangenvog©l (Surinanie), m. *-Bow, s. regen-
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boog, m. *-BRIGRT, s. helder -, klaar als de zon.
*~BURNJNG, s. (het) branden der zon, zonnehitte, v.
*-BURNS, 8. my. zomersproeten, v. my. *-BURNT, bn.
door de zon verbrand. '*-CLAD, bn. (dicht.) stralend,
van zonnestralen omringd. *-DART. s. zonnestraal, m.
*-DOG, s. (sterr.) naam eener lichtende vlek bij de zone
*-GILT, bu. (fig.) door het zonlicht verguld. *-DEW,
s, (plant.) zonnedauw. m, *-DIAL, S. zonnewijzer, m,
*-DOWN, zie SUlXSET. *-DRnm, bn. in de zon gedroogd.
*-FISH, S. goudvisch, zonnevisch, m. *-l'LmvER, S.
zonnebloem, v.
-BLUE, s, lakmoes, blauwsel, o.
*-GLEAM. s. zonnestraal, m, (het) kurt schijnen van de
zone *-LIGHT, s. zonnelicht, o. *-LIKK, bn. als de zone
*-PROOF. bn, ondoordringbaar voor de zonnestralen.
*-RISE, *-RISING, S. 1. zonsopgang; 2. vroege morgen,
m.; 3. (het) oosten. *-ROSE. s. zonneplant, v. *-SCORCHED, bu. verbrand -, verschroeid door de zone *-SET,
*-SETTING, S. 1. zonsondergang, m.; 2. (het) westen.
*-SHI~E, s, 1. zonneschijn, m. -licht, o.: 2. (fig.) voorspoed, overvloed, m.; (het) toelachen der fortuin. *-STING,
bn. 1. helderschijnend; 2. (fig.) zonneklaar. *-SPURGE,
S. (plant.) wolfsmelk, v. *-STONE, S. (delfst.) katoog
(steen), m. * -STROKE, s. (gen.) zonnesteek, m. *-WAY,
S. zonneweg, m. - , bn , Iinksch, rechtsch,
Sun, (sun), bw, 1. zonnen, ann de zon blootstellen; 2.
in de zon warmon.
Sunda, (sun'-de), S. (aardr.) the ~ Islands, de Soenda-

eilanden (.AzHn.

Sunday, (sun-dee).

S. Zondag; dag des Heeren, m.;
low -, eerste Zondag na Paschen. Quasimodo; on -.~,
des Zondags, elken Zondag; when two - $ come toqether,
(spr.) alIe blauw-maandag. '*-CLOTH:ES, S. my. zondagskleeren, O. my. -pak, O. *-FOLKS, S. my. (gem.) zondagsvolkje, O. uitgedoste liedon, m. my. *-SCHOOL, S. zondagsschool (in de Eng. fabriekplaatsen enz.), V.
Sunder, (sun'-dur), s, twee deelen, o. mv.; in tweeen,
aan stukken. *-, bw. 1. scheiden; 2. vaneensnijden,
-slaan, -breken. *-ED, (,-durd), dw. bn. gescheiden
enz.; zie SUNDER, bw, *-ING, dw. bn, scheidend enz.
- , s, (het) scheiden enz.; zie SUNDER, bw.
Sundries, (sun-dries), s. my. 1. (kh.) diversen (zoo van
zaken als goederen). *- ACCOUNTS, S.(boekh.) rekening per
diversen, V. kleine onkosten, m. my. *-ACCOUNTBOOK,
s. klein rekening-courantboek, O.
Sundry, (sun'-dri), bn. 1. verscheidene; 2. (kh.) diverse.
Sung, (sung), vt. zong. *-, dw. bn. gezongen; zie SING.
Sunk, (sunk), vt. zonk. *-, dw. bn. gezonken: zie SINK.*-,
bn. 1. diep~ 2. neergedru.kt (door zorg- enz.); 3. rustend,
gesloten (in de armen enz.); 4. ingeheid; 5. (fig.) verbasterd, diepgezonken. *-XN. C-un), bu. 1. diepliggend,
hoI (van oogen enz.); 2. vermagerd, gerimpeld.
Sunless, (snn'-les). bn. zonder zon, zonder warmte.
* ...UT, bn. door de zon beschenen.
Sunned, (snnd). dw. bn. aan de zon blootgesteld.
Sunniah, (sun-i'-ee). zie SUNNITES.
Sunning, (sun'-ing). dw. bn. zonnend enz.; zie SUN,bw.
Sunniness, (snn'-i-nes), s. (het) zonnige, helder schijnende.
Sunnites, (sun'-najts), s my. sunnieten (rechtgeloovigen
onder de Mahomedanen). m. my.
Sunny, (sun'-i), bn. 1. tot de zon behoorend; 2. schitterend ., schijnend als de zon; 3. door de zon beschenen,
in de zon staand ~ 4. zonnig; a - landscape, een zonnig
landschap; a bri.qltt - mornin.fJ. een heldere zonnige
morgen; 5. weldadig. weldoentl; 6. lachend. gelukkig;
f1dl of - anticipations, vol blijde verwachtingen; a current of true humor. een vroolijke stroom van echten
humor; 7. (verv.) goudgeel.
Sub.ttree, (sunt'-trie), s. accacia (boom), m.
Suo-jure, (sjoe'-o-djoe'-re), b~iw. (recht.) in zijn recht,
rechtens.*-}] ARTF.,('-mRarte), bt; W. (recht.) eigenmachtig.
Sup, (sup). s. slokje, hapje, nippertje. O. *-, bw. 1.
nippen: 2. op~lurpen; 3. - up, op-;lokken; 4. (Shak.)
laten avondmalen. *-. ow. avondmalen.
Super, (sjoe'-pur), vt. en bijw. boven, opper. *-,
zie SUPt:RFTlU:. *-ABLE, C-pe'l'l-hl), bTl.,*-ABLy,b~iw.over
winbaar. bedwingbaar. -NF.SS, s. gmv. overwinbaarheld,
bedwingbaarheid, v. '*-ABOUND. ow. - with. overvloeien -, overstroomen (van). -T~G,dw. bn. overvloeiend (van). *-,\BUXDANCE, s. greot· -, ruime overvlopd,
m. *-ABUNDA~T. bn., -LY, bijw. z ':,roverv]oedig, -lijk.
*-ACIDFLAl'ED. bn. (scneik.) oververzadigd van zunr.

SOP.
*-ADD,(-ed'), bw, nog bijvoegen, bijdoen. *-ADDED, C-id),
dw. bn. nog bijgevoegd.*-ADDING, dw. bn.nog bijvoegend.
*-ADDITION, s. 1. bijvoeging; 2. vermeerdering, v.; 3.
(het) toegevoegde; 4. toegift, v. *-ADVRNfENT, bn, nog
bijkomend. '*-ANGELIC, bu. hooger dan de engelen,
meer dan hemelsch, *-ANNUATE, bw. 1. door ouderdom
doen verslijten; 2. uitgediend verklaren: 3. (mil.) pensionneeren, op retraite stellen. - , ow. verouderen, verjaren, uitdienen. -D,dw. bu. verouderd; gepensionneerd.
*-ANNU I.TION, 1. verslijting; 2. pensionneering (wegens
ouderdom), Y. -FUND, s, pensioen-tonds, o.
Superb, (sjoe-purb'), bn., *-LY, bijw. 1. prachtig, heerlijk; 2. trotsch, hoovaardig. *-LILY, s, Malabaarsehe
lelie V. *- PINK, s, trotsche narcis, v.
Superbipartient, (sjoe-pur-bi-paar-sjent), bn. (rek.)
een getal zoo deelende dat een brenk overblijft.
Supercargo, (sjoe-pur-kaar'-gho), 8. (kh. en zeev.)
supercargo, opziehter del' lading, m. * CELKSTIAL, bn.
bovenhemelsch, boven de sterren. * cnARGI'~' bw.
1. (wap.) boven (eene andere figuur) zetten; 2. overladen.
--D. d W. bn. (wap.) bovengezet. *...CHARGJNG, d w. bn.
(wap.) bovenzettend.
Superchery, (sjoe-pur'-tsje-ri), 8. (-jos), bedrog, o. bedriegerij; arglist, v.
Superciliary, (sjoe-pur-sii'-i-e-ri). bn, boven de wenkbrnuwen; -- arch, wenkbrauwboog. *...CJLIOUS, bn ..
-LY. bijw. 1. hoogmoedig, trotsch, fier, gebiedend; 2.
opgeblazen, onbeschoft; 3. miuachtend. -NESS, S. gmv.
1. hoogmoed. trots, m.; 2.opgeblazenheid; 3. minachting, v.
*...CONCEPTION, s. (vroedk.) overlevruchting. V. * CONSEQUENCE, s. verder gevolg, o. gevolgtrokking, V. * CRESCENCE, S. overgroei, uitwas, m. woekerplant, v. * CRESCE~T, bn, (plant.) overgroeicnd, woekerend. * DOMIN ANT, s. (muz.) zesde noot (in de afdalende schaal),
superdominante, v. *...DIVIDEl\'D, s. (kh.) buitengewone
uitkeering, V. superdividend, o. *...ELECTORAL, bn. (kh.)
superfijn (van wol). *... E:~nNENCE, ...CY, S. meer dan gewone uitstekendheid. v.* ...}~MJN}~NT, bn.,-LY~ bijw.t.buitengewoon uitstekend; 2. meer dan voortreffeliik, *...EROGANT, zie SUPF.REROGATORY, *...l<:ROGATE, ow. moer do en
dan noodig is, - dan vereischt wordt. *...F.ROGATION.S.
overdrfiving.verrichting boven hetgeen noodig is,v.~Uiorks
of -, (godg.) overtollige goede werken. *...EROGATORY,
* EROGATfNE, bn. overplichtig, meer dan vereischt wordt.
* EssENTrAL, bn. hooger van wezen, boven het we zenlijke. *...EXALT, bw. te hoog ., overdreven opvijzelen.
-ATION. s. overdreven opvijzeling. Y. *... RXALTED. dw.
bu. te hoog opgevi;zeld....ING, dw. bu. te hoog opvijzelend. *...EXCELLENCE. ...CY, s. hoogste voortreffelijkheid,v.*... ExcEf,LENT,bn.hoogstvoortreffelijk,-nitstekend.
*... EXCREC:;CJt:~CF., s. uitwas, m. woekerplant, v. *...FECU~
DITY. S. gmv. over-vl'uchtbaarheid, v. *...FETATF.. (-fl'-tet).
*... l'ETE,(sjoe'-pur-fit), ow.overbevrucht -,overbezwangerd
wordon. *... }<'F.TATTON, (-fi-tee'sjnn), s.overbovrnchting,
·be7,wangering, V.
Supel'fice, (sjoe'-pnr-fis), s. (w. g.) oppervlakte, v. *...FrCIAL, (-fish'-ul), bn., -LY, bij w. 1. oppervlakkig~ 2. tot
de oppervlakte behoorend; - measure, vlaktemaat.
- , S. (heelk.) huidwonde, v.
-NESS. *...FICITY, s.
(-ies), oppcl'vlakkigheid, v; *... FICIES, (-fish'-is), S. 1.
oppervlakte. huitenztjde, v. *...'FINK, bn. snperfijn, aHerfijnst; - flO1~r, fijnst bloemmeel, (Amer.) exportmeel.
- , S. (kh.) fijnste ., eerste soort, - qualiteit (inz. laken). V.
*... FLUE~CE, (-pur'-floe-ens), *...:E'LUITANCE. (-flne'-i-tens),
S. (het) bovendrijven. *...FLUITANT, (-floe'-i-tent), bn.
bovendrijvend. *...I'LUlTY. (-floe'-i-ti), s. (-ies), 1. overtolligheid, v.; 2. overvloed, m. (het) overvloedige. *...:nuOU5. (-pur'-floe-us), bn., -LY, bijw. overtollig. nutteloos~ - pol.lJgamy, (plant.) samengestelde bloesems met
tweeslachtige bloemen; - in terra1, (muz.) overm~tige
rnst: - sound, - tone, overmatige seconde. -NESS,
*...FLUX, S. (Shak.) zie !o'lU?ERFLUITY. *...l'OLIAl'TON. s.
(plant.) overmatige hladrijkheid, V. te weelderig loof. O.
Superhuman, (sjoe-llur-joe'-men), bn. bovenmenschelijk. *...IMPr.N:=:nNr., dw. bn. boven het hoofd hangend,
zwevend. *... IMPOSE. bw. opleggen, op (iets) leggen,
- plaatsen. -D, dw. bn. opgelegrl.... I~G, dw. bn. oplegg-ond. * ...nIPo~lTTON, s. 1. opleg-ging, v. (het) 0llleggen; 2. (het) liggen op. *... IMPREGNATION, s. zie SUPERFETATTON. *...INCUMBF.NT, bn. op -, boven (iets) liggene1. *... INDUCF., bw. to - upon. 1. toevoegen aan,
i
bllyenop leggcn; 2. vorde!" bewijs voeren, - bijbrengen.
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dw. bn. toegevoegd enz. ING, dw. bn. toevoegend
,enz. *...INDUCTION, S. 1. toe-, bijvoeging; 2. aanschaffing,v.;
3. (het) overtrekken; the - of one language into another, de
enting van eene taal op eene andere. *...INFUSE. bw. laten
'trekken (koken) bij (iets anders). *...INJECTION, S. over-,
herhaalde inspuiting, v. *...INSPECT, bw. bewaken, (het)
toevoorzicht uitoefenen (over). *...INSTITUTION, S. (recht.)
dubbel-bedoeling (met een kerkelijk ambt), v. *...INTELLECTUAL, bn. bovenzinnelijk, het begrip te boven gaand.
*...INTEND, bw. (het) oppertoezicht uitoefenen (over); besturen, beheeren. -ED, dw. bn. bestuurd enz. *...INTENDENCE, ...c!, s. oppertoezicht, opperbeheer, o. *...INTENDENT, m. V. 1. opper-intendant, inspecteur; 2. opper.
hofmeester, m. -meesteres, v.; 3. koster, kerkmeester,
m.; 4. stationschef (van spoorwegen), ni. -, bn., -ING,
dw. bn. het oppertoezicht uitoefenend enz.; - master.
(zeev.) havenmeester, m.
Superior, (sjoe-pi'-ri-ur), m. V. 1. (pater) prior, proost;
proostin; 2. m. (zeev. en mil.) superieur, meerdere,
hoogergeplaatste, m. -, bn., *- LY, bijw. 1. - to, hooger
(dan); a - flower, germ, een hooger staande bloem, - liggende kiem; - letters, (drukk.) boven-. kolom-letters;
2 verheven (boven); a rnan - to his sufferings, een man
verheven boven het lijden; a - air, een aanmatigend -,
minachtend voorkomen; a - officer, een hoofdofficier.
* -ITY, (-ur'-i-ti), S. (- ies), 1. meerderheid, v. hoogere
rang, voorrang, m ; 2. oppermacht, v.; 3. voorrecht, o.; 4.
uitstekendheid, voortreffelijkheid, v.
Superlation, (sjoe-pur lee'-sjun), s. overdrijving, overschatting, v. *...LATIVE, (-pur'-le-tiv), s. (taalk.) overtreffende trap, v. superlatief, m. -, bn., -LY, bijw. 1.
hoogst, grootst, bovenmatig, zeer; in the - degree,
(taalk.) in de overtreffende trap. 5 ...L ATIVENESS, s. (het)
hoogste, grootste, alles overtreffende.
Superlunar, *- Y, bn. boven de maan (in tegenst. van
sublunar, ondermaansch), bovenaardsch.
Supermeate, (sjoe-pur'- mi-et), bw. te boven -, er over
heengaan. 5 ...MEDI AL, bn. boven het midden, - de middellijn. *...5IOLECULE, s. samengestelde molecule, v.
...MU DANE, bn. bovenaardsch. ...NACULUM, ( - nek' joelum), s. droppeltje, o.
Supernal, (sjoe-pur'-nul), bn. 1. boven, hoog; 2. hemelsch,
in den hoogen. * - LY, ('-ne-li), bijw. hierboven, uit den
hoogen. * ... NATANT, (- nee'-tent), bn. boven zwemmend.
* ...NATATION, (-ne-tee'-sjun), s. (het) boven zwemmen.
Supernatural, (sjoe-pur-net' -joe-rul), s. (het) bovennatuurlijke. *-, bn., * - LY, bijw. bovennatuurl ij k.* -ISM,
*-NESS, S. gmv. bovennatuurlijkheid, v. -1ST, M.
1. bovennatuurkundige; 2. geloovige aan een openbaring, m. *...NLMERARY, M. 1. (-ies), overtollige,surnumerair, ni.; 2. m. v. (toon.) figurant, m. -e, v. -, bn. overtollig, surnumerair; - expenses, butengewone uit
*...NUMERARINESS, S. gmv. overtolligheid, v.-gaven.
overschot, o.
Superoxalate, (sjoe-pur-oks'-e-let), s. (scheik.) oververzadigd klaver- zuurzout, o. *...oxYD, S. (scheik.) super -,
hyperoxyde, o.
Superparticular, (sjoe-pur-par- tik'-joe-lur), bn. (wisk.)
over-, bovendeelig; - ratio, reden met de eenheid tot
verschil (als 2, 3 enz.). *...PARTIENT, (- paar'-sjunt), bn.
(wisk.) bovendeelend; - ratio, reden mot meer dan de
eenheid tot verschil (als 3, 5 enz.). *...PLANT, s. woekerplant, v. *...PLUSAGE, ('-ploes-idsj), s. meer dan het
voldoende. *...VONDERATE, bw. herhaaldelijk overwegen. *...PONDERA \T, bn. overwichtig. *...POSE, bw. op
(iets anders) leggen, - zotten. -D, dw. be. opgelegd.
...PONDERI:SG, dw. bn. opleggend. *...POSITION, S. 1. (het)
opleggen, oplegging; 2. (het) bovenliggende.* ..PRAIsE,bw.
bovenmate prijzen, uitbazuinen. *...PROPORTION, s. overmaat, v. (het) meer dan evenredige. *...PURGATION, s.
(gen.) overzuivering, te groote purgatie, v. *...REFINED,
bn. over-verfijnd. *...REF'LECTI ,N, s. weder -, terugkaatsing, -straling, v. *...RawARD,bw.over-beloonen. *...ROYAL,
bn. super royaal, dubbel groot-mediaan (papier), o.
Supersalieney, (sjoe-pur-se'-li-en-si), s. 1. overspringing; 2. bespringing, v. *...SALIENT, bn. 1. over-, opspringend; 2. bespringend. * ... SALT, (sjoe'-pur-saolt), s.
(scheik.) met zuur oververzadigd zout,o.*...SATURATE,bw.
(scheik.) oververzadigen. -D, dw. bn. oververzadigd.
...ING, dw. bu. oververzadigend. *...SATURATION, S. over-verzadiging, v. *...SCRIBE. (-skraib').bw.l.overheen schei)ven, aan de buitenzijde beschrijven; 2. adressecren. -n,.

dw. bn.. overheen geschreven. ...IN G, dw. bn. overheen
schrijvend. -, *...SCRIPTION, s. 1. (het) overheen schrijven; 2. opschrift, o. titel, m. adres; 2. randschrift omschrift (op munten), o. *...SECULAR, bn. niet wereldlijk,
niet tijdelijk; geestelijk. *...SERE, (-sied'), bw. 1. doen
afschaffen, - opgeven; 2. vervangen, op zijde schuiven;
3. (zeev.) ontnemen (een commando); 4. schorsen (in eene
betrekking); 5. (recht.) opschorten; 6. ongeldig verklaren,
vernietigen. -D, dw. bn. vervangen enz.; zie SUPERSEDE.
*...SEDING, dw. bn. vervangend enz. -, S. (het) vervangen
enz.; Zie SUPERSEDE. * ...SEDEAS, (-sie'-di-es), *... SEDURE,
(-sied'-joer), S. 1. (het) vervangen, vervanging enz.; zie
SUPERSEDE; 2. (recht.) schorsing (van een ambtenaar), v.
* ...SENSIBLE, bn. 1. overgevoelig; 2. -verstandig. *...SEN
(- sen'-sjoe-us), bn. boven do zinnen-SUAL,*.ENO
verheven, bovenzinnelijk. *...SERVICEABLE, bn. overgedienstig. *...SESSION, S. 1. opschorting, V. uitstel; 2.
beletsel, o. belemmering, v.
Superstition, (sjoe-pur-stisj'-un), s. 1. bijgeloof, o.; 2.
afgoderij,v. afgodendienst,m.; 3. overdrevene angstvallig
IsT, m. v. 1. bijgeloovige; 2. afgodendienaar,-heid,v.*
-dienares, m. v. *...STITIOUS, (st isj'-us), bn., -LY, bijw.
bijgeloovig; - use, (recht.) gebruik van land tot een kerkelijk doel; 2. overdreven, angstvallig. *- NESS, S. gmv.
bijgeloovigheid, v.
Superstrain, sjoe-pur-streen'), bw. (w. g.) over -, te
sterk spannen. *-ED,dw. bn. te sterk gespannen.*...STRATUM, s. (aardk.) boven-, overlaag, v. *...STRUCT, bw. (w. g.)
bouwen op, - over (iets heen). -FD,(' -id), dw. bn., *...saRUCTIVE, bn. gebouwd op. *...STRUCTING, dw. bn. bouwend
Op. * ...STRUCTURE, S. (bk.) bovenbouw, m. * ... SUBSTAtiTIAL.
ba. 1. meer dan wezenlijk (stoffelijk); 2. oversterk,
-vast; 3. (fig.) overdreven, grondig. *...SUBTLE, bn. 1.
over- nauwkeurig; 2. meer dan listig, zeer spitsvondig.
* ...SULPHATE, S. (scheik.) met zwavelzuur oververzadigd
zout, o. *...SULPHURETED, bn. (scheik.) met zwavel oververzadigd.
Supertare, (sjoe'-pur-teer), s. (kh.) super-tarra, v. uit
*...TARTRATE, (-taar'-tret), S. (scheik.) met wijn--slag,m.
steen oververzadigd zout; - of potash, wijnsteen-kali.
* ...TERRANEAN, * ...TERRENE, bn. boven de aarde -, boven den
grond zich bevindend. *...TERRESTRIAL, bn. boven
*...TONIC, s. (muz.) seconde (noot boven den-ardsch.
toonsleutel), v. *...TRAGICAL, bn. overtragisch. *...vACANEOUS, (-we-kee'- ni-us), bn., -LY, bijw. meer dan overtollig, meer dan nutteloos. -NESS, S. gmv. overtolligheid,
nutteloosheid, v. *...VENE, (-vien'), ow. 1. nog daarbij
komen; 2. plotseling opdagen, - opkomen. *...vENIENT,
(- vi'-ni-unt), bn. 1. nog daarbij komend; 2. plotseling
opdagend; 3. bijgevoegd. *...VENTION, S. (-wen'-sjun),
1. (het) daarbij komende; 2. plotselinge verschijning,
verrassing, v. * ... VISAL, (- waj'-zul), * ... VISION, S. 1. overzicht; 2. toezicht, beheer, o. *...VISE, (- wajz'), bw. 1. toezien, het toezicht hebben (over); 2. (drukk.) revideeren,
corrigeeren; 3. doorzien, onderzoeken. -D, (-wajzet'), dw.
bn. gerevideerd enz.; zie SUPERVISE. ING, dw. bn. het
toezicht hebbend enz.; zie SUPERVISE. bw. *...VISOR,
(-wajz'-ur), m. 1. opziener; 2. (drukk.) corrector; 3.
hoofdontvanger, controleur; 4. armverzorger, m. -v,
(-waj'-ze-ri), bn. tot het toezicht enz. behoorend, toeziend. *...vlvE, (-wajv'), be. overleven.
Supination, (sjoe-pi-nee'-sjun), s. 1. (het) liggen op den
rug; 2. achterwaartsche buiging; 3. (ontl.) bovenwaartsche wending der vlakke hand, v. *...NATOR, (-nee'-tur), s.
(ontl.) voorarmspier, v.
Supine, (sjoe-pajn'), s. (taalk.) supinum (buiging der
Latijnsche werkwoorden in ens en u), o. *-, bn., *-LY,
bijw. 1. op den rug -, achterover liggend, -gebogen; 2.
hellend; 3. (fig.) vadsig, lui, onachtzaam *- NESS,*...INITY,
(-pun'-i-ti), S. gmv. 1. (het) op den rug liggen, rugwaartsche beweging; 2. vadsigheid, luiheid, achteloosheid, v.
Suppage, (sup'-idsj), s. 1. avondeten, o.; 2. soep, v. vloei
kost, m.
-bare
Suppalpation, (sup-pol-pee'-sj un), . s. vleitaal, v. zoete
woordjes, o. mv. *...PARASITATION, (-per-e-zi-tee'-sjun),
S. kruiperij, V. gefleem, o. *... PARASITE, bw. vleien,
fleemen.
Supped, (supt), dw. bn. geavondmaald enz.; zie sup, bw.
Suppedaneous, (sup-pi-dee'- ni-us), bn. onder den voet.
Suppeditate, (sup-ped'-i-tot), bw. voorzien van, toevoegen, suppediteeren. *...ATION, (-tee'-sjun), s. voorziening,
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Supper, (sup'-ur), s. 1. avondeten, avondmaal, o.; to take -, Support, (sup- poort'), bw. 1. ondersteunen, steunen;
soupeeren, avondmalen; the Lord's -, het Heilige Avondmaal, Nachtmaal; to partake of the Lord's -, aan tafel (het
Heilige Nachtmaal) gaan aanzitten; no song no -, (spr.)
geen. geld geen Zwitser; 2. m. v. opslurper, -ster, m. v.

* _BOARD, *-TABLE, s. avonddisch, m. *- CANTERBLRY,
s_ stommeknecht, m. tafeltje naast den avonddisch, - de
soupeertafel, o. *-EATER, m. V., *-MAN, m. die's avonds
eet , die soupeert. *- LESS, bn. zonder avondeten.
*-fi1M1, s. avond- etensuur, o. tijd om te soupeeren, m.
Supplant, (sup-plent'), bw. 1. omschoppen, 'den voet
lichten (inz. fig.); 2. onderkruipen; 3. verjagen, verban nen. * -ATION, (-tee'-sjun), s. 1. omschopping; 2. (fig.)
onderkruiping, verschalking, V.*-ED,(' -id) dw. bn. onderkropen enz.; Zie SUPPLANT, bw. *- ER, ('-ur), m. v. onderkruiper, verschalker, -ster, M. v. *- ING, dw. bn. onderkruipend enz. -, s. (het) onderkruipen enz.; zie suPPLANT, bw.
Supple, (sup- ui), bn., *- Ly, bij w. 1. buigzaam (ook fig.);
2. gedwee; to become -, to get -, buigzaam -, gedwee
worden; 3. vleiend, lief koozend; 4. (Shak.) buigend.
*-JACK, s. 1. (plant.) liaan, klimplant, v.; 2. wijngaardstok, m.
Supple, (sup'-ul), bw. ow. buigzaam -, gedwee maken,
- worden; stones -d into softness, (fig.) steenen door zachtheid vermurwd. *- D, ('-puld), dw. bn. buigzaam gemaakt.
Supplement, (sup'-ul- ment), s. 1. bijvoegsel, toevoegsel;
2. nabericht, aanhangsel, o.; 3. bijlage; 4. (mil.) buitengewone toelage, v. *-, bw. toe-, bijvoegen. *- AL,
(- ment' -ul), * - ARY, ('-e-ri), bn. - to, by, toegevoegd, bij
wijze van toevoegsel, - van supplement; .- article, additioneel artikel; - credit, buitengewoon krediet. * - ING,
dw. bn. bij -, toevoegend.
Suppleness, (sup'-ul -nes), s. gmv. 1. buigzaamheid (ook
fig.); 2. gedweeheid; 3. gedienstigheid, v.
Suppletory, (sup'- li -to-ri), s. (-ies), aanvulsel, toevoegsel,
0. *-, 5 ...LETIVE, (' li -tiv), bn. aanvullend, vergoedend.
Supplial, (sup-plaj'-ul), s. (het) aanvullen, (het) voorzien
(met, van). *...ANCE, ('-ens), s. (het) aangebodene, gave,
V. * ...ANT, (' -ent), * ... CANT, (' -pli- kent), m. V. 1. (recht.)
verzoeker,-ster, suppliant;2.smeeker,-ster,vertooner, -ster,
m. v.; hear thy -'s prayer, hoor de stem van hem die tot u
smeekt. -, bn., -LY, bijw. 1. smeekend, biddend;
2. ootmoedig; to sue for grace with - knee, om genade
smeeken met gebogen knie.
Supplicate, (sup'-pli-ket), s. verzoekschrift tot promotie
(aan de Engelsche hoogescholen), o.
Supplicate, (sup'-pli-ket), bw. ow. 1. verzoeken, smeeken; 2. inroepen (zegeningen enz.). *- D, ('-id), dw. bn.
gesmeekt. *...ING, dw. bn.. -LY, bijw. smeekend.
*...ION, (-kee'-sjun), s. 1. smeeking, v.; 2. smeekschrift, o.
*...ORY, (sup'-pli-ke- te -ri), bn. smeekend.
Supplied, (sup-plajd'), dw. bn. verschaft enz.; zie supPLY, bw. *...IER, (-aj'-ur), m. v. verschaffer, bezorger,
-ster, m. v. * ... IES, (- plaj s'), s. mv. Zie SUPPLY.
Supply, (sup-plaj'), s. (-ies), 1. aanvulling, v. bijstand, m.
hulp, v. toevoegsel, o.; 2. versterking. v. middel van
schadeloosstelling, o.; 3. (inz. mv.) bijdrage, opbrengst,
belasting, v.; demand and -, (in de staathuishoudkunde)
vraag en aanbod; the supplies, de Staatsinkomsten,
middelen; bill of supplies, wet op de middelen; 4. toevoer, m. levering. v. voorraad, m.; a fresh -, een
nieuwe voorraad; to take in a -, een voorraad opdoen;
5. bijbetaling; 6. (zeev.) voorziening in victualie en
krijgsbehoeften, v. * -PIPE, - S. (stoomw.) voedingspijp, v.
Supply, (sup-plaj'), bw. 1. - with, voorzien (van), verschaffen, bezorgen; to - the poor with bread and clothing,
de armen van voedsel en kleederen voorzien; I wanted
nothing fortune could -, mij ontbrak niets dat do fortuin kon verschaffen; 2. aanvullen, voorzien in; to the daily wants of nature, in de dagelijksche behoeften
der natuur voorzien; 3. vervangen, (eene betrekking)
vervullen; 4. herstellen: 5. (kh.) leveren. *- INc., dw. bn.
voorziend, verschaffend enz. -, * - MENT, S. (het) voorzien enz.; Zie SUPPLY, bw.
Support, (sup- poort'), s. 1. ondersteuning, v. steun, m.
steunsel, o.; 2. stut, pijler, m.; for -, in - of, tot ondersteuning -, ter gunste (van); the - of monarchical power,
de steunsels (steunpilaren) der monarchale macht; line
of -, (mil.) linie van reserve, v.: 3. onderhoud, m.
hulp; 4. levensbehoefte, verzorging, voeding, v.; 5. bestaanmiddel, o.

2. (bk.) stutten; an only pillar -s the wole structure,
een enkele pilaar steunt (draagt) het gansche gebouw;
she was -ed into the coach, zij werd in de koets gedragen; -! (mil.) geweer in den arm! 2. (fig.) verdragen,
doorstaan, ondergaan; the eye will not - the light of
the sun's disk, het oog kan het licht der zonneschijf niet
verdragen; he should never - the sight of her, hij zou
nimmer haren aanblik kunnen verduren; to - conk ribu-tions, belastingen dragen, - bestrijden; 3. weerstaan;
clay -s an intense heat, klei kan een hopgen graad van
hitte weerstaan, - verdragen; 4. onderhouden, voorzien;
to - a son in college, in de behoeften van een zoon op
de hoogeschool voorzien; to - one's self, zich het
onderhoud verschaffen, zich zelven genoeg zijn; those
talents by which a man is -ed, die gaven waardoor wij
in ons onderhoud voorzien; 5. volhouden, staande houden (eene zaak); to - the part assigned, zijne rol goed
spelen (ook fig.); 6. bewijzen, verdedigen (een stelsel,
eene stelling enz.). * - ABLE, ('- i- bl), bn., 5 -ABLY, bijes. 1..
ondersteunbaar, houdbaar; 2. (fig.) daldbaar, draaglijk,.
te verdragen; 3. vol te houden. * -ABLENEss, S. 1. houd
-barheid;2.ul ,agijkhedv.(t)l
*-ANCE, ('-ens), * - ATION, (-ee'-sjun), s. (het) steunen,
ondersteund
enz.;
zie
('-id),
dw.
bn.
dragen. b-ED,
SUPPORT, bes. * - ER, ('-ur), m. v. 1. drager, steuner, m.
steunster, v.; 2. s. stut, steun, m. steunsel, o.; - of the
cathead, drukker onder den kraanbalk; 3. m. v. beschermer, -ster; 4. aanhanger, - hangster; 5. opstoker, aan
draagbeelden, kariatio--hitser,m. v6(bk)
den, o. v. mv.; 7. (wap.) schildhouders, m mv. * - PUL,
('-fool), bn. krachtig steunend. * - ING, dw. bn. onder
-, * -DieaT, S. (het) ondersteunen; zie.-steundz.
SUPPORT, bw. 5 -LEss, bn. hulpeloos, zonder steun.
Supposable, (sup-ooz'- i -bl), bn. veronderstelbaar, aanneembaar, vermoedelijk. *...AL, (- pooz'-ul), s. 1. veronderstelling, v. vermoeden, o.; 2. meaning, v. geloof, o.
Suppose, (sup-ooz'), s. veronderstelling, v. *-, bw. veronderstellen, aannemen, wanen, vermoeden; - I should
marry, verondersteld dat ik huwen zou; they are -d
to be, zij worden gehouden voor; it is not to be -d that,
men kan (mag) niet aannemen dat; the rest may be -d,
het overige kan men denken. *- D, (-oozd'), dw. bn.
verondersteld enz. -, bn. a - father, een vermeende,
vader. *- R, ('-ur), m. v. vermoeder, m. -ster, v. *ING
dw. bn. veronderstellend enz. -, s. (het) veronderstellen. *...ITION, (-zisj'-un), s. 1. veronderstelling, v.;
2. vermoeden, o. meaning; 3. (red.) hypothese, v.
*-AL, (-ul), bn. aangenomen, verondersteld; (red.) hypothetisch.
Supposititious, (sup-o-zi-tisj'-us), bn., *- LY, bijes. 1.
aangenomen, vermeend; 2. ondergeschoven, onecht; 3.
nagemaakt, valsch. *-NEss, s. 1. vermeendheid, (het)
aangenomene; 2. onechtheid, valschheid, v. *...ITIVE,
(-poz'- i -tiv), bn. s. (het) vermeende. -, bn. 1. verondersteld, aangenomen. -LY, bij w. vermoedelijk, aannemend, veronderstellenderwijs.
Suppositor, (sup-oz' -i -tur), zie srprosza. - Y, ('- te -ri),
s. (gen.) zetpil, v.
Suppress, (sup- pres'), bw. 1. bedwingen, onderdrukken,.
smoren (klachten enz.); 2. te niet doen; 3. verbergen,.
helen, geheim houden, verdonkeren (stukken); 4. af schaffen, opheffen, weglaten; 5. (gen.) stuiten, stelpen
(bloed enz.). * - ED, (- prest'), dw. bn. bedwongen enz.;
zie SUPPRESS. 5 -ING, dw. bn. bedwingend enz. -,
* ...ION, ('-sjun), s. 1. (het) bedwingen enz.; zie SUPPRESS,
bw.: 2. bedwinging, onderdrukking; 3. verberging,heling;
4. verduistering; 5. (gen.) stuiting; 6. weglating, v.
*-IVE, ('-iv), bn. 1. onderdrukkend; 2. bemachtigend;
3. belemmerend, verhinderend-, 4. verbergend, helend.
*_0R, ('-ur), m. v. 1. onderdrukker, -ster; 2. heler,.
heelster; 3. verduisteraar, -ster, m. v.
Suppurate, (sup' joe -ret), ow. (heelk.) etteren. *-, bw.
doen etteren. *-ED, ('-id), dw. bn. geëtterd. *...ING, dw.
bn. etterend enz. -, *...ION, (- ree' -sjun). s. 1. (het)
etteren enz.; 2. ettering, v. *-iv.E, ('-lv), bn. etterend.
Supputation, (sup-pjoe-tee'-sjun), s. berekening, raming,
begrooting, v.
Suppute, (sup-pjoet'), bw. -- at, berekenen, ramen,begrooten (op).
Supra, (sjoe'-pre), 1. boven, over; 2. te voren.
LARY, bn. (plant.) boven den bladhoek groeiend.

SUP. - SUR.
.ARY, bn. boven de wenkbrauwen. *-CRF,TACIOUS, bn.
(aardr.) boven de krijtlaag (van rotsen). * -DFCOMPOUND,
bn. (plant.) driemaal samenhangend, -gesteld. * _ FOLIACEOus, bn. (plant.) bovenbladerig. * -LAPSARIAN, (-lep
LAPSARY, (-lep'-se-ri), bn. den zondeaval-se'riun),*_
voorafgaand. -, m. (godg.) aanhanger van do leer der
verdoemenis reeds vóór Adams val, m. * -MUNDANE, bn.
bovenaardsch, hemelsch. * -NATURALISM, S. gmv. boven
5 -NATURALIST, m. bovennatuurkundige,-naturkde,v.
m. *_ORBITAL, bn. (ontl.) boven de oogholto. * -RENAL,
bn. (ontl.) over -, boven de nieren. 5 -SCA'PULARY, bn.
(ontl.) boven het schouderblad. * -SPINATUS, s. (ontl.)
schonderbladspier, v. * -VULGAR, bn. boven het alle
meer dan gewoon.
-dagsche,
Supremacy, (sjoe-pram'-e -si), s. gmv. 1. (recht.) oppermacht (inz. der koningen van Engeland in kerkelijke
zaken), v.; oath of-. eed van trouw aan de oppermacht
der koningen van Engeland in kerkelijke zaken, m.;
2. hoogste macht, v. - rang, m.
Supreme, (sjoe- priem'), bn. 1. hoogst, meest verheven;
the - ruler, de Allerhoogste wetgever; the seat of
- Deity, de zetel der hoogste Godheid; 2. oppermachtig;
the - court, het hoogste gerechtshof; 3. buitengewoon
uitstekend, allervoornaamst; - pear, muskadelpeer.
*-LY, bijw. 1. ten hoogste, in den hoogsten graad;
2. oppermachtig.
Suraddition, (sur-ad-disj'-un), s. (Shak.) 1. toevoegsel,
o.; 2. toenaam, m. *...AGIO, s. (kh.) buitengewoon opgeld,
tweede agio, o.
Sural, (sjoe'-rul), bn. (ontl.) tot de kuit behoorend ;
- artery, kuitslagader.
Surance, (sjoe'-rens), s. zie ASSURANCE.
$urantlers, (sur'-ent-lurs), s. mv. (jag.) boven-, uiteinden
(van het gewei), o. mv. *...BASE, S. (bk.) kraag -, rand boven
het voetstuk, in. -D, bn. (bk.) met een rand boven het
voetstuk. *...BASEMENT, s. (bk.) ellipsvormig verwulf, o.
*...BATE, (-beet'), s. (rijsch.) beschadiging van de hoeven, v. -, bw. 1. (rijsch.) beschadigen, afstompen (den
hoef); 2. vermoeien, afmatten. -D, ('-id), dw. bn. beschadigd enz. ...TNG, dw. bn. beschadigend enz.; zie
SURBATE. * ...BED, (-bed'), bw. op den kant zetten.
-DED, dw. bn. op den kant gezet. -DING, dw. bn. op
den kant zettend. * ... CEASE, ow. zie CEASE. *...CIIARGF,
S. 1. over-, bovenlast, m.; 2. overlading; 3. overspanning, v.; 4. te hoog cijfer, o. to hooge aanslag; 5. hoogere aanslag (tot boete wegens ontduiking der belasting), m.; 6. - of forest, (recht.) misbruik van het recht op
een gemeenteweide enz. *-, bw. 1. overladen; 2. (stoomw.)
overspannen (de stoomkracht); 3. te hoog belasten,
hooger aanslaan; 4. het recht op eene gemeenteweide
misbruiken. -D, (-tsjaartsjd'), dw. bn. overladen enz.;
zie SURCHARGE, bw. *...CHARGER, m. V. 1. overlader, m.
-laadster, v.; 2. m. die te hoog belast enz. *...CHARGING,
dw. bn. overladend enz. -, s. (het) overladen enz.;
zie SURCHARGE, bw. * ... CINGLE, S. 1. (rijsch.) tweede
buikriem, -gordel; 2. lijfgordel, m.; 3. hennepzeel, o.
-D, bn. met een gordel, omgord.
Burcle, (sur'-kl). s. (plant.) rijsje, lootje, o.
Sureoat, (sur'-koot), s. 1. overrok, m.; 2. tuniek, v.;
wapenrok, m. *...CREW, s. (zeev.) extra scheepsvolk,
o. - bemanning, v. *...CtiLATE, ('-kjoe-let), bw. snoeien.
...TON, (-lee'-sjun), s. snoeiing, v.
.Surd. (surd), bn. 1. (wick.) wortelloos, irrationeel (van
grootheden); 2. dof, onhoorbaar; 3. onmeetbaar. *-,
S. (wisk.) wortellooze grootheid, V. *- NUMBER, S. (rek.)
wortelloos getal, o.
Surdity, (surd'- i-ti), s. (-ies), doofheid, v.
Sure, (sj oer), bn. en bijw. 1. zeker, gewis, onfeilbaar;
- means, onfeilbare middelen; - enough, zeer -, vrij
zeker; to be -, zeer zeker, ongetwijfeld; be - that,
wees verzekerd dat; are you -- of it? zijt gij er zeker
van ? be - to do it, doe het maar, - toch; be - to, ver
niet ons (te); to he - not to, zich wel wachten van;-get
to make - of, zich verzekeren van, te...; overhalen
tot...; as - as a gun, zoo zeker als iets; I'm - I don't
know, zoo waar, ik weet het niet; to make - of, zich
verzekerd houden van; 2. vertrouwd, geheimhoudend,
eerlijk; a - friend, een vertrouwde vriend; to be - of
foot, vast op zijn beenen zijn; a - paymaster, een goede
betaler; 3. veilig; a - place, een veilige plaats; 4. vast,
duurzaam. * -FOOTED, bn. 1. vast op de beenen; 2. (fig.)
standvastig. -NNss, S. vastheid (op de beenen enz.), v.
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vaste gang, m. *- LY, bijw. 1. zekerlijk, ongetwijfeld,
voorzeker; 2. veilig. C-NEss, s. 1. zekerheid, gewis
trouw, getrouwheid, v. * -TISHIP, ('-ti-sjip), s.-heid;2.
(recht.) borgstelling, v. (het) waarborgen.
Surety, (sjoer'-ti), s. (-ios), 1. zekerheid, v.; of a -, voorzeker, buiten twijfel; 2. veiligheid; for the more -, tot
meerdere zekerheid; 3. grondslag, steun, m. steunpunt,
o.; 4. waarborg, borg, m.; in - of, tot zekerheid van;
to be - for, borg staan voor; 5. getuigenis, bevestiging,
v.; 6. (kh.) wissel- cautie, v.; to stand -, delcredere staan;
7. (mil.) gijzelaar, nl.
Surf, (surf), s. (zeev.) 1. branding, v. terugslag, m.;
to run before a -, voor de branding wegloopen; the runs high, de branding stijgt hoog; 2. (landb.) bodem
van eon zinkput, m.
Surface, (sur'-fes), s. 1. oppervlakte, v.; to shun the of, langs de oppervlakte rakelings strijken; 2. vlak, o.;
3. buitenzijde, v.
Surfeit, (sur'-fiet), s. 1. oververzadiging, overlading (der
maag), overdaad; 2. walging, v. tegenzin, hekel, m.
*- WATER, s. maagdroppels, m. mv.
Surfeit, (sur'-fiet), bw. 1; oververzadigen, overladen,
overvullen (de maag); 2. (fig.) doen walgen, een tegenzin veroorzaken. °°-, ow. 1. te veel eten, zwelgen;
2. walgen (van), een tegenzin krijgen (in). °°--au, ('-id),
dw. bn. overladen enz.; zie SURFEIT, bw. en ow. -,
bn. misselijk. 5 -ER, ('-ur), m. V. gulzigaard, m. V. *-IN(=,
dw. bn. overladend enz. -, s. (het) overladen enz.;
zie SURFEIT, bw. en ow.
Surge, (surdsj), s. 1. (zeev.) golf, hooge zee; 2. deining, v. golfslag, m.; length of the - for starling, lengte
der loos om den kabel te schrikken, *-, bw. en ow.
(zeev.) schrikken, (den kabel snel laten) afloopen. *-,
ow. 1. opzwellen, oploopen, hoog golven; 2. (zeev.)
opgaan (van de spil). *- LEss, bn. zonder golf, zonder
branding, kalm (van de zee).
Surgeon, (sur'-djun), m. 1. heelmeester, -kundige, wondheeler, chirurgijn; 2. (zeev.) officier van gezondheid, m.;
- of a regiment, - of a man of war, chirurgijn-majoor;
veterinary -, veearts. *- S HALL, S. medische school
(te Londen), v. *-'s MATE, m. hulp-chirurgijn, m. *-'s
SCISSORS, S. mv. wondheelerssehaar, v.
Surgeoncy, (sur'-djun-si), s. gmv. wondheelers-ambt,
-beroep, o.
Surgery, (sur'-dsje-ri), s. gmv. 1. (wond)heelkunde, chirurgie, v.; 2. barbierswinkel, m. *...GICAL, ('-dsji-kul),
bn. heelkundig, chirurgisch.
Surging, (sur'-dsjing), dw. bn. opzwellend enz. *-, s.
(het) opzwellen (der baren) enz.; zie SURGE, ow. en bw.
Surgy, (sur' -dsji), bn. vol golven, - baren, onstuimig.
Suricate, (sjoe'-ri-ket), s. (soort) Afrikaansche rat, v.
Surlily, (sur'-li-li), hij w. zie SURLY. *...NESS, S. 1. norschheid; 2. zwaarmoedigheid, gemelijkheid, v.
Surling, (sur'-ling), m. norsch -, gemelijk mensch, knor
-repot,m.
Surloin, (sur'-lojn), zie SIRI.oiN.
Surly, (sur'-li), bn. 1. norsch; verdrietig, gemelijk; 2.
bits, vinnig (van honden); 3. kitteloorig; 4. somber,
donker; a - storm, een donker onweder.
Surmisal, (sur-majz'-ul), zie SURMISE.
Surmise, (sur-majz'), s. 1. vermoeden, o. veronderste'ling; 2. berekening; 3. verdenking, v. argwaan, m.
-, bw. vermoeden, veronderstellen; 2. argwanen,
verdenken. *- D, (-majzd'), dw. bn. vermoed enz.; zie
SURMISE, bw. *- R, ('-or), m. v. veemoeder, -ster, die
veronderstelt, verdenkt enz., m. v. *...ING, dw. bn. vermoedend enz. -, s. (het) vermoeden enz.; zie SURMISE, bw.
Surmount, (sur'-mount'), bw. 1. bedwingen; 2. overwin een, te boven komen; 3. overtreffen, to buiten gaan;
to - the reach of, buiten het bereik zijn van. *- ABLK,
('- i- bl), bn. 1. bedwingbaar; 2. overtrefbaar. -NEss, s.
1. bedwingbaarheid; 2. overtrefbaarheid, v. 1-ED, ('-id),
dw. bn. 1. bedwongen; 2. overtroffen enz.; 3. bn. (wap.)
overdekt. *- ER, (- ur), m. v. 1. bedwinger, -ster; 2. overtreffer, -ster, m. V. * -ING, dw. bn. 1. bedwingend;
2. overtreffend enz. -, s. (het) bedwingen.
Surmullet, (sur-mul'-lit), s. zeebarbeel (visch), m. *...MULOT, (sur'-mjoe-lot), s. groote zeerat, v.
Surname, (sur'-neem), s. bijnaam, familienaam, van, m,
*-, (sur-neem'), bw. bijnoemen, een (familie)naamgeven
(aan). -D, (-neemd'), dw. bn. benoemd. -, bn. bijgenaamd, gezegd. *...TNG, dw. bn. benoemend enz.
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Suroxyd, (sur -oks'-id), s. (scheik.) super-, hyperoxyde, o.

*-ATE, ('-id-et), bw. (w. g.) (scheik.) tot een superoxyde maken.

Surpass, (sur -paas'), bw. overtreffen, te boven gaan,

overschrijden *- ABLE, ('- i - bl), bn. overtrefbaar. *- ED;
(-paast'), dw. bn. overtroffen. *- ING, dw. bn., -LY, bijw.
overtreffend. -. bn. uitstekend, voortreffelijk. -NEss,
S. (het) overtreffen.
Surplice, (sur' -plis), s. (r. k.) koorhemd, o. stool, v.;
- clad, met de stool omhangen. *- D, (-plist), bn. met
het koorhemd aan. *- FEES, s. mv. mis -, biechtpenningen,
m. mv.
Surplus, (sur'- plus), s. 1. (kh.) overschot, o. overwinst, v.;
2. surplus (verschil tusschen inkoop- en verkoopprijs van
fondsen); o.; 3. overwicht, o. toegift (op de maat), v.;
4. (recht.) zuiver bedrag eener erfenis, o.; in -, nog
bovendien. *- AGE, ('- plus-idsj), s. 1. Zie SURPLUS; 2.
(recht.) het niet ter zake dienende; 3. (kh.) over- betaling,
v. surplus, o.
Surprisal, (sur -prajz'-ul), s. overval, m. verrassing, v.
*...PRISE, (-prajz'), s. 1. verrassing, overrompeling, v.
overval, m.; to take by -, (mil.) bij verrassing innemen;
2. verrassing, verbazing, verwondering, v. -, bw. 1.
verrassen, overrompelen, overvallen; 2. - at, betrappen;
3. verwonderen, verbazen; to be -d, verwonderd zijn;
I am not -d at it, het verwondert mij niet. -D,
(-prajzd'), dw. bn. verrast enz.; zie SURPRISE, bw. *...ING,
dw. bn., -LY, bijw. verrassend enz. -, s. (het) ver
zie suapRIsa. -NESS, s. (het) verrast zijn,-rasenz.;

verbaasd zijn.
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landmeting, triangulatie, v.; 4. plattegrond, m. teeke-ning, v.; 5. tol- district (in de Ver. Staten), o. "-, bw.
1. beschouwen, opletten, overzien, gadeslaan; 2. onder
nemen, inspecteeren; 3. opnemen-zoekn,igschuw
(de kust enz.), meten (een land), een plattegrondteekenen (van). *- AL, ('-ul), s. overzicht, o. *- ED, dw. bn..
beschouwd enz.; zie sURVEY, bw. * - ING, dw. bn. beschouwend enz. -, s. (het) beschouwen enz.; zie
SURVEY, bw. -COMPASS, S. landmeters - kompas, o. -crossES AND SQUARES, landmeters meetkruizen en quadraten, 0. mv. -VESSELS, S. mv. schepen tot kustmetingen,.
0. mv. -WHEEL, S. wegmeter (werkt.), m.
Surveyor, (sur -wee'-ur), m. 1. opziener; 2. (zeev.) hoofd
inspecteur (der tollen), visiteur (van-ingeur;3.
goederen enz.); 4. landmeter; 5. deskundige, M. *-GENERAL S. 1. opperlandmeter; 2. inspecteur van den waterstaat, m. *-' S FEES, s. mv. inspectie -loon, o. *-snip, s. 1.
opzienersa,mbt, opzichtersambt, o.; 2. post van inspecteur,_.
- landmeter enz., m.
Surview, (sur- wjoe'), bw. zie SURVEY, bw. *... VISE,.
(-wajz'), bw. overzien. *... VIVAL,-(- wajw'-ul), 5 ...VVIVANCE,,.
(-wajw'-ens), s. (het) overleven. 5 ...VIVE, (-wajw'), bw.
overleven. -, ow. 1. overleven, in het leven blijven; 2_
achterblijven, nog voorhanden zijn. *...VIVEnCY, (-wajw'en -si), s. gmv. (het) overleven. *...VIVER, *...vivoR,
(-wajw'-ur), m. v. over-, langstlevende, m. v. -SHIP.
s. 1. (het) overleven, achterblijven; 2. recht van den
tontine- deelhebber op de lijfrente van de vooroverledenen, o.; an annuitant on -, tontine- deelhebber. *...VIVING,.
(-wajw'-ing), dw. bn. overlevend.

Surquedry, (sur' -kwed-ri), s. verwaandhoid, opgeblazen- Susan, (sjoe'-zun), v. Susanna (v. n.).
heid, v.
Susbout, (sus-baut'), s. draaiboom. m.
Surrebut, (sur -ri-but'), ow. (recht.) ten derden male ant- Susceptible, (sus- sep' -ti-bl), bn., *...IBLY, bijes. 1. vatbaar

voor genezing; - of impress(voor); - of cure,
ndrukken; 2. gevoelig, lichtgeraakt.
ion, vatbaar voor indrukken;
*...IBILITY, (- bil' - i -ti), *- NEss, S. 1. vatbaarheid; 2. gevoeligheid, lichtgeraaktheid, v.
Susception, (sus- sep' -sjun), s. (w. g.) aanvaarding;
aanneming, v. *... TINE. ('-tiv), bn. zie SUSCEPTIBLE enz.
Suseeptor, (sus- sep' -tur), m. 1. ondernemer; 2. doop
neef, m. *...CIPIENCY. (- sip' jen-si), s. (-ies',..-getui;
aanneming, toelating, v. *...cIPIENT, (- sip' -i-ent), bn.
aannemend, toelatend. -, m. toelater, aannemer, m.
Suscitate, (sus'- si -tet), bw. 1. op-, verwekken; 2. aan
aansporen, aanwakkeren, opstoken. *- D, (- id),.-drijven,
dw. bn. aangespoord enz.; zie SUSCITATE. «...ING, dw.
enz. -, s. (het) aansporen enz.; zie
aansporend
bn.
SUSCITATE, bw. *...sox, (-tee'-sjun), s. 1. aansporing,
aan -, opwekking; 2. opstoking, v.
Suslik, (sus' -lik), S. (soort) marmot, v.
Suspect, (sus- pekt'), s. (Shak.) achterdocht, v. argwaan,
m. 'i -, bw. 1. vermoeden, veronderstellen; from her
hand I could - no ill, van hare zijde kon ik geen kwaad
vermoeden; 2. verdenken, argwaan voeden, argwanen;.
to - the impartiality of, de onpartijdigheid verdenken
van; 3. twijfelen aan; 4. vreezen, duchten. *-, ow. 1.
mistrouwen voeden; 2. wanen. "*-, bn., 5-ED, ('-id),
-matig,schel.
dw. bn., *-EDLY, ('-id -li), bijw. verdacht enz.; zie
-Surrey, (sur'-i), s. (aardr.) Surrey (Eng. graafschap), o.
SUSPECT, bw. on ow. - ABLE, ('- i -bl), bw. (w. g.) te
Surrogate, (sur' -o-ghet), m. 1. plaatsvervanger, afgevaarverdenken, verdacht. *-EDNESS, ('-id -nes), s. staat van
digde (inz. van een geestelijken rechter);2. s. plaatsvervanverdenking, m. *-ER, ('-ur), M. v. vermoeder. kwaadgend middel, surrogaat, o. f -, bw. 1. vervangen, in de
denker, -ster, m. V. *-FUL, ('-foel), bn. kwaaddenkend,
plaats stellen; 2. (recht.) subrogeeren.*-. bn. vervangend.
argwanend. -NESS, s. argwaan, m. mistrouwen, o.
*...IoN, (-ghee'-sjnn), s. 1. vervanging; 2. afvaardiging;
* -ING, dw. bn. verdenkend enz. -, S. (het) verdenken
3. (recht.) subrogatie, v.
enz.; zie SUSPECT. *-LESS, bn. vrij van verdenking,
Surround, (sur- round'), bw. 1. omgeven; omringen;
niet verdacht.
he was -ed, with crowds, hij was van eene menigte
omgeven; 2. omgorden (met muren); 3. omsingelen, Suspend, (sus-pend'), bw. 1. op-, aanhangen; 2. hechten; God has -ed the promise of eternal lift on thisinsluiten (eene stad). *- ED, ('-id), dw. bn. omgeven ei,z.
condition, aan deze voorwaarde heeft God de belofte
* -ING, dw. bn. omgevend enz. -, s. (het) omgeven enz.
van het eeuwige leven gehecht; 3. afbreken, schorsen;
Sursise, (sur' -sajs). s. boete, geldboete, v.
to - the habeas corpus act, de habeas-corpus act schorSursolid, (sur - sol' -id), s. (wisk.) getal in de vierde
en; to - one from the exercise of, iem. schorsen in de
macht, o. *-, bn. 1. (wisk.) tot de vierde macht behoorend;
bediening van; to - one's payment, ophouden te betalen;
- problem, opgave van den vierden graad; 2. (fig.)
to - the sale, de verkooping staken; 4. opschorten (zijn
bovenmate vast, - grondig.
oordeel enz.), verschuiven; 5. onzeker -. onbeslist laten
Surtout, (sur-toet') s. 1. overjas; 2. (vest.) walverto stand -ed, (fig.) besluiteloos zijn. *-ED, ('-id), dw.
hooging, v.
bn. 1. opgehangen enz.; zie Sti SPeND, bw.; 2. geschorst
Surtur-brand, (sur' -tur-brend), s. aardpekachtige houts(in een ambt); 3. uitgesteld. *-FR, ('-ur), m. 1. die
kool, v.
schorst, staakt enz.; 2. s. (heelk.) breukband, m.;
Survene, (sur-Wien'), ow. (w. g.) bijkomen.
3. a pair of -s, een draagband; 4. ophanger (werkt.),
Survey, (sur -wee'), s. overzicht, o. oogenschouw, v.;
m. * -ING, dw. bn. 1. ophangend enz.; 2. schorsend.
to take a - of, een overzicht nemen (van); 2. onderzoek,
enz. -, s. (het) -ophangen enz.; zie SUSPEND, bw.
o. inspectie; 3. opneming, meting, v.; trigonometrical -,
woorden, tripliceeren. *- ER, ('-ur), S. (recht.) tripliek, v.

Surrejoin, (sur-ri-djoin), ow. (recht.) ten tweeden male

antwoorden, dupliceeren. *- DER, (' -dur), s. dupliek, v.
Surrender, (sur-ren'-dur), s. 1. overgave; 2. (recht.) overgift, overlevering, inlevering, v.; - of a bankrupt,(goederen)afstand, m. cessie (bij een bankroet), m. v.; 3. (het)
afzien (van een erfrecht enz.); 4. uitlevering (van mis
V. *-, bw. 1. overgeven; 2. over-, uit -,-daigersnz.),
inleveren; 3. opgeven, laten varen (een recht enz.); to the breath, den laatsten adem uitblazen; 4. to - one's
self, zich zelven overleveren; (kh.) cessie doen van zijnen
boedel, zich failliet geven. *-, ow. zich onderwerpen;
to - at discretion, (mil.) zich op genade of ongenade
overgeven; to - upon terms, capituleeren. *--r.D, ('-id),
dw. bn. overgegeven enz.; zie SURRENDER, bes. -EE,
( -ie'), m. v. (recht.) aannemer -, aanneemster eenex cessie,
mv. cessionaris, m. v. *- IN G, dw. bn. overgevend enz. -,
s. (het) overgeven enz.; zie SURRENDER, bw. en ow.
*_oR, *-ER, m. v. (recht.) die afstand doet, cedent,
m. V. * ...DRY, ('-dri). s. (-ies), zie SURRENDER.
Surreption, (sur -ep'-sjun), S. (w. g.) insluiping, heimelijke komst, overrompeling, v. *...TITIOUS, (-tisj'-us), bn.,
-LY, bijw. 1. sluipend, steelswijs, verholen; 2. onrecht
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Suspense, (sus-pens'), S. 1. onzekerheid, besluiteloosheid;
to remain in -, besluiteloos blijven; to heep in -, onbeslist laten; 2. opschorting, schorsing; 3. verhindering, belemmering, v. `-, bn. 1. (w. g.) opgehouden,
afgebroken; 2. in twijfel, onzeker. *...IBLE, ('- i -bl), bn.
opschortbaar, uitstelbaar. *... IBILI TY, (- i - bil' - i -ti), s.
gmv. opschortbaarheid, vatbaarheid voor uitstel, v.
Suspension, (sus-pen'-sjun), s. 1. (het) ophangen; point of
-, hangpunt; 2. opschorting, schorsing (van betaling
enz.); - of arms, wapenschorsing, v.; 3. uitstel, o. aarzeling, v.; 4. twijfel, m. onzekerheid, besluiteloosheid; 5.
schorsing (in een ambt enz.), afzetting; 6. (muz.) rustpoos, v . * -BRIDGE, S . hangende brug,v. *-cHAins, S. mv.
hangkettingen (eener brug enz.), m. mv.* -RAILWAY, S.
hangende spoorbaan, v. *-ROD, S. hangroede, hangboom (senor brug), v. m.
Suspensive, (sub-pens'-iv), bn. twijfelachtig. *...oR,
('-ur), s. (heelk.) draaggordel, suspensoir, m. *...oRY,
('-c-ri), bn. 1. hangend; the - muscle, (ontl.) de hangspier (van het oog); 2. twijfelachtig, onzeker. -, s. (-ies),
1. beddekwast, m.; 2. zie susPEnsoR.
Suspicable, (sus'-pi-ki-bl), bn. 1. vermoedbaar, vermoedelij k; 2. verdenkbaar. *.•.pp5Ciol5, (.pisj-un), s. argwaan,
m. verdenking, achterdocht, v.; to ,nourish -, verdacht
voeden; to lull -, den argwaan in slaap wiegen; to have
a - of, about, verdenking hebben over, - ten aanzien
van. *.•.Ylclous, (-pisj'-us), bn., -i,i, bijw. achterdochtig,
wantrouwend. -nEss, s. 1. achterdochtighe d, v. wantrouwen, o.; 2. (het) verdachte.
Suspiral, (sus-paj' -rul), s. luchtgat, o. *...I>IRATIOr,
(-paj- ree' -sjun), s. diepe zucht, ademhaling, v. *...PJRF;,
(lajr'), ow. (Shak.) diep zuchten, - ademhalen, -D, dw.
bn. 1. diep gezucht; 2. (fig.) begeerd. gewenscht.
Sussex, (sus'-eks), s. (aardr.) Sussex (Eng. graafschap), o.
Sustain, (sus-teen'), S. steun, m. steunsel, o. *-, bw.
1. ondersteunen, steunen, ophouden, dragen (ook fig.);
2. in stand houden; glasses of brandy and water to there, glazen brandewijn met water om hen (hunnen
moed) staande te houden; 3. onderhouden, inde behoeften
voorzien (van); my labor will - me, mijn arbeid zal
mij onderhouden; 4. weerstaan, doorstaan, verdragen,
verduren; 5. ondervinden, ondergaan (een verlies, Bene
nederlaag enz.); 6. (recht.) volhouden (eene beschuldiging';;
7. beweren; 8. (muz.) aanhouden (eene noot). * --ABLE,
('- i -bl), bn. 1. houdbaar; 2. draaglijk. *-ED, (-teend'),
dw. bn. gesteund, gehouden enz.; zie SUSTAIN , bw.
*-ER, ('-ur), m. v. s. 1. steuner, -ster; 2. handhaver,
-haafster; 3. die doorstaat, - verdraagt; 4. onderhouder,
-ster, m. V. 5 -IOG, dw. bn. steunend enz. -,-^1Fn7,
s. (het) steunen enz.: zie SUSTAIN, bw.
Sustaltic, (sus- tel'-tik), bn. (muz.) droefgeestig, kwijnend.
Sustenance, (us'-ti-nens), s. 1. voeding, v. onderhoud;
2. voedsel, o. tipijs, v. kost, m. mondbehoeften, v. mv.;
3. (fig.) ondersteuning. v. *...TE NTACLE, (-ten'-ti -kl),
*...TENTATION, (-ten-tee'-sjun), s. 1. steun, m. ondersteuning, v. (ook fig.); 2. voeding, v.
Susurrate, (sjoe'- sur -et), ow. 1. fluisteren, mompelen; 2.
murmelen, suizen. *...EATION, (-ree'-sjun), s. 1. gefluister;
2. gemurmel; 3. gemompel, o.
Sute, (sjoet). s. soort, v.
Sutherland, (suth'-ur-leiid), s. (aardr.) Sutherland (Eng.
graafschap), o.
Sutile, (sjoe'-tajl), bn. met de naald bewerkt, genaaid.
Sutorial, (sjoe-t b ' ri-ul), ... Rious, (-ri-us), bn. den
:.choenmaker betreffend, schoenmakers....
Sutler, (sut'-lur), V. zoetelaarster, marketentster,v. 5 ...LING,
ho. 1. tot eene marketentster behoorend; 2. drank
verkoopend (in het leger).
Suttee, (out -ic'). s. 1. godheid (der Hindoes), v.; 2.
Hindoesche weduwe (welke zich op het lijk van haren
man laat verbranden), 3. verbranding eener Hindoesche
weduwe, v. *-Isic, S. gewoonte der Hindoesche weduwe
zich op te offeren.
Suttle, Sutle, (sut'-t1), brr. (kil.) zuiver, netto (gewicht).
Sutural, (sjoe'-tioe -rul), be. door een naad, niet naden.
*... ATED, ('-e-tid), bn. genaaid, (inz. heelk.) door een

Swab, (soeub), s. 1. luiwagen, schrobber, bezem; 2. ragebol; 3. (zeev.) zwabber; 4. (fig.) zwabberkapitein;
5. dronkaard, m.; F;. huls, v.; 7. (gen.) sponsje (om den
mond eens zieken te reinigen), o. *-, bw. 1. schrobben,
boenen; 2. vegen; 3. (zeev.) zwabberen; 4. (gen.) reinigen
(den mond). 5 -EIS, ('-id), geschrobd enz.; zie SWAB, bw.
* -ER, ('-ur), m. 1. schrobber, m.; 2. (zeev.) scheepsjongen; 3. zwabberkapitein, m. *-s, s.mv.(kaarts.)hartenaas, troefboer, aas en twee (in whist), v. 5 -BIIG, bw.
bn. schrobbend enz. -, s. (het) schrobben enz.; zie
SWAB. 5 -LY, bn. llulzig.
Swabia, (swee'- bi -e), zie sL ABIA.
Swad, (soeud), s. 1. huls, schil, v.; 2. hoop, m. menigte,
V. pak, o.
Swaddle, (soeöd'-ul), S. bakergoed, o. luur, v. f-, ow.
1. bakeren (een kind); 2. omwikkelen, - winden; 3.
zwachtelen. *- n, ('-uld), dw. bn. 1. gebakerd; 2. ingewikkeld. *...Iiccu, dw. bn. 1. bakerend; 2. inwikkelend.
-. s. (het) bakeren. -BAND, -CLOT H, -CLOUT, S. 1.
bakergoed, o. luur, v.; 2. zwachtel, m.
Swag, ;,soeïgh), s. slingering, beweging heen on weder, v.
k-, ow. 1. inzakken; 2. nederhangen; 3. wankelen,
slingeren, overhellen, kantelen. *-, bw. - down,
vederdrukken. *-BELLIED, bn. cShak.) dikbuikig. * ]IEL
LI, s. dikke -, liangbuik, m.
Swage, (swedsj), s. (smed.) 1. stempel; 2. rug (van
een lemmet), m. *-, bw. verzachten; zie ASSUAGE.
Swagger, (soeëgh'-ur), a. 1. pralerij, grootspraak, v.; 2.
verwaande gang, m.; with a patronizing lazy -, met een
ongedwongen doch ingebeeld voorkomen van bescherming. *-, ow. pralen, pochen, wind maken; he kept -jug
cubout the elect-, hij liep niet verwaanden tred over het
verdek; to - away, opgeblazen heenstuiven. 5 -ED,
('-ghurd), dw gepocllt enz. *-ER, ('-e-rur), m. praler,
pocher, windmaker, zwetser, m. *- InG, dw. bn. pochend enz. -, s. (het) pochen enz.; zie SW AGGER, OW.
Swagging, (soelgh'-ink;), dn. bn. inzakkend enz. *-, S.
(liet) inzakken enz.; zie sw AG. Y...GY, ('-ghi), bn. 1.
inzakkend; 2. overhangend.
Swain, (soeéen), s. 1. jonge knaap; love-sick --s,
verliefde jonge knapen; 2. jonge herder, - dorpeling; 3.
boerenknecht; 4. hofmaker, vrijer, linker, m. 5 -isH, bn.
1. landelijk; 2. boersch. *-sIOTE, ('-moot), s. (recht.)
woud -, be schgereclit. o.
Swaip, (soellep), ow. fier voortloopen.
Swale, (soelel), s. 1. dal, laag land; 2. lommer, o.
luwte; 3. vlam, v. *-, ow. smelten, lekken. *-, bw.
zengen, branden.

naad aaneengehecht.

Suture, (sjoe'-tjoer), S. 1. naad, m.: bastard -, false -,
valsehe raad; 2. voeg, v. *-D, ('-tjoerd), bn. met een
naad, met naden.
Suzera.nity, (sjoe'-zi -reen ti), s. (-ies), opper -Ieenheerschap, o.
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Swallet, (soe61'-it), s. 1. (mijnw.) instrooming (van water
in de mijn), v. mijnwater, o.
Swallow, (soeölo), s. 1. zwaluw (vogel), v.; chirmneyhicutnt;vy -, schoorsteen-zwaluw; 2. keel, v. keelgat, o.
slik:; 3. slok, m.; 4. vraatzucht, guïzigheid,v.;5.maalstrooin,
dwarrelpoel, nu.; 6. (timen.) -breedte (van het gat van een
blok), v. *-r'isr-I, s. zeezwaluw (visch), V. *-SSLSCLE, S.
zwaluwmossel, v. -'s -NEST SIT, s. zwaluw-vlieg, v.;
- flies, Indische (eetbare) vogelnestjes, • o. env.
-SIOSE, S. zwaluwensteen, m. ° -TAIL , s. 1. (bk.

enz.) zwaluwstaart (ook zek. fatsoen van een mansrok),
m . 5 - TAIL ED, br,. als -, met een zwaluwstaart. 5 -w0RT,
s. (plant.) zwaluw-wortel, m.
Swallow, (soeuil'-o), bw. 1. opslikken; 2. --®op, ver-, inzwelgen (ook fig.); death is - ed up in victory, de doodgaat op
in de overwining; 3. (fig.) slikken, lichtelijk gelooven;
I can't - that, dat kan ik niet gelooven; 4. (zeev.)
slingeren, smoren; 5. boeien (den geest); 6. to - down,
af-, door-, opslikken (ook fig.). 7 -I:D, ('-sod), dw. bn. in-,
door-, opgeslikt enz.; zie SWALLOW, bw. * -ER, ('-ur), m. v.
1. in-, opslikker, -ster; 2. gulzigaard, veelvraat, m. v.
-inG, d 's'. bn. in-, opslikkend enz. -, s. (het) opslikken enz.; zie SWALLOW, bw.
Swam, (soet;m). vt. zwom; zie swiss.
Swamp, (soeump), s. moeras, drasland, o.; rice -,
rij stye' d. *- AzALE A, s. (plant.) stinkende gouw, v.
* -LAUREL, 5 -SASSAFRAS, S . zeegroene -magnolia boom,m.
ons;, s. moeras - ijzererts, o . * -PEA TREE, s. (plant.)
soort mimosa, V. kruidje-roer-mij-niet, o. *-IpsNE, s.
poelden(boom), m. *-SUMACH, s. vergiftige sumak
(boom), m.
Swamp, (soeump), bw. 1. indompelen, doen zinken (als
in een moeras); we shall - the wherry, wij zullen de boot
laten onderloopen; we must bene inevitably -ed, wij
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zouden onfeilbaar gezonken zijn; 2. overstroomen; 3. Sway, (soeëe), bw. 1. zwaaien, voeren (den schepter
enz.); 2. regeeren, besturen, geleiden; to - the world,
(fig.) overvleugelen,op zijde schuiven;4.doen verstommen,
de wereld regeeren; 3. invloed uitoefenen op, beheer verlegen maken. * _ED (soeömpt'), dw. bn. ingedompeld

enz.; zie SWAMP. * -ING, dw. bn. indompelend enz. -,
s. (het) indompelen enz.; zie SWAMP. *-Y, ('-il), bn.
moerassig, vol poelen; - land, drasland.

schen; the will of man is by his reason -'d, 's mensehen

wil wordt door zijne rede beheei scht; 4. doen overhellen;

the tree -ed by the gale, de boom door den storm
gebogen; 5. verwijderen, doen afwijken (van); 6. (zeev.)
Swan, (soeön), s. zwaan, v.; all his geese are - s, his -s
hijschen, opzetten; to - and crass, hijschen en inbreken.
are all geese, (spr.) hij gelooft dat zijn uil een valk is.
*_, ow. 1. zwaaien, slingeren, overhellen; to - to and
*-DOwN, S. zwanedons, o. *-'S DOWN, S. zek. vestenstof
fro, heen en weder zwaaien; the boat is -ing off, de
(half katoen en half wol of zijde), vigonje-laken, o.
ot
o slingert weg; 2. heerschen (over). *-rD, ('-id), dw.
* -DROP, *-SHOT, S. (jag.) hagel no. 1, m. *-EGG, s. zwabn. gezwaaid enz.; zie SWAY; - in the back, (rijsch.)
nenei, (ook) zek. herfstpeer,o.*-GOOSE, s. Guinea-gans, v.
zwaan
ruggelam
. * -ING, dw. bn. zwaaiend enz. -, s. (het)
v.
*-LIKE,
bn.
eermossel,
*-MUSCLE, S . groote vij
zwaaien enz.; zie SWAY, bw. en ow.; - of the back,
sierlijk, bevallig *-NECK, S. 1. zwanenhals;-achtig;(f.)
(rijsch.) ingezakte rug (der paarden).
2. (zeev.) zwanenhals, m.; 3. (stoomw.) kromming van een
buis, v. *-SKIN, 1.. zwanenvel, o. 5 -'S BOY, (kh.) molton Sweal, (soeïel), ow. 1. afloopen, afbranden (van eene
kaars); 2. verduisteren. *-, bw. afbranden, afzengen (een
(zek. flanellen stof), o.
varken) . * -ING, dw. bn. afbrandend. -, s. (het) afSwang, (soeöng), vt zweefde enz.; zie swING.
branden enz.
Swang, (soeöng), s. laag land, o. uiterwaard, v.
Swap, (soeëp), s. slag, stomp, m. b-, bijw. haastig, Swear, (soeëer), ow. (onr. vt. swore, vdw. sworn), 1.
zweren, een eed doen; there 's no foundation, I dare -,
plotseling. *-, bw. ruilen; zie swop.
er is geen grond toe, dat durf ik bezweren; to - false,
Swape, (soeëep), s. wip, v. wipbalk, bronzwengel, m.
valsch zweren; to - by all that is good, sacred, bij
Swapped, (soeöpt), dw. bn. geruild. *...PING, dw. bn.
alles wat heilig is zweren; he swore by the sword of the
ruilend.
prophet, hij zwoer bij (op) het zwaard van den profeet;
Sward, (soehrd), S. gras, o. zode, v. *-cUTTER, m. zeis,
V. zodensteker, m. *-LIKE, bn. grasachtig.
2. den eed afleggen; 3. onder eede bevestigen; 4. vloeken; to - like a trooper, als een kotter vloeken; to Sward, (soeërd), bw. met gras •, met zoden dekken,
at, vloeken tegen. *--, bw. 1. bezweren, zweren; to begrazen. *-ED, ('-id), dw. bn. *-Y, (' -i), bn. begraasd.
an oath, een eed doen (dat); 2. beëedigen, den eed afSware, (soeëer), vt. (oudt.) zie swoRE.
nemen; to be sworn, beledigd zijn; we were sworn to
Sware, (soeëer), s. (eert.)schwaren (koperen munt van Breconceal his name, wij moesten een eed doen zijnen naam
men), m.
te verzwijgen; I'll be sworn, ik zou er een eed op willen
Swarf, (soei^rf), S. ijzervijlsel, o.
Swarm, (soeorm), s. 1. zwerm, m.; 2. menigte, v. drom,
doen; I am sworn to secrecy, ik moest geheimhouding
m.; a - of people, een drom volk. *-, ow. 1. zwermen,
zweren; 3. - in, (recht.) den eed opleggen, afvorderen; 4.
samenscholen,
in
menigte
ver
bij zwermen vliegen; 2.
onder eede verklaren; to - the peace against one, zweren
3. - with, krioelen, wemelen, overvloeien (van);-gadern;
dat men aan iemands gewelddadigheden blootstaat;
to - a manifest, (zeev.) een (scheeps) manifest beëedigen;
it -ed with enchantment, het vloeide over van tooverij;
to - into office, den ambtseed afnemen. *-ER, (-ur),
4. zwermen voortbrengen; 5. opklauteren (tegen een
mast enz.) . * -ED, (soeörmd), dw. bn. gewemeld enz.;
m. v. 1. belediger, -ster; 2. vloeker, -ster, m. v. * -ING,
dw. bn. zwerend enz. -, s. 1. (het) zweren; 2. (het)
zie SWARM. t -ING, dw. bn. wemelend enz. -, s. (het)
vloeken enz.; zie SWEAR, ow. en bw.; false -, valsche eed.
wemelen enz.
Swart, (soeört), bn. 1. zwartachtig. donkerbruin; 2. (fig.) Sweat, (soeët), s. 1. zweet, o.; to be all in a -, van zweet
donker, somber. *-, bw. zwart maken.
druipen; cold -, koud zweet; bloody -, (gen.) zweet
arbeid, m. (het) zwoegen; by the -- of-ziekt;2.(fg)
Swarth, (soeörth), bn. zie SWART. *-, s. 1. (landb.)
zwade, v. gemaaid hooi, - graan, o.; we turned the - to
one's brow, in het zweet zijns aangezichts (aanschijns);
-s, (rijsch.) oefeningen van een paard; 3. vochtigheid, v.
the wind, wij keerden het pas gemaaide hooi naar de
windzijde; 2. verschijning van een afgestorvene, v. Sweat, (soeët), ow. (onr. vt. en vdw. sweat, sweated,
* -ILY, bn. zie SWART, bn . * -INESS , ('-i-nes), s. zwart
oudt. swet en sweaten), 1. zweeten; 2. zwoegen, zich
donkerbruine. *-i^sx, *-Y, bn. 1.-achtiged,v.()
afsloven, hard werken; 3. uitdampen. *-, bw. 1. doen
zweeten; 2. in het zweet jagen enz.; 3. to - away,
donkerbruin; a - looking fellow, een man donkerbruin
van gelaat; 2. somber uitziend.
to - out, uitzweeten. *-, vt. zweette. *-, *-ED, dw.
bn. gezweet enz.; zie SWEAT, ow. en bw. *-ER, ('-ur),
Swartiness, (soelrt'-i-nes), s. gmv. zie SWARTISINESS enz.
m. v. 1. (de) bezweete, in. v.; 2. s. (fig.) moeite, v. zware
Swarve, (soeörv), ow. zwerven.
Swash, (soeësj). s. 1. (het) ruischen, stroom, vloed, m.;
arbeid, m. sloverij, V. -, s. die -, dat doet zweeten,
M. V. 0. *- ILY, ('-i-li), bijw. zweetend, vol zweet.
2. kreek (tusschen twee zandbanken), v.; 3. eirond, o.; 4.
o.
*-BUCK*- INESS, (' -i-nes), s. gmv. (het) zweeten, (het) bedekt
luidruchtige pocherij, v. luidruchtig gezwets,
LER, m. 1. opsnijder. pochhans, snoeshaan, m.; - to boot,
zijn met zweet.
een zwetser op den koop toe; 2. voorvechter.
Sweating, dw. bn. zweetend. f-, bn. 1. zweetdrijvend. *-,
s. (het) zweeten; 2. (het) uitdampen. *-BATH, S. zweet -,
Swash, (soeiisj), *-Y, bn. 1. week; 2. (fig.) zwetsend,
pralend. *-, ow. 1. klapperen, kleppen; 2. zwetsen,
dampbad, 0. *-F EVFR, s. zweetkoorts, v. *-IiovsE, s.
inrichting voor zweetbaden, zweetplaats, -stoofv.*-IRON,
opsnijden. *-ER, (-or), m. voorvechter, zwetser, m.
* _KNIFE, *-SCRAPER, m . (rijsch.) zweetmes, - schraper,
Swat, (soeët), SWATE, (soeëet), ow. zweeten.
Swatch, (soei tsj) , SWATH, (soeöth), s. 1. (landb.) zwade, v.
0. m. *- ROOT, s. 1. zweetkamer, v.; 2. kaashuis, o.
pas gemaaid hooi enz.; 2. afgemaaid land, o.; 3. zwach* _SICKNESS, S. zweetziekte, v.
Sweaty, (soeët' -i), bn. 1. bezweet; 2. zweetend, vol
tel, m. luur, v.
zweet; - streams, druipend zweet; 3. (fig.) moeielijk, afSwathe, (soeëeth), s. luur, v. windsel, o. *-, bn. zacht,
mild. *-, bw. 1. bakeren (een kind); 2. - up, omwikmattend.
kelen; the head which every negro -s during the night, Swede, (soeïed), m. v. Zweed, m. Zweedsche (vrouw), v.
het hoofd dat ieder neger zich des nachts met een doek Sweden, (soeïe'-dn), s. (aardr.) Zweden, o. *...ISH, ('-ish),
bn. Zweedsch. -, s. (het) Zweodsch (taal); the -, de
omwikkelt; 3. opleggen; I can - a bandage too, ik kan
ook zwachtels leggen. *-D, ('-id), dw. bn. 1. gebakerd;
Zweden . 5 - ACID , s.(scheik.)vloeispaathzuur,o.*_TURNIP,
2. omzwachteld . * -ING dw. bn. bakerend; - clothes,
s. (plant). Zweedsche koolraap, v.
Swedenborgian, (soeï'-dn-bur'-dji-un), m. Swedenborbakergoed. -, s. (het) bakoren; (het) zwachtelen.
giaan (aanhanger van Emanuel Swedenborg, een dweep
Sway, (soeée), s. 1. zwaai, m. slingering, 2. bewegende
geestenziener). *-ISM, s. stelsel -, leer van-zuchtigen
massa, v.; the - of the earth shakes, het gevaarte der aarde
Swedenborg, o. V.
schokt; 3. overwicht; 4. gezag, o. macht, v. gebied, o.
invloed, m.; to bear -, den schepter voeren; the - of Sweel, (soeïel), s . Zie SKALI; .
fashion, het gezag der mode; the - of desires, de kracht Sweep, (soeïep), s. 1. veeg (met den bezem), v.; to give
a -, even aanvegen; to make a clean - of, (spr.)
der begeerte; he prevailed witli double -, hij zegevierde
schoon schip maken; 2. (het) schoorsteenvegen; 3. veeg
door zijnen dubbelen invloed; 5. lot, toeval, o.; the - of
(met de zeis, met een mes enz.), v.; 4. slag, m.; 5. (fig.)
battle, de oorlogskans. *-BEAMS, s. mv. (stoomw.) balandracht, beweegruimte, v.; 6. door-, overgang, m.; 7.
sen, v. mv.
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loop; the - of an epidemic disease, do loop -, het heerschen eener besmettelijke ziekte; 8. (fig.) vlucht, vaart; 9.
(meetk.) kromme (lijn); 10. (werkt.) kromte, v.; 11.
smeltkroes; 12. (zeev.) scheepsriem, m.; - of the tiller,
luiwagen; 13. spantboog, m.; breath -, uitwaaiing van
een spant op de kim; finttock -, omtrek van het buikstuk;
14. vischdreg, v.; 15. (stoomw.) slide -, boog van de
stoomschuifbeweging, m.; 16. aanveegsel, o. vuilnis;
17. molenwiek, v.; 18. m. schoorsteenveger, m. *- BAR,
S. voorste wagenstel, m. *- coMPASs, s. (zeev.) kromte
van een rondhout, v. *- NET, s. sleepnet, o. * - ROPE, S.
(zeev.) dreggetouw, o. *- STAKR, S. wedren, m. harddraverij, V. -, m., -s, mv. 1. winner, m.; 2. premie (bij harddraverijen), v. * -WASHER, m. v. die aanveegsel (inz.
van goud en zilver) zuivert, - wascht.
Sweep, (soeïep), bw. (onr. vt. en vdw. swept), 1. vegen
(een vloer, een schoorsteen enz.); to - clean, schoonvegen; a new broom -s clean, (spr.) nieuwe bezems
vegen schoon; 2. wegnemen, behalen; to - the stakes,
de inleggelden -, de premiën winnen; 3. slopen (over);
whose beard descending swept aged breast, wiens baard
over zijne eerwaardige borst nederhing; 4. vlug heengaan
over; our artillery -s the plain, ons geschut jaagt over
de vlakte; 5. tokkelen (snaren), kittelen (het hart); 6.
(werkt.) boogvormig krommen; 7. (zeev.) dreggen, schoonmaken; to - an anchor, naar een anker visschen; S. uit
(kanonnen); to - a work with shot, een sterkte-wischen
van vijanden zuiveren; 9. (met bijwoorden en voorz.),
to - along, heenwegen, - sleepen; to - away, off, weg
weg -, medesleepen (eene brug, een huis enz.);-vegn,
to - in, naar binnen vegen, medesleepen; to - up, tot
een hoop vegen.
Sweep, (soeïep), ow. 1. - along, snel voorbijgaan, - vliegen;
the wind -s along the plain, de wind jaagt over de
vlakte; 2. - down, naar beneden rennen, - vliegen; snel
dalen; 3. - over, heenjagen over; a sea swept oreer the
boat, eene zee sloeg over do sloep; 4. met praal -, statig
voorbij -, - optrekken; 5. loopen langs een groote lijn;
6. (zeev.) aan de riemen zitten; 7. - round, snel rondwen telen, - draaien. *- AGE, ('-idsj), s. 1. aanveegsel, o.; 2. laag ,
hooi, v. *- ER, ('-ur), m. v. 1. (aan)veger, -veegster; 2.
schoorsteenveger, m.; 3. (stoomw.) een spruit stoom die
door de vlampijp gaat en haar schoon blaast; 4. (stoomw.)
kolenaandrager, m.; 5. glas aan groote verrekijkers,
komeetglas, o. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. vegend
enz.; 2. snel voorbijgaand; a - rain, een stortregen;
3. wegroovend; - fate, liet onverzoenlijke noodlot;
- censure, gestrenge critiek; a - dictum, een afdoend
vonnis; a - stroke, een goed aangebrachte slag; a measure, een afdoende maatregel; 4. verreikend, alge
- plains, uitgestrekte vlakten; - hills, een lange-men;
rij heuvelen. -, s. 1. (liet) vegen enz.; zie SWEEP, bw.
en ow. -s, mv. 1. aanvoegsel, o. vuilnis, v.; 2. goud-,
zilverdeeltjes door wasschen verkregen, o. mv. nazand,
o. %- Y, (' -i), bn. 1. strijkelings, vlug, behendig; a = sway,
een snelle vaart; 2. pronkend, pralend; 3. golvend.
Sweet, (soeïet), S. 1. zoetigheid, v. (het) zoete; 2. suiker
lekkers, o.; -s, bonbons, koekjes; 3. zoete wijn;-goed,
4. lekkere geur, m.; 5. (fig.) zoetheid, aangenaamheid, v.;
-s and sours, zoet en zuur; 6. zoetelief, schatje, o.
Sweet, (soe' -iet), bn., *- LY, bijw. 1. zoet, aangenaam,
streelend, liefelijk, geurig, welriekend, welsmakend;
- color, zachte kleur; - face, liefelijk aangezicht;
- form, bevallige gestalte; 2. zoet, gesuikerd; 3. versch
(van brood, vleesch enz.); 4. (fig.) aangenaam, bekoorlijk; a - look, een verleidelijke blik; a - place, een
heerlijk oord; - manners, beschaafde zeden; the influences of Pleiades, het wegsleepend vermogen der
sterren; a - interchange of hill and valley, de aangename afwisseling van heuvelen en dalen; to look - at,
upon, toelonken; 5. zoetluidend, streelend voor het oor,
- voor het oog; 6. zacht (op het gevoel); 7. fraai, lief,
hupsch; she is a - girl, zij is een lief meisje. * - APPLE,
s. 1. zoete appel; 2. fieschboom, m. *- BAG, S. 1.
geurig -, wierook - kussentje, o.; 2. geurige laurier, m.
*-BALL, s. reukballetje, - doosje, o. * - BASIL, s. (plant.)
basilicum, V. C -BAY, s. gewone laurier, m. * - BIRCH, S.
zwarte Amerikaansehe berkeboom, M. *-BREAD, S.
kalfszwezerik, 0. *-BRIAR, s. egelantier, m. *- BROOM,
S. heide, heideplant, v. 5 -CALAMUS, * -CANE, S.
(plant.) kalmus, v. * - CALABASH, s. passiebloem, v.
* _CA&IOMILE, S. edele kamille, v. * - CENTAURY, S.
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amberblocm, v. *- CICELY, *-FERN, S. bitterkruid, o.
* -CISTcS, S. zek. gomplant, v. 5 -coRN, s. (soort) maïs,
Turksch koren, o. * - FLAG, 5 -GRASS S. kaïmuswort el, m.
* -GALE, s. gewone mirt, V. *-GUM, S. (plant.) storax
(gom), v. *_ HEART, m. v. geliefde, minnaar, minnares, m.
V. liefje, schatje, boutje, o. 5 -HERBS, S. mv. 1. welriekende
kruiden, o. mv.; 2. keuken - groenten, v. mv. *- JOj.,
5 -JOAN'S, S. baardanjelier, m. *- LIPPED, bn. glad van
tong, geslepen. * -MARJORAM, s. (plant.) mariolein, v.
-IIANDLIN, ° -aLILFOIL, S. geurig duizendblad, o.
-OIEAT, S. 1. suikergebak; 2. banket, o. *- MOUTH, m.
lekkerbek, M. *-NAPHEW, s. pootraap, v. * -NATURED,
bn. zachtaardig. *- OIL, S. zoete -, boom-, olijfolie, v.
*- ORANGE, s. sinaasappel, m. 5 -PEA, s. geurige erwt,
Spaansche wikke, v. *- POT, s. hutspot, potpourri, lei.
*-POTATOES, S. mv. potaten (soort aardappelen), v. mv.
*-ROOT, S. zoethout, o. *- RUSjI, s. kalmus, m. *-sc 4BIOUS, S. (plant.) schurftkruid, o. 5 -scENTED, bn. welriekend gemaakt. 5 -WVOODROOF, s. (plant.) ster- leverkruid, o. * -SINGER, S. 1. (Bijb.) liefelijke zanger (uit
Israel), m.; 2. naam van zek. godsdienst-sekte in
Schotland. *- sflELLING, bn. welriekend. -COSTUS, S.
kostuswortel, m. - LOCUST-TREE, s. accacia-boom, ni.
* -SOP, S. Zie SWEET-APPLE. 5 -SOUNDING, 5 -TONED,

bn. zoetluidend, welklinkend. *-spoKEN, be. welbespraakt, lieftalig. *- SULTAN, S. (plant.) geurige gentiaan,
V. 5 -TEMPERED, bn. minzaam van aard. 5 -TOOTH, m.
V. lekkerbek, m. v. 5 -TREFOIL, s. zoete klaver, v.
* -VIOLET, S. lenteviooltje, o. *- vorcFD, bn. met
liefelijke stem. *-WATERR, s. 1. zoet -, rivierwater (in
tegenst. van zeewater); 2. welriekend water, - o. odeur;
3. (soort) muskadeidruif, v. 5 - WATERMAN, s. (spott.)
rivier-schipper, zoetwater - matroos, M. * -WEED, s.(plant.)
1. hartkruid: 2. geurig priemkruid, o. *- WILLIAM, S.
1.'baardanjelier; 2. dolfijn, haai, M. °-wILLOw,S.(plant.)
1. laurierwilg; 2. gagol, m. ladanum (soort gom), o.
5 -WOOD, S. Indisch laurierhout, o. -CROW-FOOT, S.
boterbloem, V. *-woRT, S. zoethout, o.
Sweeten, (soeïet' -un ) , bw. 1. suikeren, zoet maken; 2.
balsemen, geurig maken; 3. louteren, zuiveren; 4. (gen.)
luchten, desinfecteeren, ontsmetten (kamers, kleederon
enz.); to - one's self, een luchtje scheppen; 5. vruchtbaar
maken; 6. ververschen (boter enz.); 7. ontzouten (zeewater); 8. (fig.) verzoeten (het leven enz.); 9. verzachten (het
gemoed enz.); 10. verlichten (den arbeid), verzachten
(het verdriet, do trekken, de lijnen enz.). * -, ow. 1.
zoet worden; 2. (zich) verzachten. *- ED, ('-und), dw.
bn. verzoet enz.; zie SWEETEN, bw. en ow. *- ER, ('-nor)
m. v. 1. die -, dat verzoet, • zoet maakt enz.; 2. ver
-ster, mooiprater, - praatster, m. v. -, s. ver -loker,
middel, o. 5 -ING, dw. bn. verzoetend enz.-zachtend
-, S. (het) verzoeten enz.; zie SWEETEN.
Sweeting, (soeïet'-ing), s. 1. zoete -, St.-Jansappel, m.
2. (fig.) liefje, schatje, o. *...isn, ('-isj), bw. 1. zoet
welriekend. -NESS, s. 1. (het) zoetachtige;-achtig;2.
2. welriekende.
Sweetness, (soeïet' -nes), s. 1. zoetheid; 2. sappigheid
(eener vrucht), smakelijkheid; 3. welriekendheid; 4.
verschheid; 5. zoetheid (der stem, van het gelaat enz.);
6. bekoorlijkheid, bevalligheid; - of behavior, innemendheld van gedrag; 7. welluidendheid, v.
Swell, (soeël), s. 1. opzwelling, uitzetting, opstijging;
2. opbuiling, buil; 3. hoogte, v. duin, o. terp, m.;
4. (zeev.) deining; ground -, grondzee; the - of the
ocean, het zwellen van den oceaan; 5. zwelling (van
tonen), v.; 6. zweller (eene orgelpijp), m.; 7. (heelk.) gezwel, o. blaas, v.; 8. smakelooze pronk, - opschik, m.;
to cut a -, zich opdirken, - opsmukken; 9. smakelooze
modegek, m. *-Box, s. (muz.) huisje van den zweller
(in het orgel), o. *-MOB, S. 1. troep van netgekleede
zakkenrollers, m.; 2. gedrang opzettelijk door hen veroorzaakt, o.
Swell, (soeël), ow. (onr. vdw. swelled en swollen), 1.
zwellen, opzwellen; the river has swollen, de rivier is
gezwollen; 2. uitzetten, zwellen (van een blaas enz.);
3. (muz.) stijgen (van tonen); 4. oploopen, rijzen;
my finger -s, mijn vinger zwelt op; a cask -s in the
middle, een vat loopt in het midden op; the land -s
into hills, het terrein rijst tot heuvelen, - wordt heuvelachtig; 5. zich vermeerderen; many little debts - to a
great amount, vele kleine schulden loopen tot een
groote som op; the scene -cd, het tooneel -, het uitzicht
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werd ruimer; 6. (fig.) zich uitzetten, opblazen; to with pride, van 'hoogmoed zwellen; to - with rage, rood
worden van woede; your equal mind -e not into state,
uw bedaard gemoed zoekt de grootheid niet; 7. zich
verergeren; 8. - out, (mets.) zich uitzetten; (timm.)
werken (van hout). *-, bw. 1. - out, up, doen zwellen,
opblazen; to - the sails, de zeilen doen volstaan; 2. ver
to - an account, een-merdn,vhog te;
rekening hoog maken, (gein.) inpeperen; 3. doen aan
(een volkshoop enz.); 4. (muz.) aanhouden,-groein
zwellen (een toon). *- ED, (soeëld), dw. bn. gezwollen
enz. * - Ir G, dw. bn. zwellend enz. -, bn. - breast,
hijgende borst; - style, - words, gezwollen stijl, - woorden;
- out in knobs, (p''ant.) buikig gezwollen. -,s.1.(het)zwellen enz.; 2. zwelling, v.; 3. gezwel, e. buil, dikte; 4.
(gen.) buikzwelling; 5. drift, oploopendheid, v.; - of
anger, aanval van toorn; - of grief, vlaag van verdriet,
- of the waves, (zeev.) (liet) aanschieten van de baren.
Swelt, (soeëlt), dw. bn. zie SWELLED. *-, ow. en bw.
(doen) bezwijmen, flauw worden, smoren (van de warmte
enz.). * - ER, ow. en bw. zie SWELT. * --ERED, ('-ur-id),
dw. bn. bezwijmd enz. *-ERiNG, ('-ur-ing), dw. bn.
bezwijmend enz.; in these - climes, in deze smoorheete
luchtstreek. * - RY, (' -tri), be. smoorheet, verstikkend.
Swept, (soeëpt), vt. veegde. *-, dw. br. geveegd enz.
Swerve, (soeürv), ow. 1. zwerven, dolen; 2. zich uit
zich uitstrekken (in alle richtingen); 3. -from,-breidn,
afdwalen, zich verwijderen (van); the horses -d, de paarden deden een zijsprong; .1 have never -d from my
purpose. ik heb mij nooit van mijn doel verwijderd;
to - from one's duty, zijnen plicht verzaken; 4. neigen,
overhellen (tot), wankelen; 5. bukken, toegeven, wijken;
6. klimmen, klauteren. *-n, (soeiirvd), dw. gezworven.
...ING, dw. bn. zwervend enz. -, s. (het) zwerven.
Sweven, (sodï'-win), e. droom, m.
Sweyn, (voelen), m. Sweyn (eerste Deensch-Engelsche
koning, 1002).
Swiddle-Swaddle, (swid'1-swed'l), s. rutschbahn, montagn e russe, v.
Swift, (soeïft), m. Jonathan Swift (Engelsche schrijver,
1667-1745).

Swift, (soeïit), s. 1. snelle stroom; 2. haspel, m.; 3. gierzwaluw; 4. grijze hagedis, v. *-, bn., *- LY, bijw. 1.
snel, gauw, vlug: - of foot, snel te voet; - of wing,
snelvliegend; with - step, met vluggen tred; 2. - to,
vaardig (in); 3. vlug van begrip, bevattelijk; 4. (zeev.)

goede zeiler (schip), m .*- BOATS, s. mv.(zeev.)snelbooten,
V. mv. *-FINNED, bn. met snelle vinnen. *- FOOT, S.
hardlooper (vogel). m. *- FOOTED, *-HEELED, br. snel -,
vlug ter been; (dichtk.) met snelle hielen; - death.
de snelgehielde dood. * -SAILIuG, bn. snelzeilend. •
*-wInGED, bn. snelvleugelig.
Swift, (soeïft), bw. (zeev.) sjorren; to - the bars, the
capstan, windboomen vastmaken, boonitbuw omnemen;
to - in the rigging, het want inzwichten; to - a mast,
een mast steunen, - versterken (niet touwen). *- ER,
('-ur), s. 1. (zeev.) touw over de windboomen van het
spil; 2. knoopspan, o.; 3. sloep - kabelaring, v.; 4. borg,
m. sjorring. V. -, bw. en ow. (zeev.) 1. uitbrengen (een
anker met takels enz.); 2. zwichten.
Swiftness, (soeïft' -nes), s. gmv. 1. snelheid, vlugheid,
radheid; 2. (zeev.) snelbezeildheid; 3. (fig.) vaardigheid,
vlugheid (van geest), v.
Swig, (soeïgh), s. 1. lange teug. slok, m.; 2. (soort) bier, o.;
3. (zeev.) talie, v. *-, bw. en ow. 1. gulzig drinken,
- slokken, - zuigen, bek' ren; to - af, met één teug
opdrinken: (zeev.) halen aan het midden van een touw
waarvan de beide einden vaststaan; 2. lubben.
Swill, (soeïl), s. 1. fiksche slok, borrel, m.; 2. (het).sterk
drinken, bekeren; 3. wasch-, vatenwater, o.; 4. (landb.)
spoeling, v.; 5. biezen korf, M. * -BF.LLIEO, bn. dikbuikig.
-BOUGH, s. 1. woekertak,m.; 2. nestkuikentje, o. * - BOWL,
*-POT, *-1.UB, C. 1. spoelkom, v. -vat, o.; 2. m. (fig.)
zuiplap, dronkaard, m.
Swill, (soeïl), bw. 1. borrelen, zuipen; 2. spoelen, wasschen, bevochtigen; 3. vullen, dronken maken; 4. to down, of, opslurpen, door de koel jagen; I -cd of the
potion. ik slurpte het drankje naar beneden. *-, ow.
dronken worden, bezopen zijn. *- ED, (soeïld), dw. bn.
1. gezopen enz.; zie SWILL; 2. dronken, bezopen. *- ER,
('-or), m. dronkaard, zuiplap, m. * - ING, dw. bn. zuipend enz.; - draught, bedwelmende drank. -, s. (het)
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zuipen enz.; zie SWILL, bw. en ow. -s, mv. spoelwater,
o. pooling, v.
Swim, (soeïm), S. 1. zwemblaas, v.; 2. (het) zwemmen.
Swim, ow. (onr. vt. swam, swung, vdw. swam), 1. zwemmen,,
drijven; a . mist came -ming over his sight, een nevel
verspreidde zich over zijne oogen; 2. overstroomd zijn,
onder (water) liggen; the meadows -, de graslanden
staan blank; the earth -s in resin, het aardrijk is overstroomd van regen; 3. (fig.) zich baden in (vreugde enz.);
4. - with, (fig.) meegaan (met den stroom enz.); 5.
(zeev.) liggen; to - by the head, by the stern, in zijn
kop -, in zijn gat liggen; 6. zachtkens glijden; 7. duizeIen; 8. (met bijwoorden ), to - across, dwars overzwem
to - away, heen -, wegzwemmen, - drijven; to --men;
down, af-, naar beneden zwemmen, - drijven; to - in,
in -, naar binnen zwemmen; to - out, naar buiten
zwemmen; to - over, overzwemmen; to - up, opzwemmen.
Swim, (soeïm), bw. 1. overzwemmen, doorwaden; 2. doen
zwemmen; 3. afspoelen (lichtere deelen),wasschen.*- MER,
(-ur), m. v. zwemmer, m. -ster, v. -s, mv. 1. zwem
(vogels), m. mv.; 2. (veearts.) gal (ziekte), v. -voetn
Swimming, (soeïm'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. 1. zwem
glijdend, glad, zacht; 3. licht, gemakkelijk;.-mendz.;2
4. gelukkig, naar wensch. -, s. 1. (het) zwemmen ; 2.
zwemkunst; 3. duizeling, v. 5 -BLADDER, s. zwemblaas
(der visschen), v. * -GIRDLE, S. zwemgordel, m. * - MARK,
S. (zeev.) waterlijn, v.* -PAWS, S. mv. zwemvoeten.m.mv.
*- PLACE, S. zwemplaats, V. *-,SCHOOL, s. zwemschool, v.
*-TUB, S. kuipje, tobbetje, o.
Swindle, (soeïn'-dl), s. zwendelarij, v. *-, bw., - out
of, be-, uitzwendelen, uitnollen, bedriegen; he has
been -d out of his money, men heeft hem zijn geld uit gezwendeld; he has -d me, hij heeft mij bezwendeld.
*-D, dw. bn. uitgezwendeld. *-R. ('-ur),.m. v. zwendelaar, m. -ster, v. *-IsY, ('-e-ri), s. (-ies), zwendelarij, v.
*-inG, dw. bn. bezwendelend. -, s. 1. (li t) bezwendelen; 2. oplichterij, oplichting, escroquerie, v.
Swine, (soes j n), s. (ook mv.) zwijn, varken, o.; to cast
pearls before -, parelen voor de zwijnen werpen. *-,
bn. zwijnsachtig. *-BRI An, S. (plant.) truffel, aardnoot,
V. * -CASE, 5 -COAT, * -CRUE, * -HULL, * -STY, S. var kenskot, 0. * -CRESSES, S. mv. (plant.) varkenskruid, o.
*-Fisn, s. zeewolf, m. *-GRAss, S. lid-, knoopgras, o.
* -HERD, m. zwijnen -, varkenshoeder, m. 5 -LJKE, bn.
varkens -, zwijnsacli tig. *-OAT, s. (plant.) varkenshaver,
V. }'-PIPE, s. vijgebijter (vogel), m. kleine lijster,v.*-Pox,
*-Pocxs, s. mv. (gen.) waterpokken, v. mv. *-snouT, S.
varkenssnuit (ook plant.), v. *-'s succour. s. (plant.)
wilde suikerij, v. *-STONE, s. (dellst.) stinksteen, m.
0 -TRIS1LE, S. (plant.) varkensdistel, m.
Swing, (soeïng), S. 1. schommeling (van een uurwerk slinger), v.; 2. zwaai, m. zwenking; to walk with a -,
zwaaiend loopen; 3. (het) heen en veder wiegen; the
bells were at full --, de klokken luidden krachtig;
4. schop , schommel ; 5. beweegkracht ; 6. werp -,
slingerruimte, verheid, dracht, v.; to take a five bar
gate upon the -, over een boog niet vijf dwarsstangen
springen; 7. (fig.) invloed. m. werking; 8. vrije vlucht,
- vaart, v.; every use has his full -, ieder doet wat hij
wil; take thy -, geef er u met hartelust aan over; 9.
vrije richting, v.; 10. (fig.) brandstichter (naar dezen bij
een befaamden brandstichter), m. *_BLOCK, S.-namv
(zeev.) wortelblok, o. * -BRIDGE, s. gierbrug, v. *-GATE,
S. schuif- traliedeur, v. *-GLASS, s. draai - spiegel (op
schroeven), In. *-FLOW,*-PLOUGH, S. ploegzolder zonder
wielen, m. *-SAIL-BOOM, s. (zeev.) bakspier, v. *-TREE,
S. (wag.) evenaar, m. *-wHEEI,, S. (vuurw.) drijfrad, o.
Swing, (soeïng), ow. (onr. vt. en vdw. swunrq), 1. schommeien, slingeren, zweven; to - to the wind, in den
wind fladderen; a black doll swzsyng over the door, een
zwarte pop schommelde boven de deur heen en weder;
2. hangen; he will -, hij zal hangen; if I'm caught,
I shall -, word ik gepakt, dan hangen ze mij op; 3.
zwaaien (ook zeev.); to - head to wind, op den wind
zwaaien; to - with the tide, voor den stroom zwaaien;
to - foul, onklaar zwaaien; to - the yards, de raas
waaien; to - to the hawse, - to the anchor, optornen
voor het anker; let her - ! afvallen ! *-, bw. 1. slingeren,
doen zwaaien (heen en weder): to - the arms, met de
armen zwaaien; he -s his tail, hij slaat met den staart;
to - a sword, een degen zwaaien; to - about, om -,
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rondzwaaien, - wentelen; 2. stooten, schudden; 3. schom- Sword, (soe5ord), s. 1. degen, m. zwaard (ook fig.) o.;
melen.
Swinge, (soeïndsj), s. zwaai, M. * -BUCKLER, m groot
pochhans, m.
-sprek,
Swinge, (soeïndsj), bw. 1. afrossen, geeselen; 2. kastij
to - (f, uitkloppen (het huis enz ). *-D, ('-id),-den;3.
dw. bn. afgerost enz.; zie swIOGE, bw. *... ING, dw. bn.
afrossend. -, bn., -LY, bijw. verbazend. -, s. (het)
afrossen enz.; zie SWIrGE, bw.
Swingel, (soein'-gl), s. (landb.) riem van den dorschvlegel, m.
Swinger, (soeing'-ur), m. v. 1. zwaaier, slingeraar, -ster;
2. schommelaar, -ster, enz. m. v.; 3. groote forsche
kerel, sla-dood, m. *...InG, dw. bn. zwaaiend enz. -,
bn., -LY, bijes. zeer grof, sterk, geweldig. -, s. (het)
zwaaien enz.; (zeev.) zwaairuimte, v.
Swingle, (soeïng'-1). s. 1. spil, v. handvat, o.; 2. hennep
(werkt.), V . * -TREE, S. 1. handboom; 2. (wag.)-brak
evenaar; 3. ploegstok, m.
Swingle, (soeïng'-1), bw. (vlas, hennep) repelen, braken.
*-, ow. 1. hangen, zweven; 2. slingeren. *-D, ('-uld),
dw. bn. 1. gerepeld; 2. gehangen enz. *...ING, dw. bn.
1. repelend; 2. hangend enz. -, s. (het) (hennep)
repelen enz. -KnIFE, s. hennep -, vlasrepelaar (werkt.),
M. -TOW, S. vlas -, hennepbast, m.
Swinish, (soejn'-isj), bn.. 5 -LY, bijw. 1. van een varken,
varkens..., zwijns...; 2. (fig.) lomp, gemeen; the - mul
-tiude,mob
het grof gepeupel, 3. vuil, liederlijk.
Swink, (socïnk), S. harde arbeid, m. (het) zwangen. -,
ow. 1. hard werken, zwoegen, zich aftobben; 2. blokken.
*_, bw. afsloven, overwerken. 5 -ER, ('-ur), m. 1. zwoeger, tobber; 2. blokker, m.
Swipe, (soeajp), s. 1. bronzwengel; 2. trekboom; 3. wip
(eenei brug); 4. (mil.) granaat - mortier; 5. harde-balk
slag, bof, m. *- s, (soehjps), s. dun bier, o.
Swiple, (soebjpl), s. (landb.)riem(van den dorschvlegel),m.
Swipper, (soeïp'-ur), bn. vlug, snel.
Swiss, (cools), bn. Zwitserscll; - tea, (gen.) Zwitsersche
thee, v. falltrank, m. *-, m. v. 1. Zwitser, m. Zwitsersche
(vrouw), v.; 2. (hot) Zwitsersch (taal).
Switch, (soeïtsj), s. 1. dunne roede, garde; spitsroede, v.; 2. rijzweepje, o.; 3. geeselroede; 4. (spoorw.)
beweegbare rail, v. *--MAN, m. baanwachter, railschuiver, m. C-TAIL, S. lange -, dunne staart, m.
Switch, (sceïtsj), bw. met roeden slaan, geeselen. -,
ow. strompelen, langzaam stappen. *-EL, ('-il), s. water
met siroop (Noord - Amerika), o.
Switz, (soeïtz).s. Schwytz (Zwitserland, kanton en stad),o.
Switzer, (soeït'-zur), m. v. 1. Zwitser, m. Zwitsersche
(vrouw); 2. (oudt.) Zwitsersche garde, v. *-LAND, s.
(aardr.) Zwitserland, o.
Swivel, (soeïv'-ul), s. 1. (zeev.) wartel, m.; mooring-, ver
cable -s, kabelwartels; 2. draaibas, v.; 3. draai -tuiwerl;
spil, v.; 4. wervel, m. 5 -ct-LVERIN, S. (mil.)-ring,m.
veldslang op spil, v . * -DOLL, s. ledepop, v. *-EYED, bn.
scheel. *-GuN, S. draaibas, V. klein scheepskanon, o.
* -HOOK, s. 1. (zeev.) wartelhaak; 2. karabijnhaak, m.
*-LINK, s. 1. (werkt.) groot scharnier, o.; 2. (zeev.)
schalm met wartel. m . 5-PELLETS, s. mv. draairollen, v.
mv . * -SEAL, S. cylindervormig cachet, o.
Swivel , (soeï-vl), ow. op een spil draaien.
Swizzel, (soeïz'-ul), s. verhittende drank, in.
Swob , (soeöb), Zie SWAB. * -BER, ('-Ur), zie SWABBER.
*- BERS, s. mv. (kaarts.) vier kaarten in het whist (aas,
heer, vrouw en boer), v. mv.
Swoling, (soeo'-ling), s. hoef (bouwland, ongeveer 30 mor
-gen),v.
Swollen, (soeol'-un), SWOLN, (soeol'-n), dw. bn. gezwollen enz.; zie SWELL.
Sworn, (soeom), vt. zwom; zie swim.
Swoon, (swoen), s. bezwijming, onmacht, flauwte, v.
*-, ow. - away, bezwijmen, flauw -, in onmacht vallen.
* -ING, dw. bn. bezwijmend enz. -, S. (het) bezwijmen.
Swoop, (swoep), s. 1. (het) neerschieten (op); 2. slag,
aanval, greep, m.; at one fell -, met één fellen greep;
3. roof; -, (tw.) -! -1 flap! klets! *-, bw. 1. neer
(als van vogels); 2. bemeesteren, grijpen;-schietnop
to - up, weg -, heenvoeren, medesleepen; 3. down -.
verslinden. *-, ow. - along, deftig -, met afgemeten
stap loopen.
Swop, (soeöp), s. (gem.) ruil, m. *-, bw. ruilen. *_piG.
dw. bn. ruilend. -, -. (het) ruilen enz.

a two edged -, een tweesnijdend zwaard; tc-o handed-,
degen met dubbelen greep; unfleshed -, maagdelijke.
degen; broad -, slagzwaard; - in hand, met den degen
in de vuist; to put to the -, over de kling jagen; to
put up the -, den degen opsteken; to appeal to the -s,.
zijne toevlucht tot het zwaard nemen, een beroep op de
wapenen doen; to measure -s, degens kruisen; the - of
justice, het zwaard der gerechtigheid; spiritual -, het
geestelijke zwaard, de banvloek; 2. sabel, v. blank geweer, o. k; ing; 3. (fig.) vernieling, v. *- ARST, s. rechterarm, m. * --BAYONET, s. dolksabel, V . * -BEAHER, m.
zwaarddrager (die den lord-mayor bij optochten voorafgaat), M. *-BELT, s. degenriem, -hanger, M. * -BLADE,
s. degenkling, v. - lemmet, 0. 5 -CANE, s. degenstok, m.
*_ CUT L ER , m. zwaardveger, m. -Y, s. 1. zwaardvegerij,v.;
2. zwaardvegerswerk, o. *-FERN, s. (soort) varenkruid, o.
*-rIGHT, s. gevecht met den degen, o. *-sISn, S. zwaard
* -GIRDLE, s. degenhanger, -riem, m. *_GRASS,.-visch,m.
s. 1. zwaardielio, v.; 2. kalmus, M. * -HAND, S . rechterhand, v. *-HILT, s. degengevest, o. *-KBOT, s. degen
UI. *-LAW, 1. krijgsrecht; 2. (fig.) recht-kwast,bnd
van den sterkste, o. *-L IKE, bn. zwaard -, degen
krijgsman, soldaat, m..-vormig.*MAN,'salm
*-'s SHIP, s. schermkunst, v. *-I >LAYER, m..1. vechter;
2. schermer, m. *...SHAPED, bn. zwaardvormig. *-SUIT H,
m. degensmid. zwaardveger, m. *-STICK, s. degenstok. m.
Sworded, (soeöord'-id), bn. van een zwaard voorzien,
met eon zwaard omgord.
Sworder, ('-ur), m. 1. ruw soldaat, sabreur; 2. bandiet,
moordenaar, m.
Swordless, (soebord' -les), bn. zonder zwaard, zonder sabel.
Swore, (soetior), vt zwoer; zie SWEAR.
Sworn, (soe^irn), dw. bn. 1. gezworen enz.; zie swEAR;
- brothers, wapenbroeders; - friends, boezemvrienden; - enemy, gezworen vijand; - out, salmgezworen;.
3. beëedigd; - translator, beëedigd vertaler.
Swound, (soebund), ow. zie swooN enz.
Sworn, (soeum), vt. zwom. *-, dw. gezwommen enz.;
zie SWIM.
Swung, (soeiim), vt. slingerde. *-, dw. bn. geslingerd.
Syalite, (saj'-e-lajt), s. (plant.) lentetulp, v.
Syb, Sib, (sib), m. v. bloedverwant, in. -e, v.
Sybarite, (sib'-e-rajt), In. 1. (oudt.) inboorling van Sybans (Italië); 2. (fig.) zwelger, wellusteling, sybariet, in.
*,..Ic, (sib-e- rit'-ik) , -AL, ('-ul), bn. wellustig, sybarietitich.
Sycamine, (sik' -e-majn), *... AMORE, ('-e -mor), s. 1.
wilde -, Afrikaansche vijgeboom, m.; false -, valsche
ahornboom, waterwilg, m.; 2. moerbezievijg, v. *...^ rOTH,.
S. vijgeneter (insect), m.
Sycee, (si -sie), S. sycie (zek. Chineesch bolvormig fijn
zilveren muntje), v.
Sycite, (sis' -ajt), s. vijgesteen (soort vuursteen), m.
Sycoma, (si -koo'-me), s. (heelk.) vijg(vormig)gezwel, o.
5 -ICY, s. waarzeggerij uit vijgebladen, v.
Sycophancy, (sik' -o-fun -si), s. kruiperij, pluimstrijkerij, s.
...PI{AI\T, (-fuut), m . kruiper, pluimstrijker, flikflooier,
m. -, -IZE, ('-ajz), bw. kruipen, pluimstrijken, fikfooien. *...PHANTIC, (-pent -ik), bn., -AL, ('-ul), be.

pluimstrijkend, laag, kruipend; - plant, woekerplant, v.
*...PBANTRY, ('-fun -tri), s. gmv. pluimstrijkerij, flik
-floierj,v.
Sycosis, (si -ko'-zis), s. puisten -, v. mv. uitslag in het
aangezicht, m.
Sydnean, (Sid- ni' -un), bn . - earth. Sidneysche aarde.
Sydney, (sid' -ni), s. (aardr.) Sydney (Australië, SouthWales), o. *-covE, s. Sydneycove (Engelsche verban ningsplaats voor misdadigers).
Syenite, (saj'-un-ajt), s. (delfst.) groensteen, syeniet, m.
Syke, (sajk), s. kreek, v. beekje, o.
Syl, (sil), V. (vork.) Silvia (v. n.).
Syllabic, (sil- leb'-ik) , * -AL, ('-ul), bn., *-ALLY, (-e -li),
bijes. (taalk.) lettergrepig; bij -, naar lettergrepen.
*_ATIonT, (-ee'-sjun), s. vorming van -, indeeling naar
lettergrepen, v,
Syllable, (sil'- li -bl), s. 1. (taalk.) lettergreep, v.; 2. klein
deeltje; 3. oogenblik, o. *-, bw. 1. bij lettergrepen
spellen, - schrijven; 2. langzaam voordragen, - uiten.
Syllabub, (sil' - e - bub), s . Zie SILL ABUB.
Syllabus, (sil'-e-bus), s. 1. uittreksel, kort begrip, o.;
2. Syllabus (naam van zekere aanschrijving van Paus
Pius IX tot handhaving van zijn wereldlijk gezag), m.
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Syllepsis, (sil-lep'-sis), s. (mv. -ses), (red.) dubbel beteekenende wending, syllepsis, v.
Syllogism, (syl'-o-djism), s. (red.) sluitrede, v. syllogisme, m. *...GISTIC, (-djis'-tik), -AL, ('-ui), bn., -ALLY,
('-e-li ), bn. tot een sluitrede behoorend, bij wijze van
sluitrede, syllogistisch. *...GIZATION, (-dji-zee'-sjun), s.
redeneering door sluitredenen, v. *...GIZE, ('-djajz), ow.
sluitredenen maken, logisch redeneeren. -R, ((-ur), m.
sluitredenaar, die logisch redeneert, m. *...GIZING,
('-djajz-ing), dw. bn. sluitredenen makend.
Sylph, (suf) , * -ID, ('-id), v. (fab.) luchtnimf, sylphide,
v. * -LIKE, bn. als eens luchtnimf, sylphidisch.
Sylva, (sil'we), s. 1. liesdicht, o. ode; 2. verzameling -,
bloemlezing van gedichten, v.; 3. bosch-, woudgedicht, o.; 4. woudbooinen, m. mv. sylva (van een land), v.
Sylvan, (sil'-wun), bn. 1. boschrijk, woud...; 2. landelijk;
3. van zelf groeiend. *-, m. 1. (fab.) woud-, boschgod,
sater; 2. herder, landman, m.; 3. zie SILVAN.
m. woudmensch, wilde, m.
Sylvane, (sil'-wen), *... vANITE , ('-we-najt), s. (delfst.)
silvaan, tellurium (zek. steen), m.
Sylvate, (sil'-wet), s. (scheik.) sylvaat (harszuur met een
basis), o. *...vic, ('-wik) , - ACID, S. (scheik.) harszuur, o.
Sylvia, (sil'-wi-e), V. Sylvia (v. n.).
Symbol, (sim'-bol), s. 1. zinnebeeld, symbool; 2. ken-,
merkteeken; a trident is the - of Neptune, een drietand
is het kenteeken van Neptunus; 3. (fig.) zinnebeeldig
teeken, o.; a - of affection, een zinnebeeld van teederheld; the lion is the - of courage, de leeuw is het zinnabeeld van den moed; 4. geloofsbelijdenis, v. *-Ic,
(-bol'-ik), -AL, ( -nl), bn ., -ALLY, ('-i-ke-li), bijw. zinnebeeldig, symbolisch. *-Ics, (- bol'-iks), s. 1. kennis -,
leer der zinnobeelden; 2. wetenschap der godsdiensten,
V. *-Is31, s. (scheik.) aaneenhanging der doelen, v.
* -1ZATION, (-i-zee'-sjun), s. verzinnelijking, symbolische voorstelling, v. *-1zE, ('-ajz), ba. verzinnelijken.
-, ow. overeenkomen (met), gelijken (naar). -D, ('-ajzd),
dw. bn. verzinnelijkt enz . * -IZING, ('-ajz-ing), bn. 1. verzinnelijkend; 2. gelijkend (naar). *-OGY, (- bol'-o-dji), s.
gmv. wetenschap -, kennis der zinnabeelden, v.
Symmachus, (sim'-e-kus), m. Symmachus (m. n.).
Symmetral, (sim'-mi-trul), bn. 1. meetbaar; 2. vereenigbaar . * ...^ITETRIAN, ( -mi'-tri -un), * ...3IETRIST, ('- mi -trist),
m. kenner -, eerbiediger der gelijkmatigheid, symmetriSt, m. * ...METRICAL, (- met' rik-ul) , bn., - LY, ('-e-11),
bijw. gelijk-, evenmatig, symmetrisch. -NESS, S. gelijk -,
evenmatigheid, v. *...SIETRIZE, ('- mi-trajz), bw. gelijkmatig -, evenmatig maken. -D, ('-trajzd), ow. bn. evenmatig
gemaakt. ... ING, ('-trajz-ing), dw. bn. evenmatig makend.
Symmetry, (sim'-i-tri), s. (-ies), gelijk-, evenmatigheid,
symmetrie, v.; with -, symmetrisch.
Sympathetic, (sim-pe-thet'-ik) , * -AL, ('-nl), bn. *-ALLY,
('-e-li), bijw. 1. medegevoelend, deelnemend; 2. heimelijk -, onzichtbaar werkend; - nerve, (ontl.) sympathische
zenuw; gezichtszenuw. *-ALNESS, ('-ul-nes), s. gmv.
(het) medevoelen, (het) sympathetische.
Sympathize, (sim-pe-thajz),ow. 1. medegevoelen, -lijden;
2. eenstemmig denken (met), gewaarworden (voor), sympathiseeren. *-D, ('-thajzd), dw. bn. medegevoeld enz.
*... ING, ('-ajz-ing), dw. bn. medegevoelend enz.; a friend, een vriend met wien men (die met ons) een
denkt of gevoelt. -, bn. medelijdend, deel -stemig
- resignation, deelnemende gelatenheid.
-nemd;
Sympathy, (sim'-pe-thi), s. (-ies), 1. medegevoel, o. symgeheime
neiging
(tot),
v.;
pathie; 2. eenstemmigheid; 3.
4. (gen.) medelijden, o.; 5. geheime werking, v.
Symphonious, (sim-fo'-ni-us), bn. (muz.) welluidend,
harmonisch. *... PHONIST, ('-fo-nist), m. v. (muz.) schrijver -, schrijfster van symphonieën, m. v. 5 ...PHONIZE,
('-fo-naiz), ow. (muz.) eenstemmig -, welluidend zijn,
welklinken. *... PHONY, (' - fo - ni), s. ( - ies), (muz.) 1. sym phonie; 2. (oudt.) ouverture, v.
Symphysis, (sym'-fi -sis), s. 1. (ontl.) beenvoeging, v. beengewricht, o.; 2. (heelk.) samengroeiing, v.
Sympiesometer, (sim -pi -i- sum'- i -tur), s. simpiesometer,
(werktuig om de drukking van den dampkring te
meten), m.
Symploce, (sim'-ploos), s. 1. (taalk.) herhaling van één
woord aan het begin en het einde van een volzin, v.;
2. (plant.) kapsel -ring (in varenkruiden), m.
Symposiac, (sim - po' -zji-ek), bn. tot een gastmaal behoorend. *- MEETING, s. vrienden-maal, - gelag, o.

*-s, mv. 1. (het) platonische gastmaal; Plutarch's -,
Plutarchus, tafelgesprekken. *...sIARdH, ('-zji-aartsj), m.
gastheer, m. *...sluts, ('-zji-um), s. gastmaal, o.
Symptom, (simp'-turn), s. 1. kenteeken, -merk, o.; 2.
omstandigheid, v.; 3. ziekteteeken, o.; 4. mededeeling, v.
* -ATIC, (-met' -ik), -AL, ('- ui), bn ., -ALLY, ('-e -li), bijw.
kenteekenend, - merkend, symptomatisch. * --ATOLOGY,
(-me-tol'-o-dji), s. gmv. leer der ziekteteekens, symptomatologie, v.
Synaeresis, (sin- er'-i-zis), s. (taalk.) samentrekking van
twee lettergrepen tot een enkele, v. (als over, never tot
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eer, neer).
Synagogue, (sin'-e-ghog), s. Israelietische kerk, - kerkgemeente, synagoge, v. *... GOGICAL, (-gogh'-i-kul), bn.
tot de synagoge behoorend, synagogaal.
Synalepha, (sin-e- li'-fe), s. vereeniging van twee of
meer woorden tot één (als : country en man tot country-

man).
Synallagmatic, (sin-el-legh-met' -ik), bn. (recht.) wederzijds verbindend, synallagmatisch.
Synarchy,(syn'-ar-ki), s. gemeenschappelijke regeering,v.
*... ARTHROSIS, (-aar-thro'-zis), s. (ontl.) niet bewegende
beenvoeging, v. *...AXIS, (-eks'-is), s. godsdienstige bij
viering van het H. Avondmaal), v.-enkomst(iz.
Syncarpous, (sin-kaarp'-us), bn. volkomen vereenigd
(van vruchtdeelen). *... CATEGOREMETIC, (-ket-i-gho-rimet'-ik), s. (taalk.) woord dat niet alléén gebezigd kan
worden (b. v. een voorzetsel of voegwoord). *...CDONDROsis, (sin-kon dro'-zis), s. (ontl.) kraakbeenverbinding,
V. 5 ...CHRONAL, ('-kro-nul), *... CIRONICAL, (-kron'-ik-ul),
... CHR.ONOUS, ' kro-nus), bn., -LY, bijw. gelijktijdig,
synchronistisch. *... CHRONISM, (sin- kro-nism), s. gelijk
synchronisme, M. *... CHRONIST, ('-kro-niet),-tijdghe,o.
m. tijdgenoot, m. *... CHRONIZE, ('-kro-najz), ow. gelijktijdig bestaan, - voorvallen. *... CHRONIZATION , (-zee'-sjun),
s. gelijktijdigheid, v.
Synchysis, (sin'-ki-zis), s. woordverwarring, v. *.. CLINAL,
(-klaj'-nul), naar elkander benedenwaarts hellend,
- neigend.
Syncopate, (sin'-ko-pet), bw. 1. (taalk.) in het midden
verkorten (als : I'll voor I will enz.); 2. (muz.) verplaatsen (do maat). *-, ow. (gen.) bezwijmen, in onmacht
vallen. *-D, ('-id), dw. bn. verkort; verplaatst; bezwijmd. *... ING, dw. bn. verkortend enz. -, s. (het)
verkorten enz.; zie SYNCOPATE . *... ION, (-pee'-sjun), s. 1.
(taalk.) woordverkorting (in het midden); 2. (muz.)
maat-, toonverplaatsing, v.
Syncope, (sin -kop), *... Copy, ('-kop-i), s. 1. (gen.) bezwijming, flauwte, onmacht, v.; 2. zie SYNCOPATION .
*...IST, ('-ist), m. woorden-verkorter, m. *... IZE, ('-ajz),

zie SYNCOPATE.

Syncratism, (sin'-kre-tism), s. mede-, gelijktijdige heer
CRET ISv, ('-kri-tism), s. geloofsvereeni--schapij,v.*
ging, v. (het)doen overeenstemmen van tegenovergestelde
begrippen, syncretisme, o. *...CRETIST, m. geloofsvereeniger, syncretist, m. *... CRETIST IC, (-tist' -ik), bn. geloofsvereenigend, syncretistisch.
Syndactyl, (sin-dek'-til), s. vogel met doorloopende
voetvliezen, m. *...DES^iosIs, ( - dis - mo' - zis), s. (ontl.)
beenderen-verbinding, v.
Syndic, (sin'-dik), m. 1. gemachtigde; 2. beheerder, bestuurder, syndicus; 3. (recht ) boedelbeheerder (in een
failliete massa), curator, m. * -AL, ('-ul), bn. tot den
syndicus behoorend . * -ATE, ('-et), s. raad -, m. vereeniging van syndici, v.; syndicaat, o. -, bw. richten,terechtstellen.
Syndrome, (sin'- drom), 5 ...Y, S. (-les), samenwerking, v.
samenloop, m,
Synecdoche, (sin-ek'-do-ki), *...my, s. (-ies), begripsomzetting, v. (als: zeilen voor schepen, de mensch voor het
menschdona enz.). *... ICAL, (-dok'-ik-ul), bn., -LY, ('-e-li),
bij w. synecdochisch.
Synechia, (sin- i'-ki-e), s. (gen.) ziekelijke samenhechting
van den oogappelboog met het horenvlies, synechia, v.
Synecphonesis, (sin-ek-fo-ni'-zis), s. (taalk.) samentrekking van twee lettergrepen tot één, v.
Synepy, (sin'-i-pi), s. woorden-inlassching bij aanhalingen, v.
Synergetic, (sin-ur-djet'-ik), *...GISTIC, (djist' -ik), bn.
samenwerkend. *... GIST, ('-djist), m. (godg.) voorstander
der leer van den medewerkenden wil des menschen in
de genade Gods, synorgist, m.

SYN. - TAB.

SYN. - TAB.

Syngenese, (sin'- dj i-niez), *...N ESIA, (-ni'-zj i-e), s. (plant.)
plantsoort met vereenigde stampertjes en zaadzakjes,
syngenesia, V. *...NESIAN, (-ni'-zji-un), bn. tot de syngenesia behoorend.
Syngraph, (sin'-ghref), s. (recht.) gemeenschappelijke
onderteekening, V.
Synizesis, (sin- i-zi'-zis),s. (gen.) oogappel-verduistering,v.
Synneurozis, (sin-njoe-ro'-zis), s. (ontl.) beenvoeging
door banden, v.
Synoeha, (sin'-o-ke), *...us, s. (gen.) zuiver aanhoudende
koorts, v.
Synod, (sin'-od), s. (godg.) 1. kerkvergadering (inz. der
gereformeerden), synode, v.; 2. (sterr.) ontmoeting der
hemellichamen, conjunctie, v. *— AL, ('-od-ul), s. (oudt.)
geschenk, gift (bij een bezoek van den bisschop), o. v.
-, * - IAL, (-1-nl). * - IC, ('-ik), * -- ICAL, ('-ik-ul), bn.,
*— ICALLY, ('-ik-e-li), bijw. 1. tot eerre kerkvergadering
behoorend, synodaal; 2. (sterr.) synodaal.
Synomosy, (sin- om' -o-zi), s. (ies), broederschap, verbroedering (onder eede), v.
Synonym, (sin'-o-nim), s. (mv. synonyma), gelijkbeteekenend woord (als : bravery en courage), o. *— AL,( -on'-i-mul),
bn., —LY, ('-e-li), bn. (taalk.) gelijkbeteekenend,synoniem.
* -IST, (-on'-i-mist), in. verklaarder -, verzamelaar van
synonima, m. *— Izz, ('-ajz), bw. synonima bezigen.°—ous,
('-us), bn., —LY, bijw. gelijkbeteekenond, zinverwant.
*—Y. s. gmv. zinverwantschap, synonimie, v.
Synopsis, (sin-op'-sis), s. (mv. synopses), (red.) overzicht, o,
synopsis, v. *...OFTiC, (- op -tik), —AL, (- ui), bn., - ALLY,
('-e-li),bijw.tabellarisch,bij wijze van overzicht,synoptisch.
Synovia, (sin-o'- wi-e), *...ovY, (sin'-o-wi), s. (ontl.) gewrichts-, ledevocht, 0. * ...oVIAL, (- o'-wi-nl), bn., - GLANDS,
(ontl.) gewrichtsklieren.
Syntactic, (sin-tek'-tik), * -- AL, ('-ul), bn., —LY, ('-eli),
bij w. (taalk.) woordvoegend, syntactisch.
Syntagma, (sid'-tegh-me), s. geregel t stelsel, o. stelsel
-matige
volgorde, v.
Syntax, (sin'.teks), *—ls, s. (taalk.) woordvoeging,
-schikking, syntaxis, v. *—, m. (fig.) schoolmeester,
Schoolvos, m.
Synteresis, (sin-ti-ri'-zis), s. (mv. -ses), s. wroeging, v.
naberouw, o. *...azsic, (-res'ik), bn. 1. wroegend;
2. de gezondheid bevorderend.
Syntetic, (sin-tet'-ik), s. (gen.) aan tering lijdend, tering
*...TExIS, (teks'-is), s. vergevorderde tering, v.-achtig.
Synthesis, (sin'-thi-zis), s. samenvoeging, verbinding, v.
5 ...THETIC, (-thet'-ik), -Al., ('-ul), bn., -ALLY, ('-e-li),
bijw. samenvoegend, verbindend. *...THETIZE, ('-thi-tajz),
bw. regelmatig -, stelselmatig verbinden.
Syntomy, (sin'-to-mi), s. gmv. kortheid, beknoptheid, v.
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Syntonie, (- ton'-ik), bn. (muz.) scherp, krachtig.
Syphilis, (sif'-i -lis), s. gmv. (gen.) venusziekte, v.; zie
op SI...
Syphon, (saj'-fun), s. pijp, buis, v.
Syracuse, (sir'-e-kjoez), s. (oude aardr.) Syracusa.
(Sicilië, thans Siragossa), o. *— cu5AN, bn. Syracusaansch. —, m. v. Syracuser, Syracusaan, m. Syracusaansche (vrouw).
Syren, zie SIREN.
Syria, (sir'-i-e), s. (aardr.) Syrië (Azië), o. *— N, ('-un),
*—c, ('-ek), bn. Syrisch; — mallow, Syrische populier
(boom); — marum, (plant.) kattekruid; — rue, wilde
ruite. —, m. v. 1. Syriër, m. Syrische (vrouw): 2. (het)
Syrisch (taal). °— visai, ('-sism), * -NIS1VI, ('-nism), s.
Syrische spraakwending, v. Syrisch woord, o. Syrisch
taaleigen, 0.
Syringa, (si-rin'-ghe), s. (plant.) jasmijn, sering, v.
Syringe, (sir'-indsj), s. spuit, v. * —, bw. inspuiten, bespuiten. *— D, dw. bn. ingespoten.
Syringotomy, (sir-in-ghut'-o -mi), s. (heelk.) fistel- snede,
-operatie, v.*...GOTON, ('-ghut -un), s. fistelmes, -lancet, o.
Syrinx, (sir-inks), v. herdersfluit, v.
Syrma, (sur'-Ine), s. lang (tooneel)klecd, o.
Syrt, (surt), *— Is, ('-is), s. (zeev.) zandbank, ondiepte, v.
Syrup, zie SIRUP.
Syssarcosis, (sis-sar-ko'-zis), s. (ontl.) beenvoeging door
spieren, v.
Systasis, (sis'-te-zis), s. (w. g.) samenstel, bestaan, o.
System, (sis'-tem), s. 1. stelsel, samenstel, o.; 2. opeenvolging, rangorde, v. *- -TAKER, *_SI0 GER, m. stel
theoreticus, m.
-selmakr,
Systematic, (sis-tem-et' -ik), *— AL, ('-ul), brr., *—AI,LY,
('-e-li), bijw. stelselmatig, systematisch.
Systematist, (sis'- tem-e-tist), *...ATIZER, ('-etajz-ur),
*...TIER, ('-ajz-ur), m. stelselmaker, voorstander van stel
stelsel -sel,m.*ATIZE('tajz).,-bn
rangschikken, onder -, tot een stelsel brengen,-matig
systematiseeren. * -D, ('-ajzd), dw. brr. stelselmatig gerangschikt. *...ING, dw. bn. stelselmatig rangschikkend.
*...RATION, S. stelselmatige rangschikking, v.
Systole, *...Y, (sis'-tool), s. ( taalk.) 1. samentrekking,
verkorting van een verlengden klank; 2. (ontl.) grootste
toenadering van hart en slagaderen (b) den bloedsoinloop), v. *...ic, brr. (taalk.) samentrekkend.
Systyle, (sis'- tiel), s. (bk.) zuilen-tusschenruimte (van
tweemaal de middellijn der zuil), v.
Sythe, zie SCYTHE.
Syzygy, (sis'-i-dji), s. (sterr.) tijdstip van nieuwe of
volle maan (waarop zon, maan en aarde in bijna gelijke
lijn staan), o.

T.
rok, maliënkolder, m. *— ER, (-ur), m. 1. wapenrokT, (ti), s. twintigste letter van het Engelsch alphabet en
drager, -heraut; 2. meester in de vrije kunsten (aan de
medeklinker, v.; T. als getalmerk, 160; T-bandage,
hoogeschool van Oxford), m.
(heelk.) T-verband; T-mine, (vest.) klaverblad-mijn
(met twee kamers); double T. mijn met vier kamers; Tabaret, (teb'-e-ret), s. (kh.) meubeldamast, -satijn, o.
1-square, liniaal ; (timm.) T-hoek ; to a —, op een. Tabasheer, (teb-e-sjier'), s. bamboessap, o.
haar (gelijkend), volkomen; that suits me to a —, dat Tabbied, (teb'-bid), dw. bn. gewaterd, moiré.
lijkt me uitstekend; T. (tacet), stilte; (tenor), bovenstem; Tabbinet, (teb'-i-net), s. (kh.) tabinet; zie TABBY, S.
(Thomas), Thomas; (trillo), triller; (tun), ton; (tutto), Tabby, (teb'-i), bn. 1. gewaterd, moiré; 2. gevlekt, bont,
geschakeerd, gestreept. *—, s. (kh.) 1. gewaterde -,
geheel; (tutti), (muz.) allen; t', th', (the), de; t' (to), te;
moiré-zijde, v. zijden gaas, o. zilvertaf, v.; 2. (vork.)
't (it), het; t. a. (their account), hunne rekening; Tab.,
Tabitha (v. n.); 3. oude vrijster, v. *—CAT, s. getijgerde
(tabula), tafel ; T. B. (treasury-bill), schatkist-biljet ; Th.
kat, v. * —LIKE, bn. gewaterd, gestreept, als moiré.
(theology), godgeleerdheid; 17to. (Phonies), Thomas; tho'
(though), ofschoon, toch; tiro' (through), door; 'till (until), Tabby, (teb'-i), bw. schakeeren, wateren,moireeren.*-1NG,
dw. bn. schakeerend.
tot dat; Tim. (Timothy), Timotheus; t. o. (turnover), omme,
zie om, keer om, tournoz s'il vows plait; To, Tob, (Tobias), Tabefaction, (teb-i-fek'-sjun), s. (gen.) vermagering,
uittering, v.
Tobias; t'other (the other), de andere; te. (to be transypo„ed), transportveren; (truss), ophalen; (trillo), triller; Tabefied, (teb'-i-fajd), dw. afgeteerd. *...ric. bn. afterend, vermagerend. *...FY, ('-faj), ow. vermageren,
tee. (tierce), derde deel van een (mijn)pijp ; 'twixt,
afteren.
(betwixt), tusschen; T. T. (totus tuns), geheel de uwe.
Tab, (teb), s. 1. schoenriempje, o.; 2. veter, m.; 3. haakje o.; Tabellion, (te-bel'-jun), m. (oudt.) schoutsklerk, griffier, m.
4. kom, schaal, v.
Tabard, (teb'-urd), s. 1. tabbaard, m. tuniek, v.; 2. wapen- Taberd, (teb'- urd), zie TABARD.
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'Tabernacle, (teb'-ur- ni-kl), s. 1. (Bijb.) tabernakel, m.
bondskist, tent, v.; 2. (r. k.) tabernakel, m. sacramentskastje, o.; 3. (fig.) verblijf, heiligdom, o. *-, ow. wonen,
verblijf houden, zijne tenten opslaan. *-, bw. bewaren,
nederleggen. *...MACULAR, ( -nek' joe -lur), bn. getralied;
- work, traliewerk.
I abes, (tee' -bis), s. (gen.) uittering, v. *... BETIC, (-bet' -ik),
bn. teringachtig. *...BID, (teb'-id), bn. uitgeteerd. -NESS,
5 ...BITUDE, ('-i-tjoed), S. tering, v.
Tablature, (teb'-le-tjoer), s. 1. muur-, zolder-schildering; 2. (muz.) voorstelling der tonen door teekens;
3. (ontl.) verdeeling (van den schedel), tablatuur, v.
`Table, (tee'-bl), s. 1. tafel, v. card -, speeltafoltje;dininy -,
eettafel ; telescope dining -, tafel met schuifbladen,
- met inlegbladen ; library -, tafel op drie ponten;
corner -, hoektafeltje; stomme knecht; pembroke -,
afslag - tafel; head, bottom of the -, hoogar-, lagereinde van de tafel ; to lay out a -, to spread a -,
een tafel dekken; to set at -, aan tafel zetten ; to
sit at -, aan tafel zitten, aanzitten; to set down at -,
zich aan tafel zetten, aan tafel gaan; to serve -s, aan tafel
bedienen ; to clear the -, de tafel afnemen; to lay upon
the -, ter tafel brengen (in eene vergadering); the holy -,
het heilige avondmaal; 2. (fig.) tafel, v. de aanzittenden, m.
mv.; his toast was cheered by the wlro^e -, zijn toost
werd duor de gan: the tafel toegejuicht; 3. disch, m. spijzen,
V. mv.; he keeps a good -, hij houdt een goede tafel, maakt
goede sier; 4. tabel, lijst, v. register, o. tafel, v. staat, m.;
- of contents, inhoudstafel; - of interest, intresttabel; - of
the difference of latitude and departure, (zeev.) streek
time -, lijst van vertrekuren; 5. tarief, o.; the-tafel;
twelve -s, de twaalf (wets)tafelen (bij de Romeinen);
6. schilderij, v.; 7. (ontl.) handpalm; 8. (brug)val, m.;
- 9. vlak, facet (van een diamant); 10. perspectiefvlak, o.;
11. (sterr.) catalogus, m.; 12. brandoffer-altaar; 13.
(drukk.) fondament, o.; 14. cirkolronde glas-tafel, v.;
15. (bk.) veld, o.; raked -, gegroefd veld (aan eene zuil);
- 16. (ontl.) hersen- scheidingswand, m.*-s, (mv.) triktrak -,
damspol, o.; to play at -, dammen; the - are turned,
(spr.) de hekken zijn verhangen; to turn the - upon a
,person, (fig.) iemand den bal terugkaatsen, met gelijke
munt betalen. * -BASKET, s. tafelmandje, -korfje, o.
*- BED, S. tafel tot bed dienend, v. *-BEER, s. tafel
* -BELL, S. tafelechel, -bel, V. *-BOOK, S. 1.-bier,o.
zakboekje; 2. beursboekje, o.*-BUTTS, s. mV. tafelbladen,
0. mV. * -CLIFT, * -ROCK, s. (zoev .) tafelrots, v . * -CLOCK,
-s. 1. tafel- horloge, o.; 2. pendule, v. *-CLOTH, S.
tafellaken, o. *-covER. s, tafelkleed, o . * -DIAMOND, S .
(jute.) tafelsteen, platte diamant, m. * -DRAWER, s.
tafellade, v. *-F ASTENERS, s. mv tafel(schuif)latten, v.
mv . * -FORK, S. tafelvork, V. * -FRUIT, s . tafel -, dessert-ooft, o . *- KNIFE, S. tafelmes, o. * -LAND, s . (aardr.) tafel -,
bergvlakte, v. tafelberg, m. *-LINEN, s. (kh.) tafellinnen,
-goed, o . * -MAN, S. 1. (schaak) stuk, o.; 2. (dam)schijf,
V. * -MAT, S. tafelmatje, 0. * -MONEY , S. tafelgeld (inz.
voor &fpieieren), o . * -MOVING, V . tafeldans, M. *-PLATE,
- s. 1. tafelzilver; 2. soepbord, o . * -BENTS, S. mv. jaar
belasting voor de tafel der bisschoppen (in-lijksche
Eng.), V . * -RUBY, s. (juw.) tafel-robijn, m. *-SALT, S.
tafel -, fi jn zout, o. *-SHORE, s. (zeev.) vlakke kust v.
*-spooN, s. eet -, soeplepel, m . * -STEEL, S. slijpstaal,
0. *-TALK, s. tafelgesprek, o. *-TOPS, S. mv. tafelbladen,
0. mv . * -TURNING, S. tafeldans, M. *-SPAR, s. tafel
*- WARE, S. tafel-, dischgereedschap, o.-spath,o.
*- WHEEL , s. (zeev.) vaststaand voorrad, o.
Table, (tee'-bl), ow. tafelen, doorgaans (ergens) eten.
*-, bw. 1. spijzen, laten eten (aan tafel); 2. tabellarisch
opmaken, - opteekenen, catalogiseeren; 3. (timm.) neuten
lasschee; 4. invatten. *-D, ('-buld), dw. bil. getafeld
enz.; zie TABLE, ow. en bw. *-R. ('-blur), m. v. kost
-ster, v. * -ING, dw. bn. tafelend enz. -,-ganer,m.
s. 1. (het) tafelen enz.; zie T ABLE, ow.; 2. tabellarische
rangschikking; 3. (timm.) neuten, v. mv. lassching,
lascll, v.; - of the sails, (zeev.) verdubbeling van de zeilen.
Taboo, (te-boe'), s. priesterban, - banvloek (in Australië),
m. t-, bw. verbieden, ontzeggen (het gebruik van iets).
*-ED, (-hoed'), dw. }fin. verboden.
`Tabor, Tabour, (tee'-bur), s. 1. handtrommel, tamboerijn, v.; pipe and -, trommel en fluit; 2. (Bijb.)
Tabor (berg in Palestina). *-, bw. trommelen, roffelen.
*-En, ('-bord), dw. bn. getromrneld. *-ER, ('ur), m. v.
1. trommelaar, -ster; 2. tamboerijnspeler, - speelster n1.,
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V. *-ET, (teb'-e-ret), s. 1. handtrommeltj e, tamboerij ntj e ;
2. stoeltje. zeteltje (zonder leuning), zitbankje, o.;
3. (kh.) zek. grove wollen stof (voor vrouwenrokken), v.
-INE, ('-ion), `-IN, ('-in), S . tamboerijn, V. -ITE,

(tee'-bur-ajt), s. Taboriet (naam van zekere Boheeu sehe
hervormers in de 15e eeuw), m.
Tabrere, (teb'-reei), m. trommelaar, m.
Tabret, (teb' -rit), s. handtrommel, v.
Tabular, (teb' joe -lur), bn. 1. vlak, plat, tafelvormig;
2. in bladen, bladerig; 3. tabellarisch; 4. vierkant, geruit, met vakken . * -SPAR, s. (delfst.) tafelspaat', o.
Tabulate, (teb' joe -let), bw. 1. tafelen, tafelwerk maken;
2. vlak slijpen; -d diamond, tafelsteen (diamant); 3. tot -,
in tabellen brengen, catalogiseeren. *-D, ('-id), dw.bn.getafeld enz.*... ING, dw.bn. tafelend enz.-,s.(het)tafelen enz.
Tacamahaca (tek-e-me- hee' -ke), s. 1. (plant.) z wam houtboom, m.; 2. hars, o.
Taee, (tee'-tsji), tw. (muz.) zwijg! stil! *...CET, ('-sit), S.
pauzeering, rust, v.
Tache, (te'-sj), S. haakje, o. lis, lus, v. knoopje, o.
Tachometer, (te-kom'-i-tur), s. (werkt.) gezwindlleids-,
snelheidsmeter, m.
Tachydromian, (tek -i-dro -mi-un), s. 1. (soort) pluvier,
duiker (vogel),m.; 2. (soort) pad, v.*... GRAPHIC, (ghref'-ik),
-AL, ('-ul), bn. tot de snelschrijf kunst behoorend.
*... GRAPHY, (ghref'-i), s. snelschrijfkunst, v.
Tacit , (tes'-it), bn., *-LY, bijw. stilzwijgend, geheim,
stil . * -NESS , s. (het) stilzwijgende. *-URN, ('-urn), bn.,
-LY, bijw. zwijgend, in zich zelven gekeerd; William
the -, Willem de Zwijger. *-ITY, (-turn'- i -ti), s. gmv.
stilzwijgendheid, v. (het) zwijgen.
Tack, (tek), s. 1. vlek; 2. (landb.) droogplank (voor
haar);; 3. (recht.) pacht, v.; - of land, landpacht;4. stift, v.
(tapijt)spijkertje, o.; 5. nagel, m. haakje, o.; 6. (zeev.)
hals, boeg, m.; to sail - for -, dwars van elkander
zeilen; good -, goede slagboeg; on the port -, met
bakboordshalzen toe; to get aboard the -, den hals toehalen; lee -, lijhals; to hold -, goed aan den wind
houden; to shift the -, hals opsteken; up -s and streets!
steek op halzen! to change the -, over stag gaan;
7. getouw, o.; - of the jib, uithaler; 8. windslag, m.;
9. aanhangsel, bijvoegsel,o.;10. droogplank (voor kaas,) v.
-BLOCK, S. halsblok, o. -BOOM, -PIH:cr:, s. 1. h alsklamp; 2. botteloef, nl . *-HOLE, s. gat waardoor de
hals binnen boord komt, o . * -TEND, S . valreepsknoop, m.
* -TACKLE, s. halstalie, V. *-wIND, s. bakstagwind, m.
Tack, (tek), bw. 1. aanhechten, vaststeken; 2. vastspijkeren, - nagelen; 3. samennaaien, rijgen 4. samenplakken, (ook fig.) samenflansen, aanzetten ; that is the
moral you - to the play, dat is de zedeleer welke gij in
het stuk weeft. *-, ow. 1. (zeev.) wonden; to -about,
over den anderen boeg gaan; (fig.) het over een
anderen boeg wenden; the chase had - cd, liet gejaagde
schip had gewend; 2. bij den wind zeilen; to - back,
bijdraaien; to - close a board, de halzen goed toezetten:
to - in a ship's wake, in het kielwater van een ander
schip wenden; to - in succession, door den contra- marsah
wenden. *-En, ('-id), dw. bn. aangehecht enz.

('-ur), m. V. 1. die aanhecht, vastmaakt enz. samen
-ster euz. m., v. 5 -ET, ('-it), s. nageltje, spijkertje,-voegr,
0. * -ING, dw. bii. 1. aanhechtend enz.; 2. (zeev.)
wendend enz. -, s. 1. (het) aanhechten; 2. (het) wenden enz. - to windward, (het) opwerken.
Tack' e, (tek'-ul), s. 1. katrol, windas; 2. gereedschap,
tuig, o.;,ishing -, vischtuig; 3. zaken, v. mv. voorwerpen;
4. wapenen, o. mv.; 5. (zeev.) takel, m. talie, v.; hook -,
haaktalie, v.; truss -, rakketalie; - with a tie, takel werk, talie op een mantel; vang -, geerd- talie. *-BLOCK,
s. talieblok, 0 . * -FALL *- ROPE, s. (zeev.) looper, m.
*-HOOK, s. taliehaak, m., * -PENDENT, s. (zeev.) hanger,
schinkel, m.
Tackle, (tek'-ul), 1. vasthechten. -binden; 2. voorspannen (paarden), 3. vatten, pakken. *-D, ('-uld). dw. be.
vastgehecht enz.; zie TACKL E, bw. *...ING, dw. bn. vasthechtend enz. -, s. 1. (het) vasthechten enz.; zie
TACKLE, bw.; `i. paardentuig; 3. (zeev.) touwwerk, o.
takelage, v.
Tacksman, (teks'-men), m. pachter, m.
Tact, (tekt), s. 1. gevoel (zintuig); 2. begrip -, besef
van welvoeglijkheid, tact, o.
Tactic, (tek' -tik), *_L, ('-ul), bn., *-ALLY, ('-e -li), bijw.
1. (mil.) tactisch, krijgswetensehappolijk. *-a, mv. 1.
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krijgswetenschap, tactiek, v.; naval -, zee -tactiek;
military -, krijgsbewegingen; 2. kunst van de vervaardi-
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Tailless, (teel'-les), bn. zonder staart, staartloos.
Tailor, (tee'-lur), m. kleermaker, kleedormaker, snijder,
ging der krijgstuigen. *...TICIAN, (-tisj'-un), m. krijgsm. * -BIRD, S. kleermaker (vogel), m. *-Ess, (' -os), v.
kundige, tacticus, m. *...TILE, (' -til), bn. voel -, tast
kleermaakster (van manskleederen), v.
(ook fig.)....TILITY, (- til' - i -ti), s. gmv. voel -, tast--bar Tailor, (tee'-lur), ow. kleermaken, het snijdersambacht
baarhe i d, v. *...TION, ('- sjun), s. 1. (het) voelen, tasten.
uitoefenen, * - ING, dw. bn. kleermakend. -, S. (het)
rl'aetless, (tekt' -les), bn. zonder beleid, zonder tact,
kleermaken, kleermakerij, v.
onverstandig.
Tailzie, (teel'-zie), s. (recht.) wederrechtelijke stoornis
'factual, (tekt' -joe -ul), bn. tot het gevoel (zintuig) bevan erfrecht, v.
hoorend.
Taint, (toent), s. 1. vlek, v. smet, m.; 2. bederf, o. beTadorna, (te-dur'-ne), s. kruisbek (vogel), m.
smetting; 3. tint, v. toets, m. schakeering, v.; 4. (fig.)
Tadpole, (ted'-pool), s. kikvorschjong, o.
zweem, m.; 5. mijt, v. worm, m. kleine roode spin, v.;
Taedium, (ti'-di-um), S. Zie TEDIUM.
6. pestilential -, (soort) pestziekte. * -, bn. van misdrijf
Tael, (teel), s. tael (zek.Chineesche munt = f4 Ned. ruim).
overtuigd. 5 -FREE, 5 -LESS, bn. onbesmet, onbevlekt
Ta'en, (teen), zie TAKEN.
(ook fig.). 5 -woatir, s. mijt, v.
Taenia, (ti'- ni -e), s. 1. (gen.) lintworm; 2. (bk.) plat snij Taint, (teem), bw. 1. bederven; the meat is -ed, het
-werk,plat
lijstwerk, o.
vleesch is bedorven; 2. - with, bes me tten, verpesten;
Tafelspath, (tef'-il-spath), s. (delfst.) tafelspaatli, o.
3. (fig.) bevlekken, bezwalken; to be -ed by a disgrace,
Taff, (tof), m. verk. Theophilus (m. n.).
getroffen zijn door een ongenade; 4. overtreden, ver
Taférel, (taf'-ril), (TAFFAREL, TAFFRAIL, TAFFREL), S.
bedorven raken, bederven; 2. (fig.)-krachten.*,ow1
(zeev.) 1. hakkebord, wapenbord; 2. loopwerk (tegen den
zich bevlekken, zich bezoedelen; I cannot - with fear,
spiegel), o.
(Shale.) ik wil mij niet door vrees schandvlekken. *-ED,
TalIeta, (tef'- i-te), *...TY, ('-ti), s. taf, v. moiré (zijde), o.
('-id), dw. bn. bedorven enz.; zie TAINT, bw. en ow.
Taffy, (tef' -i), s. gmv. borstplaatje (suiker), o.
* -ING, dw. bn. bedervend enz. -, s. (het) bederven
Tafia, (tef' -i -e), s. taffia (soort gemeene rum), v.
enz. * -- URE, ('jeer), S. Zie TARNT, S.
¶I'ag, (tegh), s. 1. nestel, m.; 2. stiftje, o.; 3. rijgnaald, v.; Tajaco, (te -jee' -ko), TAJASSU, (to j es'-soe), s. pekari
4. gemeen volk, gespuis, o.; 5. lompheid, v.; 6. stuivertje (Mexikaansch varken), m.
wisselen (kinderspel); 7. schaap van het eerste jaar, o. Take, (teek), bw. (onr. vt. took, vdw. taken), 1. nemen,
*-RkG, s. (Shale.) gespuis, janhagol, o.; - and bobtail,
vatten, grijpen, bemeesteren; he took a new book, hij
jan rap en zijn maat. *-scORE, s. (veearts.) schuappoknam een ander boek; be sure to - only one, pas op -,
ken (onder den staart), v. mv. *-TAILS, s. mv. rooddraag zorg er slechts één te nemen; - my arm, neem
staartjes (soort wormpjes tot hengelen dienstig), o. mv.
mijnen arm; to - arms, de wapenen opvatten; to - a
`Tag, (tegh), bw. 1. rijgen (met een nestel); 2. van een
hand at whist, de whistkaart opnemen; to - a hit at
nestel voorzien; 3. - with, (fig.) verzellen (met), begebackyrcrnmon, een partij triktrak spelen; to - a stick to
leiden (door); -yed with rhyme, met rijmpjes doora person, iem. met den stok slaan; to - a knock, veehweven; - point, nestelstift ; - lace, nestelbeslag, o.;
ten; to - a turn, (fig.) eene wending nemen; to - to
4. (fig.) samenhechten, - flansen. *- GED, ('-ghid ► , dw. bn.
heart, ter harte nemen; to - upon one's self to, het op
1. van een nestel voorzien; to •- after one, iem. na
zich durven nemen te; I - it upon myself, upon my
loopels; 2. (fig.) verzeld enz. *_GER, ('-ghur), m. v. naauthority, ik neem het op mij; to - upon one's self a
looper, m. - loopster, v. flikflooier, m. * - GING, (-ghing',
punishment. zich eene straf op den hals halen; to this
dw. bn. van een nestel voorziend enz.; zie TAG, bw.
end he took unto himself for a wife a buxom heiress, te
Taglia, ('tel'-ja), s. werkt.) hijsehtoestel m. 0 -coTIAN,
dien einde nam hij zich een vette erfdochter tot vrouw;
(-ko'-sjun), bn. (heelk.) tot de kunst valsche neuzen
to -- to fight, de vlucht nemen; - it coolly, neem de zaak
te maken behoorend (naar Tagliacozzi).
bedaard op; to - ose by the hand, iem. bij de hand
Tagus, (tee'-ghus), s. Tuag (rivier), us.
vatten; to - in one's arias, in do armen nemen; to Tahiti, (te hi'-ti), s. (aardr.) Taïti 0taheite, o.
gun (stof, in hand, het geweer -, den stok grijpen;
Tail, (teel), S. 1. staart, m.; to turn - to, het hazenpad
to - hold of, aanvatten, vastgrijpen; to - a city, Bene
kiezen voor; overloopen naar; I cannot make head
stad bemeesteren; to - an army, een leger gevangen
or - of it, ik kan er geen kop of staart aan vinden,
nemen; to be taken prisoner, (krijgs)gevangen gemaakt
ik weet niet wat er mede te doen; - of a storm, (zeev.)
worden; to - possession. bezit nemen; to - the bull by
staart van een bui ; -s of a top -staff, handboom;
the horns, (spr.) den os bij de horens vatten; - this book
2. steel, m. einde; 3. (wag.) achterstel, o.; 4. ploeg
home, neem dit boek mede naar huis; he took the pipe
rokpand, o.; 6. (haar)vlecht, v.; two flaxen-star,m.;5
from (out) of his mouth, hij nam zijne pijp uit den
-s, twee afhangende blonde haarvlechten ; 7. puardemond; - your legs off the rails of the chair, neem uwe
staart (van een pacha); 8. (komeet)staart, m.; 9. (stoomw.)
beenen van de sporten van don stoel; charity 'taken in
.steel (eener klep); 10. unster (eener weegschaal); 11.
its largest extent, de liefdadigheid in baron ruimsten zin
(zeev.) pointed -, kattestaart; rat's -. rattestaart (kleine
genomen; to - revenge, wraak nemen; to - at the word,
randvijl); 12. (recht.) vervanging. substitutie, v.; estate
bij het woord nemen, - houden; to - the mould, den
in -, gesubstitueerd goed; 13. (plant.) katje, o.; zaad
afaruk nemen (van); to - mortgage, (recht.) hypotheek -,
bloem (van het hert); 15. keer -stel;14.(wap)
schepenkennis nemen; to - a bad habit, een slechte
(eenar munt); 16. benedendeur (eener sluis), v.-zijde
gewoonte aannemen; to - the saints to witness, de hei
*- BLOCK, s. (zeev.) staartblok, o.; lasting of a -, staart
getuigen nemen; to - a bearing, (zoev.) een-ligento
*_BOARD, S. 1. (muz.) spaarhouder, kam. m.; 2.-touw.
peiling nemen; to - an obserration of the sun, zons(wag.) achterplank, v. * -CARRIER, m. 1. sleepdrager;
hoogte nemen; to - the size, (werkt.) de afmetingen ne
2. (fig.) pluimstrijker; flikflooier, m. *- coMB, *--TOUPEE,
to - orders. zich tot priester laten wijden, in-men(va);
8. stoelkam, m. *- PIECE, s. 1. (drukk.) slot- vignet,
den geestelijken stand treden; to - measures, maat
lampje, o.; 2. (muz.) toets (aan het orgel), v.; 3. (muz.)
nemen; to - care of, zorg dragen voor: 2. koopent-regln
houtje om de snaren (eener viool enz.) er aan vast te
to - one's six penny worth, voor zijn geld koopen; 3.
maken, o. * - PIPE, S. (stoomw.) schuurbuis,v. * - POINTED,
huwen; to - a wife, eene vrouw nemen; 4. innemen
bn. (plant.) gestaart. *-RACE, *-wATER, S. (mol.) weg (medicijnen), drinken (wijn enz.); to - wine with, klinken
stroomend water, o. *- Rahn, s. 1. (zeev.) staarttouw;
met; 5. gebruiken; to - the waters, do waterkuur onder
2. (stoomw.) sleeptouw, o. *-- TACKLE, S. staarttalie, v.
to - lunch„ zijn tweede ontbijt nuttigen; to - an-gan;
*- TRTOIMER, S. (bk.) steekbalk, m. *_vALVE, S. (stoomes,)
early dinner, vroeg ('s middags) eten; to - meat for
snuif-, blaasklep, v. *-vieF, S. staartschroef, v.
breakfast, met vleesch ontbijten; to - the liberty, de
Tail, (teel), bes. aan -, bij den staart trekken; to - in,
vrijheid nemen; to - the will for the deed, den wil
(bk.) mot een eind in den muur bevestigen. inlaten.
voor do daad nemen; to - a good deal of snuff ? stork
* -9GE, ('-idSj), S. Zie TALLTAGE. * --FD, (teeld), des. bn.
snuiven; 6. inslaan (een straat, een weg, - ook fig.); let
aan den staart getrokken. -, bn. gestaart; - wasp,
the law - its course, het recht moet zijnen loop hebben;
staart -, houtwesp. *_J\, s. (mets.) kraagsteen, m.
to - one's course, zijnen loop -, zijne roeping volgen;
*-s, mv. kaf, o.
the stagy took his way towards the river, het hert richtte
T isle, (teel), S. (leenr.) klein gedeelte van een erfgold
zich naar de rivier; 7. doen (een stap, eene wandeling,
dat steeds aan liet eerste leen gehecht blijft, o.
een toertje, een sprong); to - a little nap, een uiltje
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knappen; - a siesta, een middagslaapje doen; 8. opnemen (den voorraad); 9. maken (een inventaris, een
lijst); 10. to - pains, zich moeite geven; I have taken
pains for, ik heb mij de moeite gegeven om; 11. to heed, op zijne hoede zijn; 12. to - notice, opletten, opmerken; he took not the least notice of the compliment,
hij sloeg geen de minste acht op het compliment; 13.
to - time, zich den tijd nemen, geen haast maken;
- your time, neem u den tijd; 14. to - aim, mikken,
zijn wit kiezen; he took a deadly arm at, hij mikte
doodslijk op; 15. to - effect, raken, het doel treffen;
16. to - place, geschieden, gebeuren, voorvallen;
17. to - measure, de maat nemen; (fig.) beoordeelen;
18. opvatten (vrees, angst); 19. to - huff, zich beleedigd
vinden; 20. to - breath, adem halen, scheppen; to courage, heart, moed scheppen; 21. to - leave, afscheid nemen; when she dies her spirit will - its smiling
leave, als zij sterft, zal haar geest ons nog een liefderijk
vaarwel wenken; to - French leave, een Fransch compliment maken, heengaan zonder afscheid nemen; (fig.)
met de noorderzon verhuizen; to - farewell, vaarwel
zeggen; 22. to - no thought for to morrow, niet aan den
dag van morgen denken; 23. to - one's chance, kans
loopen, zijn geluk afwachten; to - one's turn, zijne beurt
waarnemen; to - one's eases, het zich gemakkelijk
maken; to - one's fill, zich den buik volop eten; to one's fling, zijne vaart nemen, (fig.) zijne gal uitspuwen;
you must - your cue from your company, gij moet u naar
het gezelschap regelen; 24. to - an oath, een eed doen,
zweren; I'll - my oath you were staring at the girls,
ik zou er een eed op willen doen, gij zaagt naar de
meisjes; to - one's departure, heengaan, vertrekken;
25. to - one with the other, (fig.) beide dooreenslaan;
to - the good with the bad, de goeden en slechten door
elkander nemen; to - for better or worse, voetstoots
nemen; - him for all in all, neem hem hoe hij ook zij;
26. innemen (een zetel); to - the chair, het voorzitterschap waarnemen; to - the lead, zich aan het hoofd plaatsen; de eereplaats bekleeden; to - the upper hand, aan
de rechterzijde gaan; 27. to - the trouble of, zich de
moeite geven van; 28. to - the alarm, zich ongerust
maken; (mil.) onraad bespeuren; 29, to - the part of,
partij trekken voor; 30. to - the law of, in rechten ver
to - the fruit of, (fig.) de vruchten plukken-volgen;31.
van; 32. to - a. look at, to - a glimpse of, een blik
werpen op, - naar; to - a last glimpse of the setting sun,
een laatsten blik op de ondergaande zon werpen; to a view of, onderzoeken, nazien; Sam look a birds eye view of the bar, Sam hechtte zijn vorschend oog op de
advocaten ; 33. to - an objection, eene tegenwerping
maken; 34. to - advantage of, voordeel trekken van;
to - at disadvantage, in een kwaad daglicht zien; 35.
to be taken to pieces, in alle bijzonderheden beschouwen,
uiteenzetten ; to be taken in the shoot, in den aanleg
worden beschouwd; 36. I would - the world to a chapon
of Maine, ik zou om de gansche wereld tegen een kapoen
van Maine durven wedden (dat); 37. to - horse, te
paard stijgen; to - wing, heervliegen; to - fire, in
brand vliegen; to - water, in zee steken; 38. to -- the
world easy, zich weinig om de wereld (om het leven)
bekommeren; to - a peg lower, (spr.) zijnen toon wat
lager stemmen; 39. to be taken in the act, op heeterdaad betrapt worden; to be taken in execution, gegijzeld
worden; I shall be taken for one man, wat mij betreft,
ik word gevangen genomen; 40. bevangen (door de vorst,
door ziekte enz.); to - cold, koude vatten; to - the
measles, de mazelen krijgen; 41. waarnemen, gebruik
maken van (de gelegenheid enz.); to - a pliant hour,
een gunstig oogenblik waarnemen; to - time by the
forelock, (spr.) de gelegenheid bij de haren grijpen;
to - the wrong sow by the ear, (spr.) het paard achter
den wagen spannen; 42. bespreken (eene plaats), af huren
(een rijtuig enz.), huren (een bediende); to - by the
month, by the year, bij de maand -, bij het jaar huren;
43. geleiden, brengen, medenemen; I'll - you home,
ik zal u naar huis brengen ; to - to church, naar de
kerk geleiden; (fig.) huwen; she -s him to walk with her,
zij neemt hem mede uit wandelen; - the child to your
bed. leg het kind in uw bed; 44. - from, out of,
trekken, halen (uit) ; 45. - to, brengen (aan) ; to upstairs, naar boven brengen, - dragen; when he departed
he took a man's life with him, bij zijn verscheiden kon
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men terecht zeggen : een man ging ons verloren ; 46•
- from, weg -, ontnemen, halen (uit); - your hands
from your pockets, haal uwe handen uit den zak ; 47.
- off, afwenden (de ooges); this took him of his legs,
dit deed hem omvallen; 48. wegsleepen (door den dood);
49. - from, onttrekken (aan), wegnemen (van); 50. (rek.)
aftrekken; 51. overvallen; to -- one of one's guard, iem.
onverwachts overvallen ; to be taken ill, ziek worden
to be taken faint, in zwijm vallen; 52. verleiden, bekoren,
betooveren, innemen; he is taken with her, hij is ver
haar; 1 was quite taken with the man, de man-liefdop
wist mij geheel voor zich in te nemen; 53. begrijpen,
beseffen, vatten; you - me ? gij begrijpt mij ? - me
right, begrijp mij wel; 54. to - satisfaction for, voldoe ning eischen (wegens); 55. - at, vestigen (den blik op);
56. vragen (om raad), raadplegen: 57. scheppen (ver
troost enz.); 58. regelen (naar); the courtiers took-mak,
'the color of their sentiments front him, de hovelingen
regelden hunne gevoelens naar de zijnen; 59. bereiken,
treffen (de gelijkenis enz.); 60. -from, ontvangen, aan
; - from ml- the same horse that, daar hebt gij-nem
van mij hetzelfde paard dat; - what you can get, neem
wat gij krijgen kunt; - my word for it, geloof mij op
het woord; if you will know the worst, - it, zoo gij dan
het ergste wilt weten, luister ! - our sad farewell!
hoor ons droevig vaarwel ! to - evidence, getuigenis
aanhooren, - afnemen; - the lady's observation, hoor
naar de verklaring der dame; to - bail, borg aannemen;
his discharge was duly taken, zijne invrijheidsstelling
werd behoorlijk verkregen; to - advice, naar raad luis
to - the hint, de bedoeling vatten; to - in good-tern;
part, goed opnemen; to - ill, kwalijk nemen; to - it
very kind of, het zeer lief (vriendelijk) vinden van ;
I - it a littte unkindly, ik ben niet zeer tevreden (dat);
to - a form, an impression, eene gedaante -, een indruk
aannemen; to - a wager, een weddenschap aangaan;
to - odds, the odds, wedden (een geringen inleg tegen
een grooteren); to - two to one, twee tegen een wedden,
- houden: three to four on N. 5T ! taken, drie tegen

vier op (voor) N. N. ! het gaat ; 61. doen (een keus);

I will - you to we for a people, (Bijb.) u zal ik tot mijn
volk kiezen; 62. - into, toelaten, opnemen (onder, in);
to be taken into the confidence of, tot het vertrouwen
worden toegelaten van; to be -n into partnership, als deelgenoot worden toegelaten; to - a fancy, in de gedachte
krijgen; to - a dislike to, afkeer opvatten van; to - it
in one's head, (fig.) het in het hoofd krijgen (om); 63.

ondergaan (een verhoor enz.), ondervinden, krijgen;
stellen (belang in); to - a fancy to, genegenheid opvatten voor; he will - an affront from no man, hij zal
van niemand eene l)eleediging dulden; cannot you - a
jest ? verstaat gij geen scherts ? to - the consequence, de
gevolgen ondergaan; to - the blame, do berisping ver
to - pride, hoogmoedig worden; to - great-duren;
contentment, zeer veel tevredenheid ondervinden; to shame to one's self, voor zich zelven zich schamen; 64. ver
houden; we - it,for granted, wij houden-onderstl,
het als aangemomen; his aim was, I- it, zijn doel was,
this I - to be the man's motive,
als
ik
vermoed;
zoo
dit houd ik voor 's mans beweegreden; I took the parcel
to be a large fiddle, ik hield het er voor dat het pak
een groote viool inhield; I took them to be of the stag
kind, ik vermoedde dat zij tot het hertengeslacht behoorden; I took him to be the eldest, ik hield hem voor
den oudsten; 65. - for, beschouwen (als), houden (voor);
he is still the modest man I took him for, hij is nog altijd
de bescheiden man waar ik hem voor hield; do you me for a cannibal ? houdt gij mij voor een kannibaal?
to - for virtue, voor deugd houden; it is so, - it altogether, alles wel beschouwd, dan is het zoo; 66. eischen,
vorderen; it -s so much cloth to make a coat, zoo veel
laken is voor een rok noodig; it -s but little to, weinig
is er noodig om; me thinks it would - them all to pray,
mij dunkt het is genoeg om hen allen aan het bidden
te krijgen; it will not - long to read the will, het lezen
van liet testament zal weinig tijd vereischen; 67. (zeev.)
to - hold, aanhouden (een touw enz.); to - and leave, beter
zeilen dan een ander schip, achter zich laten, voorbij zei
- a plan, een opneming doen; to - post, post vatten;-len;to
to - ship, scheep gaan, zich inschepen, embarkeeren;
68. (roet bijwoorden), to be taken aback, onvoorziens
overvallen worden, onthutst zijn ; to - about, rond-
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leiden, omvatten, in de armen drukken; to - again,
terugnemen, wedervatt-en, terugbrengen, -leiden; to along, medenerven, -voeren; to - away, weg-, mede-

nemen; wegtrekken; ontnemen; afzien van, wegcijferen;

away, uit den weg gaan, heengaan; what -s
to --- one's selfaway,
him away ? waarom verwijdert hij zich ? - away the
table, ruim (de tafel) af; to - back, terug-, hernemen;

hervatten, terugvoeren, achteruit zetten, terugbrengen;
to - down, af-, wegnemen; naar beneden brengen,
- voeren, - leiden; brengen langs, - tot; omwerpen, afbreken, omverhalen; (fig.) vernederen,verlagen;innemen,
op-, afslikken; opschrijven, ten papiere brengen;
zich (op eens anderen plaats) zetten; to - in, naar binnen nemen, bergen, opnemen; binnen brengen;bevatten;
to - in to nurse, voor -, tot min nemen; to - in to board,
in den kost nemen; horses taken in to bait, hier stalt
men paarden; to - in, inschrijven (op), geabonneerd
zijn; inhalen (voorraad); nuttigen; gebruiken (zijn rantsoen enz.); aannemen (het brood, de melk enz.); omheinen,
omtuinen, begrenzen, beperken; vernauwen, inhalen
(een naad enz.); bevatten, opnemen, (ook fig.) begrijpen;
vatten, grijpen; foppen, beetnemen, er laten in loopen;
the knowing ones were taken in, de bedriegers werden
bedrogen; to - in, innemen, bemeesteren; (zeev.) bergen
(een zeil); inhalen (touwen); laden (een schip); to - off,
afnemen (den hoed enz.); afwenden (de oogera enz.);
uittrekken (een kleed enz.); wegnemen, afslijpen (den
draad); aflichten (een masker); medenemen; to - one's
self off, heengaan, zich verwijderen; to - o f, knopen,
nemen (van de markt); innemen, opslikken; opdrinken;
afsnijden, afhouwen, afhakken; verzwakken, ontzenuwen; afschaffen, vernietigen, onderdrukken; wegrukken,
afmaaien; to - from, ontvreemden, ontfutselen, ontnemen; (teek.)afnemen,kopiëeren,namaken;(zeev.)uitnemen
(keggen enz.); to - off the asris, (stoomw.) loskloppen;
to - of the barb, de braam afnemen; to - out, uitnemen;
mede uit (in de open lucht) nemen; gaan wandelen
met; he took me out hunting with hint, hij nam mij mede
uit jagen; to - out, uithalen (de beurs enz.); uitvegen,
wegnemen (vlekken enz.); uitrukken, uittrekken (een
tand enz.); afscheiden; uitzoeken; in ruil nemen;
namaken; tot model kiezen; krijgen, bezorgen; to - out
a patent, octrooi nemen (op); to - out a summons, a
writ, een dagvaarding -, een rechterlijk bevel laten afgeven; to - out the winding, (zeev.) vlak hameren, den
wolf uithameren; to - up, opnemen; opvatten; aanvangen; onderhanden nemen; van het spit -, van het vuur
nemen; oprichten; to - up the cudgels, (fig.) den handschoen oprapen, partij trekken (voor): to - up, oplichten;
terugtrekken; naar boven nemen, - brengen; opdienen,
opdisschen; brengen (naar); pakken, grijpen, aanhouden;
knopen, krijgen; benen (van); beginnen; aannemen,
laten halen, zoeken; berispen; aan het woord houden;
vervolgen, voortzetten; herhalen; bezetten, bewonen;
vervullen (eene plaats), zich vestigen; innemen (ruimte);
op zich nemen, zich belasten met: aanleggen;
aannemen, omhelzen (een beroep); opvatten (eene gedachte); bemeesteren; bekleeden; heffen (belasting enz.);
(heelk.) onderbinden (eene ader); verbinden; (kh.) afdoen, betalen (een wissel enz.); opnemen (gelden enz.).
Take, (teek), ow. 1. gaan, zich begeven, inslaan; he had
taken to his hammock, hij had zich in zijne hangmat
gelegd; 2. - to, wijken (naar), zich verschuilen; 3.
- after, gelijken (naar); my boy -s after his father,
mijn zoon gelijkt eenigszins naar zijnen vader; whom can
he - after? op wien hij wel gelijken zou ? 4. - after,
navolgen; 5. - on, zich laten doorgaan (voor); 6. - to, zijne
toevlucht nemen tot; 7. - to, zich toeleggen op; to - to
books, zich aan de studie wijden; he took to bad habits. hij
nam slechte gewoonten aan; he has taken to drinking, hij
heeft zich aan den drank overgegeven; they have taken
to their own hair, zij dragen hun eigen haar (geen pruik);
to - to flight, op de vlucht gaan; to - to one's
heels, het hazenpad kiezen; 8. - to, in vriendschap -,
liefde opvatten (voor); the girls don't - to me, de meisjes
houden niet van mij; 9. smaak vinden (in); 10.
slagen, opnemen; bevallen (aan); 11. (gen.) vatten (van
ingeënte pokken); 12. betooveren; 13. (met bijwoorden), to - in with, zich hechten aan; to - off,
verdwijnen, weggenomen kunnen worden; to - on,
driftig worden; zich bedroeven, jammeren; zich uitgeven (voor); to - up, veranderen, zich verbeteren,
f
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to - zip with, zich bevredigen niet, berusten in; zich
hechten aan; bezoeken.
Takeable, (teek'-i-bl), bn. 1. neembaar; 2. aannemelijk;
3. begrijpelijk, te vatten.
Take in, (teek-in'), S. 1. bedrog, o. fopperij, v.; downright -, volslagen bedrog; 2. m. bedrieger, beetnemer;
comedians are takes in, comedianten zijn beetnemers.
Taken, (teek'-un), dw. bn. genomen enz.; zie TAKE, bw.
en ow.; to be - aback, (zeev.) den wind onder de lij
inkrijgen; to be - ill, ziek worden. ...KER, ('-ur), m. v.
1. nemer, m. neemster, v.; snuff -, snuiver, m. snuifster, v.; 2. veroveraar, bemeesteraar, m.; 3. (kh.)
kooper, afnemer, klant, m.; - of « bill, wisselnemer,
remittent; - on bottomry, bodemerijnemer; 4. (zeev.)
kaper, opbi•enger (van een schip); 5. aannemer, m.
Taking, (teek'-ing), dw. bn., *- LY, bijes. nemend enz. *-,
s. 1. (het) nemen enz.; zie TAKE, bw. en ow.; 2. (zeév.) - a
turn, een slag nemen van een end touw; 3. leave -, (het)
afscheid nemen; 4. inneming, verovering; 5. (visch-)
vangst, v.; fish of foreign -, visch uit vreemde stroomen; 6. verlegenheid, ontroering, v. *- NESS, ('-ingnes), s. bekoorlijkheid, innemendheid, v.
Talapoin, (tel'-e-pojn), s. 1. talapoïn (zwartneuzige
aap); 2. m. Birmansche -, Siameesche priester, m.
Talbot, (tel'-but), s. (jag.) hazenwind-, jachthond, m.
Talboy, (tel'-boj). s. groote ladekast, chiffonnière, v.
Talc, Talk, (tolk), s. (delfst.) talk, v. 0 -ITS;, ('-ajt), s.
talkaarde, v. *-oss, ('-nos), *-cars, ('-us), °_Y, (' -i), bn.
1. talkachtig; 2. talkhoudend. * -SLATE, S. talklei, v.
Tale, (teel), s. 1. geschiedenis, v. verhaal, o.; that tells
its own -, dat spreekt van zelf; gray - draws to an
end, mijn verhaal spoedt ten einde; 2. roman, m. ver
v.; - of a hub, sprookje van moeder-hal,o.nve
de gans; to tell a -, een sprookje vertellen; to tell -s
out of school, uit de school klappen; 3. fabel, v. praatje, o.
logen; 4. rekening, v.; 5. getal, cijfer, o.; by -, stukswijze. * -BEARER, m. v. 1. praatjes-verteller, -ster,
klikspaan; 2. aanbrenger, -ster, m. v. 5 - BEARING, bra.
praatjes-vertellend, aanbrengend. -, s. (het) aanbrengen, klikken; praatjes, o. mv. *- STAKER, m. v. laste
-ster; aanbrenger, -ster, m. v. ° -TELLER, m. v.1. ver -ra,
verteller, -ster (van geschiedenisjes, van sprookjes):-haler,
2. aanbrenger, -ster, m. v.
Tale, (teel), ow. (w. g.) sprookjes vertellen.
Taled, (tel'-id). s. taleth, schouderkleed (der Israelieten
bij hunne godsdienstoefeningen), o.
Talent, (tel'-ent), s. 1. gave, v. talent, o.; to have a of painting, de gave der schilderkunst bezitten; 2. bekwaamheid, kunde, v.; 3. aanleg, m.; 4. (oudt.) talent (bij
de Grieken : zeker gewicht = 28 kilogr., als munt
bij de Hebreeuwen: als gewicht = 45-warde=f30(x;
kilogr., als muntwaarde = f 3750 ruim); 5. (spr.) a heart
content is a great -, tevredenheid gaat boven alles.
a-En, ('-id), bn. begaafd, vol talenten.
Tales, (tee'-lis), m. mv. (recht.) plaatsvervangende gezworenen, m. mv.
Talion, (tee'-li-un), s. (Bij b.) wet der wedervergelding, v.
(oog voor oog, tand voor tand enz.).
Taliped, (tel'-i-ped), s. (gen.) klompvoet (zek. gebrek), m.
Talisman, (tel'-is-men), m. beschermpenning, talisman,
m. *- Ic, (-men'-ik), 0 -ICAL, ('-ik-ul), bn. beschermend,
tooverkrachtig. 5 -IST, (tel'-is-men-ist), m. v. toovenaar,
-ster, vervaardiger -, -ster van toovermiddelen, ni. v.
Talk, (taak), s. 1. gesprek, onderhoud; 2. gepraat, o.;
there was mucli - of, er werd veel gesproken van; 3.
onderwerp -, o. stof van gesprek, v.; they have been the
- of the whole neighborhood, zij waren het praatje
der gansche buurt; what delight to be their - ! welk een
genoegen hun tot stof te dienen ! 4. gerucht, o.; there was
a - about, er werd gesproken van, er was sprake van;
I hear a - of, ik hoor spreken van; 5. gebabbel, gesnater, o.; the small - of the place, buurt -, dorpspraatjes; idle
ijdel gesnap; he is all -, hij is een
babbelaar; 6. zie TALC. *-, ow. 1. - to, praten, spreken;
to - one's self, in zich zelven spreken; to - big, to large, grootspreken, snoeven; to make one - small, iem.
den toon lager doen stemmen, iem. liet Fransch praten verloeren; to be -eel to, aangesproken worden; to - at
one, iem. zijdelings bekladden; 2. - with, about, over,
zich onderhouden, spreken (met, over) : ave - ed the
whole night thcougli, wij brachten den nacht niet praten
-,

door; wwwliatare youu -io ' about :' over wat praat gij? waarover
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hebt gij het? to be -ed about, of, besproken worden; there
was an embassy -cd of, er werd van een gezantschap
gesproken; 3. - of, vermelden; 4. babbelen, snappen; 5.
- to, vermanen, berispen; 6. - away, on, doorpraten,
doorbabbelen. *-, bw. 1. spreken, praten; to - English,
Engelsch spreken; don't - nonsense, praat geen gekheid;
2. voortbrengen (door praten); he would - you blind,
hij zou u gek praten; 3. (met bijwoorden en voorzetsels),
to - away, verpraten (den tijd enz.); to - down, overpraten, overschreeuwen; pal zetten; to - into, overreden, overhalen; brengen (tot); he -ed himself into
a great heat, hij praatte zich zelven warm; he -ed
himself into companionship, hij wist zich door zijn praten
gezellig te maken; to - out, overreden; to - out of,
uitpraten, afbrengen van; to - one's self out of breath,
zich buiten adem praten; to - out of, aftroggelen (door
woorden); uitbabbelen; napraten; to - over, opstoken,
aanhitsen; behandelen, bespreken; terugkomen (op); to up, (fig.) aanzetten, opwinden. *-ATIVE, ('-e-tiv), bn.,
-LY, bijw. praatzuchtig, praatziek, babbelachtig. -NESS,
S. gmv. praatzucht, babbelachtigheid, v. »- ED, ('-id),
dw. bn. gepraat enz.; zie TALK, OW. en bw. *- ER, ('-ur),
m. v. 1. prater, praatster, babbelaar, -ster; greet -s
are the least doers, (spr.) blaffers zijn geen bijters; 2.
babbelaar, -ster; 3. zwetser, snapper, -ster, m. v. *- ING,
dw. bn. pratend enz. -, s. 1. (het) praten enz.; zie
TALK, ow. en bw.; 2. gesprek, onderhoud; 3. praatje;
4. gezwets, o. snoeverij, v. *- woRTHY, bijw. wel waard
dat men er van spreekt.
Tall, (taol), bn., u -Y, (' -i), bijw. 1. lang, groot; to grow -,
lang -, groot worden; - and thin, lang en smal; bring
word how - she is, kom mij zeggen hoe lang zij is;
2. hoog, rechtstandig, steil (van boomen enz.); 3. (Shak.)
moedig, dapper.
Tallage, *...IAGE (tel'-idsj), s. belasting (inz. op inkomsten
van land enz.),v.*-, bw. belasten.*-ABLE:,bn.belastbaar.
Tallied, (tel'-id), dw. bn. gekeept enz.. zie TALLY, bw.
...ER, ('-ur), m. 1. inkeper; 2. die op het korf hout verkoopt, In.; Zie TALLY, S.
Tallness, (taol'-nes), 1. lengte, grootte; 2. hoogte, steilte,v.
Tallow, (tal'-o), S. 1. talk, v. vet, smeer, o.; coat of -,
(zeev.) smeersel (voor de huid van een schip); rendercd -, gesmolten talk; mineral -, mountain -, bergtalk, talksteen; 2. vet, glasschuim, 0. * --CANDLE, S.
smeerkaars, v. *- CHANDLER, m. kaarsenmaker, m.
* -CATCH, *-KEECH, s. vetklomp, -koek, m. * - COPPER,
s. talkpar., v. *-cuP, s. 1. vetkuip, v.; 2. (stoomw.)
vetpotje, 0. * -FACED, bn. bleek -, geel van aangezicht,
nitgevast. *-GRAVES, S. mv. kanen, V. mv. * -PnESS,
s. talkpers, V. *-TRADE, s. talkhandel, m. *- TREE, S.
smeerboom, m.
Tallow, (tal'-o), bw. 1. insmeren (met vet), vetten; 2.
kaarsen maken. *- ED, ('-id), dw. bn. ingesmeerd enz.
*_ ER , ('- sir), s. (landb.) mestbeest, -dier (dat goed vet
wordt), o. * -ING, dw. bn. insmerend. -, s. (het)
insmeren enz *-isn, ('-isj), bn. vettig, talkachtig.
*-Y, (' -i), bn. 1. vet, van vet; 2. vettig; 3. (fig.) geel
a - complexion, een geelachtige huid.
-achtig;
Tally, (tel'-i), s. 1. keep, kerf, snede, v.; 2. kerf hout, o.;
3. (fig.) tegenhanger, m. bijkomend iets, o. weerga, v.
*-MAN. m. 1. die naar het kerf hout verkoopt; 2. die op
de week verkoopt; 3. kramer, uitstaller, m. *-snop, s.
winkel waar op de week (tegen woekerwinst) wordt verkocht, m. *- TRADE. S. handel -, verkoop op de week, m.
Tally, (tel'-i), bw. 1. kerven; 2. op het kerf hout -, op de
week verkoopen; 3. pas maken; 4. (zeey.) schoten der
onderzeilen aanhalen; to - away, met geschut neer
- with, overeenkomen, passen (bij);-schietn.*,ow
to - at basset, bank in het bassetspel houden. *- HO!
tw. (jag.) hola! -, ow. to -, (jag.) opjagen (door geschreeuw). *- ING, dw. bn. 1. kervend; 2. op de week
verkoopend enz.
Talmud, (tel'-mud), s. talmud, m. *- Ic, (-mud'-ik),
-AL, ('-ul), talmudisch. *- IST, ('-mud-ist), m. tal
kenner -, beoefenaar van den talmud, m.-mudist,
*_ISTIC, (-ist'-ik) bn. talmudisch.
Talon, (tel' -un), s. 1. klauw (van een roofvogel), m.;
2. (vest.) glooiing, v. talud, o.; 3. (bk.) kornis, v.; 4.
talon (bewijs tot vernieuwing van coupons), m.
Tal.pa, (tel'-pe), s. 1. (heelk.) hoofdgezwel, o.; 2. mol, v.
Talus, (tee'-lus), s. 1. (vest. en bk.) glooiing, schuinte,
helling, v. talud, o.
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Tamable, (teem'-i-bl), bn. 1. tembaar, bedwingbaar; 2.

tam te maken, te temmen. -Naas, s. 1. tembaarheid, v.

Tamarack, (tem'-e-rek), s. tamarak (Amerikaansche

leeuwerik), m.

Tamarin, (tem'-e-rin), m. ooraap, m.
Tamarind, (tem'-e-rind), * - TREE, s. tamarinde (vrucht-

boom), v. *-s, mv. gekonfijte tamarinde, v.; tart -s,
zure dadels.

Tamarisk, (tem'-e-risk), s. tamaris (boom), v.
Tambac, (tem'-bek), s. 1. spinsbek; 2. (plant.) alsem-

hout, o.

Tambor, (tem'-bur), s. 1. tamboerijn, rinkelbom, v.;

2. borduur-raam, o.; 3. (uurw.) trommel, v.; 4. (bk.)
Korinthisch kapiteel, o.; 5. muur om (een zuilengang), m.; 6. windradertje, o. luchtververscher, ventilator, m. * -FRAME, s. tamboereer-, borduur-raam, o.
* -NEEDLE, s. haak-, tamboereer-naald, v. *- TABLE,
s. tamboereer-, borduurtafeltje, o. *- woRK, s. tamboereer-, borduurwerk, o.
Tambor, (tem'-bur), bw. tamboereeren, haken. *- ER,
('-ur), m. tamboereerder, -ster, baker, haakster, m. v.
* -INE, (-be-riep'), s. 1. tamboerijn, rinkelbom, v.; 2. tamboerijn-dans, m.
Tame, (teem), bn., *- LY, bijw. 1. tam; to grow, get
-, tam worden; a - animal, een tam -, mak dier; 2.
leerzaam, gedwee, onderworpen; 3. moedeloos; made to fortune's blows, ongevoelig geworden voor de slagen
der fortuin; 4. vreedzaam, stil; 5. zacht, goedaardig;
6. bleek, kleurloos, plat; - scenery, vlak -, effen land.
*-POISON, S. zwaluwen -wortel, m.
Tame, (teem), bw. 1. tentmen, tam maken (ook fig.);
2. onderwerpen, tot zwijgen brengen; prolonged endurance -s the bold, aanhoudend lijden brengt zelfs den
moedigste tot zwijgen ; to - down, laf -, eentonig
maken: 3. bedwingen, inhouden. *- D, (teemd), dw. bn.
getemd enz.; zie TAME, bw. *- LEss, bn. ongetemd,
wild, woest. 5 -NESS, s. gmv. 1. tamheid, gedweeheid
(ook fig.); 2. onderwerping; 3. weekheid, vorwijfdheid;
4. platheid; 5. kleurloosheid, v. * -R, ('•-ur), w. v. 1.
(dieren)temmer, -ster; 2. bedwinger, -ster, m. v.; 3.
overwinnaar, m.
Tamerlane, (tem'-ur-leen), m. Tamerlan (veroveraar
der Tartaren).
Tamine, (tem'-ien), TAMMY, (tem'-i), s. (kh.) stamijn
(zek. wollen stof), v.
Taming, (teem'-ing), dw. bn. temmend enz. *-, s. (het)
temmen enz.; zie TAME, ow.
Tamis, (tem'-is), s. zeefdoek, m. teems, v.
Tamkin, (tem'-kin), s. stop, m. prop, v.
Tamp, (temp), bw. met buskruit vullen (om te doen
springen).
Tamper, (tern-pier), ow. 1. - with, dokteren, medicineeren; 2. zich steken (in), zich bemoeien (met); to - in
a conspiracy, zich in eene samenzwering steken; 3. bewerken, koopen, omkoopen, knoeien; to - with a weak,
ungnarded woman, cane zwakke, weerlooze vrouw mis
gedokterd enz.; zie TAMPER,-leidn.*ED,('pur)w
ow. *-ING, dw. bn. medicineerend enz. -, s. 1. (het)
TAMPER,ow.;
2. kuiperij, knoeierij,v.
medicineeren enz.; zie
Tamping, (tem'-ping), s. 1. (het) dichtproppen (van eene
springmijn enz.); 2. prop, v. 5 -BAR, S. propstang, v.
laadstok, m.
Tampion, (tem'-pi-un), TAMPIN, (tem'-pin), s. (mil.)
windprop, v.
Tampoe, (tem'-pa), s. (plant.) tampoe (zek. Ind. appel),
v. •..POY, ('-poj), s. kruidnageldrank, m.
Tamtam, (tem -tem), s. tamtam (cimbaal, trommel der
oosterlingen), m.
Tan, (ten), s. 1. (looi.) run, v. *-BED, s. runlaag, v.
* _HOUSE, S. leerlooierij, V. 5-LEATHER GLOVES. S. mV.
gewast lederen handschoenen, m. mv. *-PIT, s. looiput,
M. * -SPUD, S. runschraper (werkt.), M. * -STOVE, S.
broeikast met run overdekt, v. *-VAT, s. looikuip, v.
* -WASTE, S. gebruikte run, v. *-YARD, s. 1. looierij;
2. bruine zonnevlek (op de huid), v.
Tan, (ten), bw.l. looien; 2. verbranden, bruinen (in de zon);
3. (zeev.) tanen (een zeil, snot loog).
Tanager, (ten'-e-djur), s. (soort) Amerik. vink, m.
Tandem, (ten'-dem), TANDERN, S. 1. tilbury niet twee
paarden (achter elkander gespannen), v.; 2. (soort) rij
lijnwaad, o. *-LooPS, s. n► V.-wiel;3.(kh)Szsc
(rijsch.) hengselduimen van een haam, m. mv.
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UTang, (teng), S. 1. slechte nasmaak, bijsmaak; 2. (gem.);
smaak, geur, m.; 3. nawee, o. napijn, v.; 4. nagalm:
5. staart (van een mes, van een degenkling enz.); 6.
neus (eener staartschroef), m.; 7. (soort) zeegras, o.;
g. (soort) visch, m. *-, ow. (Shak.) worstelen.
Tangency, (ten'-djun -si), s. (-ies), (meetk.) raking, v. (het)
aanraken. *... GENT, ('-djunt), s. (meetk.) raaklijn, v.;
tv fly of at a -, (spr.) van den hak op den tak springen . -SCALE, -SIGHT , s. hausse (van een kanon), v.
-SCALEBOX, (block, badge), s. metalen huisje der hausse.
' Tangential, (ten -dj en'-sj ul), bn., * -LY, ('-e -li), bijw.
(meetk.) rakend.
Tangible, (ten'-dji-bl), bn., *...BLY, bijw. 1. voel -, tastbaar; 2. doenbaar. 5 ... BILIT Y, (- bil' - i -ti), *-NESS, S.
gmv. voel -, tastbaarheid, v.
'Tangier, (ten' -dj ir), s. (aardr.) Tanger (Noord - Afrika), o.
* -PEA, S. (plant.) peulerwt -, wik van Tanger, v.
Tangle, (ten'-ghul), s. 1. knoop, m. vlecht; 2. guirlande,
v.; 3. (lintvormig) zeegras, o.; 4. verwarring, v. *---,
bw . zie ENTANGLE . *-D, ('-ghuld), dw. bn. verward, ver
a - question, een netelig vraagstuk. 5 ... ING, dw.-strik;
ba ., -LY, bijw. verwarrend; op eerre verwarde wijze.
Tanist, (ten'-ist), m. (oudt. in Ierland), landheer, m. opperhoofd, o. -RY, ('-is -tri), s. (-ies), overerving van een
leen (in Ierland naar recht van ouderdom en rang), v.
'Tangeb, (ten'-djep), S. tangeb (Oostind. neteldoek), v.
Tank, (tenk), s. 1. vergaar -, regenbak, m.; 2. (zeev.)
kist. v.; iron -, waterkist; steam engine -, (stoom.) ijzeren
vergaarbak ; 3 . vijver, m. weer, v. 5 -BOAT, S. (zeev.)
citerne, v.
Tankard, (ten'kurd), s. drinkkan (met deksel), v.
S. (plant.) koolraap, v.
Tanling, (ten'-ling), m. die dor de zon gebruind is,
tanige, m.
Tannate, (ten'-neet), s. (scheik.) looizuur met een basis, o.

Tanned, (ten'-d), dw. bn. 1. gelooid, zie TAN; 2. bn.
vaalbruin, tanig; 3. (wap.) zwartgeel.
manner, (ten'-ur), m. looier, m. *-'s oIL-, s. huiden vet, o. *-Y, ('-e-ri), s. (-ies), looierij, v.
Tannic, (ten' -ik), bn. - acid, (scheik.) looi-zuur, o.
- Tannier, (ten'- i -ur), S. (plant.) eetbare kalfsvoet, m.
Tannin, (ten'-in), s. (scheik.) looi -, runstof, v.
Tanning, (ten'-ing), dw. bn. looiend enz. *-, s. (het)
looien enz. *- LIQUOR, s. run-water, o.
Tancy, (ten' -si), s. 1. (plant.) reinvaren, wormkruid; 2.
soort (Engeisch) banket, o.
'ant, (tent), s. veldspin, v.
^Tantalism, (ten' -te- lism), s. pijniging -, straf van Tan-
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Tap, (tep), bw. 1. zacht kloppen, slaan, tikken; 2. opsteken, aanleggen (een vat); 3. (heelk.) tappen; 4. insnijden, kerven (een boom); 5. boren; 6. to - out, uit -,
aftappen; 7. (stoomw.) draad (in een moer) snijden.
*_, ow. - on, 1. kloppen (op); 2. (jag.) slaan (met de
pooten).
Tape, (teep), S. 1. band, m. o. lint, o.; 2. smalle strook, v.
5 -LACE, :,. garenkant, v. 5 - LAVER, S. (plant.) wolgras,
0. 5 -LI]N E, S. meetsnoer, -lint, o. *-woRar, S. (gen.)
lintworm, m.
Taper, (tee'-pur), s. 1. waskaars, kerkkaars, v.; 2. wasstaafje, o.; 3. (fig.) fakkel, v. luchter, m.: 4. (het) puntig toeloopen; schuinte, v. f-, bn. 1. puntig, spits
(toeloopend); - fingers, dunne vingers; a - sword, een
spitse degen; 2. (meetk.) kegelig, konisch; 3. (plant.)
smal. 5 -BORED, bn. (mil.) aan den mond wijder geboord
dan aan de kulas. 5 -NESS, S. (het) spitse, puntige.
Taper, (tee'-pur), ow. spits toeloopen ; to - away,
steeds smaller (spitser) worden. *-, bw. 1. met (was-)
kaarsen verlichten; 2. schuins afhakken; to - of, aanpunten, spits maken; 3. (zeev.) to - a rope, een touw
slurpen. * -ING, dw. bn ., -LY, bijw. spits toeloopend
enz. -, s. 1. (liet) spits toeloopen enz.; zie TAPER, ow.
en bw.; 2. punt, spits, v.
Tapestried, (tep'-es-trid), dw. bn. met tapijt bekleed;

zie TAPESTRY, bw.
Tapestry, (tep'-es -tri), s. (-les), tapijtwerk, tapijt, kleed,
o.; highwarp -, lowwarp -, tapijt van hooge -, van lage
schering (haute-lisse, basse-lisse.) * -HAn GIN GS, S. mv.
tapijtbehangsel, o. *-HOOK, S. tapijthaak, m.
KER, m. tapijtwerker, -fabrikant, m. 5 -NEEDLE, S.
tapijtnaald, v.
Tapestry, (tep'-es-tri), bw. met tapijt behangen, - be-

kleeden.
Tapet, (tep'-it), s. gebloemde tapijtstof, v.
Tapeti, (tep'-i-ti), s. (Zuid-Amerik.) haas, m.
Tapioca, (te-pi-o'-ke), s. zetmeel (van den maniok), o.
Tapir, (tee'-pir), s. tapir, m. watervarken, o.
Tapis, (tee'-pis), s. tafelkleed, o.; to bring on (upon) the -,
op het tapijt -, ter tafel brengen; to be upon the -, op
het tapijt zijn, besproken worden.
Tapit, (tep'-it), s. aanbeeldje, o.
Tapped, (tept'), dw. bn. geklopt enz.; zie TAP, bw.
Tappet, (tap'-it), s. (werkt.) nok op de as, excentrieke
schijf, v. * -SHAFT, S. nokas, v. nokboom, m.
Tapping, (tep'-ing), dw. bn. klappend enz. 'i-, s. 1.
(het) klappen enz.; zie T AP, bw.; 2. boring; 3. tapping, v.
's-cocK, s. tapkraan, v. * -PIPE, S. tapbuis, -pijp, v.
Tappy, (tep' -i), ow. (jag.) weghurken, zich verschuilen.
Tapsail, (tep'-seel), s. (kh.) tapseel (soort Oostind. ka -

talus, v. *... TALITE, ('- te -lajt), s. (delfst.) columbium,
tantalium (steen), o.
`Tantalize, (ten' -te- lajz), bw. de straf van Tantalus doen
toen), o.
ondergaan; spottend kwellen, folteren, tergen. *... ATION, Tapster, (tep'-stur), m. 1. tapper, kroeghouder; 2. koffie (-zee'-sjun), s. foltering, spottende pijniging, terging, v.
huisknecht, kellner, m.
-D, ('-lajzd), dw. bn. spottend gekweld enz.; zie Taptoo, (tep'-toe), zie TATTOO.
TANTALIZE . *-R, ('-ur), m. v. spottende kweller, - pijniTar, (taar), s. 1. teer, o.; coal -, koolteer; mineral -,
ger, -ster, m. V. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. spottend
asphalt; 2. (fig.) .Tack -, (zeev.) pikbroek, goed matroos,
kwellend enz.; zie TANTALIZE. . -, S. straf van Tanzeebonk . * -BARREL, S. teervat, 0. *-BRUSH, s. teertalus, v.
kwast, m. * -BUCKET, S. teerpot, M. * -LAKE, S . (aard.)
Tantalum, (ten'- te-lum), s. (delfst.) columbium, tanAsphaltmeer, o. Doods zee, v. *- LIKE, brr. als teer.
talium, o.
* -PIT, S . teerput, M . * -WATER, s. teerwater, o.
Tantalus, (ten'-te-lus), m. (fab.) Tantalus (door zijne Tar, (taar), bw. 1. teren; to - over, teren, betéren; to wreedheden en zijne straf bekend).
and feather, to - and cotton, eerst met teer insmeren en
`Tantamount, (ten'-te -maunt), bn. evenredig aan, gelijk
dan in vederen of katoen werpen (een wraakoefening
in waarde met; to be - to, opwegen. *-, S. evenredig
der Amerikanen op de Engelschen gedurende den bebedrag, aequivalent, o.
vrijdingsoorlog); 2. tergen, sarren.
`Tantivy, (ten'-tiv -i), bijw. met lossen teugel, in ge- Tarand, (ter -sint), s. rendier, s.
strekten galop, spoorslags.
Taranis, (ter'-e -nis), s. Taranis (godheid der Celten), m.
'Tantling, (tent'-ling), m. v. gekwelde, gefolterde (als Tarantismus, (te-ren'-tis-mus), s. (gen.) tarantisme (geTantalus), m. v.
waande dans, ziekte door den beet van de tarantula), v.
`Trantrums, (ten'-trums), s. mv. kwade luim, zwartgallig
Tarantella, (te-ren-tel'-le), s. tarentijnsche dans, rn.
-heid,v.
danswoede, V.
'Tap, (tep), s. 1. slag, m. klapje, o. tik, m. klopje (op Tarantula, (te -ren' -tjoe-le), s. tarentula (soort venijnige
de deur, op den schouder enz.), o.; 2.- kraan, v. hespin), v.
vel, m.; 3. pas aangelegd vat; 4. herberg - toonbank; Tardation, (taar-dee'-sjun), s. vertraging, v. uitstel, o.
5. (stoomw.) tap; 6. (heelk.) sondeerboor, - naald, v. Tardigrade, (taai'-di-ghred), *... GRADOtiS, ('-ghredus),
- B0RER, s. punt-, vatboor, V. * -DROPPINGS, S. mV. Uitbn. traag, langzaam, schoorvoetend. *-, s. 1. luiaard
gelekt vocht, v. 5 -DYE, S . (stoomw.) schroefsnij kussen,
(dier), m.; 2. infusie - diertje, o.
0. * -HOLE, s. lek -, kraangat , 0. 5 -PLLTG, S. Stop, m.
Tardily, (tsar'-di -li), bijw. zie TARDY . *...NESS, *...T y , S.
prop, v. *-xousE, s. herberg, tapperij, v. proeflokaal,
gmv. 1. traagheid, langzaamheid, v.; 2. weerzin, afkeer,m.
0. *-ROOM, S. koffie -, gelagkamer, v. 5 -ROOT, s. hart- Tardy, (taar'-di), bn. 1. langzaam, traag; - to vengeance,
wortel (van een boom enz.), nl. -FD, bn. met hartwortel.
(Bij b.) langzaam in de wraak; 2. laat; 3. achterlijk, ach '- SHACKLED, bn. (gem.) bezopen.
terblijvend; - plant, achterlijke plant; 4. af keerig; 5. in
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gebreke zijnde. * -GAITED, bn. langzaam -, traag van
tred.
Tardy, (taar'-di), bw. (Shak.) vertragen. *-, ow. uit-

woonten en zeden der Bergschotten, v. mv. *-xosE, S.
geruite kousen, v. mv. * -PL'RRY, s. (soort) hutspot, m..
allerlei, o. *-RIBBON, * -R1BiE, s. Schotsch -, zijden lint, o.
Tartane, (taar'-ten), s. tartaan (vaartuig), v.
Tartar, (taar'-tur), s. 1. (scheik.) wijnsteen, nl.; 2. -,
emetic, (apoth.) braakmiddel; cream of -, gezuiverde
wijnsteen, crême de tartre; salt of -. wijnsteen-zout;
- of the teeth, kalk der tanden; 3. (fab.) tartarus, hel poel, m. onderwereld, v. -, m. v. Tartaar, m. Tartaar
-sche
(vrouw). -, m. driftkop, oploopend mensch, m.;,
to catch a-, (gem.)zijnen man vinden. 5 -EAN, (-tee'-ri-un),
*-Eous, ('-ri-us), bn. helsch, tot den tartarus behoorend. 5 -EOUs, (-tee'-ri-us), bn. uit wijnsteen bestaand ;.
wijnsteen... * - Ic, (-ter' -ik), *- E AL, ('-ri-un), bn. 1. Tartaarsch, tot Tartarije behoorend; 2. wbjnsteenachtig;
- acid, wijnsteenzuur. *- IN, S. 1. mandril (groote
baviaan), m.; 2. (scheik.) kali, potasch, v. 5 -In E, (' -te
-rien),s.potachvlk-,bn.esch
Tartarize, (taar'-tur-ajz), bn. met wijnsteen mengen,
- doortrekken. *...ATIOE, (- i - zee'-sjun), s. vorming tot wijnsteen; doortrekking met wijnsteen, v. *- D, ('-ajzd), dw.
bn. met wijnsteen doortrokken. *...ING, ('- ajz-ing), dw.
bn. met wijnsteen doortrekkend.
Tartarus, (taar' -te-rus), s. zie TARTAR.
Tartary, (taar'- te -ri), s. (aardr.) Tartarije (Azië), o.
Tartish, (taart' -isj), bn. zuurachtig, wrang.
Tartlet, (taart' -let), s. taartje, gebakje, o.
Tartness, (taart'-nes), s. gmv. 1. zuurheid, wrangheid,,.
(ook fig.): 2. onvriendelijkheid, norschheid; 3. gestrengh e id, v.
Tartores, (taar'-to -ris), s. mv. (kh.) tartores (soort Oost
neteldoek), v. mv.
-ind.
Tartrate, (taar'-tret), *...ITE, ('-trajt), s. (scheik.) wijn
-stenzur
-zout, o.
Tartre, (taar'-tur), s. wijnsteen, m.
Tartuffe, (taar' -tuf), m. huichelaar, m. *...ISH, bn. 1..
huichelachtig; 2. gemaakt, opgeblazen.
Tasel, (tee' zil), s. Zie TEASEL..
Tash, (tesj), s. nestel, m.
Task, (taask), s. 1. taak, v. opgegeven werk, o.; to set a to, een werk -, eene taak opgeven aan; 2. berisping, v..
verwijt, o.; to take to -, onderhouden (over); 3. werk, o.
bezigheid, v. werkkring, m. taak, v.; to discharge one's
several -s, zijne verschillende bezigheden verrichten;
a hard -, een zware taak. *-MASTER, m. 1. opzichter,
werkmeester; 2. gestrenge voogd, M. t-WORK, s. taak,.
v. dagwerk, o.
Task, (taask), bw. 1. bezighouden, eene taak opgeven,
- opleggen, ,- opdragen; 2. eischen, vorderen; to - time
and trouble, tijd en moeite vereischen; 3. beproeven,
op de proef stellen; 4. verdrukken, tot last zijn aan.
*-ED, (taaskt), dw. bn. beziggehouden enz.; zie TASK,.
bw. *- ER, ('-or), m. v. opgever - opgeefster eener
taak, m. v. * - ING, dw. bn. bezighoudend enz.; zie
TASK, bw.
Tassel, (tea'-il), s. 1. (zijden) kwast, m.; 2. franje, v. strik 3. hanger, riem (achter een rijtuig), m.; 4. lintje
(in een boek), o.; 5. (bk.) dwarslijst, schoorsteenlijst,
6. mannetje (van een valk), o.; - gentle, (Shak.) edel
valk. *- En, ('-ild), bn. met kwasten enz. versierd.
Tasses, (tes' -is), s. mv. dijstukken (der ridders), o. mv.
Tasso, (tes'-o), m. Tasso (Ital. dichter).
Tastable, (teest'- i -bl), bn. 1. proefbaar, te proeven; 2..

blijven.

Tare, (teer), s. 1. (plant.) onkruid, o.; to sow -s, onkruid
zaaien; to separate the -s from the wheat, (fig.) het kaf
van het koren (het kwade van het goede) scheiden; 2.
duivenboon; 3. (kh.) tarra, v., computed -, wettelijke
tarra; customary -, gewone -, gebruikelijke tarra; average
-, open -, real -, gewogen tarra; - and tret, tarra
en rafactie. *-, bw. 1. (kh.) tarren, de tarra berekenen,
aftrekken; 2. to - in a sail, een zeil inhalen. -, vt. zie
TORE. *-D,

(teerd), dw. bn. (kh.) getard.

Tarentism, zie TARANTISMUS.
Tarento, (te-ren -to), *...TU3r, s. (aardr.) Tarento (Italië), o.
Targe, (taardsj), Target, (taar'-ghet), s. 1. schild, o.
beukelaar, m.; 2. wit, o. schijf, v.; bull's eye of a -,
hart eener schijf; to practise at -, naar de schijf
schieten. *- D, ('-id), bn. met een schild (gewapend,
voorzien). *-SHAPED, bn. schildvormig.
Targetier, (taar-ghi-tier'), m. (oudt.) schilddrager (soldaat met een schild gewapend), m.
Targum, (taar'•ghum), s. targum (Chaldeesche uitlegging van het Oude Testament), m. *- IST, m. uitlegger -, verklaarder van het Oude Testament, m.
Tariff, (ter'-if), s. tarief, o. tollijst, v. -register, o.; - of
coins, munttarief. *-UNION, S. tolverbond, o.
Tariff, (ter'-if), bw. (kh.) tarifeeren, onder een tarief
brengen.
Tarin, (ter'-in), s. (soort) dikbek (vogel), m.
Taring, (teer' -ing), dw. bn. (kh.) tarrend. *-, s. (het)
tarren; tarra, v.
Tarn, (taarn), s. 1. moeras; 2. meertje, o.
Tarnish, (taar'-nisj), bw. bevlekken, bezoedelen, (ook fig.)
besmoezelen. *- ED, (-nisjt), dw. bn. bevlekt, bezoedeld.
* -ING, dw. bn. bevlekkend, bezoedelend.
Taro, (taa'-ro), S. taro (eetbare plant der Zuidzee- eilan-

den), v.

Tarot, (ter( -ok), S. tarok (zek. kaartspel), o.
Tarpaulin, Tarpawlin, (taar-pao'-lin), s. 1. (zeev.)
geteerde presenning, v.; 2. gewast linnen, o.; 3. (fig.)
matroos, pikbroek, m.
Tarpeian, (ter-pi' jun), bn., - rock, (Rom. gesch.) Tar-

peïsche rots, v.

Tarquin, (ter'-kwin), m. (Rom. gesch.) Tarquinius, m.;
- the elder, Tarquinius de oude; - the superb, Tarqui-

nius de trotsche. *-Isx, bn. (fig.) Tarquinisch, trotsch,
hoovaardig.

Tarrace, Tarras, (ter'-res), s. zie TRASS.
Tarragon, (ther'-re-ghun), s. (plant.) dragon, toekruid, o.
Tarragona , ( te -re-gho'ie) , s. (aardr.) Tarragona
(Spanje), o.
Tarre, (taar), bw. (Shak.) aanzetten, prikkelen (inz. fig.).
Tarred, (taard), dw. bn. (kh.) geteerd enz.; zie TAR, bw.
Tarriance, (ter'-ri-uns), s. (Shak.) uitstel, o. vertraging,
aarzeling, v.
Tarried, (ter'-id), dw. gewacht enz.; zie TARRY, ow.
*...ER, ('-ur), m. v. die uitstelt, aarzelt, enz. -, m. das -,
speurhond, m.
Tarring, (taar'-ing), dw. bn. terend. *-, s. (het) teren;
(zeev.) het lapzalven. * - LOFT, s. teerhuisje, o.
Tarrock, (ter' -rok), s. kokmeeuw (vogel), v.
Tarry, (taar' -i), bn. teerachtig, geteerd.
Tarry, (ter -ri), s. aarzeling, v. uitstel, o. *-, 1. wachlekker, smakelijk.
ten, blijven, stilstaan; - ye here for us, wacht hier op Taste, (teest), S. 1. smaak; 2. (het) proeven; 3. smaak
ons; 2. aarzelen, uitstellen. *-, bijw. opwachten. * - ING,
(zintuig), m.; my mouth is out of -, ik ben den smaak
dw. bn. wachtend enz. -, s. (het) wachten enz.; zie
kwijt; 4. (fig.) lust; zin, m. neiging, geneigdheid, v.
TARRY, Ow.
gevoel, o.; is it to your -? is het naar uwen smaak?
Tarsal, (taar'-sul),bn. (ontl.) tot de wreef behooren d; wreef...
matter of -, het hangt van den smaak af; each to,
Tarse, (taars), s. (ontl.) wreef (van den voet), v.
his -, ieder heeft zijnen smaak; to be in good, in
Tarsel, (taar'-sil), s. Zie TIERCEL.
bad -, wel -, niet in den smaak zijn; 5. goede smaak;
Tarsi , ( taar'-saj), m. mv. gelede pooten der insecten, m. mv.
- is a luxury for the privileged few, goede smaak is
Tarsus, (taar'-sus), s. 1. (ontl.) wreef van den voet, v.;
een weelde van de weinige bevoorrechten; their faces
2. kraakbeen der oogleden, o.
patched to -, hare aangezichten met moesjes naar de
Tart, (taart), s. taart, v. gebak, o. b -, bn., *- LY, bijw.
mode beplakt; out of -, uit den smaak, uit de mode;
1. zuur, wrang; (ook fig.) scherp, bits; 2. kregel, kregelig,
6. staaltje, monster; 7. brokje, proefje, slokje. o.; let
boos; a - temper never mellows with age, een kregelige
me have a -- of it, geef mij er een stukje van; laat ik
aard verzacht niet met de jaren; how -ly thatgentleman.
het eens even proeven. *-, bw. 1. proeven; -' this
looks! wat ziet die heer er boos uit!
wine, proef dien wijn; 2. nuttigen; he had not yet -cd
Tartan, (ter'-tun), s. 1. tartaan, schotsch (geruite stof),
any food, hij had nog niets geproefd; 3. (fig.) begrijpen, voelen; 4. bespeuren, vatten; 5. ondervinden,
o.; 2. Schotsche mantel, plaid; 3. (zeev.) tartaan (vaar ontwaren; 6. mogen lijden, goedkeuren; 7. (zeev.)
tuig der Middell. zee), m.; 4. (het) Schotsch (taal); 5. ge-
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keuren. *-, ow. 1. smaken; this -s like, dit smaakt
naar; to - sour, zuur smaken; 2. dulden, lijden; to - off
death, op sterven liggen; 3. genieten; 4. nippen, proeven
(van). *- D, ('-id), dw. bn. geproefd enz.; zie TASTE,
bw. en ow. -, bn. to be good -, goeden smaak hebben.
-FUL, ('- bel), bn., -LY, bijw. 1. smakelijk, keurig;
2. (fig.) smaakvol. 0 -FULNESS, ('-foel -nes), s. gmv. 1.
smakelijkheid ; 2. (het) smaakvolle. *_LESS, bn., -LY,
bijw. 1. onsmakelijk; 2. (fig.) smakeloos. *-LESSNESS,
(' -les-nes), s. gmv. 1. onsmakelijkheid; 2. (fig.) smakeloosheid, v. 5 -R, ('-ur), m. v. (voor)proever, m. -proefster, v. -, s. 1. (voor)proefje (inz. van drank); 2. jeneverglaasje, o. *...ILY, ('.i-li), bijw. met -, naar den smaak.
*...ING, dw. bn. proevend enz. -, s. 1. (het) proeven
enz.; zie TASTE, bw. en ow.; 2. proef, v.
Tasty, (tes'-ti), bn. 1. smaakvol; 2. modisch.
Tat, (taat), TATA, (taa' -ta), s. pa, paatje (vader, in de kin-

(-fon'- ik -ul), bn. tautophonisch, eentonig, eenzelvig klinkend. *...PHONY, (- tof' -o -ni), s. tautophonie,
eentonigheid, v.
Tavern, (tew'-urn), s. 1. herberg, v. wijnhuis, o. kroeg,
v.; 2. logement, o. * -BRAVL, s. kroegruzie, v. - gevecht,
0. *-HAUNTER, * -MAN, m. drinkebroer,dronkaard,kroeglooper, zuiplap, m. 5 -ING, s. (het) bezoeken van herbergen. * -KEEPER, *-ER, ('-ur), m. v. 1. herbergier,
kroeghouder, -ster; 2. logementhouder, ster, m. v.
Taw, (tao), s. knikker, stuiter, bal, m.; to play at -s,
knikkeren. *-, bw. zeemen, zeemtouwen; -ed hide, gezeemde huid.
Tawdered, (tao'-durd), bn. Zie TAWDRY.
Tawdrily, (tao'-dri -li), bijw. zie TAWDRY. ...NESS, S.
schijnschoon, o. valsche schijn, m.
Tawdry, (tao'-dri), bn. 1. blinkend, schitterend, bont,
schreeuwend van kleur; 2. schijnschoon, tooneelmatig;
- splendor, schijnglans.
Tawed, (taod), dw. bn. gezeemd. *...ER, (tao'-ur), m. v.
zéemtouwer, zeemer, -ster, m. v. *...ERY, (tao-or -i), s.
zeemleder-fabriek, zeemtouwerij, v. G, dw. bn. zeemend. -, s. (het) zeemen.
Tawny, (tao' -ni), bn. 1. tanig, donkerbruin; 2. vaal.
...NINESS, (' -ni-nes), s. gmv. 1. tanigheid, v. (het) donkerbruine; 2. vaalheid, v.
Tax, (teks), s. 1. belasting, v.; assessed -es, king's -es,
directe belastingen; I thought you were the king's -es,
ik hield u voor een ontvanger der belastingen; parochial -es, kerk -, gemeentebelasting; poll -, hoofdgeld;
2. tol, m.; 3. schatting, v. (ook fig.); 4. verwijt, o.
5 -FREE, bn. vrij van belasting. 5 -GATHERER, m. ontvanger der belastingen; tolgaarder, m. *- PAYER, m. V.
belastingschuldige, - plichtige, m. v.
Tax, (teks), bw. 1. belasten, aanslaan (in de belasting);
2. schatten, begrooten, taxeeren; 3. (fig.) opleggen, eischen
(een offer); to - the memory, het geheugen pijnigen; to
- one's patience, iemands geduld op de proef stellen;
4. - with, beschuldigen, te last leggen, verdenken (van);
5. verwijten, berispen, den mantel vegen; he -ed his
fear, hij verweet hem zijnen angst, 6. af keuren, veroordeelen. -ABLE, ('- i- bi), bn. 1. belastbaar; 2. begroot baar, te ramen; 3. berispelijk. *-ABILITY, (- e -bil - i -ti),
*-ABLENESS, s. belastbaarheid, v. 5 -ATION, (- ee'-sun),
s. 1. schatting, v. aanslag, m.; 2. (het) belasten (van
goederen); 3. (w. g.) berisping, v. blaam, m.
Taxed, (tekst), dw. bn. belast enz.; Zie TAX. *-, bn. the
- costs, de onkosten van belasting, perceptiekosten.
*...ER, ('-ur), m. 1. oplegger van belastingen; 2. schatter,
taxateur, m.
Taxiarch, (teks' -i- aartsj), m. hoofdman eener taxis of
kohorte (bij de Atheners), m. *...eoRNS, s. mv. (soort) insecten met breede voelhorens, o. mv. 5 ...DERaailc, bn.
tot de taxidermie behoorend. *...DER5ZIST, m. opzetter van
dieren, m. 5 ...DERMY, ('- dur-mi), s. gmv. taxidermie
(kunst dieren op te zetten, te bewaren enz.), v.
Taxing, (teks'-ing), dw. bn. belastend enz. *-, s. (het)
belasten enz.; zie TAX, bw.
Taxonomy, (teks-un'-e -mi), s. soort- en geslachtsverdeeling (van dieren, planten enz.), v.
Taxor, (teks'-ur), m. 1. brood-, marktzetter; 2. ijker, m.
Tazel, (tez'-il), Zie TEAZEL.
Tazetta, (te-zet'-te), s. (plant.) gele affodil, v.
Tea, (tie), s. (plant.) 1. thee, v.; to drink, take -, thee
drinken; to have -, aan de theetafel zitten; op theebezoek zijn; sophisticated -, vervalschte thee; 2. aftreksel, o.; sage -, salie -thee; camomile -, kamille; mutton
-, kalfs-bouillon. * -BOARD, S. thee-, schenkblad, o.
5 - BUCKET, S. thee- emmertje, o. *- CAKES, s.mv.theekoekjes, theerandjes, o. mv. 5 -CADDY, *-CANISTER, s. theekistje, o. 4"-CHEST, s. theekist, v. *-cuP, s. theekopje,
o.; a - fel, een theekopje vol. *-DEALER, M. theekooper, - handelaar, m. *- I)ISH, s. theeschoteltje, - kopje,
0. * -DRINKER, m. v. theedrinker, -ster, m. v. *-DRINKING, S. (het) theedrinken. C-DUST, s. stofthee, v.
*- EQUIPAGE, S. theeservies, o. *- GARDEN, S. theetuin,
m. 5 -GROWER, m. theeplanter, m. *-HousE, s. theedrogerij (op plantages), v. * -KETTLE, S. theeketel, m.;
a -holder, handvat van een theeketel. 5 -KITCHEN, S.
thee-machine, v. - toestel, m. 5 -LEAF, s. theeblaadje, o.;
colored tealeaves, geverfde theebladeren. 5 -MERCHANT,
Di. theekooper, m. *- PARTY, s. theebezoek, o. thee (ten
hove), v. * -PLANT, s. theeplant, v. - heester, m. *- POT,

dertaal).
Tateh, (tetsj), s. recht aan landheeren toegekend de schapen van hunne pachters op hunnen grond te laten

nachten.
Tatta, (tet' -te), s. tatta (bamboes -, rieten luifel tot
doorlating van water, om te bekoelen), v.
Tatter, (tet'-ur), s. vod, o. lap, lomp, m. * -DEITALION,
(-di-mel'- i -un), In man in gescheurde kleederen; (fig.)
schooier, schurk, schoft, m.
Tatter, (tet'-ur), bw. (vaneen -, in stukken) scheuren;
to - a kip, (fig.) een dolle streek uitvoeren. *- ED,
('-urd), dw. bn. in stukken gescheurd. -, bn. in lom
; - weeds, (Shak.) lompen, gescheurde kleerera. -pen
`Tatties, (tet' -ties), s. mv. (soort) koelmatten, v. mv.
Tattings, (tet'-ings), s. mv.smallekantjes,- strookjes,o.mv.
Tattle, (tet'-ul), s. gebabbel, gesnap, o. * -BASKET,
in. v. babbelaar, -ster, snapper, -ster, m. v. babbelkous, v.
Tattle, (tet'-ul), ow. babbelen, snateron, snappen. *- R,
('-uur), m. v. babbelaar, ster, m. v. *- RY, ('-ee-ri), s.
gebabbel, gesnap, o. *...ING, dw. bn., -i.Y, bijw. babbelend enz. -, s. (het) babbelen, babbelarij, v.
Tattoo, (tet-toe'), s. 1. (mil.) taptoe, v.; to play the
devil's -, (spr.) met de voeten trampelen; 2. (het)
tatoueeren (beprikking der huid), v.; 3. tattoo (soort
klein Oostind. paard), m. f -, ow. (mil.) de taptoe
slaan, - trommelen. *-, bw. tatoueeren, beprikken (de
huid). * - ED, (toed'), des. bn. getatoueerd enz.; zie
TATTOO, ow. en bw. 5 -PSG, dw. bo tatoueerend enz.
'Tau, (tao), s. 1. padvisch ; 2. leidekker (insect), m.;
cross -, (wap.) Antoniuskruis.
Taught, (taot), vt. leerde. *-, dw. bn. geleerd enz.; zie
TEACH. *-, bn. (zeev.) stijf, gespannen; to haul -,
stijf halen; - sail, gestrekt zeil ; wind - ship, overhellend schip. *- EN, ('-in), bw. (zeev.) aanzetten (het
want).
`aunt, (taont), s. 1 harde berisping, v. verwijt, o.; 2.
spot, hoon; 3. blaam, m. vitterij, v. °-, bn. (zeev.)
hoog; a - mast, een hooge mast; - masted, hoog getuigd. *-, bw. 1. berispen, verwijten, doorhalen, den
tekst lezen; 2. bespotten, hekelen; 3. vitten, critiseeren;
4. - at, hoonen, uitschelden. f -ED, dw. bn. berispt
enz.; zie TAUNT, bw. *- ER, ('-ur), m. v. 1. berisper,
-ster; 2. bespotter, -ster; 3. vitter, -ster; 4. beleediger,
-ster, m. v. * - ING, dw. bn., -LY, bijw. berispend enz.
-, S. (het) berispen enz.; zie TAUNT, bw.
Tauricornous, (tao-ri-kur'-nus), bn. gehoornd als een
stier. *...RIFORM, (!tao'-ri-form), bn. stiervormig. *...RIME,
('-rajn), bn. tot een stier behoorend; stieren... *...ROCOL,
('-ro -kol), s. lijm van stierenvel, stierenlijm, o.
- Tauris, (tao' -ris), s. (oude aardr.) Tauris (thans de
Krim, Rusland), o.
Taurus, (tao' -rus), s. 1. (sterr.) Stier; 2. Taurus (gebergte
in Azië), m.
Taut, (taot), Zie TAUGHT.
Tautoehrone, (tao-to- kroon), bn. (werkt.) gelijktijdig
(bij den val der lichamen). *...LITE, ('-lajt), s. taut oliet
(zek. vulkanische bergstof), m.
`Tautologic, (tao-to-lodsj' -ik), *- AL, ('-ul), *- ALLY,
('-e -li), bijw. tautologisch, vol nuttelooze herhalingen,
herkauwend. *...LOGIST, (- tol' -o-djist), m. tautologist,
nuttelooze herhaler, herkauwer, m. *...LOGIZE, (- tol' -odjajz), ow. nutteloos herhalen, herkauwen. *...LOGOUS,
(- tol' -o-ghus), bn. nutteloos herhalend. *...LOGY, (-tol'
tautologie, nuttelooze herhaling, v. *...PHO--.odji),s(e
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S. theepot, m. * - POY, s. 1. paarlemoer, o.; 2. stommekn echt,
m. hoektafeltje, o. *-Room, s. theekamer, V. *-SAUCKR, S.
theeschoteltje, 0. * -SERVICE, * -SET, S. theeservies, -blad,
o. *_sHIP, S. (zeev.) China-vaarder (.schip), m. *- sHRUB,
S. theeboom, -heester, m. * -SPOON, s. theelepel, m.
-lepeltje, 0. *-TABLE, S. theetafel, v. *- THINGS, S. mv.,
thee-gereedschap, o.; set of -, al het benoodigde
bij een theetafel. * -TONGS, S. mv. suikertang, V. *-TRADE,
theehandel, m. *_TAY, s. thee-, schenkblad, o. * - TREE,
S. theeboom, m. 0 -URN, s. thee-toestel, m. bouilloire,
V. * -WAFERS, S. mv. theewafeltjes, o. mv.
Tea, (tie), ow. thee drinken.
Teach, (tietsj), s. laatste (vierde) kookketel (in suiker
-rafindej),m.
Teach, (tietsj), bw. (onr: vt. en vdw. taught), 1. onder
niet
-wijzen,
loeren, onderrichten; not to be well taught,
goed onderwezen zijn; to be taught English, Engelsch leeren; he must be taught his grammar, men moet hem nog
zijne spraakkunst loeren; better fed than taught, (spr.)
beter goed gevoed dan goed geleerd; he was taught to fly,
hij was genoodzaakt te vluchten; 2. (zeev.) doen kennen,
aanwijzen (de richting); 3. mededeelen. -, ow. onderwijs geven. *- ABLE, ('- i - hi), bn., *- ABLY, bij w.1.leerzaam,
vatbaar; 2. bevattelijk. *-ABLENESS, S. gmv.leerzaamheid,
vatbaarheid, V. *-ER, ('-ur), m. v. 1. onderwijzer, -es,
m. v. leeraar; 2. godsdienst-onderwijzer, predikant; 3.
(drukk.) wijzer, m. aanhalingsteeken, o. * - ING, dw. bn.
onderwijzend enz. -, s. (het) onderwijzen. *--I.Ess, bn.
onleerzaam, onvatbaar.
Tead, Tede, (tied), s. flambouw, fakkel, toorts, v.
Teague, (tiegh), m. Ier (spotnaam), m. * - LAND, S. (spott.)
Ierland, o.
Teak, (tiek), s. thekaboom, M. *-WOOD, s. thekahout,
teakhout (zeer geschikt voor den scheepsbouw), o.
Teal, (tiel), s. kruipeend, v. taling (vogel), m.
Team, (tiem), s. 1. span, voorspan, o.; two boats -s, een
span (jaagpaarden) voor twee schuiten; a smart coach -,
een net voorspan; 2. lijn, v. gelid, o. rij; 3. vlucht (wilde
eenden), v. *- STER, ('-stur), s. 1. drijver, ploeger; 2.
voerman, m. *- wofK, s. arbeid door dieren (in tegenst.
van handiwork, handenarbeid), m.
Team, (tiem), bw. 1. voor-, inspannen; 2. vervoeren (per
as). * - ED, (tiemd), bn. voor-, ingespannen. *- ING, dw.
bn. voor-, inspannend. -, s. 1. (het) inspannen; 2. vervoer (per as), o. *- ROAD, S. 1. rijweg, m.; 2. jaagpad, o.
Tear, (tier), s. traan, m.; to burst, melt into -s, in
tranen uitbarsten, - smelten; to be drowned in -s, in
tranen verzinken; to shed -, tranen storten; to laugh to
-s, tranen lachen; to refrain from -s, zijne tranen inhouden. * - DROP, S. traan (droppel), m. * - FALLING, bn.
tranen stortend; (fig.) gevoelig. * -FILLED, *-FUL, bn.
vol van tranen, betraand. 0 -LESS, bn. 1. tranenloos,
zonder tranen; 2. (fig.) gevoelloos.
Tear, (tier), ow. tranen (van de oogen).
Tear, (teer), s. 1. scheur, v. winkelhaak, m.; 2. gat, o.
afslijting, V. verval, o.; wear and -, gebruik en slijt
the wear and - of the world, 's werelds loop; 2.-age;
(fig.) haast, overijling, V.
Tear, (teer), bw. (onr. vt. tore, vdw. torn). 1. scheuren,
verscheuren, rijten; to - into pieces, in stukken -,
stuk scheuren; to - in pieces, - to pieces, - to tatters, aan
flarden scheuren; it -s the soul, het is hartverscheurend;
the blast had torn its way through the forest, de storm
had zich een weg door het woud gebaand; - a cat, razen,
tieren; - 2. from, rukken (uit); to - one's hair, zich de
haren uitrukken; he was torn from lier, hij werd van haar
weggescheurd; to - one's self from, zich ontscheuren aan;
3. (met bij woorden), to - asunder, vaneenscheuren, - rijten;
to - away, from, wegrukken, -scheuren (van); to down, off, afscheuren, naar beneden rukken; to out, uitscheuren, -rukken; to - up, op - naar boven
rukken,doen opspringen (aardkluiten enz.); ontwortelen,
uithalen (met rukken); klein scheuren.
Tear, (teer), ow. 1. razen, tieren; 2. zich heftig bewegen;
3. (met bijwoorden en voorzetsels), to - about, overal
heenreizen; to - along, voortijlen, -snellen; to - at,
scheuren -, krabben aan ; to - away, off, heen-, wegijlen; to - down, woedend naar beneden storten; to in, binnenstormen; to - in and out, met overhaasting
in- en uitgaan; to - into, (ergens) binnen ijlen; he tore
into the street, hij ijlde de straat op; to - round,
rondspellen, -loopen; to - up, naar boven ijlen.

TEA. - TEE.
('-ur), m. V. 1. scheurder, scheurster; 2. razer, tierder,
-ster, m. V. * -ING, dw. scheurend enz.; zie TEAR,.
bw. en ow.
Tease, (tiez), bw. 1. - with, plagen, kwellen, tergen;
lastig vallen, vermoeien; to be -d into doing, door
plagerijen gebracht worden tot; 2. (wol) kaarden; 3.
ratineeren (stoffen); 4. hekelen (vlas). *- D, (tiezd), dw.
bn. 1. geplaagd; 2. gekaard.
Teasel, (tie'-zul), s. (plant.) kaardedistel, v. *-, bw..
distels snijden. *-- R, ('lur), m. v. 1. (wol)kaarder,
-ster ; 2. (vlas)hskelaar, -ster, m. v. *- In G, dw. bn.
distels snijdend. -, s. (het) distels snijden ; 2. wol
V.
-kardeij,
Teaser, (tiez'-ur), m. v. plager, m. plaagster, v. plaaggeest,.
m. v. *-, m. (landb.) proef hengst, m. *...an G, dw. bn.
1. plagend; 2. (wol) kaardend enz. -, s. (het) plagen,
enz.; zie TEASE, bw.
Teat, (tiet), s. 1. tepel der borst, m.; 2. (uier van dieren), v.
Teathe, (tieth), s. (landb.) mest, m. vuil, o. *-, bw. fokken
(vee).
Teatotal, (tie-to'-tul), bn. tot de teatotalers (afschaffers)
behoorend. * - ER, (-to'-tel-ur), m. afschaffer, m. (lid'
van een matigheidsgenootschap, ijveraar tegen het gebruik van sterken drank). *-Isu, S. afschaffingstelsel
(wat betreft de sterke dranken), o.
Teazle, Zie TEASEL.
Techily, (tetsj'- i-li), bijw. zie TECHY. *...InESS, ('- i -nes),
S. gemelijkheid, verdrietigheid, korzeligheid, v.
Technic, (tek' -nik), *- AL, ('-ul), bn., -LY, ('-ke-li), bijw.
technisch, naar -, volgens de regels der kunst; - word,.
kunstwoord; -s, kunstregelen, techniek. * -ALNESS,
('-nl-nes), - ALITY, (-el'-i-ti), s. (-ies), 1. (het) technische; kunstvaardigheid; 2. kunstmatigheid, v.
Technological, (tek-no-lodsj'- ik-ul), bn. technologisch,
tot het (kunst)vak behoorend; - institution, ambachtsschool. *...GIST, (- nol'-o-djist), m. technoloog, kenner
van -, schrijver over de technologie, m. *...GY, (-nol'-o-dji),
s. gmv. 1. technologie, kennis van het zuiver kunst
een vak); 2. verhandeling over de techno--matige(vn
logie; 3. techniek; v.
Techy, (tetsj'-i), bn. gemelijk, verdrietig, kortel. korzelig..
Tecklenburgs, (tek'-lin-burghs), s. mv. (kh.) Tekelenburger(lijnwaad), o.
Tectonic, (tek-ton'-ik), bn. bouwkunstig.
Tectrices, (tek'-tri-sis), s. mv. dekvederen van (een
vogel), v. mv.
Ted, (ted), bw. (landb.) uitspreiden (versch gemaaid
gras). *- DED, ('-id), dw. bn. uitgespreid.
Tedder, (ted'-ur), m. v. uitspreider. -ster (van gras), m. v.
--, S. 1. (landb.) touw, o. lens (om dieren op het veld
vast te binden), v.; 2. (fig.) band, m. keten, v. *-,
bw. vastbinden, vastleggen (aan een touw); (ook fig.)
beletten. * - F,D, ('-urd), dw. bn. vastgebonden, -gelegd..
* -ING, dw. bn. vastbindend, -leggend enz.
Teddy, (ted' -i). m. (verk.) Eduard (m. n.).
Te -deum, (ti-di'-um), S. (r. k.) Te-deum, lof(gezang), o.;
to strike the -, liet Te-deum aanheffen.
Tedious, (ti'-di-us), bn., * - LY, bijw. 1. vervelend, lastig; 2. langwijlig; 3. langzaam, traag; 4. wijdloopig.
-NESS, s. gmv. 1. (het) vel velende; 2. langwijligheid;
3. langzaamheid, traagheid; 4. wijdloopigheid, v.
Tedium, (ti'-di-um), s. gmv. 1. verveling, eentonigheid;
v.; 2. afkeer, weerzin, M. *- STRICKEN, bn. bijna dood.
van verveling.
Teek, (tiek), s. zie TEAK.
Teem, (tiem), ow. en bw. 1. baren; 2. zwanger gaan; 3.
- with, vruchtbaar zijn (in); to - with fish, vischrijk
zijn; to - with faults, van fouten wemelen, vol gebreken zijn; to - with evils, allerlei kwaad bevatten; 4..
uitstorten (over). * - ED, (tiemd), dw. bn. 1. gebaard enz.;
2.uitgestort. *- ER, ('-ur), v. die baart, - voortbrengt;voortbrenger, m. barende, v. *-FUL, (-'foel), bn. 1. zwanger; 2.
`ruchtbaar; 3. boordevol. *-ING, dw. bn. barend enz..
-, bn. zwanger, vruchtbaar; - date, tijd der ontvange
nis; - buds apyear, veelbelovende knoppen ver
zich; the - clouds descended, de zwan-were wol-tone
daalden neder; the - earth, de vruchtbare aarde;-ken
, truths, vruchtdragende waarheden. -, s. 1. (het)
baren enz.; 2. vruchtbaarheid, v. *-LESS, bn. onvruchtbaar; dor.
Teen, (tien), S. verdriet, o. kommer, m. *-, bw. opstoken, prikkelen.

TEE. - TEL.
Teens, (tiens), s. mv. levensjaren van 13 tot 20 ; he

is yet in his -, hij is nog geen twintig jaar oud; she is
out of her -, zij is boven de twintig (jaar); miss in her

-, een huwbaar meisje.

Teeny, (tien'-i), bn. klein (kinderwoordje).
Tees, (ties), s. Etsch (rivier in Italië), v.
Teeth, (tieth), s. mv. 1. tanden, m. mv.; zie TOOTH; 2. (bk.)

kaifstanden, m. mv. snijwerk met tanden; 3. (zeev.) in
the -, vlak in (tegen) den wind; (fig.) vlak in het aan
* -WHEEL, S. tandrad, o.
-gezicht.
Teeth, (tieth), ow. tanden krijgen, - maken. °- ING, dw.
bn. tanden krijgend, - makend. 5 -ED, ('-id), bn. getand; -- wheel, kamrad, o. 5 -ING, dw. bn. tanden krijgend. -, s. (het) tanden krijgen.
Teetotaler, Zie TEATOTALER
Teetotum, (tie-to-turn), s. vinger-, handtolletje, o.
Teg, (tegh), S. zie TAG. *-, *-- G, (jag.) tweejarige reekoe,v.
Tegman, (tegh'-men), s. (mv. tegmina), zie TEGUMENT.
Tegular, (tegh' joe-lur), bn., °- LY, bijw. dakpanvormig;
uit dakpannen bestaand.
Tegument, (tegh'-joe- ment), s. (ontl.) dekking, v. omhulsel, dekvlies, o. 5 -ARY, ('-e-ri), bn. (onti.) tot de
dekvliezen behoorend.
Teh -hee, (ti'-hi), o. geschater, o. schaterlach, gin. °-, ow.
(gem.) proesten, luidkeels. lachen.
Teil, (tiel), * - TREE, s. (plant.) lindeboom, m.
Teinds, (tiends), s. mv. tienden, o. mv.
Teine, (tien), s. (jag.) engborstigheid (der valken), v.
Teinoseope, (tien'o-skoop), s. (gcz.) prismatische ver
-rekij,m.
Teint, (tient), zie TINT.
Telamones, (tel-e-mo' -nis), s. mv. (bk.) vrouwelijke kariatieden, - draagbeelden, v. o. mv.
Telary, (tel'-e-ri). bn. 1. tot een web of weefsel behoorend, weefsel...; 2. spinnend.
Telegram, (t ,31'-i-ghrem), s. telegram, telegrsphisch bericht, o.; cable -, telegram per kabel (per onderzeesche
telsgraaflijn).
Telegraph, (tel'-i-ghref), s. telegraaf, v.; sob-marine -,
onderzeesche telegraaf; marine -, (zeev.) zee- telegraaf
(door vlaggen); naval -, seinpost (van do kust); line of
-s, telegrafen-linie. *-,bw. en ow. telegrapheeren.* -Ic,
(-ghref'-ik), 5 -ICAL, ('-ik-nl), bn., -LY, ('-e-li), bijw.
telegraphisch; - despatch, telegraphisch bericht.telegram.
s-Y, (tel-egh'-re-fi), s. gmv. telegrapheer- kunst, telegraphic. v.
Telemachus, (ti-Iem'-e-kus), m. Telemachus (ni. n.).
Teleological, (ti- li - o-lodsj'-ik-ul), bn. (godg.) tot de
teleologie behoorend. *...I.oGY, (- ol'-o-dsji), s. gmv. 1.
(godg.) kennis der eind-oorzaken, teleologie; 2. kunst
om op verre afstanden met elkander te spreken, v.
Teleosaurus, (ti- li-o-soo'-rus), s. spits-, langsnuitige
hagedis, v.
Telephone, (tel'-i -fon), s. telephoon, telephon (ver-spreker), m. °...ic, bn. telephonisch; ver-klinkend.
Telescope, (tel'-i-skoop), S. verrekijker, m.; reflecting -,
reflecteer-telescoop; refracting -, straalbrekende telescoop. ° --- SHELL, S. zeetonnetje (schelp), o. *...Ic, (te-lescop'-ik), *...ICAL, (- nl), bn., -ALLY, ('- e-li), bijw. telescopisch.*-c,mAEY,s.stoomw.)schoorsteen in geledingen,m.
Telesia, (ti-li'-zji-e), s. (delfst.) saffier. m.
Telesm, (tel'-ezm), s. talisman, m. 5 -ATIC, (-met' -ik),
-AL, (- ui), bn. tot een talisman behoorend.
Telestich, (ti-les'-tik), s. telestichon (gedicht waarvan
de eindletters van iederen regel een naam vormen), o.
Telic, (tel'-ik), bn. (red.) einddoel aanduidend.
Tell, (tel), bw. (onr. vt en vdw. told), 1. zeggen, uitdrukken, te kennen geven; - truth and shame the Devil,
(spr.) doe wel en zie niet om; to - fortunes upon (by)
the cards, waarzeggen uit de kaart; I have told him his
own, ik heb hem zijn vet gegeven; ta! manlias hov) can
I -.' wel, mama, wat weet ik er van ? what he will make
of her I cannot -, wat hij met haar doen zal, weet ik
niet, zou ik niet kunnen zeggen; I was toll that, men
heeft mij gezegd dat ; he must not be tolel vuil late at
night, men moet het hem eerst laat in den avond zeggen; to he told by, (iets) hoorera (vernemen) van ; I have been
told lies of, men heeft logens van mij verteld; 2. - of,
onderhouden, spreken (over); verwittigen (van); I have
told you of ray follies, nu heb ik u mijne dwaasheden
gezegd; I can - you of a curious machine, ik kan u over
een vreemde machine onderhouden; 3. vertellen, verha-
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len; to - tales, praatjes overbrengen, klikken; 4. onder
richten, loeren; - me how may I know him, zeg (leer)
mij waaraan ik hem kan kennen; 5. openbaren, ontsluieren; - it not in path, (spr.) vertel het niet verder,
mondje dicht; G. verkondigen, bekend naaken; 7. uitleggen, verklaren; 8. tellen, rekenen; 9. erkennen, onder.
scheiden, vinden, oordeelen; to - right from wrong,
tusschen goed en kwaad onderscheiden; 10. slaan (van
uurwerken); 11. (Shak.) zich verontschuldigen bij; 12.
(met bijwoorden), to - of, on, (iem.) beschuldigen; to -off, aftellen; (mil.) monsteren; to - out, uit -, voortellen; uitbazuinen; tot het einde vertellen; to - over again,
weder overzeggen, - vertellen; her-, nog eens overtellen.
Tell, (tel), ow. 1. zeggen, spreken, verhalen (van); 2.
uitwerken, zichtbaar worden, treffen; years begin to -upon
him, hij wordt oud; every shot -s, ieder schot is raak;
see how that will -, zie hoe (goed) dit zal uitkomen;
3. getuigen.
Tellen, (tel'-un), s. telmossel, v.
Teller, (tel'-ur), nl. v. 1. zegger, -ster; 2. verteller, -ster,
In. v.; story -, sprookjes-verteller; 3. teller, rekenaar,
-ster, m. v.; kassier, (rijks)ontvanger, -betaalmeester; 5.
stemopnemer, in. 5 -suil, s. betaalmeesterambt, o.
Tellina, (tel'-aj -ne), s. mv. tellienen (soort schelpdieren),
v. mv.
Telling, (tel'-ing), dw. bn. zeggend enz. *-, bn. 1. ra
ca - blow, een goed aangebrachte slag; with --kend;
eftect, goed raak zijnde. *-, s. (het) tellen enz.; zie TELL,
bw. en ow.
Telltale, (tel'-teel), m. v. klikker, -ster, klikspaan, m.
v.; 2. verklikker (werkt.), m.; - of the rudder, (zeev.)
axiometer; 3. (stoomw.) slagenteller (werktuig), m.
Tellinite, (tel'-li-najt), s. telliniet (soort scholpdier), v.
Tellural, (tel'-joe-rul), bn. Zie TELLURIC. 5 ...LURATE,
('-joe-ret), s. (scheik.) aardzuur-zout, o. °...LTJRATED,
('-joe-ret-id), bn. met aardzuur -,met tellurium verbonden.
*...LURIc, ( -joe'-rik), bn. tot de aarde behoorend, tellurisch; - acid, aardzuur. *...LURION, (joe'-ri-un), S.
tellurium (toestel tot aanwijzing van de bewegingen
der aarde), o. 5 ...LLTRITE, ( joe-raj+.), s. zie TELLURATE.
5 ...LuRIUST, (-joe'-ri-um), s. (delfst.) tellurium, o.; black ore, (scheik.) bladerig tellurium; yellow -, geelerts,
wit tellurium. *...LUROUS, ('-joe-rus), - acid, (scheik.)
oxygeen-tellurium.
Temerarious, ( tem-i-ree '-ri-us),bn., 5 LY,bijw.vermetel.
Temerity, (ti-mur -i-ti), s..(-ies), v. vermetelheid, v.
Temin, (tem'-in), s. temina (Algerijnsch muntje), v.
Temper, (tem'-pur), s. 1. samenstel, mengsel; 2. gestel,
o. aard, m. natuur, v. karakter, gemoed, o. aanleg, m.;
an even -, een effen gemoed; good -, goede aard;
sweet -, zachtaardige natuur; hasty -, driftige aard;
bod -, slecht karskter; tart -, bitse natuur; to be #f
u, -, zeer zachtaardig zijn; to peet out of -, boos -,
gemelijk maken; to be out of -, kwalijk gemutst zijn;
to show -, zijne kwade luim toonent 3. drift, oploopendheid: 4. koelbloedigheid, kalmte, v.; to keep one's -, zijne
koelbloedigheid bewaren; to lose one's --, zijn geduld verliezen, zich driftig maken; 5. hardheid, hoedanigheid
(van staal); 6. witte kalk, v. (bijmengsel in suiker om
de zuurdoelen op te nemen). *-, bw. 1. temperen, matigen; 2. mengen, roeren (onder), (ook fig.); the potter-ing
soft earth, de pottenmaker de weeke aarde knedend; I
shall - justice witli me•cy, ik zal genade aan recht
paren; 3. - to, evenredig maken; God -s the wind
to the shorn lamb, ( spr.) God matigt de kou naar de
kleerent 4. - to, overeenbrengen (met);5. verzachten,
temperen; G. vormen, kneden, fatsoeneeren; 7. harden
(staal); 8. verdunnen, wasschee (kalk); 9. (muz.) pauseeren.
Temperament, (tem'-pur-e- ment), s. 1. gesteldheid, v.
toestand, m.; 2. evenwicht; 3, gestel, o.; bilious -,
choleric -, galachtig gestel; phlegmatic -, flegmatisch
gestel; sanguine
volbloedig sanguinisch gestel;
4. (muz.) kleine pauze, v. *-AL, ('-ul), bn. tot het
gestel behoorend.
Temperance, (tem'-pe-runs), s. 1. matigheid, soberheid;
2. matiging, V. geduld, o.; 3. (muz.) pause,.v. * -SOCIETY,
s. matigheidsgenootschap, o.
Temperate, (tem'-pe-ret), bn., *-LY, bijes. 1. matig,
gematigd; the -- zone, de gematigde luchtstreek; 2.
matig, sober, ingetogen, (ook fig.) geduldig. kalm.
*--NESS, s. 1. gematigdheid, zachtheid; 2. kalmte, mati.
'
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ging, v. *...IVE, ('-iv), bn. matigend. *...URE, ('-tjoer), s.
.1. luchts-, weersgesteldheid; 2. behoorlijke vermenging, v.; 3. karakter, o. geaardheid, v. .
Tempered, (tem'-purd), dw. bn. getemperd enz.; zie
TEMPER, bw.; good -, well -, goedgeaard, -gestemd;
bad -, ill -, slecht geaard, kwalijk gestemd. *...ING,
dw. bn. temperend enz. -, s. (het) temperen enz.;
zie TEMPER, bw.; -- of steel, verstaling, harding van
staal, v.
Tempest, (tem'-pest), s. 1. storm, orkaan, m.; a - in
a teapot, (spr.) een storm in een glas water; veel leven
om niets; 2. (fig.) oproer, o. *- BEATEN, bn. (zeev.)
door storm beloopen; door de stormen uiteengeslagen.
*-TOST, bn. ten speelbal aan den orkaan.
Tempest, (tem'-pest), bw. (w. g.) bestormen, benauwen.
-, ow. stormen, hard waaien. * - ivE, (-pest'-iv), -LY,
bijw. tijdig, ten rechten tijde. *-IVITY, (- iv'- i-ti), S. gmv.
tijdigheid, v. *-uous, (' -joe-us), bn., -LY, bijw. stormachtig, onstuimig (ook fig.). -NESS, s. stormachtig
onstuimigheid, v.
-heid,
Templar, (tem'-plur), s. 1. student in de rechten, m.;
-'s inn, college van juristen te Londen; 2. lcniyht -,
tempelridder, -heer; tempelier (van de orde van St. Jan
van Jeruzalem), m.
Temple, (tem'-pul), m. William Temple (staatsman,
1629-1700), m.
Temple, (tem'-pul), s. 1. tempel, m.; 2. orde der tem
tempel (eertijds van de tempelieren,-pelirn,v.;3(d)
thans een der rechtsscholen te Londen); 4. (ontl.) slaap
(van het hoofd); m.; 5. (wev.) spanroede, v. *-BAR, s.
oude poort der City te Londen, v. 5 -BONES, s. mv.
(ontl.) slaapbeenderen, v. mv.
Temple, (tem'-pul), bw. (iem.) een tempel stichten, - wij
D, ('-puld), bn. 1. van een tempel -, van tempels-den.*
voorzien; 2. door tempels omgeven.
Templet, (tem'-plit), s. 1. (bk.) tempeltje, o. mal, v.
vorm, m.; 2. steunbalkje; 3. (boekb.) stuithout, o.
Tempo, (tem'-po), s. (muz.) tempo, o. maat, v.
Temporal, (tem'-po-rul), s. zie TEMPORALITY. *-, bn.,
*-LY, ('- re-li), bijw. 1. tijdelijk; 2. vergankelijk; 3. wereldlijk; 4. (taalk.) een tijd betreffend; 5. (ontl.) tot de
slapen behoorend, slaap...; - bones, - muscles, slaap
spieren. * - ITY, (-rel'-i-ti), s. (-ies), 1. (het)-bendr,
wereldlijke, tijdelijke; 2. (mv. ook tenaporals), wereldsch
goed (inkomsten); 3. de toestand van leek. *- NESS,
s. wereldlijkheid, v. het wereldsche.
Temporarily, (tem'-po-re-ri-h), bijw. zie TEMPORARY.
*...NESS, S. gmv. tijdelijkheid, v. (het) voorloopige.
Temporary, (tem' -po-re-ri), *...NEGUS, (tem-po-ree'-ni
-LY, bijw. 1. tijdelijk, voorloopig; 2. wereldsch,-us),bn.
voorbijgaand, vergankelijk.
Temporize, (tem'-po-rajz), ow. 1. besluiteloos zijn; 2.
'op de lange baan schuiven, zoeken tijd te winnen; 3.
- with, zich naar de omstandigheden schikken, den
mantel naar den wind hangen; he -d with the changes
of religion, hij schikte zich naar de veranderingen in
den godsdienst; 4. wijken (voor). 5 ...ATION, (- ri-zee'-sjun),
s. (het) tijd winnen, uitstellen enz. *- R, ('-ajz-ur),
m. v. 1. besluitelooze, die tijd zoekt te winnen; 2. die
den mantel naar den wind hangt enz. *...ING, dw.
bn., -LY, bijw. besluiteloos zijnde enz. -, s. (het)
besluiteloos zijn enz.; Zie TEMPORIZE, OW.
Tempt, (temt), bw. - into, 1. verleiden, verlokken, in
verzoeking brengen; 2. - to, brengen, drijven; - not the
brave to despair, drijf den dappere niet tot wanhoop; 3.
beproeven; 4. ondernemen. *- ABLE, ('- i- bl), bn. 1. licht
in verzoeking te brengen; 2. beproefbaar. *-ATION,
(-ee'-sjun), S. verzoeking, v.; to lead into -, in verzoeking brengen. -LESS, bn. vrij van verzoeking. *- ED, dw.
bn. in verzoeking gebracht, verlokt enz. *- ER, ('-ur), m. v.
verzoeker, verleider, -ster, m. v. -, m. the -, (de) Satan,
(Bijb.) de slang. * - ING, dw. bn. in verzoeking brengend enz. -, bn., -LY, bijw. verleidelijk, aanlokkelijk.
-, -NESS, S. (het) verleidelijke enz.; zie TEMPT, bw. en
TEMPTATION. * -RESS, V. verzoekster, verlokster, v.
Temse, (tems), s. teens, zeef, v.; -d bread, brood van
het fijnste meel.
Temulence, (tem' j oe-lens), *...ENCY, s.gmv.dronkenschap,
v. * ... ENT, ('-joe-lent), -IVE, bn. dronken, beschonken.
Ten, (ten), telw. en bn. tien; - to one, tien tegen een;
nine in - (times), negen van de tien maal. *-, s. 1.
tiental, o.; by -s, bij tientallen; 2. (kaarts.) (de) tien,

TEN.
(een) tientje. C-ELLS, s. mv. hout -, o. planken van tien el
lengte, v. mv. *- FOLD, bn. tienvoudig.
Tenable, (ten'-i-bl), bn. houdbaar, verdedigbaar. *...BILITY, (-bil'-i-ti), *- N Ess, s. gmv. houdbaarheid, v.
Tenace, (ten'-is), S. (kaarts.) bezit van de honneurs (in
het whist), o.
Tenacious, (ti-nee'-sjus), bn., *_LY, bijw. 1. taai, kleverig; 2. (fig.) taai, vasthoudend; a - memory, een taai
geheugen; to be - of, vasthouden aan, onverzettelijk
zijn in: 3. volhardend, hardnekkig, 4. gierig, vasthoudend. 5 -NESS, * ...NACITY, (-nes' - i-ti), s. gmv. 1. taaiheid, kleverigheid; 2. (fig.) vasthoudendheid, vrekkigheid;
3. gehechtheid, trouw; 4. volharding, hardnekkigheid;
5. (nat.) cohesie; 6. houdkracht (van metalen), v.
Tenaculum, (ti -nek' j o ?-lum), s. (heelk.) nijphoutje,
e, o.
Tenail, Tenaille, (ti-noel'), *...ON, (- neel-jan), s. (vest.)
tangwerk, o.
Tenancy,(ten'-un-sil), s. huurbezit, o. pacht, pachting, v.;
- at will, opzegbare huur; joint -, gemeenschappelijk
bezit. o. huurgemeenschap, V. *...ANT, ('-unt), m. v.
1. huurder, pachter, -ster; 2. inwoner, inwoonster, ingezetene, m. v.; 3. leenman, m.; - in chief, - in
capite, leenheer des konings; - at will, pachter die naar
willekeur de huur kan opzeggen; joint -, medehuurder;
- in tail, de (met huur) begiftigde; - for life, vrucht
-ster; 2. (wap.) schildhouder, m.
-gebruik,
Tenant, (ten'-unt), bw. 1. pachten, in pacht -, in huur
hebben; 2. (zeev.) pinnen. *- ABLE, ('-i- bl), bn. 1. pacht-,
huurbaar; 2. bewoonbaar; in - repair, in bewoonbaren
staat. *- ED, ('-id), dw. bn. gepacht enz.; Zie TENANT,
bw. S -ING, dw. hn. pachtend enz. -, s. (het) pact ten enz.; zie TENANT, bw. *. LESS, bn. 1. onverhuurd;
2. onbewoond, ledig. *- RY, ('-un-tri), s. gmv. pachters,
huurders; 4. leenmannen, m. mv.
Tenar, Thenar, (ti'-nur), s. (ontl.) duimspier, v.
Tench, (tentsj), s. zeelt (visch), v.
Tend, (tend), bw. 1. bewaken, hoeden; good angels thee! dat goede engelen u bewaken ! 2. zorg dragen
voor; 3. geleiden, vergezellen. *-, ow. 1. (oudt.) wachten; 2. - on upon, vergezellen; 3. dienen, in dienst
zijn (bij); 4. (zeev.) zwaaien (van het tij enz.); 5.
- towards, zich richten (naar), strekken, dienen (tot);
6. bijdragen (tot). * - ANCE, ('-uns), S. gevolg, o.; zie
ATTENDANCE. * -ED, dw. bn. bewaakt enz.; zie TEND,
bw. en ow. *- ENCY, ('-en-si), s. (-ies), - to, 1. strekking,
richting; 2. neiging, v. streven; 3. doel, o. bedoeling, v.
Tender, (tend'-ur), s. 1. aanbod, o. aanbieding, v;
legal -, (recht.) wettig betaalmiddel; 2. inschrijving (bij
aanbestedingen); 3. (recht.) afvordering van den eed;
4. bewaking, hoede, v. -, m. v. bewaker, hoeder, -ster.
m. v. -, s. 1. (zeev.) dienst -, kostschip, o.; - sided
ship, rank schip; 2. (stoomw.) tender, kolenwagen (van
de locomotief, m.
Tender, (tend'-ur), bn., * - LY, bijw. 1. teeder, -lijk;
teer, malsch; 2. gevoelig, medelijdend; 3. (fig.) week,
teer; 4. waard, geliefkoosd, teeder; 5. - over, inschikkelijk (jegens); 6. - of, naijverig (op), zorgdragend;
have I been to - of their infancy? droeg - ik een zoo
teedere zorg voor hunne kindsrhheid? to be - of the
honor of God, naijverig op Gods eer zijn; 7. kiesch,
*- HEARTED, bn., -LY, bijw. teeder, weekhartig, -lijk.
5 -NESS, s. teerheid, weekhartigheid,V *- HEFTED, ('-heftid), bn. (Shak.) zeer -, buitengewoon teeder. 5 -LIN G,
m. v. 1. lieveling; 2. weekhartige, m. v. -, s. (jag.)
eerste gewei (van wild), o. *- LION, S. (vleeschh.) weekste staartstuk, o. * -MOUTHED, bn. (rijsch.) week in
den bek (van paarden). *-NESSS, S. 1. teederheid, v.;
we know your - of heart, wij kennen uwe teergevoeligheid; 2. gevoeligheid; 3. kieschheid (van geweten
enz.); 4. zorgvuldigheid, belangstelling (in); 5. zorg,
bekommering (voor den goeden naam van enz.); 6. inschikkelijkheid,toegeeflijkheid; 7. zachtheid (des harten),
goedheid, v.
Tender, (tend'-ur), bw. 1. aanbieden; I came to - my
services. ik kwam om mijne diensten aan te bieden;
to - one's resignation, zijn ontslag indienen; 2. overreiken, overhandigen ; he then -ed a fiddle to me, hij
reikte mij toen een viool aan; 3. (recht.) opleggen, afvorderen (een eed); 4. achten, beschouwen; to - down,
nederig aanbieden. *-, ow. - for, inschrijven (bij
aanbestedingen). *- ED, ('-utd), dw. bn. aangeboden
enz.; zie TENDER, bw. en ow. * - ING, dw. bn. aanbie-

TEN. -- TER.

TEN.
dend enz, -,
bw. en ow.

S.

1. (het) aanbieden enz.; zie

TENDER,

`Tending, (tend'-ing), dw. bn. 1. bewakend; 2. strek

S. 1. (het) bewaken; 2. strekking, v. enz.;-kendz.*,
zie TEND, OW. * -ROO \r, s. (zeev.) zwaairuimte, V.
Tendinous, (ten'-di-nus), bn. 1. tot de pezen behoorend, pees...; 2. pezig, vol pezen.
Tendment, (tend'-ment), s. zorg, oppassing, V.
Tendon, (ten'-dun), s. (ontl.) pees, V.
Tendrac, (ten'-drek), s. tendrak (insectenvretend viervoetig dier van Madagascar), m.
Tendril, (ten'-dril), s. (plant.) katje, stekje, spruitje, o.
*-, bn. (plant.) klimmend, klim...
Tendry, (tend'-ri), s. (-ins), aanbieding, v.; zie TENDER, S.
Tendsome, (tend'-sum), bn. aandacht vereischend.
Tenebrous, (ten'-i-brus), *...BRIous, (ti-ni' -bri-us), bn.
duister, donker. C-NESS, *...BROSITY, (-bros'-i-ti), s.
(-ies), duisterheid, duisternis, v.
Tenement, (ten'-i-ment), s. 1. woonhuis, o. woning,
huizing; 2. huisvesting, v.; 3. (leerar.) (het) gepachte,
pachtgrond, m.; 4. (recht.) bestendig bezit, o. *- AL,
(-ment'-ul), *- ARY, (-ment'-e-ri),bn. 1. gepacht, in pacht,
in huur; 2. pachtbaar.
Tenent, (ten'-ent), zie TENET.
Teneriff, (ti-ni-rlf'), s. (áardr.) Teneriffe (een der
Azorische eilanden), o.
Tenerity, (ti-nur'-i-ti), s. (-ies), teederheid, v.
Tenesmus, (ti-nes' mus), s. (gen.) drang tot stoelgang, m.
Tenet, (ten'-et), S. 1. beginsel, dogma; 2. grondbeginsel,
leerstuk, o.
Tenfold, (ten-foold), bn. tienvoudig.
Tenioid, (ti'-ni-ojd), s. tenioïde (soort lintworm), v.
Tennantite, (ten'-vent-ajt), s. tennantiet (kopererts), o.
Tenne, (ten'-i), *...NET, (ten'-it), *...NY, (ten'-i), ho. (wap.)
oranje.
Tennis, (ten'-is), s. 1. kaatsspel, o.; 2. pluimbal, m.; to
play at -, kaatsen. *- BALL, S. pluimbal, m. *- COURT,
s. kaatsbaan, v. -KEEPER, m. kaatsbaan-houder, m.
° -PLAY, S. kaatsspel, o. (het) kaatsen.
Tennis, (ten'-is), bw. kaatsen. *- ED, ('-nisd), dw. bn.
gekaatst. *-ING, dw. bn. kaatsend.
'Tenon, (ten'-un), s. 1. pin, pen, v.; 2. top, m. oor, oog,
o.; 3. spie, tong, V. *-sAW, S. spanzaag, V.
Tenor, (ten'-ur), s. 1. inhoud, geest, zin, m.; she ynessed
the - of the observation, zij begreep den zin der opmerking; by the -- and spelling, naar den geest en de letter;
2. meening, strekking, v.; 3. loop, m.; the even - of
one's away, de regelmatige loop van iemands leven; 4.
(muz.) bovenstem, V. tenor; 5. eerste (opera)zanger,
M. *-, ° -VIOLIN, s. alt(instrument), v. 5 -PLAYER, m.
altspeler, m. 5 -ISTER, M. tenorzanger, m.
'Tenorea, (ti-no'-ri-e), s. (plant.) hazenbek, m.
'Tenotomy, (ti-not'-o-mi), s. (heelk.) peessnede, V.
'Tenpenny, (ten'-pen-i), bn. tien stuivers (kostend).
5 -NAIL, s. 2 1 /4 -duims-spijker, m.
Tense, (tens), bn., 5 -LY, bijw. gestrekt, gespannen. *-,
S. (spraakk.) tijd, m.; the present -, de tegenwoordige
tijd. *-nzss, s. spanning, stijfheid, V. gespannen toestand, m. *...IBILITY, (- i-bil'-i-ti), s. span-, rekbaarheid, v.
°...IBLE, * ...ILE, ('-iel), ho. span-, rekbaar ; - force,
spankracht. *...ION, ('-sjun), S. spanning, v. *...ITY,
5 ...URE, s. gespannenheid, v. *...IVE, ('-iv), bn. spannend, rekkend. °...OR, ('-sur), s. (ontl.) rekspier, V.
`Tent, (tent), s. 1. tent, v.; to hitch -s, tenten oprichten;
to strike the -s, de tenten af-, innemen; het kamp opbreken; 2. (heelk.) wiek, v.; 3. (juw.) verfoeliesel, o.; 4.
tintwijn, m. *- BED, s. veldbed, o. 4 -BEDSTEAD, S. rustbank, v. veldbed, o. *-- CLOTH, S. tentlinnen, 0. *-MAKER, * -MAN, m. tentenmaker, m. *- PIN s, s. mv. tentpennen, nagels, v. M. mV. *- POLE, s. tentpaal, m. *- RoPES, s. mv. tentkoorden, -touwen, o. mv. *_STITCTI, S.
tentsteek (zak. zeilmakers-naaisteek), M. 5 -WORT, S.
(plant.) vrouwenhaar, n.
Tent, (tent),ow. 1. legeren (in tenten), kampeeren; 2. (fig.)
zich vestigen, zijne tenten opslaan. °-, bw. (heelk.) tenten, stoppen (eens wond); een wiek opleggen.
Tentacle, (ten'-ti-kl), 5 ...TACULA, (- tek'-joe-le), s. voelhoren (van insecten,) m. 5 ...TACULAR, (-tek'-joe-lur), bn.
tot de voelhorens behoorend. *...TACULATED, ( - tok' joe
voelhorens gewapend. *...TACULIFEROUS,-letid),bn.m
(-te-kjoe-lif'-e-rus), bn. voelhorens dragend.
Tentage, (tent'-ids), S. (w. g.) (mil.) kampement, o.

Tentation, (ten-tee'-sjun), s. verzoeking, v.
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('-e-tiv), beproevend, probeerend. -, s. proef, poging, v.

Tented, (tent'-id), dw. bn. gekampeerd enz.; zie TENT,

ow. en bw.
Tentenague, (ten'-te-negh), s. Chineesch zink, o.
Tenter, (tent'-ur), s. 1. spanhaak; 2. spanner, m,; 3.

(lakenw.) spanraam, o.; 4. droogstang, v.; 5. on the -s,
(fig.) in verlegenheid,op de pij nbank. * -FIELD, * -GROUP D,
s. (lakenw.) droogveld, o. -plaats, V. * -FRAME, S. spanraam, o. 5 -000k, s. spanhaak, m.
Tenter, (tent'-ur), bw. uitspannen (om te drogen).
*_, ow. zich uitspannen, - uitrekken. *- ED, ('-turd),
dw. bn. gespannen. 5 -ING, dw. bn. uitspannend.
--, S. (het) uitspannen.
Tenth, (tenth), bn. tiende; Charles the -, Karel de
tiende; on the - May, op den tienden Mei. °-, s.
tiende (deel), o.; nine -s, negen tienden; to pay -s,
(recht.) tienden opbrengen. °- LY, bijw. ten tiende.
Tentiginous, (ten-tidsj'-in-us), bn. stijf, gespannen.
Tenting, (tent'-ing), kampeerend: zie TENT, OW.
Tentory, (tent'-e-ri), s. (-ies), tentluifel, v.
Tenuate, (ten-'joe-et), bw. verdunnen, vermageren. *- D,
('-id), dw. bn. verdund. 5 ...ING, dw. bn. verdunnend.
Tenuifolious, (ten j oe-i-fo'-li-us), bn. (plant.)dunbladerig.
Tenuious, (ten'-joe-us), ho. schaarsch, ijl.
Tenuirosters, (ten -joe- ros'-turs), s. mv. dun-, langsnaveligen (vogels), M. mv. *...ROSTRAL, (-ros'-trul), bn.
dun- en langsnavelig.
Tenuity, (ti-nj oe'-i-ti), s. gmv. 1. dunheid, smalheid;
2. teerheid, schraallieid; 3. ijlheid; 4. (fig.) geringheid, v.
Tenuous, (ten' joe-us), bn. 1. dun, smal; 2. zwak, teer,
schraal; 3. ijl; 4. (fig.) gering.
Tenure, (ten'-joer), s. 1. (recht.) leenroerigheid. v. leen
erfbezit, o.; life was held by the feeblest -, (fig.)-bezit,2.
het leven hing slechts aan een draad; 3. voorwaarden
van leenbezit, v. mv.; 4. leendienst, m.
Teocalle, (ti-o-kel'-le), s. tempel, m. godshuis (der Mexicanen), o.
Tepefaction, (tep-i -fek'-sjun), s. lauwmaking, V. (het)
lauw maken. *...FIED, ('- i-fajd), dw. bn. lauw gemaakt.
*...FY, ('- i - faj), bw. en ow. lauw maken, - worden.
-ING, dw. bn. lauw makend, - wordend.
Tephramancy, (tef'-re-men-si), s. (fab.) waarzeggerij
uit de asch (der verbrande offers), v.
Tepid, (tep'-id). ho. lauw, matig warm. 5 -ITY,
(ti-ped' -i-ti ), *L_ ESS, S. gmv. lauwh eid, matige warmte, v.
Tepor, (ti'-pur), s. lauwte, lauwheid, V.
Teraph, (ter'-ef), s. (-im), talisman, amulet (der oude
Iiebreeuwen), m. o.; the -da, de huisgoden.
Terapin, (ter'-e-pin), s. (soort) schildpad, v.
Teratology, (ter-e-tol'-o-dsji), s. (gen.) leer der wanstaltigheden, - der misgeboorten, V.
Terce, (turs), s. zie TIERCE. *-IIA.IOR, s. (kaarts.) derde(tierce-)major, V.
Terceira, (tur-si'-re), s. (aardr.) Terceira (een der
Azorische eilanden).
Tercel, (tur'-sil), S. zie TIERCEL.
Tercentenary, (tur-sen'-ti-ne-ri), bn. driehonderdjarig.
Tercet, (tur'-set), s. 1. (muz.) terts, v.; 2. terzet, o.
Tercine, (tur'-sien), s. (plant.) buitenkapselvlies, o.
Terebinth, (tur'-i-binth), s. terpentijn (boom), M. 5 -INATE, (bin'-thi-net), ° -INE, ('-thin), bra. tot terpentijn
behoorend.
Terebrate, (ter'-i-bret), bw. (w. g.) boren, doorboren.
...ING, dw. bn. doorborend. *...Io- , (-bree'-sjun), s.
doorboring, v.
Terebratula, (ter-i-bret'-joe-le), *...TULITE, s. terebratula (soort zeeschelp), V.
Teredine, (ter'-i-dien), s. boor,. V.
Teredo, (ti-rio'-do), s. boorschelp (dier), v.
Terence, (tor'-ens), m. Terentius (Rom. dichter).
Terete, (ti-ri-ti'), bn. cylindrisch.
Tergeminal, (tur-djem'-in-ul), C...ATE, ('-et), bn. (plant.)
drieparig. *...ous, ('-us), bn. drievoudig, driedubbel.
Tergiferous, (tur-djif'-e-rus), bn. (plant.) de zaden op
den rug der bladeren dragend.
Tergiversate, (tur'-dji-wur-set), ow. (w. g.) uitvluchten
zoeken, gedurig uitstellen. 5...ION, (-zee'-sjun), s. 1. uitvlucht, v. uitstel, o.; 2. besluiteloosheid, wankelmoedig
-heid,v.*ORmutchenzokr,.
Tergum, (tur'-ghum), s. bovenvlak van den onderbuik
(bij insecten), o.

TER.
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Term, (turm), s. 1. grens, v. uiteinde, o., 2. duur, termijn, tijd, m.; for a certain -, voor zekeren tijd; of imprisonment, duur van gevangenschap; - of sale,
termijn van verkoop; on (upon) three months -, voor -,
bij drie maanden; 3. uitdrukking, v. gezegde, woord, o.
bewoording, v.; to rail in good set -s, in ronde woorden
den tekst lezen (aan); plain -, round -, duidelijke -, ronde
woorden; 4. voet (van omgang), m. verstandhouding, v.;
to live on good -s with, op goeden voet leven met; to be
on bad -s, in slechte verstandhouding zijn (met); to be
on speaking -s, met elkander spreken; to keep on -s
with, zich in acht nemen tegenover; he met his company
upon equal -s, hij ontving zijne wereld op gelijken voet;
5. voorwaarde; to agree to -s, voorwaarden aannemen;
to come to -s, zich verstaan (met); to bring one to -s, iem.
tot eerre schikking overhalen; what are your -s? welke
zijn uwe conditiën ?his -s are low. moderate, hij vraagt niet
veel, - geen te hoogen prijs; 6. (bk.) term (pilaar met

menschenhoofd), m.; 7. (wisk.) lid (eenervergelijking), o.;
8. (rek.) uitdrukking, v.; to reduce to the lowest -, tot de
eenvoudigste uitdrukking herleiden, - verkleinen; 9.
kunstwoord, o.; 10. zitting (derrechtbank),v.;11.schooljaar,
o.; to keep -s, zich laten inschrijven als leerling (student enz.); een stage houden (na de promotie als advocaat); 12. (gen.) maandstonden, m. mv. * - FEE, s. (oudt.
recht) 1. zitting-recht, o.; 2. zek. gift door den cliënt aan
zijnen advocaat betaald, v. 5 TI5IE, S. 1. termijn; 2. studie- ,leertijd; 3.zittingtermijn der rechtbanken, m.
CEO, S. mv. (zeev.) beeldhouwwerk op zij van het schip, o.
Term, (turm), bw. noemen, benoemen.
Termagancy, (tur'-me-ghen -si), s. (-ies), 1. onstuimigheid, oploopendheid; 2. kijfzucht, v. *...ANT, ('-ghunt), s.
boos wijf, o. xantippe, wegera, v. -, bn., -LY, bijes.
1. boos, kijfzuchtig; 2. driftig, wild.
Termed, (turmd), dw. big. genoemd.
Termer, (turm'-ur), m. v. 1. huurder, huurster, houder -,
houdster op tijd, - levenslang, m. v.; 2. belanghebbende,
partij (in een proces), v.
Termes, -( ter' -mis), s. (mv. termites), witte mier (der tropische landen), v.
Terminable, (turm'-in- i -bl), bn. begrensbaar, bepaalbaar. *- HESS, S. gmv. begrensbaarheid, v. *...AL, ('-ul),
bn. 1. uiterst, eindigend; 2. (plant.) aan den top staand;
3, begrenzend ....ALIA,(- ee'- li -e),s.mv. (Rom. gesch.) terminalia (feesten ter eere van den grensgod Terminus), v. mv.
Terminate, (turm'-in-et), bw. 1. begrenzen, bepalen, beperken; 2. be-, voleindigen, ten einde brengen. *-, ow.
1. eindigen, afloopen; 2. ophouden, stilstaan. *- D, (- id),
dw. bn. beëindigd enz.; zie TERMINATE, bw. en ow.
*...ING, dw. bn. eindigend enz. -, s. (het) eindigen enz.;
zie TERMINATE, bes. en ow. *...IO.N, (-ee'-sjun), s. 1. beeindiging; 2. begrenzing, v.; 3. uiteinde, o. grens, v.; 4.
einde, o. afloop; m.; to draw to a -, het einde naderen;
ii. besluit, o. uitslag, m.. 6. einddoel, o.; 7. uitdrukking,
V. woord, o.; 8. (taalk.) uitgang, m. -AL, (-ee'-sjun-ul),
bn. (taalk.) eind-vormend. *...IVE, ('-iv), ho., -LY, bijw. 1.
eindbepalend, - aanwijzend; 2. ,eindigend. *...oR, ('-tur), s.
(stern) lichtgrens (scheidslinie tusschen de verlichte en
de donkere zijde eener planeet), v.
Termine, (turm'-ien), Zie TERMINATE. *-R, ('- in-ur). s.
(recht.) eindvonnis, o.
Terming, (turm'-ing), dw. bn. noemend.
Terminist, (turm'-in-ist), m. (godg.) terminist (die beweert dat God een tijd van berouw aan iederen
zondaar heeft gesteld), m.
Terminology, (- ol'-o-dji), s. (-ies), leer der kunstbenamingen, terminologie, v.
Terminthus, (tur-min'-thus), s. (gen.) pijnappel - gezwel
(soort karbonkel), o.
Terminus, (tur'-min-us), s. (mv. termini), 1. (spoorw.)
(eind)station; 2. punt van aankomst, o.
Termite, (tur'-majt), s. witte mier, v.
Termless, (turm' -les), bn. 1. onbegrensd, eindeloos; 2.
zonder termijn. *...LY, (' -li), ho. en b jw.. 1. termijnswijze, bij termijnen; 2. van tijd tot tijd.
Termor, (tur' -mor), s. zie TERMER, 2.
Tern, (turn), s. zeezwaluw, v. *-, *- AL, ('-ul), * - ARIOUS,
(- ee'-ri-us), bn. (inz. plant.) drievoudig, in drie geledingen.
Ternary, (turn'-e-ri), *...ION, (tur'- ni -un), s. 1. drietal, o.;
2. drieheid, v. *-, bn. drietallig.
Ternate, (turn'-et), bn. (plant.) drievoudig, drietallig.
Terpsichore, (turp- sik' -o-ri), v. (fab.) Terpsichoré (muze
-

van den dans), v. 0 -AN, (- ri'. un), bn. Terpsichorisch, tot
den dans behoorend.
Terra, (ter'-e), S. aard, aarde, v.; - cotta, gebakken aarde
(baksteenen, tegels enz.); - firma, vast land; - incognita, het. onbekende land; - .Japonia, Japansche (por selein)aarde; - Lemnia, Lemnische -, zegelaarde; -ponderosa, zwaarspaath; - Sienna, Sienna- aarde, -oker; umbra, (verve.) umber, umbra, v.; - del [nego, (aardr.)

Vuurland (Zuid-Amerika).
Terrace, (ter'-es), s. terras, o.; 2. wal, ni.; 3. balkon,
plat; 4. (vest.) aardwerk; 5. (bk.) blok huizen onder één
dakvorm, o. *-, bw. 1. tot een terras vormen; 2. aan -,
opaarden; 3. openen, doorgronden. *- D, ('-rest), dw. bn.
aangeaard enz.; Zie TERRACE, bw, *...ING, dw. bn. aan
aanaarden enz.; zie TERRACE, bw.-ardenz.,s(ht)
Terraeine, (ter-e-sie' -ne), s. Terracina (Italië), o.
Terraculture, (ter-re- kul' -tjoer), s. landbouw, m.
('- ui), bn. tot den landbouw -, tot liet beploegen der
aarde behoorend.
Terrage, (terredsj), s. pacht van bouwland, v.
Terrain, (ter- een'), s. (rijsch.) rijbaan, v.
Terrapin, (ter'-re-pin), s. landschildpad, v.
Terraqueous, (ter-ree' -kwi-us), bn. uit land en water
bestaand.
Terrar, (ter'-ur),.s. grondregister, kadaster, o.
Terras, (ter'-res), zie TRASS.
Terratic, (ter-ret' -ik), bn. op het land levend.
Terre, (ter), s. *- BLUE, s. blauw -, lazuursteen, m.
0 -PLAI5, * - PLEIN, S. (vest.) walgang, v. terre- plein, o.
-TF.NAI\T, m. v. (recht.) bezitter -, bezitster van een
landgoed, m. v. * - VERTE, s. groene (verf)aarde, v.
Terremote, (teer'- moot), s. aardschok, m. - beving, v.
Terreen, (ter-ien'), s. terrine, soepkont, v. * -LADLE, s.
soep -, potlepel, m.
Terrel, (ter'-il), S. (sterr.) magneetbelletje (welks polen
enz. met die der aarde overeenkomen), o.
Terrene, (ter- riep'), ho., * - LY, bijes. aardsch.
Terreous, (ter'- i -us), bn. aarden, van aarde.
Terrestrial, (ter-res'- tri -ul), *...TRIOLs, ho., 0 -LY, bijw.
aardsch. *...TRIFY, ('- tri -faj), bw. tot aarde maken.
Terrible, (ter'- i -bl), bn., 5 ...BLY, bijw. vreeselijk, schrikkelijk, ijselijk. *- NESS, s. vreeselijkheid, ijselijkheid, v.
Terrier, (ter'- i -ur), s. 1. das -, jachthond, m.; 2. spijkerboor; 3. aardboor, v.; 4. grond- register, kadasterboek, o.
Terrific, (ter- rif' -ik), brr. verschrikkelijk, ijzingwekkend.
Terrified, (ter'-ri-fajd), dw. brr. verschrikt enz.; Zie TERRIFY, bw.; to be - to death, door doodschrik -, door doods
bevangen zijn, - worden. *....FY, ('-faj), bw. 1. ver -angst
doen ijzen; 2. verpletteren; to - to death, een-schriken,
doodschrik aanjagen. -InG, dw. ho. verschrikkendenz..
-, s. (het) verschrikken enz.; zie TERRIFY.
Terrigenous, (ter-ridsj'- i -nus), ho. uit de aarde geboren.
Terrindam, (ter-rin'-dem), s. (kh.) terrindam (zek. Oost indisch neteldoek), o.
Territorial, (ter-ri-to'-ri-ul), bn., *- LY, ('-e -li), bijw. tot
een grondgebied behoorend, territoriaal. *...RIED, ('-rid),

ho. landbezittend.

Territory, (ter'-ri-tur -i), s. (-ies), grondgebied, land, o.;
the tee)-itories. landen (in Noord - Amerika), de territoriën
(die tot de Unie behooren, doch nog niet tot staten verklaard zijn).
Territs, (ter'- rits), S. inv. (rijsch.) zadelringen, m. mv.
Terror, (ter'-ur), s. schrik, angst, In.; to strike with met schrik treffen, - slaan; to stream with -, angstkreten slaken. * - LESS. ho. zonder -, vrij van angst, - van
schrik; onverschrokken; the reign of-, het schrikbewind.
* --STRIKING, bn. schrikverwekkend. * - STRUCK,
TEN, bn. door schrik getroffen, - geslagen.
Terrorism, (ter'•ror-ism), s. 1. schrikachtigheid, beangstheid, v.; 2. stelsel van schrikaanjaging, o. 55...IST, m.
aanhanger van een schrikbewind (inz. van het Fransche

van 1793), m.

Terry, (ter' -i), brr. -

velvet, (kh.) licht bewerkt fluweel,
velours épinglé, o. *-, s. palmwijn, m.
Terse, (turs), ho., *-LY, bijw. gepolijst, sierlijk, rein (van
taal, stijl enz.). 5 -REss, S. gmv. sierlijkheid, reinheid, v.
Tersulphuret, (ter -sul'- foe-ret), s. (scheik.) drievoudig
zwavel-zuur, o.
Tertenant, Zie TERRETENANT.
Tertial, (tur'-sjul), s. grooto schacht, vleugelpen (eens
vogels), v. * ..1 IAN, ('-sjun), bn. driedaagsch; the - (ague),
(gen.) derdendaagsche koorts. *.. TIARY, ('-sje-ri), bn.

TER. -- TES.

TES. -- TET.

(aardk.) tertiair, van de derde (aard)vorming. *...TIATE,
('-sjet), bw. 1. ten derden male doen (inz. ploegen); 2.
(Hall.) den mond (van een kanon) met een metalen ring
beproeven. * - D, ('-id), dw. bn. zie TERTIATE.
Tertullian, (tur-tul'-jun), m. Tertullianus (een der kerkvaders), m.
Terwort, (tur'-wurt), s. (plant.) berenklauw, m.
Terzetto, (ter-dzet'-o), s. (muz.) terzet (driestemmig lied
enz.), o.
Tessaric, (tes'-se -rik), be. geruit enz.; Zie TESSELATED.
Tessel, (tes'-sil), s. (plant.) wolkruid, o.
Tesselar, (tes'-e-lur), bn. ingelegd, geruit.
Tesselate, (tes'-se-let), bw. inleggen met ruiten, marqueteeren. *- D, ('-id), dw. bn. ingelegd enz. -,, bn. 1. mozaïek; - pavement, ingelegde vloer; 2. (plant.) ruitvormig, als dambord. *...ING, dw. bn. inleggend, met ruiten bewerkend. *...ION, (-ee'-sjun), S. 1. (het) inleggen;
2. ruit-, ingelegd -, mozaïek werk, o.
Tessera, (tes'-se-re), s. (mv. tesserae), (bk.) dobbelsteen,
m. *- Ic, (-ree'-ik), bn. geruit, als dambord. *- L, ('-ul),
bn. ruitvormig.
Tessin, (tes'-in), *-o, (- i'-no), s. (aardr.) Tessino (rivier
en kanton van Zwitserland), o.
Test, (test), s. 1. proef; 2. beproeving, v.; to put to
the -, op de proef stellen; to stand -, de proef weer(door)staan; the - of the crucible, de proef van den smeltkroes; the - of experience, de proef der ondervinding;
3. bewijs; 4. onderscheidend kenmerk, kenteeken, o.; 5.
onderscheiding, v.; to make a - betwixt, een onderscheid
maken tusseben; 6. (scheik.) reagens; 7. goud-, zilver
(Eng. gesch.) zuiverings-, beproevingseed-proef,v.;8
(van den paus), m.; to tender the -, den afzweringseed
opleggen. *- ACT, s. (Eng. gesch.) parlementsakte welke
den afzweringseed up] egde(in 1828 ingetrokken). 5 -coca,
s. (stoomw.) aftapkraan, V. 5 --LTQuoR, S. alcoholmeter
(werkt.), m. *- PAPER, S. (seheik.) lakmoespapier, o.
Test, (test), bw. 1. beproeven, probeeren; 2. (zeev. en mil.)
keuren, onderzoeken;3. (goudw.) louteren; 4.controleeren.
Testa, (tes'-te), s. 1. (plant.) kapselvlies, o.; 2. schild,
o. schaal (van een dier), v.
Testable, (test'-i-bl), bn. 1. (recht.) beschikbaar (bij uitersten wil); 2. bevoegd om in rechten op te treden.
Testarea, ( tos- tee'-ski-e), -TV S, ('-ens), S. mv. schaaldieren,
0. mV. * ... CY )GRAPBY, (- sji-ogh'-re -fi), * ... GEOLOGY, (-Sjiol'-o-dji), s. beschrijving -, kennis der schaal- of schelpdieren, v. *...cEOuS, (-tee'-sjus), bn. 1. niet een schaal
(schelp) bedekt; schaal...; schelp...; 2. tot de schelpen behoorend ; - animals, schaal-, schelpdieren ; 3. (plant.)
steenkleurig.
Testament,- (test'-e- ment), s. 1. (recht.) laatste -, uiterste
wil, m. testament, o.; the present is the last will and -,
dit is de laatste en uiterste wil van; 2. (godg.) wet, v.;
the Old -, the New -, het Oude -, het Nieuwe Testament.
* -ARY, (-ment'-e-ri), bn. testamentair, uiterste wils...;
tot een testament behoorend; - executors, volvoerders
van een uitersten wil, executeuren-testamentair. 5 ...ATION,
(-ee'-sjun), s. (w. g.) uiterstewilsbeschikking, testamen
dispositie, v.
-taire
Testate, (tes'-tet), bn. een testament latend, hebbende
beschikt. *...Ioa, (-ee'-sjun), s. (recht) getuigenis, v. *...oR,
(-ee'-tur), m. uiterstewilsbeschikker, erflater, m. *...RTx,
(-ee'-triks), v. erflaatster, v.
Tested, (test'-id), dw. bn. beproefd enz.; zie TEST, bw.
*...ER, ('-ur), m. beproever, keurmeester, m. -, s. hemel (van een ledekant), nl. *-, *... ERN, ('-urn), *...ON,
s. tester (oud muntstukje = six pence = 30 cent
Ned. ongev.). 5 ...F.RN, ('-urn), bw. (iem.) een zesstuiversstuk (six-pence) schenken.
Testicle, (tes'-ti -kl), s. (out.) zaadbal, m. *...TICELATE,
(-tik'-joe-let), bn. (plant.) zaadbalvormig.
Testification, (test- I- fi -kee'-sjun), s. (recht.) getuigenis,
verklaring, v. *...FICATOR, (test'-i-fi-ke-tur), *...FIER,
('-faj-ur), m. getuige, M. 5 ...FIED, ('-fajd), dw. bn. getuigd; zie TESTIFY.
Testify, (test'-i-faj), ow. 1. getuigen, getuigenis afleggen;
2. - against, als getuige optreden tegen. *-, bw. 1.
betuigen, verklaren, attesteeren; 2.erkennen,afkondigen.
* -ING, dw. bn. getuigend enz. -, s. (het) getuigen
enz.; zie TESTIFY, Ow. en bw.
Testily, (test' -i-li), bijw. gemelijk, kregel, kregelig.
Testimonial, (test -i-mo'-ni-ul), S. 1. getuigschrift, attest,
0. *-, bn. getuigend; - letters, geloofsbrieven, attes-

ten. *...5zoi5Y, ( test'-i-mun-i), s. 1. (-ies), getuigenis, v.
blijk, o.; in - s'hereof, (recht.) ten blijke waarvan;
moral -, zedelijk bewijs; to bear - to, getuigenis afleggen voor, - geven van; 2. getuigen-verklaring, v.
*_, bw. (Shak.) getuigan.
Testiness, (test' -i-nes), s. gemelijkheid, kregeligheid, v.
Testing, (test'-ing), dw. bn. beproevend enz. *-, s.
(het) beproeven enz.; zie TEST, bw.
Testoon, (tes-toen'). s. testoen (zilveren munt : in Italië
= 75 cent Ned., in Portugal = 30 cent Ned.)
Testudinal, (tes-tjoe'-di-nul), bn. tot de schildpadden
behoorend. 5 ...NATE, ('-net), -D, ('-id), bn. gewelfd, als
schilddak. *...NEOns, (-din'-i-us), bn. schildpadvormig.
Testudo, (tes-tjoe'-do), s. 1. schildpad, v.; 2. (bk.) platgewelfd dak; 3. (gen.) schildpadgezwel, o.
Testy, (test' -i), bn. gemelijk, kregel, kregelig.
Tet, (tot), s. koedrek, m.
Tetanie, (ti-ten'-ik), bn. tot der tetanos behoorend.
*...INus, (tet'-e-nus), s. (gen.) stijfkramp, tetanus, m.
Tete, (toet), s. valsch haar, o. haartoer. m.
Têter-b -tête, (toet'-a-toet) s. samenkomst, ontmoeting
(van twee personen), v. *-, bijw. onder vier oogen.
Tête -de -pont, (toet' -di-pon), s. (vest.) bruggehoofd.
Tether, (teth'-ur), s. lang eind (touw), o. leng, v.; to shorten
one's -, (fig.) iemand kortwieken; to know the length
of one's - weten hoever iemand gaan kan, - boe hoog
hij kan vliegen; he is at the end of his -, hij is ten
einde raad, hij heeft al zijne pijlen verschoten; zie ook
TEDDER. *-, bw. vastleggen (aan een touw), vastbinden.
* -ED, ('-urd), dw. bn. vastgebonden. -ia o, dw. bn.
vastbindend.
Tetotum, (ti-to'-tum), s. tolletje, o.
Tetrachord, (tet'-re-kord), s. (muz.) viersnarig speeltuig, tetrachordium, o.
Tetrad, (tet'-red), S. viertal, o. (de) vier, v.
Tetradactyl, (tet-re- dek'-til), s. dier met vier teenen
(vingers), o. 5 -ors, ('-us), be. vierteenig, viervingerig.
*...DIAPASON, (-daj-e-pee'-zun), s. (muz.) vierdubbele
diapason (zek. snaar), m. *...DRACHaJ, s. tetradrachma
(oud-Grieksche munt = f1.95 oog.). *...DYNAaIIA, s. pl.
vier-stamperigen (planten). -N, ('-uni, ...ous, ('-us), bn.
(plant.) vier-stamperig.
Tetragon, (tet'-re-ghun), s. 1. ( meetk.) vierkant, o.
vierhoek, m. quadraat, o.; 2. (sterrenw.) vierde stand
(eener planeet).m. 5-A L, (-tregh'-o -nul), bn. vierkant, vierhoekig. *-Isu, (tet'-ro-gho-nism), s. (w. g.) quadratuur
van den cirkel, V. *...GRAMDIATON, (-ghrem'-me-tun), S.
(fab.) de kabbalistische - ier, v. *...GYN, ('-djin), s. vierwijvige plant, v. -IAN, (-djin'-i-un), -ons, (-tred'-djinus), bn. (plant.) vierwijvig. 5 ...HEDRAI., (-hi'-drul), bn.

811

-

(meetk.) met vier gelijke zijden. *...AEDRON, (-hi'-drun),

s. (meetk.) figuur met vier gelijke zijden, v. tetrahedrum 0. * ...HEXAHEDRAL, (-heks-e-hi'-drul), bn. (meetk.)
met vierentwintig zijden.
Tetralogy, (ti-trel'-o-dji), s. (oudt.) tetralogie (tooneelstuk uit drie treurspelen en een satirisch slotdicht
bestaand), v.
Tetrameter, (ti-trem'-i-tur), bn. (dichtk.) viervoetig.
*- s. tetrameter (viervoetig vers), m. 5 ...TRANDER,
(-tren'-dur), s. (plant.) viermannige bloesem, m. 5 ...TRANDRIAN, (-tren'-dri-un), s. (plant.) viermannig.
Tetrapetalous, (tet-re-pet'-e -lus(, be. met vier bloembladeren. *...PHAROIACON, (-faar'- mek-un), s. (apoth.)
zalf van was, hars, vet en pek, v. *...PHYLLOUS, (-tref'
-ilus),bn.(patverdig
Tetrapla, (tet'-re-ple), s. bijbel in vier talen (als van
Ori gen es), m.
Tetrapterans, (ti-trep'-ti-rens), s mv. viervleugeligen
(insecten), m. mv. 5 ...ous, ('-tur-us), bn. viervleugelig.
Tetraptote, (tet'-rep'-tot), s. (taalk.) tetraptotus (woord
slechts in vier naamvallen te bezigen), m.
Tetrarch, (ti'-traark), m. (gesch.) viervorst, tetrarch, m.
*_ATE, (-aark'-et), *-Y, (tet'-rur-ki), s. gebied-, ambt
van een viervorst, tetrarchaat, o. tetrarchie, v. * -ICAL,
(-traark'-ik-ul), bn. tetrarchisch.
Tetraspaston,(tet-re-spes'-tun), s. vierklokkig windas, o.
vierklokkige katrol. v. 5 ...SPERMOts, bn.(plant.)vierzadig.
Tetrastich, (ti-tres'-tik), s. vierregelig vers, o. *...STYLE,
(tot'-re-stajl), s. (bk.) gebouw met vier zuilen aan de
voorzijde, o. 5 ...SYLL ABIC, -AL, bn. taalk.) vierlettergrepig. *...SYLLABLE, s. vierlettergrepig woord, o.
Tetric, (tet' -rik), * -AI., ('-ul), *-oLS, ('-us), bn. 1,
;
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norsch; 2. verdorven; 3. ruw; 4. zuur. * _ALNESS,

('-ul-nes), s. 1. verdorvenheid; 2. norschheid, v.
Tetricity, (tet- ris' - i -ti), s. gmv. verdorvenheid, v. bederf, o.
Tetter, (tet'-ur), s. 1. (gen.) moedervlek, -maal, v.; 2.
uitslag, m. puist, v.; 3. dauwworm, m. * -BERRY, s.
bezie van den ongesnoeiden wijngaard, v. *-woz^r, s.
paardevlieg, -luis, v. *-wORT, S. zwaluw-wortel, m.
Tetter, (tet'-ur), bw. besmetten, aansteken (met den
dauwworm enz.).
Tettish, (tet'-tisj ), bn. 1. koppig, grillig; 2. twistziek.
Teucri, (tjoe'-kraj), s. mv. Teukriërs (oud -Germaansche
volksstam), m. mv.
Teuton, (tjoe'-tun), m. 1. Teutoon, oud -Duitscher; 2.
ridder der Duitsche orde, m. * -ic, (-ton' -ik), bn. Teutonisch, oud -Duitsch; - order, Duitsche orde (der kruis
(taal).
-rides).,(htTuonic
Tew, (tjoe), s. 1. bouwstof, v. materiaal, o.; 2. ijzeren
ketting, m. *-, bw. 1. bewerken; 2. (hennep) breken,
dorschen.
Towel, (tjoe'-il), S. pijp, buis. v.
Tewing, (tjoe-ing), dw. bn. (hennep) brekend. *-, s.
(het) (hennep) breken.
Tewtaw, (tjoe'-tao), s. (hennep) braak, v. *-, bw. breken, dorschen.
Text, (tekst), s. 1. tekst; 2. bijbeltekst, m. - spreuk;
3. schrift, v.; large -, small -, groot -, klein schrift.
*-.BOOK, s. 1. (Bij b.) tekstboek; 2. handboek, o. leiddraad,
m. *- HAND, s. groot -, loopend schrift, o. *-L ETTER, S .
(drukk.) groot - kapitaal, o. °-xAN, m. bijbel -, tekstkenner, aanhaler van teksten, m.
Text, (tekst), bw. (w. g.) teksten aanhalen.
Textile, (teks' -til), bn. 1. weef baar; 2. geweven. *-, s.
weefsel , 0. * ..TORIAL, (-to'-ri-Ul), ...TRINE, ('- trien), bn.
tot het weven beboorend, weef...
Textual, (teks'-tjoe-ul), bn., *-LY, bijes. *...VARY, ('-e-ri),
bn. 1. tot den tekst behoorend, tot tekst dienend; 2.
woordelijk, tekstueel; 3. op bijbelsch gezag. 5 -IST,
*... DIST, m. V. 1. bijbelkenner, -ster, bijbelvaste; 2. die
aan den tekst hangt, m. v.
'Texture, (teks'-tjur), s. 1. (het) weven; 2. weefsel, o.; 3.
tekst, inhoud, m.; 4. samenstel, o. bouw (inz. van stijl), m.
Thack, (thek), s. zie THATCH.
Thais, (thee'-is), v. Thaïs (v. n.).
Thalamus, (thel'-e-anus), s. (plant.) vruchtstoel, m.
Thaler, (tha'-lur), s. (Duitsche) rijksdaalder, thaler (^
f 1.80 ongev.), m.
Thalia,(the-laj'-e),v. (fab.) Thalia (muze van het blij spel),v.
Thalidan,(thel' -i-dun),s.thalidan(soort naakt weekdier),m.

Thallite, (thel'-lajt), s. (soort) bruinsteen, m.
Thallus, (thel'-us), s. (plant.) uitgespreid blad, o.
Thalmud, (thel'-mud), Zie TALMUD.
Thames, (theems), s. (aardr.) Theems (rivier in Engeland),
m.; the - above, below bridge, de Theems aan gene -,
aan deze zijde van London-bridge; the hoary -,
father -, de grijze -, vader Theems; he will never set the
- on fire, (spr.) hij heeft het buskruit niet uitgevonden.

Thammuz,(them'-uz), s.1. Thammuz (eene maand van den
Joodschen kalender); 2. naam eener Phenicische godin, v.

Than, (then), vw. dan; he is richer -- you, hij is rijker dan
gij; - whom, dan wie ook; - which, dan wat ook ; more one, meer dan een; more - once, meer dan eens.
Thane, (theen), m. thane, vrijheer, landvoogd (in Oud-

Engeland), m.*-DoM, ('-dum), s., * -LANDS , s. mv. gebied
van een thane, o. * -SHIP, s. ambt -, waardigheid -,
rang van thane, o. v. m.
Thank , (thenk), s. dank, m.; to return, (give) -s for,
dank betuigen voor; no -s! geen dankbetuigingen! to you, dank zij u; -s be to God ! God zij dank ! *-OF-
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een dankdag vieren. *... GIVER, m. V. dankzegger, m,
- zegster, v. .. GIVING, S . 1. dankzegging; 2. - betuiging, v

Thaories, (thee'-o-ries), s. mv. thaories (zek. Indische
moordenaarssekte) m. mv.
Thapsia, (thep'- si -e), s. (plant.) thapsia, v.
Tharm, (thaarm), s.darmen tot een koord gevlochten,m.mv.

That , (thet), aanw. vnw. (mv. those), 1. die, dat; 2. hij
(die), zij (die); degene (die, welke), datgene, dat (welk);
they are not those whom I mean, zij zijn niet degenen
welke ik meen; 3. gene, andere, (in tegenst. van this,
deze); this is not fair, nor profitable -, het een is niet
fraai, bet ander niet voordeelig; - I will never consent to,
daaraan zal ik nimmer mijne toestemming geven; what of
-? welnu, en dan? -'s my own brave Kate ! daar erken
ik mijn goede Kaatje! -'s all, -'s all about it, het moet;
dat is alles, dat is het Benige. *-, betr. vnw. die, welke;
dewelke; welk, hetwelk; dewelken; the person - you are
acquainted with, de persoon met wien gij bekend zijt,
- dien gij kent; I love every place best - my papa is in, in

houd het meest van die plaatsen waar mijn vader zich
bevindt. *-, vw. dat, opdat, daar; a reason the more decisive - it was condensed, een reden te meer afdoende daar
zij kort gevat was; so -, zoo (derwijze) dat; not but we sometimes had little rubs, niet dat wij niet soms kleine
schermutselingen hadden; oh ! - he would forgive me!
ach. kon hij mij vergiffenis schenken ! - things should
have come to thi ! moest het zoo ver komen ! - he might
look at it, opdat hij het moge zien.
Thatch, tthatsj), s. 1. riet, dakstroo, o.; palmetto-, palmriet; 2. rieten dak, o. *-, bw. - with, met riet dektien.
*-ED, (thetsjt), dw. bn. met riet gedekt. *-ER. ('-ur),
m. rietdekker, M. * -ING, dw. bn. met riet dekkend;
- knife, rietdekkers-mes. -, S. (het) dekken met riet.
Thaumatrope, (thoo'-me-trop), s. thaumatroop (optisch
speeltuigje, aan weerszijden beschilderd, dat, ronddraaiend, als tot één figuur wordt), m. *...TURCIC, (-tur'djik), -AL, ('-ul), bn. wonderdadig. *...TURGUS,(tur'-gh us),
m. wonderdoener, toovenaar, m. *...TU'RGY, ('-tur-dji), s.

toovenarij, V. (het) wonderdoen.
Thaw, (thao), s. 1. dooi, m. dooiweder, o.; 2. vloeibaar wording, v.-, ow. en bw. 1. smelten; 2. dooien, ontdooien; it -s, het dooit. 0 -ED, (thaod), dw. bn. gedooid;
ontdooid. 0 -ING, dw. bn. dooiend. -, s. (het) dooien.
The, (the-thi), bep. lidw. enk. en mv. 1. de, het; the Crimea,
(aardr.) de Krim; the llorea, Morea (eiland); the Baltic,

de Oostzee; once more into the breach ! nog eens op de
bres! the first of January, den eersten Januari; every the

al de punten, zelfs do kleinste; the learned,
de geleerden; the Germans, de Duitsehers; the one I
want, die welken ik noodig heb, - ik zoek; he is not the
one to desert a friend, hij is de man niet die zijnen vriend
zou verlaten; book the first, book één; chapter the tenth,

minutest points,

het tiende boek; Byron had all the qualities of the poet,Byron
bezat

al de hoedanigheden van een dichter; he is quite

the gardener, hij is de volmaakte tuinier; manners make

the man, (spr.) de zeden maken den mensch; 2. (met bij
bijwoord gevormd), I shall love thee-voeglijknamw.t
thebetter,jor it, ik zal u er te meer om beminnen; the sooner
the better, hoe gauwer hoe beter; that only made the room
the warmer, dit maakte de kamer des te warmer; the less
one works, the less one is willing to work, hoe minder men
werkt, hoe minder men wil werken; to muck theworse, des
te erger; to much the better, des te beter; to much the better
for it, des te beter; 3. aanw. vnw. dit; talking of chess, do you
like thegam e? van schaak gesproken, houdt gij van dit spel?
Theanthropiz m, (thi-en'-thro-pism), s. toestand van
God en mensch tegelijk, m. *... THROPE, m. Godmensch.
Thearchy, (thi'- aar -ki), s. gmv. thearchie, (godsregee

dankoffer, o. *-^YORTHINESS, s. dankenswaarring, v.
digheid, v. *-WORTHY, bn. dankenswaard.
Theatin, (thi'-e- tien), m. Theatijner -monnik, m.
Thank, (thenk), bw. -for, 1. danken, bedanken (voor); - Theatral, (thi' - e - trul) , bn., * -LY, bijw. zie THEATRICAL.
God, God dank; - you, ik dank u; I will - you for a Theater, Theatre, (thi'-e-tur), s. 1. tooneel, o.; (ook
cup of tea? mag ik u om een kopje thee verzoeken ? I fig.) 2. schouwburg, m.; 3. schouwplaats; 4. dispuut you, yes! als 't u belieft! no, I - you, ik dank u, ik
collegekamer (aan hoogescholen), v.; anatomical-, ontlust niet meer; - yourself if, gij hebt het u zelven te
leed-, snijkamer.
wijten, indien. * -ED, (thenkt), dw. bn. gedankt. *-FUL, Theatrie, (the-et' -rik), * -AL, ('-ul), bn ., -LY, ( '-e -li),
(' - foel), bn ., -LY, bijw. - for, to, dankbaar, erkentelijk;
bijw. 1. tooneelmatig; tooneel...; - performance, tooneel*- FULNESS, s. gmv. dankbaarheid, erkentelijkheid, v.
vertooning; tooneelmatige voorstelling; -powers, aanleg
*_ING, dw. bn. dankend enz. -, S. (het) danken. *-LESS,
voor het tooneel, tooneelspelerstalent; - writer, tooneelbn. 1. ondankbaar; 2. miskend, vergeten. -NEss, s. 1.
schrijver, dramaturg; - people, tooneelbezoekers, schouw ondankbaarheid; 2. miskenning, v.
burg- publiek . * -ALS, (' -kuls), s. mv. tooneelvoorstellingen,
- stukken; private-, liefhebberijtooneel.
Thanksgive, (thenks'-ghiv), bw. plechtig dankzeggen,
FERING, S.
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Theave, (theev), s. ooi van liet eerste jaar, o.
Theologian, (thi-o-lo'-dji-un), m. godgeleerde, m. *...GIC,
Thebaid, (thi-bee'-id), s. (oude aardr.) Thebaïs (land(lodsj' -ik), -AL, ('-ul) bn., -ALLY, ('-e -li), bij w. godgestreek van Thebe), o.
leerd, theologisch. *... GIST , (-ol'-o-djist), m. godgeleerde,
Theban, (thi'-ben), bn. Thebaansch;
year oud EgypM. *... GIZE, (-ol'-o-djajz), bw. (w. g.) de godgeleerdheid
tisch jaar van 365 dagen en 6 uren. *-, m. v. Thebaan,
beoefenen. -R, ('-djajz-ur), nl. beoefenaar -, beminnaar
m. Thebaansche (vrouw).
der godgeleerdheid, m. *...GIZING, (-djajz-ing), dw. bn. de
Thebes, (thiebz), s. (oude aardr.) Thebe (Egypte en Griegodgeleerdheid beoefenend.
kenland), o.
Theologue, (thi'-o-logh), m. (w. g.) godgeleerde, m.
--

,

Theca, (thi'-ke), s. scheede, v. koker, m.
Theela, (thi'-kle), v. Thekla (v. n.).
Thee, (thie), p. vnw. 2e p. enk. (4e n. van thou), u; to I call, u roep ik aan; remember -! mij uwer herinneren!
sleep! thy hounds are by - lying, slaap! uwe jachthonden
bewaken u; o, haste - ! o, haast u ! restor'd to love
and -, aan de liefde teruggegeven en aan u; fie on -!
schande over u! hence! I know - not, van hier! ik
ken u niet. *-, ow. het woordje thee (jij en jou) bezigen, jijen en jouen.
Theft, (theft), s. diefstal, m. *-BOTE. *-BOOT, *-HOLD,
s. (recht.) het helen (van gestolen voorwerpen).
Theiform, (thi'- i -form), bn. als thee uitziend, theevormig.
Thein, (thi'-in), s. (scheik.) thee- beginsel, o. theeïne, v.
Their, (theer), bez. bn. enk. en mv. hun, hunne.
Theirs, (theerz), bez. vnw. de -, liet hunne; de hunnen;
this curiosity of -, deze nieuwsgierigheid van hunnen
kant; the book is -, dit boek is het hunne; a friend
of -, een vriend van hen.
Theïsm, (thi'-izm), s. geloof aan één God, theïsme, o.
... IST, m. geloovige aan één God, theïst, m. *...ISTIC,

(-is' -tik), -AL, ('-ul), bn. theïstisch.
Them, (them), pers. vnw. 3e p. mv. 3e en 4e n. van
they, hun, hen, ze.
Theme, (thiem), s. 1. opstel, thema; 2. onder
thema, o. (ook muz.); a soldier was the -, het-werp,
onderwerp was een soldaat; my wife kept of the usual -,
mijne vrouw behandelde het gewone thema; 3. tekst, m.
Themis, (thi' -mis), v. (fab.) Themis (godin der recht
-vardighe),.
Themistocles, (thi- mis' -to-kliz), m. Themistokles (m. n.).
Themselves, (them-selvz'), p. vnw. mv. 1. zij -, hun -,
hen -, haar zelven; his enemies - lamented it, zijne
vijanden zelven beklaagden het; between -, onder hen
zelven, onder zich; 2. zich (mv.); they wash -, z ij was-

Theology, (thi-ol'-o-dji), s. gmv. godgeleerdheid, theologie, v.

Theomachist, (thi -om' -e kist), m. bestrijder -, bevechten
^. 5 ... MACHY, ('-e-ki), s. gmv. 1. godsder goden, - van God, iii.

bestrijding, v. kamp tegen de Goden, m.; 2. wederspannigheid tegen Gods raadsbesluiten, v. *...MANCY, (thi'-omen -si), s. gmv. (fab.) goden - waarzeggerij, orakeltaal, v.
*... PATHETIC, (-pe-thet' -ik), bn. tot de theopathie behoorend. *...PATHY, (-op'-e-thi), s. gmv. eenzelvigheid met
Gods gedachte, v. *...YHANY, (-of'-e -ni), s. verschijning
Gods voor den mensch, v. *... YHILANTIIROPIST, m . theophi-

lanthropist (naam der instellers van den godsdienst der
rede in Frankrijk 1793), m.
Theophilus, (tlli-of' -i-lus), m. Theophilus (m. n.).
Theophrastus, (thi-o-fres'-tus), ni. Theophrastus (m. n.).
Theopneustic, (thi-o pjoest' -ik), bn. door den geest
Gods ingegeven. *...NEU5TY, (thi'-o pjoes-ti), s. gmv. ingeving -, bezieling Gods, v.
Theopompus, (thi-o-pomp'-us), m. Theopompus (m. n.)..
Theorbo, (thi-or'-bo), s. (muz.) teorbe. bas -luit, v.
Theorem, (thi'-o-rem), s. (wisk.) te bewijzen stelling, v.
theorema, 0. *-ATIC, (- ni-met' -ik), -AL, ('-ul), *-IC.
(-rem' -ik), bn. tot een theorema behoorend, als theorema..
Theoretic, (thi-o-ret ' -ik), * -AL, ('-ul), bn., * -ALLY,
('-e -li), bijw. 1. grondig, theoretisch; 2. (wijsb.) bespiege-

lend.
Theorie, (thi'-o -rik), s. bespiegeling, v. *-A, (-or'- i -ko),
mv. (Gr. gesch.) theorica (gelden aan de volksspelen be-

steed), v. mv.
Theorist, (thi'-o- rist), m. theoreticus, navorscher der
gronden, grondige kenner, m.*-izE ; (' raj z), ow.theorieën
maken. -R,('-ur),m. theorieën -maker, m. ING, ('-ajz-ing),.
dw. bn. theorieën makend.
1
Theory, (thi'-o-ri), s. (-ies), gronden, m. mv. theorie (in
tegenst. van practice, praktijk), v.
Theosophic, (thi-o- sof'-ik), * -AL, ('-ul), bn. tot de theoschen zich; they employed - in, zij hielden zich bezig
sophie behoorend, theosophisch. *...soPHlsai, (- os' -o-fism),s.
met; they gazed at - in the g lass, zij zagen zich in den
zie THEOSOPHY . *...SOPHIST, ( -os' -o-fist), m. beoefenaar, -,
spiegel.
belijder der theosophie, m. *...soPHIZE, ( -os' -o-fajz), ow. de
Then, (then), bijw. 1. dan, alsdan; toen, toenmaals;
theosophie beoefenen, - belijden. *...SOPHY, (- os' -o-faj), s..
till -, tot dan, tot dien tijd; the - hishop of, de toen
gmv. omgang met God, - met hoogere geesten, m. theobisschop van; what - ? wat verder ? wat dan?-malige
sophie, v.
2. dan, dus, bijgevolg; if all this be so, -, is dit Therapeutic, (tier-e-pjoe' -tik), *-AL, ('-ul), bn. (gen.)
alles zoo, dan; I think, - I exist, ik denk, dus ik besta;
tot de therapie behoorend, therapeutisch. *-s, mv. 1.
now -, nu dan; now... -, nu... dan.
(gen.) praktische geneeskunst, therapie, v.; 2. beoefenaThence, (thees), bijw. 1. van daar; from -, daar van
ren der therapie; 3. therapeuten (rek. godsd. sekte), m.mv.
daan, daaruit, van daar; 2. van toon, sedert, te beginnen There, (theer) bijw. 1. daar; here and -, hier en daar;
met; from -, sèdert (dien tijd); 3. daarom, derhalve, dus.
down -, ginds; - in, daarin; out -, daaruit, under
* -FORTH, bijw. sedert toen, van dien oogenblik aan.
-, daaronder; up -, daarboven; I but come from -,
* -FORvARD, bijw. sedert dien tijd; van nu aan.
ik kom pas van daar ; stop - ! halt ! - now, did I not
bijw. van die plaats, van dat punt, van daar af.
say so ? daar hebt gij het nu, zeide ik het niet? that Theobald, (thi'-o- beid), m. Theobaldus (m. n.).
squire of renoun, die befaamde edelman, - heer; in that
Theobroma, (thi-o-bro'-me), s. (plant.) cacao-plant, v.
- way, op die wijze; 2. er; we shall be -, wij zullen er
Theochristic,(thi-o- krist' -ik),bn.(godg.) door God gezalfd.
zijn; - being many boarders here, veel kostgangers hier
Theocracy, (thi- ok' -re -si), s. (-ies), godsregeering, v.
zijnde; in the neigborhood - stood an old house, in de
*... CR sy, (-kree'-zi), s. (wijsb.) vereenzelviging met God,
nabuurschap . stond een oud huis; -'s no getting any
V. * ...GRATIG, (-kret' -ik), -AL, ('- ui), bn . -ALLY, ('-e -li),
thing done, er kan niets gedaan worden; - is no saying
theocratisch, tot de godsregeering behoorend. *...DICY,
what will happen, men kan niet zeggen wat er gebeuren
(-od'- i-si), s. (wijsb.) Theodicea (bewijsvoering ter ver
zal; no body dead, is - ? geen dooden, niet waar? - is,
rechtvaardigheid in do schepping,-deignvaGos
- are, er is, er zijn; 3. ziedaar; - is our master come
een werk van Leibnitz), v.
home, ziedaar onzen meester die naar huis keert; pick
Theocritus, (thi- ok' -ri-tus), m. Theocritus (Grieksch
op the whip, --'s a good fellow, och, wees zoo goed, mijne
dichter), m.
zweep voor mij op te rapen; don't -'s a good creature, doe
Theodolite, (thi-od'-o-lajt), s. landmeters- passer, -cirhet niet, ik bid er u om; 4. daarin, daarmede; - you
ke l , hoogte -, afstandsmeter, m.
are wrong. daarin hebt gij ongelijk; reports wrong me -,
Theodora, (thi-o-do'-re). v. Theodora (v. n.). *...ODOR,
het gerucht isten onrechte tegen mij. *---ABOUT,* ABOUTS,
(thi'-o -dor), Theodorus, Theodoor (in. n.).
bijw. 1. omstreeks, in den omtrek; 2. ongeveer; 3. daar
Theodoric, (thi-od'-o -rik), m. Theodorik (koning der
te dezen . 5 -AFTER, bijw. 1. diensvolgens, bijge--over,
Wandalen), m.
vo lg; 2. daarna. *-A.T, bijw. 1. daar, op die plaats; 2.
Theodosia, (thi-o-do'-zji-e), v. Theodosia (koningin van
ten dezen. *-BY, bijw. 1. daardoor; 2. ginds. *-Fax,
het Byzantijnsche rijk), v.
*-FoRE, bijw. 1. daarom, dus, derhalve, bijgevolg; 2.
Theogony, (thi-ogh'-o -ni), s. (-ies), (fab.) stamboom -,
daarentegen . * -FROM, bijw. 1. van daar ; 2. daaruit.
m. geslachtsregister der goden, o. *... LOG ASTER , (-of-oC-I N , bijw. 1. daarin; 2. (fig.) daarmede. *-.IN To,bijw.
ghes-tur), m. valsche godgeleerde, m.
daarin, daarbinnen. *-OF, bijw. daarvan, er van. *-oN,
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bijw. daarop, er op; daarover, er over. *-OUT, bijw,

daaruit, er uit. *-To, bijw. daartoe, er toe. *-UNDER,

bijw. daaronder, er onder . *-UNTO, bijw. daarbij, -op ;
er op. *-UPON, bij w. daarop, er op. *-wHILE, bij w.

THI,
als hagel; a - crowd, een opeengepakte menigte; the -cot
woods, de dichtste wouden; - beating feet, versnelde
stappen; 5, vertrouwd, innig; - friends, dikke vrienden;
they are as - as inkleweavers, (spr.) zij zijn twee handen
op één buik; 6. zwaarlijvig, vet; a - wait, een zwaar -,
grof lichaam; 7. talrijk, menigvuldig; to come -, dik
komen; (fig.) hard regenen; 8. hardhoorig; 9. dom,-wijls
stomp; 10. to speak -, brouwen; (fig.) zwaar van tong
zijn (van dronkaards); 11. zwaar (van de ademhaling),
hijgend; 12. (schild.) vet, gelikt. *-, s. 1. (het) dikke;
through - and thin, door dik en dun; (fig.) wat er ook
gebeure; to swear through - and thin, bij hoog en laag
zweren; 2. (het) dichtste, zwaarste; in the - of the fight, in
het hevigst van het gevecht; 3. dicht geboomte,o.* -COAT

terwij l,middelerwij l,onderwij 1."--wITH,bij w.daarmede,er
mede. *-WITHAL, bij w. 1. behalve, bovendien; 2. tevens,
gelijktijdig; 3. daarmede.
Theresa, (the-ri' -ze), v. Theresa (v. n.^.
Therfbread , (therf'-bred), s. ongerezen brood, o.
Theriae, (tki'-ri-ek), *-A, (-raj'-e-ke), s. (apoth.) triakel,
theriakel, v. tegengif, o. *-, *-AL, ('-ul), bn. tot triakel
behoorend; geneeskrachtig.
Thermae, (thur' -mi.), s. mv. gezondheidsbaden, o. mv.
Thermal, (thur' -mul), ha. 1, warm, door warmte voort
warme baden betreffend.
-gebracht;2.
ba. dik van huid; - fruit, vrucht met dikke-ED,
Thermidor, (thur' -mi-dor), s. Thermidor (lie maand van
schil. *-COLORS, S. mv. (schild.) vette verf, v. a -COMING,
den Franschen repub li ek -kalender,l9Juli-17Augustus),v.
bn. in menigte opkomend. *-EN DED, bn. lomp, dom.
Thermo, (thur'-mo), s. warmte, v. *_ ELECTRICITY, S. gully.
- EYED, bn. bijziend, kippig . * -HEAD, m. 1. dikkop;
warmte -electrici.teit, v . * -GEN, (' -dj un), s. warmte- begin2. (fig.) domkop, m. 5 -HEADED, ba. 1. dikhoofdig; 2.
sel, o. * --LAMP, s. kunstgaslamp, v.
dom . 5 - INTESTINES, S . nlv. (ontl.) dikke darm, m.
Thermometer, (thur-mom'- i -tur), s. warmtemeter. thers. 1. melkpap; 2. dikke -, zure melk, v . 0 -SET, ba.
mometer,m.; air -, luchtthermometer; register -, self regi1. dik, dicht; 2. ineengedrongen, gezet; 3. - with, vol, opstering -maximum- en minimum-thermometer.* -GAUGE,
gepropt van, - met. -, s. (kh.) dikset (soort zware ManS. thereto-manometer, m. 5 ... METRICAL, (-met '- rik -ul),bn.,
chester stof), 0 . * -SIGHTED, bn. bijziend. *-sKIN, m.
-LY, ('-c -li), bijw. warmtemetend, thermometrisch.
V. 1. dikhuid; 2. grove kerel, - deern, m. v. *- SKULL , s.
*...scoPE, ('-mo-skop), s. thermoscoop, differentiaal-therdikkop, domoor, m. -ED, ('-skuld), bn. dik -, dom van
mometer, m. ... SCOPIC , (-skop' -ik), ba. thermoscopisch.
hoofd, - van hersens. *-sows, bn. dichtgezaaid.* -SPRING,
*...STAT, ('-stet), s. thermostaat, warmteregelaar, m.
bn. dicht bewassen, vol van beschot. * -STUFF , S. 1.
... STATIC, (-stet' -ik), bn. thermostatisch. *...TENsI0N, S.
(timen.) onderlijst, v.; 2. (zeev.) planken van 47., tot 10 Eng.
warmtespanning, -spankracht (bij ijzersmelting), v.
duim, wegers, V. m. mv.; to fax the -, wegeren . * -WITTED,
Thermopylae, (thur-mop'- i-li), m. v. (oude aardr.) Therbn. dom, bcjperkt van vernuft. *-wool.LEzs, s. mv. (kh.)
mopyle (Thracische bergengte), v.
dikke wollen goederen, o. mv . * -wROUGFIT, bn. dicht
Tersites, (thur-zaj'-tis), m. Thersites (bespotter van
geweven, - gewerkt.
Achilles), m.
Thicken, (thik'-en), bw. 1. verdikken, verzwaren, opThesaurus, (thi-zao' -rus), s. 1. schat; 2. woordenschat, m.
vullen; 2. ineendringen (de gelederen enz.); 3. vermeerThese, (thiez), aanw. vnw. mv. van this, deze, dezen; deren, vermenigvuldigen; 4. versterken, ondersteunen,
many years, in vele jaren, gedurende de laatste jaren.
bevestigen. *-, ow. 1. dik worden, zich verdikken; 2.
knellen, wringen, drukken; 3. toenemen, zwellen; the
Theseus, (thi'-zi-us), m. Theseus (koning van Athene), m.
Thesis, (thi'-zis). s. (mv. theses), 1. stelling, thesis, v.;
crow,) -ed, de menigte groeide aan; the storm -s, de
to support a -, eene stelling verdedigen; 2. (muz.) rust, v.
storm wordt erger; twilight -ed into night, de schemering
Thesmothetae, (thes'-mo-thi-ti), s.mv. thesmotheten, beweek voor den nacht; misfortune is -ing about my head,
waarders der wetten, onder -archouten (in het oude
de ongelukken verzamelen zich op mijn hoofd; 4. ver
Athene), m. mv.
tanen; 5. zich vermenigvuldigen; (fig.) warm-duistern,
Thespian, (they'-pi-un), ba. thespiaansch, tot het
-, levendig -, benauwd worden; the combat -s, het ge
treurspel behoorend, tragisch.
vecht wordt heet. 5 -ED, ('-und), dw. bn. verdikt enz.;
Thessalia, (thes-ee'- li -e), *... ALY, (these -li), s . (aardr .)
zie THICKEN, bw. en ow . * -ING, ('-ing), dw. ba. verdik.
Thessalië (Turkije), o. *-v, ('-un), be. Thessalisch. -,
kend enz. -, s. (het) verdikken enz.
m. v. Thessaliër, m. Thessalische (vrouw).
Thicket, (thik'-it), s. dicht geboomte, o. bosschage, v.
Thessalonica, (thes-ee'-lo-naj'-ke), (aardr.) Thessalonika Thickish, (thik'-isj), bn. 1. dikachtig; 2. tamelijk dicht
(Griekenland), o.
bezaaid enz.; zie THICK, ba.
Theta, (thie' -te), s. 1. theta (Grieksche letter); 2.(fig.) onge- Thickly, (thik' -li), bij w. 1. zie THICK , .bn.; 2, diep; 3. op
luksietter, V.
grove wijze. *...NESS, S. 1. dikte; 2. dichtheid; 3. stevigThetical, (thet'- ik -ul), bn. vastgesteld, besloten.
heid; 4. dichtbezaaidheid; 5. bijziendheid; 6. moeielij kheid,
Theurgie, (thi-ur'-djik) , * -AL, (' -ui), bn. 1. geesten V. bezwaar, o.; 7. hardheid (van staal), v.; 8. (het) broubezwerend, - verbannend; 2. wonderkrachtig. *... GIST,
wen, zware spraak; 9. laag, bedding (eener mijn); 10.
('-djist), m. geestenbezweerder, theurgist, m. *...rY, ('-dji),
domheid, beperktheid (van verstand), v.; - of hearing,
s. gmv. geestenbezwering, theurgie, v.
hardhoorigheid.
Thew, (thjoe), s. 1. zenuw; 2. spierkracht; 3. manier, Thief, (thief), In. v. 1. dief, m. dievegge, v.; stop -! houd
gewoonte, v. *-- ED, (thjoed), ba. gewoon, gewend.
den dief ! to cry thieves and murder, (spr.) moord en
They, (thee), pers. vnw. 3e p. mv. 1. zij; 2. degenen,
brand schreeuwen; set a - to catch a -, (spr.) met diedezulken; 3. dezen; 4. enk. het; -- are our friends, het
ven vangt men dieven; thieves vinegar, vinaigre des quatrezijn onze vrienden; 5. men; - say so, men zegt het;
velours (soort Fransche azijn); 2. dief (aan een kaars), m.
- will dance this evening, er wordt hedenavond gedanst;
*-C ATCHER, *-TAKER, m. dievenvanger, politie- agent,
- are waiting for you, men wacht u; bid them - show you
M. *--LEADER , m. (w. g.) dievenleider, en.
into the drawing room, verzoek-dat men u in de zaal late. Thieve, (thiev), ow. stelen. * _RY, (' - ur - i), s. dieverij, v.
They'd, (theed), (verk. they had, they would), zij hadden,
(het) stelen. *...Isn, (' - isj), bn., -LY, bijw. diefachtig;
zij zouden.
- living, gewoonte van te stelen; (het) leven van diefThey 'll, (theel), (verk. they shall, they will), zij zullen.
stal . -NESS, s. diefachtigheid, v.
They're, (theer), (verk. they are), zij zijn.
Thieving, (thiov'-ing). s. het stelen.
They've, (theev), (verk. they have), zij hebben.
Thigh, (thaj), s. 1. (ontl.) dij, v.; 2. schenkel; 3. (veearts.)
Thibet , (thib'-et), s. Thibet (Azië), o. f-, ba. Thibetaansch.
poot, m. *-BONE, s. dijbeen, o.
Thible, (thibl'), s. spatel, v. spaantje, o.
Thilk, (thilk), vnw. (de, het)zelfde.
Thick, (thik), ba. en bijw. 1. dik; to become (get, Thill , (thil), s. (wag.) lamoen, o. dissel, in. *- ER, ('-ur),
grow) -, dik worden ; to make -, dik maken, ver
*- HORSE, s. disselpaard, o.
to lay the butter on -, dik boteren; to lay it-diken; Thimble, (thim'-bl), s. 1. vingerhoed, m.; 2. (zeev.) kous,
on -, (fig.) grove vleitaal bezigen; the ground is v.; strong -, gewelde kous; wooden -, leuver; 3. (stoomw.)
with snow de grond is dik besneeuwd; 2. nevelig, troebel;
Oog. o . beugel, m . * -FUL. S . vingerhoed vol, M . * -LIDIPET,
to make -, benevelen; the wine is -, de wij n is troebel;
s. Grieksche trechter (zek. schelpdier), m . * -PIE , s. (fig.)
3. grof, zwaar, dik; - shoes, zware schoenen; -clothing,
knokkelolie, v. *-RIG, s. goochel -, dieve.ntoer, m. * -RIG grove kleederen; 4. dicht, aaneengesloten; your onions
GE R . m. behendige bedrieger, m
are sown too -, uwe uien zijn te dicht gezaaid; - grass, Thirne, zie THYME .
dicht gras ; the shot fear as - as tail, de kogels vlogen Thin, (thin), bn. en bijw., 5 - LY, bijw. 1. dun; to become

THI. - THO.

THI.
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Thinned , (thin'-id), dw. bn. gedund enz.; zie T HIN, bw.
--, dun maken, verdunnen; 2. vloeibaar, niet dik,
*...NESS, (' -nes), s. gmv. 1. dunheid, v. (het) dunne; 2.
zwak (van dranken enz.); - beer, dan bier; 3. fijn
vloeibaarheid; 3. fijnheid, lichtheid; 4. magerheid; (fig.)
(van de lucht); 4. dun gezaaid (ook fig.); a - popu^aonbeduidendheid; 5. zeldzaamheid, v. (het) dungezaaide.
tion, Bene dungezaaide bevolking; a - attendance, Bene
0 ... ING, dw. bn. dunnend enz. -, s. (het) dunnen enz.
niet talrijke vergadering; there was a - house, het Third, (thurd), bn. 1. derde; George the -, George de
huis (parlement) was niet talrijk; 5. dun, mager; - as a
derde; the - of the month, den derden der maand; for
whipping post, mager als een stok; 6. zwak (van toon),
the -- time of asking, derde huwelijksafkondiging; 2.
niet welluidend; 7. fijn gesneden, dun (van gestalte); 8.
ander, derde; a -- party, person, een derde partij, - perlicht; a - veil, een lichte sluier; - str and, (zeev.) fijn
soon (niet tot de overigen behoorend). *--, s. 1. derde
netgaren; u - crop, een magere oogst. 0 --BODIED, bn.
(deel); two -s, twee derden; 2. (tijdr.) terts (= l, 6 „ eener
mager . * -CLAD, bn. dun gekleed. *-sowN, bn. dun geseconde), v.; 3. (muz.) torts, v.; flat -, minor -, kleine
zaaid . *- OUT, OW. (aard.) allengs dunner worden.
terts, terts mineur. °-s, mv. l.(recht.) vruchtgebruik (der
*-SKIN-OED, bn. dun van huid. °- spul , bn. dun -, fijn
weduwe) van een derde; 2. (kh.) derde (wissel na den
gesponnen; - life, het vluchtige leven.
secoudo), m.; 3. drittel (munt = z;, van een florijn), o.;
Thin, (thin), s. (het) dunne, dunste gedeelte.
4. (kh.) derde part; in -s, derdeparts- rekening. *-BoThin, (thin), bw. 1. dunnen, dunner maken; 2. verkleiRouGIv, M. onder - konstabel, politie- agent, m. *-E ARnen, doen vermageren. *-, ow. dun worden, afnemen,', ING, S. (landb.) (het) driemaal omspitten. *-EST ATE, S.
vermageren.
1. derde stand, m. burgerij, v.; 2. (het) Lagerhuis, o.
Thine, (thaj n), bez. vnw. 1. do -, liet uwe, de uwen; I do
de Gemeenten. *-MATE, m. (zeev.) derde stuurman,
not fear either thyself nor -, ik vrees u noch de uwen;
m. *-POINT, s. (meetk.) snijpunt in den top van een geever -, - ever, briefst.) voor altoos -, steeds do uwe;
lijkzijdigen
digen driehoek, o.; arch of the -, (bk.) spitsboog.
is this house - ? is dit huis het uwe? ° - , bez. bn. (oudt.)
* . RAT I;, S. (zeev.) oorlogsschip van den derden rang, o.
(yet, grow) -, dun worden; afnemen; to make (render)

uw, uwe; wipe thou -- eyes, droog uwe tranen (oogen).
Thing, (thing), s. 1. ding, o. zaak, v. voorwerp, o.; above
all --s, of all -s, bovenal, vóór alles; that's quite another
-, dat is geheel wat anders; it cones to the same -,
het komt op hetzelfde neder; what is that -? wat is dat
(voor zaak) ? no such -, niets van dat al, in het geheel
zoo niet; and all that sort of -s, en zoo al verder; 1 had
not a - left, ik had niets meer over; you are quite
the -, gij zijt juist (gekleed) zoo als het behoort; any but that, alles behalve dat; every -, alles; 2. feit, o.
omstandigheid, v.; a settled -, een geklonken zaak; 3.
opstel, geschrift, artikel (in een mandwerk enz.), o.;
a - in prose, een geschrift in proza; 4. schepsel, o.;
o thou -! laag schepsel, dat gij zijt; thou noble ---! gij
edel schepsel! the poor - sighed, het ar me meisje zuchtte;
dear little -, lief kindje. *-s. mv. het noodige, kleederen enz .; Zie TEA-THIa GS.
Thingamy, (thin'-glie -mi), *...uwuOB, ('-um-bob), s. ding
(zaak,persoon waarvoor men geen naam weet), zoo-en-zoo,
die-en-die, dings.
Think, (think), ow. (onr. vt. en vdw. thought), 1. denken;
2. - of, on, upon, about, nadenken (over); --- of it, Ipray,
denk er aan, als ik u verzoeken mag; they were never
thought of, men dacht nooit aan hen; one never -s of
every thing, men denkt niet aan alles; the public thought
nothing about il, het publiek bekommerde er zich niet
om; to - to (within) one's self, in zich zelven denken;
3. - of, gelooven, meenen, dunken; what do you - of
our visitor' wat dunkt u van onzen nieuwen bezoeker
what do you - of commencing author? wat dunkt er u van
schrijver te worden? to -- well of, een goede mooning
hebben van; to - much of, een hoog denkbeeld hebben
van; well as 1 thought of myself, hoe goed ik van mij
zelven ook dacht; to - little of, niet veel verwachten
van; not . to - small beer of one's self, (spr.) geen geringe gedachte van zich zelven hebben; it was thought,
men dacht, men geloofde; 4. beseffen, vermoeden; I can't who puts these things in, ik kan niet vermoeden wie al
deze artikels liet plaatsen; I - I'll kill my self, ik heb
bijna lust mij van het leven te berooven. °-, bw. 1.
overdenken, voor den geest -, voor oogen hebben, denken;
charity thiuketh no evil, (Bijb.) de liefde vermoedt geen
kwaad; to - one's self into love, zich zelven inpraten
verliefd te zijn; I thought as much, dat dacht ik wel;
lie is thought not to have done it, men zegt dat hij het
niet gedaan heeft; 2. oordoelen, houden voor, bevinden,
achten; to - right, het voor billijk (recht) houden, goedvinden; do as you -proper, doe zoo als gij goed (voor goed)

*--SOUND, s. (muz.)

terts, v.

Thirding, (third'-ing), s. liet betalen van een derde (aan
Eng. universiteiten). *-s, pl. (landb.) derde oogst, in. snede, v.
Thirdly, (thnrd' -li), bijw. derdens, ten terde.
Thin , (thurl) , Zie THRILL. ° -AGE, (idSj), S . molendwang, m .
Thirst, (thurst), 1. dorst, m.; 2. (fig.) - of, after, hevige begeorte, dorst naar; 3. droogte, v.*-, ow. dorst hebben(inz.
fig.); to -for,after, dorsten (naar). "--ER, ni. die dorstig is
(naar). 5 -ILV, bij w. dorstig. *-iNEss, s. grnv. dorstig heid, v . * -ING, dw. bn. dorstend. 5 -Y, ha. 1. dorstig;
(ook fig. -for), 2. droog, uitgedroogd (van land enz.).
Thirteen, (thug'- tien), teles. en bn. dertien; to be -, dertien (jaar oud) zijn; to be - at Nebbe, met dertien aan
tafel zijn. * -Ta, ('-tionth), bn. dertiende; Lewis the -,
Lodewijk do dertiende; the - of March, den dertienden
Maart. -, s. (muz.) octaaf der sexte, m. *-LY, bij w. ten
dertiende. *...THIETH, ('-tith), bn. dertigste; on the - of
June, den dertigsten Juni. °...TY, bw. en telw. en bn.

dertig; the - years nor-, de dertigjarige oorlog;

to be -,

dertig (jaar oud) zij n ; - +t.t ! , lertág puarrten(bilj.,kta,ats.enz.).
This, (this), aanw. voov. enk. (inv. these), deze, dit; at day, op heden; thans nog; tie second of - month, den
tweeden dezer; - month, - year past, een maand -, een
jaar geleden; - some tine, eenigen tijd geleden; whose is
- ring ? wiens ring is dit ? - knife of yours, het mes
dat gij daar hebt; - way, hier langs; lip -- tine, in dit
oogenblik; - instant, oogenblikkelijk; -- day week, day month, heden over (voor) acht dagen, - over (voor)
eerre maand; he saw her - day fortnight, hij zag
haar heden voor veertien dagen; I have been looking at
her for - half hour, een half uur lang beschouw ik haar
reeds; she has had your letter - hour, zij heeft uwen brief
pas een uur; may he live these fifty years! moge hij
nog vijftig jaar leven! long ere -, reeds lang; 1g (time), middelerwijl; - or that, dit of dat, deze of gene;
- is a fine day, fraai weder van daag; a strange place -!
welk een zonderlinge plek is het hier! I have to finish
-, ik moet dit nog afmaken; - the doctor opposed, daar
verzette zich de dokter; by - (letter), (kh.) bij do--tegn
zen, mits dezen.
Thisbe, (this' -bi), v. (fab.) Thisbe (v. n.).
Thistle, (this'-ul), s. 1. (plant.) distel, v.; curled -,
kruldistel; corn -, way -, velddistel; the rose, the shamrock and the -, de roos, de klaver en de distel (zinnebeelden van Engeland, Schotland en Ierland). *-DOWN,
s. (plant.) distelwol, v. *-FINCH, S. distelvink, m.
-HEAD, s.

(plant .) Zie

TEASEL.

oordeelt; every man -s his own geese swans, (spr.) ieder Thistly, (this' -li), bn. vol distels.
denkt dat zijn uil een valk is; she is thought a woman Thither, (thith'-ur), bijw. daar, ginds; 't is the way -,
of taste, zij gaat voor eene vrouw van smaak door; he
dat is de weg derwaarts; hither and -, her - on derthought it not much, to, hij achtte het niet te veel, te;
waarts, ginds en her. *-To, bij w. tot dusver. 5 ---wARD (S) ,
to - it long, zich vervelen, den tijd lang vinden. *-ER,
bij w. derwaarts, naar dien kant.
('-ur), m. denker, wijsgeer, M. * -ING, dw. bn., -LY. Thlaspi, (thles'-pi), s. thlaspia (zek. moerasplant). V.
bijw. denkend enz. -, s. 1. (het) denken enz.; zie Thokes, (thooks), s. mv. uitgekozen visschen, m. mv.
THINK; a bold way of -, een stoute (vermetele) wijze Thole, (thoal), s. 1. (zeev.) roeidol, m.; 2. handvat (eener
van denken; 2. gedachte, meaning, v. oordeel, gevoelen,
zeis; (w. g.) tempeldak, o. °-PINS, s. mv. (zoov.) roeiklamo.; to ray -, naar mijne denkwijze, naar mijne mooning,
pen , m. niv.
mijns bedunkens.
Thole, (thool), bw. dulden, verdragen. *-, ow. wachten.

THO.

THO. - THR.

Tholobate, (thol'-o -bet), s. (bk.) bovenbouw (van een
tempel enz.), m.
Thomas, (thorn--es), m. Thomas (m. n.).
Thomaean, (tho- mi' -un), *...MITE, ('-majt), bn. tholnitisch (naam der christelijke kerk op de kust van Mala

wel, ondanks; indeed, but it is -, zekerlijk, maar het is
toch zoo; hollow as a drum was that laugh -, en evenwel
was die lach hol als een trommel.
Thought, (thaot), vt. dacht. *-, dw. bn. gedacht enz.; zie
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('-me-ism). *...Mls-m, ('-mizm), s. (godg.)-bar).
thomisme (leer van Sint-Thomas Aquinus), o. ...MIST,
m. thomist, aanhanger van het thomisme, m.
Thomson, (thorn'-sun), m. James Thomson (Eng. dichter, 1700-1748). *- ITE, ('-ajt), (delfst.) thomsoniet
(zek. steen), m.
Thong, (thong), s. 1. riem, m. lederen reep; 2. zweep, v.
*-ED, (thongd), brr. met riemen vastgebonden, - voorzien.
Thor,(thor), s. (lab.) Thor (Skandinavische dondergod), m.
Thoracic, (tho-res' -ik), bn. (ontl.) tot de borst behoorend, borst...; - duct, (melk) borstgang; - , fishes, -s,
borstvinnigen (visschen).
Thoral, (tho' -rul), bn. tot het (huwelijks)bed behoorend.
Thorax, (tho'-reks). s. (ontl.) borst, v.
Thoria, (tho'-ri-e), *...RIME, (raj' -ne), s. (aardk.) thorine
(thorium-oxyd). *...RITE, ('-rajt), s. (delfst.) thoriet (zek.
steen). *...Rium, ('-ri-um), s. (delfst.) thorium (metaal
-basivnthore),.
Thorn, (thorn), s. 1. (plant.) doorn, m.; purging -, (gen.)
purgeer-doorn; (fig.) to be a - in one's side. iem. een
doorn in het oog zijn; 2. (fig.) prikkel; 3. (Bijb.) hinderpaal, m. *- APPLE, S. 1. steekappel; 2. (apoth.) stramonium, o. *- BACK, s. stekelrog (visch), M. *-BUSH, S.
doornbosch, o. - struik, m. *- BUT, s. zeetarbot (visch),
V. *-HEDGE, s. doornhaag, v. 5 -LESS, bn. zonder
doornen; (fig.) argeloos. * - SET, bn. met doornen beplant.
Thorny, (thor' -ni), bn. 1. doornachtig, doornig; 2. netelig,
bezwaarlijk, moeielijk. *-TREFOIL, S. (plant.) doornig
drieblad (van Kandia), o. *- LOACH, s. steen - grondel
(visch), m.
Thorough, (thur'-o), s. (zeev.) geul, v. nauw vaar
* - LY, bijw. 1. geheel, volkomen,-water,o.*bn
degelijk; 2. uitgemaakt; 3. doorgaand, doordringend.
* -BASE, *-BASS, S. (muz.) generale bas, v. * - BRED,
bn. 1. volbloed; a - mare, een volbloed-merrie; 2. vol
geheel, degelijk, door en door; 3. van goede-komen,
afkomst; 4. volkomen goed opgevoed, - onderwezen,
- ervaren. *- CUT, s. (spoorw.) doorsnede, v. *- BUILT, brr.
1. goed -, stevig gebouwd; 2. (fig.) gespierd. *-DRAUGHT,
s. doortocht, m. *- FARE, S. 1. doorgang, m. - vaart, v.; no -!
hier niet door ! doorgang gestremd; 2. (bezochte) straat;
a leading -, een hoofdstraat; crowded -s, volkrijke
straten. * -GOING, bn. 1. doortastend, gereed tot alles;
2. bedreven, beproefd. * -LIGHT. s. licht van twee zijden
invallend, o. tegenovergestelde lichten, o. mv. -ED,
dw. van beide zijden verlicht. *_NESS, s. gmv. degelijkheid; volkomenheid, volleerdheid, v. * -PACED, * -SPED,
ho. ervaren, doorwrocht. *- PIN, s. (veearts) gal -, v.
knobbel (aan de hielen der paarden), m. * -STITCH, bn.
1. voltooid, ten einde, afgedaan, afgewerkt; 2. volkomen, volledig; to go -, voltooien, voleindigen. *- TOLL,
s. stalling-, voedergeld (voor vee), o. *-wAx, s. (plant.)
breukkruid, o. hazenbek, m. *- -WORT, s. (plant.) agrimo nie, orego, V.
Thorough, (thur'-o), vz. Zie THROUGH.
Thorp, (thorp), s. dorp, o.
Thos, (thos), s. hond van Cayenne, goudwolf, m.
Those, (thooz), vnw. mv. Zie THAT, aanw. vnw.
Thou, (thou), pers, vnw. 2e p. enk., gij, (jij) ; he is
taller than -, hij is langer dan gij; o - traitor! o, gij
verrader! blench not -, wijk niet achteruit. *-, bw. en
ow. met jij en jou aanspreken; the quakers thee and every body, de kwakers spreken ieder met jij en jou aan.
Thou'dst, (thoudst), (verk.) thou hadst, gij hadt; thou
wouldst, gij zoudt.
Though, (tho), ow. 1. ofschoon, hoewel, alhoewel; - he
be stronger than you, hoewel hij sterker is dan gij; - he
were to succeed, zelfs al zou hij slagen; even - he should
come, zelfs al zou hij komen; what - he should love your
Herminia, Lord, what - ? zelfs al zou hij uwe Herminia
beminnen, om 's hemels wil, wat is er aan gelegen?
- your faults be ever so great, al zijn uwe misslagen
nog zoo groot; - it were only to, al ware het slechts
om; 2. indien, of; no marvel then - he were ill affected,
geen wonder dus dat hij kwalijk gezind was; as - it
had been. als of het ware; do as - you were at home, doe
als of gij te huis waart; 3. echter, toch, nochtans, even*...MAISM,

s.

THINK, bw.
Thought, (thaot), s. 1. gedachte, v. denkbeeld, o. (het)
denken; on second -, alles wel beschouwd, bij nadenken;.
second -s are sometimes best, (spr.) de tweede gedachten
zijn soms de beste; the wish is father to the -, (spr.) de
begeerte is de moeder der gedachte; to dismiss from one's
-s, uit zijne gedachten verjagen; to harbor a -, eerre
gedachte voeden; to be buried in -s, in gedachten verzonken zijn; it is the - of her that drives me almost to ,
madness, de gedachte aan haar maakt mij bijna razend;
for want of -, aan niets hebbende te denken; I oacng's
Niglit-s,de Nachtgedachten van Young; 2. meeping, v. gevoelen, o. denkwijze, v.; speak your-, zeg uwe meening;
3. overdenking, • v. nadenken, o.; want of -, zonder nagedachte; to have one's -s about one, al zijne gedachten
bijeen hebben; 4. verstand, doorzicht; 5. voornemen, plan,
o.; 6. ongerustheid, zorg, v.; to take no - for the morrow,
(fig.) niet aan den dag van morgen denken; 7. neerslachtigheid; 8. kleinigheid, v. deeltje, o.; I am a - better, ik
voel mij iets beter; a - more scented, een weinigje geuriger. *- ED, brr. low -, laag van ziel; low - thing, een
laaghartige zaak. *- FUL, ('-foal), bn., -LY, 1. peinzend,.
nadenkend; 2. in gedachten verzonken, in zich zelven
gekeerd; he looked upon her with a - pleasure, hij zag
naar haar met een tevreden doch droefgeestigen blik;
- walks, eenzame . wandelingen; 3. - of, oplettend, niet
vergetend, voorkomend; 4. ongerust, bezorgd; 5. bevorderlijk aan de overpeinzing. *-FULNESS, (' -bel -nos), S.
1. nagedachte, v. nadenken, o.; 2. mijmering; 3. oplet
-tendhi,vorkm.;4ngeusthid,bkomr
V. *-LEss, bn., -LY, bij w. 1. gedachteloos, achteloos,
loszinnig, onbesuisd; 2. dom, dwaas, zot. *-LESSNESS, s. gedachteloosheid, achteloosheid, loszinnigheid, v. 5 -SICK,
bn. bekommerd, zich ongerust makend.
Thousand, (thao'- zend), bn. telw. en vt. duizend; the
year one - eigihthundred seventy, het jaar achttien
zeventig. *-, s. duizend (tal), o. ; it is a-honder
- to one, het is duizend tegen één; -s of, duizenden
van. 5 -FOLD, bn. duizendvoudig. * - TH, ('-zendth), bn.
duizendste. -, s. duizendste (deel), o.
Thou'st, (thoust), (verk. thou hast), gij hebt.
Thowl, zie THOLE.
Thrace, (threes), s. (oude aardr.) Thracië (Zuid - Turkije),
0. 5 ...IAN. ('-sjun), bn. Thracisch. -, m. v. Thraciër, m.
Thracische (vrouw). -, s. (het) Thracisch (taal).
Thral(l)dom, (thraol'-dum), s. slavernij, dienstbaarheid, v.
Thrall. (thraol), m. v. (w. g.) slaaf, m. slavin, v. *-, s.
slavernij, dienstbaarheid, v. *-, bw. zie INTHRAL. *-ESS,
bn. zonder slaven.
Thranite, (three'-najt), s. bovenste rij roeiers (in een
oud -Atheensche galei), v.
Thrapple, (threp'-pl),s.(veearts.) luchtpijp (van een dier),v.
Thrash, (thresj), bw. en ow. 1. dorschen; 2. (gem.) afrossen, afkloppen; to - finely, geducht afranselen; 3. zich
afsloven, zwoegen. *- ED, (thresjd), dw. bn. gedorocht
enz.; Zie THRASH. * -ER, ('-ur), m. dorscher, m. * - ING,
dw. bn., -LY, bijw. dorschend enz. -, s. 1. (het) dor schen enz.; zie THRASH; 2. pak slaag, o. * -FLOOR, S.
dorschvloer, m. *- MACHINE, S. dorschmachine, v.* -MILL,
S. dorschmolen, m.
Thrasonical, (thre-son'- ik -ul), brr., 5 -LY, bij w. snoevend,

bluffend.

Thrasybulus, (thre-zi-bjoe' -lus), m. (Gr. gesch.) Trasybulus - (bevrijder van Athene), m.
Thrasymenes, (thre-zi -mi'-nis), m. Trazimene (meer van
het oude Etrurië), o.
Thrave, (threev), s. 1. kudde, drift, v.; 2. twee dozijn,
vier-en-twintig(tal), o.
Thread, (thred), s. 1. garen, o.; ball of -, kluwen garen;
reel of -, garenklos; skein of - streng garen; shoemaker's
-, pikdraad; 2. (zeev.) kabelgaren, o.; 3. draad, m.;
needle and -, naald on draad; (fig.) the - of life, de
levensdraad; to lose the - of one's discourse, den draad
van zijne rede verliezen; 3. (plant.) vezel; 4. stofvezel, drager (eener plant); 5. schroefdraad, M. *-BARE,
bn. I.. afgesleten, afgedragen (van kleederen); 2. (fig.)
afgezaagd. -NESS, S. (het) versletene enz. 5 - BOBBIN, S.
garenstreng, V. * -CASE, * -HOUSEWIFE, S. garenbakje,
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wel gedijend; 3. ijdel, nutteloos. * -LESSNESS, s. (gmv.)
- foedraal, 0. * -LACE, S. garenkant, v. * -LIKE, bn. naar
1. verkwisting, verspilling, v.; 2. tegenspoed, m. achter
garen gelijkend. *-Moss, s. (plant.) knoopgras, o.
spaarzaam, huishoudelijk; 2. voor--lijkhed,v.*Ybn1
*- NEEDLE, S. rijgnaald, (ook zek. kinderspel), v . * -PAspoedig, wel gedijend; 3. opkomend, zich ontwikkelend;
PER, S. kluwen-papier, o. *- SATIN, S . (kh.) satijnlinnen,
4. gespaard.
0. *-SHAPED, S . (plant.) draad -, vezelvormig . * -STAMPER,
Thrill, (thril), S. 1. zie DRILL; 2. rilling, beving, v.
S. rol -, draadslak, V. * -TAPE, s. garenlint, o.
schok; 3. polsslag, aderslag, m.; 4. (dicht.) vlucht, ver
Thread , (thred), Threddle, bw. 1. inrijgen; 2. doordrinv.; the impatient -s of a soul, de ongedul--hefing,
gen, zich een weg banen door, doortrekken, - gaan; to dige opwellingen der ziel. *-, bw. 1. doorboren; 2.
the break, door het kreupelboseh dringen; they would not
- the gates, zij zouden niet door de poorten komen.
(fig.) doordringen; 3. doen rillen, - sidderen, schokken.
*-EN, ('-un), bn. garen, van garen. * -ING, dw. bn. in*-, ow. doordringen, trillen; it -ed to my very soul,
rijgend -, s. (het) inrijgen enz.; Zie THREAD, bw. *-Y,
het doordrong mij tot in de ziel; every pore -s with,
bn. 1. dradig, vezelig; 2. uit vezels bestaand.
iedere porie (zenuw) trilt van...; a cold fear -s through
my veins, een koude rilling loopt door mijne aderen; his
Threap , (thriep), bw. berispen, verachten.
hand -ed over the lyre, zijne hand trilde over de snaren.
Threash , (thresj), s. gebroken koffieboonen v. mv. uit*-ED, (thrild), dw. bn. 1. doordrongen; 2. getrild enz.;
schot van koffie, o. triage- koffie, v.
Threat , (thred), s. bedreiging, v. dreigement, o.; empty
zie THRILL. 5 -ING, dw . bn., -LY, bij w . 1 . doordrin -s, ijdele bedreigingen. *-, 5 -EN, ('-un), bw. - with,
dreigen, bedreigen (met); to - destruction to the state, den
staat met ondergang dreigen . * -ENED, (thret'-nd), dw.

bn. gedreigd, bedreigd. * -ENER, ('-e-nur), m. V. bedrei ger. -ster, m. v. *-ENING, ('-e-ning), dw. bn ., -LY , bijw.
dreigend, bedreigend. -, s. (het) dreigen; bedreiging,
v. * -FUL, bn. dreigend, vol dreigementen.
Three, (thrie), bn. en telw. drie. *-, s. 1. drie, v. -tal, o.;

by twos and -s, bij twee- en drietallen; rule of -, (rek.)

regel van drieën; 2. (kaartsp.) derde, v. drie opvolgende kaarten van dezelfde kleur . * -AGED, bn. van drie
menschenlevens, van drie eeuwen . * -CAPSULED, bn.

(plant.) driekapselig. *-CE LLE D, bn. (plant.) driecellig.
* -CLEFT, bn. driespletig. *-CORNERED. bn. 1. driehoe-

kig; 2. (plant.) driezijdig; 3. driekantig (van hoeden).
s - DECKER, s. (zeev.) driedekker (schip), m . * -EDGED,
bn. 1. driesnijdead; 2. (plant.) driezijdig. 5 -FINGERED, bn.
drievingerig . * -FLOWEYED , bn. driebloemig. * -FOLD, bn.
drievoudig,drievuldig. 5 -FOOTeD, bn. drievoetig.*-FORKED, bn. drietandig (van vorken). *-GRAINED, bn. (plant.)
driekorrelig, driezadig. *-HFADED, be. driehoofdig.
*_INCHED, bn. 1. drieduims...: 2. (fig.) gering, nietig.
-LEAVED, bn. (plant.) driebladig; - grass, drieblad, o.
klaver, v. 0 -LEGGED, be. driebeenig . * -LOBED, bn.
(plant.) drielobbig . * -14IOUTH5D, bn. driemondig. 5 -NERvED, bn. (plant.) drieribbig. *-NOOKED, bn. met drie
hoeken . 5 -PARTE D, bn. driedeelig, - ledig. *-PENCE,
(thrippens), s. driestuiverstuk (Eng. munt), o. 5 -PENNY, be. 1. driestuivers(waarde); 2. (fig.) gering, slecht;
laag; to be born under a - planet, gierig zijn. 5 -PET ALED,

gend; 2. trillend enz. -, s. 1. (het) doordringen enz.
zie T HRILL; 2. (gen.) kattentrilling, v. -sons, s. 1. (het)
trillende; 2. huiverigheid, v.
Thring, (thring), bw. dringen, drukken.
Thrips, (thrips), s. blaasvoet, -poot, m. kleine vloo, v.
Thrissa, (thris'-se), s. thrissa (soort schadelijke visch),v.
Thrive, (thrajv). ow. (onr. vt thrived en throve, vdw.
thrived en thriven), 1. bloeien, gedijen; nothing -s with
him, niets gelukt heul; 2. vooruitkomen, fortuin maken;
3. groeien, welig tieren. 5 -R, ('-ur), m. v. die geluk
heeft, geluksvogel, m, v. -, s. dat bloeit, - gedijt. *... ING,

dw. bn ., -LY, bijw. bloeiend, gedijend. -, -miss, s.
(het) bloeien; bloei, m. welvaart, v.
Thro', Zie THROUGH.
Throat, (throat), s. 1. keel, v. strot, gorgel, m.; to clear
one's -, zich de keel uitspoelen, (fig.) - schrapen; his
heart was in his -, het hart bonsde hem tot in de keel;
to cast his duplicity in his -, om hem zijne veinzerij in
het aangezicht te smijten; 2. hals, m.; he cut his -, hij
heeft zich den hals afgesneden; a cut -, een moordenaar;
3. opening, v. mond (van een oven); 4. (zeev.) klauw,
kraag, m. kruis (van een anker), o.; 5. (zeev.) nebbe
(van een knie), v. *-BAND, *-LASH, S. (rijsch.) keelriem
(aan den toom), m. 5 -BRAIL, S. geitouw, o. groote gei
(van de bezaai,), v. 5 - BUCKLE , s. keel(riem)gesp,
V. *-DOWN HAULER, S. (zeev.) neerhaler op de gaffel (aan de mik), ni. *-FLAP, S. (ontl.) strotlapje - vlies,
0. *-HAI,IJARD, • S. (zeev.) klauwval, m. *-PIPj^, s.
(ontl.) lucht pijp, v. *-ROOT, S. (plant.) water-steenbreek, v. 5 - SEIZING, S. (zeev.) hartbindsel. o.

bn. (plant.) drie(bloem)biaderig . * -PORTED-VALV };, S.
s. (plant.) klokbloem, v.
met een (diepe) keel.
bakstoomschuif, v. *- PILE, S. best -, fijn fluweel, o. Throated, (throat'-id), bn. frog
-D,('-pajld), bn. dik, opgestapeld . * -PL Y, bn. drievoudig Throaty, (throat' -i), bn. tot de keel -, tot den gorgel
geweven . * -POINTED, bn . driepuntig. *-RIBBED, hei. drie
behoorend, keel...
-,

schok, driemaal twintig, zestig, o.-ribg.*SCORE,s
*-SEEDED, bn. driezadig ; - mercury, (plant.) wol
wilde ranonkel, m. *-SIDED, bn. driezij -kruid,o.
kantig . * -SLIT, be. driespletig (van stalen pen--dig,
nen) . * -SQUARE, S. (plant.) driekantig . * -STORIED, bn.
van drie verdiepingen . * -STRINGED, bn. driesnarig.
*-TAILED,

bn. a - pacha, een pacha van drie paar
. * -TOED, bn. drieteenig. *-vALVED, bn.-denstar

Throb, (throb), s. 1. klopping, v. (pols)slag, m.; no
faint - responded to the touch, zelfs geen zwak ader klopje beantwoordde zijne betasting; 2. (fig.) vlucht, opstijging,. v. *-, ow. 1. kloppen, slaan (van het hart, de
aderen enz.); 2. trillen, schallen; 3. steken (van pijn

enz.). * -BED, ('-bid), dw. geklopt enz.; zie THROB, ow.
*-BING, dw. bn. kloppend enz. -, s. (het) kloppen
enz.;

zie THROB, ow.

(plant.) driekleppig. * -WAY COCK, S. kraan met drie Throdden, (throd'-in), ow. groeien, gedijen.
pijpen of buizen, v.
Throe, (thro), s. 1. zielsangst, m. -foltering; 2. stuiptrekThrene, (thrien), s. (Shak.) gejammer, geklaag, o.
king, v.; 3. barensweeën, o. mv.; 4. schok, m. *-,
Threnetie, (thri-net' -ik) br. bedroefd, droevig *...1\ToDY,
ow. vreeselijk lijden, gefolterd worden. *-, bw. 1. folte(thrin'-o-di), s. (-ies), treurzang, m.
ren, pijnigen; 2. doodsangst aanjagen; to - forth, baren .
Thrombus, (throm'-bus), s. (heelk.) adergezwel, o.
Thresh, (thresj), bw. zie TIIRASH .
Threshold, (thresh'-oold), s. 1. drempel, m.; to cross Throne, (throon) , s. 1. troon, m.; the speech from the -,
(pass) the -, den drempel overschrijden; to lay one's sin
de troonrede; 2. (fig.) plaats, v. * -LESS, bn. zonder
at another person's -, (spr.) der kat de bel omhangen
troon. *-RooM, s. troonzaal, v.
(op een ander zijne eigene schuld schuiven); 2. (fig.) begin, Throne, (throon), bw. zie ENTHRONE.
deouut, o.; the - of an inquiry, een begin van onderzoek. Throng, (throng), s. 1. menigte, v.; the heavenly -, de
hemelsche drommen; 2. gedrang, o. toeloop; 3. (fig.)
Threw, (throe), vt. wierp; zie THROW.
drang, Ill. *-, ow. 1. dringen, in menigte toeloopen,
Thrice, (thrajs), bijw. 1. driemaal; 2. (fig.) zeer, buiten
heendringen. *-, bw. 1. op-, verdringen; 2. opstoppen,
-gemn.
Thrid, (tbrid), s. draad, m. *-, bw. doorloopen, - dringen,
belemmeren (den weg). *-ED, (throngd), dw. bn. ge-,
-trekken . * -DED, ('-did), dw. bn. doorgetrokken . * -DING ,
verdrongen. 5 -ING, dw. bn. dringend. -, s. (liet) drindw. bn. doortrekkend.
gen enz.; zie THRONG. *-LY, bijw. bij drommen.
Thrift, (thrift), s. spaarzaamheid, v.; 2. profijt, o. winst, Thropple, (trop'-ul), s. luchtpijp (van een paard), v.
v.; 3. voorspoed, m. gegoedheid. v.; 4. vooruitgang, m. Throstle, (thros'-ul), s. lijster (vogel), v.; - cock, manwelzijn, o. ontwikkeling, v ; 5. (plant.) zeeanjelier,
netjeslijster. *-, *-FRAME, S. weef , spinmachine
m. * -ILY, ('- i-li), bijw. zie THRIFTY. * -INESS. S. Zie
(voor Wol). V. 5 -(cotton) MILL, S. spinmolen , m. R ...ING,
THRIFT. * -LESS, bn , -LY, bijw. 1 . zonder spaarzaam (thros'-ling). s. (veearts.) keelgezwel, o. pestbuil (onder
den hals). v.
heid, verkwistend, verspillend; 2. onvoorspoedig. niet
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Throttle, (throt'-ul), s. (ontl.) strot, m. luchtpijp, v.
*- VALVE, S. (stoomw.) smoorklep, V.
Throttle, (throt'-ul), bw. 1. smoren, verstikken; 2. wur-

den, kreten); bevlijtigen, oefenen (in); to - out of gear,
(stoomw.) uit de gier lichten; verspreiden, uitleggen, uitspreiden; te verstaan geven; (iem.) van zijn stuk brengen,
teleurstellen; (jag.) opsporen; to - over, over(heen) -, over
boord werpen; tegenwerken, teleurstellen; to - together,
te zamen-, bijeenwerpen, -brengen; bij elkander -, te
zamen winden; to - up, op-, naar boven werpen; opheffen; oplichten, opschuiven; uitbraken, -spuwen; afzien
van; opgeven (het spel enz.).
Throw, (thro), to - on, at, 1. werpen (naar); 2. dobbelen
(om); (fig.) to - at all, tot alles te gebruiken zijn.
*-ER, ('-ur), m. v. werper, -ster; 2. (zijde) spinner,
-ster, m.v. *- ING, dw. bn. werpend enz. -, s. 1. (het) werpen enz.; 2. worp, m.; 3. (zijde)spinnerij, v. -MILL, s.
spinmolen, m: -machine, v. -WHEEL, S. spinrad, -wiel,
0. *-STER, ('-stur), m. zijdespinner, m.
Thrown, (throon), dw. bn. geworpen enz.; zie THROW.
*- SILK, S. (kh.) gesponnen zijde, v.
Thrum, (thrum), s. 1. end(draad, garen), o.; 2. zelfkant, m.;
3. grof garen, - spinsel; 4. (zeev.) werk (tot teerkwasten
enz.), o.; 5. stofvezel, V. *-CAP, S. ruwe (pels)muts, v.
-H.1T, S. onbewerkte (dames)hoed, -vorm, m. *--SLAT, S.
gespekte mat, v. * -NIGHTCAP, S. nachtmuts met kwast, v.
Thrum, (thrum), bw. 1. weven, spinnen; 2. krassen,
slecht spelen (muziek); bespelen (de guitare met den
rug (Ier hand); 3. trommelen (met de hand); 4. (zeev.)
spekken (een mat). *-, ow. spinnen (van katten). *- IIED,
(thrumd), bn. gesponnen enz.; zie THRUM, bw. en ow.
-HING, dw. bn. spinnend enz. -, s. 1. (het) spinnen
enz.; zie THRUM, bw. en ow.; 2. (zeev.) het doorsteken
van kleine enden kabelgaren om een mat los te draaien.
Thrush, (thraej), s. 1. lijster (vogel), v.; red wilg -.
wind -, roode lijster; field fare -, aschkleurige lijster:
- ant, miereneter (lijster), m.; 2. (gen.) mondzeer
(der kinderen), o.; 3. (veearts.) schurft, v.
Thrust, (thrust), s. 1. sla g;, stomp, stoot; 2. aanval; 3.
(scherink.) uitval, degenstoot, m.; to make a - at, een
stoot voeren tegen; 4. (bk.) drukking (van een gewelf);
5 (werkt.) trekking (eener brug), v.; 6. (stoomw.) trust,
kussenblok, o. *-, bw. (onr. vt. en vdw. thrust), 1.
stooten, stompen, slaan; 2. terugstooten, -slaan: 3. indringen, indrukken, instoppen; to - one's self into, zich
(ergens) indringen, zich bemoeien met; 4. toeduwen;
5. (fig.) wijsmaken, doen kauwen; 6. medesloepen (in):
7. - into, dwingen, nopen (tot), opdringen; 8. doorboren
(met een degen); 9. (met bijwoorden), to -- aside, ter'.
op zijde duwen; to - away, wegdringen, -stooten; ver-,
wij deren; to - back, terugslaan, -drijven; vei wij deren;
to - down into, naar beneden -, afduwen (in); instoppen;
to - forward, voortduwen, - stuwen; with her eyes - ing
forwerd, niet hare strakke blikken recht voor zich uitziend; to - in, in -, naar binnen stooten, - duwen,
insteken;tusschon in werpen; to - on, voorwaarts stooten.
- duwen; aanzetten; to - out, uit -, naar buiten stooten.
- duwen; uitslaan, - drijven; wegrukken; to - through,
door en door steken; doorheen duwen, -drijven; inslaan:
to - together, te zamen drijven, - drukken, - duwen.
*-, ow. to - at, 1. stooten, een slag voeren (naar); 2. to
- on, zich werpen (op); snellen (naar); to - in, binnen indringen, zich bemoeien (met); • 3. (schermk.) stooten,
steken. *-, dw. bn. gestooten enz.; zie THRUST, bw. en
ow. *- ER, ('-ur), m. v. stooter, duwer, -ster; die een
stoot voert naar enz., in. V. * -ING, dw. bn. stootend
enz. --, S. (liet) stooten enz.; zie THRUST, bw. en ow.
-s, mv. laatste pers (bij liet kaasmaken). -SCREW,
S. kaaspers, v.
Thrustle, (trus'-ul), s. zie THROSTLE.
Thryfallow, (thraj'-fel -o), s. (landb.) derde ploeging v.
Thueydides, (thjoe-sid'-i-diz), m. Thucydides (Grieksch
geschiedschrijver), m.
Thud, (thud), s. slag, stoot, m.
Thug, (thug), m. wurger (onder de Hindoes), m. 0 -GEE,
*-GERY, 5 -GISH, S. leer -, V. stelsel der wurgers, o.
Thuja, (thjoe'-dje), s. (plant.) witte ceder, m.
Thule,. (thoe'-le), s. (oude aardr.) Thule (eiland), o.
Thumib, (thum). s. (ontl.) duim, m.; to have ander one's --,
(fig.) onder den duim hebben; to bite one's - at, (fig.)
iem. een neus maken. uitjouwen; Toen -, Klein- duimpje;
general Tori -, generaal Tompouce, (een dwerg); stop -0Sly -, dwerg; miller's -, post (visch). *- BAND, s. duim-
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gen; 3. versperren, opstoppen; 4. (stoomw.) afsluiten.
*--, ow. 1. smoren, stikken; 2. rochelen. *- D, ('-uld),
dw. bn. gesmoord, gewurgd enz.; Zie THROTTLE, bw. en
ow. *.ING, dw. bn. smorend, wurgend enz. -, s. (het)
smoren enz.; zie THROTTLE.
Through, (thro), voorz. 1. door, door (iets) heen; to break
- legions, zich door legioenen een weg banen; -field and
flood, over velden en stroomen, - heggen en slooten; to
break - one's slumber, iemands slaap storen; I see this, sir! ik doorschouw dit, mijnheer! to read - one's
thoughts, iemands gedachten raden; to pass - the town,
door de stad komen; 2. in; simplicity shines - all he writes,
eenvoudigheid ademt uit al wat hij schrijft; 3. door middel van; 4. van begin tot einde; gedurende; he had slept
- the whole, hij had den ganschen tijd door geslapen;
to go - a ceremony,eene plechtigheid verrichten; we might
go - all the characters, wij zouden al de karakters kunnen doorloopen. *-, bij w. 1. door en door; I am wet
-, ik ben doornat; to hear one -, ions. tot het einde
aanhooren; 2. herhaaldelijk. *- LY, Zie 'THOROUGHLY.
-OUT, voorz. 1. doorheen, door en door, overal; - a
long life, gedurende den ganschen loop van een lang
leven. -. hij w. geheel en al, ten eenen male; they heard
him -, zij hoorden hem tot het einde aan. * -SPLENT,
S. (veearts.) dubbel overbeen, o. *- SANG, S. doorloopende messensteel, m. *- TRAIN, S. sneltrein, m.
Thro,Te, (throov), vt bloeide enz.; zie THRIVE.
Throw, (thro), s. 1. worp, (gem.) gooi, m.; to make a at, een worp doen naar; at one -, met één worp; let
me have a -, laat mij een worp doen; - of eccentric,
(stooinw.) uitmiddelpuntigheid der excentriekschuif; 2.
streek, slag, m.; 3. zie THROE.
Throw, (thro), bw. (onr. vt threw, vdw. thrown), 1. werpen, smijten; - that in the fire, werp dat in het vuur;
to - dust in one's eyes, (fig.) iem. een rad voor do oogen
draaien; knollen voor citroenen verkoopen; to - a tub*
to a whale, (spr.) iemand iets op de mouw spelden; 2.
om-, omverwerpen; 3. inzetten (in het spel); 4. zich ontdoen van, afwerpen; 5. spinnen, weven; 6. draaien; to
- one's self upon one's knees, zich op de knieën werpen;
-ing himself into a fencing attitude, op eens een verdedigende houding aannemend (met den degen); to-into
the bargain, op den koop toe geven; 7. herscheppen; my
mother's flower-garden was -n into a lawn, de bloemtuin
mijner moeder werd in Bene dreef herschapen;8.verwijten;
to - in one's teeth, (fig.) iem, naar het hoofd smijten
(een verwijt); 9. plaatsen in de schaduw, overvleugelen;
10. - on, afschieten (spotternijen); to - cold water on,
(fig.) ontmoedigen; (ook) belemmeren; 11. - open, opensmijten, (fig.) openzetten; 12. brengen (in wanorde); to
be -n on beam ends, uit zijne naden worden gerukt; (fig.)
aan zijn eigen lot worden overgelaten; to be -n on one's
back, (fig.) pal gezet worden, uit den zadel gelicht worden;
13. zich beroepen op, zijne toevlucht nemen tot; to one's self on the protection of, zich onder bescherming
plaatsen van; to - one's self upon mercy, zich op genade
en ongenade overgeven; 14. (met bijwoorden), to- about,
in het rond werpen; to - one's self about, onrustig heen
en weder loopen; to be -n all aback, (fig.) onvoorziens
overvallen worden; to - aside, ter zijde werpen; to away, wegwerpen, wegsmijten; verkwisten,verspillen;to
- away an opportunity, een gelegenheid laten voorbij
to - one's self away upon, zich geheel overgeven-gan;
aan; to - back, terugwerpen, -slaan;aehterwaarts werpen
(het hoofd ens.); to - by, ter zijde werpen, - laten; opgeven; to - down, naar beneden werpen, - smijten; to dówn the gauntlet, den handschoen toewerpen; omhalen
(een gebouw), vernietigen (instellingen);vernederen, fnuiken (den trots enz.); to - in, in-, naar binnen werpen, invoeren; toestaan; toegeven (op den koop); to - in
gear, (stoomw.) koppelen, inlasschen, plaatsen; to - off,
weg-, afwerpen; zich ontdoen van, terug-, afstooten; opgeven, afschaffen, doen verliezen; to be -n off one's guards,
onverhoeds overvallen worden; afschudden;(drukk.)trekken, afdrukken; (jag.) opjagen: to - out, uit-, naar buiten werpen; uitspuwen; verjagen; uitsluiten; verwerpen
(een voorstel enz.); (kaartsp.) uitschieten, ecarteeren;
voorbijloopen, achter (zitli) laten; to - out a feeler, (fig.)
liet terrein peilen een balletje opwerpen; uiten (woor-

(dik-)band, m. *- B;OLT, s. • nachtgrendel, m. 5 -KIN,

5 -SCREW, s. duiruschroef (een foltertuig), v. * -NAIL, s.

THU. -- THW.
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witli, tegen zijn, tegenstribbelen. *--ED, ('=id), dw. bn.
nagel van den duim. ni. * -STALL, s. 1. (zeev.) duimegedwarsboomd enz.; zie THWART, bw. en ow. *-ER,
ling, m.; 2. panklep (van een geweer), v.; 3. zeilmakers
('-ur), m. v. dwarsboomer, -ster, m. v. -, s. (veearts.)
vingerhoed, m.
duizeligheid (ziekte der schapen), v. * -ING, dw. bn.,
TThumb, (thum), bw. 1. onhandig behandelen; 2. met
-Li, bijw. dwarsboomend enz. *-NESS, s. dwarsheid,
den duim aanvatten, - bemorsen; 3. doorbladeren; 4. - over,
verkeerdheid, v.
afroffelen (een muziekstuk). *-, ow. met de vingers
trommelen. f-ED, (thumd), dw. bn. onhandig behandeld Thwick-twack, (thoeïk'-thoeëk), tw. klip-klap! holderdebolder!
enz. -, bn. van duimen voorzien . * -ING, dw. bn. onhanThwite, (tllwajt), bw. doorsnijden (met een mes).
dig behandelend.
Thumerstone, (thum' -er- stoon), s. thumersteen (zek. Thwittle, (twittl), bw . zie WHITTLE.
aluinsteen), o.
Thummikins, (thum'-ikins), s. pl. duimschroef, v.
Thummim, (thum'-in!), s. mv. zie URIM.
Thump, (thump), s. stomp, bof, slag, m. *-, bw. 1.
stompen, boffen, kloppen; 2. afranselen. *-, ow. kloppen.
*--ED, (thumpt), dw. bn. gestompt enz. *--ER, ('-ur), m.
V. die -, dat klopt, - boft enz. * -ING, dw. bn. stompend enz. -, bn. zwaar, log, dik. -, s. (het) stompen.
`Thunder, (thun' -dur), s. 1. donder, m.; a clap (peal)
of -, een donderslag; to strike with -, door den donder
treffen; - and lightning, donder en weerlicht (zek. veel
2. (fig.) a - of applause, daverend-kleurigstof),.v;
handgeklap. *-BLASTED., bn. door den donder verteerd,
*-BOLT,
S. 1. donderslag, m.; 2. (fig.) - of
verpletterd.
war, oorlogsdonder, groot held, veroveraar; 3. banvloek;
4. dondersteen, m. *-BURST, S. uitbarsting van den
donder, m. *-CLAP, * -CRACK, S. donderslag, m. (het)
kraken van den donder. *-cLouv, s. donder -, onweerswolk, v. * -GUST, S. donderbui. *_HOUSE, s. aan
afbeelding van de wijze waarop gebouwen-schouwelijk
door den bliksem worden getroffen, v. *-ROD, s. blik
(werkt.), m . * -S.HOWER, s. onweersbui, v.-semaflidr

* -STONE, s. dondersteen, M. * -STORM, s. onweersstorm, m. * -STRIKE, bw. (onw.) door den bliksem
treffen . * -STRICKEN, *_STRUCK, dw. bn. door den donder

getroffen, (ook fig.) hevig verschrikt, - verbaasd.
Thunder, (thun' -dur), ow. en onp. w. 1. donderen; it -s,
het dondert; 2. rommelen; 3. - at, uitvaren, bulderen
(tegen), tieren. *-, bw. - out, uitschreeuwen, uitbulderen; - down, nederbliksemen. *-FR, ('-urd), dw. gedonderd, gebulderd. *- FR, ('-de -nar), m. donderaar, m.
* - ING, dw. bn. 1. donderend; - barrels, (mil.) dondervaten; 2. bulderend. -, s. 1. (het) donderen; 2. (fig.)
geweldig geraas, o. *-ous, ('-de -rus), -Y, ('- dur-i), bn.
van donder verzeld.
11'hunny, (thun' -i), s. grasmosch, -musch, v.
`Thurgau, (thur'-ghao), s. Thurgau (kanton van Zwitserland), o.
'Thurible, (tjoe'-ri-bl), s. wierookvat, o. *...RIFEROUS„
(- rif' -e -rus), bn. wierook voortbrengend, - dragend. *...RIFICATION, (-ri-fi-kee'-sj un), s. bewierooking, v. (het)
wierook branden.
Thuringia, (thjoe-rin'-dji-e), s. Thuringen (Duitschland ► ,
o. -N, ('•dji-un), bn. Thuringsch. -, m. v. Thuringer,
m. Thuringsche (vrouw), v.
, Thurl, (thurl), s. (mijnw.) nauwe toegang, m.
`Thursday, (thurs'-dee), s. Donderdag; m.; on -s, op -,
iederen Donderdag, des Donderdags; holy -, Hemelvaartsdag; Maundi -, Witte Donderdag.
Thus, (thus), s. dennehars, v.
Thus, (thus), bijw. aldus, dusdanig, derwijze; I set o,9 -,
ik vang aldus aan; he - began, hij begon in dier voege;
- to fly in the face of justice, de rechtvaardigheid aldus
in , het aangezicht te vliegen; -- far, tot dusverre; much, zoo veel, zoo ver.
'aThwack, (thwek), S. (gem.) slag, mep, m. *-, bw. 1.
slaan, (gem.) meppen; 2. afrossen, afranselen. ° -ING,
dw. bn. slaand.
Thwaite, (thweet), s. 1. akkergrond, m. bouwland, o.;
2. (soort) elft (viscis), m.
Thwart, (thoe'-ort), s. 1. (zeev.) roeibank, doft, v.;
aftmost -, achterste doft; the boat was up to the -s in
water, het water stond tot de doften in de sloep; 2. bank
(voor eene rivier), v. *-, bn., * -LY, bijw. 1. scheef,
schuin, dwars; 2. verkeerd; 3. tegenstrijdig, nadeelig;
4. onaangenaam, scheef, kwalijk; 5. (zeev.) zie ATHWART.
*-NESS, S. 1. dwarsheid, verkeerdheid; 2. tegenstribbeling, v. * . sHIps, bijw. dwarsscheeps. 0 -WAYS, bijw.
dwars, in schuine richting.
"Thwart, (thoe'-orti. bw. dwars snijden, kruisen; 2.
{fig.} dwarsboomen, tegengaan, tegenwerken; to - the
eneruy's course, (mil.) den vijand afsnijden. fi-, ow.

Thy, (thaj), bez. vnw. (enk. en mv.) uw, uwe; (gem.) jou.
Thyine, (thaj'-ien), *-wooD, s. (Bijb.) citroen -, cipres
-senhout,.
Thyme, (thajm), s. (plant.) thijm, m. *...MY, (' -i), bn. vol
thijm; welriekend.
Thymus, (thaj' -mus), s. (ontl.) borstklier, v.
Thyroïd, (thaj'-rojd) bn. (ontl.) schildvormig, thyreoïdisch. * -CARTILAGE, S . (ontl.) schildnier, v . 5 - GLAND, S.
schildklier, v.
Thyrse, (thurs), *...us, (' -zus), s. 1. Bacchusstaf, thyrsus,
n i .; 2. (bloem)kuif, v.
Thyself, (thaj'-se i f), p. vnw. 1. gij zelf, - zelve; 2. u,
(gem.) je; know -, ken u zelven.
Thysannurans, (this-en joe' -rens), s.mv. zesvoetigen (insecten), m. mv.
Tiar, (taj' -er), *-A, (taj-ee'-re), s. 1. driekroon (van een
paus enz.); 2. koninklijke wrong, v. *-ED, (-ee'-rid), bn.
met de driekroon op het hoofd, gekroond.
Tib, (tib), s. slet, v. liederlijk vrouwspersoon, o.
Tibold, (taj'-buld), s. Theobald (m. n.).
Tiber, (taj'-bur), s. Tiber (rivier), m.
Tiberius, (ti- bi' -ri-us), m. Tiberius (Rom. keizer), m.
Tibia, (tib' -i -e), s. (ontl.) scheenbeen, 0. *-L, ('-ul), bn.
tot het scheenbeen -; 2. tot eene fluit behoorend, fluit...
Tibullus, (ti- bul' -us), m. Tibullus (Roan. dichter), m.
Tiburo, (tib -joe' -ro), s. tiburo (soort haai), m.
Tic, (tik), s. (gen.) 1, kuur, dwaze gewoonte; 2. trekking
(inz. in het aangezicht), V.

Tice, (tajs) , Zie ENTICE.

Tichorine, (tik' -o-rajn), s. versteende rhinoceros, m.
Ticino, (ti- si' -no), s. Ticino (rivier), m.
Tick, (tik), s. 1. beddetijk, v.; 2. overtreksel, o.; 3. mijt, v.
kaasworm,m.; sheep -, schapenluis, teek; 4. (het) kribbe bijten (van paarden); 5. (het) borgen; b^-enen, op krediet
nemen; 6. tik (van een horloge), in. N-BEAN, s. paar
denboon, v. * -SEED, S . (plant.) luiskruid, o.
Tick, (tik), ow. en bw. 1. borgen, benen; 2. tikken (van
een horloge). * -ED, ('-id), dw. getikt. *-EN, (-un), s.
(bedde)tij k, v.
Ticket, (tik'-it), s. 1. (loterij )briefje; 2.(entrée)kaartj e, o.;
free -, vrijbiljet;
et; -s to be had at the bar, (spoorweg-)
kaartjes zijn aan het bureau te krijgen; return - , retour-

kaartje, - biljet; season -, seizoen-kaart (geldig voor een
maand of langer); soup -, soeplootje, -kaartje (voor de
armen); - of leave, ontslagbewijs (van een galeiboef); 3.
etiquetje (aan goederen), o.; 4. plaat (van een besteller); 5.
(fig.) gewoonte, v.; that's the -, zoo behoort het, in orde.
*-BOOK, s. (zeev.) aanvragenboek, o . * -PORTER, m . aangestelde besteller, vaste kruier, o.
Ticket, (tik' -it), bw. 1. -r up, van etiquetjes voorzien; 2.
nommeren, prijzen. *-ED, ('-et-id), dw. bn. genommerd
enz.; zie TICKET, bw. * -ING, dw. bn. nommerend enz.
-, s. (het) nommeren enz.; Zie TICKET.
Ticking, (tik' -ing), dw. bn. tikkend. *-, s. 1. (het) tik
-ken;2.
beddetijk, v.
Tickle, (tik' - nl), bw. 1. kittelen; 2. (ook fig.) vleien, toelonken; it -d his ears, his fancy, het kittelde zijne ooren,
- zijne verbeelding. *-, ow. zich gevleid voelen. *-,
bn. wankelend, zwak . 5 -BRAIN, s. bedwelmende -, koppige drank, m. *-D, ('-uld), gekitteld enz. *-NESS, s.
zwakte; (fig.) onbestemdheid, v. *-R, ('-lor), m. V. 1. die
kittelt; 2. (fig.) vleier, vleister, m. v. *...ING, dw. bn. 1.
kittelend; 2. (fig.) vleiend. -, s. (het) kittelen, kitteling, v. *.ic, bn., -LY, bijw. 1. kittelig; 2. wankelend,
zwak; 3. kitteloorig, licht geraakt; 4. netelig, moeielijk;
5. keurig. -NESS, S. 1. kittelachtigheid; 2. zwakte; 3.
kitteloorigheid; 4. neteligheid; 5. keurigheid, v.
Tick-tack, (tik -'tek), s. 1. tiktak, m. getik, o.; 2. triktrak
(spel), o.
Tid, (tid), m. (vork.) Theodoor (m. n.).
Tid, (tid), bn. 1 keurig, snoepachtig; snoeperig; 2. lief,
teer. *-BIT, S. lekker brokje, snoeperijtje, o.
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TED. - TIE.

TIE. - TIL.

Tidal, (tajd'- -ul), bn. 1. (zeev.) den vloed -, het getij be- Tier, (tier), s. 1. rij (loges enz.); 2. (zeev.) laag (kanontreffend, vloed...; 2. aan ebbe en vloed onderworpen.
getijhaven, v.

*-HARBOR, S.

nen), (kabel)stelling v.; - of a cable, opgeschoten kabelslag; casks in -, laag watervaten; 3. (orgel) register, o.

Tidder, (tid' -ur), *...DLE, (tid'-ul), bw. vertroetelen, koes- Tierce, (tiers), s. 1. drittel, pijp, v.; tiersje (vat van 42
teren. *- ED, ('-urd), dw. bn. vertroeteld. * - ING, dw.
gallons .- i/ 6 hectoliter); 2. (schermk.) tierce, o.; 3.
bn. vertroetelend.

Tiddle-Taddle, (tid'-1-tad'-1), s. gekakel enz. ; zie TITTLE-TATTLE.

Tide, (tajd), s. 1. tijdstip, o. tijd, m.; even -, evening -,
avondtijd; 2. zeev.) vloed, m. getij, tij, o.; low -, ob;
high -, vloed; half -, halftij; neap -, dead -, doodtij;
spring -, springtij; eddy -, neer; flood -, rising -, opkomende vloed; ebbing of the -, vallend tij; leeward -,
stroom onder den wind; slack -, stil water; flowing of the
-, van vloeden zijn; turn -, shifting of -, het kenteren
van het getij; (fig.) (het) verloopen van het tij, tegen
to stem the -, den stroom doodzeilen; the - is-spoed;
spent, de vloed is op zijn end; the - sets in, de vloed komt
door; half and half -, hoog water op de kust (drie uur
vóór vloed in zee,; 3. stroom, m. (ook fig.); atmospheric
-, atmospherische -, luchtstroom; a - of tears, een tranenvloed; the - of times, de loop der tijden; life's red -,
stroomen bloods; 4. kracht, macht, v.; 5. midden, o. (het)
hevigste; in the full - of battle, in het heetste van het
gevecht; 6. opstand, m. worsteling; 7. menigte, (mens?hen)macsa, V. vloed; 8. (mijnw.) werktijd (van twaalf
uren), m. schoft, v. *- DUTY, S. 1. haventol, m. -geld, o.; 2.
berekening van de getijden, V. * -GAGE, 5 - GAUGE, S.
r zeev.) peilschaal, v. vloedmeter (werkt.), m. 5 -GATE, s.
1. (zeev.) vloeddeur; 2. zeestreek (waar de vloed kentert),
V. * -HARBOR, S. vlucht -, getij haven, v.; dry - harborgate,
haven die met de eb droog loopt. *- LESS, bn. zonder ebbe
en vloed. *-' S MAN, * -'S WAITER, m. (zeev.) tolbeambte,
scheepsvisiteur, m. *- MILL, S. (zeev.) vloed -, getijmolen,
m. *- ROAD, S. to lay -, (zeev.) voor den stroom gestrekt
liggen. *-SURVEYOR, m. havenmeester, m. * - TABLES,
s_ mv.getijtafelen, v. mv.*- wAY, S. richting -, plaats van
den stroom, v.
Tide, (tajd), bw. medevoeren (met den stroom, met het
getij); to - over, oversteken met den stroom; (fig.) te boven komen, overwinnen; we shall - it over, wij zullen het
wel schipperen. *-, ow. medegaan, - drijven (met vloed
of ebbe); to - it down, afdrijven; to - it over, overdrijven; to - it up, opwerken (met den vloed).
Tidied, (taj'-did), dw. bn. opgeschikt; Zie TIDE, bw.
Tidily, (taj'-di -li), bijw.zie TIDY, bn. 5 ...NESS, S. gmv.
1. netheid, properheid; 2. behendigheid, v.
Tidings, (taj'-dings), S. mv. tijdingen, V. mv. nieuws, o.
berichten, o. mv.; tidingless, zonder berichten.
Tidy, (taj'-di), bn. 1. (oudt.) tijdig; 2. netjes, knap, proper;
3. behendig, knap. *-, bw. opschikken, opknappen;
to -- up a ship, een schip opredderen. * - ING, dw. bn.
opknappend.
Tie, (taj), s. (ties), 1. band; 2. knoop; 3. strik, kwast, m.;
4. sjerp, v.; 5. (schoenm.) oor, o. strop, m.; 6. (muz.)

(wap.) drievoudige verdeling, v.; 4. zek. Iersch gewicht
(= 150 tot 190 kilogr.); 5. (kaarts.) derde; - to the queen,.
derde van de dame (vrouw); - major, derde major (drie
hoogste kaarten), m. *- POINT, s. (bk.) driehoek, m.
Tiereel, (tier'-sil), *- ET, (tiers'-lit), s. mannetje van
roofvogels (inz. van den valk), o.
Tiereet, (tier'-sit), s. 1. (muz.) terzet, driestemmig lied;
2. drievoudig rijmpje, o.
Tiff, (tif), s. 1. slokje, borreltje, o.; small acid -, klein zuur
bier; 2. kleine twist, nl. woordenwisseling, v.; to have
a -, woorden hebben. *-, ow. kijven, krakeelen; pruilen, i---, bw. opschikken, opdrillen.
Tiffany, (tif'-e -ni), s. (-ies), (kh.) zijden gaas, floers, o.
*-VEIL, S. gazen sluier, m.
Tiffe-de-mer, (tif-di- mor'), s. (plant.) soort kattestaart, m.
Tiffin, (tif--fin), s. tweede ontbijt, o. lunch, v.
Tig, (tigh), s. laatste klapje (zek. kinderspel), o.
Tige, (tiedsj), s. (bk.) zuilschacht, v.
Tiger, (taj'-ghur) m. 1. tijger (dier), m.; American -,.
jagiiaris; 2. (fig.) pronker; 3. bediende, lijf knecht, m.
*-CAT, s. tijgerkat, v. *- FOOTED, bn. met tijgervoeten
(fig.) verslindend, roofzuchtig. *-AERoN, S. gestreepte reiger (vogel), m. *- MOTH, S. beermot (insect), v. 5 - sHEI,I.,
s. gestreepte schelp, v *- STOBE, S. (delfst.) tijgersteen, m.
Tigerish, (taj'-ghe-risj) bn. tijgerachtig.
Tigh, (taj), s. erf, o. besloten plaats, v.
Tight, (tajt), bn., *- LY, bijw. 1. gespannen, stijf; theknot holds too -, de knoop zit te vast; to haul -, (zeev.)
stijf halen; - rope, stijfstaand eind; to be on one's ropes, (fig.) gemaakt -, preutsch zijn; 2. eng, nauw;
- boots, nauwe laarzen; to keep a - hand upon one,.
(fig.) iem. den broodkorf hoog hangen, - in zijne uitgaven beknibbelen; 3. dicht, gesloten; a - house, een
dicht huis; to make -, dichten; 4. ondoordringbaar, dicht,
air -, lucht -, waterdicht; - ship, dicht schip; 5. (fig.)
stijf, onhandelbaar; 6. hard, gestreng; 7. geducht, fameus;.
8. gierig, niet mild. * -FISTED, bn. vrekkig, inhalig.
*-LACED, bn. 1. nauw -, stijfgeregen; 2. (fig.) gemaakt,.
geaffecteerd. * -LACING, S. 1. (hete te stijf rijgen; 2. (fig.)
knellende banden, m. mv.
Tighten, (tajt'-n), bw. 1. spannen, aanhalen, snoeren;.
2. (zeev.) stijf halen; 3. nauwer maken; 4. (smed.)
aanschroeven, aandraaien. 5 -ED, ('-mid), dw. bn. gespannen enz.; zie TIGHTEN. 5 -I 55 G, ('-ning), dw. bn.
spannend enz. -, s. (het) spannen enz.; zie TIGHTEN.
-EET, s. (smed.) aangeschroefde spie, v. *...ER, S..
veter, m. snoerlint, o. 5 ...NESS, S. gmv. 1. spanning,
2. nauwheid; 3. dichtheid, ondoordringbaarheid; 4. karig
netheid (van kleederen),v..-heid,vrkg;5.poheid,
Tights, (tajts), s. mv. sluitende pantalon, In.
Tigranes, (taj-ghree'-niz), m. Tigranes (een Parthischvorst), I.
Tigress, (taj'-ghres), v. tijgerin, v.
Tigrine, (taj'-ghrin), *...ISH, bn. 1. tot een tijger behoorend, tijger...; 2. tijgerachtig, woedend.
Tigris, (taj'-ghris), m. (aardr.) Tigris (rivier), Tiger, m.
Tike, (tajk), m. ]. boer, lummel; 2. gemeene vent; 3.
bitse -, vinnige hond, keffer, m.; 4. jong rund, o., 5. mijt,.
v.; zie TICE.
Tilbury, i til'- bur -i), s. (-his), tilbury, lichte sjees, v.
Tile, (tajl), s. 1. (dak)pan, v.; glazed -s, verglaasde dakpannen; pan -, S- vormige dakpan; ridge -, gutter -, hollow -, vorst, v.; 2. tegel, m.; 3. deksel van een smeltkroes; 4. (bk.) snijwerk van het kapiteel, o. 5- BUENER, M.

bindteeken (^), o.; 7. (fig.) band; the ties of friendship,
de banden der vriendschap; 8. (spel) gelijke partij, v.
gelijk -op, o.; 9. (zeev.) mantel, m.; draaireep, v. schinkel,
m. *- BEAM, S. (bk.) bindbalk, m. *- BLOCK, s. (zeev.)
marsevalblok, o. *- BOLT, s. bindbout, m. *- HOLE, S.
(zeev.) hommergat, 0. 5 -PIECE, S. (timm.) steekbalk, m.
-xoD, S. (bk.) hanebalk, m. *- TOP, s. bloemkrans, m.
*-WIG, s. zakjespruik, v.
Tie, (taj), bw. 1. binden, vastmaken, - hechten; to come
and - me, there's a dear, kom mij mijn kleed dichtmaken,
dan zijt gij lief; to ride and -, beurtelings hetzelfde paard
berijden. 2. vastknoopen, - strikken; to - strings in a
knot, strengen tot een knoop verzamelen; 3. (zeev.) knijpen, sjorren; to the - points, de rifseizings knoopen; to
pannenbakker, m. *-CREASIB G, s. (bk.) dubbele rij dak- the sail, het zeil krammen; to - a cable, een kabel oppannen, v. *-EARTH, S. pannenbakkersaarde, v. *- EILN,
steken;4. to - to, (fig.) verbinden, verplichten (tot); 5. (met
S. pannenbakkerij, v. panoven, m. *- MAKER, m. pannen
enz.),
to
down,
vastleggen
(met
touwen
bijwoorden),
*-MAKING, S. ( het) pannenbakken. *- oRE, S.-baker,m.
(ook fig.) de handen binden (aan); to -- in, inbinden, toe(delfst.) tegelerts, koperbruin, o. *-PIN, s. pannenbak halen; to - on, vastbinden; to - over, (fig.) troosten;
kerspin,
v.
spijker, m. -snARD, S. panscherf, v.
to - up, binden ; don't be afraid, the dog is lied up,
wees niet bang, de hond ligt vast; opbinden; verbinden Tile, tajt), bw. 1. met pannen dekken; leidekken; 2. bedekken (als een dak). *-D, (tajd), dw. bn. (met pan(de oogen); bakeren; omwikkelen; omwinden; (heelk.) onnen) gedekt. -, bn. (plant.) (dak)panvormig. *-R, ('-ui),
derbinden; (fig.) verplichten, nopen (tot); to - one's self
m. 1. leidekker ; 2. pannenbakker, m. -'s LOUSE, zie
up to, zich verbinden tot.
WOODLOUSE. * ...ING, dw. bn. (met pannen) dekkend.
Tied, (tajd), dw. bn. gebonden enz.; zie TIE, bw.; a -, S. 1. (het) leidekken; 2. pannendak, o.; 3. dakpanup head, een hoofd met een doek omwonden. 5 ...ER,
non, v. mv.
(' -ur), m. v. binder, -ster, m. v.; zie TIE, bw.

TIL. --TIM.
I'ill, (til), s. 1. lade (eener toonbank); 2. (drukk.) brug;
3. schuifplank, V.
Till, (til), vz. en vw. 1. tot, tot aan, tot dat; - then, tot
dien tijd; - now, tot nu; - then, slechts toen; - he
comes back, totdat hij terugkomt; he took leave, but not
- he had, hij nam eerst afscheid, toen hij had...; how
could I come - I knew, hoe kon ik komen, alvorens ik
wist; to be left - called for, poste-restante; - due, (kh.)
tot den vervaldag•, 2. derwijze, zoodanig.
Till, (til), bw. ploegen, bebouwen (den grond). *- ABLE,
('-ibl), bn. ploegbaar, bebouwbaar; - land, bouwland.
*-AGE, ('-idsj), s. akker-, landbouw, veldarbeid, m.
(tild), dw. bn. geploegd, bebouwd.
Tiller, (til'-ur), m. landbouwer, ploeger, m. *-, s. 1.
(plant.) scheut, loot; 2. geldlade (eener toonbank); 3.
(zeev.) roerpen, v. helmstok, m.; sweep of the -, luiwagen; to ship the -, het roer aanhangen; to take the -,
zich aan het roer plaatsen; 4. handel, m. handvat (eener
zaag), o.; 5. zie THILLER. 5 -ROLE, S. (zeev.) roerpengat,
0. *-ROPE, s. (zeev.) stuurreep, v.
Tiller, (til'-ur), ow. (plant.) nieuwe wortels schieten, krijgon. * - ICG, dw. bn. nieuwe wortels schietend.
Tilling, (til'-ing), dw. bn. ploegend, bebouwend. -,
s. 1. (het) ploegen; 2. veldarbeid, m.
Tillman, (til'-men), m. landbouwer, m.
Tillotson,(til'- ut-sun),nl. John Tillotson (Eng. predikant,
1630-1694).
Tilly-vally, (til'-i-vel'-i), tw. och kom ! gekheid ! larifari!
Tilmus, (til'-mus), s. (gen.) dekenplukken (teeken van
den naderenden dood), o.
Tilt, (tilt), s. 1. tent, v. tentdak, o.; 2. luifel, v.; 3. (zeev.)
zonnedek, o. sloepkap, v.; 4. dak, o. bedekking; 5. (mijnw.)
harde korst (rood)aarde, v.; 6. (degen)stoot, -steek, m.;
to run a - against, een lans breken met; to run full
-, met gevelden degen inloopen op; in gestrekten galop rijden; 7. steekspel, o. wedren, m. assaut, o.; 8. smidshamer, m.; 9. helling, schuine ligging (van een vat), v.
* -BOAT, S. overdekte sloep, - boot, tentboot, v. *- CART,
°-WAGGON, s. luifelkar, v. bedekte wagen, m. 5 - CLOTH,
s. (zeev.) zonnedek, o. °-ns snnER, s. heihamer, m.
* -YARD, s, tornooiplaats, v. -veld, o.
Tilt, (tilt), bw. 1. dekken, overspannen (met een tent, een
luifel enz.); 2. lichten, doen hollen, schuin leggen; 3. stooten, steken, richten (de lans); 4. werpen, slingeren; 5.
(bk.) ledigen, ontlasten; 6. hameren, smeden. -, ow.
1. (zeev.) wiegelen, hossen (op de golven), 2. - over,
hellen, schuin liggen; 3. Bene lans breken, tornooien; 4.
met den degen stooten; to - at, uitvallen tegen, los
ED, ('-id), dw. bn. overspannen enz.; zie-stormenp.*
TILT, bw.; - steel, geslagen staal. *- ER, ('-ur), m. 1.
steekspeler, kampvechter, schermer; 2. grofsmid, m.; 3.
blok, o. balk (onder een vat om het schuin te leggen), m.
Tilth, (tilth), S. (het) ploegen; to be in gooi -, goed
geploegd zijn.
Tilting, (tilt'-ing), dw. bn. overspannend enz. *-, s.
1. (het) overspannen enz.; zie TILT, bw.; 2. steekspel,
tornooi, o.; 3. overhelling, (het) schuin liggen (van een
vat); 4. hamering (van staal). v. *- AROIOR, s. tornooiwapen, o. * -LANCE, S. tornooi-, steeklans, v.
Tim, (tim), s. (verk.) Timothous (m. n.). * -\YnISKY, s.
timwhisky (eenspannige sjees), v.
Timaeus, (taj- mi'-us), m. Timeus (m. n.).
Timagenes, (ti-medsj'- i-niz), m. Timagenes (m. n.).
Timbal, (tin' -bul), s. tienbaal, pauk, v.
Timber, (tim'-bur), s. 1. hoogstammig hout; standing -,
staand (ongeveld) hout; 2. timmerhout, o.; straight
piece of -, lange rechte balk; straight -, balkhout;
ship -, building -, scheepstimmerhout; strength -,
timmerhout; unhewn -, round -, ruw hout; bolt -,
cleft -, hewn -, in de lengte gezaagd hout; square -,
vierkant hout (op de volle dikte van den boom); squared --, kantgehakt hout; chain --, balk; frame of -,
geraamte; guide of -, wang; 3. (steek)hout, houtwerk, o.;
4. boomstam, m.; 5. (zeev.) spant, v.; bollard -, apostel;
cant -, draaispant; compass -, krommer; counter -,
wuifhout; diagonal -, schoor; ground floor -, wrang,
buikstuk; half -, oplanger; knuckle -, oorspant; - of
the head, mannetjes; principal -, spant van oprichting;
proof -, boze spant; slab -, schaal; stern side -, windveer; top -, hanger, stut; 6. (fig.) (gem.) materialen, o.
mv.; belly -, buikmateriaal (voedsel); 7. -s of ermine,
(wap.) rijen hermelijnstaartjes. *- BROKER, * -MERCHANT,
1
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m. houtkooper, m. * - HEAD, S. (zeev.) bolder, o
* -MARK, * -MARKER, * -SCRIBE, S. (kuip.) merk-, dril
ijzer, o. * -RAILS, S. mv. houten richels, -rails, v. mv.
*-SLEEPERS, S. mv. bij zaadhouten, 0. mv. *-sow, s. paal-,
houtworm, m. * -TRADE, S. houthandel, m. *- TREE, S.
boom geschikt voor timm_-rhout, m. *-wooD; s. timmer
WORK, S. dak-, timmerwerk, o. * - Y ARD, S.-hout,.
1. houttuin, houtwal, m.; 2. timmerwerf, v.
Timber, (tim'-bur), bw. 1 (w. g.) timmeren; 2. (fig.)
vormen. *-, ow. bouwen, nestelen. * - ED, ('-burd). dw.
bn. 1. getimmerd; 2. genesteld. *- ING, dw. bn. 1. timmerend; 2. nestelend. -, s. 1. (het) timmeren; 2. houtwerk, o.
Timbre, (tim' -br), s. (wap.) helmsieraad, o.
Timbrel, (tim'- bril), s. kleine Turksche trom, tamboerijn, v. *-WAITS,m. mv. tamboerijnslagers,m. mv. 5 -ED,
('-brild), be. van de tamboerijn begeleid.
Timbuctoe, (tim- buk' -toe), s. (aardr.)Tombuktoo (Afr.),o.
Timburine, (tim-bjoe-rien'), s. tamboerijn, v.
Time, (tajm), s. 1. tijd, m.; leisure -, ledige tijd;
spare -, verloren oogenblik; allow yourself - to, geef
(gun) u den tijd om; they did not give him the - of the
day, zij lieten hem geen tijd van antwoorden; as -s go,
in den tijd dien wij beleven; take your own - to pay,
betaal (mij) wanneer gij het verkiest, - wanneer gij kunt;
to last but for a -, slechts een (korten) tijd duren; this
length of -, a long - since, sedert (reeds) geruimer tijd;
in -, met den tijd: in - to come, in de toekomst, voortaan; in length of -, met den tijd, ten slotte; in no -,
in een ommezien; it is no - since, het is zeer kort
geleden dat; a match against -, weddenschap op den
tijd (bij wedrennen); - and tide wait for no man, (spr.)
de tijd en de vloed wachten op niemand; - is money,
(spr.) tijd is geld; all in good -, (spr.) alles op zijnen
tijd; at -s, bij tijden, beurtelings; at all -s, ten allen tijde; out of -, ten ontijde; sedert onheuglijke
tijden; 2. tijpstip, oogenblik, o.; it is - to go, het
is tijd te gaan; the mayor for the - being, de thans
fungeerende burgemeester; the - has been when, er
was een tijd toen; to comply with the -s, zich naar
den tijd (naar de omstandigheden) schikken; to have a
flee - of it, een pleizierig leventje leiden; I had an
uneasy - of it, ik bracht een leelijk tijdje door; the
Times, (naam van een voornaam dagblad); - out of niind,
sinds onheuglijke tijden; this - two years, twee jaar
geleden; over -, binnen twee jaar; at any -, at all
-s, ten alen tijde, wanneer ook; at the -, by that
-, toen; at no -, nooit; - of life, leeftijd; for the -,
voor het oogenblik; from this (that) -, van dien tijd
af; in -, tijdig, op zijn tijd; in -s of old, - of yore,
in oude tijden; in full -, in good -, ten behoorlijken
tijde; in the nick of -, op het gewenschte oogenblik;
pudding -, etenstijd; night -, nachtelijk uur, des nachts;
day --, bij dag; to be near one's -, zijn einde nabij zij n ;
up to that -, tot op dien tijd; 3. termijn, m.; she is near
her -, zij staat op het punt van te bevallen; slee has had
a good -, zij heeft een gelukkige bevalling gehad; -of
trouble, barensnood; for -, (kh.) op tijd; 4. uur, o.; what
-? hoe laat is het ? to keep -, op zijn uur passen; by
what - do you wantit? wanneer (op welk uur) hebt gij
het noodig ? 5. maal, v. keer, m.; another -, een ander
keer; many a -, menigmaal; thousand of -s, duizend
malen; at a -, achtereen, tegelijk; at -s, bij tusschenpoozen; three -s four is twelve, driemaal vier is twaalf;
at one -, eenmaal, nu; a cousin seven -s removed, een
neef in den zevenden graad; 6. (muz.) maat, v. tempo,
o.; 7. (mil.) pas, m.; quick -, gezwinde pas; quickest -,
stormpas; - of fight, vluchttijd (van een projectiel); 8.
(taalk.) tijd, m.; Zie TENSE. * -BARGAIN, * -PURCHASE,
s. (kh.) verkoop -, koop op tijd (op levering), m. *- FUSE,
s. (zeev.) tijdbuis, v. * -GLASS, S. uurglas, o. zandlooper,m.
* -HONORED, bn. eerbiedwaard door ouderdom. * - KEEPER,
s. (zeev.) tijdmeter, chronometer, m.; portable -, zakchronometer. *-KILLING, bn. tijddoodend, -roovend.
5 -MEASURER, m. tijdmeter (werkt.), m. *-NOTE, S.
(muz.) volle tactnoot, v. *-PIECE, s. 1. staand uurwerk,
o. klok, pendule, v.; 2. groot zakhorloge, o. * - PLEASER,
* -SERVER, m. flikflooier, weerhaan, gedienstige persoon,
m. * -PRooF, bn. tegen den tijd bestand, proefhoudend.
* -SANCTIONED, bn. door den tijd geheiligd. * _ SCORNER,
m. tijdverachter, m. *-SERVING, bn. den mantel -aar
den wind hangend, kruipend. -, s. kruiperij, flikflooi-
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erij, V. *-STROKE, S. (muz.) maatslag, m. telepo, o.
-TABLE, S. 1. (muz.) maattafel, -verdeeling; 2. (spoorw.)
tabel van aankomst en vertrek der treinen; tijdtafel, v.
*- TAUGHT, bn. door den tijd geleerd, - onderricht.
-THRUST, S. (schermk.) onregelmatige stoot, - uitval,
m. *_ ASTIN G, be. tij dverspillend. - woRN, bn. 1. uit
-gesltn,
uitgeleefd; 2. geblaseerd.
Time, (tajm), bw. 1. afmeten -, passen naar den tijd, - naar
de omstandigheden; 2. wikken en wegen; 3. regelen (naar
de maat), berekenen; 4. tijdig doen, - verrichten; 5. uitstel
geven; 6. (muz.) de maat slaan, dirigeeren. *- D, (tajmd),
dw. bn. afgemeten (naar den tijd) enz.; zie TIME, bw.;
well --, tijdig, ten behoorlijken tijde; wel berekend, van
pas; ill -, ongelegen, te kwader ure. *- FUL, ('foel), bn.
(w. g.) tijdig, van pas. if-IST, m. v. (muz.) die goed de
maat houdt, die in de maat blijft. -, m. flikflooier, krui per, m. *_LE", bn., -LY, bijw. ongelegen, ontijdig,
kwalijk geplaatst. *-LInESS, s. tijdigheid, gepastheid, v.
5-LY, bn. en bijw. 1. tijdig, vroegtijdig; 2. gepast, welkom. *-ousLY, ('.us -li), bn. tijdig.
Timid, (tim'-id), bn., *- LY, bijw. 1. beschroomd, beschaamd, schroomvallig, vreesachtig, bloode; 2. versaagd.
* -ITY, *-NEss, s. beschroomdheid, blooheid, v.
Timing, (tajm'-ing), dw. bn. afmetend enz. *-, s. (het)
afmeten (naar den tijd) enz.; zie TIME, bw.
Timocracy, (taj- mok' -re -si), s. regeering der gegoeden, v.
Timoleon, (taj-mo'- li -un), m. (Gr. gesch.) Timoleon (Ko
-rinthsc
veldheer en wetgever), ui.
Timoneer, (tim-o- nier'), m. (zeev.) roerganger, stuurman, m.

Timorous, (tim'-o -rus), bn., * - LY, bijw. vreesachtig,
angstig, versaagd. *- NESS, s. vreesachtigheid, v. angst,
m. versaagdheid, v.
Timothy, (tim'-p-thi), m. Timotheus (m. n.). • *- GRASS,
s. (plant.) kattestaart -gras (uitstekend voor voeder), v.
Tin, (tin), s. 1. (delfst.) tin; 2. blik, o.; - saucepan, een
blikken pannetje, 3. blikken vorm; m.; 4. (gem.) geld, o.
-CAi5ISTER, s. blikken doos, v. -FOIL, s. spiegelfoelie, v. *-FLOOR, S. (mijnw.l tinader, v. * -GLASS, S. bis
tingruis, o. 5 -LEAF, S. blad--muth,o.*GRAINSsv
tin, o. * - LODE, s. tin -ader, v. *- MAN, m. I. tinnegieter;
2. blikslager, m. 5 -MINE, S. tinmijn, v. *-ORE, S. tinerts, o. * -PENNY, S. (Eng. gesch.) blikken penning (eer
aan de tiendgaarders opgebracht), m. *- TACK, S.-tijds
tinnen spijkertje, a. *- PLATE, S. 1. blik; 2. plaattin, o.
* -PYRITES, S. mv. zwaveltin, o. * -SHAVINGS,S.mv.tinvijlsel, schaafsel, o. *-SOLDER, S. tinsoldeersel, o. *- STONE,
s. (scheik.) tin-oxyd, o. tinsteen, m. *-woRKs, S. mv. tinoven, m. - smelterij, v. *- woRM, s. (soort) duizendbeen
(worm), m.

TIN. - TIP:
een tint hebben van; 2. besprenkelen, doortrekken. * -i)-,
dw. bn. geverfd enz.; zie TIxGE.
Tingent, (tindsj' -ent), bn. (w. g.) kleurend, kleurgevend..
*...ING, dw. bn. vervend enz. -, S. (het) verven enz.
Tingle, (ting'-1), ow. 1. suizen, tuiten (in het oor); 2.
prikken, steken, smerten, branden (van wonden); 3..
trillen, sidderen, plotseling huiveren. D . ('- ghnld),
dw. gesuisd enz.; zie TINGLE. 5 ...ING, dw. bn. suizend
enz. -, s. (het) suizen enz.; zie TINGLE.
Tink, (tink), OW. Zie TINKLE.
Tinkal, (tink' -ul), s. ruwe borax, v.
Tinker, (tink' -ur). m. 1. ketellapper; 2. blik -, koperslager, In. *-, bw. to - up, samenflansen,oplappen. * - ING,
s. 1. (het) ketellappen; 2. koperslagerij, v. *- LY; bn.
(gem.) op zijn ketellappers, gebroddeld, geknoeid.
Tinkle, (tink'-ulo, ow. suizen, klinken, tuiten; to - down,
met gedruisch -, rammelend neervallen; to - up, opwaarts bruisen. *-, bw. doen suizen, - tuiten. *- D,
('-uld), dw. bn. gesuisd enz.; zie TINKLE. *-g, ('-ur),
m. zie TINKER, m.. *...iIG, dw, bn. suizend enz. -, s.
1. (het) suizen enz.; zie TINKLE; 2. (klok)gelui (met
korte slagen), o.
Tinned, (tind), dw. bn. 1. vertind; 2. verfoelied. *- IRoN
s. blik, o.
Tinner,. (tin'-ur), ni. tingraver, m. *...NIENT, ('- ni -unt),
bn. schelklinkend. *...HING, dw. bn. 1. vertinnend; 2..
verfoeliënd.
Tinny, (tin' -i), bn. 1. tinachtig, tinnen, van tin; 2. tinhoudend.
Tinsel, (tin'-sil), s. 1. klatergoud, o. loovertjes, o. mv.;
2. goud -, zilverstof; 3. (fig.) schijn, m. schijnschoon,
klatergoud, o. *-, bn. schijnschoon, oppervlakkig.
*-, bw. 1. met loovertjes bezetten, - versieren; 2.
(fig.) opsmukken, blanketten. *- ED, ('-uld), dw. bn.
opgesmukt enz. 5 -ING, dw. bn. opsmukkend enz.
*.MAN, m. modegek, fat, m,
Tint, (tint), s. 1. tint, kleur, v.; 2. (schild.) toon, m.;
3. halve schepel, v. *-, bw. 1. kleuren, verven, schakeeren, tinten; 2. (schild.) toon geven aan; 3. (teek.) schaduwen, harceeren. * - ED, dw. bn. gekleurd, geschakeerd
enz.; zie TINT, bw. * - ING, dw. bn. kleurend, schakeerend
enz. -, S. (het) kleuren enz.; zie TINT, bw.
Tintinnabulary, (tin'-tin -eb'-joe -le-ri), bn. klinkend,,
luiend (van klokken, belletjes enz.).
Tiny, (tajn' -i), bn. klein, nietig, onbeduidend.
Tiny, (tajn' -i), s. mot, mijt, v.
Tip, (tip), s. 1. top, m. punt, v. uiteinde, tipje, o.; to,
be on. the - of the tongue, (fig.) op de tong liggen (een
woord, een naam enz.); - of the ear, oorlel; I colored
up to the -s of my ears, ik werd rood tot over mijne
oores; the - of the nose, het tipje van den neus; from to -, van het eene punt tot het andere; 2. (kegelsp.)
terugslag, m.; 3. (plant., zaadzakje, o.; 4. gave, v.
geschenk (in geld, o. fooi, v. -s, niv. dopjes (op deveeren van parapluien), o. mv. * -CHEESE, S. springstokje (zek. kinderspel), o. *-STAFF, S. 1. beslagen staf
(van een gerechtsdienaar of constabel); 2. (fig) constabel, stafdrager, m. * -TOE, S. 1. puntje, o. teen, m.;
to stand on -, op de teenen staan; (fig.) nieuwsgierig
uit -, toekijken, - turen. *-TOP, bn. 1. bovenaan, hoogst;
2. overspannen. -, s. (het) hoogste, beste,uitstekendste;
- quality breeding, de meest verfijnde opvoeding; the offashion, de allerlaatste smaak, haute nouveauté.
Tip, (tip), bw. 1. punten, spitsen; 2. met een punt beslaan ;.
3. bezoomen; 4. besprenkelen, bespikkelen; 5. -- down,
(kegels) omwerpen (in den terugslag); 6. storten (een
gevulde kar); 7. toeknikken, wenken. *-, ow. 1. losgaan
en vallen; to - over, topzwaar worden; 2. kantelen;
3. (fig.) (gem.) - off heengaan, uitstappen, 4. - up,.
overkomen, betalen. *_FED, (tipt), dw. bn. beslagen.
Tippet, (tip'-it), s. schoudermanteltje, o. pelerine, v.halskraag, m. *-GREBE, S. gekuifde duikereend, v.
Tipping, (tip' -ing), dw. bn. beslaand i met een punt),
enz. *-, s. 1. (het) beslaan enz.; Zie TIP, bw. en ow.;

Tin, (tin), bw. 1. vertinnen; 2. verfoeliën (glas).
Tincal, (tin' -kul), S. (delfst.) ruwe borax, v.
Tinchel, (tin'-tsjil), s. (jag.) kring door de jagers gesloten om het wild in het nauw te brengen, m.
Tingit, (tinkt), s. tint, verf, v. *-, bw. 1. verven,
kleuren; 2. betten, natten. *-ORIAL, (-tor'-ri-ul), bn.
kleurend; - matter, kleurstof, kleursel.
Tincture, (tink' -tjber), S. 1. (apoth.) tinctuur, v. aftreksel, o.; 2. verf, kleur, tint, v., (ook fig.); a - of philosophy, een tint van wijsbegeerte, oppervlakkige kennis;
3. kleurstof, v.; 4. gekleurd voorwerp, o.; 5. nasmaak,
M. *-, bw. to - wille, licht -, even kleuren, tinten, (ook
fig.). *-D, ('-tjoerd), dw. bn. licht gekleurd. *...ING, dw.
bn. licht kleurend.
Tind, (tind), bw. aan -, ontsteken, doen ontvlammen.
Tinder, (tin' -dur), S. 1. tonder, tondel, o.; German -, zwam,
o.; 2. (mil.) granaatbuis, v. *-Box, s. 1. tondeldoos, v.;
2. vuurslag, M. *-LIKE, bn. tondelvormig, als tonder te
ontvonken. *- oRE, S. (delfst.) tondelerts, o.
Tine, (tajn), s. 1. (hooi)vorktand; 2. pook; 3. harpoen,
m.; 4. lansijzer, o. -punt, v.; 5. (fig.) verdriet, hartzeer,
o. kommer, m.
Tine, (tajn), bw. en ow. 1. ontsteken, ontvlammen; 2.
(heelk.) branden, steken; 3. (fig.) strijden. *- MAN, m.
2. (muz.) het aanslaan met de tong.
(oudt.) koddebeier, nachtelijke veldwachter, m.
Tipple, (tip'-ul), s. (sterke) drank, jenever, m. *-, ow.
Tined, (tajnd), bn. getand, gevorkt.
en bw. zuipen, brassen. *-D, ('-uld), dw. bn. gezopen,.
Tinet, (taj'-nit), s. vlechtteentjes, o. mv. vlechtwerk, o.
gebrast. -, bn. dronken. *-x, ('-lur), m. dronkaard,
Ting, (ting), s. galm, klank, m. *-, ow. galmen, suizen,
zuiplap, m.; to turn a -, een zuiplap worden. *...ING,.
tuiten (in het oor).
('-ling), dw. bn. zuipend, brassend. -, s. 1. (het) zuipen;
Tinge, (tindsj), s. 1. tint (ook fig.), verf, v.; 2. (fig.)
2. zuippartij; 3. dronkenschap, v. *-HOUSE, s. kroeg, v.
na -. bijsmaak, m. *-, bw. to - with, 1. verven, kleuren,
tinten; to - with yellow, geel verven; to be - cd with, Tiptified, (tip'-ti-fajd), dw. bn. bedwelmd. *...FY, ('-taj),
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bw. bedwelmen, dronken maken.

*...rYING,

dw. bn.

bedwelmend.
Tipsily, (tip'- si-li), bijes. TIPSY, bn. dronken, beschonken;
to get -, dronken worden.

Tipt, Zie

TIPPED.

Titillate, (tit' -i -let), ow. kittelen. *- D, ('-id), dw. bn.
gekitteld. *...InG, dw. bn. kittelend. *...ION ; (- lee'-sjun),
s. 1. kitteling, v.; 2. (fig.) genoegen, o.
Title, (taj'-tl), s. 1. titel, m.; bastard -, half -, (drukk.)
Fransche titel; 2. naam, m. benaming, v.; rank and -s,
rang en titels; 3. (recht.) recht, o. aanspraak, v. rechts
* - DEED, S. (gerechtelijk) stuk, document,o.-grond,m.*
oorkonde, v. leenbrief, m. 5 -LESS, bn. zonder titel,
zonder naam. * PAGE *LEAF,
* -LEAF, s. (drukk.) titelblad, o.
Title, (taj'-tl), bw. 1. betitelen; 2. benoemen, een titel
geven aan; 3. recht geven (op). *- D, ('-tuld), dw. bn.
betiteld enz.; zie TITLE, bw. -, bn. getiteld. *...ING,
dw. bn. betitelend enz. -, s. 1. (het) betitelen enz.;
zie TITLE; 2. kwikstaart (vogel), m.
Titter, (tit'-ur), s. gesmoorde -, spóttende lach, m. gegrijns, o. *- , ow. meesmuilen, spottend lachen. *- ED,
('-urd), dw. gemeesmuild. 5 -ING, ('-e-ring), dw. bn.
meesmuilend. -, s. (het) meesmuilen.
Tittle, (tit'-ul), s. nietigheid, v. wisjewasje, titteltje,
stipje, o.; to a -; tot op een haartje; not a -, geen
zier. 5 -EAT, s. kikvorschjong, o. *-TATTLE, s. gesnap,
gekakel, o. praatjes, o. 111V. -, m. v. snapper, babbelaar,
-ster, m. v. *-, ow. babbelen, kakelen. -ING, dw. bn.
babbelend, kakelend enz. -, s. (het) babbelen.
Titubate, (tit' -joe -bet), ow. wankelen, struikelen. 5 ...ION,
(-bee'-sjun), s. struikeling, v.
Titular, (tit'- joe -lur), bn. in naam, den titel voerend
(van). *-, 5 -Y, m. titelvoerder, titularis, m. *-ITY,
S. waardigheid van titelvoerder, v.
Titus, (taj'-tus), m. Titus (Romeinsch keizer).
Tiver, (tiv'-ur), s. (soort) oker (om schapen te merken), o.
*-, bes. (schapen) okeren, merken. *_IN, dw. bn.

Tipulary, (tip'- joe -le-ri), bn. tot de aardvliegen behoorend.
Tirade; (ti-reed'), s. reeks, rij (woorden, noten enz.), V.
Tirdles, (tur'-duls), s. mv. schapendrek, -mest, m.
Tire, (tajr), s. 1. rang, m.; 2. (vrouwen)kapsel, o.; snaky
-, (fab.) slangenharen; 3. gereedschap, o.; toestel; 4.
rad - cirkel, m.; from the roof to the wheel -, van de
imperiaal tot het wiel; 5. naaf band, m. *_woMAN, V. 1.
mutsen -, kapselmaakster; 2. modemaakster; 3. kamenier;
4. hofdame, V.
Tire, (tajr),• bw. to - of, with, 1. vermoeien, afmatten; 2.
vervelen; to - to death, doodelijk vervelen; to - out, uit
afmatten; 3. optooien, opschikken. * - , ow. with,-puten,
1. zich vermoeien; let us see who -s first, laat ons zien
wie het eerst moede wordt; 2. zich vervelen. *- D, (tajrd),
dw. bn. vermoeid. -ass, s. 1. vermoeidheid; 2. verveling, v. 5 -soME, bn., - LI, bijw. 1. vermoeiend; 2. ver
lastig. -NESS, s. 1. vermoeienis; 2. verveling,-velnd,
lastigheid, v.
Tiresias, (taj-ri'-zji-es), m. Tiresias (m. n.).
Tiridates, (ti-ri-dee'-tie), m. Tiridates (een Perzische
koning), m.
Tiring, (tajr'-ing), dw. bn. 1. vermoeiend; 2. vervelend.
-, s. (het) vermoeiende, verveling, v. *- HOUSE,
u-ROOM, s. 1. (toon.) kleedkamer, garderobe, v.; 2. foyer, o.
Tirletane, (turl'-teen), s. tieretein (stof), v.
Tirma, (tur'-me), s. oestervanger, -visscher (vogel), m.
Tironian, (taj-ro'- ni -un), bn. - notes, soort stenographic
der oude Romeinen, v.
okerend. -, s. (het) okeren.
Tirret, (tur'-it), s. (wap.) handboei, v.
Tivy, (tiv' -i), bijw. (jag.) haastig, spoedig. -! -! tw.
Tirrit, (tir'-it), s. (Shak.) schrik, m. vrees, v. angst, m.
Baast u ! voort !! voort
Tirwit, (tir'-oeït), s. kievit (vogel), m.
To, (toe), vz. 1. te (voorvoegsel bij de onbepaalde wijs van
Tisie, s. tering, V ; Zie PHTHISIC.
alle werkwoorden); - have, hebben; - be, wezen, zijn;
Tisiphone, (ti-sif'-o -ni), v. (fab.) Tisiphone (een der
2. aan, naar, tegen, jegens; van, in, voor, op, met, toe,
drie Razernijen), v.
tot, tot op, tot aan, tot in, tot naar; - throw a ball to,
Tisri, (tis'-raj), s. Tisri (eene maand van den Joodschen
een bal werpen naar; - the number of, ten getale van;
kalender), v.
that I consent -, dat geef (stem) ik toe; to bring - ruin,
Tissue, (tisj' joe), s. (kh.) 1. goud -, zilverstof, zilverstoften ondergang brengen ; I have many places - go -, ik
laken; 2. weefsel, o.; cellular -, (ontl.) cellenweefsel (ook
heb vele plaatsen waarheen ik mij kan begeven; - go
fig.); a - of lies, een weefsel van logens, - van bedrog.
- school, naar school gaan (in tegenat. van to be at
* -PAPER, s. zijden papier, o.
school, op school zijn); - their faces, in hun aangezicht,
in hunne tegenwoordigheid; - sing - the guitar, bij de
Tissue, (tisj' -joe), bes. 1. weven; 2. doorweven (met), (ook
fig.). *- D, ('-joed), dw. bn. geweven. * - ING, dw. bn.
guitare zingen; - take off the hat -, den hoed afnemen
voor; - a hair, op een haar, precies; - the best of my
wevend. -, s. (het) weven.
Tit, (tit), m. (vork.) Theodoor (m. n.).
knowledge, naar mijn beste weten; - his heart's content,
Tit, (tit), s. 1. (rij sch.) hit, m. hitje; 2. vrouwtje; 3. genaar hartelust; - his account, volgens zijn zeggen; the tune of, op de wijs van; in verhouding van; his
meen wijf, 0.; 4. zie TEAT; 5. kleinvee, o.; 6. mees
(vogel), v.; to give - for tat, niets -, geen antwoord
forehead was high - a fault, zijn voorhoofd was, zoo
schuldig blijven. * - BIT, S. lekker brokje, o. 5 -LARK,
mogelijk, iets te hoog; as -, wat betreft; so as -, ten
s. bosch-, veldleeuwerik, m. 5 -MOUSE, s. mees (vogel),
einde, om; - and fro, her-, en derwaarts, her en ginds;
v.; great -, koolmees.
- boot, op den koop toe; from door - door, van deur
Titan, (taj'-tun), m. 1. (fab.) Titan (broeder van Saturtot deur; - myself, in mij zelven; - turn -, veranderen
nus); 2. (fig.) reus, m. * --, *- IUM, (-tee'- ni -um), s. (delfst.)
in; - go to D's, naar D. gaan, D. bezoeken (in zijn
titanium, nieuw-koper, o. 5 -ION, (-tee'- ni -un), * -ic,
huis); - count - ten, tot tien tellen; ten minutes -five,
(-ten' -ik), * -ic, (-it' -ik), bn. titanisch, reusachtig.
tien minuten vóór vijven; he lived - the extent of his
5 -IFEROUS, (- if'-e -rus), bn. (delfst.) titaan - houdend.
income, hij verteerde al zijn inkomen; he was crushed -ITE, ('-ten-ajt), s. (delfst.) titaan -spaath, o.
death. hij werd doodelijk verpletterd; forget thyself- marble, vergeet uw eigen ik, word een steen; heir - the crown,
Tithable, (tajth'- i -bl), bn. tiendplichtig.
zijne
erfgenaam der kroon, troonopvolger; a son - his father, een
Tithe, (tajth), s. tiend, o.; looking after his -s, op
tienden passend. *_ COLLECTOR, * - DISTRAINER, * -GAzoon van zijnen vader; what say - a robber? wat dunkt
THERER, ° -PROCTOR, *-R, ('-ur), m. tiend - ontvanger,
u van een robbertje (whist) ? a liking -- study, lust in -,
- gaarder, - heller, m. * - FREE, bn. tiendvrij. *-OWNER,
smaak voor de studie; - frame - the violine, (Inuz.) voor
m. V. tiendplichtige, m. v. 5 -PAYING, bn.1. tiendbetalend;
de viool zetten, - arrangeeren; he is dead - the world, hij
2. tiendplichtig. * - PIG, s. tiendvarken, o.
is dood voor de wereld: washes of all kind I had an
antipathy -, ik haattt alle blanketsels, - watertjes; the
Tithe, (tajth), bw. 1. tienden heffen, - opleggen. *-, ow.
tienden betalen. *- D, ('-id), dw. bn. tienden geheven,
weather is too fine - last, het weder is te fraai om duur- opgelegd, - betaald. *...ING, dw. bn. tienden heffend,
zaam te zijn; to stand -, zich scharen om, - aan de zijde
- betalend. -, s. 1. (het) tiendheffen; 2. tiental gezin
van; (fig.) aandringen, staan op; he is fool - her, bij
uren, o. *- MAN, m. 1. tiendman (hoofd van een-ne,
haar vergeleken is hij een gek; - bet ten - one, tien tegen
tithing of tien gezinnen); 2. onder -constabel; 3. koster
één wedden; breast - breast, borst tegen borst; we are
(Noord-Amerika), m.
- have roast-beef for dinner, wij zullen roast-beef bij
Tithonie, (taj-thun' -ik), bn. (scheik.) tithonisch (van
het middagmaal hebben; if I am - be a beggar, indien
lichtstralen die een chemische werking voortbrengen).
ik een bedelaar moet worden; - bring (come) -, stand* -ITY, (- o- nis' - i -ti), s. (scheik.) tithoniciteit, v.
houden, strijken (de vlag); - lie -, ( zeev.) bijleggen, op
zijde komen; - shut -, vastsluiten; - fall -, bijvallen;
Tithonus, (taj-tho'-nus), m. (fab.) Tithon (zoon van Laothe horses are -, de paarden zijn ingespannen. *-DAY,
medon, minnaar van Aurora), m.
Tithymal, (tith' -i-mul), s. (plant.) wolfsmelk, v.
bijw. heden, vandaag. -, s. deze dag; - is ours, het
Titian, (tisj'-un), m. Titiaan (Ital. schilder), m.

heden behoort ons.

5 -3LORROW,

s. bijw. morgen; the day
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after -, overmorgen. -, S. de dag van morgen, in.
(het) morgen. * -NIGHT, bijw. hedenavond.
Toad, (tood), s. pad, padde, v.; like a - under a harrow,
(spr.) als een geplaagde ziel. * -EATER, ni. 1. tafel
flikflooier, -ster; 3. eter -,-schuimer,panlk;2.
eetster van het genadebrood, doodeter, -eetster', m. v.
* -EATING, s. (het) tafelschuimen, flikflooien enz. -, bn.
flikflooiend, kruipend. *- FISH, S. visch van het vijfde
geslacht, m. * - FLAX, S. (plant.) wild vlas; lijnzaad, o.
* -LILY, S. (plant.) gele zeeroos, v. *- Rusn, s. moeras
S SPITTLE, S. plantenspeeksel, o. *- sPOTTED,-bies,v.*'
bn. als een padde gevlekt. *-STONE, s. (delfst.) padde.
steen, m. -STOOP, s. (filant.) wilde paddenstoel m.
Toadish, (tood'-isj), bn. als -, van een pad, padde...
Toady, (tood'-i), .v. (-ies), 1. flikflooister; 2. doodeetster;
(spot'..) gezelschapsjuffer, v. *-, ow. pannelikken, klap
-lopen.
Toast, (toost),-s. 1. gebraden brood, o.; - and water, broodwater, 2. gezondheids-, heildronk, toost, m. ; a stcsnding
-, een algemeene heildronk ; to propose (give) a -, een
toost instellen; to pledge a -, een toost beantwoorden;
to demur a -, een toost schoorvoetend uitbrengen; old
-, gastvrij huis; 3. (fig.) schoonste (aan tafel), heldin
van het feest, v. * -MASTER, m. 1. toost-meester (die de
toosten bij het gastmaal van den lord-mayor te Londen
uitbrengt); 2. tafel-president, m. * - RACK, * -STAND, s.
toestel om brood te braden, m.
Toast, (toost), bw. 1. brood -. kaas braden; 2. toosten,
gezondheid, drinken, een heildronk instellen. S -ED, dw.
bn. 1. gebraden (van brood); 2. getoost. *- ER, ('-ur), m. v.
broodbrader, - braadster, in. v. -, s. braadrooster, m.
- vork, v.; cheese -, kaasbrader (blikken toestelletje), m.;
(fig.) kaasmes (sabel), o. -, m. v. tooster, -ster; die de
gezondheid drinkt van. *- ING, dw. bn. 1. broodbradend;
2. toostend enz. -, s. 1. (het) broodbraden; 2. (het)
toosten. 5 -FORK, s. braadvork (voor brood), v. *- IRON, S.
braadijzer, o. -rooster, m.
Tobacco, (to-bek'-o), S. (plant.) tabak, v.; shay -, rooktabak; a pipe of -, een pijp tabak; a quid of -, een
pruim tabak. *- Box, S. tabaksdoos, v. *- JUICE, S. 1.
tabakssap, o.; 2. nicotine, v. *- PiPE, s. tabakspijp, v.
* -PIPE-BOWL, S. pijpekop, m. *- PIPE-CLAY, S. pijpaarde, v. * -PIPE-CLEANER, S. 1. pijpuithalertje; 2.
baleintje, o. * -PIPE-HEAD, S. pijpendopje, o. * _ PIPE-FISH,
S. naaldvisch, m. * -PIPE-SHANK, S. pijpensteel, m. *- PIPr:TiP, s. mondstuk, o. *-PoucH, s. tabakszak, -buidel, m.
SMOKE, S. tabaksrook, m. *_SPINNEB., m. v. tabakspinner, -ster, m. V. *-STOPPER, M. pijpenstopper, m.
Tobacconing, (to-bek'-ke-ning), bn. (tabak) rookend,
smokend. *...IsT, (ke'-nist), m. 1. tabaksverkooper; 2,
tabaksfabrikant, m.
Tobago, (to-bee'-gho), s. (aardr.) Tabago (eiland), o.
Tobias, (to-baj-es). m. Tobias (m. n.).
Tobolsk, (to'-bolsk), s. (Siberië), o.
Tobine, (tob'-ien), s. (kh.) tobina (zek. wollen stof), v.
Toby, (to'-bi), TOBIT, (to'-bit), m. (vork.) Tobias (m. n.).
*-, ow. straatrooverij plegen. *_GILL, E -MAN, m. straatdief, -roover, m.
Tocay, (to-kee'), s. gevlekte hagedis (Indië), v.
Toccata, (tok-ee'-te), s. (muz.) voorspel, preludium, o.
Tocology, (to-kol'-o-dji), s. vroedkunde, v.
Tocsin, (tok'-sin), S. alarm-, stormklok, v.
Tod, (tod), S. 1. boschje, o. bosschage, v.; the ivy -, het
klimop-boschje; 2. gewicht van 127 kilogr., o. (bij wol);
3. vos, M.
Toddle, (tod'-al), ow. wankelen, strompelen; to - away,
to - back, heen -, naar huis strompelen.
Toddy, (tod'-i), S. 1. (plant.) kokospalm, m.: 2. psalmsap,
o.; 3. kokosmelk; 4. toddy (soort punch uit rum, notenmuskaat, suiker en water), v. cognac met koud water.
Todus, (tod'-us), *...DY, (tod'-i), s. (-ies), platbek (vogel), m.
Toe, (to), s. teen, m.; to tread on one's -s, iem. op de
teenen trappen; to turn in one's -s, met binnen-voeten
loopen; from top to -, van hoofd tot voet, van kop tot
teen; horse's -, (rijsch.) voorhoef; 2. voorpunt (van eens
laars enz.), v.; 3. (stoomw.) uitstekende top, m. - pen,
v. *- D, (tood), bn. met toehen; square -, met vierkante
voorpunten. * - BONE, S. teenlid, -gewricht, o. *- NAIL,
S. nagel van den voet, m.
Tofore, (to-for'), Zie BEFORE.
Toft, (toft). s. 1. boomplanting, v.; 2. (recht.) erf, o. ver
hofstede, v.
-valen

TOF.

--

TOL

Tofus, (to'-fus), zie TUFA.
Tog, (togh), s. (gem.) rok, m. plunje, v.
Toga, (to'-ghe), s. tabbaard, m. *- TED, (-ghee'-tid),
*...GED, (toodjd), bn. getabbaard.
Together, (to-gheth'-ur), bijw. 1. gezamenlijk, te zamen;
to draw' -, zich verzamelen; zich aaneensluiten; to get
-, verzamelen; - with, te zamen met; als ook; 2. gelijktijdig, ten zelfden tijde, tegelijk; 3. achtervolgens, ach
three days -, drie achtereenvolgende dagen;-tern;
for hours -, uren achtereen.
Toggel, (togh'-il), S. (zeev.) knevel, m. pin, v. karvielnagel, m. * - BOLT, s. bout met knevel, m.
Toggery, (togh'-e-ri), s. (gem.) kleedij, plunje, v.; (fig.)
vodden, o. mv.
Toggle, (togh'-ul), zie 1. TOGGEL; 2. (zeev.) spoor, v.
klauw, m.
Toil, (tojl), s. 1. hard werk, o.; 2. vermoeienis, afmat
o.; to spread -s, netten spannen.-ting,v.3e
F-woRK, bn. afgesloofd.
Toil, (tojl), ow. hard werken, zich afsloven; to - and
moil, zwoegen en zweeten; our horses had to - with the
water, onze paarden moesten zich door het water werken. *-, bw. 1. afmatten, afsloven; 2. to - out, met moeite
afwerken, voltooien; to - one's way, zich met moeite een
weg banen; 3. to - up, met moeite oploopen, beklimmen.
-ED, (tojld), dw. bn. hard gewerkt enz.; zie TOIL, ow.
en bw. *- E R, ('-ur), m. v. zwoeger, -ster, slover, sloofster, m. v.
Toilet, (tojl'-et), s. 1. kleed-, nachttafeltje, o.; 2. kleeding, kleedij, v. toilet, o.; 3. (het) kleeden. *-GLASS,
* _MIRROR, s. toilet-spiegel, m. *_STUFF, S. modewaren;
2. toilet- zaken, v. mv. S -TABLE, s. toilet- tafel, v.
Toilinette, (toj -li-net') s. (kh.) toilinet (soort glanzige
vestenstof), v.
Toiling, (tojl'-ing, dw. bn. hard werkend. *-, s. (het)
hard werken enz.; zie TOIL, ow. en bw.
Toilless, (tojl' -les), bn. 1. vrij van arbeid; 2. gemakkelijk.
*...sosIE, ('-sum), *...TU L , ('-foel), bn., -LY, bijw. Inoeielijk, zwaar, vermoeiend, hard. -NESS, s. 1. moeielijkheid, v.; 2. harde arbeid, m. sloverij, v.
Toise, (tojs), S. toise (oude Fransche vadem = 6 voet
= 1.9 meter, ong.), v.
Toison-d'or, (toj'-zun-door), s. (wap.) gulden vlies, o.
Tokay, (to-kee'), s. 1. (aardr.) Tokay (Hongarije), o.; 2.
Tokayer-wijn, in..
Token, (too'-kun), s. 1. teeken, blijk, o.; in - of, ten
blijke van; in - whereof, .ten blijke waarvan; 2. bewijs,
kenteeken, o. gedachtenis, v.; a - of friendship, een blijk
van vriendschap; 3. merkteeken (eener ziekte), o. pokpit;
4. munt, v.; bank -, eighteen penny -, ( oudt.) zilveren muntstukje (= 18 pence = f090); 5. penning,
m.; 6. viesje; 7. half riem papier; 8. (drukk.) renvooi, o.
*_, bw. (w. g.) getuigen, bekend maken. *-ED, ('-kund),
bn. 1. geteekend, gemerkt; 2. gevlekt. *-I-G, ('-kning),
dw. bn. 1. getuigend; 2. merkend.
Tol, (tol), bw. (recht.) ontnemen; zie TOLL, bw.
Tola, (too'-le), s. tola (zek. Indisch goud- en zilver
-gewicht),v.
Told, (toold), vt. zeide. *-, dw. bn. gezegd enz.;zie TELL,bW.
Tole, (tool), bw. lokken, aanlokken. *-D, (tool'-id), dw.
bn . aangelokt.
Toledo, (to- li' - do), s. 1. (aardr.) Toledo (Spanje), o.; 2.
toledo, zwaard -, kling (van zeer fijn staal), o. v.
Tolerable, (tol'-e-ri bl), bn., *...BLY, bijw. 1. draaglijk,
te verdragen, 2. tamelijk, matig, redelijk; with - ease,
met tamelijk veel gemakkelijkheid. *-NESS, s. 1. draag
matigheid, v.
-lijkhed;2.tam ,
Tolerance, (tol'-e-runs), s. verdraagzaamheid, inschik
verdraagzaam. *...ATE,-kelijhd,v.*ANT('-runt)b
('-et), bn. verdragen, toelaten, dulden, laten doorgaan.
-D, (' et-id), dw. bn. verdragen, - toegelaten. ...ING, dw.
bn. verdragend, toelatend. -, *...ION, (-ree'-sjun), s.
verdraagzaamheid (inz. in den godsdienst), v.
Toling, (too'-ling), dw. bn. aanlokkend; zie TOLE,' bw.
Toll, (tol), s. 1. tol, cijns, in.; to take - of, tol heffen
van, - op; 2. maalrecht, gemaal, o.; 3. belasting, v. recht;
4. geleigeld; 5. gelui (eener klok), 6. (leenr.) recht van
handel binnen de grenzen der heerlijkheid; 7. maalkoren
(als maalloon), o. *-BAR, s. tolboom, M. *-BOOK, S.
tolregister, 0. 1 -BOOTH, s. 1. tolkantoor, -huis, o.; 2.
stadsgevangenis (inz. te Edinburg), v.; to -, in de
gevangenis zetten; (gem.) indrukken. * -BRIDGE, s. tol-
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brug, v. *-CORN, s. maalloon (van koren), o. *-DISH, s,
geveinsde tong, - taal; long -, langtong, babbelaar, -ster;
meetsehotel (voor maalkoren), m, *-l<'REE, bn. tolvrij.
slanderous -,foul-,lastertong;furred-,(gem.)beslagen
*-GATE, s, tolpoort, v. *-GATHERER, *-TAKER, *-MAN,
tong; ho~dyour -, houd je mond; a slip of the - , een ontm. tolgaarder, tollenaar, m. *-HOUSE, s. tolhuis, o.
slipt woord, lapsus linguae; to keep a civil-, hoffelijk we*-:LIlONEY, s. tol, m. tolgeld, o. *-TRAVERSE,s, (landb.)
ten te spreken; he has a - in his head, hij heeft een tong in
veetol, m. *-UNION, s. tolverbond, o.
zijnen mond, hij weet zijne tong te roeren; a - debate, een
Toll, (tol), bw. tol betalen, eijnsbaar zijn. *-, ow. en
woordenwisseling; 2. stem, v.; to give -, (jag.) stem
bw. luiden; the curfew -s the kn>ll of parting day, de
geven, zich doen hooren; 3. taal, v.; let us not love in - ,
avondklok luidt het uur van den seheidenden dag; middat onze liefde niet aIleen in woorden besta; human-,
night -s, het slaat middernaeht. *-ED, (told), dw, bn.
mensehelijke spraak; to speak all.-s, alle talen spreken;
1. tol betaald; 2. geluid. 4(o-ER, ('-ur), m. 1. tollenaar;
the mother -, de moedertaal; the English -, de Engel2. klokluider, m. *-ING, dw. bn. 1. tol betalend; 2.
sehe taal; 4. (werkt.) tong, spits, v.; 5. (smed.) arend
luidend. -, s. 1. (het) tol betalen; 2. (het) klok luidcn.
(eerrer vijl), m.; 6. (aardr.) landtong; 7. (zeev.) naaiing
Tolsey, (tor-see), s, tolkantoor, -huis, o.
(van de pardoen), v.; 8. (wag.) disselboom, m.; 9. ieder
Tolt,(tolt),s.(reeht.)overdraeht aan een andere rechtbank,v.
tongvormig voorwerp. *-BEAT, ow. kijven, sohelden.
Tolu, (to'-ljoe), s. (aardr.) Tolu (Zuid-Amerika), o. *-BAL*-BONE, s. (ontl.) tongbeen, o. *-DOUGHTY, bn.praatziek.
SAM, s. tolu-balsem, m. *-TREE, s. tolu-boom, m.
*-PENCE, s. woordenstrijd, m. *-GRAFTING, s (tuinb.)
Tolutation, (tol-joe-tee'-sjun), s. (rijseh.) telgang, m.
enting met stekjes, v. * '-LESS, bn. zonder tong. *-PAD,
Tom, (tom). m. (verk.) Thomas (m. n.). *-BOY, m.v. (gem.)
m. v. babbelaar, -ster, m. v. *-SCRAPER, s. tongschra1. spring-in-tt-veld, wildzang, m.; 2. wilde deem, meid,
per, -krabber (werkt.), m. *-sHAPJm, bn. tongvormig.
v, *-CAT, m. kater, m. *-CONY, C-ke-ni). *-:FOOL. m.
*-TIE, bw. (de tong) binden, verlammen. *-TIED, bn.
(-ies), domme vlegel, uilskuiken, domoor, m.; to turn verlamd van tong, stom, sprakeloos. *-VALIAKT, bn. 1.
for a pretty girl, zich tot dwaas maken voor een [ong
rad van tong; 2. dapper in woorden, pochend,
meisje. ~-}'OOIJERY, s. (-ies), domheid, onnoozelheid, v. Tongue, (tung), bw. 1. van eene tong voorzien: 2. bekijYen, uitschelden. *-, ow. 1. babbelen; 2. met de tong
*-KINGS, s. my. (zeev.) stropjes in de marszeilen, o. my.
*-LOl\G, '*:-PUNG, s. (soort) marktslede, v. *-1'0 Kl<;R, m.
spelen (als honden enz.); 3. (jag.) aanslaan. *-D, (tungd),
bullebak, m. *-RIG, m, v. wildvang, m.v, *-T.ELJ; '''RUTH,
d w. bn. van eene tong voorzien enz.; zie 1'ONGUE, bw. en
m, 1. eerlijke -, ronde vent, m.: 2. (fig). kalf, o. *-TBUMB,
ow. -, bn. sprekend; ill - , kwaadsprekend; silver - ,
zie THUMB. *-TIT, s. zie 'l'ITJ\lOUSJ<~.
met een zilveren stem(geluid). *...ING, dw, bu. met eene
Tomahawk, (torn'-e-haok), s, 1. tomahak, strijdbiil (del'
tong voorziend onz.; zie TONGUE, bw, en ow. -, s.
Indianen van Noord-Amerika); 2. (zeev.) enterbijl, v. *-,
(tuinb.) enting (met stekjes), v.
bw. met de strtidbijl dooden. *-Er" C-haokt), dw. bn. Tonguey, (tung'-i), bn. (gem.) bespraakzaam.
met de strijdbijl gedood. *-ING, dw. bn. met de strijd- Tonic, (tonvik), bn. (gen.) 1. opwekkend, spieren verbijl doodend.
sterkend; 2. spannend; - po'wer, spankraeht; - spasm,
Tomata, (to-mee'-te), TOJ\IATE, (tom'-et), TOMATO, (to-ma'algemeene kramp; 3. (muz.) tot den groudtoon bohoorend. *-, s. 1. (gen.) versterkeud -, toniseh middel, 0.;
to), s, (plant.) tomato, v. Iiefde-appel (zek. rinsche vrueht,
veel in spijzen gebruikt), m.
I
2. (muz.) grondtoon, m.
Tomb, (toem), s. 1. graf, o, grafkuil, -kelder, m. ge- ; Tonka, (tun'ke), *...QUIl\, (tonvkwin), *-B~:A\", s, (plant.)
welf, 0.; 2. grafteeken, o. -steen, m. *-JJJ<:ss, bn, 1.
tonkaboon, v.
zonder graf, onbegraven; 2. zonder grafteeken. *-NODDY, Tonnage,(tun'-nidsj), s. 1. (zeev.) tonnen-in houd (scheeps(nod-i), *-NORRY, (,-nOl'-i), s. zeepapegaai (vogel), m.
maat), m.; measurement of -, inhoudsmetiug; 2. tonnen*-STONE, s. grafsteen, m. zerk, v.
geld. o.
Tomb, (teem), bw. 1. begraven, tel' aarde bestellen; Tonsil, (ton-sil), s. (ontl.) keelklier, v.; -s-scissors, (heelk.)
kliertang. *-AR, hn. (ontl.) tot de keelklieren b~2. bijzetten.
Tombac, (tom"bek), s. spinsbek, o.
hOOl·end.
Tombuctoo, (tom-buk'-toe), s. (aardr.) Tombukto Tonsile, (ton'-sil), bn. seheerbaar.
(Afrika), o.
.
Tonsor, (ton'-sur), m. barbier, m. *-IAL, (-u'-l'i-ul), bn.
Tome, (toom), s. boekdeel, o. band, m. *-LET, ('-lit), s.
het baardscheren betreffend, barbiers...
Tonsure, (ton'-sjoer), s. 1. afsehering (van het haar); 2.
boekdeeltje, bandje, o.
Tomentous, (to-men'-tus), bn. (plant.) woIlig, vlokkig.
(1'. k.) kruinsehering, v.; 3. (het) haar knipp011.
*...J\IENTUJ\I, (-men'-tum), s. (plant.) dons, o. wol, v.
Tontine, (ton-tien'), s. (recht.) tontine (onderlinge ltjfTomin, (tum'-in), s. diamantgewicht. (van drie karaat
rente voor de langstlevenden), v.
Tony, (to'-ni), m. 1. (verk.) Antonius (rn. n.); 2. onnooongev.), o.
Tommy, (tom'-i), m. (verk.) Thomas (m. n.); brown - ,
zele bioed, m.
(mil.) soldaten-, kommiesbrood; white -, soft -, witte- Too, (toe), bijw. 1. te, te veel; - .qreat, - small, te groot,
te klein; ~. l'fluch,- 'many, te veel; it is - much of II ,flOod
brood (in tegenst. van scheepsbeschuit).
'Tomotocia, (tom-o-too'-sji-e), s. (heelk.) keizersnede, v.
thing, dat is al te veel; - much by far, veel te veel; you
Tompion, (tom'-pi-un), zie TAMPIOK:
are - knowing by half, gij zijt al te slim; 2. ook, bov~nTomtom, (tum'-tum), zie TAMTAJ\I.
dien; a coudier and a patriot - , hoveling en oak patrIOt;
Ton, (tun), s. 1. ton (seheepsmaat 1.13268 kub. meter),
1 -, saw it, ook ik zag het.
v.; a ship of four hundred -s burden, een schip van vier- Took, (toek.) vt. nam enz.; zie TAKE.
honderd tonnen last; 2. ton (gewicht = 1016 kilogr.)) v.; Tooke, (toek), m. John Horne Tooke (Eng. taalvorscher,
three - 8 of the best wall's end, drie ton steenkolen
1736-1812), ill.
eerste qualiteit.
Tool, (toel), s. werktuig, (ook fig.). o. *-s, my. set of
Ton, (ton), s. smaak, toon, m. mode, v.
-, gereelsehap, o. *-BOX, * -·CIHJST, s. gereedschaps.
Tonal, (too'-nul), bn. (muz.) tot de tonen behoorend,
kist, v.
Tool, (toel), bw. bewerken, fatsoeneeren. ~'-ED (toeld),
toon...
Tone, (toon), s. 1. toon, m. geluid, o. klank, ill.; 2. stem,
dw. bn. bewerkt. *-IKG, dw. bn. bewerkend. -, s. (het
v. klemtoon; 3. (muz.) toon, m. noot; 4. manier, wijze, v.
bewerken.
gedrag, o. houding; 5. spankraeht, v.; 6. (gen.) gezond- Too-late, (tor-Ieet), s. (stoomw.) vertraagde opening, v.
heidstoestand, m. *-SYLLABLE, s.lettergreep waarop de Toolups, (toe'-lups), s. my. (kh.) tulupen (Russische sehapenvachten), v. my.
. klemtoon valt, v.
Tone, (toon), bw. 1. dreunen, met een gemaakten toon Toom, (toem), bn. ledig.
uitspreken; 2. den toon geven aan; to - one's self down, Toomel, (toe'-mil), s. (kh.) Surate-katoen (eerste qualiteit), v.
bedaren. *-D, (toond), dw. bn. gemaakt uitgesproken
enz.; zie TONE, bw. -, bn. high - , op een hoogen toon, Toonwood, (toen'-woed), s. (plant.) verfhout Vdn Hinoverluid; sweet - , met een zoeten (zaehten) toon.
dostan, O.
*-LESS, bn. toonloos, zwak.
Toot, (toet)' ow. en bw. blazen, toeten (op den hOJrn
Tong, (tung), s. tong (eener gesp), v.; zie TONGUE.
enz.) *-ER, C-ur). ill. hlazer, toeter, m.
Tongs, (tongs), S. my. 1. tang, V. mv.; a pair of - , een Tooth, (toeth), s. (mv. teeth), 1. tand, m. kies, v.; fore-,
tang; 2. suikertang; 3. nijptang: 4. (smed.) smeetang, V.
front - , voortand; top -, upper, boventand; bottom
Tongue, (tung), s. 1. tong; 2. (fig.) spraak, v.; double - ,
- , low('r -, onder-, benedentand, -kies; ?nollf}' - , double
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balie. v. * -SAWYER. m. houtzager, m. *-SHAPED, bn•
-, grirading -, maaltand; incisor -, cutting -, snijtand;
(plant,) tolvormig. *-SHELL, s. tolslak, v. *_sIDE, s.
wise -, wijsheidstand; false -, valscha tand, kunsttand; tr
set of teeth, een stel (valscha) tanden, kunstgebit; topicle I scheepszijde (boven water), v. * -SOILING, s. (meetk.)
afbakening, v. tracé, o. * -STAY, s. (zeev.) knikstag, o.
one's teeth, zijne tanden uithalen, - peuteren; to cut one's
*--sTONE, s. (bk.) hoek-, sluitsteen, m. 5 -TACKLE, S.
teeth, zijne tanden schoonmaken; to shed one's teeth, zijne
eerste tanden verliezen; to extract (draw) a -, een i (zeev.) stengewindreep-gijn, v. * -TIMBER, s. (zeev.) hantand uittrekken; to tell one to one's teeth, iem. in het j gei, stut, m. *- TIMBER-LINE, s. * toppunt-lijn, v.
*-TRESTLE, -TRESTLE-TREES, S. mV. (zeev.) langzalings,
aangezicht (iets) zeggen; we shall meet them full in the
v. mv. *-VALVE, s. (stoomw.) topklep, v. *-wooL, S.
teeth. wij zullen hun onder de oogen treden; to cast in
fijngesponnen wol, v.
the teeth, naar het aangezicht werpen; in spite of one's
teeth, iemand ten spijt; in the teeth of, ten spijt van; - Top, (top), bn. opperst, voornaamst; hoogst, aanzienlijkst.
*-,
bw. to - with, 1. kronen, bezetten (met); 2. den top
they
were
at
and
nail,
andnail, met hand en tand-,
reiken; 3. overtreffen, overvleugelen; 4. op uitstekende
zij vochten als razenden; I can put it in my hollow -,

ik kan het in mijne holle kies bergen; 2. (fig.) verhemelte, o. smaak, in.; to have a sweet -, een keurig
mondje hebben, op zoetigheden verzot zijn; 3. tand (van
een zaag, kam enz.), v.; - and pinion, getand rad; and pinion jack, dommekracht. * -ACHE, s. tand -, kiespijn, I
V. *-BRUSH, s. tandenborstel, m. *- DRAWER, m. tanden-,
kiezentrekker, dentist, m. *- DRAWING, s. (het) tandentrekken. °-EDGE, s. tinteling der tanden, v. -LETTED,
bn. (plant.) getand. *-PICK, * -PICKER, s. 1. tandenstokei, m.; 2. (plant.) soort peony. * -PICKCASE, s. tandenstokersdoosje, -étui, Ö. * -POWDER, s. tandpoeder, o.
*-RASH, s. tandbederf, 0. * -SERRATED, bn. (plant.) zaag
vormig getand. * -SFIELI., s. tandsche]p, -slak, v. -soCRET, S. (ontl.) tandkas, v. *-WORT, S. (plant.) tandwortel, m. tandkruid, o.
Tooth, (toeth), bw. uittandon, van tanden voorzien.
-. ow. - in, (werkt.) grijpen, vatten (in tanden).
* -ED, dw. bn. (boekd.) getand. *-FIJL, bn. smakelijk, eetbaar. *-ING, dw. bn. uittandend. -, s. 1.
(het) uittanden; 2. (bk.) uittrekking (van palen), v.
-LESS, bn.. tandeloos. * -SOIIE, bn. smakelijk. -lass,
S. smakelijkheid. v. 5 -Y, bn. vol -, met tanden,
getand.
Tooting,

I

(toet -ing), dw. bn. toetend, blazend. -, s.
(het) toeten; getoet, o.
Top, (top), s. 1. top, m. ; from - to bottorn, van boven
tot beneden; tenant ofa - set, vlieringbewoner; 2. kruin '
(van een berg enz.), schedel, m.; 3. (liet) bovenste, hovendeel, o. oppervlakte. v.; from - to toe, van top tot
een; 4. voorlok; 5. (bk.) muurkroon,v. - bovenrand, m. nok,
kap, v.; (plant.) helmknop, m.; 7. (mijnw.) dak, deksel,
o.; 8. (laarz.) kap, v.; -s. kaplaarzen; 9. (zeev.) mars,
v., fore -, voormars; lubber's bole square of a -, soldatengat; fed of the -, stenge-slothout; futtock shroud
of a -, puttingwant; 10. (stoomw.) hotwell -, koker op
den warm- waterbak; 11. (fig.) toppunt, o.; the - of his
ambition, het toppunt zijner eerzucht; he runs at the of his speed, hij l opt uit al zijne macht; at the very of his voice, zoo luid als hij kan; 12. hoofd, o. eerste
rang; 13. tol, m.; spinning -, draai-; kaatstol; humming
-, bromtol; (fig.) monnik, non; to sleep likea -, slapen
als een blok; whistling -, fluittol. *- ARMOR, s. (oudt.
zeev.) marskleed, o. * -BEAM,S.(bk.). nokbalk, m.
F-BLOCK, S. (zeev.) stengewindreepblok, o. *-BOOTS,
s. mv. kap-, ruiterlaarzen; v. mv. *-Box, * -FLASK, S.
(stoomw.) dekstuk van een gietflesch, o. *-CAP, S. (zeev.)
bramezelhoofd, o. * -CHAIN, S. 1. (zeev.) borgketting, m.;
2. marsputting, V. *-COAT, S. schanslooper, pyjekker, m.
5 -COVER, S. (stoomes.) topdeksel,o.* DRAINING.s.(landb.)
drooglegging. v. * -DRESSING, s. (landti.) overmesting, v.
*-END,s.topeinde, -punt,o. *-FUL,bn. boordevol. * -GALLAAT, s.(zeev.)bramzeil ,o.-,bn.(fig.)verheven,uitstekend.
* -GALLANT-MAST, S. bramsteng, V.; mizzen -, grietjes
steng. *-GALLANT ROYAL-MAST, S. bovenbramsteng, v.
* -GALLANT-SAIL,. S. bramzeil, o.; mizzen -, grietje.
5 -HAMPER, S. (zeev.) windvanger,m *-HEAVY, 1. bn.topzwaar;2.(fig.) beschonken.*-IRONs.s.mv.(timm.)pletijzers,
0. mv. *-]KNOT, S. 1. hoofdband, m.; 2. rottingbandje,
-koordje, o. *-LANTERN, S. (zeev.) buislichter,m. *-MAN,
e. 1. (zeev.) marsgast: 2. bovenman, (houtzager die op
het blok staat); 3. overman, m. *-MAST, s. (zeev.) steng,
v.; mizzen -, kruipsteng; sliding -, spriet. *-MASTCROSS-TREES, s.mv. bram-, dwarszalingen, v. mv. *-MASTHEEL, S. hiding van de steng, v. * -POOP. s. (zeev.) kleine
hut (op het dek), v. *-PROUD, bn. bovenmate trotsch.
* -RAIL, S. schepter met leuning (in de mars), m. *-RUN,
s. marsrand, in *-ROPE, S. stengewindreep, v. *-SAIL,
s . marszeil, o.; flooring of the -, marszeilssdiepte; mizzen -, kruiszeil. *-SAII.-HALLIARD RACK, S. marsaval-

wijze volbrengen; 5. toppen (boomgin); 6. (zeev.) optoppen. °-, ow. to - upon, 1. uitmunten, uitsteken (boven);
2. heerschen, bevelen; 3. de overhand nemen, - hebben.
Topan, (to'-pun), s. neushoren-vogel (Indië), m.
Toparch, (to'-paaitsj), m. toparch (voornaamste in Bene
stad enz.), m. *-Y, ('-i), s. (-ies),,toparchie (regeering van
de voornaamsten), v.
Topaz, (to'-pez), s. 1. (delfst.) topaas (steen), m.; 2. (wap.)
goud(kleur), o. *- OLITF, (-per'o-lajt), s. (delfst.) topazoliet, m.
Tope, (toop), s. 1. slok, borrel, m.; 2. zeevarken; 3.
boschje (in Indië), 'o. *-, ow. borrelen, zuipen. *-R,
('-pur), m. dronkaard, drinkebroêr, m.
Topet, (top'-it), s. kuifmees (vogel), v.
Topful, (top'-foel), bn. boordevol. °...Less, bn. zonder
top, - kruin; - height, onmetelijke hoogte. 5 ...MOST, bn.
hoogst, verhevenst.
Toph, (tof), *-IN, s. zie TUFF.. *-ACEOUS, (-fee'-sjus),
bn. zand-, grindachtig.
Tophet, (to'-fit), s. (Bijbel.) tophet, m. hel, onderwereld, v.
Tophi, (to-fl), s. (delfst.) tufsteen, m.
Tophus, ('-fus), s. (gen.) verharding (in de gewrichten), v.
Topiary, (top'-i-o-ri), bn. (tuinb.) besneden, besnoeid.
Topic, (top -ik), s. 1. onderwerp, o. stof (van gesprek);
2. rede, verhandeling over de gemeenplaatsen der oude
schrijvers, v.; 3. (gen.) uitwendig plaatselijk middel, o.
*-, *_AL, ('-ul ) bn., -iv, bijw. 1. plaatselijk; 2. (gen.)
topisch.
Toping, (to'-ping), dw. bn. borrelend, zuipend.
s. (het) borrelen.
Topit, (top'-it), s. (zeev.) kop van het (diep)lood, m.
Topographer, (to-pogh'-re-fur), ni. plaatsbeschrijver,
topograaf. m. *...GRAPHrC, (-gref'-ik), -AL, ( -nl), bn.,
-ALLY, ('-ik-e-li), bn. plaatsbeschrijvend, topographisch.
*...GRAPIIY, (-pogh'-re-fi), s. (-ies), plaatsbeschrijving,
topographic, v.
Topped, (topt), dw. bn. gekroond enz.; zie TOP, bw. en
ow.; gable - windows, vensters met kroonlijsten. *...IN,
s. izeev.) kluwen werk, o. *...ING, dw. ba., -LY, bijw.
1. voornaam, groot; 2. buitengemeen; 3. kronend enz.
-, s. 1. (het) kronen enz.; zie TOP, bw. en ow.; 2.
kwast, vederbos, m.; 3. kuif (van een paard), v. -LIFT,
s. (zeev.) ophouder, m. toppenend, o.
Topple, (top'-ul), ow. voorovervallen, topzwaar vorden; to - down, naar beneden vallen; to - over, omvervallen. °-, bw. omverwerpen omgooien; to - down,
naar beneden smijten. *-D, ('-old), dw. bn. voorovervallend enz.
Topsy-Turvy, (top'-si-tur'-wi), bijw. onderstboven, alles
door elkander, verkeerd. *_ 5 N A I L, S. potslak, v.
Toque, (took), s. geplooid satijnen kapsel, o. (vrouwen-)
hoed, m.
Tor, (tor), s. 1. toren, m. torentje, 0.; 2. berg, m. spits, v.
Torch, (tortsj), s. 1. toorts. fakkel; 2. (plant.) koningskaars. v. *--BEARER., m. fakkeldrager, m. *-LESS, tin.
1. zonder fakkel; 2. duister, donker. *_LIGHT, S. fakkel-, toortslicht, o. *_THISTLE, s. (plant.) toortsdistel,
M. *-WEED, *-WORT, s. (plant.) wolkruid, o.
Torcher, (tortsj'-ur), m. (Shak.) fakkeldrager, lichtgever, m.
Tore, (toor), vt. scheurde enz.; zie TEAR. *-, S. 1. (plant.)
stoppels, m. mv.; 2. (bk.) voetring (aan een zuil), m.
Toreumatography, (to-rjoe-me-togh'-re-fi), s. beschrijving van oude grafmonumenten, v.
Toreutie, (to-rjoe'-tik), bn. (beeldh.) fijn afgewerkt.
Tories, (to'-ries), s. mv. Zie TORY.
Torment, (tor-ment.'), s. 1. kwelling, pijn, marteling, foltering, (ook fig.), v. *--, bw. to - with, 1. kwellen, pijnigen,
martelen, folteren; 2. (landb.) omploegen. *-En, ('-id),
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dw. #an. gekweld, gepijnigd. *- ER, *-oR, ( ur), m. v.
kweller, pijniger, -ster, m. v. -, m. 1. beul; 2. (landb.)
ploeg, m. *- IL, ('-ii), s. (plant) wilde witte maluwe, V.
-ING, dw. bn., -LY, bijw. kwellend, pijnigend enz.
--, S. (het) kwellen enz.
Torn, (torn), dw. bn. gescheurd enz.; zie TEAR.
Torn, (turn), s. (wap.) spinnewiel, o.
Tornado, (tor-nee'-do), s. 1. draaiende stormwind, dwarrelwind; 2. (fig.) storm, m. hagelbui, v.
Torose, (to- roos'), *...ous, (to'-rus), bn. kwastig, gezwollen (van hout).
Torpedo, (tor-pie'-do), s. 1. ridderaal (visch), m.; 2.
(mil.) watermijn, torpedo, v. *...PENT, (tor'-pent), bn.
verdoofd, verstijfd. -, S. (gen.) verdoovend middel, o.
*...PESCEN CE, (- pes'-ens), .s. gmv. verdooving, verstijving,
V. *...PESCENT, (- pes' -ent), bn. verdoovend.
Torpid, (tor'-pid), bn., *- LY, bijw. 1. verdoofd, verstijfd,
stijf; 2. slap, traag, stomp, werkeloos; 3. onverschillig,
achteloos. -ITY, (-pid'-i-ti), * - NESS, * ...PITL'DE, (' -pitjoed), s. gmv. 1. vordooving, gevoelloosheid, verstijving;
2. slapheid, traagheid, werkeloosheid; 3. achteloosheid, v.
Torpilied, (tor'-pi-iajd), dw. bn. verdoofd, verstijfd.
*...FY, 1'-f'sj), bw. verdooven, verstijven. -ING, dw. bn.
verdoovend. -, s. (het) verd!oovon.
Torpor, (tor'-pur), s. verdooving, verstijving, v. *- IFIC,
( po-rif'-ik), bn. verdoovend.
Torqued, (tor'-kwid), bn. (wap.) gevlochten, gewonden.
Torrefaction, (tor-ri-fek'-sjun), s. 1. verdroging, branding; 2. (scheik.) roostering, v.
Torrefied, (tor'-i-fajd), dw. bn. 1. gedroogd; 2. geroosterd, gebrand. *.. FY, ('-faj), bw. 1. drogen; 2. (scheik.)
roosteren, branden. -ING, dw. bn. 1. drogend; 2. roos
-ternd,
brandend.
Torrent, (tor'-rent), s. 1. stortvloed, m.; in -s, bij vloeden; 2. stroom, m. *-, bn. stortend, neerstroomend.
Torricelli, (tor-i-sjel' -i), m. Torricelli (Ital. natuurkundige), m. *- AN, (-sjel'-i-un), bn. - vacuum, Torricelliseh
ledig (in den barometer).
Torrid, (tor'-id), bn. 1. door de zon verbrand, gezengd; 2.
heet, verdroogd; a - heat, eens brandende hitte; 3. tjee
- zone, (aardr.) de verzengde luchtstreek. *-IDITY,
*_ NESS , s. gmv. hitte, V. gloed, m.
Torringtons, (tor'-ring-tuns), s. mv. (kh.) torringtons
(wollen dekens van Torrington in Devonshire), v. mv.
Torse, (tors), s. 1. (wap.) wrong, vlecht; 2. (bk.) gedraaide
zuil; 2. (bk.) geknotte zuil, v. romp, m.
Torsel, Torsil, (tor'-sil), s. 1. wrong, v.; 2. zie TORsE.
Torsion, (tor'-sjun), s. wringing, kromming, draaiing, v.
Torso, (tor'-so), s. (beeldh.) romp, m. geknot beeld, o.
Torsten, (tor'-stun), s. (delfst.) blauwzwart ijzererts, o.
Tort, (tort), s. (recht.) schade, v. nadeel, o. *-, bn. gewonden, gedraaid.
Torteaux, (tor-toaz'), s. mv. (wap.) roode balletjes, - kogels, o. nI. mv.
Tortil, *...TILE, (tor' til), *...TIVE,' ('-tiv), bn. gedraaid,
gewonden.
Tortion, (tor'-sjun), s. kwelling, smart, v. *...Tlous,
('-sjus), bn. (recht.) benadeelend, schadend.
Tortoise, (tor'-tiz), s. schildpad (dier), v.; hawk's bill-,
schildpad met knijpers. *-xooFs, s. mv. schildpadklauwen, m. mv. *-FLOWER, s. (plant.) schildpadbloem, v.
*- SHELL, s. 1. schildpadschaal, v.; 2. (delfst.) schild
-CAT, S. tijgerkat, v. -SPEC--padsten,chlomi.
TA CLES, S. mv. schildpadden bril, m.
Tortona, (tor-too' -ne), s. (aardr.) Tortona (Italië), o.
Tortosa, (tor-too' -ze), s. (aardr.) Tortosa (Spanje), o.
Tortuose, (tort-joe-oos'), . *...our, (tor'-tjoe-us), bn. 1.
krommend, gedraaid, krom, bochtig; 2. (recht.) benadeelend, schadelijk. *...OSITY, (- os'-i-ti), *...ousNEss, ('-usnes), s. kromming, kromte, bochtigheid, v.
Torture, (tor'-tjur), s. 1. foltering, marteling, pijniging;
2. pijnbank, v.; to put to the -, op de pijnbank leggen,
(ook (fig.) *-, bw. 1. folteren, martelen, pijnigen; 2.
(fig.) dwingen, geweld aandoen. *-n, ('-tjurd), dw. bn.
gefolterd enz.; Zie TORTURE, bw. *- R, ('-tje-rur), m. v.
folteraar, • kweller, -ster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY,
bijw. folterend enz. -, s. (het) folteren enz.; zie TORTURE, bw. *...ous, ('-us), bn. folterend.
Torulose, (tor-joe-loos'), bn. (plant.) kwastig.
Torus, (to'-rus), s. (bk.) voetring (eener zuil), m.
Torvity, (tor- 'wi-ti), S. (- ies), barschheid, v. donker uit
*...vors, ('-wus), bn. barsch, donker, somber.-zien,o.
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Tory, (to'-ri), m. (-ies), tory, behoudsman, conservatief
I

(in Engeland), m. -, bn. tot de tories. behoorend;
tory... * -- IS5I, s. behoudstelsel, toryisme, o.

Tose, (tooz.) bw. (w. g.) hekelen, pluizen (vlas).
Toss, (tos), s. 1. worp, m. slingering, v.; 2. ruk, schok,
m.; 3. (het) achterwaarts werpen (van het hoofd); it is
a mere - up, liet is een zuiver toeval; 4. (fig.) onrust,
V. -POT, m. (gem.) drinkebroer, zuiplap, in.
Toss, (tos), bw. 1. slingeren, (weg)werpen; 2. sollen, hos sen; 3. (zeev.) ophalen, ophijschen (zeilen); ophouden;
4. (met bijwoorden), to - about, heen.en weder slingeren;
to - aloft, in de lucht slingeren; to - back, terugslingeren, -slaan; to - on high, naar -, in de hoogte slingeren; to - off, wegslingeren; met één teug naar binnen
slaan; to - over and over, over en weer slingeren, - sollen;
vooraereiden, klaar maken; (zeev.) opzetten (de riemen).
Toss, (tos), ow. 1.to - inlo,storten, vallen(in);2. heen en weder zich bewegen; slae -ed out of the room, zij verliet met
een hoogmoedig hoofdschudden de kamer; 3. geslingerd
worden; 4. naar kruis of munt raden, opgooien. *- ED,
(tost), dw. bn. geslingerd enz.; zie Toss, bw. en ow.
5 -ER, ('-or), M. v. 1. werker, -ster; 2. seller, -ster enz.,
in. v.; zie TOSS, bw. *- ING, dw. bn. slingereed. -, s.
1. (het) slingeren enz.; zie TOss, bw. en ow.; 2. schudding,
slingering, v.; - of the sea, beweging -, slag van de zee;
3. (metaalw.) wassching, v. -TUB, S. waschtobbe, v.
Tost, (tCSt), zie TOSSED.
Total, (to'-tul), s. 1. vol bedrag, totaal, o. hoofdsom, v.
eindcijfer, o.; 2. (wisk.) som; 3. (kh.) geheele opbrengst,
v.; net -, netto-bedrag; 4. (fig.) samenvatting. v. geheel,
résumé, o. *-, bn., *-LY, bijw. 1. vol, geheel; 2. vol
5 -ITY, (- tel'-i-ti), 5 -LESS, s. gmv.-komen,gaschl.
(het) geheel enz.; zie TOTAL, S.
Tote, (toot), S. liet geheele lichaam. -, bw. dragen
(in de staten van Noord -Amerika waar de slavernij
bestond). *-D, ('-id), dw. bn. gedragen.
Tother, (tuth'-ur), (verb. the other), de -, liet andere.
Totidem verbis, (tot'- i-dem-wer' -bis), bijw. met zooveel woorden.
Toties-quoties, (to'-sji-is-kwo'-sji -i -), bijw. zoo vaak,
telkens wanneer.
Toto coelo, (to'-to-sie'-lo), -bij w. zoo ver liet uitspansel
reikt, zoo ver -, zooveol mogelijk.
Totter, (tot'-ur), ow. 1. wankelen, waggelen; he -ed to
his feet, hij stond met moeite overeind, - op; Troy -s to
her fall, Troje is zijnen ondergang nabij, - dreigt in te
storten; to -• out, naar buiten waggelen; 2. schudden,
slingeren; 3. dreigen in te storten. *-ED, ('-urd), dw.
gewankeld. *-ING, dw. bn., *-LY, bijw. wankelend,
waggelend. -, s. (het) wankelen. *-Y, ('-c-ri). bn. wankelond, schuddend.
Tottle, (tot'-ti), ow. zie TOTTER.
Totty, (tot' -i), bn. Zie TOTTERY.
Totum, (to'-tuin), s. 1. draaitolletje; 2. wentelradertje, o.
Toucan, (toe -kun), m. 1. toekan, langbek (Zuid-amerikaansehe vogel), m.; 2. een zuidelijk gestarnte, o.
Touch, (tutsj), s. 1. gevoel (zintuig), o. tast, m.; to know
by the -, op den tast -, op het gevoel kennen; 2. aanraking; 3. bevoeling, v.; 4. (muz.) akkoord, o. toon; 5.
(muz.) aanslag, in. spel, o.; 6. trek, m. kenteeken, o.; a
- of your line, old gent! .dat kooltje is door u gestoofd,
oude -! 7. proef, v. toets, m.; to put to the -, (fig.) op de
proef stellen; true as -, zoo zuiver (eerlijk) als goud;
8. zinspeling; 9. tik, lichte aanval, m. vlaag, v. weinigje,
o.; a - of the gout. een aanval van jicht; a - of the
broque,een weinigje Iersch accent; 10. lichte gewaarwording, v. indruk; 11. toetssteen, m.; 12. gevoelen, o.
meeping; 13. berisping, v. 14. blaam, zet, steek onder water, wenk, m.; 15. (schild.) toets, penseelstreek, v. -trek,
m.; 16. (zeev.) breedste gedeelte (eener plank), o. *-AND
(40, bn. zorgeloos; vlug. -, m. oolijke knaap, guit, m.
*-BATH, s. stort -, stuif bad, o. 5 -IIOLE, S. (mil.) zundgat, o.; to clay the -, het zundgat dekken; to clear the
-, het zundgat doorsteken. *-OIE-NOT, S. (plant.) 1.
kruidje-roer-mij-niet, o. balsemijn, v.; 2. springkruid, o.;
3. wilde komkommer, m. 5 -ME-NOTIS5INESS, S. overdreven gevoeligheid, sentimentaliteit, v. *-REEDLE, S.
(goudw.) toetsnaald, v. *-PAN, s. (mil.) pan (van een
vuurwapen), v. *-STONE, s. (delfst.) toetssteen, m. (ook
fig.); Irish -, (delfst.) basalt, zwart marmer.
s. (plant.) zwam-hout, o.
Touch, (tutsj), hw. 1. aanraken, aanslaan (den hoed);
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never rwind -ing your hat, het is de moeite niet waard
uwen hoed af te nemen; to - and go, (schermk.) aanslaan
en pareeren; the public are requested not to - the specimens, het publiek wordt verzocht de voorwerpen niet aan
te raken; many dishes had not been -ed, vele schotels (spijzen) waren niet aangeraakt; 2. bereiken, beklimmen, komen tot (ook fig.); to - the pinnacle of fortune, het toppunt
der fortuin bereiken; 3. nuttigen, eten, drinken, gebruiken; 4. toetsen, op de proef stellen, (ook fig.); beproeven;
5. schetsen, teekenen (inz. fig.); 6 a indoen, een toets -,
een tint verleenen (van); 7. betreffen, aangaan; 8. bespelen (de harp, de lier enz.)- 9. (schild.) opbrengen (verf),
schilderen; 10. (zeev.) aanstrijken (de kompasnaald); 11.
(zeev.) raken (den grond, de modder); aandoen (de kust);
- the wind! bij den wind! 12. aandoen, treffen (het gevoel); 13. invloed uitoefenen op; 14. (kh.) ontvangen, innen (geld) ; 15. (met bijwoorden), to - off, aanleggen,
schetsen ; toetsen, verbeteren, retoucheeren; schikken,
zich helpen in; misleiden; to - up, verbeteren, afwerken, retoucheeren; doen uitkomen, verfraaien; ververschen, opfrisschen (het geheugen); aanzetten; cie sporen
geven aan; verlevendigen (de kunst).
Touch , (tutsj), owl. to - upon, 1. raken (aan);slaan(op);2.
strijken (langs); 3. to - at,(zeev.)aanlanden, binnenloopen;
to - with the keel, met de kiel raken; the sails -, de

zeilen beginnen to leven; 4. werken (op). *- A BLS:, ('- i-bl),
ba. 1. voelbaar; 2. tref baar. *-r:D, (tutsjt), dw. bn. aan
zie TOUCH, bw. en ow . * -ILY , ('- i-li), bijw.-geraktnz.:
zie ToucxY. * -INESS, S. 1. gemelijkheid; 2. lichtgeraakt heid, kitteloorigheid, v. * -ING, dw. bn ., -LY, bij w. aan

ba. 1. aandoenlijk, gevoelig; verheven;-rakendz.,
2. (zeev.) bijgebrast. -, s. (het) aanraken enz.; zie TOUCH,
bw. en ow. -, vz. betreffende, aangaande. 5 -Y, bn. 1.
lichtgeraakt, kitteloorig; 2. gemelijk, norsch.
Tough, (tuf), ba., 5 -LY, bijw. 1. taai.; - meat, taai

TOW .

-

TOY.

* -AGE, ('-idsj), s. 1. (zeev.) (het) boegseeren, trekken;
2. sleep-, trekloon, o.
Toward, (to'-urd),bn., *-LY, bijw. 1. leerzaam; lijdzaam;
2. bereidwillig; 3. moedig, onvervaard. *-, vz. zie
TowARns. *_LIN Ess, (' -li-nes), *-N Ess, s. 1. leerzaam
lijdzaamheid; 2. bereidwilligheid; 3. onvervaard -heid,
-heid,v.
Towards, (to -orde), vz. 1. naar, naar... toe; 2. omstreeks,
ongeveer; - midnight, omstreeks middernacht: I am nine years older, ik ben ongeveer negen jaar onder.
vw. ten einde, om. *-, bijw. dicht, nabij.
Towel, (tao'-il), s. handdoek, m.; round ---,jack -, roldoek; oaken -, (fig.) teen, rotting. *-, bw. (fig.) afrossen, afranselen. *-iNG, S. (kh.) handdoeken -, servetten goed, o.
Towed, (tood), dw. bn. geboegseerd enz.; zie TOW. bw.
Tower, (to'-ur), in. (zeev.) boegseerder, sleeper, m.
Tower, (tao'-ur), s. 1. toren: the - of Babel, (Bijb.) de
toren van Babel; the - of Losdon,• de Tower (kasteel)
van Londen (oudt. staatsgevangenis, thans arsenaal); 2.
(schaaks.) toren, m. kasteel, o.; 3. (fig.) hoogte, verhevenheid; 4. kracht, onverwinnelij kheid, v.; .. (brug)pij Ier,
m.; 6. torenkapsel, o. *-B%STION, S. (vest.) toren -bastion , o. *-sIUST.^s1>, S. (plant.) wilde kool, v.
Tower, (tao' -ar) , ow. 1. zich verheffen, opstijgen: 2. heer schen, hoogotaan (ook fig.); 3. to - into, worden, stijgen tot;
he .sensed to - rato a giant, hij scheen een reus te worden. 5 -FIS, ('-ard), dw. opgestegen enz.; zie TOWER, OW.
-, bn. met torens voorzien . ° -ING, ('-e-ring), do'. bn.
opstijgend enz. -, bn. 1. zeer hoog; 2. in de hoogte
zwevend; 3. (fig.) hoogmoedig, trotsch. opgeblazen;
- passion, blinde gramschap. *-. s. (het) opstijgen
enz.; zie TOWER, ow. 5 -Y, ('-c-ri), ba. getorend, met
torens geflankeerd.

Towing, (to-ing ), dw. bn. (zeev.) boegseerend enz. *-, s.
(het) boegseeren enz.; zie TOW, bw. 5 -PATH, S. (zeev.)
vleesch; 2. stijf, hard, vast; - wood, buigzaam -, vezelig
sleep-, jaagpad, 0. 5 -ROPE, 5 -HA \\'SER, s. 1. (zeev.) boeg
hout; 3. sterk, krachtig; 4. wreed; 5. kleverig; 6. dik,
sleeptros, m. -lijn, v.; 2. (stoomw.) sleeper, m.-ser.
lomp, ruw. *-ISH, ba. taaiachtig enz. 5 -NEss, S. 1.
5 -TIMBER, S. (stoomw.) beting -, v. polder (voor de
taaiheid; 2. stijfheid, hardheid, vastheid; 3. kleverigheid;
sleeptrossen), m. *_ V E SSELS stoomsleeper (vaartuig), m.
4. kracht, soliditeit; 5. halsstarrigheid, v.
Toughen, (tuf'-un), bw. en ow. taai -, hard maken, - Town, (taon), s. 1. stad, v.; woman from -, vrouw uit do
stad; woman of the -, straathoer; to be on the -, op de
worden. 5 --ED, ('-und), dw. bn. taai gemaakt, - ge
haan loopgin; to live (be) in -, in de stad(inz. te Londen)
5 -ING, ('-e-ning), dw. 'on. taai makend, - wor--worden.
- zijn; there is a report upon -, er loopt een gewonen,
dend.
rucht; all over the - already, och, ieder weet het reeds:
Toupee, Toupet, (toe-pee'), s. 1. (haar)kuif, v. kuifje;
men on (about) -, lustige broeders, vroolij ke Hansen; (ook)
2. (kapp.) toepetje, o.
doorbrengers . 5 -ADJUTANT, m. (mil:) plaats - adjudant,
Tour, (toer), s. 1. ronde, v.; to make the - of, de ronde
m. *-BORN, m. v. inboorling der stad, poorter, -es, m. v.
doen om; 2. beurt; 3. rondreis, v. uitstapje, o.; 4. dans-, ba. steedsch, tot eens stad behoorend, burgerlijk.
toer; 5. toer (valseh haar), m.; Il. - of duty, (mil.)
-CLERK, M. 1. stads-secretaris, - griffier; 2. stads -archidienst,m.; 7. - of the world, reis om de wereld; S. wending,v.
varis (te Londen), m. 5 -COUNCIL, s. gemeenteraad, m
Tourbillion, (toer-bil'-jun), s. draaiend vuurwerk, wiel, o.
*--coUticILLOR, in. lid van den gemeenteraad, raadslid,
Tourist, (toer' -ist), i . v. pleizier- reiziger, -ster (inz. van
0. °-citIER, S. stadsomroeper, s. m. * -DUES. S . mv. stede
de Engelschen die het vasteland bereizen), m. v.
accijnzen, m. nov. 5 -HALL, *-HOUSE, S. 1. stad--lijke
Tourmalin, (toer' -me-lin), s. (delfst.) turmalijnsteen,

aschtrekker, m.
Tourn, (toera), s. 1. rondreize van den sherif; 2. (jag.)
brons:- tijd, m.; 3. (soort) spinmachine, v.
Tournament, (tur' -ne-ment), *...NEY, (tur'-nee), s. steekspel, tornooi, o.

hu is , raadhuis; 2. huis -, o. woning in de stad, v. *-LOT,
s. b' uwstelling (inz. voor nieuwe straten), af bakerving,
v. *_'s FOLK, *_'s PEOPLE, s. mv. stadsbewoners, stede
5 -LEss, bn. zonder stad, zonder steden.-linge.mv
-MAJOR, m . plaatsmajoor, -commandant, in. -'s slAN,
m. 1. stadsbewoner, stedeling, burger, poorter; 2. stadgenoot, medeburger, m. F-OFFICER, m. stads - beambte, gemeente- ambtenaar, m. *-POST, s. stadspost. v . * -PRIN TS.
s. mv. (kh.) gedrukte katoenen van Londen, o. mv.* -siiIP,

aanroeper, -ster (voor winkels enz.), m. v.
Tow, (to), s. 1. werk, o.: to stuff with -, met werk stoppen; 2. boegseel;-, jaagtros, m.; to be in -, op sleeptouw
zijn. * -BOAT , s. boegseer -, sleepboot, v. * -CABLE, S.
boegseer-kabel, m. *-CLOTH, S. paklinnen, o. 5 -LINE,
*- ROPE, S. boegseertouw, o. vanglijn, v. sleeptros, m.
*_ PATH, S. jaagpad, o.

Toxophilite, (toks-of'- i -lajt), m. liefhebber van het boogschieten, boogschutter, m.
Toy, (toj), s. 1. speelgoed, o.; -s, Neurenberger waren,
kramerijen; 2. kleinigheid, v. wisjewasje, niets, o.; 3.
nietigheid. kinderachtigheid, dwaasheid, v.; 4. sprookje,
o.; 5. dwaze verbeelding, v.; 6. speelbal (inz. fig.), m.;
7. (kh.) blokjesgoed, - katoen, o. *-BOOK, s. prentenboek,
0. *-BUSINESS, *- TRADE, s. kramerij, v. handel in Neu-

Tourney, (tur'-ni), ow. steekspelen vieren, - houden.
Tourniquet, (tur'- ni-kee), s. 1. (heelk.) aderperser, m.
schroefverband, o.; 2. draaiboon (op wegen', m.; 3. tourniquet (aan den ingang van druk bezochte plaatsen), o.
S. stads-grondgebied, -district, o. -wijk (= 33 vierk. Eng.
Tournois, (toera-.oea'), bn. (oudt.) Tournooiseh (van rek.
mijlen), v. * -TALK , S. stadspraatje. o. * -w AIT s. s. mv.
munt of gewicht).
stadsmuzikanten, m. mv . * -WALL, S. stadsmuur, m.
Touse, (tauz), s. ruk, m. trekking, v. °-, bee. 1. rukken,
trekken; 2. mishandelen, ruw bejegenen. *-R, ('-ur), m. Townish, (toon' -isj), ba. steedsch.
fig.)
(soort
groote
Towser, zie TOUSER.
1. rukker, trekker; 2. bollenbijter, (ook
hond), m. *...ING, dw. bn. rukkend, trekkend. -, s. Toxical, (tok'-si-kul). ba. (w. g.) vergiftigd, venijnig.
* ...COLOGICAL, ( -ko-lodsj '- ik -ul), bn., -LY, (-' e -li) , bijty.
(het) rukken, trekken.
tot de vergiften -leer behoorend. 5 ...cOLOGIST. (- kol' -oTousle, Tousel, (tau' - zul), bw. zie TOUSE, bw.
djist), m. vergiftenkenner, toxicoloog, m. 5 ...COLOGY,
Tout, (taut), ow. 1. toeten; zie TooT; 2. aanroepen (koo(- kul' -o-dji), s. leer der -, verhandeling over de vergif
pers enz.); to - for tickets, entreekaartjes uitroepen.
-ten:vrgifoks.
*-ER, ('-ur), m. 1. wegwijzer (bij een logement); 2.

Tow, (to), bw. 1. (zeev.) sloepen, boegseeren; 2. trekken.
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renberger waren, m. *- MAN, m. koopman in speelgoed, Tractatrix, (trekt -ee'-triks), s. (meetk.) treklijn, trakm. *-sxop, s. speelgoedwinkel, m. - kraam, v. *- WORT,
triks, v.
S. (plant.) herderstasch, v.
Tractile, (trekt' -il), bn. rekbaar, smeedbaar. *...ITY,
(-il- i - ti), S. gmv. rekbaarheid, v.
Toy, (toj), ow. en bw. to - with, spelen, dartelen, schertsen (met). * - ER, ('-ur), m. schertser, grappenmaker m. Traction, (trek'-sjun), s. 1. spanning, rekking; 2. aan* -FUL, ('-foel), bn. schertsend, dartelend; kinderachtig.
trekking, v. 5 ...TIVE, ('-tiv), bn. rekkend, trekkend; * -ING, dw. be. schertsend enz. -, s. 1. (het) schertsen
power, trekkracht.
enz.; 2. scherts, dartelheid, v. *-isx, ('-isj), bn. 1. Tractitious, (trek-tisj'-us), bn. handelend (over); behanschertsend, dartelend; 2. speelziek, speelsch. -NESS, s.
delend.
1: scherts, dartelheid; 2. speelschheid, v.
Tractor, (trekt' -ur), s. rek-, trekwerktuig, o. *- Y,
Toze, (tooz), bw. zie TOUSE. * .•.zy, (' -zi), bn. week, zacht.
('-e-ri), *...TRIx, S. (meetk.) treklijn, v.
*...ZINEss, S. gmv. weekheid, zachtheid, v.
Tracy, (tree' -si), v. (vork.) Theresa (v. n.). *-, s. (aardr.)
Trabea, (tree'- bi -e), m. (Rom. gesch.) trabea, v. staatsie
Transylvanië, Zevenbergen, o.
* - TION, (-ee'-sjun), s.(bk.)rol- ,dek -,balklaag,v.-mantel,. Trade, (treed), s. 1. handel, m. bedrijf, o. trafiek, v.;
Trace, (trees), s. 1. (wag.) streng, v.; 2. juk, o.; 3. bui
foreign -, buitenlandsche handel; - of barter, ruilhanv.; vertical -, (timm.) hoekstijl, m.; 4. spoor,-tenblid,
del; the board of -, handelsraad, kamer van koophan
teeken, o.; 5. voetstap, m. 5 -S-LADIES, S. mv. (plant.) stanto drive a -, to carry on a -, een handel drijven-del;
delkruid, 0. * -RINGS, S. mv. (wag.) strengringen, m. mv.
(in); 2. ambacht, vak, o. industrie, v.; every one to Ais
Trace, (trees), bw. 1. trekken, merken, teekenen, afne-, ieder in zijn vak; a Jack of all -s, iem. van alle
men; 2. volgen (het spoor), opsporen, zien, bespeuren,
markten thuis; iem. die voor alles veil is; 3. gild (inz..
ontdekken; 3. (fig.) gedienstig volgen; 4. op-, navolgen;
der kooplieden), o. koopmansstand, handel, m.; 4. werk
5. (fig.) doen opklimmen (tot); 6 op- en afloopen, vol
gereedschap, o.; 5. bezigheid; 6. gewoonte; 7. wijze,-tuig,
bijwoorden), to - back, terug doen gaan-gen;7.(mt
manier, v.; 8. weg, ni. pad, o.; 9. (delfst.) doffe steen,
(tot); to - out, schetsen, afteekenen; afschrappen; to m. *- CARD, s. aanbevelingskaartje (van een handelsreiout a battery, (mil.) eene batterij opwerpen; to - over,
ziger), o. * - DUES, S. mv. rechten door een handelmaathet spoor volgen van; to - up, doen opklimmen, nagaan
schappij geheven, o. mv. 5 - FALLEN, bn. bankroet, *- sALi,
S. verkoop van fondsartikelen onder boekhandelaren, o.
(tot). *- ABLE, ('- i- bl), bn., *- ABLY, bijw. 1. afteekenbaar,
schetsbaar; 2. volgbaar, bespeurbaar; terug te vinden.
*- UN loN,s. werkliedo;nbond,m. *-wIND,S. passaatwind,m..
-NESS, S. gmv. 1. schetsbaarheid; 2. volgbaarheid, v.
Trade, (treed), ow. to - in, handelen, handel drijven (in); to
*-D, (treest), dw. be. getrokken enz.; zie TRACE, bw.
- in bills, wisselruiterij plegen, - drijven; to - with one,
*-R, ('-ur), m. v. 1. schetser, -ster; 2. naspeurder, -ster,
met iem. handelen. *-, bw. verhandelen. *- D, ('-id),
m. v. -, s. verdeelende stijl, m. *- RY, ('-e-ri), S. (bk.)
dw. gehandeld. -, bn. geoefend, bedreven. 5 -FUL,
netwerk, o. krullen, v. mv.
('-feel), be. 1. handelrijk; 2. veel zaken doende. *- R,
Trachea, (tree'-ki-e), s. (mv. trachiae), 1. (ontl.) longpijp;
('-ur), m. v. 1. koopman, m. - vrouw, v. -, s. koopvaar
2. (plant.) sapbuis, v. *- L, ('-ul), bn. (ontl.) tot de longkoopvaardijkapitein, m.
-dijschp,o.m
pijp behoorend; -• artery, longpijp. *- ITIS, 5 ...ITIS, Tradesfolk, (treeds' -fok), *...PEOPLE, S. mv. 1. kooplieden,
(tre'-ki-tis), s. (gen.) longpijp-ontsteking, v. *...EOCELE,
-lui; 2. handwerks-, ambachtslieden, m. mv. *...MAN, m.
('- i- o-siel), s. longpijpbreuk, v. *...EOTOMY, (- i - ot' -o -mi),
1. koopman, leverancier; 2. handwerks-, ambachtsman,
s. gmv. (heelk.) longpijp-snede, V.
m. *...woMAN, S. 1. koopvrouw; 2. ambachtsvrouw, V.
Trachyte, (tre'-kajt), s. (delfst.) trachiet, veldspaath, o. Trading, (treed' -ing), dw. bn. handelend. *-, s. (het) han*...TIC, (-kit' -ik), bn. veldspaath-achtig.
delen. *-CLASS, s. handels -, koopmansstand, m. *- CARD,
Tracing, (trees'-ing), dw. bn. trekkend enz. *-, s. 1.
S. zie TRADE-CARD. 5 -COMPANY, s. handelmaatschappij,
(het) trekken enz.; zie TRACE, bw.; 2. weg, m. pad, o.;
compagnieschap, V. 5-FLEET, s. handelsvloot,v. *_HOUSE,
3. (teek.) overtrek, o.; 4. reden -, (vest.) tangwerk.
s. 1. handelshuis, o. firma, v.; 2. verkoophuis, magazijn,
-LINE, s. 1. (zeev.) slaglijn, v. meetsnoer, o.; 2. opo. * -INTENEST, s. 1. handelsbelang•, 2. handelshuis, o.
houder, m. *- PAPER, s. overtrek - papier, o.
-zaak, v. * - JEW, m. (gem.) schacheraar, handelsjood,
Track, (trek), s. 1. spoor, o.; -s of blood, bloedvlekken;
m. *- LINE, s. handelstak, m. branche, v. *- PORT, S.
to be hard upon the -, (jag.) dicht op het spoor zijn,
handelshaven, v. *- TOwN, 5 - PLACE, s. handelsstad,
- volgen; 2. wagenspoor, v.; 3. weg, m. pad, o.; I left
- plaats, v. *- vESSEL, *-SHIP, s. koopvaardijschip, o.
the beaten -, ik verliet den beganen weg; 4. streek,
*- woMAN, V. koopvrouw, v.
ruimte, V. gebied, o.; a waste - of land, een uitgebreide Tradition, (tre-disj'-un), s. overlevering; sage, v. *-Al„
-, wijde landstreek; 5. (spoorw.) lengte, baan. v.; 6.
('-ul), * - ARY, ('-e- ne -ri), bn. (mondelijk) overgegaan, (zeev.) koers, m. kielwater, zog, o.; 7. (zeev.) geul, kreek,
tot ons gekomen. *- ALLY, ('-e- ne-li), bijw. bij wijze van
V. zeegat, o.; 8. (mil.) gal (in een kanon), v.; 9. (fig.)
overlevering. *- ER, ('- un-ur), *- IST, ('- un-ist), m. kenweg, m. spoor, o.; out of the common -, buiten den gener -, vereerder van overleveringen, m.
wonen loop (der dingen); 10. (sterr.) loop (der kometen Traditive, (tred' - i -tiv), bn zie TRADITIONAL.
enz.), m. 5 -BOAT, s. trekschuit, v. 5 -ROAD, s. (zeev.) Traditor, (tred' - i -tur), m. (godg.) verklikker, overbrenjaag -, trekpad, o. * - ROPE, s. (zeev.) trek-, jaaglijn, v.
ger, bijbel -, christenverrader, m.
*- SCOUT, S. trekschuit, v.
Traduce, (tre-djoes'), bw. 1. berispen, laken; 2. belasteTrack, (trek), bw. 1. nagaan, op het spoor volgen (ook
ren , bekladden; 3. overbrengen. *-D, ('-djoest), dw. bn.
fig.); they cannot - me here, zij zullen mij hier niet
berispt enz.; zie TRADUCE. * -MENT, S. laster, m.
vinden; 2. de voetstappen drukken van; 3. oplichten; 4.
bn. lasterend, eerroovend, *- R, ('- ur), m. v. lasteraar,
(zeev.) trekken, verhalen; 5. to - back, terugtrekken,
eerroover, m. eerroofster, v. *...ING, dw. bn., -LY, bijw.
- brengen; to - out, opsporen, uitvinden; 6. (jag.) opjaberispend, belasterend enz. -, s. (het) berispen enz.;
gen. 5 -AGE, ('-idsj), s. 1. (zeev.) (het) trekken, verhalen;
Zie TRADUCE.
2. trekloon, o. 5 -ED, (trekt), dw. be. nagegaan enz.; Traducible, (tre-djoe'-sti-bl), bn. over te brengen (voor
zie TRACK, bw. 5 -ING, dw. bn. nagaand enz. -, s.
het gehoor).
(het) nagaan enz.; zie TRACK, bw. * - LEss, bn., -LY, Traduct, (tre-dukt'), bw. afleiden. *-ION, (-duk'-sjun),
bijw. 1. spoorloos; 2. ongebaand, onbegaanbaar; 3. onbes. 1. afleiding; 2. voortplanting; 3. (w. g.) mondelinge
zocht. -LESSNESS, S. 1. spoorloosheid; 2. onbegaanbaar overlevering, v.; 4. vervoer, o. overbrenging, v.; 5. overheid, v.- 3. (het) onbezochte.
gang, M. 5 -IVE, ('-iv), be. afleidbaar, af te leiden.
Tract, (trekt), s. 1. ruimte, uitgestrektheid; 2. streek; 3. Traffic, *-K, (tref'-ik), s. 1. handel, m. handelsverkeer, o.
verhandeling, v.; 4. traktaatje, blauwboekje, o.; the trafiek; 2. koopwaar, koopmanschap, v.; 3. overvoer, m.;
society, traktaatgenootschap, maatschappij tot versprei
4. (spoorw.) ontvangsten, v. mv.; gross -, bruto ontd
i
n
g
v
a
godsdienstige traktaatjes; 5. tijdruimte, v. duur
vangst. *-, ow. en bw. 1. handelen, handel drijven; 2.
m. *-, bw. afschetsen, afteekenen. * - ABLE, (- 'i -bl), bn.,
veil hebben; 3. omzetten; 4. koopen en verkoopen (amb* -ABLY, bijw. 1. handelbaar, verdraagzaam; 2. lijdzaam,
ten enz.); 5. to - a?„ay, zich ontdoen van. *-ABLE,
leerzaam. * -ABILITY, (-e- bil' - i -ti), *-ABLENESS, (' -i -bl('- i -bl), bn. koop- en verkoopbaar. 5 -KED, (' -fikt), dw.
nes), s. ginv. handelbaarheid, verdraagzaamheid; 2. lijd
bn. gehandeld enz.; zie TRAFFIC, ow. en bw. *-KER,
ARIAN, (-ee'-ri-un), m. traktaatjes-schrij--zamheid,v.*
('-kur), m. handelaar, koopman, m. *-KING, dw. bn.
ver, - verspreider,- m. * - ATE, ('-et), S. verhandeling, v.
handelend enz. -, s. (liet) handelen enz.; zie TRAFFIC.
geschrift, o. 5 -ATr0N , (- ee'-sjun), s. behandeling, v.
*-LEss, bn. zonder handel, zonder handelsverkeer.
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Tragacanth, (tregh'-e-kenth), s. (plant.) dragant (worte l), v. boksdoorn, m.
Tragedian, (tre dji'-di-un), m. v. 1. treurspelspeler,
- speelster; 2. - schrijver, - schrijfster, m. v.
Tragedy, (tredsj'- i -di), s. (-ies), treurspel, o. *...Ic, (' -ik),
*...ICAL, ('- ik -ul), bn., -LY, ('- ik -e -li), bijw. 1. treurig;
- story, treurige geschiedenis; 2. tragisch, tot het treurspel behoorend; - play, treurspel, drama. *...ICALNESS, (' -ik -ul -nes), s. gmv. 1. (het) treurige; 2. (het)

werping, V. worp, m. 5 -ARY, ('-e-ri), s. 1. (meetk.) kogelbaan, v.; - of a shell, boog dien een bom beschrijft;
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tragische.

Tragicomedy, (tredsj -i-kom' - i -di), s. (-ies), s. blijeindend treurspel, o. (- kom'-ik), -AL, ('-ul), ba.,
-ALLY, ('-e -li), bijw. (toon.) blijeindend, tragi- komisch.
`Trail, (treel), s. 1. (jag.) spoor, o. (ook fig.); false -,
valsch spoor; 2. reuk (van het wild); 3. weg, in. pad, o.;
4. staart (van een landingsaffuit, van rook, van een
komeet enz.), m.; 5. golf, golving, v.; 6. (fig.) spot, m.
spotternij, v.; 7. ingewand (van vogels enz.), o. *-BOAIIj,
s. (zeev.) snijwerk (tusschen de slooi- knieën), o. *-PLATE,
s. staartbeslag (van een affuit), o. 5 -TRANSOM, s. kar veelrichel, m.
Trail, (treel), bw. 1. (jag.) volgen (het spoor), nazetten
(ook fig.); 2. nasleepen; 3. verlagen, laten zakken; to arms, het geweer laag dragen (in de rechterhand) ; 4. (fig.)
bespotten; 5. plattreden. *-, ow. 1. slepen (langs, over);
2. trekken (door). *-ED, (treeld), dw. bn. (jag.) nagezet
enz.; zie TRAIL, bw . en 0W. t -ING , dw. bn. (jag.) nazet
arbutus, (plant.) kruipplant. -, s. 1. (het)-tendz.;
nazetten enz.; Zie TRAIL, bw. en ow.; 2. sleep, staart, in.
-Train, (treen), s. 1. sleep (van een k,ead); 2. staart (van
een vogel), m.; 3. achterstel (van een affuit), o.; 4. stoet, m.
geleide, gevolg, o.; 5. loop, stroom; 6 weg, gang, m.; to
set in -, in beweging zetten, aan den gang brengen; business -, gang van handelszaken; 7. gang (van een horloge
enz.); 8. reeks. rij, v.; - of ideas, aaneenschakeling van
gedachten; a - of ills, eens reeks .onheilen; he fell into
a - of me^litations, hij verviel in een sleep van overdenkingen; 9. (kruit)loop, m.; 10. (artillerie- )park, o.; battering -, siege -, belegeringsgeschut; field - -, veldgeschut; - of boats in tow, (zeev.) rij sloepen op sleeptouw;
11. (spoorw.) trein, m.; parliamentary -, verplichte goed
volkstrein (bij parlementsakte bevolen); express -,-kope
sneltrein; mail -, posttrein; back -, up -, retourtrein; down -, vertrekkende trein; luggage -, goods -,
bagage - trein, goederentrein; stoppage -, tusschen-, hulptrein; 12. (bk.) rasterwerk, o.; 13. (werkt.) communicatie-ketting, m.; 14. (fig.) list. verleiding, v.; 15. (fig.) val
0 -BANDS, s. mv. (mil.) landmilitie, v . * -BEARER,-strik,m.

2. (sterr.) komeetbaan, v.
Tralation, (tre-lee'-sjun), s. (red.) leenspreuk, metaphors,
V. *... LATIT IOUS, (trel-e-tisj'-us), bn., -LY, bij w. overdrachtelijk, leenspreukig.
Tralineate, (tre-lin'- i -et), ow. afwijken.
ken.
Tralueent, (tre-ljoe'-sent), bn. doorzichtig, doorschijnend.
Tram, (trein), s. 1. (fab.) inslag -, tramzijde, v.; 2. eirond,
o.; 3. kolenwagen, m.; 4. plat spoor, o. *RIL, S. holle
rail, v. 5 -ROAD, * -wAY, s. 1. paardenspoor(weg), o.; 2.

spoorweg met holle rails, m. *-SILK, S. ééndraadsche
zijde, tramzijde, v. '*-WAGGON, S. tramwagen, tram.
Trambling, (train-hog), s. (delfst.) wassching van tinerts, v.
Trameled, (trem'-ild), zie TRAODIELED.
Trammel, (trem'-il), s. 1. fuik, v.; 2. sleepnet, o.; 3.
schoorsteenhaak; 4. kromme passer; 5. reisschoen, m.; 6.
(rijsch.) voetkluister, v.; 7. (fig.) hinderpaal, m. belemmering, v. band, m.; 8. eirond, o. *-, bw. to - up, 1. boeien,
kluisteren; :i. (fig.) belemmeren, verhinderen. *--ED,
('-ilc Q, dw. ba. 1. gekluisterd, belemmerd; 2. (rijsch.) met
witte vlekken op de voor- en achterpooten. *-IeG,
(trem'-ling), dw. bn. kluisterend, belemmerd.
Tramontane, (tre-mun-teen'), m. v. vreemdeling (van
over de bergen), m. v. *-, s. 1. (zeev.) berg-, noordenWind (in de Middellandsche zee), m.; 2. zie ULTRASIONTANE . *-, ba. vreemd, barbaarsch.
Tramp, (tremp), ow. 1. treden, trippelen, loopen: 2. dwalen; 3. - out, verhuizen, (gem.) uitsnijden. °-, bw.
treden, trappen. **-ED, (trempt), dw. ba. getreden enz.
*- ER, ('-ur), m. 1. landlooper; 2. voetreiziger, m. *-ING,
dw. ba. tredend enz. -, s. (het) treden enz.
Trample, (trem'-pal), s. 1. getrappel, o.: 2. schop (met
den voet), m. - bw. 1. trappen, onder den voet treden,
schoppen; to - down, plattreden. *-, ow. 1. loopen,
treden, trippelen; 2. met den voet stampen; 3. to - upon,
(fig.) verachten, met voeten treden. *-D, ('-puld), getrapt; geschopt, getrippeld. *-R, ('-plur), in. v. 1.
treder, trapper, -ster; 2. trampelaar, -ster, m. v. *... ING,
('-pling), dw. bn. trappend enz. -, s. (het) trappen,
(het) schoppen enz., (het) trippelen.
Trampoose, (trem -pooz'), bw. met zware treden loopgin,
- stappen.
Tranation, (tre-nee'-sj un), s. overzwemming. v.
Trance, (traans), s. 1. vervoering, verrukking, v.; 2.
schrik, angst, m.; 3. slaapziekte; 4. (gen.) verstijving,
katalepsis, V. *-, bw . zie ENTRANCE . *-D, (traanst), ba.
1. verrukt, vervoerd; 2. verstijfd.
Trangram, (t:en'-ghrem), s. warboel, m.
Trannel, (tren'-ul), zie T REE-NAIL.

ul. sleepdrager, M. *-CARRIAGE, m. trekwagen, m. *-oiL,
s. walvischtraan, v. *-ROAD, s. hulpspoor (inz. in bergwerken), • o . * -TACRLE, s. (zeev.) achtertalie (van een
Tranquil, (tren'-kwil), ba., 5 -LY, bij w. gerust, stil, ruskanon), v.
tig, gelaten. *-izATioN, ( -i-zee'-siun), s. geruststelling,
Train, (treen), bw. 1. sleepen, mede-, achternasleepen, (ook
V. *-IZE, ('-ájz), bw. geruststellen, doen bedaren. -D,
fig.); 2. to - into, aanlokken, verleiden, overhalen (tot);
('-aj zd), dw. bn. gerustgesteld. *-IZER, ('-aj z-ur), in. v.
3. africhten (een dier enz.); 4. to - up,vormen, klaarmaken,
oefenen, onderrichten, opleiden; 5. gelijk -, pas maken;
geruststeller, -ster, m. V. -, S. dwangstoel (voor krank
., -LY, bijw.-zinge),m.*IZNG('-aizngdw.b
6. (zeev.) richten; to - a ship, een schip dat slagzijde
geruststellend . * -ITY, (-kwil'-i-ti), *-AESS, s. gmv.
heeft recht doen leggen; to - to sea, een genomen prijs
gerustheid, bedaardheid, stilte, v.
bemannen; 7. (tuinb.) leiden; 8. (mil.) drillen. *-ABLE,
Transact, (trens-ekt'), bw. verrichten, doen, (handelsza
('-i-bl), ba. (w. g.) leid-, onderricht-, vormbaar enz.
sluiten; a great deal of business was -ing, er werden-ken)
(treend), bn. gesleept enz.; Zie TRAIN, bw. , ba. afgericht.
onderrichter,africhter,
-ster,2.vormer,
veel zaken gedaan; to - business with, handelen met.
*- FR, ('-ur),m. v. 1.
se-. ow. onderhandelen, schikken, transigeeren. *-D,
-ster, m. v.; 3. exercitie-meester, driller, drilmeester, m.
('-id), dw. bn. verricht, gedaan; geschikt. *-ION, (-ek'* -ING, dw. ba. sleepend enz. -, s. 1. (het) sleepen enz.;
sjun), s. 1. verrichting, handeling, daad; 2. (handels)zaak,
zie TRAIN, bw.; - up, opleiding, opvoeding.
v.; stock -s, beurszaken (inz. in effecten); 3. onderhan
Train,(treen),* -oIL,s .traan,v *--Y,v.bn.traanachtig,tranig.
gebeurtenis, v. voorval; 5. (recht.) vergelijk, o.-deling;4.
Traipse, (treeps), ow. slenteren, lanterfanten.
schikking, transactie, v. *-ioNs, (mv.) 1. verrichtingen,
Trait, (treet), s. 1. trek, m. lijn, schets, v.; 2. (fig.) trek,
handelingen, werken (van een geleerd lichaam), v. o. mv.:
m. daad , v.; you can't- help liking a man when you see
2. notulen, v. mv. *-OR, (-ekt'-ur), m. 1. verrichten; 2.
those sorts of -s about him, men kan zich niet weêrhouonderhandelaar, schikker; 3. (kh.) agent, m.
den een man te beminnen, die tot zulke handelingen in
staat is.

Transalpine, (trens' - el - pajn), ba. van gene zijde der

Alpen, Transalpij.nsch. *... ANIMATE, bw. de ziel overbrenden verrader spelen; 2. (leenr.) meineedige, m. *-ous,
gen (in een ander lichaam). -D, ('-id), dw. ba. door
5
-ousNEss,
('-us-nes),
verraderlijk.
-LY,
eens andere ziel vervuld. 5 ... ANIMATION, S. zielenruil, m.
bijw.
('-te-rus) ,
* ...ATLANTIc, ba. Transatlantisch, overzeesch.
S. gmv. verraderlijkheid, v. (het) verraderlijke.
Traitress, (tree'-tres), v. verraderes, v.
Transcend, (tren-send'), bw. en ow. 1. uitsteken, zich
Trajan, (tre'-djun), m. Trajanus (keizer van Rome), m.
verheffen boven (ook fig.); 2. overtreffen. *-ED, ('-id),
dw. ba. verheven boven enz.. Zie TRANSCEND. *_ENGE,
Traject, (tre'-djekt), s. overtocht, m. -vaart, v. *-, bw.
1. overvoeren, -brengen; 2. doorwerpen. *-ING, (-djekt'('-ens) , * -ENCY, S. (-les), 1. uitstekendheid, voortreffelijkheld; 2. overdrij ving, v. *-ENT, (' -ent), ba., -LY, bij w.1.
ing), dw. bn. 1. overvoerend; 2. doorwerpend. *-ION,
('-sjun), s. 1. doorwerping; 2. dogr-, overvoering; 3. uitvoortreffelijk, uitstekend;2.voornamelijk,bovenal.-NEss,
Traitor, (tree' - tar), m. - to, 1. verrader, m.: to play the -,
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schendster, in. v.; Ise was a - upess the statute, hij heeft
het reglement geschonden.
Tranship, (tren-sjip'), bw. zie TRAN SSHIP enz.
Transient, (tren'-sjent), bn., *-LY, bijw. 1. voorbij gaand; kortstondig; a - dwaas, een kortstondige droom;
the - glory of men, de voorbijgaande roem der menschen;
a - person, een voorbijganger,. doorreizende; 2. snel, overhaast, haastig, vluchtig. *-NEss, s. 1. kortstondigheid;
2. snelheid, vluchtigheid; 3. vergankelijkheid, v.
Transilience, (tren-sil' -i -ens), *...CY, S. oversprong, M.
Transilvania, (tren-sil-wee'- ni -e), s. (aardr.) Transylvazijgend.
nië, Zevenbergen (Oostenrijk), o. *-N, (-wee'- ni -un), bn.
Transcribe, (tren-skrajb'), bw. over-, uit -, afschrijven.
Transylvanisch. -, m. v. Transylvaniër, m. Transyl*-D, (-skrajbd), dw. be. over-, uit -, afgeschreven. *-R,
vanische (vrouw).
('-ur), m. v. over-, uit -, afschrijver, - schrijfster, m. v.
brief, m. geleibiljet, o.
Transire, (tree'-sajr), s. vorlof,
*...ING, dw. bn. over-, uit -, afschrij vend.
Transcribbler, (treil - skrib' - lur), m. slechte overschrij- Transit, (aren' -sit), s. 1. (recht.) doorvoer, m.; to pass in
-, in transito gaan; 2. (sterr.) doorgang, M. *- DUTY, S .
ver, pennelikker, m.
doorvoerrecht (belasting), o . - INSTRUME NT, S. (sterr.)
Transcript, (tren'skript), s. 1. afschrift; 2. namaaksel,
mediaankijker, m.
0. * -ION, (-skrip'-sj un), s. 1. overschrijving; 2. kopie, v.
afschrift, o. *- I V ELY, (-'iv -li), bijw. bij afschrift, bij Transit, (tren'-sit), bw. (sterr.) doorgaan, heengaan over.
*-ED, ('-id), dw. bn. doorgegaan. *-ION, (-lisj'-un), s.
wijze van afschrift; (recht.) kopij lijk.
1. overgang, nl.; 2. verandering, v. -AL, ('-e -nul), bn. den
Transcur, (trens -kur'), ow. (w. g.) heen- en weerloopend.
overgang vormend. 5 --rl'E, ('-iv), bn., -LY, bijw, 1. over-,
*...CURRENCE, * ...CURSION, S. 1. (het) rendl popen, uitloop;
voorbijgaand; a - verb, (spraakk.) een bedrij vend-, over2. omloop, in. *...DUCTION, s. overbrenging, - voering, v.
gankelijk werkwoord. *-oRY, ('- te -ri), bn., * - ORILT,
*... ELEMEN TATION, (-ili- ment -ee'-sjun), s. stofherschep('-to-re -li), bijw. i. over-, voorbij gaand; 2. (recht.) alge
ping, verzelfstandiging, v.
. 5 -RINESS, ('i -teri -nes), *-zvENESS, ('-tiv -nes), s.-men
Transept, (tren'- sopt), s. (bk.) kruis, dwarsschip, o.
gmv. (liet) over-, voorbijgaand.
Tr ansexion, (tren-sek'-sjun), s. (w. g.) verwisseling van
Translatable, (trens -leet'- i -bl), bn. vertaalbaar.
kunne, v.
Transfer, (trens' -fur), s. 1. overdracht, overschrijving; 2. Translate, (trens -leet'), bw. 1. overbrengen, - voeren; 2.
overplanten; 3.ver voeren; 4.vervormen, veranderen; 5 .ververplaatsing, v.; 3. (recht.) afstand, in. cessie, v.; 4.
talen, overzetten; to - word for word, woordelijk overbren(boekh.) transport (van saldo enz.), o.; 5. overgave (aan
gen; 6. uitleggen, vertolken; 7. (fig.) verrukken. *_D,('-id),
een ander), v. *_BooK, s. (boekh.) transport -boek (van
dw. be. overgebracht enz.; zie T RANSLAT E. *... ING, dw.
overgeschreven aandeeles enz.), o. *-DAY, S. (kh.) resbn. overbrengend enz. -, s. (het) overbrengen enz.; zie
contre -dag, m. *-OFFICE, s. kantoor van overschrijving,
TRANSLATE . 5 ...ION, (-lee'-sjun), s. 1. overbrenging; 2.
0. *- PAPERS, s. mv. 1. over te schrijven stukken., o. mv.;
vervorming; 3. verplaatsing; 4. verrukking; 5. vertaling;
2. lithographieer-papior, o.
v.; a close -, a literal -, een letterlijke vertaling.
Transfer, (trens -fur'), bw. 1. overdragen, overgeven,
*...ITIOUS, (-tisj'-us), bn 1. uit den vreemde ingevoerd; 2.
opdragen; 2. (boekh.) overbrengen, transporteeren; 3. overovergebracht. *...IVE, ('-iv), bn.l. vertaald; 2. overgebracht,
schrij ven; 4. (recht.)afstaan, cedeeren. *-ABLE, ('fur'- i -bl),
ingevoerd. *...OR, (-lee'-tor), m. vertaler, m.; sworn -,be ebn. 1. overdraagbaar; 2. transportabel; 3. (recht.) vatbaar
digd translateur. *...TRESS, (-lee'- tres), s. vertaalster, v.
voor afstand . * -RED, (-furd'), dw. bn. overgedragen enz.;
zie TRANSFER, bw . * -REE, (- fe - ne'), m. v. (recht.) cessiona- Translocation, (trens -lo-kee'-sj un), s. verplaatsing,
plaatsverandering, v. *... LUCENCY, ('-ljoe- sen-si), S. (-ins),
ris, a'invaarder, -ster, m. v . * -RENCE, (-fur'-ens), s. overdo 3rschijnendheid, doorzichtigheid, v. 5 ...LUCEAT, (-ljoe'dracht, v. 5 -RER, (-fur'-ur), m. v. 1. overdrager, -draagsent), 5 ... LUCID, (-ljoe'sid), bn., -Li, bijw. doorschijster; 2. (recht.) cedent, M. v . * -RING, (-fur'-ing), dw. bn.
need, doorzichtig.
overdragend enz. -, s. (het) overdragen; afstaan;
overbrengen. -OIL, S. (drukk.) afdrukolie (onder zwart- Transmarine, (trens -me-rien'), bn. overzeesch. *... íOIE\ ,
sel), v.
bw. Zie TRANSMUTE. * ...3IIGRANT,, ('- mi -ghrunt) , bn. 1.
verhuizend; 2. gedaanteverwisselend. -, m.v. landverhuiTransfiguration, (trens -figh -joe-ree' -sjun), s. 1. ver
zer, - verhuisster, m. v. -, s. overgaand voorwerp,o....^TI-vorming,schep;datvrwislng(ChGRATE, ('- mi -gret), ow. verhuizen (uit het land, uit liet
tus), V. *...FIGLTRE, bw. vervormen, her-, omscheppen.
-D, dw. bn. vervormd, herschapen. °...FIGURING, dw. bn.
lichaam). ... ING, dw. bn. verhuizend. *...MIGRATION,
vervormend, her-, omscheppend. *...r^Ix, (- fiks'), bw. 1.
(- mi -ghree'-sjun), s. (land-, ziels)verhuizing, v. *...^IIGR Adoorboren; 2. vastnagelen. -D, (- fikst'), dw. bn. 1. doorTOR, ('- mi -ghre-tur), m. (land)verhuizer, m. -Y, (-maj'ghre- te -ri), bn. (land-, ziels)verhuizend. 5 ...MISSIBLE,
boord; 2. vastgenageld . -ING, dw. bn. 1. doorborend;
(- mis' - i -bl), be 1. overdraagbaar, erfelijk; 2. over te
2. vastnagelend. *... FORAT E, ('-fo-ret), bw. doorboren.
-D, ('-id), dw. bn. doorboord. *...aNG, dw. bn. doorboplanten; 3. doorvoerbaar. ...BILITY, (- bil' - i -ti), s. (-ies),
overdraagbaarheid, erfelijkheid, v.
rend.
Transform, (trens- foorm'), bn. 1. to - into, vervormen; Transmission, (trens -misj'-un), s. 1. overzending, expe2. veranderen; 3. herscheppen; 4. verzelfstandigen; 5. herditie, v.; charges of - , expeditiekosten; 2. overplaatsing;
leiden (metalen); 6. (godg.) bekeeren; 7. (alg.) overbrengen.
3. overdracht; 4. (nat.) overplanting (van het licht); 5.
*_, ow. to - into to, zich hervormen (tot); zich bekee(stoomw.) (warmte)geleiding, v . *- BUSINESS, S. experen. *-ATION, S. 1. vervorming; 2. herschepping; 3. beditiehandel, m.
keering, v . * -ATIVE, bn. vervormend . * -ED, (-formd'), Transmissive, (trens-mis' -iv), bn. 1. overgedragen; 2.
dw. bn. vervormd enz.; zie T RANSF ORM. * -ING, dw.
overgeleverd; 3. afgeleid, ontleend.
bn. vervormd enz. -, s. (het) vervormen; veranderen; Transmit, (trens -mit'), bw. 1. verzenden, overmaken,
bekeeren.
- leveren; -tiny the invoice, (kh.) de factuur overmaTransfreight, ow. overvoeren (inz. ter zee).*...r RETAT ION,
kend; 2. overdragen, nalaten (aan). * -T AL, ('-ul), zie
(-fri-tee'-s,jun); s. overvaart, v. *... FUND, *•.•FOSS, bw. 1.
T RANSMISSION . * -TED, ('-id), bw. bn. verzonden enz.;
overgieten; 2. (fig.) overgeven, mededeelon..-n, dw. bn.
Zie TRANSMIT. * -TER, ( ' -Ur), nl. V. 1 . overzender, -ster;
overgegoten enz. 5 ...FUSIBLE, bn. overgietbaar. *...F LTsIN G,
2. overdrager, - draagster, m. v. 5 -TIBLE, (' -i -bl),bn. zie
dw. bn. overgietend. *...Fusion, s. overgieting, v.
T RANSMISSIBLE . *_TING, dw. bn. verzendend enz. -,
Transgress, (trens -ghres'), bw. 1. overtreffen, voorbij
s. (het) verzenden, - overmaken.
overtreden, overschrijden, schenden; 3. ver -strevn;2. Transmogrify, (trens -mogh-ri-faj) , Zie TRANSMU TE.
falen, zondigen. *-r:D, (-ghrest'), bn.-lochen.*,w Transmutable, (trens -mjoe'-ti-bl), bn., *... TABLI, bijes.
overtreden enz.; zie T RANSGRESS . * -ING, dw. be. overvatbaar voor gedaanteverwisseling, - voor herschepping.
tredend enz. -, s. (het) overtreden enz.; zie TRANSGRESS .
*... TABILITY, (- bil' - i -ti), s. gmv. vatbaarheid voor gedaante
-verwislng,.*TAION(-te'sjun),.1gdavr*-IoN, (-ghresj'-un), s. 1. overtreding, schending;.2.
zonde, v.; 3. onrecht, o. misslag, m. *-IONAL, (-'e -nul).
wisseling, herschepping (inz. der metalen); 2. (wick.)
-LY, * -I`- E, bn., -LY, bn. bij w. overtredend, zondigend.
vormverandering, transmutatie, v. -1ST,(-tee'-sjun-ist),
*-OE, (-ghres'-ur), m. v. 1. overtreder, -treedster,schender,
m. die aan de metaalherschepping gelooft.

S. -hoogste voortreffelijkheid, uitstekendheid, v.
('- ui), bn., -LY, ('.e -li), bijw. hoVgst voortreffelijk; philosophy, transcendentale wijsbegeerte (tot het overtreffende van 's menschen begrip behoorend, volgens
Kant); - quantity, (alg.) hoeveelheid die onder geen
zichtbare formule kan gebracht worden.'*-ING, dw. bn.
uitstekend boven enz.; zie TRANSCEND. *-Ei'ALISM,
('-e-lism), s. gmv. transcendentale wijsbegeerte, v.
Transcolate, (trens' -ko-let), bw. doorzijgen, filtreeren.
*-D, ('-id), dw. bn. doorgezegen. *...ING, dw. bn. door-
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Transmute, (trens -mjoet), bw.

(-sjeept'), dw. bn. omgeschapen.

*...ING, dw. bn. omschep(tot), herscheppen(in); 2. (wisk.) transmuteeren. *- D,
pend.
('-id), dw. bn. vervormd, herschapen. *- R, ('-ur), m. Transship, (trens -sjip'), bw. (zeev.) overladen, overschepen. * MENT, s. overlading, overscheping, v.
vervormer, herschepper, m. *...ING, dw. bn. vervormend
enz. -, S. (het) vervormen; - herscheppen.
dw. bn. overgescheept. * - PING, dw. bn. overschepend.
-, s. (het) overschepen.
Transnatation, (trens-ne- tee'-sjun), S. overzwemming,
Transsubstantiate, (trens- sub- sten' -sji-et), bw. (godg.)
V. * ...NAVIGATION, S. overvaart, V. * ...NEAR, OW. nabijkomen. *...NOMINATE, bw. over-, anders noemen.
omscheppen tot een ander wezen, verzelfstandigen. *- D,
dw. bn. verzelfstandigd. *...ING, dw. bn. verzelfstandiTransom, (tren'-sum), s. 1. (timm.) kalf, o. klos, m.; 2.
(zeev.) karveelhout, o.; breast -, voorkalf; 3. (zeev.) worp,
gend. *...ION, (- sji-ee-sjun), s. (god.) verzelfstandiging,
m.; helm-port -, patrijsbalk; stern -, wing -, hekbalk;
transsubstantiatie (van Christus in de heilige hostie), v.
*...OR, ('-sjet-tur), m. (godg.) voorstander der leer van de
4. (mil.) affuitrichel, m.; 5. (sterr.) vizier, o.; 6. (wag.)
velg, v. *- BOLT, S. (timm.) verbindingsbout (der zijwan
transsubstantiatie, m.
ni. * - KNEE, S. (zeev.) worpknie, v. * -PLATE, S.-gen), Transsudation, (tren-sjoe-dee'-sjun), s. doorzweeting, v.
*...DATORY, (-s oe' -de- te -ri), bn. doorzweetend.
(zeev.) rolpaard-beslag, o. *- wiNDOw, s. dwarsvenster, o.
Transpadane, (trens' -pe-den), be. (aardr.)Transpadaansch Transsude, (tren-sjoed'), ow. doorzweeten. *- D, ('-id),
(aan gene zijde van de Po (rivier).
dw. doorgezweet. *...ING, dw. bn. doorzweetend.
Transparency, (trens -per'-en-sie), s. (-les), 1. doorschij- Transume, (tren-sjoem'), bw. (w.g.) overnemen. *...SUMPT,
nendheid; 2. doorzichtige schilderij, v. *...RENT, (-peer'.
(-sumt' ), s. afschrift (van een verslag), o. *...SUMPTION,
ent). bn., -LY, bijw. doorschijnend, doorzichtig. -NESS,
(-sum'-sjun), s. (w. g.) overname, v. *...SUMPTIVE, (-sumpt'S. gmv. doorschijnendheid, v.
iv), bn. overnemend.
Transpass, (trens -paas'), ow. en bw. overgaan, - trekken. Transvasation, (trens -we-zee'=sjun), s. overgieting, v.
Transpicuous, (tren-spik' joe -us), bn. doorschijnend, Transvection, (trens-wek' -sjun), s.overbrenging; vaart,v.
doorzichtig.
Transversal, (trens -wurs'-ul), s. (meetk.) dwarslijn, dia
LY, ('- fe-li), bijw. 1. schuin; 2.-gonal,v.*b
Transpierce, (trens -piers'), bw. doordringen, doorboren.
*-D, dw. be. doorgedrongen. *...ING, dw. bn. doordrindwars. *...VERSE, ('- wurs), s. (Ineetk.) hoofd -, dwarsas
(eener ellips), v. -, bn., -LY, bijw. dwars, kruiselings,
gend, - borend.
snijdend. - FRACTURES. (heelk.) dwarsbreuk,v.- MUSCLE,
Transpirable, (trens -pajr'- i -bl), bn. uitzweetbaar. *...PIRATION, (pi- ree' -sjun), s. 1 uitzweeting; 2. verdamping, v.
(ontl.) dwarsspier, v. - SECTION, S. (zeev. en meetk.)
Transpire, (trens -pajr'), bw. en ow. 1. zweeten, uitzweedwarse doorsnede (van een schip, van een lijn enz.), v.
ten; 2. dampen; 3. (fig.) zich verspreiden, uitlekken (van
- SUTURE, s. (ontl.) dwarsnaad (van den schedel), m.
een gerucht enz.); 4. voorvallen, geschieden. *- D,('- pajrd), Transverse, (trens -wurs'), bw. (w. g.) omkeeren, omver
dw. bn. gezweet enz.; zie TRANSPIRE. * ...ING, dw. bn.
D, (-wurst'), dw. bn. omvergeworpen. *...ING,-werpn.*
zweetend enz. -, s. (het) zweeten enz.; Zie TRANSPIRE.
dw. bn. omverwerpend. *...ION, s. (het) schuin richten.
Transplace, (trens - plees'), bw. over-, verplaatsen. Transvolation, (trens-wo- lee'-sjun), s. overvlieging, v.
*...PLANT, bw. 1. over-, verplanten; 2. voortplanten; 3.
Trant, (trent), ow. venten met (zeevisch). *- ER, m. vischverwijderen. *...PLANTATION, S. 1. over-, verplanting; 2.
uitventer, -verkooper, m.
voortplanting; 3. verwijdering, verplaatsing, v. *...PLANT- Trap, (trep), S. 1. strik, val; 2. voetangel; 3. (fig.) val
ED, dw. bn. overgeplant enz.; Zie TRANSPLANT. * ...PLANTto set a -, een valstrik leggen (aan); 4. sluw -strik,m.;
ER, m. overplanter, m. -, s. (tuinb.) pootijzer, o.
v.; you are not up to -, gij zijt niet geslepen; to-heid,
*...PLANTING, dw. bn. overplantend enz. -, s. (het)
zenderstand -, zijn voordeel weten; 5. (mijnw.) laag (steen),
overplanten enz.; Zie TRANSPLANT.
v.; figurate -, zwart marmer, basalt; 6. (gem.) gerechts
Transplendency, (tren-splend'-en -si), s. gmv. buiten
dievenvanger, M. * -BALLS, S. mv. vangballen-dienar,
hemelglans, - luister, m'. *...ENT, ('ent), bn.,-gewon,
(voor kinderen), M. mv. * - BAT, * -STICK, S. balstok,
bijw. buitengemeen schitterend, - glansrijk.
raket, m. * - DOOR, S. valdeur, V. * -LADDER, S. m0Transport, (trens' - poort), s. 1. vervoer, o. overbrenging,
lentrap, -ladder, v. * -STAIRS, S. mv. valtrap, v. *- TUFF,
transport; 2. (zeev.) transportschip, o. 3.; (recht.) overs. (delfst.) basalt-gruis, o.
dracht, 4. (fig.) vervoering, geestdrift; 5. drift, oploopend- Trap, (trep), bw. vangen (in een strik enz.). *-, ow.
heid, v.; 6. aanval, m. *-, m. veroordeelde, banneling,
(jag.) strikken leggen (ook fig.).
getransporteerde, m. *- BOARD, s. commissariaat voor Trapan, (tre-pen'), s. valstrik, m. (ook fig.) list, v. bemilitaire transporten (in Engeland), o. *- SHIP, S. transdrog, o. *-, bw. vangen, omstrikken. *- NED, (-pend'),
port-, vrachtschip, o.
dw. bn. gevangen. *- NER, ('-ur), m. vanger, omstrikker,
Transport, (trens - poort'), bw. 1. vervoeren, overbrengen,
(ook fig.) bedrieger, zielenverkooper, M. 5 -NING, dw. bn.
transporteeren; to be -ed for life, tot - levenslange deporvangend.
tatie veroordeelt` zijn; 2. overvoeren (te water), overzet- Trape, (troep), ow. zie TRAIPSE.
ten; 3. verrukken, in vervoering -, buiten zich zelven Trapes, (treeps), v. slet, v. morsig wijf, o.
brengen; he was -ed with rage, with joy, hij was bui- Trapezian, (tre-pie'-zi-un), bn. met trapezen. *...ZIFOR7I,
ten zich zelven van woede, - van vreugde. *- ABLE,
(' -z-form), bn. trapezisch, ruitvormig. *...zIUSI, ('- zi-um),
('- i -bl), bn. 1. vervoerbaar enz.; 2. (recht.) straf baar met
S. (mv. trapezia), (meetk.) ongelijkzijdig vierkant, trapedeportatie. *- ANCE, ('-ens), s. vervoer, o. * - ATION,
zium. o.; -- paddle-wheel, (stoomw.) trapezium -rad, o.
(-tee'-sjun), s. 1. overvoering, -brenging, verzending; 2.
*...zIUS, ('-zins), s. (ontl.) trapezium-spier, v. *...zoHEoverplanting; 3. verbanning, deportatie, v.; - for life,
DRIN, (- zo -hi'-drun), m. (meetk.) vierentwintig -ruitig lilevenslange verbanning. -CART, s. transportwagen, m.
chaam, o. *...zoID, (trep' -i- zojd), s. (meetk.) trapezoïde,
*-ED, dw. bn. vervoerd enz.; zie TRANSPORT, bw.
V. -AL, (-zojd'-ul), bn. (meetk.) trapezium-vormig.
* -EDIS, bijw. verrukt, in geestdrift. 5 -EDNESS, ('-id -nes), Trappean, (trep'-pi-un), bn. zie TRAPPOUS.
s. gmv. vervoering, verrukking, v. *- ER, ('-ur), m. v. Trapper, (trep'-ur), m. 1. (jag.) wildvanger, m.; 2. knaapj e
overbrenger, -ster, m. v. -, s. (meetk.) transporteur, m.
dat de gangdeuren sluit (in kolenmijnen), o. ...ING, dw.
* -ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. overbrengend enz.; 2. ver
bn. (jag.) strikken leggend (voor het wild).
overbrengen enz.; Zie TRANSPORT.-rukelij.,s(ht) Trappings, (trep'-ing), s. mv. 1. sieraad, o. opschik, m;;
* -MENT, S. transportatie, v.
the -- of woe, (Shak.) de liverei van den weemoed; 2.
Transposable, (trens -pooz'- i -bl), bn. verplaatsbaar.
staatsietuig (van paarden), o.
...POSAL, ( pooz'-ul), s. verplaatsing, v. *...POSE, (- pooz'),
Trappist, (trep'-ist), m. trappist (lid van zek. monnidw. 1. verplaatsen;' 2. overplaatsen (ook drukk.); 3. (stelk.
ken-orde), m.
en muz.) transponeeren. -D, (-poozd'), dw. bn. verplaatst Trappous, (trep'-us), bn. (delfst.) basaltachtig.
enz.; zie TRANSPOSE. * ...POSING, dw. bn. verplaatsend Trash, (tresj), s. 1. uitschot; 2. vuil, o. vuiligheid, v.; 3.
enz. -, s. (het) verplaatsen enz.; zie TRANSPOSE, bw.
bocht, slecht voedsel, o.; 4. nietigheid, snuisterij, v.;
...POSITION, S. 1. verplaatsing; 2. overplaatsing; 3. (stelk.)
zotteklap, m.; 6. (tuin.) snoeisel, o.; 7. dorre bladeren
transpositie, v.; 4. (muz.) (het) transponeeren. -AL,
(van suikerriet), o.mv.; 8. uitgeperst riet,e.; 9. (jag.) zware
('- ui), *...POSITIVE, (- pos' - i -tiv), dn. verplaatsend.
halsband (voor een al te driftiger hond), m. *-, rn.
Transprose, (trens -prooz'), bw. in proza overbrengen.
gemeene kerel, m. uitvaagsel, o.
Transrhenan, (tres' -ri-nen), bn. Overrijnsch.
Trash, (tresj), bw. 1. snoeien; 2. ontbladeren; 3. (fig.)
Transshape, (trens -sjeep'), bw. her-, omscheppen. *- D,
vernederen, verdrukken; 4. verhinderen, beletten. *-,

1. to - into,

vervormen
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ow. nazetten, volgen (met groote stappen), * -ED, ('- trest), ' spotten. * -ING, dw. bn. vermommend enz.; zie IRAdw. bn. gesnoeid enz.; zie TRASH, bw . en ow. *-Y, bn.
VESTY, bw.
1. nietswaardig, gemeen; 2. nutteloos; it is -, het is al- ' Travestin, (trev'-us-tin), *-o, (-ti'-no), s. (delfst.) kalk temaal bocht.
steen, m.
i Travis, (trev'-is), zie TRAVE.
Trass, (tres), s. zie TERRAS.
Trassels, (tres' -ils), s. mv. (zeev.) banken, mikken, v. mv. ! Trawler, (trao'ler) , TRAWL-BOAT, S. vischkotter, m.
Traulism, (trao'-lism), s. stameling, stottering, v.
! Tray, (tree), s. 1. trog, m. tobbe, v.; mason's -, kalkbak;
Traumatic, (trao-met' -ik), bn. (gen.) 1. wondenheelend; 2. schotel en (presenteer)blad; tea - , theeblad; 3. snui2. wond...; -fever, wondkoorts. *-, s. wondheelkruid, o. j
terbakje, o.; 4. naam van een hond. *-MAN, s. (mets.)
Travail, (trey'-el), S. 1. werk, o. arbeid, m.; 2. barens- i opperman, m. *-T RIP, S. (Shak.) zek. dobbelspel, o.
weeën, o. mv. -nood, m.; the soul's -, het baren van den Í Treacher, 5 ...ouR, (trietsj'-ur), m. valsche speler, m.
*-ors, ('-e- rus),. bn., -LY, bijes. verraderlijk, trouwegeest. *-, ow. 1. hard werken, sloven; 2. in barensnood
loos, valsch . -NESS, S. gmv. verraderlijkheid, trouwe -, in arbeid zitten. - bw. vermoeien, afmatten . * -ED,
loosheid, v. *-Y, ('-e-ri), s. (-ies), 1. verraad; 2. bedrog,
('-vild), dw. bn. gesloofd enz.; zie TRAVEL, ow . en bw.
* - ING, ('-el-ing), dw. bn. slovend enz. -, s. (het) sloo. trouweloosheid, ontrouw, v.
ven enz.; zie TRAVAIL, ow. en bw.
! Treacle, (trie' -kl), s. 1. (gen.) theriakel, triakel, v.; 2.
suikerschuim, o. melasse; 3. (planten)siroop, v.; English
Trave, (treev), 5 ...vis, (trev'-is), s. 1 hoefstal, m. tra-, manderkruid. *_MUSTARD, S. boerenmosterd, m.
valje, v.; 2. balk, m. dwarshout, o.; 3. dwarsgang, v.
*- WATER, s. triakel- water, o. 5 -WORIISEED, s. (plant.)
Travel, (trev'-il), s. 1. reis, v. reistocht, m.; 2. reisbeschrij- !
ving, v.; 3. (stoomw.) slag (van den zuiger enz.), m.; papenkruid, o.
of the valve, werkweg der stoomschuif. * -SOILED, bn. ; Tread, (tred), s. 1. trede, v. stap, ni.; 2. weg, m, pad, o.;
afgereisd, door reizen verzwakt, - uitgeput. * _STAINED,
3. (rijsch.) gang, m.; 4. voettrede, v.; 5, hanetred, ni.
V . * -MILL, s. tredmolen, m.
bn. bestoft -, beslijkt van de reis . * -TAINTED, bn. afgeparing (der vogels), v
mat van de reis . * -WRITER, m. V. opsteller -, vervaar- Tread, (tred), ow. (onr. vt trod, vdw. trodden), 1. treden;
diger -, -ster van reisbeschrijvingen, m. v.
to - even, den voet plat zetten; 2. to - on, upon, loopen;
you - on her gown, gij treedt op haar kleed; to - in
Travel, (trev'-il), ow. 1. reizen; to - by land, te land rei zen; to - by steam, - by railway, met de stoomboot -, over
the steps of, in de voetstappen treden van; 3. plattreden;
den spoorweg reizen; to - by post, per post reizen; to-by
4. betreden, paren (van vogels). f-, bw. 1. betreden,
the marrow-bone stage (on foot), (fig.) te voet reizen; to
trappen; to - a path through the snow, een pad door de
- hodkin, uit genade medereizen (wanneer er slechts
sneeuw treden, - maken; to - one's shoes down at heel, zijne
plaats voor twee is); he intends --boy to B., hij denkt
schoenen scheef loopen; as pretty a fellow as ever trod
(is voornemens) naar B. te reizen; to - home, naar huis
shoe-leather, een man (kerel) zoo fiksch als ooit op twee
reizen; 2. (fig.) gaan, rondloopen, marcheeren; to - along,
beerven liep; to - the stage, het tooneel -, de planken
verder reizen; to - on, optrekken, voortreizen. *-, bw.
betreden; to be trodden to death, doodgetrapt worden; 2.
bereizen, doorloopen; to - five leagues an hour, vijf
bevruchten (van vogels); 3. (met bijwoorden), to - back,
mijlen in het uur afleggen. *-ED, ('-vild), dw. bn. geterugloopen (een weg); to - down, neder -, plattreden,
reisd; bereisd enz. *=ER, ('-e-lur), m. v. reiziger, -ster; !
(ook fig.) verdrukken; elkander opvolgen; to - out, met
fellow-, reismakker ,- gezel ,medereiziger;handelsreiziger, voeten treden; uittrappen (vonken enz.). *-ER, ('-ui) ;
m. v. treder, troedster, trapper, -ster, m. v. *1N0, dw.
m. -, s. (zeev.) traveller, beugel- kluiver, in.; wooden -,
doodshoofd. -'s joy, s. (plant.) dievekruid, o. meelbloem,v.
bn. tredend; trappend. -, s. (het) treden, trappen.
Traveling, (trev'-e-ling), dw. bn. reizend; bereizend Treadle, (tred' -al), s. 1. (wev.) tredbank, v.; 2. hanetred,
enz. *-, bn. het reizen betreffend; reis... *-, s. (het)
(in een ei); 3. schapenmest, m.; 4. (muz.) pedaal, v.
reizen enz.; zie T RAVEL, ow. en bw. *-BAG, s. reistasch, Treague, (treegh), s. wapenstilstand, m.
v. * -CARRIAGE , s. 1. reiswagen, m.; 2. (mil.) lichte veld- Treason, (tri' -zn), s. 1. verraad, o.; high -, hoogverraad;
affuit, v. *- CHARGES, * -FEES, s. mv. reiskosten, m. mv.
petty -, manslag; 2. majesteitsschennis, v. *-ABLx:,
-CLERK, m. handelsreiziger, m. 5 -DESK. s. reislesse('- ze - ni -bl), *-ous, ('- ze -nus), bn., *- ABLY, bijw . 1. verranaar, m. -nécessaire, v. * --EXPENSES, S . mv. verteringen op !
derlijk ; 2 . schendig. -NESS, s. gmv. verraderlijkheid, v.
reis, reiskosten, v. M. mv. * -FORGE, s. veldsmederij, v. Treasure, (trezj'-ur), s. 1. schat, m.; 2. (kh.) zilver (als
*- KITCHEN, s. reis -, veldkeuken, V. *-L IBRARY, S. reis- ;
koopwaar), o . * -CITY, s. (fig.) stapelstad, v. S--HOUSE,
bibliotheek, v. 5 -MAP, s. reis -, postkaart , v. *- HIER*-Roo3i, s . schatkamer, v . * _TROVE, s.(r echt.)teruggevonCHANT, m. reizend koopman, m. S- NAME, s. reisnaam,
den, verborgen -, onbeheerde schat, rn.
m. incognito, 0. * -TRUNK, s. reiskoffer, M. 5 -T UTOR, in . Treasure, (trezj'-ur), bw.1. to - up,opstapelen, opgaren;2.
hofmeester, intendant op reis, m.
(fig.) zorgvuldig bewaren; 3. vergaren. *-D, ('-urd), des.
Travers, (trev'-urs), bijw. dwars. 5 -ABLE, ('- i -bl), bn. ', bn. opgestapeld enz.; zie TREASURE, bw. *-R, ('-ur) in.
(recht.) ontkenbaar, betwistbaar.
v. 1. schatbewaarder, -ster, m. v.; Lord High -, groot schatmeester; 2. minister van financiën; 3. betaalmeester,
Traverse, (trev'-urs), bn. en bijw. dwars, overdwars, `
averechts, kruiswijze; dwars door. *-, s. 1. (timm.)
penningmeester, m. - RSHIP, s. schatmeesterschap, o.
dwarshout, o. -balk, m. -stuk, o.; 2. (fig.) tegenspoed, bin- Treasuress, (trezj'-e-res), v. schatbewaarster, v.
derpaal, m.; 3. list; 4. (recht.) ontkenning, loochening, Treasuring, (trezj'-e-ring), dw. bn. opstapelend enz.
exceptie, v.; 5. (zeev.) schuinsehe koers, m.; 6. (vest.)
*-, s. (het) opstapelen.
traverse, v. dwarsmuur, m.; 7. uitvlucht; 8. (wap.)dwarse Treasury, (t.rezj'-e-ri), s. (-les),1. schatkist, kamer van
verdeeling, - kruising, v . * -BOARD, S. (zeev.) houten
financiën; 2. schatkamer, v.; Lord of the -, een der vijf
roos, v. uurbord. o. *-BOLT, S. dwarsbout, m. *-HORSE,
commissarissen van financiën (in Engeland); 3. (fig.)
s. (zeev.) paard (achter den mast tot ophijschen van de
schat, m. 5 --8 ANK, S. rekenkamer (in Noord-Amerika),
breefok), o . 5 -SAI1 ING, s. (zeev.) 1. schuinsche koers,
v. 5 -BILL, *_NOTE, S. 1. schatkistbiljet; 2. mandaat, bon
m. - richting, v.; 2. koppelkoers, M. S -TABL E, S. (zeev.) !
(op de schatkist), o. *-OFFICE, s. kantoor -, bureau van
logtafel, V.
. financiën, o.
Traverse, (trev'-urs), bes. 1. doorkruisen, dwars door- Treat, (triet), s. 1. lekkernij, v.; 2. zeldzaam gerecht, - ge trekken, 2. (fig.) tegengaan, dwarsboomen; 3. dwars
not, o.; it is no - to see it, het is niets bijzonders het
doorsnijden, - doorschrijden; 4. doorreizen; 5. doordrinte zien; 3. gastmaal, o.; to give a great -, een groot
gen; 6. uitvorschen; 7. Brecht.) zich verzetten tegen;8. ! gastmaal geven. *-, biti. 1. behandelen; bejegenen; 2.
(mil.) wenden, draaien, pointeeren (een kanon). k-, ow. ' • handelen over; to - a geur , over een vrede onderhan1. wenden; 2. (schermk.) gedekt -, en garde staan; 3. •
delen; 3. onthalen, vergasten; 4. schenken, vereeren; he
- cd Izinz with. disperse, hij schonk hem zijne beurs; 5.
(rijsch.) traverseeren; 4. (zeev.) schuinschen koers maken;
(gen.) behandelen (een patient).°-,ow.l.onderhandolen;2.
overgaan. *-D, ('-urst), dw. bn. doorkruist enz.; zie
TRAVERSE . bw. en ow. *-R, ('-wurs-ur), s. (recht.) oppoto - over, on, upon, handelen (over), spreken(van);3.-with,
onthalen, een gastmaal geven.- BLE ('- i -bl),bn., -ABI. ,
vent, m. 5 ...IRG, dw. bn. doorkruisend enz. -. S. (liet)
doorkruisen enz.; zie TRAVERSE, bes. en ow.
bijw. handelbaar, gematigd. * -EI), i' -id). do. bn. bellaYiduld enz.; zie TREAT. bes. en ow. *-ER, ('.ur), In. v. 1.
Travestied, (tre'-wes-tid), dw. bn. vermomd enz.; zie
behandelaar, -ster; spreker, spreekster (over een onder TRAVESTY, by. 5 ... ESTY, ('-és-ti), s. kluchtige omwerking,
werp); 2. onthaler. gastheer, - vrouw: 3. onderhandelaar,
parodie, v. -, bn. geparodiëerd. -, bw. 1. verkleeden. .
vermommen; 2. kluchtig .omwerken, parodie^ r^^a ; 3. be- ' -ster, m. v. °--icr, _in'. ]m. behandelend enz. -, s.
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(het) behandelen enz.; zie TREAT. -IIOLSE, s. kosthuis, o.
Treatise, (treat'-iz), s. verhandeling, v. 5 -R, ('-ur), m.
verhandelaar, m.
Treatment, (triet'- ment), s. 1. behandeling, bejegening;
2. oppassing, V. onthaal, o.
Treaty , (triet' -i), s. 1. verdrag, tractaat, o. overeenkomst, v.; to enter into a -, een verdrag sluiten; 2. onder
- to be upon a - of marriage, over een huwe--handelig,v.
lijk onderhandelen; 3. verzoek, o. * -IIAKI\G, S. (het)

sluiten van verdragen.
Trebia, (tri-bie), s. (oudh.) Trebia (rivier), v.
Trebisond, (treb -i- zund), s. Trebisonde (Turkije), v.
Treble, (tri' -bl). s. 1. (het) driedubbele; 2. (muz.) hooge
noot, v. diskant, m.; faint -, hoofdstern, fausset. *-, bn.,
* BLY. bijw. 1. driedubbel, drievoudig; at - usances,
(kh.) op drie dagen uso; 2. doordringend, scherp (van
geluid); 3. (muz.) hoog. *-, bw. en ow. verdrievoudigen.
*-NESS, S. ginv. drievoudigheid, drievuldigheid, v.
*... BLING, dw. bn. verdrievoudigend.
Trebucket, (tri'-buk -it), s. dompelstoel, m.
Treddle, zie TREADLE.
Tredille, (tre-diel'), s. (kaarts.) jassen foicé (met drie
spelers), o.
Tree, (trie), s. 1. boom, m.; - of life, (Bitb.) levensboom
(ook fig.); 2. stam, m.; 3. schacht, v ; - of a saddle,

zadelboom; - of consanguinity, Zie PEDIGREE; 4. (zeev.)
axle -, as; chess-, roof-, sehaarstok; single-, scheepsrondhout; trestle -, langzaling . * --BEETLE, S . meikever,
m. *-Box, s. buksboom, m. *- CABBAGE, s. zeekool, v.
*-CANDY-TU > T, s. (plant.) altijd-groene waterkers, V.
* -CELANI)I- E, S. boom- Bouwwortel , m. * -CREEPER, S.
pimpelmees, v . * -FAL CON, s. boomvalk, m. *-FROG, S.
boom-kikvorsch. m . * -GERSIAA DER,S . boom-manderkruid.
0. *-GOOSE, s. boomgans. V. *-IIOUSE-LEEK, S. (soort)
huislook, V. *-IVY, S. (plant.) klimop, 0 . *_KIDNEY
BEAN. S . Spaansche snijboon, v. *-LICK EN,*_ \Ioss.S.boomleverkruid, o. * - LOUSE, s. blad -, boomluis, v. *- \IALLow,
s. maluwe -boom, m. *- SIEDIC, S . struikvormige spurrie,
V. *-NAILS, (trunnelz), s. mv. (zeev.) houten nagels, m. mv.
* -5AILS-51oOTER, m. (zeev.) nagelsnijder, m. *_OYSTER,
S. boomoester, V. * _PRIMROSE, s, ezelskruid, o. ^`-SAGE,
s. saliestruik met breede bladeren, m. * -SORREL, s.
zuringboom, m . * -TOAD, s. boompad . V. 5 -TREFOIL,
s. boonenheester. rn. *-WORUIWOOD, s. alsemboom, m.
Tree, (trio), bw. boomen kweeken. *-, ow. 1. op een
boom zitten. - klauteren; 2. van een boom afspringen.
*-D, ('-tried), dw. bn. tot een boom gekweekt enz.
*- LESS , bn. boomloos.
Treek, (triek), S. ijzeren boog (aan een luifelwagen), m.
Treen, (trien), bn. houten, van hout.
Treenels, (trie'-nils), s. mv. houten nagels, m. mv.
Trefje -line, (treft'- majn). s. (vest.) T- mijn, v.
Trefoil, (tri' -fojl), s. (plant.) klaver, v.; marsh -, waterklaver: moon -, maanklaver; shrub -, tree. -, geiteblad, o.
Treillage, (teel'-edsj), s. lat-, rasterwerk, o.
Trellis, (teel'-is). S. 1. tralie, v. traliewerk, o.; (kli.) trielje
(zek. grof linnen), v. *-, bn. 1. getralied; 2. doorstoken,
doorsneden. 5 -E1), ('-jet.) bn. getralied.
Tremando, (tri - neen' -do), bijw. (muz.) trillend (van
snaren).
Tremble, (trem' -bl). s. beving, siddering, v. *-. ow. 1.
;.vide, beven, sidderen; to - with eqe, van ouderdom
beven: he -d all over, hij beefde over zijn geheel
lichaam; 2. to- at, sidderen, terugdeinzen (voor);3.rillen.
*-n. ('-bu1cl), dw. gebeefd, gesidderd. -5r ENT, S. (muz.)
triller, ni. *-R, ('-blur), m V. bever, m. beefster, v.; zie
QLJAKE:R. - -ING. de'. hn., -I,Y, bijw. bevend. sidderend. -. e. (het) heven. *-(YR5ss, S. zek. plant, v.
* -POPLAR , S. esseheboom, ni.
Tremendous, (tri -men' -dus). bn.. 5 -is. hijw. 1. ver
ijselijk; 2. ontzaglijk. *-nESS. S. ver -schrikelj.
ijselijkheid, v.
-schrikeljd.
Tremolite, (trem' -o-lajt). s. (delfst.) tremoliet, tremolasteen, (soort hoornblende), m.
Tremor, (tri'-mur). s. 1. beving. ijzing; 2. wankeling; 3.
(gen.) koude rilling, v.
Tremulous, (trem'-joe-lus), bn., 5 -LY, bijes. 1. bevend;
2. wankelend. waggelend: 3. vliegend, flakkerend; 4.
angstig. *-NESS, S. 1. beving: 2. wenteling, v.; 3. (het)
flakkeren.
Tren, (tren). s. harpoen, m.

Trench, (trentsj), s. 1. (vest.) loopgraaf; 2. gracht; 3.
geul; 4. snede (over het aangezicht, v. *-MMASTER.
m. commandant der pionniers, m. -, bw. greppelen,
greppels ploegen. * -PLOU GH, *-PLOw, S. (landb.) grep-

pelploeg, m.
Trenzh, (trentsj), bw. 1. graven, opgraven (de aarde):
to - about. met grachten omgeven; to - in, verschansen;
2. (vest.) loopgraven aanleggen; 3. (zeev.) scheiden (den
ballast); 4. (gem.) snijden. *-, ow. to - on, upon, inbreuk
maken (op). 5 -ANT, ('-unt), bu. (w. g.) scherp; snijdend.
*-ED, (trentsjt), dw. bn. gegraven enz.; zie TRENCH. bw.
Trencher, (trentsj'-ur), m. 1. houten eetbord; 2. snij -.
hakbord, o.; 3. tafel; (ook fig.) sier, . v. *-cAP, s, vierkante muts (der studenten te Oxford en Cambridge), v.
*-iLY, *-F RIEND, m. tafelvriend, pannelikker, m.
I 5-MAN, M. goede eter, smuller, m. *_MATE, m. dischf genoot, m. 5 -PL OUGH, s. (landb.) greppelploeg, m.
* -SQUIRE, 5 -KNIGEIT, m . (spott.) tafelridder, tafelschuit mer. pannelikker, m.
Trenching, (trentsj'-ing), dw. bn. gravend enz. *-, s.
(het) graven enz .; Zie TRENCH, bw.
Trend, (trend), s. 1. helling; 2. (zeev.) richting, plaats
waar de ankerdikte wordt gemeten, v. *-, ow. l.neigen,
hellen; 2. zich uitstrekken, loopen (van Bene kust); 3.
(zeev.) in de boei zeilen. *-, bw. (wol) wasschen.
('-id;, dw. bn. (wol) gewasschen enz.; zie TREND, OW.
*-FR, ('-ur), m. (wol)wasscher, m. *-iNG, dw. bn. bellend enz. -, s. (liet) hellen enz.; zie TREND, ow. en bw.
Trendle, (trend'-dl), s. 1. rol; 2. draaipin, v.; 3. springrad. o. l-, bw. draaien, rollen.
Trenise, (tree'-niz), s. trénitz (zek. dans - figuur), v.

Trent, (trent), s. Trente (Duitschland), o.
Trental, (tren' -tui), s. (r. k.) dertig zielmissen.
Trepan, A -r., (tri- peen'), S. 1. (heelk.) schedelboor; 2. aardboor, v.; 3. zie TRAPAN . *-, bw. 1. (heelk.) trepaneeren
(de hersenpan doorboren); 2. (fig.) strikken spannen; to
be -d, in den strik vallen. *-D. (-pond'), dw. bn.
getrepaneerd. * - NER, (-pen'-ur), m. v. 1. trepaneerder.
-ster; 2. strikkenspanner, -ster, m. V. * -LAING , (-pen'-ing)..
dw. bn. trepaneerend enz. -, s. (het) trepaneeren.
Trephine, (tref' -in), s. (heelk.) kleine schedelboor. v.
*-, (tre-fajn'), bw. trepaneeren. *-D, (-fajnd'), dw. bn.
getrepaneerd. *...ING, dw. bn. trepaneerend. -, s. (het)
^

trepaneeren.

TrepiU, (trep'-id), bn. bevend. *-ATION, (- i -dee'-sjun),
s. I. beving, rilling, v.; 2. schrik, angst, m.; 3. trilling;
j 4. overhaasting, v.
Trespass, (tres' -pes), s. 1. beleediging, v. hoon, in.:
forgive us our -es, vergeef ons onze beleedigingen (in
het gebed des Hoeren); 2. zonde, v.; 3. (recht.) overtreding, schending van eens anderen eigendom. *-OFFERJAG, S. zoenoffer, o.
Trespass, (tres' -pes), ow. 1. (recht.) schenden, inbreuk
maken (op eens anderen eigendom); 2. schade doen (aan):
3. to - against, zondigen; 4. heleedigen; as ice forgire them
that - against us, zoo als wij hun vergeven die ons beleedigd hebben: 5. overtreden; 6. to - on, upon, misbruik
maken (van); to - upon one's attention, iemands oplettendheid misbruiken. *-ED, ('-post),dw.geschonden enz.:
zie TRESPASA, ow. *-ER, ('-ur), M. 1. schender (van eens
anderen eigendom); 2. zondaar; 3. overtreder: 4. lastig
mensch, m. * -ING dw. bn. schendend enz. -, s. (het)
schenden ent;.; Zie TRESPASS, OW.
Tress, (tres), s. vlecht, lok, v.; auburn -es, blonde
lokken. *-FD. (trest), bn. 1. gevlochten; 2. met vlechten,
met lokken . * -EL, ('-11), zie TRESTLE. * -ING, S . (bk.)
ijzerbeslag, o.
Tressure, (tresj'-ur), s. 1. (het) haarvlechten; 2. (wap.)
smalle rand. - zoom, m.
Trestle, (tres' -ul), s. 1. schraag, v. ezel, bok, m.; 2. (zeev.)
langzaling, v.; 3. onderstel, m.; 4. drievoetig stoeltje.
- bankje, o. *-, s. mv. (vest.) banken van takkenbos sen, v. mv. *_BEDSTEAD, S. grof rustbed, o . * -TREES,
S. mv. (zeev.) langzalingen, v. mv.
Tret, (tret), s. (kh.) rafactie, v.; zie TARE, S.
Trethings, (treth'-ings), v. mv. imposten, m. mv.

Treves, (trievs), s. Trier (Duitschland), o.
Trevet, (trev'-it), s. 1. treeft, v.; 2. drievoet, M. 5 -TABI,E,
s. tafeltje met drie .pooten, o.
Treviso, (trev^ -i zo), S. Treviso (Italië), o.
Trey, (tree), s. drie. (in de kaart. in de dobbelsteenen);
j - points, drie punten, - oogen.
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Triable, (traj'-bl), bn. 1. beproef baar; 2. - before, (recht.)
verhoorbaar, in te dagen. *--\ Ess, s. beproefbaarheid, v.
Triacontahedral, (traj-e- kun' - te -hi.e'- drol), bn. (meetk.)
dertigzij dig,
Triaconter, (traj'-e- kun -tur), s. (oudt.) dertigriemige
galei, v.
Triad, (traj'-ed), S. 1. drieheid, v.; 2. drietal, o. trits, v.;
2. (muz.) drieklank, m.
Triage, (traj'-ids), s. beschadigde koffie (door zeewater), v.
Trial, (traj'-ul), s. 1. proef, proefneming, v.; to give a thing
on -, iets geven om te probeeren; to make a - of, de
proef nemen van; to giro a full - to, (iets), in al zijne
deelen onderzoeken; to have a -, beproefd -, ondervraagd
worden; 2. waarneming; 3. poging, proef; 4. beproeving,
droefenis, v.; I experience sad -s, ik ondervind harde
beproevingen;5.( recht.)ondervraging ,v.verhoor,geding,o.;
- at ITisi Prius, civiele zaak voor de gezworenen gebracht;
- in banco , Itooger beroep , appel; to move for a new -,
verzoeken om in hooger beroep te komen; - at bar,
pleidooi, behandeling; to be committed for -, naar de
assises worden verwezen; to be brought up for -, to put
on -, vertoonen, voor de rechtbank brengen; new -,
herziening (van een vonnis) voor het gansche hof; 6.
(oudt.) Gods oordeel, o. ordalie, v. - by bathe, degen
S. (kh.) proefbalans, v. *-^^11rr:R,-proef.*BALNC:,
S. (recht.) rol, v,
Triality, (traj-el' -i-til, s. (-les), driehead, v.
Trialogue, (traj'-e-loogh), s. (toon.) driespraak, trilogie,v.
Triander, (traj'-en -dur), s. (mv. triandria), (-en'-drie, drie
5 ... A.NDRIAN, (-en'-dri-un), *...ANDROUS,-manigeplt,v.
(-en'-drus), bn. (plant.) drieinannig. *... ANGLE., (traj'-enghul), s. 1. driehoek; 2. (muz.) triangel, nl.; - with pullies, hef híjschkraan. -D, *...ANGULAR, bn., -LY, bijes.
driehoekig ; - naiahers , (rek. i driehoekige -, polygonaalgetallen; - compass, driebeenige passer; - tongue. (mil.)
bajonet; - file, (zeer.) driehoekig zeil. -NESS, s. driehoekigheid, v..,. A^ GcLA rie^^ (-en-ghjoe- leesjun), s.
1. landmeting, v.; 2. (zeev.) (het) in kaart brengen.
*... ARcriY, (-aark' -i), s. regeering van drie, v. drieman
derde plaats in--schap,o.*ARIN(e'-riun),b.d
nemend. -, in. (mv. s, triarii), triarii, (soldaten van
het derde gelid), m.; koorbende, v.
Trias, ('-es), s. (delfst.) ronde zandsteen, m.
Tribal, (traj' -bul), bn. tot een (volks)stam behoorend,stam...
'Tribe, (traj b), s. 1. (volks)stam, m.; 2. klasse, soort, orde,
familie, v.; the finny -, het visschengeslacht; the fungus
-, de familie der paddenstoelen, - der zwammen.
(w. g.) in stammen -, in klassen verdeelen.
Triblet, (trio'-lit), *...B0UL}.T, (trib'-o-lit), s. 1. (goudsm.)
klophamer, m.; 2. vizier, o.
Tribometer, (tri - bom' - i -tur), s. (werkt.) wrijvingsmeter,m.
Tribrach, (traj'-brek), s. (dichtk.) tribrachis (versvoet
uit drie korte lettergrepen bestaand), v. 5 ...BRACTREATE,
(-brek'- tri -et), bn. (plant.) met drie dekbladen.
Tribulation, (trib-j oe- lee'-sj un), s. kwelling, v. verdriet,
o. wederwaardigheid, v.
Tribunal, (tri -bjoe' -nul), s. 1. rechtbank, vierschaar, v.;
2.rechterstoel, m.; 3.tribane, kerkgalerij, v.; 4. orkest, o.
Tribunary. (trib'-joe - ne -ri), bn. (Rom. gesch.) tot de
gemeensmannen behoorend.
Tribune, (trib'-joen),m. (Rom. gesch.) gemeensman, volks
llienzi, the last of the -s, Rienzi, de laatste-tribun,m.;
der tribunen. *-, s. tribune, galerij, v. *-sI3IP, *...NATS,
s. (Rom. gesch. i waardigheid van gemeensman, v. tribunaat, o. *...5ICI kn, (-nisj'-un), *...NIT IAL , (-nisj'-ul), zie

Triceps, (traj'-seps), s. (ontl.) driekoppige spier, v.
Trichiasis, (tri-kaj'-e -sis), s. 1. (gem.) oogledenziekte;
2. lendenkwaal, v. *...CHINE, s. trichine, v. haarworm, m.
(in varkensvleesch). *... CIIO_IIANES, S. (plant.) roode capillaire ,v. *...cgoTOMUs,bn. (plant.) driedeelig,- ledig. *...cnoTOMY,s.gmv.verdeeling in drieën,v.*....cgRolssi,s.trichroismus (kleur-spiegeling in drie verschillende richtingen), V.
Trick, (trik), s. 1. trek (mv. treken), n. bedrog, o. fopperij , list, handigheid, v.; a nasty -, a slippery -,`een
lage -, vuile trek; he will play you some -, hij zal u
de eene of andere poets spelen; he is at his -s, hij voert
weder zijne guiterij en uit, hij is weder aan den gang; to
know a - worth two of it, zich eerst goed bedenken; no -s
upon travellers, (spr.) een zeeman weet uit welken hoek
de wind waait; to put a - upon one, iem. een poets
spelen; 2. guiterij, V. guitenstuk, o.; 3. goocheltoer, m.;
4. (kwade) gewoonte, v.; 5. (zeev.) toer -, beurt (van
den roerganger), m. v.; 6. (kaarts.) trek, slag, m.; to make
the odd -, den trek maken; a poney on the odd -, ik
wed twintig pond (sterling) op den slag; the odd - at
the conclusion of the hand, de laatste trek der ronde.
Trick, (trik), bw. 1. to - into, bedriegen, foppen, er in
laten loopen; 2. to - upon, een trek -, een poets spelen
aan; 3. bedriegen (in liet spel); 4. to - out, up, opschikken,
opsmukken; 5. (wap.) doen uitkomen, afzetten (kleuren);
6. (teek.) ruw schetsen. *-, ow. bedrog plegen, treken
spelei. -EIS, (trikt), dw. bn. bedrogen enz.; zie TRICK,
bw. en ow. *-ER, ('-ur) , * -STER, ('-stur), m. v. 1. bedrieger, fopper, -ster, in. v.; 2. Zie TRIGGER . 5 -ERY,
('-e ri), s. (-ion), 1. bedrog, o. fopperij, v.; 2. (het) valsch
spelen; 3. opschik, m. 5 -INESS, (' -i-nes), s. gmv. 1. behendigheid; 2. guiterij, v. 5 -ING, dw. bn. bedriegend
enz. -, s. (het) bedriegen enz.; zie TRICK, bw. en ow.
-s, niv. opschik, tooi, m. 5 -ISIS, ('-isj), -LY, bijw.
bedrieglijk. listig, sluw. -- Fss, s. listigheid, sluwheid,v.
Trickle, (trik'-ul), s. droppel, m. *-, ow. to -from, down,
droppelen, druipen; 2. (fig.) to - into, indringen, insluipen.
-D, ('-uld), dw. gedroppeld; gedropen. 5 ...TNG, dw. bn.
1. lroppelend; 2. druipend. -, s. (liet) droppelen; druipen.
Trickment, (trik'- ment), s. tooi, m. sieraad, o.
Tricksy, (trik' -si), bn. 1. behendig, listig; 2. lief, aar-

TRIBUNARY.

Tributary, (trib'-joe - te -ri), m. v. cijnsplichtige, belas
ARILY, ('- te -re -li), bijw.-tingsehuld,m.v*b T
1. cijnsbaar, -plichtig, belastingschuldig; 2. onderworpen,
onderdanig; 3. als cijns betaald; 4. toevloed bevorderend;
- streams, nevenstroomen, riviertakken. *...T ARTNESS,
(' -te -ri -nes), s. gmv. cijnsbaarheid, schatplicltigheid, v.
Tribute, (crib' foet), s. 1. schatting, v. cijns, in. (ook
fig.); 2. belasting; 3. bijdrage, v.; 4. (mijnw.) aandeel
voor den bdrgwerker in de ertsopbrengst, o. *-, bw.
als schatting betalen. *-D, ('-id), dw. als schatting betaald. 5 ...INn, des. bn. als schatting betalend.
Tricapsular, (tri -kep'-sjoe-lur), bn. (plant.) driekapselig.
Trice, (trajs). s. ommezien, oogenblik, o. *-, bw. (zeev.)
snel ophijschen. *...INCA, bn. - line, s. (zeev.) wipper, m.
Tricennial, (traj- sen' -iul), bn. 1. dertigjarig; 2. dertig
1
uitmakend.
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dig, snoeperig.

Trick-track, (trik'-trek), s. verkeerbord, triktrak (spel),o.
Triclinate, (trik' -li -net), bn. met drie hellende assen
(van kristallen).
Tricliniary, (traj-klin'- i -o-ri), bn. aanliggend (aan de
tafel. 5 ...CIINIUM, (-klin'- i -um), s. (mv. triclinia), eetka mar met drie aanlegbedden (bij de oude Romeinen), v.
triclinium, o.
Tricoccous, (traj- kok' -us), bn. (plant.) met driezadige
kapsels. *... COLOR, s. driekleurige vlag, v. *...COLORED,
bn. driekleurig. 5 ... CORPORAL, bn. met drie lichamen.
*...coR- IG EROUS, (- kor -nidsj'-e -rus), bn. driehoornig.
5 ...COTE, (trik' -ot), s. (kh.) gebreid goed, tricot, o.
...cusPID, (-kusp'-id), bn., -ATE, ('- i -det), bn. (plant.)
driepuntig. *... DACTYLOUs, bn. (ontl.) drieteenig.
Trycicle, (tiaj'-sikl), s. driewieler, m.
Tride, (trajd), bn. 1. (jag.) ras, vlug; 2. (rij sch.) flink.
Trident, (traj'-dent), s. drietand, m. *-, * -ED, (-dent'id), *-ATE, (-dent'-et), bn. drietandig.
Tridentine, (traj'-dent'-ien), bn. Trentsch, uit -, van
Trente.
Tridiapason, (traj-daj-e-pee'-zun), s. (muz.) driedubbele
octaf, v.
Triding, (trajd'-ing),

zie TRITAING.

Triduan, (trid'- joe -en), bn. driedaagsch; alle -, om de drie

dagen.

Tried, (trajd), dw. bn. beproefd enz.; zie TRY.
Triennial, (traj-en'- i -ul), bn., *-LY, ('-i.e -li), bijw. drie jarig; alle -, om de drie jaren, driejaarlijksch.
Trier, (traj'-ur), m. beproever, beproefster, waarnemer,
- neemster, m. v. *-, s. 1.

toetssteen, m.; 2. zie TRIOR.

Trierarch, (traj'-ur-ark), in. trearch, scheepsvoogd (eener
drieriemige galei), m . * -CAY, s. (-les), ambt van trearch,o.
Triers, (traj'-urs), s. Trier (Duitschland), o.
Triest, (tri' -est), s. Triëst (Oostenrijk), o.
Trieterical, (traj- i -tur'- ik -ul), bn. (w. g.) driejaarlijksch.
Trifallow, (traj'- fel -o), bw. (landb.) driebraken (de aarde
voor de derde maal omploegen). *-ED, dw. bn. gedriebraakt. 5 -IN G, dw. bn. driebrakend.
Trifarious, (traj-fee'-ri-us), bn. 1. drievoudig; 2. (plant.)
drierijig.
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Trifid , (traj'-fid), bn. (plant.) drievakkig, driespletig.

Trifistulary, (traj- fis'-tjoe-le-ri), bn. driebuizig.
Trifle, (traj'-fl), S. 1. kleinigheid, beuzeling, nietigheid,
o. bagatel, o.; a mere -, een zuivere nietigheid; herface
might be a - paler, zij mocht wel -, een iets of wat
bleeker zijn; to stand upon -s, aan nietigheden hangen; 2.
(soort) roomtaartje, o.*-, ow. l.beuzelen;zich met kleinigheden ophouden; 2. - with, dartelen, spelen, schertsen; 3.
spotten, lachen (over). *-, bw. 1. bespotten; 2. - away,
verspillen, verspelen, verbeuzelen (den tijd). *-D, ('-flud),
dw. 1. gebeuzeld;2.verbeuzeld. *-R, ('-flur), mv. 1. ijdel -,
kinderachtig mensch, - vrouwspersoon, beuzelaar, -ster,
lanterfanter, -ster; 2. spotter, -ster, m. v. *...ING, dw.
bn., -LY, bijw. 1. beuzelend; 2. verbeuzelend. -, bn.
1. nietig, beuzelachtig, klein, onbeduidend; 2. dartel,
lichtzinnig. -, s. 1. (het) beuzelen, (het) verbeuzelen; 2.
nietigheid, v. enz.; Zie TRIFLE, S. -INGNESS, s. onbeduidendheid, kleinheid, v.
Triflorous, (traj -flo' vus), bn. driebloemig. *... FOLIATE,
bn. driebladerig. *... FOLIATE, bn. (plant.) met drie
blaadjes. *... POLY, ('-fo -li), s. geurige klaver, v. *...FORIU M, (-fo'-ri-um), s. (bk.) opene ruimte tusschen het
gewelf en het dak, v. *...FoRM, bn. drievormig, in drie
gedaanten. *... FURCATED, (-fur'-ke-tid), bn. drievorkig,

- takkig. *... GEMINOUS, bn. drievoudig.

Trig, (trigh), bn. net, passend. *-, s. meet, v. (in het

kegelspel). *-, bw. 1. remmen (een wiel); 2.•vullen,
stoppen; 3. voethoeden (aan de meet).
Trigamous, (trigh'-e -mus), bn. (plant.) drieslachtig. 5 ...GAMv, ('-e -mi), s. gmv. drievoudig huwelijk, o. trigamie, v.
Trigger, (trigh'-ur), s. 1. remschoen, m. keten; 2. meet
(in het kegelspel), v.; 3. trekker (aan een geweer enz.),
m.; to pull the -, den trekker overhalen; 4. harpoen, m.
*- BLADE, S. trekker, drukker (aan een geweer), m.

*- 3UARD, s. beugel, m. * -PLATE, s. trekkerplaat, V.
Trigintals, (traj-djin'- tu) s), s. mv. (r. k.)dertig zielmissen.
Triglyph, (trigh'-lif),s.(bk.) triglief, drievoudig lofwerk,o.
* -Ic, (-ghlif -ik) , * -ICAL, ('- ik-ul), bn.' (bk.) triglyphisch.
Trigon, (traj'-ghun), s. 1. driehoek, m.; 2. driehoekige
harp; v . * -AL, (trigh'-o-nul), *-ous, ('-us), bn. driehoekig.
Trigonometrical, (trigh-o-no-met'- rik-ul), bn., *-LY,
('-e-li), bijw. (meetk.) driehoekmetend, trigonometrisch.
... METRY, (-nom'-i-tri), s. gmv. driehoekmeting, v.
Trigrammatie, (traj-ghrem-met' -ik), bn. uit drie stellen
letters bestaand, trigrammatisch. *... GRA^IMIC, (ghrem'ik), bn. drieletterig. *... GRAPH, ('-ghref), s. drie letters
van één klank.

Trigynia, (traj-djin'-i-e), s. mv. driewijvige -, driestijlige
planten, v. mv. *-N, (-djin'- i-un), *...ous, (tridsj'-in-us),
bn. driewijvig, -stijlig.
Trihedral, (traj-hi'-drel), bn. (meetk.) driezijdig. *...uEDRON, (-hi'-drun), S. driezijdige figuur, V.
Trijugous, (traj-djoe'-ghus). bn. (plant.) drieharig.
* ...LATERAL, bn., -LY, (-e -li), bijw . driezijdig. *...LINGUAL, (lin'-ghual), bn. drietalig. *...LITERAL, bn. en s.
drieletterig (woord).
Trilithon, (tril'-i-thun), s. (bk.) drie st eenes waarvan
twee opstaande, ( u ).
Trill, (tril), s. (muz.) triller, m. *-, bw. 1. (muz.) trilleren;
2. cadenceeren. *-, ow. 1. druppelen; 2. trillen; 3. (muz.)
trilleren. *-ED, (trild), dw. bn. getrillerd enz.; zie TRILL,
bw. en ow . * -ING, dw. bn. trillend enz. -, s. (het)
trilleren enz.; zie TRILL, bw. en ow.

Trillion, (tril' jun), s. (rek.) trillioen (een millioen in de
derde macht), o.
Trilobate, (traj-lo'-bet), *... LOBOU S, ('-lo-bus), bn. (plant.)

drielobbig. *,.. LOCULOR, ( -lok'-joe -lur), bn. (plant.) drie
-celig.
Trilogy, (tril' -o-dsji), s. (ies), s. (toon.) trilogie (drie dra
-ma'sdie
één geheel vormen), v.
Triluminar, (traj'-ljoe'-min-ur), *...ous, ('-us), bn. uit

drie lichten bestaand.

Trim, (trim), S. 1. opschik, tooi, m.; 2. gewaad, o.; 3.
toes±and, staat, m. orde; 4. luim; 5. (zeev.) goede stuw age, stuwing. v.; 6. diepgang; 7. toestand (van zeiling,
vaart enz.), m.; not in sailing -, zonder vaart; out of-,
slecht getuigd; to be in -, to lay in -, een goeden diepgang hebben. *-, bn., *-LY, bijw. 1. net, fraai, hupsch,
coquet; 2. proper; 3.(zeev.) vlug; goed getuigd. *_BUILT,
bn. (zeev.) goed gebouwd.
Trim, (trim), bw. 1. to - up, schikken, ordenen; 2. aanmaken, opstoken (het vuur); 3. poetsen (eene lamp); snuiten

(cane kaars), 4. pas maken; 5. opschikken, tooien, versieren; 6. - with, bezetten, garneeren; 7.in orde brengen;
8. optuigen (een paard); .9. snoeien (boomen, den baard
enz.); 10. afwerken, voltooien; 11. schaven, afkanten
(hout); 12. - on, (timm.) lasschep, samenvoegen; to - wood,
hout naar de mal bewerken; 13. beknorren, kapittelen;
14. (zeev.) uitrusten, klaarmaken; stuwen; brassen (een
zeil); - all sharp ! bij den wind overal! *-, ow. aarzelen, weifelen, dobberen.
Trimester, (traj- mes' -tur), s. vierendeeljaars, kwartaal, o.
Trimeter, (trim'- i -tur), s. (dichtk.) driemaatsvers, o. *-,
* ...METRICAL, (-traj-met'-ri -kul), bn. (dichtk.) uit drie
maten bestaand.
Trimmed , (trimt), dw. bn. geschikt enz.; zie TRIM.
lace -, met kanten opgeschikt; well -, uitgedost;
(zeev.) kant gezet (van zeilen); sharp -, bij den wind
gezet. *...5 ER, ('-ur), m v. opschikker, -ster, m. v. -, v.
modemaakster, v. -, m. 1. appreteur; 2. (zeev.) optuiger. -, s.1.(timm.) sleutelbalk; 2.(kaarts.) troef, m.-,m.v.
1. weifelaar, -ster, weerhaan; 2. knorrepot, m. v. -HOOKS,
mv. (vissch.) nachtsnoeren, o. mv.
Trimming, (trim'-ing), dw. bn ., *-LY, bw. opschikkend

enz. -, s. 1. (het) opschikken enz.. Zie TRIM, bw.; 2. tooi,
opschik, m.; 3. (naaist.) garneersel, o.; 4. (fig.) praal, overvloed m.; 5. laatste hand (aan een werk); 6. kapitteling,
schrobbeering, doorhaling, kastijding; 7.weifeling, aarze-

ling, v.
Trimness, (trim' -nes), s. gmv. netheid, properheid, orde
-lijkhed,v.
Trinal, (traj' -nul), bn. drievoudig,
Trincomalee, (trin'-ko-me-lie), s. Trinkomale (Ceylon), o.
Trincums, (t,rin'-kums), s. mv. beuzelingen, nietigheden,
V. mv. wisj ewasj es, o. mv.
Trine, (trajn), S. (sterrenw ) afstand van 20 graden van
twee planeten, m. *-, bn. drievoudig.*_, bw.(sterrenw.)
op 20 graden afstand stellen.
Trinervate, (traj-nurv'-et), 5 ...aERVE, -D, bn. (plant.)
drieribbig.
Tringa, (trin'-ghe), s. tringa (soort langbeenige vogel), m..
oonlijst, v.
Tringle, (tring'-ul), s. (bk.) 1. lat, richel; 2. kr
Trinidad, (trin' -i -dod), s. Trinidad (een der Kleine Antillische eilanden), o.
Trinitarian, (trin -i -tee'-ri-un), m. (godg.) drieëenheidsbelijder, m. *-, bn. tot de trinitariërs behoorend.
*-ISM, s. leer der drieëenheid, v.
Trinity, (trin'-i-ti), s. gmv. (godg.) drieëenheid, v.
*- GRASS, s. (plant.) hazenoor, o. *-HERB, s. (plant.)
hazevoet, m. kleine klaver, v. *-HOUSE, s. stuurmanshuis (te Londen), o . * -ISLAND, S. (het eiland) Trinidad.
*- SUNDAY, s. eerste Zondag na Pinksteren, m.
Trinket , (trip'-kit), s. 1. kleinood, o.; 2. snuisterij, v.; 3.
(zeev.) bramzeil, topzeil, o. * -RY, s. gmv. snuisterijen,
v. mv. speelgoed, o.
Trinkling, (trink'-ling), bijw. togo - up and down, heen en
weer loopen om te bespieden, gluren.

Trinnels,

(trin'-nils), mv. Zie TREE-NAILS.

Trinomial, (traj-no'- mi-ul), bn. 1. drienamig;. 2. (wisk.)
drieledig. *-, s. (wick:) drieledige formule, v.
Trio, (traj'-o, tri'-o), s. (muz.) trio (driestemmig lied enz.),
0. *- TABLES, s. drie ineensluitende schuiftafeltjes.
Triobolar, (traj- ob' -e-lur), *-Y, (- ob' -le'ri), bn. drie
oboli waard; zie OBOLUS. 5 ... 00TAHEDRAL, bn. vieren
drie -octahedrisch (van kristallen). *.. oc--twingzjd,
TILE , (-ok'-til), s. (sterrenw.) afstand vals 135 graden
tusschen twee planeten. *...OLET, ('-o-lee), s. (dichtk.)
achtsregelig versje, triolet, o.
Trior, (traj'-ur), m. (recht.) onderzoeker (der geldigheid
van de wraking eens gezworenen), m.
Trip, (trip), s. 1. schop, trap (met den voet); 2. misstap,
m. struikeling, (ook fig.); 3. vergissing. v.; 4. (zeev.) gang
(bij don wind), m.; the anchor is a -, het anker dwaalt,
- laat los; the topsails are a - , de marszeilen staan in

top; 5. uitstapje, toertje, o.; 6. beurtvaart, zeereis, v.; 7,
(spoorw.) loop, m. baan, v. *- HAMMER, s. moker, m.

* -MADAM, s. (plant.) i)uislook, V.
Trip, (trip), bw. 1. "to - up, omtrappen, omschoppen; 2. doen

struikelen; 3. (fig.) onderkruipen; .4. verijdelen, tegen
ontmaskeren -, 6. (zeev.) doen doorgaan (het-werkn;5.
anker). *-, ow. 1. struikelen, stooten (tegen); 2. omvallen; 3. (fig.) falen, dwalen; 4. aanstooten (van de tong);
5. trippelen, huppelen, kleine sprongen maken; 6. oen
uitstapje -, een toertje maken; i. (met bijwoorden), to --
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away, heentrippelen, zich uit de voeten maken ; to -, Trist, (trist), 5-FUL, bn., *- FULLY, bijw. (Shak.) droevig, bedroefd. 5-ITIATE, (-tisj'-et), bw. bedroeven, in
down, naar beneden trippelen, - vluchten ; to - forth.
voorttrippelen; to -- into, naar binnen trippelen; to -- of
droevige stemming brengen.
zich heen -, zich wegmaken, zich vlug verwijderen; to - Trisule, (traj'-sulk), s. drietand, m. *-, *_ ATE, (- sul' -ket),
be. drietandig. * ... SYLLABIC, -AL, be. drielettergrepig.
n12, naar boven trippelen..
*...SYLLABLE, s. drielettergrepig woord, o.
¶Pripang, (tri' -peng'), s. (zek.) zeevisch, m.
Tripartient, (trip- aar' -sent), bn. in drieën deelend. Trite, (trajt), bn., * - LY, bijw. versleten, afgezaagd, ba
he is a - common place sinner, - hij is een oude,-nal;
*...PARTITE, (' -er -tajt), bn. 1. driedeelig; 2. (muz.) in drie
versleten zondaar. *-Nass, S. guiv. versletenheid, afgeafdeelingen. *...PARTITION, (- paar -tisj'-un), - s. verdeeling
zaagdheid,
v.
in drie, v.
Tripe, (trajp), s. 1. ingewand, o. darmen, m. mv.; 2. Triternate, (traj-turn'-et), bn. (plant.) driemaal, drietallig.
(kookk.) pens, v.; 3. (fig.) buik, M. 5 -HOUSE, s. ponshuis, Tritheism, (traj'-thi-ism), s. (godg.) tritheïsme, drie
0. ...THEIST, ('-thi-ist), * ... TIIEITE, ('-thi-ajt),-godenm,
slachthuis, o. *- OIAN, m. pensverkooper, in. *-3IARKET,
m. (godg.) tritheïst, driegodendienaar, m. - ic, (-ist' -ik),
S. pensinarkt, v.
bn. tritheïstisch.
Tripedal,(traj-pi'-dul), bn. drievoetig. ...PENNATI+:, (-pen'net), bn. (plant.) drievederig, driekuivig. *...PERSONAL, Trithing, (traj'-thing), s. (Schotsch) gewest, district, o.
bn. uit d_ie personen bestaand. -ITY, S. gmv. drie- Tritical, (trit'- ik -ul), bn. zie TRITE, bn.
eenheid, v. *...PETALOUS, bn. (plant.) driebladerig. Triton, (traj'-tun), m. (fab.) 1. zeegod, triton; 2. tritonshoren (schelp); 3. (fig.) weerhaan, m. 5 ...TON E, ('- toon),
*•PHA, ('-leen), s. (delfst.) trifaan (bergstof), m.
s. (muz.) valsche kwarttoon, m. °...TOXYD, ('-toks'-id), s.
Triphthong, (trif'-tung), s. (spaakk.) drieklank, m.*- AL,
(scheik.) tritoxyde (derde metaalverzuursel), o.
(-tong'- ui), bn. drieklankig.
Triphyline, (trif'- i -lien), s. trifilien (bergstof), v. *...PHYL- Triturable, (trit'- joe -ri-bl), bn. stampbaar, verbrijzel baar. *...URATE, ('-joe -ret), bw. stampen, verbrijzelen,
Lous, ('. it-us), bn. (plant.) driebladerig.
vermalen, fijn wrijven. -D, (- id), dw. bn. verbrijzeld enz.
$Triple, (trip'-ul), bn. 1. drievoudig; 2. derde; - as many,
...11G, dw. be. verbrijzelend enz. -, s. (het) verbrij zedriemaal zoo veel. *-, S. (muz.) (maat) van drie tempo's,v.
U RATION, (-j oe-ree' -sj un), 5 ...L RE, ('-j oer), s.
len enz.
NERpaus),
v. * -*-CROwN, s. driekroon, tiare (van den
stamping, verbrijzeling, v. 5 ...uRrUII, (traj-tjoe'-ri-um), s.
VED,bn. (plant.) drieribbig. *- SAUS, S. mv. dubbelzouten,
(scheik.) vat -, kolf tot scheiding van vochten, o. m.
0. mv. * -TIOIE, S. (muz.) driemaat, v. * - TREE, S. (gem.)
Triumph, (traj'-umf), s. 1. zegepraal, m. zege, o. triomf,
galg, v
m.; 2. volksfeest, -spel, o.; 3. (fig.) zielsvreugde; 4. (kaarts.)
Triple, (trip'-ul), bw. verdrievoudigen.
troef, v. *-, ow. to - over, 1. zegepralen, - vieren; 2. overTriplet,(trip'-lit), s. 1. (muz.) trio; 2. (dichtk.) drievoudig
winnen; 3. (fig.) bloeien, welig tieren; 4. juichen. *- AL,
rijm; 3. (fig.) klaverblad., o.
('- ui), s. zegeteeken, o. -, bn. zegevierond, zege...; Triplicate, (trip'- li -ket), s. derde afschrift, - kopie, tripliarch, zege -, triomf boog; - car, zegewagen. *- ANT,
caat, o. *-, bn. drievoudig. *...ATION, (-kee'-sjun), s. 1.
('-font), bn., -LY, bijw. zegepralend,zegevierend,triomfeeverdrievoudiging;2. (recht.) weder -antwoord,triplicaat,o.;
rend; - car, zegewagen. *- ED, (-umfd') dw. bn. 1. ge3. (muz.) triple, V.
zegepraald; 2. gejuicht. *- ER, ('-ur), m. 1. zegepraler;
Triplicity, (traj-plis'- i -ti), s. gmv. drievoudigheid, drie
2. zegepralend veldheer (oudt. te Rome), M. * -ING, dw.
-vuldighe,.
bn. 1. zegepralend; 2. juichend. -, s. (het) zegepralen.
Tripling, (tripling), dw. bn. zie TREBLING.
Triumvir, (traj-um'-wir). m. (Rom. geseh.) drieman, m.
Triplite, (trip'-lajt), S. tripliet (soort kristal), o.
*-AL, ('- wir-ul), bn. tot de driemannen behoorend, tri
Triply, (trip' -li), bijw. drievoudig. *-RIBBED, bn. (plant.)
ATE, ('-wir-et), s. driemanschap, o.
-umviral.°
drieribbig.
Triune, (traj' joen), bn. drieëenig. *...L.NITY, S. gmv.
Tripod, (traj'-pod), s. drievoet, m.
drieëenheid, v. Tripoli, (trip'-o -li), s. 1. Tripoli (Afrika), o.; 2. (aardk.)
trippelaarde; 3. (plant.) polei, V. *-STICK, S. handaan- Trivalvular, (traj-wul'- joe -lur), bn. driekleppig.
beeldje, o. *- NE, (-1-in), 1. bn. van trippolaarde; 2. van Trivant, (triv' -ent), m: v. schooier, landlooper, -ster, m. v.
5 ...VERBIAL, (-wurb'- i -ul), bn. - days, (Rom. geseh.) drie
Tripoli, Tripolitaansch.
rechts(zitting)dagen (van den praetor), m. mv.
Tripos, (traj' -pos), S. 1. drievoet; 2. groote wedstrijd (aan
de hoogescholen), m. *-PAPER, o. lijst der mededingende Trivet, (triv'-it), s. treeft v.; zie TREVEY; right as a -,
(spr.) volkomen in orde.
studenten (inz. te Cambridge), v.
Tripped, (tript), dw. bn. getrapt enz.; zie TRIP, bw. en Trivial, (triv'- i' -ul), bn., * - LY, bijw. 1. alledaagsch,
onbeduidend; 2. gemeen, plat. *-- ITY, (-el -i -ti), s. (-ies),
ow. *...PER, ('-ur), m. v. 1. trapper, schopper, -ster; 2.
*-NESS, S. 1. alledaagschheid, onbeduidendheid; 2. getrippelaar, -ster; 3. (fig.) onderkruiper, -ster, m. v. *...PING,
levenmeenheid, platheid, v.
enz.
-,
bn.
vlug,
dw. bn., -LY, bijw. trappend
dig, flink. -, s. 1. (het) trappen enz.; zie TRIP, bw. en Troas, (tro'-es), s. (oude aardr.) Troade (land om de stad
Troj e), V.
ow.; 2. misstap, m.; 3. struikeling, v. (ook fig.); 4. hup
- cable, (zeev.) grondtouw;-pelnd,triasm.; Troat, (moat), s. geschreeuw (van het hert), o.-, ow.
(jag.) schreeuwen (van het wild in den bronsttijd).
- line, (zeer.) geitouw van een onderlijzeil.
Trocar, (tro'- kaar), s. (heelk.) trocart, tapwerktuig, o.
Tripsis, (trip' -sis), s. wrijving (der ledematen), v.
Triptolemus, (trip- tol'-i-mus), . in. (fab.) Triptolemus. Trochaic, (tro-kee' -ik), *- AL, ('-ul), bn. (dichtk.) troTriptote, (trip'-toot). s. (taalk.) triptoot (woord slechts in cheïsch; Zie TROCHEE.
Trochanter, (tro-ken'-tur), s. (ontl.) dij beendraaier, trodrie naamvallen gebezigd), m.
chanter, m.
Tripudiary, (traj-pjoe'-dje-ri), bn. tot den dans behoorend; dans... *...pl DIATE, (-pjoe'-djet), ow. dansen. Troche, (tro'-ki), s. (apoth.) artsenijkoekje, o.
Trochee, (tro' -kie), s. (dichtk.) trocheus (voet van een
...ATION, (-djee'-sjun), S. (het) dansen.
lange en een korte lettergreep).
Triquetrous, (traj-kwi'-trus), bn. driezijdig. * .. RADIA.TED,
bn. driestralig. *...RETIE, ('- riem), s. (oudt.) drieriemige Trochil, (tro' -kil), *-us, s. 1. kolibrie (vogel) m.; 2. winterkoninkje (vogel), o.; 3. (bk.) intrekking, v. *- IC, (- kil'galei, v. *...RHOMBOIDAL, bn. met drie ruiten, - vierkanik), bn. vatbaar voor draaiing, - voor wenteling. *-s, mv.
ten. *...S ACRATIENTARIAN, m. (r. k.) die slechts drie
leer der wentelingen, - draaiingen, v.
sacramenten erkent.
Trisagion, (tris-ee'-dji-un), s. (het) driemaal heilig (lof- Trochings, (tro'-kings), s. mv. (jag.) einden -, takjes (van
de hertshoornen), o. mv.
lied).
Trochischus, (tro'-kisj-us), s. (apoth.) artsenijkoekje, o.
Trise. (trajz), bw. (zeev.) snel ophijschen.
Trisect, (traj- sekt'), bw. in drie (gelijke) deelen snijden. Trochite, (tro'-kajt), s. trochiet (versteende tolslak), m.
Trochlea, (trok' - li -e), s. (ontl.) rol (der oogholte), v.
*...SECTION, s. verdeeling -, snijding in drie (gelijke)
*-RY, ('- li -e-ri), bn. - muscle, bovenste schuine oogdeelen, v. *...SEP ALOUS, bn. (plant.) met driespletigen kelk.
spion; - nerve, rolspierzenuw. * - TE, (•'- li -et), bn. naar
Trisoctahedron, (tris- ok - te -hi'-drun), s. (meetk.) figuur
een rol gelijkend; rol..
-, lichaam met vier en twintig vlakken, - ruiten, v. n.
Trismus, (tris' -mus), s. (gen.) mondkramp, v. trismus, m. Trochoid, (tro'-kojd), s. (meetk.) radlijn, cycloïde, v.
Trispast, (traj'-spest), *- oN, ( - spes' -tun), s. (werkt.) Trod, (trod), vt. trad; Zie TREAD, ow. en bw. *-, 5-DEN,
('-din), dw. bn. ge -, betreden enz. zie TREAD, ow. en bw.
drieschijfsblok, o. 5...sPFRiuous, bn. (plant.) driezadig,
Trode, (trood), s. tred, stap, m.
driekiemig.
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Troglodyte, (trogh-lo-dajt), m. holbewoner, troglodiet, m. Trouble, (trubb'-ul), s. 1. stoornis, verwarring; 2. kwel
onrust; 3. moeite, v.; dog *t mention the -, het is-ling,
Trogon, (tro'-ghun), v. koerokoe (zek. Braziliaansche
vogel), M.

Trojan, (tro'-djun), bn. Trojaansch. *-, m. v. Trojaan, m.
Trojaansche (vrouw).

Troll, (trol), bw. 1. rollen, wentelen; 2. lokken (visch),

een lokaas toewerpen; 3. to - about, laten rondgaan (den
beker); 4. to - off, opdreunen, rondzingen. *-, ow. 1. schuiven, slenteren; to - it, voortrollen (van een rijtuig); i.
hengelen. *- ED, ('-trold), dw. bn. gerold enz.; zie TROLL.
* -ING, dw. bn. rollend enz. -, s. (het) rollen enz.; zie
TROLL. - RING, s. ring aan een snoekhengel, m.
Trollop, (trol' -up), v. m. slet, vuilak, v.; vagebond, m.
*-EE, (- e'-pie), s. ochtendgewaad, o. kapmantel, m.
Trolmydames, (trol' - mi -demz), s. (Shak.) trou-madame
(zek. spel met balletjes welke door negen podrtj es moeten
gedreven worden).
Trombone, (trom' -boon), s. (muz.) schuiftrompet, trombone, v.

Tromp, (tromp), s. blaaspijp (voor smeltovens enz.), v.
*-IL, ('-il),

s. gat in eene blaaspijp, o.

Trona, (tro' -ne), S. soda-steen (Afrika), m.
Tronage, (tro'-nidsj), s. waagloon van wol, o. 5 ...NATOR,
(-nee'-tur), m. (oudt.) beledigd wolweger, m.

Tronco, (trun'-ko), s. (muz.) korte noot, v.
Trone, (troon), s. weeghaak, unster, m. * - vEIGIHT, s.
(oudt.) Schotsch gewicht (= 1 pond van 28 onsen), o.

Troop, (troep), s. 1. troep, m. menigte, v; 2. eskadron
(ruiterij), o.; -s, krijgsvolk, troepen; household -s, lijfwacht der koningin van Engeland; native -s, inlandsche
troepen ; 3. troep (tooneelspelers); 4. (fig.) militaire
marsch, m. *-- -sHIP, S. transportschip voor krijgsvolk, o.
Troop, (troep), ow. 1. samenscholen, zich vereenigen; 2.
in hoopen optrekken, marcheeren; 3. hard loopen; 4. to forth, in menigte voorwaarts dringen; 5. to - to, zich scharen onder; zich begeven in menigte naar; 6. to - with,
verzellen, gaan met. *- ED, (troept), dw. samengeschoold
enz.; zie TROOP, ow. -, bn. tot de troepen behoorend.
* -ER, ('-ur), m. ruiter, man te paard, cavalerist, m.;
to swear like a -, (spr.) vloeken als een ketter. * - ING,
dw. bn. samenscholend enz. -, s. (het) samenscholen
enz.; Zie TROOP, ow.
Trope, (troop), s. (red.) redekunstige figuur, trope, v.
Trophied, (tro'-fled), bn. met zegeteekenen versierd.
Trophonian, (tro-fo'- ni -un), bn. (bk.) Trophonisch (naar
den Griekschen bouwmeester Trophonius).
Trophology, (tro-ful'-o-dji), s. gmv. voedingsleer, v.
Trophosperm, (tro'-fo-spurm), s. zie PLACENTA.
Trophy, (tro'-fi), s. (-ies), zegeteeken, o. tropee, v. (ook
bk.) * -MONEY, s. (soort) militie -, schutterijbelasting (in
Engeland), v.
Tropic, (trop' -ik), s. (aardr.) keerkring, m. *- BIRD, s.
keerkringsvogel. m.
Tropical, (trop'- ik -ul), bn. tropisch, keerkrings... *-,
*-ALLY, ('-e -li), bijw. (red.) figuurlijk, overdrachtelijk.
*-AL, bn. - year, keerkringsjaar (van 21 Juni tot 20
Juni), o.
Tropist, (tro'- pist), m. uitlegger door redekunstige figuren of beeldspraak, m.
Tropological, (trop-o-lodsj'- ik -ul), bn., *- LY, ('-e -li), bijw.
beeldsprakig, figuurlijk. *...LOGY, (pol' -o-dji), s. gmv. oneigenlijke -, figuurlijke wijze van spreken, tropologie, v.
Trossers, (tros' -urs), s. niv. zie TROWSERS.
Trot, (trot), s. 1. draf, ren, m.; full -, volle draf; dog
-, jog --, kleine -, korte draf; to go on a round -, in
harden draf gaan, - rijden; 2. (fig.) oude slet, v. *- TOWN,
m straatslijper, m.
Trot, (trot), ow. 1. draven, rennen; to - away, hard
wegloopen; to -j down, naar beneden loopen, - rennen;
to - in, naar binnen -, inrennen; to - off, weg -, heen draven; to - out, naar buiten -, uitrennen; to - up,
naar boven -, oprennen. *-, bw. to - out, afrennen,
afjagen; to - of, wegjagen, verdrijven; afschepen.
Troth, (troth), s. gmv. geloof, o. trouw, v.; to plight one's
-, zijne trouw verpanden. * -PLIGHT, bn. -, -ED, dw.
bn. ondertrouwd, verloofd. * -PLIGHT, s. verloving, ondertrouw, v. * - LESS, bn. trouweloos, oneerlijk.
Trotter, (trot'-ur), s. 1. draver, renner (paard); 2. scha penpoot, m. *...TING, dw. bn. dravend. -, s. (het)*draven. -MATCH, S. wedloop, m.
Troubadour, (tros' -be-doer), m. minnezanger, troubadour, m.

de moeite niet waard: to put to -, moeite veroorzaken;
4. verdriet, o.; 1 have had many -s in the world, ik heb
vele wederwaardigheden in mijn leven gehad; he had his
share of -s, hij heeft zijne portie verdrietelijkheden gebad. * -STATE, m. rustverstoorder (in den staat), m.
Trouble, (trub'-ul) bw. 1. storen; 2. kwellen; verontrusten; never - yourself about that, verontrust u daar niet
over; I don't - my head with such matters, ik breek Mij
het hoofd niet om zulke zaken; he was -d in mind, er
kwelde hem iets; I wish you would never have -d yourself with me, ik wenschte dat gij u nooit om mij bekom
bedroeven; 4. vervelen, tot last zijn aan; 5.-merdhat3.
moeite veroorzaken; do not - yourself, geef u die moeite
1
will
you for the pepperbox, reik mij, als ik u
niet;
verzoeken mag, de peperbus; may I - you with the parcel
mag ik u met dit pakje belasten ? 6. bezighouden. *-v,
('-uld), dw. bn. 1. gestoord; 2. gekweld enz.; zie TROUBLE,.
bw. *-R, ('-lur), m. v. 1. stoorder, -ster; 2. kweller,
-ster; 3. ophitser, -ster, m. v.
Troublesome, (trub'-ul-sum), bn. *- LY, bijw. 1. storend;
2. hinderlijk, vervelend, lastig; 3. onverdraagzaam; 4.
moeielijk, bezwarend; 5. kommerlijk. *- RESS, s. 1.
stoornis; 2. hinderlijkheid, lastigheid; 3. onverdraagzaamheid, v.
Troubling, (trub'-ling), dw. bn. 1. storend; 2. kwellend
enz. *-, s. (het) storen enz.; zie TROUBLE, bw. *...oUS,
(' -lus), bn., -LY, bijw. onrustig. onstuimig.
Trough, (trof), s. 1. trog, bak, m.; kneading -, kneedtrog; 2. goot, v.; 3. smeltkroes; 4. (stoomw.) olie -, vetkop: 5. (boor)steel; 0. (zeev.) bak; teerketel, m.; draining -, hok voor geteerd touwwerk; 7. (zeev.) holte
(tusschen twee golven); 8. (schrijnw.) waschgroef, v.
Trouns, (traauns), bw. 1. verklikken; 2. afranselen; 3.
afstraffen. *...rNG, bw. bn. afranselend. -, s. (het) afstraffen.
Trouse, (trouz), zie TROWsERS.
Trousseau, (troe-so'), s. uitzet, m.
Trout, (traut), s. 1. forel (visch), v.; 2. (fig.) (gem.) goede
eerlijke vent, m. 5 -COLORED, bn.(rijseh.) rood- gespikkeld,
- gevlekt. 5 -- FISHING, S. forellenvangst, v. 5 -STREAM , S.
forellenbeek, v.
Trover,(tro'-wur), s. (recht.) eisch van bezitsherstel, - van
teruggave, m.
Trow, (tro), ow. denken, meenen. *-, tw. ho? wat?
Trowel, (troa'-il), s. 1. (mets.) troffel, m.; to lay on u itlt
a -, ruw bewerken, - aanleggen; (fig.) bewierooken,
vleien; -ed stucco, stukadoor-kalk; 2. tuinschop, v.; 3.

ieder groot werktuig.

Trowsers, (troa'-zurs), mv. 1. lange broek, v. pantalon,
m. 5 -STOFF, S. (kh.) broekenstof, m.
Troy, (troj), s. (oude aards.) Troje (Azië), o. *-iEIGHT,
s. Trooisch (gouden zilver) gewicht(naar Troyes in Champagne; 1 mark = 2.4608 hectogr.; 1 pond = 0.375 kilogr.), o.
Truant, (troe'-unt), m. lediglooper, straatslijper, dag
vagebond, m.; to play the -, spijbelen. t-, m. v.-dief;
landlooper. -ster, m. v.; to be a - to, ongetrouw zijn aan
*-, bn., 5 -LY, bijw. lui, vadsig, dolend. *-, ow. 1.
lediglobpen, nietsdoen; 2. ronddolen. *-NESS, -SHIP,
S. gmv. (het) ledigloopen, luiheid, vadsigheid: 2. landlooperij, v.
Trubs, (trubs), s. (plant.) aardnoot, v.
Trubtail, (trub'- teel), v. dik -, klein vrouwtje, tonnetje,o.
Truce, (troes), s. 1. wapenschorsing, v. (ook fig.); flag
of -, (zeev.) parlementaire vlag; 2. pauze, korte rust, v.;
- with thy blasphemy, genoeg van uw godslasteren;
nay a -with all descriptions, doch genoeg van al die
beschrijvingen. * -BREAKER, m. schender eener wapen
rusteloos, onafgebroken.
-schoring,m.*LESb
Truchman, (troetsj' :men), m. tolk, m.
Trucidation, (troe- si -dee'-sjun), s. moord, m. bloedblad,o.
Truck, (truk), s. 1. ruil; 2. ruilhandel, in.; 3. koopwaar,
V. goed; 4. houten wiel; 5. trekwagentje, o.; 6. blok -,
rolwagen; 7. mallejan; 8. (zeev.) kloot, wantkloot, m.; 9.
(zeev.) rol-paard-wiel. o.; 10. schuiftafel (spel), v. 5 -RoI:
LER, 5 --WHEEL, S. blok -, affuitwiel, o. * -TABLE, S. schuiftafel (spel), v.
Truck, (truk), ow. en bw. 1. ruilen; 2. ruilhandel drijven. 5 -AGE, ('-ids), s. (het) ruilen, ruilhandel, m.
('-ur), m. v. ruiler, -ster, m. v. * -ING, dw. bn. ruilend..
-, S. (het) ruilen.
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Truckle, (truk'-ul), s. rolletje, radertje, o. *- BEV, S. ! .1, korten, snoeien (ook fig.). *-h, ('-et-id), dw. bn.
rolbed, o.
geknot enz.; zie TRUNCATE. *...I\G, dw. bn. knottend
Truckle, (truk'-ul), bw. 1. to - to, wijken, toegeven, zich ' enz. -, s. (het) knotten enz.; zie TRUNCATE, bw.
onderwerpen; 2. to - under, kruipen (voor), zich vernede*...ION, (-kee'-sjun), s. 1. knotting; 2. verminking; 3.
ren. *-D, ('-uld), dw. toegegeven; onderworpen. *...ING, ' snoeiing, V.
dw. bn. toegevend. -, s. 1. (het) toegeven enz.; zie Truncheon, (trun'-sjun), S. 1. knuppel; 2. commandoTRUCKLE; 2. toegeeflijkheid, v.
staf; 3. stevige boomstam, m. *-, bw. afrossen (met een
Truculence, (troe'-kjoe-lens), s. 1. woestheid, barbaarschknuppel). * -EER, (-ier'), m. knuppeldrager, m.
heid, v.; 2. woest uitzicht, o. 5 -LEI\T, ('-ent), bn., -LY, Trundle, (trun'-dl), s. 1. rol, v. cylinder; 2. (timm.)mallebijw. 1. woest, barbaarsch; 2. wreed, moorddadig; 3.
jan, m.; 3. molenlantaarn, V. *-.EKED, S. rolbed, o. *-T l IL,
woest uitziend.
s. krulstaart (ook hond), m. ° -wxEEL, s. afl'uitwiel, o.
Trudge, (trudsj), ow. voeteeren, te voet reizen, loopent Trundle, (trun'-dl), ow. rollen; to - down, naar beneden
2. to - along, on, voortsukkelen; to - off, heensukkelen;
rollen. 'i-, bw. 1. doen rollen; 2. drijven (een hoepel
3. kruipen. * -D, (trudjd), dw. voortgesukkeld enz.; zie i enz.). * -i,, (' -uld), dw. bn. gerold. *...ING, dw. bn. rolTRUIIGE, OW. * ...ING, dw. bn. voortsukkelend enz.
lend. -, s. (het) rollen.
True, (true), bn. 1. waar; - enough, wel waar; 't is hut I Trunk, (trunk), s. 1. (boom)stam, m.; 2. romp, v. lichaam, o.;
too -, het is maar al te waar; -, eb ' niet waar ? 2.
3. spreekhoorn, m. -buis, v.; shooting -, erwtenblazer;
echt ; a - clzristian, een waar christen; 3. goed, recht; the ! 4. koffer, m.; Bair -, koffer met harig bekleedsel; 5. snuit
- way, de rechte weg; 4. oprecht, getrouw, nauwgezet ;
(van een dier); 6. (zuil) schacht, v.; 7. (zeev.) koker (in een
standvastig; to be - to one's word, zijn woord gestand
dek), kettingkoker, ni.; liawse -, ijzeren kluis; fire -,
doen; 5. waarheidlievend; 6. eerlijk; 7. regelmatig; these ; lucht-, vuurgat (van een brander); 8. (stoomw.) trunk,
scales are not -, die schaal is niet juist, - niet precies;
;cxES, s, m,•., 0 -HOSE, s. wijde
schroefkoker, M.-BRcF
- copy, getrouw afschrift; he speaks - English, hij
broek, v. *-C nips, s. mv. kofferbeslag, o. °-CRAB, s. lepas
spreekt zuiver Engelsch; 8. (werkt.) rechtstandig, pas(soort schelpdier), m. *-FISH, S. driehoekige visch, m.
send; not -, hangend, buitenhaaks. C_Bi.I.L, s. (recht.) ! *-r{ASl)s O n STAPLES, s. mv. kofierovertreksels met ooren,
bevel tot indaging (voor de jury), o. 0 -BLUE. bn. (fig.)
o. mv. *-LIGII'r, S. luifel, v. lichtscherm, o. *-LOCK, s.
echt, rechtschapen. *-BoRN, bn. 1. echtgeboren, wettig;
koffer-, valiesslot, o. * -MAKER, m. koffermaker, in
2. echt; waar; 3. wezenlijk. °-naEn, bn. 1. van goede
*--ROOT, s. (boom)stamwortel, ui.
geboorte; 2. volbloed; 3. (fig.) volkomen; 4. onbedorven; Trunk, (trunk), bw. 1. zie TRUNCATE, bw.; 2. (mijnw.)
5. openhartig, rond; 6. uitgemaakt. *_HeAxTED, bn.
wasschen, reinigen (erts). °-ED, (trunkt), dw. bn. 1.
trouwhartig. -- ESS, s. gmv. trouwhartigheid,v. *-LOVE, j gewasschen; 2. zie TRLJCATED. *-Ft-L, ('-feel), s. (een)
m. v. teederbeminde, m. v. -, s. (plant.) woudbezie, v.
koffervol.
-KNOT, s. liefdeknoop (als zinnebeeld), gevlochten Trunnion, (trun'-jun), s. 1. (werkt.) tap. as, v.; 2. ijzeren
(hoofd)band, in * -PENNY, m. brave jongen, - knaap, m. ! band (om een kanon), M. *- -HOLO, S. tapgat, o.; tr'aveliny
Trueness, (troe'-nes), s. I. waarheid, oprechtheid, ge--s, (timm.) kepen, insnijdingen (voor de tappen). *_ Box ,
trouwheid; 2. echtheid, juistheid; 3. nauwgezetheid, v.
*-PLATE, s. tappendekplaat, v. *-IsI1oG, s. tapring, m.;
Truffle, (truf'-ul), s. (plant.) truffel, aardnoot, v. *-PLOT, ;
moulders of the -s, tapringmallen. *-SIIOULI)ER, *-RIsIs .truffelbed, o. *-woROI, s. truffelworm, m.
BASE, S. tappenborst, v.
Trug, (trugh), s. kalkbak, m. (oudt.) korenmaat, v.i Trusion, (troe'-zjun), s. 1. stoot, m.; 2. indrijving, v.
Truism, (troe'-ism), s. onloochenbare -, onomstootelijke Truss, (truc), s. 1. bundel, m. pak, o.; 2. bos (hooi enz.), m.;
waarheid, v.
3. kuif; 4. (time.) voeging; 5. ruimte tusschen twee
Trull, (trull), s. straathoer, slet, v. * -RATION, ( -i zee'balken, v.; 6. (heelk.) breukband, draagriem, m.; 7. trus
sjun), s. (mets) truweelwerk, o.
(gewicht: hooi - 25.396 kilogr.,voor stroo =16.32t kilogr.);
Truly, (troe'-li), bij w. zie TRUE, bn.; - yours, yours -,
S. (zeev.) rak, o. steunder, m.; p arr•el -, rakketros. *-mAgeheel de uwe (aan het slot van brieven).
M.PARREL, S. (zeev.)
KER, m. breukbandenmaker,*Trump, (trump), s. 1. trompet; 2. troef, v.; to play -s.
rakkloot, M. 5 -I'ONDENT, *-TACKLE, s. (zeev.) rakketroef spelen; to lead oft a -. met troef beginnen; clubs
talie, v. *-ROD, S. (stooinw.) steunbout (in den ketel), m.
ars -s, klaveren is troef; 3. (fig.) brave -, fiksche jongen; 1 Truss, (trus), bw. to - up, in-, samenpakken, -binden;
to act like a -, braaf -, oprecht handelen; 4. hulpbron, i vasthechten; 3. opbinden (gevogelte om te braden); 4.
uitvlucht, v. middel, o.; 5. kunstgreep, inval, m. * -CARD,
(gem.) ophangen; 5. (zeev.) oplichten, ophouden; 6. hij s. troef(kaart), v. * -LIKE, bn. naar eene trompet gelijschen, inhalen (zeilen). 5 -nn," (trust), dw. bn. in-, samenkend.
gepakt enz.; zie 1RUss, bw. ° -ING, dw. bn. in-, samenTrump, (trump), ow. 1. trompetten, op de trompet blapakkend enz. -, s. 1. (het) in-, samenpakken enz.; zie
zen; 2. troef spelen. *-, bw. to - up, 1. uit-, bedenken, ! TRUss, bw.; 2. (zeev.) (het) verbinden (door ijzeren banden).
vinden; 2._(kaarts.) aftroeven. *-ED, (trumpt), dw. bn. Trust, (trust), s. 1. vertrouwen, o.; breach of -, misbruik
1. getrompet; 2. getroefd. -ERY, ('-e-ri), s. (-ies), 1.
van vertrouwen; on -, op goed vertrouwen, op het woord;
bedrieglijkheid, v. valsche schijn, m. leugen; 2. vod- j 2. hoop, verwachting, v.; 3. plicht, last, m.; Ineverdeserted
derij, v. uitschot, bocht, o.
my -, ik heb nooit mijnen plicht verzaakt; to be true
Trumpet, (trom'-pet), s. 1. trompet, bazuin, v.; to sound i
to one's -, zijnen plicht vervullen; 4. taak; 5. bewaring,
the -, op de trompet blazen; to sound mies own -, (fig.)
v. depot, o.; to hold in -, in bewaring hebben; 6. gezijn eigen lof uitbazuinen; flourish of -s, trompetten heim, o.; 7. post -, ambt van vertrouwen; 8. (kh.) krediet;
fanfare; ear -, horentje (voor doovenl. *--,m. 1. trompeton -, upon -, op krediet; no -, krediet wordt niet
ter; 2. (fig.) uitbazuiner, (spott.) heraut, m.; 3. (zeev.)
gegeven; to yo upon -, borgen; 9. (recht.) erfmaking -met
speaking -, roeper. * -CALL, S. sein met de trompet, o. ! last van overgifte, v. vruchtgebruik, o.; cestuique -,
*-FISH, S. trompetter (visch), m. * -FI,owER, S. trom- !
plaatsvervanger; deed of -, volmacht (akte); 10. liefdapetgras, o. -bloem, v. *_FLY, S. schapenvlieg, v. hor- j dige instelling, stichting; 11. politie op de openbare
zel, M. *-- HONEY-SUCKL}, S.Virginische kamperfoelie, , wegen, v.; turnpike -, 'sheeren weg. *-MONEY, S. (kh.)
v. * -SHAPED, bn. 1. trompetvormig; 2. (plant.) buisvor- !
geld P deposito, - in de spaarkas. * -woRTTHY, bn. vermig. * -SHELL, S. 1. zee-trompet (schelp); 2. horenschelp,
trouwenswaard.*-woRTxlNESS,s.eerlijkheid,soliditeit,v.
V. *-STOP, S. (muz.) trompetregister (in het orgel), o. Trust, (trust), bw. 1. vertrouwen (iem.),zich toevertrouwen
5--TONGC'E13, bn. (fig.) met bazuin -, met trompetgeschal. j aan; he is not to be -ed, hij is niet te vertrouwen; 2.
*- TRED,, s. trompetboom, m.
i
opdragen, toevertrouwen (aan); I would not - myself
Trumpet, (trump'-et), bw. to - forth, 1. uittrompetten,
with him, ik kan (mij) op hem niet vertrouwen; to - a
-bazuinen (ook fig.) *-ED, ('-et-id), dw. bn. uitgetrompet.
man with sntold gold, (spr.) iem. blindelings vertrouwen;
ER, ('-ee-ur), m. 1. trompetter, bazuinblazer; 2. (fig.)
you are not to be -ed out of sight, men mag u niet
uitbazuiner; 3. trompetvogu-1, m. *-IVG, dw. bn. uit uit het gezicht verliezen; 3. wagen, durven; 4. gelooven,
trompettend enz. -, s. (het) uittrompetten enz.; zie
geloof hechten aan; 5. to - with, toevertrouwen (een geTROMPET. I
heim),zeggen- 6. (kh.)borgen,op krediet geven.*- ,ow.to Trumping, (trumping), dw. bn. (kaarts.) troevend.
to, 1. vertrouwen op, zich verlaten op; 2. gelooven (in,
-, s. (het) troeven.
op); 3. hopen (op); denken; you are I - a gentleman, gij
Truncal, (trun'-kul), bn. tot den romp behoorend.
zijt, vertrouw ik, een fatsoenlijk man; 4. to - in, berusTruncate, (trunk'-et), bw. 1. knotten; 2. verminken;
ten (in), rekenen (op). *-F:D, bw. bn, vertrouwend enz.;
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bw. en ow. *- EE, ( - ie'), m. (recht.) 1. bewaar
depositaris; 2. gemachtigde; 3. beheerder, bestuurder;-der,
4. opzichter over de wegen; 5. genieter van vruchtgebruik,
m. -sine, s. gmv. (recht.) ambt van bewaarder,-beheer
der, - gevolmachtigde, o. *- ER, ('-ur), m.. v. 1. die
vertrouwt, machtigt enz.; 2. (kh.) kredietgever, -geefster
enz., m. v. *- FUL, ('-foel), bn., -LY, bijw. 1. vertrouwend;. 2. eerlijk, oprecht. -NFss, s. 1. vertrouwen, o.; 2.
eerlijkheid, oprechtheid, v. *- ILY, biiw. zie TRUSTY.
* -INESS, S. 1. getrouwheid; 2. eerlijkheid, waarheidsliefde, v. * -- ING, dw. bn., -LY, bijw. vertrouwend.
-, S. (het) vertrouwen enz.; zie TRUST, bw. en ow.
*-LESS, 1,n. 1. trouweloos, valsch, logenachtig; 2. oneerlijk, ongetrouw. -NESS, S. 1. valschheid; 2. oneerlijkheid,
V. *-Y, (' -i), bn. 1. getrouw; 2. eerlijk, oprecht; 3. ver
trouw.
-trouwensad;4.(l)
Truth, (truth), s. 1. waarheid, v.; the whole - and nothing
but the -, (recht.) de gansche waarheid en niets dale de
waarheid; to speak the -, to tell the -, om do waarheid
te zeggen; - to say, eigenlijk; to lie like -, liegen als
of het waar was; - will out, de waarheid komt altijd
voor den dag; of a -, in waarheid; by my -! op mijn
woord! 2. waarheidsliefde, waarachtigheid; 3. eerlijkheid, rondheid, fatsoenlijkheid; 4. trouw, v. 5 -FUL,
('-fool), bn., -LY, bijw. waar, waarachtig. -NESS, S. 1.
waarachtigheid; 2. waarheidsliefde, V. -LESS, bn. onwaar, logenachtig, valsch. * -SPEAKING, bn. waarheidlievend, -sprekend. * -TELLER, M. waarheidlievend
mensch, m.
Trutination, (troe-ti-nee'-sjun), s. weging, v. het wegen.
Truttaaceous, (trut-tee'-sjus), bn. forel-achtig.
Try, (traj), s. (Shak.) beproeving, v.; zie TRIAL. *- cocK,
s. (stoomw.) proefkraan, v. * - SAIL, S. (zeev.) bakzeil,
0. * -SAIL GAFF, s. bakzeilgaffel, V. * -SAIL LINE, S.
standerd van een vlieger, M. * -SAIL MAST, S. snauwsmast, m.
Try, (traj), bw. (vt. en vdw. tried), 1. beproeven, probeeren, op de proef stellen, oefenen; to - one's utmost to,
zijn best doen om; to - a fall with, zich meten met;
2. nazien, nagaan, controleenen; 3. (goudw.) toetsen (ook
flg.);essayeeren; 4. louteren, affineeren; rectifieeren (brandewijn enz.); 5. smelten (talk); 6. polsen, betasten; 7.
tergen, verlokken; 8. vermoeien; 9. (recht.) verhooren,
rechten; indagen; 10. vonnissen; 11. to - on, aanpassen
(kleederen, laarzen); 12. to - out, tot het einde doorzet
- back,(j ag.)het spoor weder zoeken.-ten,vrolg;13.
*-, ow. 1. to - to, pogen, trachten, beproeven (om);to - after, trachten te verkrijgen; to - for, streven naar; to hard to, zich veel moeite geven om; 2. (recht.) aanhangig
zijn; art action was -ing for damages, er word een proces
gevoerd wegens schade en intresten; 3. (zeev.) bijliggen;
to - a hull, zonder zeil bijliggen. * - ING, dw. bn. beproevend enz.; zie TRY, bw. -, bn. 1. beproevend; 2.
pijnlijk, wreed; 3. vermoeiend; - to the eyes, vermoeiend voor de cogen; 4. tergend, 5. (zeev.) bijliggend. -,
s. 1. (het) beproeven enz.; zie TRY, bw.; 2. proef, waarneming, v.; 3. toets, m. essaai, o.; 4. (metaal) affineering,
rectificatie; 5. poging; 6. smelting; 7. terechtstelling, v,
Tryst, (trist), s. 1. samenkomst, oproeping tot eene vergadering, v.
Trysting, (trist'-ing), bn. tot eene samenkomst behoorend.
a-I:ouR, s. uur van samenkomst, o. * -PLACE, s. plaats
van samenkomst, v. * - TREE, S. wit, doel (bij het schijf
-schietn),o.
Tuant, (tjoe' -ent), bw. (fig.) bijtend, scherp.
Tub, (tub), s. 1. tobbe, kuip, v. vat, o.; 2. bak, m.; 3.
ton, v.; 4. emmer (voor planten), m.; 5. (zeev.) balie, v.;
topsail halliard -, marsevalbalie; match -. lontbalie,
(stoomw.) upright -, spruit tot twee aaneengesoldeerde
pijpen; t;. a - of tea, 60 Eng. pond. thee; a - of camphor, 56 tot 80 Eng. pond. kamfer; a - of vermillion, 300 tot
400 Eng. pond. vermiljoen. * -CHAIR, S. tonvormige zetel,
M. *-FAST, S. (gen.) zekere oude geneeswijze voor venerische ziekten, v. *- FISH, s. zeezwaluw (visch), v. *- FULL,
s. tobbevol. v. * -íMMAN, s. (recht.) procureur bij het hof
van financiën (in Engeland), m.
Tub, (tub), bw. in eene tobbe zetten (doen). u -BER,
('-ur), s. (mijnw.) graafijzer, o. *- BING, dw. bn. in eene
tobbe zettend. *- BY, bn. (muz.) dof, klankloos. Tube, (tjoeb), s. 1. buis, pijp, v. cylinder, m.; 2. (ontl.
en plant.) buis, v.; 3. hevel, m. pomp; 6. (mil.) lont; 7.
(stoomw.) vlampijp, v. *--Box, s. lontvat, o. -doos, v.
zie
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S -FLOWER, S. klerodendron (zek. tropische plant), m.
* -FRAME, s. gezwinde lout, v. *- IRON, s. buisijzer, o.
* -:PLATE, S. (stoomw.) tube=, pijpplaat, \ . *- woRM, s.
spuitworm, m.
Tube, (tjoeb), bw. van eene buis -, van buizen voorzien.
*-FORM, bn. buisvormig, cylindrisch. *- D, (tjoebd), dw.
bn. van eene buis voorzien.
Tuber, (tjoe'-bur), . *- CLE, ('-bur-kl), s. 1. (ontl.) buil,
vin; 2. puist, v. knobbel; 3. (plant.) knol, M. * -CULAR,
(-bur'-kjoe-lur), *- CULOUS, ('-kjoe-lus), bn. 1. knobbelig,
knollig; 2.. (gen.) tuberculeus. * -CULATE, ('-kjoe-let), bn.
knobbelachtig. *-IFEROUS, (-if'-ur-us), bn. 1. knollen -,
knobbels voortbrengend; 2. (plant.) knoldragend.
Tuberose, (tjoeb'-rooz,tjoe'bur-oos), s. (plant.) tuberoos,
v. *...osITY, ("os'--i-ti), s, gmv. uitwas, m. bultachtigheid,
V. *...ous, (tjoe'-be-rus), bn. knobbelig, kwastig, bultig.
Tubieorn, (tjoe'-bikorn), s. dier welks hoorn in een
koker zit, o. 0 ...PORE, ('- poor), s. buis-, pijpkoraal (insect), o. *...PORITE, ('-po-raj t), s. versteende tubipore, tupiporiet, V.
Tubular, (tjoe'-bjoe-lur), *...LATED, ('- le-tid), bn. koker-,
eylindervormig; the - tunnel, de kokerbrug (over de
Medway). 5 -FOSSIL, s. versteende pijpslak, tubuliet, v.
Tubule, (tj oe'-bj oel), s. pijpje, buisje, o. *...IFOR.DI, (' -iform), bn. buisvormig, cylindrisch. *...ous. ('-us), bn. zie
TUBULAR,

Tuch, (tutsj), s. (delfst.) toetssteen, m.
Tuck, (tuk), s. 1. lange degen, stootdegen, m. rapier, o.:
2. plooi, m. vouw, v_ inslag, m.; 3. haarnetje, o.; 4.
(zeev.) billen, v. mv.; square -, platte spiegel; 5. with of drum, bij trommelslag. *-ouT, s. brasserij, slemppartij,
v. gastmaal, o. * - RAIL, S. (zeev.) hekbalklij st, v. * - STICK,
s. stokdegen, m.
Tuck, (tuk), bw. 1. to - up, opbinden, -schorten; 2. omzoomen, bezetten; 3. to - in, inhalen. -trekken (om); dekken, omwikkelen; 4. to - down, opslikken, af krijgen. *-,
ow. to - iflto, hartelijk eten, zich te goed doen aan.
* -F.I), (tukt), dw. bn. in-, opgehaald enz.; zie TUCK, bw.
en ow. *- ER, (' -ur), s. 1. half hemdje, halskraagje, o.
-strook, m. guimpe, o.; 2. oorworm; 3. zeelt (visch), m.
Tueket, (tuk'-it), S. 1. (vleosch)lapje, o. snede; 2. (muz.)
fanfare, v. voorspel, 0. * -SONANCE, s. (Shak.) sein van
de trompet, o. *- ING, dw. bn. in-, ophalend enz. -,
s. (het) in-, ophalen enz.; zie TUCK, bw. en ow.
Tuefall, (tjoe-faol), s. afdak, o. loods, v. *...IRON, S.
opening voor den bek van den blaasbalg, v.
Tuel, (tjoe'-il), s. (rijsch.) achterdeel (van een paard), o.
Tuesday, (tjoes'-dee), s. Dinsdag, m.
Tufa, (tjoe'-fe), s. (delfst.) tufsteen, m. - aarde, v. *- CEous, (-fee'-sjus), bn. tufsteenachtig.
Tuff, (tuf), s. tufsteen, m.
Tuffoon, (tuf-oen'), s. hoos, v. typhoon, orkaan, m.
Tuft, (tuft), s. 1. kuif, v. bos, kwast; 2. bundel (grashaar enz.); 3. ruiker, bouquet, m.; 4. vlok (wol), v.; 5.
(mil.) pompoen (van een sjako); 6. groep, v. perk (boomen), o.; London -, kleine grijze anjelier (bloem).
m. vleier, kruiper (inz. van jonge adellij ken), m.
TER, na.
5 -RI1BON, S. (kh.) fluweel-lint, o. *_ TAFFETA, s. (kh.)
trijp, o.
Tuft, (tuft), bw. 1. omkwasten, bezetten met kwastjes enz.;
2. tot ruikers maken, - binden. *- ED, ('-id), dw. bn. 1.
omkwast enz.; 2. met ruikers bezet enz.; - buttons,
knoopen met lutsen, - met kwasten; - lark, gekuifde
leeuwerik, m. * - ING, dw. bn. omkwastend enz.; zie
TUFF, bw. *- Y, bn., * - ILY, bijw. 1. met een kwast enz.;
2. gekuifd; 3. niet een ruiker.
Tug, (tugh), s. 1. ruk, trek, m. (ook fig.); the - of war,
het brandpunt van den krijg; het krijgsgewoel; to be at
-, handgemeen zijn; 2. krachtsinspanning, v.; 3. hout
paardestaart (der Turken); 5. (koets-, wagen-)-wagen;4.
streng; 5. (mijnw.) ijzeren staaf (aan de groote kolenkor
ven), v. *-BOAT, s. stoomsleeper (vaartuig), m. *-cx AIN,
s. (zeev.) roerketting, m. * -PIN, s. (wag.) trekbout,
M.

-pin, v.

Tug, (tugh), bw. en ow. 1. rukken, trekken; to - at the
oars, (zeev.) aan de riemen trekken, hard roeien; the
horse -s at the reins, ( rijseh.) het paard trekt aan de
teugels; 2. sleepgin; 3. plukken; 4. zich afsloven, beulen;
5. worstelen; to - for life, zijn leven verdedigen; 6.
(gem.) eten, schransen. * - GED, (tugud), dw. bn. gerukt
enz.; zie TUG, bw. en ow. * -GER, ('-ur), mv. trekker,
-ster, rukker, -ster; 2. sleeper, sleepster, M. v. *-GING,
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dw. bn., * -LY, bijw. rukkend enz. --, s. (liet) rukken i *.,.LATE, ('-let), ow. zwellen, rijzen. ...1. >>r:, *..,LOSS,
I ('-lu„), bn. heuvel-. terpachtig; heuvel...*...LOSITY, (-los'enz.; zie TUG, enz. bw. ow.
-ti), s. heuvel-, terpachtigheid, v.
Tuition, (tjoe-isj'-un), s. gmv. 1. voogdijschap; 2. bescherming, hoede, bewaring, v.; 3. onderwijs, onderricht; Tumult, (tjoe'-mult), S. 1. gedruisch, rumoer; 2. oproer
(ook fig.), o. i -, *-t ATE, (-mult' joe-ot), ow. 1. razen,
4. schoolgeld, o. kosten van onderwijs, M. mv. * -ARY,

('-e-rv), bn. tot het onderwijs behoorend ; leer... ;
school...
Tulip, (tjoe'-lip), s. tulp (bloem), v. '-FANCIER, m. v.
tulpenliefhebber, -ster, m. V. *-SIADNEss, * -OMANIA, S .
tulpen-razernij (dwaze tulpenhandel der Neaerlandors in
de 17e eeuw), v. *-RooT, s. tulpenbol, -knol, m. «"-TREE,
s. tulpeboom, m. ; laurel-leaved -, magnolia-boom.
* -SIIELL,• S . tulpslak , V. * -u'EDGE, S. zon (zek. gestreepte schelp), V. *-wooD, S. tulpen-hout (Brazilië), o.
Tulipant, (tjoe'-li-punt), s. Indiaanscher iban, m.
Tulle, (tul), s. (kh.) tulle; zijden kant, blonde, v.
Tullia, (tul'-i-e), v. Tullia (v. n.).
I
Tully, (tul'-i), in. Tullius (m. n., inz. gebezigd om Cicero
aan te duiden), m. *...IAN, ('-i-un), bn. Tulliaansch, Cicej
roniaansch.
j
Turn, (tuin), bw. (w. g.) (wol)mengen.
Tumble, (turn -bi), s. 1. val, in. tuimeling; to get a -,
to have a -, een val doen; 2. struikeling, v.; 3. rumble -, Í
achterbankje (van een rijtuig) . * -DOWN, bn. vervallen,
bouwvallig. *- UPS, s. mv. soort drinkglazen die niet
kunnen omvallen (inz. voor scheepsgebruik), o. mv.
Tumble, (tum'-bl), ow. 1. tuimelen, vallen; to - upon
one, (fig.) iem. toevallig ontmoeten, -tegen het lijf loopen;
2. struikelen; 3. rollen; to rolt and - about, zich heen j
en weder gooien; to - from one's chair, van zijnen stoel '
rollen, - vallen; to - into bed, zich op zijn bed werpen;
to - out of bed,

uit zijn bed springen; 4. instorten, in-

tieren; 2. oproer maken. *-ER, ('-ur), m. v. razer, tierder, -ster, m. v. ; oproerling, muiter, M.*-U. ARY,
(-mult'-joe-e-ri), ...ILY, ('-re -li), bij w. 1. gedruiselimakend,'

razend, tierend; 2. oproerig; 3. onrustig, ontroerd; ongedung . * -UARINESS, (-nault'-joe -e-ri-nes), *-UATION, (-tj oeee'-sjun), s. gmv. oproerige -, onrustige beweging, v.
*-uoUs, (-mult' joe-us), bn., -LY, bijw. 1. onstuimig;
2. oproerig; 3. onrustig, ontroerd. -NESS, S. gmv. 1.
onstuimigheid; 2. oproerigheid; onrust, v.
Tumulus, (tjoe'-mjoe-lus), s. (mv. tumuli), graf heuvel,
m. grafterp, v.
Tun, (tun), s. 1. ton, v. vat, o.; 2. kuip; 3. ton, v. last
(scheepsgewicht -- 1616 kilogr., scheopsanaat=1.1892kub:
meter), o.; 4. vat (wijn of bier = 251 gallons = 9.50
hectoliter), o.: 5. ton (hout - 1.4157 kub. meter), v.
5 -BELLIEI), bn. dikbuikig, gezet. * -BUIDGE-WARE, S.
(kh.) wilgenhouten voorwerpen van Tunbridge,o.*-DISH,
s. trechter, in. *-IiuOF, s. (plant.) ' aardveil, eiloof, o.
Tun, (tun), bw. to - up, tonnen, vullen (in een ton).
Tunable, (tjoo'-iti-bl), bn., *...BLY, bijw. welluidend, zangorig. *-NEss, s. gmv. welluidendheid, zangerigheid,v.
Tune, (tjoen), s. 1. (muz.) deun, m. deuntje, o.; 2. (zang-)
wijs, v.; áo ;hake one sing to another -, (,fig.) iem. anders
leerere zingen; that is the - the old cow died of, (spr.)

dat is een deun om kinderen naar bed te jagen; 3. bedrag, o. reden, v.; to the - of, ten bedrage van; 4. (muz.)
toon, m. noot, v. akkoord, o.; 5. (fig.) overeenstemming,

vallen; 5. duikelen; 6. springen, overspringen; 7. (met ! eendracht; (3. luim, v. gemoed, o.; to b„„ out of -, van
zijne streek zijn: 7. gang, in. dreef, v.; he is in his ri,ght
bijwoorden), to - down, naar beneden vallen, - tuime-, hij is recht op zijn dreef. °-vuL, bn ., -LY, bijw. 1.
len; to - in, naar binnen tuimelen, (ook fig.) binnen- j
voltonig, welluidend, welklinkend; 2. klankrijk. °-Lass,
stormen, onverwachts verschijnen; to - out, naar buiten tuimelen, heenloopen; to - v1), naar boven loopen, ! ow. 1. toonloos, onwelluidend; 2. (muz.) valsch.
I Tune, (tjoen), bw. 1. (muz.) stemmen (een instrument) ;
- rennen, - struikelen.

Tumble, (tum'-bl), bw. 1. omwerpen, - gooien, doorsnuf felon; to - a bed, een bed dooreenwerpen; to - one out

of a house, iem. de deur uitwerpen; 2. kreuken, from- i

2 . zingen; 3 . (fig.) voorbereiden, stemmen, geneigd maken

(tot). * , ow. 1. neuriën; 2. spelen; to - up, beginnen
te spelen, opspelen. *-D, (tjoend), dw. bn. gestemd enz.;
zie TUNE, bw. on ow. *-R, ('-ur), m. 1. (muz.) stemmer;
2. neuriër, zanglief hebber, m. -, s. stemvork, v.
Tungstate, (tung'-stet). s. (seliejk.) zwaarsteenzuur,
-zout, o. *...sr:H N, (- steil), o. zwaarsteen (soort ijzererts),
m.*...sTENIC, (- sten'-ik), bn. zwaarsteenachtig; uit zwaar-

melen (een gewaad); 3. (met bijwoorden), to - down,
naar beneden- omverwerpen, (ook fig.) vernietigen; to - I
in, into, in-, naar binnen werpen; to -- out, uit-, naar
buiten werpen; uitsmijten; to- over, omverwerpen. *-D,
('-uld), dw, bn. 1. getuimeld; 2. geworpen enz.; zie
steen getrokken.
TUMBLE, ow. en bw. *-h, ('-blur), m. v. duikelaar, 1
-ster; kunstenmaker, - maakster, m. v. -, in. (gem.) Tunic, (tjoe' -nik), s. 1. overkleed, o. tuniek, tunica; 2.
(ontl. en plant.) huid, v. vlies, o.; third - of the eye. derde
valsche speler, m. -, s. 1. (groot) drinkglas, bierglas,
oogvlies; 3. omkleedsel, o * -ARY, ('-e-ri), s. dubbel o.; 2. (werkt.) neut, moer, v.; 3. (timm.) tuimelaar; 4.
tuimelaar (soort duif); 5. dasliond, m.; 6. (stoomw.) wiel vliezige slak, v. *-AZ'ED, ('-e-tid), bu. (ontl. en plant.)

bekleed, vliezig. *-Le, ('- ni-kl), zie TUtiic.
met ronde tanden, o. -BOX, S. moer en Handel (van de !
stelschroef). -LOCK, S. valslot (van Fichet), o.
j Tuning, (tjoe'-ning), dw. bn. stemmend enz. *-, s. (liet)
stemmen. *-FoRK, s. (muz.) stemvork. v. *-rlAMsrER, s.
Tumbling, dw. bn. 1. tuimelend; 2. werpend enz. -, !
stemhamer, in. 5 -KEY , s. stemsleutel, m.
s. 1. (het) tuimelen; 2. (het) werpen enz.; zie TUMBLE,
ow. en bw . * -BAY, S. sas, o. wetering, v . * -IiouE, s.
(zeev.) (het) invallen van de boorden. * -TRICKS, mv. duikeltoeren, m. mv.
Tumbrel, *...BRIL, (tum'-bril), s. 1. vuilnis-, mestkar;
2. hooiruif, V.; 3. zie CLICKING-STOOL. -, 5 -CART, S.

Tunker, (tunk'-ur), s. tunker (soort wederdooper, NoordAmerika), m.
Tunis, (tjoe' -nis), s. (aardr.) Tunis (Afrika), 0. *-IAN,
(-ni-sjun', bn. Tunesisch. -,m. v. man - vrouw uit Tunis,
T unees, 'Tunesische (vrouw). -, S . (het) Tunesisch (taal ► .

Í Tunnage, (tun'-ids), s. 1. tonnenmaat, v. (seheeps)inhoud
(mil.) munitiewagen, n1. -kar, v.
(in lasten), m.; bilt of -, (zeev.) meetbrief; spare -,
Tumefaction, (tjoe -mi -fek'-sjun), s. (heelk.) 1. zwelling, i
!
ledige ruimte in een schip; 2. tonnegeld; 3. 'losgeld (per
v.; 2. gezwel, o.
last of ton) o.; 4. belasting op sterke dranken, v.
Tumefied, (tjoe'- mi -fajd), tlw. bn gezwollen; zie TU]SIEFY.

*...u•v, ('-faj), bw. en ow. (doen) opzwellen. -iNG, dw. Tunnel, (tun'-il), s. 1. trechter,in.; 2. schoorsteen -,
{
kachelpijp; 3. trechtervormige holte, v.; 4. overdekte
bn. doende opzwellen; opzwellend.
doorgang, koker, tunnel (op spoorwegen enz.); 5. (zeev.)
'Tumid, (tjee' -mid), bn., * -LY, bijw. 1. zwellend, gezwolgang langs de schroefas, v. *-IisAD, s. (smelt)ovenlen; 2. uitpuilend; 3. verheven, opstaand; 4. (fig.) hoog mond, M. *-KiLN, s. kalkoven met steenkolen gestookt, m.
dravend, gezwollen (van stijl); 5. opgeblazen. *-NESS, s.
5 -NET, s. patrijzennet, o . * -PIT, 5 -SskFT, s. uitge1. zwelling; 2. gezwollenheid (ook fig.); 3. opgeblazenhaalde mijnput, m.
h eid, v.
Tunnel, (tun-'il), bw. 1. trechtervormig maken; 2. uit Tumite, (tjoe'-majt), s. (soort) aluinsteen, tn .

holen, uitgraven tot een tunnel; tunnels aanleggen, 3. tot
Tumkin, (turn-kin), s. (zeen.) verdubbeling, v.
een net vlechten; 4. (jag.) met het patrijzennet vangen.
Tumor, (tjoe'-mur), s. 1. gezwel, o.; 2. (fig.) gezwollen*-ED, ('-nild), do'. ►,n trechtervormig gemaakt enz.; zie
beid (van stijl), v. bombast, m.; 3. het zwellen. *-ED,
TUNNEL, bw. -^.R, In. tunnelbouwer, m. * -ING , dw.
('-murd), *-ous, ('-us), bn. gezwollen.
bn. trechtervormig makend enz.; zie TU ctEL, bw. -, s.
Tump, (tump), s. heuveltje, o. terp, v. -, bw. 1.
(tuinb.) ophoogen, aanaarden, aanmesten (den grond,
1. tunnelbouw, In.; 2. tunnels, v. mv.
rondom planten of boomen) . * -ED, (tumpt), dw. bn. Tunning, (tun'-ing), dw. bn. tonnend enz.; zie TON, bw.
opgehoogd enz . 5 -ING, dw. bn. ophoogend enz. -, s. Tunny, (tun'-i), *-risu, s. tonijn (viscis), m.
(het) ophoogen (van aarde enz.); zie TuSzh, bw.
Tumular, (tjoe'-mjoe-sur), bn. heuvel-, terpvormig.

Tup, (tup), s. ram (dier), nl. *-, bw. (landb.) dekken
(door een ram). *-.sioc, m . rammen - verkooper, m.
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1 Turkois, (tur'-kojs). s. turkoois (edelgesteente), m. *-aiITupelo, (tjoe'-pi-lo), s. (plant.) kurkwortelboom, m.
E AL, s. westersche turkoois, m.
Turban, (tur'-bun), 1. tulband, m. Turksch hoofddeksel, i
schelp,
v. Turlupins, (tur-ljoe'-pins). m. mv. turlupijnen (spotnaam
o.; 2. tulband (zek. schelp), m.; 3. spiraalder vroegste hervormden in Frankrijk), m.mv.
-CP,OWNED, * -ED. ('-bend), bn. met een tulband gedekt.
*_SHELL, S. tulbandschelp, v. * -TOP, S. trechtervormige Turm, (turen), s. (w. g.) troep, hoop, m.
Turmalin, (tur'-me-lin), s. zie TOLIUSALIN.
paddenstoel, m.
Turbary, (tur'-be-ri), s. 1. veenderij, v. veen; 2. (recht.) Turmeric, (tur'-mur -ik), s. (plant.) geelwortel, m. kurkuma, v.
veenrecht, o.; common of -, recht van gebruik van geI Turmoil, (tur-mojl'), s. 1. rumoer, e. opschudding; 2.
meenteveen.
vermoeienis, afmatting, v. harde arbeid, m. *-, bw.
Turbid, (tur'-bid), bei., *-I,Y, bijw. 1. troebel, modderig;
verontrusten, plagen, beangstigen. *-, ow. 1. zich onge2. onrustig. *-NESS, S. 1. (het) troebele, modderige; 2.
rust maken; 2. zich afwerken, - afsloven. * - ED, (-moj id'),
onrust, v.
in.
dw. bn. verontrust, geplaagd; afgewerkt.
s.
dwarrelwind,
bil'-jun)
Turbillion, (turTurbin, (tur'-bil(, s. hoornmossel, v. * -ATE, ('-et), Turn, (turn), s. 1. draai, slag, m. wending, wenteling, v.;
*- ATED, ('-e-tid ), bn. tolvormig(ook van planten),spiraal- to go a hundred -s in a minute, honderd wendingen
(slagen) in de minuut doen; the meat is done to a -, het
vormig; - bones, (ontl.) spiraalbeenderen. * -ATION,
vleesch is goed gaar; it rests upon the - of a die, het
(-e'-sjun), s. dwarreling, wenteling, v.
hangt van één worp der dobbelsteenen af; (fig. ► het hangt
Turbinite, (tur'-bin-ajt), *...BITE, ('-bajt), S. versteende
aan een draadje; it is upon the - of twelve, het is op
spiraalschelp, v.
slag van twaalven; 2. bocht, v., hoek; 3. toer, m. kleine
Turbit, (tur'-bit), 5.1. kortbekkige duif; 2. tarbot (visch), v.
wandeling, v. gang, stap, ra.; 4. rondreis, ronde; 5. ver Turbith, s. 1. (plant.) turbiet, m.; 2. (scheik.) kwikandering, v. keer, m. omkeering;(zeev.)kentering(van het
zilveroxyd, o. *_sIINERAL, s. kwikzilver-hoornerts, o.
getij), v.; at every -, iederen keer, telkens; 6. ommekeer,
-ROOT, S. turbietwortel (Oostind. purgeerwortel ► , m.
m. verandering; wederwaardigheid; 7. beurt, v.; by -s,
Turbot, (tur'-but , s. tarbot (visch), v. * -KETTLE, S.
in --s, beurtelings, bij beurten; to take -s to watch. beurt
vischketel. m.
om beurt waken; each one in his -, ieder op zijne beurt;
Tu rbulenee, (tur'-bjoe-lens), *..,ENcy, s. (ies), 1. onstuienigheid, drift; 2. wanorde; 3. onleerzaamheid; 4. gisting, % 8. neiging, v. aanleg, smaak, m.; yes have no - for
politics, gij hebt geen aanleg voor de politiek; scientific
V. *...ENT, ('-lent), be., -LY, bijw. 1. onstuimig, driftig;
2. wanordelijk; 3. onleerzaam; 4. gistend, bedwelmend. ! -, wetenschappelijke aanleg; to be of a quiet -, een bedaard gemoed bezitten; 9. vorm, omtrek, m.; to give a Turcism, (tiir'-sism),s. Turksch geloof, mahometisme, o.
islam, m. *...COnIANI, (-ko- mee' - ni -e), s. (aardr.) Turko- i to, een vorm geven aan; (fig.) uitleggen, toepassen; 10.
m.
mv.
Turkoaanzien, o. zijde, v.; to take another-, een ander aanzien
manië (Azië). *...coslANS, (-'ko- mens),
verkrijgen; 11. keer, loop, gang, m.; to take afavorable -,
mannen (volksstam), m. mv.
een gunstigen keer nemen; I gave the circumstance such a Turd, (turd), s. vuilnis, v. drek, m. * -INESS, S. gmv.
as, ik stelde de zaak zoodanig voor dat; 12. gelegenheid,
(het) vuile, morsige. *-Y, bn. 1. vuil, morsig; 2. (fig.)
kans, v. voordeel. o.; to have a fair -, schoone -. veel
gemeen, grof.
kans hebben; 13. slag, schok. m.; it gave me such a -, het
Tureen, (tjoe-rien'), s. terrine, soepkom, v.
Turf, (turf), s. 1. zode, v. grasperk, o.; 2. turf, v. veen, baarde mij zooveel angst; this event gave - to all my after
fortunes, deze gebeurtenis was een slag voor al mijne
o.; to cut -, turf steken; 3. runkoek, m.; 4. terrein (der
verdere verwachtingen; 14. dienst, m.; to serve a -, dienst
wedrennen'), o. circus, m.; wel known on the -, wel
bewijzen; one good - deserves another, (spr.) de Bene dienst
bekend bij de (paarden-)wedrennen; 5. wedren,m. 5 -CLAD,
is den anderen waard; 15. lust, smaak, zin, in. plan, o.;
*-COVERED, bn. met gras -, met zoden bedekt. *--DRAIN,
this cannot serve your -, dit kan uw plan niet dienen;
S. greppel (in veenderijen), v. * -HEDGE, s. begraasde
16. (zeev.) slag, elleboog, m.; cross-, kruisslag; single -.
omheining (hegge),. v. *-HOusK ; S. hut -, v. huis van
enkele slag; to hold on with a -, een slab nemen en hou zoden, o. * -IRON, *-KNIFE S. zedensteker (mes), m.
den; 17. (zeev.) wind, m. bries, v ; 18. (muz.) dubbelslag
5 -Moss, S. 1. veengrond; 2. moerassige grond, m. * -PIT,
(in de maat), m.; 19. draaibank; 20.-(red.) zin - schikking,
s. veen -, turfkuil, m. * -SPADE, S. turfspade, v.
v.; 21. keerweêr, slop, o. blinde steeg, v.; 22. dwaalweg,
Turf, (turf), bw. met zoden bedekken, begrazen. *-ED,.
doolhof, in.; 23. trede, sport, v. *-BACK, In. lafaard, in.
dw. bn. begraasd. *-EN, ('-un), bn. van zoden; zoden....
*-BEacH, S. 1. draaibank; 2. draaiende -, cylindertafel,
-INEss, s. 1. veenrijkheid; 2. weelderigheid van gras, v.
- BRIDGE, s. draaibrug, v. *-BROACH, s. draaispit,
v.
* -I\ G, dw. bn. begrazend. -. s. (het) begrazen. *-Y,
o. * -COAT, S. 1. afvallige; 2. overlooper; 3. (fig.) weerbn. 1. grasrijk; 2. veenrijk; 3. zode -, grasachtig; 4. veen - ;
haan,
In. *-COCK, m. kraandraaier (bij waterwerken);
!
achtig.
bronnenmeester, m. -, s. weerhaan, M. *-DOwa-BOOTS,
Turgent, (tur'-djent), *...GID, ('-djid), bn. 1. gezwollen;
2. (fig.) opgeblazen. *...GESCENCE, (djes'-ens)....cY, *...GID- : S. env. laarzen met afgeloopen hakken, v. mv. *-KEÏ, m.
cipiersknecht, portier, m. *- OUT, S. 1. zie STRIKE, S.;
ITY, (-djid'- i -ti), * ...GIDNESS, (-djid'-nes), s. gmv. 1. zwel2. (gem.) rijtuig en paarden, équipage, eigen rijtuig; 3.
ling, v. gezwel, o.; 2. (fig.) gezwollenheid, v. bombast, 1
(fig.) opschik, tool, uithaal, m.; 4. (SpoOrw.) wijkpad, o.
M. * ...GESCENT, (-djes' -ent), bn. Zie TURGENT.
laaden losplaats, v. *-OVER, s. dasstrookje, o.
o.
Turijn
(Italië),
Turin, (hoe'-rin), s. (aardr.)
Turioniferous, (tjoe-ri-o-nif'-ur-us), bn. (plant.) scheu- Turnpike, (turn'-pajk), s. 1. draaiboom, m. tourniquet, o.;
2. tol -, slagboom; 3. vest.; Friesche ruiter, m.; - charges,
ten-. lotenschietend.
- money, -s, wegtol, chausséegeld. * -ENGINEERING, S.
Turk, (turk), m. 1. Turk; 2. (het) Turksch (taal). *-'s
bouw van bruggen, m. 5 -GATE, s. slagboom; passage
CAP, S. (plant.) Turksche lelie, v. *-'S HEAD, S. meloen(op spoorwegen ► , m. v. * --KEEPER, *- SIAN, nl. tolgaardistel,
v. * -'S TURBAN, S. (plant.) soort ranonkel, v.
der, nl. *-ROAD. s. groote weg, hoerenweg, m. chaussée,v.
Turkey, (tur'-ki). S. 1. (aardr.) Turkije, o.; 2. kalkoen,
m. *-. bn. Turksch. *-BUZZARD, S. Braziliaansche gier, Turnplate, (turn'- pleet), 5 ...R AIL, s. draaischijf, v. *...ROAD,
s. weg met tollen, m. *...sca w, S. schroefsleutel. m.
In. *-CARPET, s. Turksch -, Smirnasch tapijt, o. *-cocK,
m. kalkoensche haan, m. *-COFFEE, S. moka- koffie, v. ...s RVING, s. eigenbelang, o. belangzucht, v. *...sicK, bn.
duizelig. * ...SOL, s. (plant. 1. zonnebloem, v.; 2. schor * -CORN, S. Turksch koren (maïs), 0. * -COTTON-YARN, S.
pioenkruid; 3. lakmoes, o. *...SPIT, s. 1. braadspit, o.;
Turksch (echt rood geverfd) garen, o. *-CUCUMBER, S.
2. (oudt.) soort dashond (het braadspit draaiend), m.
Turksche -. slangvormige komkommer, m. *-EARTH, S.
*...S'.TILE, s. draaiboom M.*...STONE, s. steendraaier
Turksche (Lemnische) aarde, v. * -FEATHER, S. (plant.)
(zek. vogel), m. 5 ...TABLE. S. draaischijf, V. * ...TRUST,
*wilde vijgeboom,m.GRASS,
pauwen kruid,0.FIGS,s.mv.
* -m. dijkstoel, m. heemraadschap, o. *...LP, s. (kaarts.)
S. (soort) draden of snaren van haai - ingewanden (tot
troefbad, o. -, bn. 1. plooiend, vouwend; a - bedstead;
hengelsnoeren), m. v. mv. *_HEN, s. kalkoensche hen,
beddekast; 2. opgestulpt; a - nose, een wipneus; 3. (fig.)
v. *-LEATHER, S.marokijn(leder), o. * -MERCIIANT, S.
minachtend.
handelaar op de Levant, m. *-MILLET, s. Turksche gierst,
(turn), bw. 1. keeren, wenden, draaien, omkeeren,
Turn,
-oILSTONa:,
S.
oliem.
*
eik,
Turksche
-0AKTREE,
S.
v. *
omdraaien; to - the hands of a watch, de wijzers van
(slijp)steen, m. * -PIGEON, S. Turksche duif, v. *-POULT,
een horloge draaien; to - the head, het hoofd wenden;
s. jonge kalkoen, m.
to - the back upon one, iem. den rug toekeeren; to Turkish, (turk' -isj), bn., *-I.Y, bijw. Turksch, op zijn
the comes-, den hoek omslaan; to - a diiczelty, een moeieTurksch.

TU.
lijkheid ontwijken, - omgaan; to be -ed of fifty, over
de vijftig (jaar oud) zijn; he was just -ed sixty. hij had pas
zijn zestigste jaar bereikt; he can - his hand to anything,
hij is voor (tot) alles geschikt; to - tail, rechtsom-keert
maken, uitsnijden; to - out of doors. de deur -, het huis
uitzetten; to -- loose, verlaten, blootgeven; 2. keeren
(een kleedingstuk); 3. uithalen (de zakken); 4. omleggen
(eene kaart); 5. draaien (op de draaibank); 6. wendend ver
to - a pirouette, een pirouette maken, - snijden;-richten;
to - a summerset, voorovertuimelen; 7. veranderen,
omverwerpen; the tables are -ed, (fig.) de hekken zijn
verhangen; to - the tables upon, (spr.) met gelijke munt
betalen; 8. doen overhellen (de schaal, ook fig.); 9. to - into,
hervormen, herleiden (tot), veranderen, herscheppen (in);
he is -ed gamester, hij is een speler geworden; 10. to - into,
vertalen, overbrengen; 11. veranderen (van); 12. doen ver
overdragen (van); 14. misselijk maken;-ander;13.(fig)
15. verontrusten; 16. doen draaien, op hol brengen ihet
hoofd); 17. zuur maken, schiften (melk enz.); 18. to - into
trekken (uit), doen strekken (tot); doen uitloopen (op);
to - thé occasion to account, van de gelegenheid partij
trekken; 19. to -from, afwenden, afbrengen (van); 20.
to - on, upon, richten (naar); zich bezighouden; 21.
to - for, gereedmaken (voor, tot); (landb.) omspitten,
omploegen; 22. (drukk.) blokkeeren; 23. verdienen; to an honest penny, fatsoenlijk zijnen kost verdienen; 24.(kh.)
omzetten (kapitaal); 25. (met bijwoorden) , to - about,
omdraaien, omwenden; laten gaan (door liet hoofd); to
- adrift, in het wild -, dooreenwerpen; to - aside from),
ter zijde zetten, verwijderen (van); to -- away, verjagen,
wegjagen; ontslaan, bedanken; afwenden (een ongeluk);
to -- back, naar achteren keeren, - wenden; terugvoeren,
afstooten, - drijven; terugbrengen (in zijnen vorigen staat);
teruggeven, - zenden; (drukk.) uit den vorm nemen; to back again, weder overbrengen; to - down, naar bene
afvoeren, - brengen, omwerpen, omkeeren; plooien,-den,
vouwen (eerre bladzijde enz.); afslaan, afstrijken; to forth, uitzetten, verjagen; to - in, naar binnen keeren,
- voeren, - vouwen; to - off, afzien van, opgeven; ontwijken (een antwoord); maken, bewerken; ophangen, opknoopen (iem.); toe- dichtdraaien, afsluiten (eend kraan);
verwijderen; afleiden; to - of thoughts from, de gedachten afkeeren van; zie turn (away) ; to - on, opendraaien
(eene kraan enz.); ontlasten (uit eerie pijp); to -- out,
naar buiten keeren, - wenden; verjagen; ontzetten; bedanken; uit -, in het veld brengen (vee); vlaken (tot); (jag.)
opjagen; to - over, omslaan (een blad enz.); to - over
a new leaf, (spr.) van gedrag veranderen; to - over, onderstboven keeren; overgeven, toezenden; doorbladeren
(een boek); overdenken, bepeinzen, overwegen.; (zeev.)
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begeven; to - away, zich afkeeren; zich verwijderen;
heengaan; to - back, zich omkeeren; terugkeeren; to down, achteroverbuigen, - bukken; to - in, binnenwaarts
keeren, - buigen; zich intrekken; krimpen; den intrek
nemen; stilhouden; te bed gaan; - in! (zeev.) naar de
kooien ! (met in voorzetsel), to - in the wind, (zeev.) uitwaaien; to - off, zich afwenden (van den weg); een
omweg maken; to - out, naar buiten keerera; afwijken;
omkeeren; uitgaan; uitkomen; (mil.) in het geweer komen;
opstaan; opgaan; afloopen (goed, slecht); blijken; gebeuren; worden; verschijnen, voor den dag komen als; to ^ out right, terecht komen (fig.); - out! (zeev.) kooien
j weg! to - over, omtuimelen; overloopen; omslaan (bladen); to - round (to), zich omkeeren naar; draaien;
wentelen; to - short, zich eensklaps omkeeren; to - up,
naar boven keergin, wentelen; uitsteken (boven); staan
(tegen); opgestroopt zitten; boven komen; (kaartsp.) troef
worden; eindelijk worden; blijken te zijn; geschieden,
gebeuren; zich voordoen; zich bevinden; naar huis kc,men; to - upside down, onderstboven vallen. *-ED,
(turd), dw. bn. gekeerd onz.; zie TURN, bw. en ow.
Turnament , (curls'- ment) , s. tornooi, steekspel, o.

Turnep, zie TURS II'.
Turner, (turn'-ur), s. 1. draaier, m.; 2. gewone duif; 3.
(ontl.) draaiende (scheenbeen)spier, v. 5 -v, ('-c-ri), s.
1. (liet) kunstdraaien; 2. draaiwerk, o. draaiersarbeid, m.
Turning, (turn'-ing), dw. bn keerend enz. *-, s. 1. (het)
keeren enz.; zie TURN, bw. en ow.; 2. (zeev.) kentering
(van liet getij) ; 3. kunstdraaierij, v.; 4. - in, tehuiskomst; - up, wederstand, m. verzet, o.; 5. hoek (van
Bene straat), m.; i. afwijking, v. 5 -cHISEL,s.draaibeitel,
m. *-,toin^ T, s. (ontl.) wervelbeen, 0. 5 -LAT]iE, s. draai
-bank,v.
1'-CCRTER, s. (stoomw.) draaicenter, o.
s. 1. draaierij; 2. duizeligheid, v . * -PLATFORM, zie

TURNPLATIt. *-LOIN T, s. keerpunt, o. 5 -sAsv, s. draai zaag, V. -5TAFI, s. draaistok, m. 5 -TABLE, s. 1.
draaischijf; 2. draaiende tafel (zek. volksbijgeloof), v.
5 -TOOLS, s. mv. draaiers - gereedschap, 0. *-i 'OOL-LEvER,
s. (stoomw.) draaibeitelheclit, o.
Turnip, (tur'-nip), s. raap, v. knol, m. 5 -CABBAGE, S.
koolraap, v.; turnip rooted cabbage, koolraap onder de aarde;
turnip rooted celery, knolselderij. *-FLY, s. aardvloo, v.
i
*-RADISIC, s. ramenas, v. *- scoor, s. raapsteker
(werkt.), m. *-S ED, s. raapzaad, o . 5 -SIIAP ED, bn. raap -,
knolvormig. *-SIIEr,L, S. knolschelp, v.
Turniquet, zie TOURNIQUE T.
Turpentine, (tur'-pin-tajn), s. terpentijn, v.: essence of
-, terpentijn-geest; oil of -, terpentijn-olie. *-TREE, S.

terpentijn -boom, m.
Turpentiny, (tur'-pin-tajn -i), bn. van terpentijn, niet

overschepen; to - over and over, to - again, koeren en
terpentijn vermengd.
wenden; to - round, (doen) ronddraaien, wenden; to - Turpeth, (tur'- pette), zie TURnITii.
up, naar boven keergin, - wenden; doen opstaan, - opgaan; Turpitude, (tur'-pi-tjoed), s. 1. verdorvenheid; 2. laagopslaan (de gogen enz.); ophalen, optrekken (den neus);
heid, v.
omslaan (eenti kaart); omploegen (den grond); (zeev.) Turquoise, (tur'-koojz), s. turkoois (edele steen), m.
doen opkomen (het volk); to - upside down, onderstboven

Turr, (tur), ow. (w. g.) kirren (van vogels).
Turrel, (tur'-il), s. 1. (kuip.) bodemtrekker (werkt.), m.;
trekschroef, -boor, v.
de hielen wenden; my head -s, mijn hoofd draait rond; Turret, (tur'-it), S. torentje, 0. *-ED, ('-ret-id), bn. 1.
to - round the corner, om den hoek draaien; 2. zich keetorenvormig: 2. getorend, van torens voorzien. *_ P U F .
ren, zich omkeeren; to - short upon one, zich plotseling
BALL, s. (plant.) valscho paddenstoel, m.
naar iemand keeren; iem. het hoofd bieden; 3. uitvaren Turtle, (tur' -tul), s. 1. tortel(duif), m. v.; sea -, zeeduif, v.;
(tegen); the stomach -s against them, de maag werpt ze
2. (eetbare) schildpad; zie S ORTOISE . 5 -DOVE, S. torteluit (de spijzen enz.); 4. terugkeeren, komen, naderen;
duif, v. 5 -511ELL, s. schildpad-schaal, v. -rug, m. '-SOUP,
keeren.

Turn, (turn), ow. 1. draaien, keeren; to - on one's heels,

to upon - one's way, zijnen weg vervolgen; to - into,
binnentreden; to -- out of, verlaten (eene straat enz.);
verrijzen (uit); to - from,.zich afkeeren (van); to - from
contemplating, ophouden te beschouwen; 5. gekeerd worden; what -s? wat is troef ? 6. zich zetten (aan); zich begeven 1 aan); zich wenden (tot); 7. zijne toevlucht nemen
(tot); to - for relief to, verlichting -, hulp zoeken bij;
8. krimpen; 9. to - on, upon, betreffen; 10. afhangen; 11.
zich verwijderen (van zijnen weg); 12. veranderen (in);
overgaan (tot); 13. worden: to - pale, bleek worden, 14.
terugkomen (tot); zich verbeteren; 15. zuur worden,
schiften; 16. duizelig worden; 17. uitdraaien, -loopen
(op) ; to - to great account, zeer voordeelig uitkomen; 19.
to - upon, terugvallen, - springen (op); 20. (zeev.) kenteren; draaien; to - to windward, bij den wind knijpen;
21. (met bijwoorden), to - about, zich omkeeren; zich
heen en weder bewegen, ronddraaien; to - again, zich
weder omkeeren; weder worden; to - "side, zich ter zijde

s. schildpadsoep, v.; mock -, soep van kalfsbeenderen..

*-TwI5 E, S. (zeev.) driedraadsgaren, o.
Tuscan, (tus'-kun), bn. Toskaansch, *-, m. v. Toskaner,
m. Toskaansche (vrouw). *-, s. 1. (het) Toskaansch
(taal); 2. Toskaansche bouworde, v.
Tus; any, (tus'-ke-ni). s. Toskanen (Italië), o.
Tush, (tusj ), tw. foei ! ; hei daar ! *-, s. (w. g.) tand,
m. *-, ow. roepen; do not - and pshaw so loudly, roep
zoo hard niet foei en ba!
Tusk, (tusk), S. 1. slagtand; 2. klauw, nagel, m.; 3. kerf;
4. (timm.) invoeging, inlating, v.; 5. dorsch (zek. visch),

m. i' -. ow. knarsetanden (als een beer). *-ED, (tusk'-d),
dw. geknarsetand. -, 5 -y, bn. 1. (met slagtanden -, met
klauwen gewapend; 2. (wap.) geklauwd.

Tussel, Tussle, (tus'-ul), s. worsteling, v. gevecht, o.
kloppartij, v. *-. bw. (w. g.) plooien, vouwen.
Tussock, (tus' -sok), s. bundel (gras, riet), m.
Tut, (tut), tw. foei ! weg ! stil ! *-, s. (wap.) rijksappel,
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ni. * _MOUTHED, bn. pruilend, met minachtender trek
van den mond . - BARGAIN, S . (kh.) aanneming -, v. koop

Twentieth, (toeën-tieth), ba. twintigste; the -- of June,
den twintigsten Juni. *-, s. twintigste (gedeelte), o.
Twenty, (toeën-ti), bn. en telw. twintig; she is -, zij
twintig (jaar oud ) ; at any hour in the four and -, ieder
uur van den daag. *-, s. twintig, v.; a sheet of twenties,
(drukk.) twintig-formaat; a sheet of - fours (vicesimoquarto), 24mo, vierentwintig - formaat. *-F OLD, bn. twintigvoudig, -maal.
Twibil, (toeaj' -bil), s. 1. hellebaard, m.; 2. breekijzer,
dubbel houweel, o.; small -, houweeltje. *-LED, ('-bild),
bn. roet een hellebaard gewapend.
Twice (toëajs), bw. 1. tweemaal; 2. dubbel, tweevoudig.
*-BVRN, on. tweemaal geboren, herboren . * -DEAD,
bn. (smed.) met dubbel slot . * -DIVIDE D, bn. (plant.)
tweespletig, v . * -DOUBLE, bn. (rek.) dubbeitweetallig,
viertallig. *-e oLD , bn. tweevoudig. *-LAID, bn. (zeev.)
dubbel opgeslagen (touw) . * -TOLD , bn. 1. tweemaal
verhaald, herhaald; 2. (Shak.) afgezaagd, vervelend.

voetstoots, M.

Tutelage, (tjoi' -te- leds), s. 1. voogdijschap; 2. minderjarigheid; 3. bescherming, hoede, v.
Tutelar, (tjoe'-ti-lur), *-Y, ('-le- ei), bn. beschermend,
hoedend; - angel, beschermengel.
Tutenag, (tjoe'-ten-egh), s. 1. (delfst.) zink; 2. Chineesch
koper, o.
`Tutor, (tjoe'-tur), m. onderwijzer, leeraar (inz. in huis);
2. lector; 3. opziener; 4. (recht.) voogd; 5. hofmeester, m.
*-, bw. 1. onderrichten, leeren; 2. beheerschen, bemeesteren; 3. bestraffen, beknorren; de les lezen aan . 5 -AGE,
('- te -ridsj), s. 1. onderwijzersambt, o.; 2. voodijschap;
3. terechtwijzing, v.; 4. op-, toezicht, o. leiding, v. *-ED,

('-turd), dw. bn. onderricht enz.; zie TUTOR, bw. -Ess, .
('- te -res), - S. 1. onderwijzeres; 2. voogdes, v. *- IAL,
leerend; 2. tot den voogd
to'-ri- ui). bn. 1. onderwijzend , leerend;
to-rin
ING
dw. bn . Twidle,
.
ehoorend• 3. meesterachtig

b

onderrichtend enz. -,s. (het) onderrichten enz.; zie TUTOa.
*- SHIP, s. leeraarsambt, 0. ; Zie TUTORAGE .

(toe d -1) Zie TWEEDLE.

aJ

Twier, (toe jr), s. (stoomw.) blaas -. windpijp, v.

j Twifallow, (toeiij- fel -o), bw. (landb.) ten tweeden male

omploegen. *-ED,('- fel -ood), dw. bn. omgeploegd. * -ING,
Tutrix, (tjoe'-triks), v. voogdes, v.
I ('.o-ing), dw. bn. omploegend. -, s. (het) tweemaal
Tutsan, (tut'-sun), s. (plant.) koenraadskraid, o.
Tutti, (tut' -i), S. (muz.) allen te zamen! koor! ^ , omploegen.
'l utty,(tut' -i), s. 1. zink -oryd, o. zinkkalk, v.; 2, ruiker,m. Twig, (toeigh), s. 1, twijg, v. takje, teentje, o.; time -,
lijmroede; 2. garde, v. kloppertje, o . * -GEN, ('-ghun),
Tuyere, (tjoe' flier), s. blaasbalgpijp, v.
bn. van twijgen gemaakt . * -GY, (' -i), bn. vol twijgen.
Tuz, (tuz), *-zY, (' -i), S. 1. haarlok, -bos; 2. ruiker, m.
5 -Y, (twee), teles. twee. * -- THREÉ, bn. een
';
weinig.
Twaddle, (toeöd'-ul), S. gebabbel, gezwets, gekakel, o.
*-, ow. babbelen, zwetsen, kakelen, raaskallen. *-D, ^.
-R, ('lur), v. babbelaar,
('-uld), dw. gebabbeld. *in.
kakelaar, -ster; 2. raaskaller, -ster, m. v. *...ING, ('-odling), des. be. babbelend enz. -, s. (het) babbelen enz. l
li
Twaddy, (toeöd' -i), s. ijdel gesnap, o. ijdele klap, m.
Twain, (toeëen), s. paar, o. *-, bn. en telw. twee; an hour
or -. een uur of twee, een paar uren; in -, in tweeën..
Twaite, (toeéet), S. 1. (iandb.) ontgonnen bosch, o.; 2.

*
Twa,..-E,

-wniP, s. teener stokje, zweepje, o.
Twig, (toeïgh), bw. 1. op lijmroeden vangen; 2. (fig.) door
list betrappen; 3. (gem.) in het oog houden. * -GING,
('-ghing), dw. bn. op lijmroeden vangend enz. -, s.
(het) vangen op lijmroeden enz.
Twilight, (toeij'- lajt), s. 1. schemering, v.; by -, in de
schemering, tusschen licht en donker; 2. halfdonker, o.;
3. (fig.) dageraad, m. *-, bn. schemerend, schemer...
Twill, (toeïl), (vork. it will), het zal, het wil.
Twill, (toeïl), s. 1. gekeperde stof, v.; 2. spoel, haspel, m.
*-, bw. 1. koperen; 2. plooien; 3. zie QUILL, bw . *- ED,

(twilt), dw. bn. gekeperd, geplooid.
(soort) elft (visch), v.
Twal, *-L, (tolel), telw. twaalf; - pennieworth, eene ge- 1 Twilt, (topïlt), s. zie QUILT.
ringe hoeveelheid.
1 Twin, (toeïn), m. v. tweeling(broeder, zuster); the Siamese
-s,de Siameesche tweelingen(twee broeders aan elkander
Twang, (toeing), s. 1. kreet, m. scherp geluid; 2. neus geluid, o. - klank; 3. tongval, in.; 4. voosheid, verscllaald- gegroeid); the -s, (stern.) de Tweelingen. *-, bn. (plant.)
bij paren,paarsgewijze gegro©id,dubbel. -BO AT,s.dubbele
heid, v. 5 -, tw. klip! klap! pang; °-, ow. hard doen klipken, - dreunen. *-, ow. 1. schreeuwen; 2. klinken, drew- boot, v. *-BORN, bn, van een tweeling, tegelijk geboren.
*_BROTHER, m. tweelingbroeder, ni . * --LIKENESS, S . gully.
nen, schallen . * -ING, dw, bn. klinkend enz. -, s. (het) i

volkomene gelijkenis. v. 5 -SISTER , v. tweelingzuster, v.
klinken enz.; zie TWANG, bw. on ow.
Twangle, (toeëng'-ul), TWANK, (toeënk), zie TWANG, ow. Twin, (toeïn), ow. I. als tweeling -, tegelijk geboren worden;2.tweelingen baren;3. zich scheiden. *---,bw. scheiden.
Twankee, (toeën' -kie), s. twankee (soort groene thee), v.
Twine, (toelijn), s. 1. bindgaren; 2. nettenkoord; 3. snoer,
Twas, (tools), (vork. it was), het was.
1 o.; 4. pikdraad, in.; 5. (zeev.) garen, o.; sewing -, sail -,
Twatehel, (toeót'-sjil), s. regen -, peurworm, m.
zeilgaren; certridge -, kardeesgaren; wipping -, takel Twattle, (toet' -ul, ow . Zie TWADDLE enz . *-BASKET,*-R, ,
garen; 6. omwindsel, o. krans, m ; 7. omhelzing, om.ar('-lur), In.v. babbelaar,snapper, -ster, m. v. babbelkous, v.
Tweag, (toeïegh), TWEAK, (toeïek), s. verdriet, hartzeer, i ming; 8. slingering, v.; sn uky -, slangen - kronkeling; 9.
(bk.) strik -, krulwerk, o.
o. *-, bw. knijpen, rukken, trekken.
Tweedle, (toeïed'-ul), buy. 1. licht -, los behandelen, spe- Twine, (toeiijn), bw. 1. draaien; 2. vlechten, weven; 3.
omgorden, omkransen; 4. omwikkelen, slaan (om); 5. (fig.)
len met; 2. krassen op (de viool, enz.); 3. (fig.) verleiden,
omvleehten, omarmen; 6. verbinden, vereenigen. *-, ow.
verlokken. * -DUR, ('-dum) , * -DEE, ('-die), s. turlutu, m.
1. zich slingeren (om); 2. (fig.) zich vereenigen. *-D,
Tweel, (toen), bw. (kh.) gekeperd lijnwaad, o.
(toeajnd'), des. bn. gevlochten enz.; Zie TWINE, bw.
Tween, (tooïen), vz. zie BETWEEN. *--DECK, s. (zeev.)
1 Twinge, (toeïudsj), s. 1. knijping, drukking, v.; togive a
tusschendek, o.
-, (iem.) knijpen; 2. steking, pijn, v.; a - of the gout,
Tweer, (toelel), s. blaaspijp -gat (in een smeltoven), o.
een steek van de jicht; 3. trekking; 4. (fig.) wroeging; 5.
Tweeze, (toeïez), s. foedraal, o. koker, m.
kwelling, foltering; 6. samentrekking, v.; his features
Tweezer , (toeïe'-zur), s. 1. tangetje, o.; 2. (kapp.) haar 0.
foedraal,
assueued an zc,zeartlily -, zijn wezen nam een boven kruller, m. * -casa, s. haartang
Twelfth, (toeëlfth), bn. twaalfde; the - of Jlay, den i aardsche uitdrukking aan. *-, bw. ow. 1. steken, pijn
twaalfden Mei; Charles the -, Karel de twaalfde. *-, s. ! doen; 2. knijpen, klemmen. *-D, da- . gestoken enz.; zi e
TWINGE, bw. on ow. *... ING, div. bn. stekend enz. -.
twaalfde (gedeelte),o. *-CAKE, s. Driekoningen-koek, m.
s. (het) steken enz.; zie TWINGE, bes. en ow.
-brood, o. 5 -DAY, s. Driekoningen-dag, m. 5 -NIGHT , S.
Driekoningen - avond, M. * -TIDE, s. Driekoningen-feest I Twining, (toerijn' -ing), dw. bn. vlechtend enz. *-, s.
(het) vlechten .)nz.; zie T WINE.
(twaalfde dag na Nieuwjaar), o.
í Twink, (toeïnk), * -LE, (toeïnk'-ul), s. 1. (oog)wenk,
Twelfthly, (toeëlfth' -li), bijw. ten twaalfde.
blik, m.; 2. oogenblik, o.
Twelve, (toeëlv), be. en telw. twaalf; he is -, hij is
twaalf jaar oud. *-, s. 1. twaalf(getal), v.; a - book in 1, Twinkle, (toëink-'ul), ow. 1. fonkelen, flikkeren; 2. blinken, blikken, blikkeren (van de oogen). 5 -D,('-uld),dw.ge-s, (drukk.) een boek in duodecimo (12 no); a sheet of
flikkerd enz.; Zie TWINKLE. * ...ING, dw. bn. flikkerend enz.
-s, duodecimo- formaat; 2. (spel) dubbel zes, v. *-HEAD.
-, s. (het) flikkeren enz.; Zie TWINKLE, ow. en TWINK, s.
ED, bn. (kh.) twaalfkoppig (van vlas). *- risN, s. (recht.)
gezworenen, m. mv. jury, v. *-MONTH, s. jaar, o.; thin Twinling, (toeïn'-ling), s. tweelinglam, o.
day - , heden over eenjaar . -PENCE, S . (Engelsche) schel- Twinned, (toeïnd), des. bn. tweelingen gebaard. *-, bn.
1. gelijktijdig geboren; 2. (fig.) gepaard (ook plant.);
ling, in . * -PENNY , bn. een (Engelsche) schelling waard.
vereenigd. 5 .. NER, (toeïn'-ur), m. v. moeder -, vader van
*-scoRE, bn. twaalfmaal twintig, tweehonderdveertig,
tweelingen, m. v.
vier schok.
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Twinter, (toeïn'-tur), s. dier dat twee winters oud is, o.
Twire, (toeäjr), ow. fladderen.
Twirl, (toeurl), s. 1. wenteling, draaiing; give it a -,
geef het een draai, draai het om; 2. pirouette (dans); 3.
haspeling; v.; 4. kringloop; 5. (fig.) maalstroom, m. *-,
bw. 1. omdraaien, -wentelen; 2. haspelen. *-, ow. 1.
draaien, wentelen; 2. (dansk.) pirouetteeren . * -ED,
(toeürld), dw. bn. omgewenteld enz.; Zie TwIRL, bw . en
ow. *-ING, dw. bn. omwentelend enz. -, S. (het) om- I
wentelen enz.; Zie TWIRL, bw, en ow.

deelig. *-PENCE, (top'-pens), bn. twee (Eng.) stuivers.
* --PENNY, bn. twee (Eng.) stuivers kostend, - waard; chick, kleine pluvier van St,-Domingo (vogel); - post,
Londensche stadspost. *-PETALED, bn. met twee bloembladen. * -POILED, bn . tweeharig (met twee soorten haar)..
*-PRANGED FORK, s. tweetandige vork, v. *-ROWED, bn.
twee-rijig . * -SEEDRD, bn. tweezadig . 5 -SHAPED, bn.
tweelijvig . * -TIPPED, bn. (plant.) tweelippig.* -TONGUED,.
bn. 1. tweetongig; 2. (fig.) dubbelhartig, valsen. *_ V A L

losgedraaid koord; 3. draadzijde; 4. lus, lis; 5. (zeev.) i
streng, v.; 6. (zeev.) slag van touwwerk, m.; 7. (stoomw.) !
bocht, v.; 8. (het) twijnen (van zijde); after-, tweede
twijning; 9. (fig.) (gem.) eetlust, m.; 10. verstuiking; 11.
trekking, v.: schok, m.; 12. (fig.) spaak in het wiel, v.
oponthoud, o.; 13. omweg, m. bocht (in Bene straat); 14. !
wringing (der ledematen), v.; 15. (het) platte van de dij;
16. rol, karotte(tabak); 17. (bk.) ribbing, v. dwarsbalk,
m.; 18. gestrengeld broodje; 19. vlechtwerk, o. *-HOLES,

met twee wegen, v. * -WINGED, bn. tweevleugelig.
Twoply, (toe'-plaj), bn. dubbelkantig, van twee dikten
(als laken enz.).
Twould, (twoeld'), (vork. it would), het zou.
Tyburn, (ti'-burn), s. (oudt.) Tyburn (eene gerechtsplaats
te Londen), ni .
Tyehonic, (ti-kon'-ik), bn. tot Tycho Brahé -, of tot
zijn stelsel behoorend, Tychonisch.
Tydeus, (taj'-di-us), s. Tideus (m. n.).
Tye, (taj), s. enz. zie T IE enz. *... ING, dw. bindend enz.

Twist, (toetst), S. 1. koord; 2. koordgaren, o.; counter -,

s. mv. (kleerm.) gebordunrde knoopsgaten,o.mv . * -PAPHR,
s. zek. geel pakpapier (voor garens enz.), 0. *-TOBACCO,
s. gesponnen -, karotten-tabak, m.
Twist, (toetst), bw. 1. vlechten, strengelen; slaan (touw werk); geeren; 2. omdraaien (ook fig.); 3. in flarden j
scheuren; 4. spinnen; 5. vasthechten, -knoopen; 6. wringen, draaien (ook fig.), verwringen; 7. to - into, induwen, indwingen; to - one's self into, zich indringen, insluipen; 8. inwerpen; 9. to - i•ound, omwinden, draaien;
to - one's self round, (dansk.) pirouetteeren; 10. (veearts.)
snijden (hengsten); 11. to - it down apace, met grooten
eetlust eten. *-, ow. 1. zich ineenvlechten, - stres gelen; 2. zich krommen; do not - about, loop toch zoo
krom niet; 3. insluipen. *-ED, ('-id), dw. bn. gevlochten enz. -, bn. - column, (bk.) gedraaide zuil. *-ER, j
('-ur), m. v. vlechter, -ster, m. v. touwslager, m. -, s.
vlecht-, spinmachine, v. 5 -ING, dw. bn. vlechtend
enz. --, S. (het) vlechten enz.;-machine, vlechtmachine.
Twit, (teelt), S. verwijt, o. berisping, V. *-, bw. -for, j
- with, berispen, laken, verwijten.
Twitch, (toeïtsj), s. 1. ruk, m. trekking, v.; 2. schok, 3.
steek, m.; 4. (fig.) wroeging, V. *-GRASS, S. (plant.)
bondsgras, o.
Twitch, (toeïtsj), bw. 1. rukken. trekken; to - of, afrukken; to - up, plotseling aangrijpen; 2. knijpen. *-,
ow. samentrekken, krimpen. 5 -ED, (toeïsjt), dw. bn.
gerukt enz.; zie TWITCH. *-ER, ('-ur), m. v. rukker,
trekker, -ster, m. v. -ERs, ('-ure), mv. wand-, droogschaar, v. 5 - TAG, dw. bn. rukkend enz. -, S. (het)
rukken enz.; zie TWITCH, bw. ow. en s.
1
Twitted, (toeït'-id), dw. bn. berispt enz.; zie TWIT, bw.
Twitter, (toeït'-ur), m. v. berisper, -ster enz.. m. v. *-, s.
1. gekweel, getjilp (van vogels), o.; 2. schrik, ni.; 3. drift,
vervoering, v.; 4. lust, m. *-, ow. 1. kweelen, tjilpen: 2.
grinniken, in het vuistje lachen; 3. haken, verlangen
(naar). 5 -ING, dw. bn. kweelend enz. -, s. (het) kweelen
enz.; Zie TWITTER, OW.
Twitting, (teelt'-ing), dw. bn., *-LT, bijw. berispend ;
enz.; zie TWIT, bw.
Twittle-Twattle, (toeït'-ul-toeót'-ul), s. gebabbel, gekakel, o. *-, ow. babbelen, kakelen.
'Twixt, (toeïkst), zie BETWIXT.
Two, (toe), bn. en telw. twee; - and -, twee aan twee; !
by - and -, by -s, paarsgewijs; in a day or -, in een

VED, bn. tweekleppig . * -WAY-COCK, s. (stoomw.) kraan

s. (het) binden enz.; zie TIE, bw . *- WIG, s. zakjesparuik, v.
Tyke, (tajk), s. 1. hond; 2. rekel, lomperd. m.
Tyler, (taj'-lur), m. 1. deurwachter; 2. suppoost, ns.
Tymbal, (tim'-bul), s. pauk, keteltrom, v.
Tympan, (tim'-pen), s. 1. keteltrom, pauk, V.; zie TY11IPANuM; 3. gespannen perkament; 4. (drukk.) persdekeel, timpaan; 5. (bk.) dakveld, o.; 6. (bk.) nis, v. boog, m.
ruimte, v.; 7. (ontl.) trommelvlies; 8. treedwiel; 9. scheprad; 10. (uurw.) rondsel, o. * -SHEET, S. 1. (drukk.) aftrekblad: 2. insteekblad, o.
Tympanites, (tini-pe-raj' tie), s. (gen.) trom melzucht
-,

(opzwelling van den buik met wind), v. *... PANITIC,

(-pen-it'-ik), -AL, ('-ul), bn. (gen.) trommelzuchtig, tympanitiseh.
Tympanize, (tim'-pen-ajz), ow. trommelen (op de keteltrom). *-, bw. bespannen (met een vel enz.). *-D,
('-ajzd), dw. bn. 1. getrommeld; 2. bespannen. °...ING,
('-ajz-ing), dw. bn. 1. trommelend; 2. bespannend.
Tympanum, (time'-pe-sum), s. 1. (ontl.) trommelholte
(van het oor), v.; 2. (werkt.) rondsel, tympaan, o.; 3. zie
TYMPAN. 5 ... PANY, S. (gen.) trommelzucht, v.
Tyndarus, (tin'-de-rus), m.Tyndarus (Griekech dichter),m.
Tiny, (tin'-i), zie TINY .
Type, (tsjp), s. 1. beeld, voorbeeld, model, o.; 2. modelvorm, grondtrek. typus; 3. stempel, m.; 4. (druk)letter,
v.; to be in -, (drukk.) gezet zijn; 5. (gen.) karakter, o.
*- MENAL , s. (drukk.) letterspijt, v.
Type, (tajp) , Zie TYPIFY .
Typhean, (taj-fi'-un), br. (fab.) Typheïsch, tot den honderdhoofdigen reus Typheus behoorend.
Typhoid, (taj'-fojd), bn. (gen.) typhusachtig, typheus.
Typho, (taj'-fo), m. (fab.) Typhon (reus).
Typhomania, (taj-fo- mee'-nie), s. (gen.) slaapziekte met
tusschenpoozen van ijlhoofdigheid, v.
Typhon, (taj'-fun), m. (Egypt. fab.) geest van het kwaad,m.
Typhoon, (taj'-foes), s. waterhoos, v. typhoon, m.
Typhous, (taj'-fus), bn. (gem.) typheus, door typhus
aangetast; als typhus.
Typhus, (taj'-fus), s. (gem.) typhus, m. rotkoorts, V.
Typie, (tip'-ik), *-AL, ('-u1), bn., *- ALLY, ('-ke-li), bn. 1.
zinnebeeldig, figuurlijk, typisch; 2. (gem.) goedaardig,
regelmatig. * -ALNESS, ('-el-ness), s. (het) zinnebeeldige,
typische.

dag of twee. *-BEDDED, bn. niet twee bedden, twee- Typified, (tip'-i-fajd), dw. bn. zinnebeeldig voorgesteld.
beddig . * -BELLIED, bn. - muscle, (ontl.) dubbelbuikige
°...IFY, ('-i-faj), bn. 1. zinnebeeldig voorstellen; 2. het

spier, V. 5 -CAPSULED, bn. (plant.) tweekapselig. *-CEL- ^ karakter -, den grondtrek vertoonen van. -I-G, dw. bn.
LED, bn. tweetallig, 5 -CIFFT,bn.tweespletig.*-DECKER,
zinnebeeldig voorstellend.
s. (zeev.) tweedekker (schip), m . * -EDGED, bn. twee- , Typocosmy, (tip'-o-kos-mi), s. zie COSMORASIA .
snijdend . 5 - FISTED, bn. tweehandig. * -FLOWERED, bn. Typographer, (taj-pogh'-re-fur), m. (letter-, boek)druk(plant.) tweebloemig. *-FOLD, bn. tweevoudig, dubbel. '
- FORKED, bn. (plant.) gevorkt, gedeeld. * - F RAM SAW,
s. hand-, stootzaag, v. *-IIANDED, ho. 1. tweehandig; I
2. (fig.) fikscli, gespierd, vierkant; a - sword, een zwaar

ker, m. 5 ...GRAPHIC, ( - ghref' - ik), bn. * - AL, (' - ul), bn.,
-ALLY, ('-e-li), bijes. 1. tot de drukkunst behoorend,
typographisch; - art, boekdrukkunst; - error, drukfeil;
2. zinnebeeldig. 5 ... GRAPIIY , (-pogh'-re-fi), S. gmv. 1.

tin. niet twee masten; tweemast... } -.i 'ARTED , tin. twee-

-Az., (' -ulo. },n., *-ALL.Y, ('-e -li), bij w. 1. tiranniseh,

slagzwaard. 5 -HAODLED, bn.met twee hengsels.*-xoRN(letter-, boek)drukkunst, v.; 2. zinnebeeldig -, figuurlijk
ED, bn. tweehoornig. *-IAcHED, bn. van twee duim,
schrift, o. hiiirogliefen, v. mv.
tweeduimig. *-LEAVED, bn. 1. tweebladerig. - bladig; 2. Typolite, (tip'-o-lajt), s. (delfst.) beeldsteen, tipoliet, in.
tweevleugelig; a - book, (boekti.) een foliant. 5 -LEGGED,
(-al'-o-dji). s. gmv. 1. leer der modellen; 2.
5 ...I,OGY,
tin. tweebeenig. *_I IAFD LETTERS, S. niv. (drukk.) titel- der afdrukken; 3. vormleer, v.
letter s, V. mV. -LIPPFD, bn. (plant .) tweelippig . * -L0- Tyran, ,ti j '-run), zie TYRA\T. 5E"- SS, (tir'-en-es),. e.
BED, tin. (plant.) tweelobbig. bicot.yledonisch. 5 -I5ASTED, . tirannische vrouw. tirannes, v. -Nit, (taj -ren'-ik),
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onderdrukkend; 2. wreed, hard. *-N ICALNESS, (ul -nes), s.
onderdrukking, v. (het) tirannische . * -N ICIDE, ('- ni -sajd),
m. 1. tirannenmoord; 2 . - moordar, m . * -NING, (tir'-enning), bn. onderdrukkend. *-NIzE, (tir'-e-najz), ow.
onderdrukken, den tiran spelen, tirannizeeren. -D,

('-najzd),dw.onderdrukt.*-NIzER, ('-er),m. onderdrukker,
kweller, M. * -NIZI:NG, ('-najz-ing), dw. bn. onderdrukkend. * -Nous, ('-us), bn. onderdrukkend. tirannisch.
*_NY, ('-e -ni), s. (ies), 1. dwingeland, onderdrukking,
tirannij; 2. wreedheid; 3. willekeur, v.
Tyrant, (taj'-runt), m. dwingeland, tiran, despoot, m.
*_, S. tiran (vogel), m.

Tyre, (tajr), s. 1. (oude aardr.) Tyrus (Azië), o.; 2. zie
TIRE, s. en ow. *...IAN, ('- i -un), bw; Tyrisch; - of the
die, purperkleurig. -, m. v. Tyriër, Tyrische (vrouw).
Tyro, (taj'-ro), m. 1. nieuweling, beginner; (gein.) groen;
(zeev.) baar, m.
Tyrol, (ti' -rul), s. (aardr.) Tyrol (Oostenrijk), o. °-ESE,
* -IAN, bn. Tyroolsch. -, m.v. Tyroler, Tyroolsche
(vrouw) .
Tyrtaeus, (tir-ti'-us), m. Tyrteus (Grieksch dichter), m.
Tythe, (tajth), zie TITHE .
Tzar, (zaar), m. eiaar, keizer (van Rusland), m.
(-ize' -ne), v. ezarin, keizerin, v.

U.
U, (joe), s. U, 1. (vijfde zelfklinker, eenentwintigste Ulnage, (ul -nidsj), s. zie ALNAGE.
letter van het Engelsche alphabet), v.; 2. U. J. D. (utri- Ulodendron, (joe -lo-den'-drun), s. (plant.) zek. (uitgeusque iitri8 doctor), meester in de beide rechten; ult.,
storven) boomsoort, v. .
(ultimo)
o) laatste ; . K. (united kingdom), vereenigd konink- Ulpian, ( el'-pi-un), m. U 1pianus (een der kerkvaderen), m.
rijk; U. S. (United States), Vereenigde Staten van Noord - Ulster, (ul'-stur), s. Ulster (Ierland), o.
Amerika): u. s. (ubi supra), als boven.
Ulterior, (ul '-ti-ri-ur) , bn. 1. nader, later, verder; 2. aan
Uber,(joe'-bur), s. uier, m. * -ATE, bw. bevruchten. *-ous,
gene zijde gelegen.
('-be -rus), bn. overvloedig, vruchtbaar, rijkelijk. *-TY, Ultimate, (ul-ti'-met), bn. 1. laatste, uiterste; the soul's
('-bur-ti), s. gmv. overvloed, m. vruchtbaarheid, v.
- welfare, het zieleheil, de zaligheid; 2. tot het einde
Ubes(St.-), (5int joe'-bis), s. (aardr.) Setubal, Setuval (Por
behoorend ; eind...; slot... ; the - success, de bepaalde
uitslag, het eind - succes; the - end, het einddoel. t-, s.
-tugal),o.
Ubication, (joe - bi -kee'-sjun) , UBIETY, (joe -baj'- i -ti), s.
zie U LTIM A TUIL. *-LY, bijw. ten laatste, eindelijk, ten
(het) aanwezig zijn. plaatselijke tegenwoordigheid, v.
slotte.
Ubiquarian, (joe - bik -oeëe'-ri-un), bn. *...QUITARY, ('-eel- Ultimatum, (ul-ti- mee' -tum). s. (mv. ultimata), laatste
to-ri), bn., *...QUITOUS, ('-oeï-tus), bn. alomtegenwoordig.
voorstel, o. uite. ste voorwaarde, v. ultimatum. o.
* ...QUIST, (joe'-bi koeïst) , *...QUITARI AN, (- te' -ri-un), m. Ultimity, (ui -tim'- i -ti), s. (-ies), (w. g.) uiterste, slot,
1. (gorig.) voorstander van Christus' alomtegenwoordiglaatst gevolg, o.
heid, ubiquist; 2. Alomtegenwoordige, m. *...QUITY, Ultimo, (u1'-ti-mo), bijw. (kh.) gedurende -, in de vorige
('-oeï-ti), s. gmv. alomtegenwoordigheid, v.
maand. *-, s. laatste dag der maand.
Ultra, (ul'-tre), bn. 1. uiterst, hoogst, ultra; 2. buiten
Ubi supra, (joe'-bi -sjoe'-pre), bij 4v. (recht.) als boven.
nl. ultra„ die verder wil gaan dan zijne-sporig.^`,
tidal, (joe' -dul) . zie ALLODIAL. * --ER, ('-dal-ur), m. (leenr.)
eigene partij m. heethoofd, o. *-isbi, ('-izm), s. gmv.
houder van een vrij erfleen, m.
Udder, (ud'-ur), s. 1. uier; 2. tepel, m. *-r:D, bn. met uiers.
overdrijving, V. ultraïsme, o. * -—MARINE, (-me-non'),
bn. overzeesch. -, s. 1. lazuurblauw, o.; 2. lazuur
Udometer, (joe - dom' - i -tur), s. regenmeter (werkt.), m.
M. * -MONTANE , (-mon'-ten), lm. 1. van gene zijde-sten,
Uds-bud, (sods-bud'), * ...-BUDDIKINS , (-bud'- i -kins),
*.. ._NIGGERS, (-nigh'-urs), tw. drommels! duivelsch!
der bergen; 2. tot het streng katholiek stelsel behoorend,
ultramontaansch. -, In. 1. die aan gene zijde der berUfers, (joe' -furs). s. mv. halfbehouwen dennenhout, o.
Uglily, (ugh'- li-li), bijw. zie UGLY . *...NESS, S. 1.leelijkgen woont; 2. ultramontaan, gestrenge katholiek, m.
heid; 2. (fig.) hatelijkheid, schandelijkheid, v.
* - asoNTANIS\I, ('-izm), s. gmv. stelsel der ultramontanen,
ultrainontanisnle, o. 5 -IIONTANTIST , m. ultramontaan,
Ugly, (ugh' -li), bn. 1. leelijk; he can not look uglier than
m, *-\IUD. D Air E, (-mun'-den), bn. van gene zijde onzer
he is, hij kan niet leelijker zijn dan hij is; to grow -,
leelijk worden; 2. laag, gemeen; - sights, afzichtelijke
wereld -, der werelden.
beelden ° -LOOKING, bn. leelijk uitziend, afzichtelijk.
Ultroneous, (ul-tro' -ni-lts), bn. 1. vrij willig; 2. plotseling.
Ukase, (joe - kees'), s. ukase (Russisch kabinetsbesluit), v. Ululate, (joe' -ljoe-let), bw. brullen, huilen. *...ION, (-lee'Ukraine, (joe' -kreen), s. (aardr.) Ukraine (Rusland), v.
sjun), s. (het) huilen.
Ulan, (joe' -lun), S. (mil .) ulaan, m.
Ulysses, (joe - lis' -is), m. (Gr. gesch.) Ulysses (koning van
Ulcer, (ul' -sur), s. 1. zweer, v.; 2. kanker, m. *-ATE,
Ithaka).
('-se-ret), ow. 1. zweren; 2. (fig.) inkankeren. -D, ('-et-id), Umbel, (um' -bel). s. (plant.) zonnescherm, o. *-LAS,,
dw. 1. gezworen; 2. ingekankerd. *-ATING, ('-e-ting),
(- bel' -ur), bn. 1. zonnescherm -vormig; 2. tot een zonnescherm behoorend. *-LATE, ('- bel -et), -D, ('-et-id), bn.
dw. bn. 1. zwerend; 2. inkankerend. * --ATION , (-ree'
inkankering, v. *-ATIVE, ('- sur -e--sjun),.1zwerig;2
1. scherm -, dakvormig, overschaduwd; 2. in schermen -,
tiv), hn. zwerend, etterend. *-ous, ('-se -rus), bn. zwein bundels groeiend; - plants. zonneschermige planten.
*-LE;T, ('-lit), *-LICLE, ('- lik - ui), s. (plant.). zonnerend,vol zweren. -NESS, S. (het) gezworene, het etterende.
Uleuscule, (ul'- kus-kul), *...cu5LE, (-kuzol'), s. zweertje,
schermpje, S. 5 -L IFEROUS, (-lif'-e-rus),bn. (plant.) scherm
puistje, o.
-dragen.
Ulema, (joe -lie'-me), m. ulema (Turksch overheidsper- Umber, (um'-bur), s. 1. (aardk.) umber, umbra, v.; 2. voren
(viscll): 3. Afrikaansche reiger (vogel), m.; 4. (wap.)
soon; ook het gansche lichaam der overheid), m.
Uletree, (joel'-tri), s. vederhars -, caoutchoucboom, m.
helmvizier, 0. *-ED, ('-burd), dw. bn. geschaduwd.
Uliginous, (joe -lidsj'- i -nus), bn. modderig, moerassig, Umbilic, (um- bil'-ik), s. 1. (ontl.) navel; 2. (plant.) kolk slibbig.
naad, m. *-, *- AL, ('-ul), bn. tot den navel behoorend,
navel... *-CHORD, S. (ontl.) navelstreng, m. * -HERNIA,
Ullage, (ul'-idsj), s. (kh.) (het) ontbrekende (in een vat
t door lekkage).
s. (heelk.) navelbreuk, v . * -POINT, s. (meetk.) brandUlm, (ulm), S. (aardr.) Ulm (Beieren), o.
punt (eener kromme (lijn), o. *-scissoas, s. mv. (heelk.)
navelschaar,v.*-vESSELS, s.mv. (ontl.) navelvaten, o. mv.
Ulmaria, (ul- mee' -ri-e), s. (plant.) geitenbaard, m.
Ulmic, (ul'-mic), bn. (scheik.) ulmienachtig. *- ACID, S.
-wom
) E, s. (gen.) navelworm, m.
(scheik.) ulmien -zuur, o.
Umbilicate, (um- bil'-i kat), *-D, ('-ko-tid), bn. 1. navelvormig; 2. van een navel voorzien, genaveid.
Ulmin, (ul'-min), s. (scheik.) ulmien, rotsstof, v.
Ulna, (ul' -ne), s. (mv. ulnae), (ontl.) elleboogspijp, v. -been, Umbles, (um'-bulz), mv. (jag.) ingewanden van het hert,
0. -R, ('-uur) . bn. (ontl.) tot den elleboog behoorend.
o. mv.
-

-

.
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Umbo, (uni'-ho), s. buik (van een schild enz.), m•
('-be-net), -D, ('-id),bn. (plant.) bultig.* -BONE,
(plant.) stampertje, o.
Umbra, (um'-bre), s. 1. voren (visch); 2. (sterr.) schaduw-kegel, m.
Umbrage, (um'-bridsj), s. 1. schaduw, v. loof; 2. kwaad
vermoeden, o. argwaan, m. verdenking, v.; 3 schijn. m.
voorkomen, o. *-ous, (-bree'-djus), bn., -LY, bijes. 1.
schaduwrijk; 2. .beschaduwd, begroeid. -NESS,s.schaduwrijkheid, v. (liet) schaduwrijke.
Umbrate, (uIU'- Bret), bw. 1. beschaduwen; 2. (teek.) schaduwen. *- D, ('-id), bw. bn. 1. beschaduwd; 2. geschaduwd. *...Ic, (bret' -ik), -AL, ('-ul), bn. 1. beschaduwd,
duister; 2. (w. g.) lichtschuw, verborgen; 3. zinnebeeldig,
typisch. *...IL, (um'-bre -til), bn. 1. in de schaduw; 2.
schaduwrijk; 3. schijnbaar, lichamelij k;4.teruggetrokken;
- life, bespiegelend loven. *.•.IOUs, (bree'-sjus), bn. argwanend, kwaaddenkend.
Umbrel, (um'- brel), *- LA, (-brel'-le;, s. 1. regenscherm,o.
parapluie, v.; to put up -, to open an -, een parapluie
openen, - opsteken; to put down an -, een parapluie
neerslaan; 2. zonnescherm, o. parasol, m. * - CASE, s.parapluie-koker, m. - foedraal, o. -zak, m. 0 -I>ALM, s.
schermpalm(boom), m. * -RUNNER, S. schuifring (aan een
regen- of zonnescherm), m. *- STAND, s. parapluie -bak,
-staander, m. ° -STICK, s. parapluie -stok, m. *- TREE,
S. parasol, magnolia (boom), m. *- WORT, S. (plant.) oxybaaph (Amer. plant), in.
Umbriere, (um -brier), s. helmvizier, o.
Umb_riferous, (urn-brif'-e rus), bn. schaduwwerpend. !,
...BROSITY, (bros'-i ti), s. gmv. schaduwrijkheid, v.
*...BRous, ('-brus), bn. schaduwrijk.
Umpirage, (um'-pi-ridgy ), s. 1. opperscheidsrecllterlijk
ambt, o.; 2. opperscheidsrechterlijke beslissing, v. *...FIRE,
('-pajr), m. (opper)scheidsman, - rechter, in. -, bw. (w. g.)
scheidsrechterlijk beslissen.
Un, ontkennend voorvoegsel., on, niet, 1). * ABASED, bn.
niet gedeemoedigd. 0 --- AJASIIED, bn. niet beschaamd.
0 - ABATED, bn. onverminderd. * - ABLE, bn. 1. onbekwaam; 2. zwak, machteloos. *- ACCEN TED, bn.1. zonder
toonteeken; 2. toonloos. *-ACCEPTABLN, bn. 1. onaanneembaar; 2. onaangenaam. *-ACCOMMODATEI), bn. ontoebereid enz. *- ACCOII \IODATING, bn. 1. ontoegeeflijk,
onverdraagzaam; 2. onvriendelijk. °-ACCO \IPAa Jou, bn.
zonder geleide. *-ACCO\IPLISIIED, bn. 1. onvoltooid;
2. onvervuld; 3. (fig.) ongevormd, zonder talenten.
0 - ACCOUNTABLE, bn. 1. niet verantwoordelijk, onafhankelijk; 2. onverklaarbaar, zonderling, vreemd. °-ACCREDITED, bn. 1. niet geloofbaar; 2. niet geaecredi- i
teerd. *-ACCUSTOMED, bn. - to, 1. niet gewoon (aan); 2.
ongewoon, nieuw. *-ACIDULATED, bn. niet zuur gomaakt. 0 - ACKNOWLEDGED, bn. 1. niet erkend; 2. niet
toegegeven, niet bekend. *-ACQUAI. TA- CE, s. onbekendheid, onkunde, v. *-ACQUAI;\TEI), bn. 1. onbekend,
onkundig; 2. - witla, niet gewoon (aa „). 0 - ACTED,
bn. 1. ongedaan; 2. onuitgevoerd; an - dramatist, een
tooneelschrijver wiens stukken niet opgevoerd worden.
0 - ACTIVE, Zie INACTIVE. *-ACTUATED, bn. werkeloos,
niet aangezet. °- ADAPTED, bn. - to, ongeschikt (tot).
*-ADDICTED, be. niet overgegeven (aan). -A nIIE slvE,
bn. Onvast. *-AD,TUSTED, bn. 1. niet passend; 2. niet
geschikt, niet geregeld. *-ADMINISTERED, bn. 1. niet !,
toegediend; 2. (recht.) niet gelegaliseerd. *- -iDMIRED,
bn. niet bewonderd. 5 - ADMITTED, bn. niet toegelaten.
*-ADs101 ISHEI), bn. niet vermaand. °-ADOI>Tr D, bn.
niet aangenomen. *-ADORED, bn. niet aangebeden.°-ADORNED, bn. niet versierd., onversierd. *-AI)DRESSEI), bn.
zonder adres. *-ADULTERATED, bn. onvervalscht. *N -- ADVENTUROrs, bn. omzichtig, behoedzaam. *-ADVISABLE,
bn. onraadzaam, ongeraden. *-ADVISED, bn., -LY, bijes.
onbedachtzaam, onbesuisd, onbehoedzaam. -mass, s. onbedachtzaamheid, onbesuisdheid, v. *-AFFABLE, bn. onvriendelijk, niet minzaam. *-AFFECTATION,s.ongemaaktheid, natuurlijkheid, v. * -AFFECTED, bn., -is, bij w.
ongemaakt, natuurlijk. -- NEss, s. ongemaaktheid, v.
* -AFFECTING, bn. onaandoenlijk. *- AFFECTIONATE, bn.
1. ongenegen; 2. koel. *-AFFLICTED, bn. bedroefd. *- AFFRIGIITED, bn. onvervaard; niet verschrikt. *-AFYI ANCED,
-SATE,
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bn. niet verloofd. *-AFs'IR5IED, bn. onbevestigd, onbekrachtigd. *-AFFRAID, bn. onbevreesd. *-AGITATED,
bn. niet ontroerd, onverstoord. *-AGREEABLE, bn. onvereeni fibaar, strijdig (met). -HESS, s. onvereenigbaarheid,
V. *-AGRESSIVE, bn. niet aanvallend. *- AID ABLE, bn.
onredbaar, niet te helpen. *-AIDED, bn. hulpeloos, enge
niet klagend, gezond. *-AuIED, bn.-holpn*AILNG,b.
zonder mikpunt. *- AMI -N G, bn. doelloos. *_AIRED, bn.
1. ongelueht (ook fig.); 2. bedolven, verborgen. *_ALARM.
ED, bn. gerust, onaangevochten. 0 - ALIENABLE, bn.,
...ABLY, bij w. onvervreemdbaar. *-ALIENATED, bn. onvervreemd. *-ALLAYED, bn. 1. onbevredigd; 2. onvermengd.
*-ALLEGED, bn. onaangevoerd, - gehaald. *-ALLEVIATED,
bn. onverlicht, onverzacht. *-ALLIED, bu. 1. onverbonden; 2. zonder bondgenooten; 3. ongelijksoortig. *-ALLOWABLE, bn. niet te dulden, ondraaglijk. *-ALL0SVEI),
bn. ongeoorloofd, onwettig. ° -ALLOYED, bn. onvermengd, onvervalscht (ook fig.). *-ALLURED, bn. niet
aangelokt. 5 - ALLURING, bn. niet aanlokkend, niet verlokkelij k. *-AL.J.}:RABI,E, bn. onveranderbaar, onveranderlijk. *-ALTERED, bn. onveranderd, onverstoord.
*-AIIALGAIIATED, bn. onvermengd. *-AMAZED, bn. niet
verbaasd. zonder verbazing. -pass, s. 1. onverstoordheid; 2. onversaagdheid, v. °- A5IBIGUOus, bn., -LY, bij w.
niet -, ondubbelzinnig. -NESS, S. ondubbelzinnigheid,
v. *- A\1BITIOus, bn., -LY, bijes. niet eerzuchtig, een
zedigheid, v. gebrek aan eerzucht, o.-voudig.NES,s
*-AME\ ABLE, brt. niet verantwoordelij k. 0-ADIEIDABLE,
bn. niet verbeterbaar. *-A1IIAIILE, bn. onvriendelijk.
-\ H.ss, s. onvriendelijkheid, V. * .. A\IL s ABLE, bn. niet te
behagen, - te vermaken. 0-AMusEI), ho. zich niet ver
zonder vermaak. 0-AMUSING, *-AMUsIVVE, bn.-makend,
niet vermakelijk. °-AAALOGICAL, *-ANALOGOus, bn.
niet -overeenkomstig, niet -analogisch. * -ANALYZEI), bn.
niet - ontleed.°-ASCx0REt). 1)n.11iet-geankerd.*-A-\ELED,
bn. (r. k.) onbediend -, zonder liet laatste oliesel gestorven. °-ANGGULAR, bn. niet hoekig, zonder hoeken. *-ac
1MAT ED, bn. onbezield.°-Ani N SAL ED, bn. 1. niet gematigd;
2. ongezuiverd; 3. niet overgebaklren.*-ANNExED, bn.niet
aangehecht. *-ANNnUNU,E ), bil. niet. aangekondigd. onaangediend. *-AAN0YED, bn. 1. rustig, tevreden; 2. engestoord.*-ANOINTED, bn. 1. ongezalfd;2.onbediend.°-Arsn-ERABLE, bn., ...ABLY, bij w. 1. onverklaarbaar; 2. onweder legbaar; 3. niet te beantwoorden. -AEss, s. 1. onverklaarbaarheid; 2. onwederlegbaarheid, V. *-ANSwERED,
bn. 1. onbeantwoord; 2. niet opgehelderd; 3. onwederiegd.
0-ANTICIPATF:1), bn. niet vooraf genoten elIZ.5 -ANXIOUS,
ho. niet ongerust, kalm, bedaard. "-APOCRYI>II A L, be.
niet apokrief, echt. ''AI 1AI,I.FI), be. onvervaard.
5-APPAI15:I,T,ED, bn. niet toegerust, niet gekleed. °-.LI>
PAREAT. bn. 1. onschi nbaar; 2. onzichtbaar. 5-a.PPEALABLE. bn. zonder hooger beroep. *-APPEALING, bn.
niet in beroep komend. *APPEASABLE, bn. onbevredigbaar, onverzoenlijk. 5 -AI>I>E Asrel), bn. onbevredigd.
*-APPLAUI)ED, bn. niet toegejuicht. *-APP:LICABT,I,, bn.
niet toepasselijk. *-:1 ►>PLIED, bis. 1. onbesteed; 2. ongebruikt . ED, bn. onbedoeld. *-APPREciATT:D.
bn. ongewaardeerd. bn. 1. niet gevat,
niet gegrepen; 2. niet bevat. 5 -APPREHENSIBLE. bn. 1.
onbegrijpelijk; 2. onverstaanbaar. 5 -A1>YR.r.HI NslVVF, bn.
onvatbaar, onbevattelijk. 0-APPRISED, bn. onverwittigd.
0-APPROACH ;LBI,E, bn.ontoegangbaar,ontoegankelij k.niet
te naderen. *-AI>PROACIIFD, bn. ongenaderd, niet bezocht.
*-APPROPRI.LTE, bn. niet toegepast, oneigenaardig. - D,
bn. 1. zonder toepassing. onbestemd; 2. ongebruikt; i.onbeheord. *-API>ROVED, bn. niet goedgekeurd.` -APPRw) s IN G.
bn. niet goedkeurend, af keurend. * -APRONED, bn. zon
voorschoot. *-APT, bn., -LY, bij w. 1. ongeschikt: 2.-der
verkeerd. *-APTAESS, s. 1. ongeschiktheid; 2. verkeerdheid; 3. onbekwaamheid, v. 5 -ARGCED, bn. 1. niet behandeld, zonder beraad; 2. onbetwist 3. ongewraakt. *-ARM,
bn. ontwapenen. *-AR5i5 D, bn. ongewapend. C-ARRAIGNED, bn. niet gedaagd, niet betrokken. *-ARRANGED,
his. 1. niet opgeruimd, niet geregeld: 2. niet geschikt.
*-ARRAYED, bn. 1. ongekleed, niet gekleed: 2. niet
geschikt. *-ARRESTED, bn. niet tegen -, niet aangehouden.
C-ARRIVED, bn. niet aangekomen. *-ARTED, bn. zonder
kunst, onbedreven. *-ARTFUL, bn., -LY, bij w. kunsteloos;

1) As almost every word in the English language is susceptible of adopting the prefix o or the negative forrn, we give
here only the most in use.
Daar bijna, ieder woord in de Engetsche taal vatbaar voor den ontkennenden vorm is. geven wij hier slechts de meest gebruikelijke.
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onnoozel, naïef. *-ARTICULATED, bn. onuitgesproken,
onduidelijk. * _ARTIFICIAL, bn., -LY, bijw. kunsteloos,
natuurlijk. * -ASCENDED, bn. onbestegen. * -ASCENDIBLE,
bn. onbestijgbaar. * -ASCERTAINABLE, bn. niet vatbaar
voor onderzoek. * -ASCERTAINED, bn. niet onderzocht,
niet gebleken. * -ASHAMFF.D, be. onbeschaamd. *_ASKED,
bn. niet gevraagd, ongevraagd. *-ASPIRATED, bn. (taalk.) 11
niet aangeslagen, stom. *_ASPIRING, bn. zonder eerzucht.
* -ASSAILABLE, bn. onaantastbaar, onbereikbaar. *- ASSAILED. t - ASSAULTED, bn. onaangetast. * -ASSAYED,
bn. niet beproefd. *-ASSEMBLED, bn. niet vergaderd.
*-ASSERTED, bn. 1. onaangevoerd, niet beweerd; 2.
niet verklaard. * -ASSESSED, bn. niet geschat. *-ASSIGNABLE, bn. 1. ontoewijsbaar; 2. onoverdraagbaar. *-ASSIGNED, bn. 1. niet toegewezen; 2. niet overgedragen.
* -ASSIMILATED, bn. niet overeengebracht (met). *-ASSISTED, bn. niet ondersteund, hulpeloos. *-ASSISTING, be.
niet helpend, niet hulpvaardig. * -ASSOCIATED, bn. niet
geassociëerd. * -ASSORTED, be. niet gepaard, niet passend
(bij). * -ASSUAGED, bn. onverzacht. 5 - ASSUMING, bn.
nederig, niet opgeblazen. * -ASSURED, bn. 1. niet ver
2. niet vertrouwbaar; 3. (kh.) niet verzekerd,-zekrd;
niet geassureerd. * -ATONABLE, bn. 1. niet te boeten;
2. onverzoenlijk. * -ATONED, bn. 1. ni t geboet; 2. onbevredigd. *-ATTACHED, bn. 1. niet vastgehecht; 2. (fig.)
niet geboe-id;3. niet verkleefd; 4. buiten betrekking; 5.op
non- activiteit; 6. niet onder beslag, niet gegijzeld. *- ATTACKABLE,bn.onaantastbaar. 5 --ATTACKED,bn.onaangetast.
*-ATTAINABLE, be. onbereikbaar. -NEsss.onbereikbaarheid, v. *-ATTAINED, bn. onbereikt, niet getroffen.
*-ATTAINING, be. niet bereikend, niet slagend. *-ATTAll\TED, bn. 1. (recht.) onvervolgd; 2. ongewraakt; 3.
onbevlekt. *-ATTEMPERED, bn. niet gematigd. *-ATTEMPTED, bn. onbeproefd. * -ATTENDED, bn. 1. onverzeld,
alleen; 2. zonder medestander; - generals, veldheeren
zonder soldaten; 3. veronachtzaamd; 4. onopgemerkt, niet
aangehoord; 5. onbezocht, verlaten; 6. onverzorgd; Woasnds, wonden welke niet verbonden worden. *- ATTENDING, * -ATTENTIVE, bn. 1. onoplettend; 2. afgetrokken, verstrooid. 5 - AITENUATED, bn. onverzwakt,
onverzacht. * -ATTESTED, be. niet betuigd. *-ATTIRED,
bn. onopgesmukt, zonder versierselen. * -ATTRACTED, bn.
onaangetrokken. *- AUGBEDTED, be. niet vermeerderd.
*-AUTHENTIC, be. 1. niet echt; 2. niet bekrachtigd; 3.
(godg.) apokrief. -ATED, bn. 1. (recht.) niet gelegaliseerd;
2. niet voor echt verklaard. * -AUTHORIZED, bn. niet
gemachtigd. * -AVAILABLE, bn. 1. nutteloos, vruchteloos;
2. zonder waarde. - rESS, s. nutteloosheid, vruchteloos
V *-AVAILIN G, bn.nutteloos, onwerkdadig.*-AVEN--heid,
GED, bn. ongewroken. *-AVERTED, bn. ongewaarschuwd.
ijk. -C ESS,
* -AVOIDABLE, bn., ...ABLY, bijw. onvermijdelijk.
S. onvermijdelijkheid, v. 5 - AVOIDED, bn. niet vermeden.
*-AVOUCHED, bn. niet bevestigd. * -AVOWED, bn. niet
bekend. niet beleden. *-AWAKED, * -AwAKENED, bn. niet
ontwaakt, slapend. *-AWARE, bn. niet achtslaand, ach
-, * - AWAKES, 1. bijw. onverwachts, onverhoeds;-telos.
to take -, onverhoeds overvallen; as -, onverwachts;
2. onverdacht. *-AwED. bn. onbevreesd, onbeschroomd.
*-BACKED, bn. 1. onbestegen, onbereden; 2. niet ondersteund. hulpeloos. * -BAFFLED, bn. niet misleid. *-BAILABLE, bn. onverpandbaar. *-BAILED, bn. onverpand.
*-BAITED, be. niet van een lokaas voorzien. * -BAKED, bn.
ongebakken. * -BALANCED, bn. 1. niet in evenwicht, niet
opgewogen; 2. (kh.) niet op de rekening gebracht. *-BALLAST, bw. (zeev.) den ballast ontladen, - uitschieten.
* -BANDED, bn. bandeloos, los. * -BANNERED, bn. zon
banier. 5 - BAPTIZED, be. ongedoopt. *-BAR, bw.-der
ontgrendelen, den boom afnemen. * -BARBED, bn. 1.
baardeloos; 2. geschoren. *-BARKED, bn. ontschorst.
Ss- BARRICADE, bw. de versperringen wegnemen. *. BA SH
PIJL, be. schaamteloos, onbeschaamd. *-BATED, bn. onverminderd. *-BATHED, bn. 1. ongebaden; 2. onbevochtigd. * -BATTERED, bn. 1. ongerammeid; 2. ongeschonden. 5--BAY, bw. openzetten, (ook fig.) den vrijen loop
laten aan. *- BEARABLE, bn. ondraaglijk. * -BEARDED,
bn. 1. baardeloos; 2. (plant.) glad. *-BEARING, bn. niet
dragend, onvruchtbaar. *-BEATEN, bn. 1. ongeslagen;
2. onbegaan. * -BEAUTEOt S, * - BEAUTIFIED, bn. onversierd, onopgesmukt. *-BEAUTIFUL, bn. onschoon. *-BECLOUDED, be. 1. onbewolkt; 2. onverduisterd. *-BECOME,
ow. kwalijk gaan. *-BECOMING, bn., -LY, bijes. 1. onpassend, misplaatst, ongepast; 2. niet passend (van klee-
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deren). -NEss, s. (het) ongepaste; onwellevendheid, v..
*-BED, bn. doen opstaan, uit het bed jagen; to - one's
self, opstaan. * -BEFITTING, bn. niet welstaand. *-BEFRIENDED, bn. onbevriend, vriendenloos. *-BEGET, bw.
vernietigen, vernielen enz.; zie BEGET. * -BEGUILE, bw.
uit den waan brengen. *-BEGUN, bn. onbegonnen.
* -BEHEED, bn. onbemerkt, ongezien. * -BEKNOWN, bn -.
1. onbekend; 2. vreemd. * -BELIEF, S. 1. ongeloof, o.; 2.
ongeloovigheid; 3. ongeloofbaarheid, V. * -BELIEVE, ow.
niet gelooven. *-BELIEVER, m. Y. 1. ongeloovige; 2. afvallige, m. V. * -BELIEVING, bn. ongeloovig. * --BELOVED,
bn. onbemind. *_BELTED, bn. 1. ontgord; 2. onaangegord. *-BEMOANED, bn. onbeklaagd,onbeweend. t -BEND,
bw. 1. losmaken; 2. ontspannen (ook fig.); to - one's
self, zich ontspannen; 3. *ontrimpelen; 4. verzwakken,
ontzenuwen; 5. (zeev.) afslaan (een zeil); afsteken (een
kabel); to - the top gallant gear, bramgoed uitknevelen. -, ow. 1. losgaan; 2. zich ontrimpelen. * -BENDING,
dw. bn. losmakend enz. -, bn. 1. niet buigend; 2. onbuigzaam (ook fig.); 3. ontspannend, vermakelijk; - hour,uitspanningsuur, snipperuurtje. -, S. (het) losmaken enz.;
zie UNBEND. * -BENEFICED, bn. onbevoordeeld. *-BENEFICIAL, l'n. 1. onvoordeelig; 2. onweldadig. onheilzaam.
5 - BENEVQLENT, be. 1. onwelwillend; 2. onweldadig, niet
liefderijk. *-BENIGHTED, bn. zonder nacht. *-BENIGN,
bn. 1. kwaadwillig, vijandig, 2. kwaadstokend. *_BENT,
dw. bn. ontspannen enz.; zie UNBEND, bw. en ow.
*-BENU5B, bw. doen ontdooien, doen bekomen
(van do koude). *-BEQUEATHED, bn. onbegiftigd (bij
testament. *-BEBEFT, bn. niet beroofd. * -BESEEMING,
bn. onpassend. * -BESET, bn. onbelegerd. *-BESOUGHT,
bn. niet aangezocht, niet gesmeekt. * -BESPOKEN, bn.
onbesproken, onbesteld. *-BESTOWED, bn.l.niet beschik
2. onbesteed; 3. niet uitgehuwelijkt. * -BETRAYED,-bar;
bn. 1. niet verraden; 2. verborgen. * -BETROTHED, bn.
niet verloofd. * -BEWAILED, bn. onbeweend. * -BEWILDERED, bn. niet verbaasd, niet verstoord. * -BEwITCH,
bw. 1. onttooveren; 2. ontgoochelen. -ING, S. onttoovering, v. 5 -BIAS, bw. van vooroordeel bevrijden. -SED,
dw. be. van vooroordeel bevrijd. -, bn., -SEDLY, bijw.
onbevooroordeeld. * -BIASSEDNESS, S. (het)niet bevooroordeeld zijli. *-BID, *-BIDDEN, bn. 1. onbevolen, zonder
bevel; 2. ongenoodigd. * -BIGOTED, bn. niet schijnheilig.
*-BIND, bw. 1. losbinden, - maken; 2. ontzwachtelen.
*-BIOGRAPHICAL, bn. niet -levenbeschrijvend, niet biographisch. * -BISHOP, ow. een bisschop afzetten. *-BIT,
bn. niet gebeten, zonder beet. -, bw.(zeev.)den betingslag
afnemen. 5 - BITTED, bn. zonder teugel, (fig.) teugelloos.
*- BITTEN, bn. zonder beet, heelshuids. *-BLACKED,bn.
niet zwart gemaakt; -shoes,schoenen van onbereid leder.
* -BLAMABLE, bn., ...ABLY, bijw. onberispelijk. -NESS,
C. onberispelijkheid, v. * -BLAMED, bn. onberispt, zonder
verwijt. *-BLASTED, be. onverwelkt. * -BLAZONED, bn.
zonder blazoen. *-BLEACHED. ho. ongebleekt. *-BLEACHING, bn. niet bleekend, niet ontkleurend. *-BLEEDING,
be. niet bloedend, bloedeloos. * -BLEMISHABLE, be.
onbezwalkbaar. * -BLEMISHED, bn. vlekkeloos, rein (ook
fig. ). * -BLEN CHED,bn. vlekkeloos ,onverbleekt.* -BLENCHING. bn. niet verbleekend, onversaagd. * -BLENDED, bn.
onvermengd, zuiver. 5 -BLEST, bn. 1. niet gezegend,
gevloekt; 2. rampzalig. * -BLIGHTED, bn. 1. niet roestig
(van gewassen); 2. ongezaagd; 3. (fig.) onverwelkt, onbewolkt. * -BLOCKADED, bn. niet geblokkeerd. B-BLOODED,
bn. onbebloed. * -BLOODY, bn. 1. bloedeloos; 2. niet
bloeddorstig. B--BLOSSOMING, bn. niet bloeiend. *-BLOSSED, bn. niet bevlekt. B-BLOWN, bn. 1. nog niet in bloei,
onontloken; 2. onuitgedoofd; 3. onopgezwollen; 4. klank -,
toonloos. B--BLUNTED, bn. onverstompt. B-BLUSHING,
bn., -LY, bijw. niet blozend, onbeschaamd. * -BOASTED,
bn. niet geprezen. B -BOASTFUL, B-BOASTING, bn. niet
verwaand, bescheiden. * -BODIED, ho. onlichamelijk.
*-BOILED, bn. ongekookt. * -BOLT, bw. 1. ontgrendelen;
2. (fig.) zich openbaren aan. -ED, bw. bn. 1. ontgrendeld; 2. geopenbaard. -, bn. 1. ongebuild (van meel); 2.
(fig.) lomp, grof. B-BONE, bw. ontbeenen. *-BONNET,
bw. den hoed -, de muts afnemen. -ED, bw. blootshoofds.
B-BOOKISH, bn. niet vlijtig ,niet leergierig,nietleergraag.
*-BOOT, bw. de laarzen uitdoen. -ED, bn.zonder laarzen,

ongelaarsd. B-BORN, bn. ongeboren. B- BORROWED, bn.
ongeborgd, niet geleend (ook fig.). 5 -BOsoM, bw. 1. ontboezomen, openbaren; 2. ontdekken. *_BOTTOMED, bn. 1,
bodemloos; 2. zonder grondslag, zonder basis. B-rrsu(;Ii'a,
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UNB . - UNC.
bil. 1. opgekocht; 2. zonder kooper; 3. niets kostend.
*-BOUND, dw. bn. losgemaakt enz.; zie UNBIND . - ,bn.,
-EDLY, bijw. onbegrensd. -EDNESS, S. onbegrensdheid,
grenzenloosheid, v. *-BouNTEous, bn, onedelmoedig,
onvrijgevig. *-BOWJ D, bn. 1. ongebogen; 2. ongespannen (van een boog); 3. onbezweken; 4. niet vernederd.
*-BOwEL, bw. de darmen -, het ingewand uithalen.
*-Box, bw. uit eene doos nemen. * BRACE, bw. (zeev.)
1. losgooien; 2. ontspannen (eene trommel); 3. openen
(de armen); 4. vaneenrukken. -D, bn. ontspani en.
*- BRAID, bw. ontvlechten. *-BRANCHED, bn. zonder
takken; (fig.) zonder vertakking . * -BRAN CHING, bn. zich
niet vertakkend. *_BRANDED, bn. ongebrand. 5 -BREAKABLE, bn. onbreekbaar . * -BREAST, bw. 1. ontbarsten; 2.
(fig.) ontboezemen. * --BREATHED, ho. 1. oningeademd;
2. niet geuit; 3. (fig.) onervaren; zwak. -BRE ATHING ,
bn. niet ademend, zielloos. *-BRED, bn. 1. onopgevoed,
lomp, onbeschaafd; 2. - to, niet opgeleid voor, - tot.

* -BREECHED, bn. 1. zonder broek; 2. zonder broeking,
zonder kulas (van kanonnen). *-BREWED, bn. 1. ongebrouwen; 2. onvermengd. 5 -BRIBABLE, bn. onomkoopbaar. *-BRIBED, bn. 1. niet omgekocht; 2. niet verleid.
* -BRIDGED, bn . zonder brug . * - BRIDLE,bw . ontbreidelen
(ook fig.). -D, dw. bn. ontbreideld. -, bn. ongebreideld, teugelloos (ook fig.) . 5 -BRIGHT ENED, bn. glansloos,
dof. *-BROACHED, bn. onaangesneden . 5 - BROILED, bn.
ongeroosterd. 5 -BROKE, 5 -- BROKEN, bn. 1. ongebroken;
2. onafgebroken; 3. onverzwakt, onaf ;eleefd;4, ongeschonden; 5. onoverwonnen, niet doorbroken (van gelederen);
6. ongetemd, onafgericht, wild . 5 -BROTHERLIKE ,-BROT HERLY, bn . niet broederlijk, onbroederlijk. * _BROUGHT,
bn.niet aangebracht. *-BRi7 IsED,bn.l.orverbrijzeld;2.ongekneusd. *-BUCKLE, bw. ontgespen. *. BUILD, bw. afbreken, sloopen . * -BUILT , dw. bn. afgebroken. -, bn.
onbebouwd. *-BUNG, bw. het spongat openen, op3nslaan
(een vat); (zeev.) ontsponnen. 5 -BURDEN, *-BURTHEN,
bw. 1. ontlasten, ontladen; 2. den last afwerpen, (ook
fig.) verlichten. -SOME, bn. 1. niet zwaar; 2. (fig.) niet
lastig . * -BURIED, bn. opgegraven. *-BURNED,*-BURNT,
bn. onverbrand . * -BURNING, bn. 1. niet verbrandend;
2. (scheik.) niet brandbaar. *-BURNISHED, bn. ongebruineerd, ongepolijst. *-BURRo^w, bw. (jag.) opjagen.
*-BURY, bw. opgraven . * -BUSIED, 5 -BUSY, bn. werkeloos, ledig. * -BUSINESS LIKE, bn. 1. ongeschikt voor
zaken; 2. (fig.) dichterlijk. * BUTTON, bw. ontknoopen,
de knoopen afnemen . * -CABLED, bn. ongekabeld, niet
geankerd. *-CAGE, bw. loslaten uit eene kooi. *-CAL-

CINED, bn. niet verkalkt . * -CALCULAT ED, ho. niet herekend, onberekend . * -CALCULATING, ho. niet berekenend.
*_ CALLED, Ibn. 1. opgeroepen; 2. - for, onverplicht.
0 -- CALM, bw. verstoren. *-CAMP, bw. doen verhuizen,
verjagen; uitzetten . 5 -CANCELLED, bu. 1. niet doorgehaald; 2. niet opgeheven, niet ontbonden; 3. niet ontheven . * -CANDID, ho. 1. onoprecht; 2. partijdig . * -CANON ICAL

ho. (godg.) niet kanoniek . -NESS, s . (het) niet-kano-

nieke . * -CANOPIED, bn. zonder hemel, zonder bedekking.
* -CAP, bw. opendekken,afnemen(een hoed enz.);2.(zeev.)
ontkappen . * -CAPABL3-, ho. onbekwaam . * -CAPE, bw.

(jag.) opjagen. *-CAP PED, bn. zonder dekking, zonder
(hoofd)deksel. * _CAPTIVATED , bn. onbedwongen, onbemachtigd.*-CARED, ho. for,veronachtzaamd,niet opgelet. * _CARESSED, bn. niet geliefkoosd. *-CARNATE, bn.
onvleeschelijk . *-CARPET, bw. het tapijt opnemen . -ED,
ho. zonder tapijt. * -CASE , bw. 1. uithalen (uit een koker enz.); an -d bow, een gespannen boog; 2. uit -, optkleeden; 3. ontblooten; 4. (fig.) ontsluieren . * --CATE -

CIIISED, ho. niet gecatechiseerd, niet aangenomen.
*-CAUGHT, bn. 1. opgevangen, vrij, los; 2. nog niet ver
. * -CAUSED, bn. zonder oorzaak. °-CAUTIOUS,bn.,-kregn
-LY, bijw. onbehoedzaam, zorgeloos. 5 - CEASING, bo.,
-LY, bijw. onophoudelijk. 5 -CEL EBRATED, brr. ongevierd,
onbezongen . * -CELESTIAL, ho. niet hemelsch. °-- cr.NSURABLE, ho. onberispelijk. ° -c sN,sUReD, ho . niet berispt . * -CENTRICAL, ho. niet -middelpuntig. *-c:EREDIO NIOUS, bn., -LY, bijw. eenvoudig; zonder plichtplegingen.
* -CERTAIN, ho .. -LY, bijes. 1. onzeker. besluiteloos; 2.

dwalend; 3. onbestemd. -TI, S. ( -ie ., 1. onzekerheid,
besluiteloosheid; 2. ongewisheid; 3. gebeurlijklieid. v.
*-CERTIF ICATED, ho. 1. zonder certificaat ; 2. (recht.)
zonder akkoord (in bankroeten) . 0 -CESSANT , brr. onop
houdelijk. *-cIIAF ED, bn. ongevild. 5 -CI[AIN, bes. 1. ontketenen, ontboeien; 2. (fig .) bevrijden. cn AIhEvbn.

niet niet krijt gemerkt . 5 -CHALLENGEABLE, bn. 1. niet
uit te dagen; `i. onwraakbaar . * -CHAlIPIONED, bn. zon
kampioen, zonder verdediger. * _CHANGEABLE, bn.,-der
... ABLY, bijw. onveranderlijk . -NESS, s. onveranderlijk
. 5 -CHIANGED, bn.l. onveranderd; 2. onveranderlijk.-heid,v
- CHANGING, bil ., -LY, bij w. niet veranderend; bestendig,
duurzaam. *-CHARGE, bw. ontslaan, vrijspreken, buiten

5

vervolging stellen. -D, dw. bn. ontslagen. -, bn. 1. niet
beschuldigd; 2. (kh.) niet in rekening gebracht, * -CHARI TABLE, bn., ...ABLY, bijw. 1. onliefdadig, liefdeloos; 2. (fig.)
onchristelijk. -NEss, s. 1. onliefdadigheid, liefdeloos heid; 2. onchristelijkheid, v. *-CHAROI, bw. onttooveren.
-ING, bn. niet bekoorlijk. 0 - CHARNEL, bw. opgraven.
%-CHARRED, bn. onverkoold, onverbrand . * -CHARTERED,
bn. 1. zonder handvest, zonder keur; 2. (zeev., niet bewaakt; 3.vrij, onbedwongen. 5 - CHARY, bn.niet omzichtig,
onbesuisd. 5 -CHASTE, bn ., -LY, bijw. onkuiseh. *-CHAST ISABLE, bn. onkastijdbaar, straffeloos . 5 -CHASTISED, bn.
ongekastijd, ongestraft . * -CHASTITY, s. (ies), onkuischheid, v . 5- CHEATED , bn. niet bedrogen, niet misleid.

* -CHECKED, bn. 1. niet bedwongen, niet gekeerd; 2. onberispt; 3. niet onderzocht; 4. niet tegengesproken.
*-CHEERF•1L, bn. vreugdeloos, zwaarmoedig. -NESS, S.
vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, v. 5- CHEERING, bn.
niet opbeurend. nederdrukkend . * -CHEERY , bn. droevig,
pijnlijk. *-cIIEQUERED,bn.niet geschakeerd, nietafgewissold. 5 --CHERISHED, bn. onbemind . * -CHEWED, bn. enge
. * -CHILL, bw. van kinderen berooven . -LIKE,-kauwd

bn. onkinderlïjk, niet als een kind. * -CHILLED , bn. niet

koud geworden, niet beviozen . ° -CHIVALROUS , bn. onridderlijk . 5 - CHOLERIC, bn. niet oploopend. 5 - CHOPPED,
bn. ongehakt. *-cxosEN, bn. ongekozen . * -CHRISTEN,

bw. den (doop)naam veranderen. - afnemen. -ED, bn.
ongedoopt. 5 - CHRISTIAN, be., -LY, bijw. 1. onchristelijk;
2. heidensch. -, bw. van het christendom aftroonen.
-LIKE, ho. niet als een christen. * -CHRISTIANIzE, bw .
ontehristenen. 5 -c$LRCH, bw. uit eene kerk sluiten.
5 -CINCTURED, bn. zonder gordel . 0 -CIPHERED, bn.ontcij-

ferd . 5 -cIRcumcisED, bn.. ► nbesneden,nietbesneden . * -clR-

CUMSCRIBED, bn. 1. onomschreven: 2. onbeperkt, onafgebakend. *--cTRCUoISPECT,bn.onvoorzichtig,onbedachtzaam.
* -CITED, bn. ongedagvaard. - C IVIL, bn ., -LY, bijw. on-

beleefd, onhoffelijk . -CIIL lzz , bn. 1. onbeschaafd,
lomp; 2. onwelvoeglijk. °-CLAD, bn.l. ongekleed, naakt;
2.ongepantserd . * -CLAIlIED . bn. onopgevraagd. * -CLABI
ongelouterd .*-cLAsP,bw.l.openslaan-FIED,bn.ogeklard
(de sloten van een boek):2. openen (een slot, een knip enz.).

* -CLASSIC, -AL, bo. niet classiek. * .CLEAN, ho., -LY,
bijw. 1. onzindelijk; 2. vuil, morsig . -ABLE, bn. onreinigbaar. * -CLEAl\I.INESS, * -CLEANNESS, S. onreinheid, v.
*-CLEANSED, ho. 1. niet gereinigd; 2. niet uitgebaggerd.
5 - CLEARED, ho. 1. onontgonnen; 2. niet gezuiverd.
* -CLENCH, 0 -CLINCH, bw. 1. openen (de vuist); 2. afvijlen . * -CLIMBED, ho. onbeklommen. * --CLING, ow.
losgaan; loslaten. * -CLIPPED, ho. 1. onbehouwen, ongekloofd; 2. ongesnoeid; - hairs, lange haren; - dog, ongeschoren hond; 3. niet verminkt. *-cLOG, bw. 1. eet
ingewanden uitnemen; 2. loslaten, in vrijheid-wein,d
stellen, bevrijden (ook fig.) . * -CLOISTER, bw. ontkloosteren. *-cLOSE, bw. 1. ontsluiten; 2. (recht.) af breken (eene
heining). -D, dw. ho. 1. ontsloten enz.; 2. niet afgesloten;
3. niet geëindigd, onvoltooid; 4. geopend (een brief enz.);
5. (recht.) verbroken. *-CLOTHE, bw. ontkleeden. -D,
dw. bn ., -DLY, bijw. ontkleed. *-CLOUD, bw. ontwolken.
-ED, dw.bn. ontwolkt. -Y,bn.wolkenloos, zonder wolken.
-E DNESS, S. 1. wolkenloosheid; 2. klaarheid, helderheid,
v. *- CLATCH, bw. openen, opendoen (de hand). *-co-

onverstijfbaar, onstolbaar . * -COAGULATED,
ho. ongestold, onverstijfd . * -COATED, bn. zonder kleed,
ongerokt. *-cocK, bw. 1. (mil.) in de rust zetten
(een geweer); 2. af-. platstrijken (den rand van een
hoed); 3. hooi spreiden. -FD, dw. brr. (wap.) in de
rust (van een geweer) enz.: zie UNCOCK, bw. -. ho.
(landb.) onopgetast (hooi) . 5 -COFFINED , bn. ongekist.
*-coIF, bes. ontmutsen, de muts -. do' kap afnemen.
-ED, des. bn. ontmutst. -, ho. zonder muts, ongekapt.
0 --COIL, bw. ontrollen . * -COINED , ho. ongemunt. *-coLLECTED. hn. 1. niet verzameld: 2. ongeïnd, (kh.) niet geincasseerd; 3. niet hersteld, niet geordend. *-COLLECTAGULABLE, ho.

brr. oninbaar, niet te innen (van gelden). *-coL„)NIZED, ho. niet gekoloniseerd . * -COLORED bn. 1. verfloos, kleurloos; - stuff, (kh.) effen stof; 2. helder, zui-
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ver. *-COMBED, bn. 1. ongekamd; 2. ongehekeld. *-coMBINABLE, bn. onsamenstelbaar. *-COMBINED, bn. niet
samengesteld, eenvoudig. * -COMEATABLE, bn. onbereikbaar, ontrefbaar. *-COMELINESS, S. 1. onbevalligheid;
2. ongepastheid, onwelvoeglijkheid, v. *- COMELY, bn. 1.
onbevallig; 2. ongepast, onwellevend. *-COMFORTABLE,
bn., ...ABLY, bijw. 1. 'onaangenaam, droevig; 2. hinderlijk,
ongemakkelijk; 3. gehinderd; to feel -, zich ongesteld -,
zich niet lekker voelen; 4.ongerust,mistroostig;5.ongelukkig. -NEss, S. 1. onaangenaamheid; 2. ongemakkelij kheid,
v.; 3. hinder, m.; 4. kwelling, onrust; 5. verveling, v.
* --COMFORTED, bn. ongetroost. * _COMMANDED, bn. onbevolen. * -COMMEMORATED, bn. niet herdacht.
NENDABLE, bn. niet prijzenswaard. * -COMMENDED, bn.
niet aangeprezen, niet goedgekeurd. * -CO3IMERCIAL, bn.
1. niet handeldrijvend; 2. niet commercieel. *-COMMISERATED, bn. niet medelijdenswaard, onbeklaagd.*-coMMISSIONED, bn. 1. niet aangesteld; 2. niet gemachtigd.
L-- COMMITTED, bn. niet begaan, niet gepleegd (van misdrijven).*-COMMON, bn., -LY, bijw. 1. ongemeen, ongewoon;
2. zeldzaam, buitengewoon; 3. zonderling. -NESS, 5.1. ongemeenheid; 2. zeldzaamheid; 3. zonderlingheid,v.*-coMNUNICABLE, bn. niet mede te doelen, niet mededeelbaar.
*-COMMUNICATED, bn. niet medegedeeld. *-coMMUNICATING, bn. niet mededeelend. * -COMMUNICATIVE, bn.
niet mededeelzaam. -NESS, S. niet - mededeelzaamheid,
terughoudendheid,v. * -COMPACT, bn. niet vast, niet ineen
ongezellig. 5 -cow--gedron.*COMPANIBLE,bn.
PASSED, bn. onomsloten. * -COMPASSIONATE, bn. mee
niet te dwingen.
-dogenls.*COMPELAB,bn
PELLED, bn. niet gedwongen. * --COMPENSATED, bn. niet
ING,
bn.
*-COMPLAIN
vergoed; niet schade' o os gesteld.
niet klagend. * -COMPLAISANT, bn., -LY, bijw. niet beleefd, niet voorkomend. *-COMPLETE, bn., -LY, bijw.
1. onvolledig; 2. incompleet. -D, bn. onafgewerkt, onvoltooid. * -COMPLIANT, bn. ontoegeeflijk; onverbiddelijk.

*--COMPLIMENTED, bn. onbegroet. * --COMPLIM ENTARY, bn.
1. niet vleiend; 2. onhoffelijk. * -COMPLYING, bn. niet
inschikkelijk,onhandelbaar; ongewillig. * -COMPOUNDED,
bn. 1. niet samengesteld, onvermengd, eenvoudig; 2.

kort, eenvoudig (van stijl). -NESS, S. eenvoudigheid,
onvermengdheid, v. 5 - COMPREHENDED, bn. niet begrepen. *-COMPREHENSIVE, bn. 1. beperkt, begrensd (ook
fig.); 2. niet bevattelijk. * -COMPRESSED, be. niet samen
* -COMPROMISED, bn. niet in de waagschaal-geprst.
gesteld, niet in gevaar gebracht. 5- COMPROMISING, bn.,
-LY, bijes. onhandelbaar, onbuigzaam. *-COMPUTED, bn.
niet berekend, niet geraamd. 5 --CONCEALED, bn. niet
verborgen. * -CONCEIVABLE, bn. onbegrijpelijk. 5 --coNCEIVED, bn. 1. niet begrepen; 2. niet gedacht. *-CONCERN,
s. achteloosheid, onverschilligheid, v. *-CONCERNED, bn.,
-LT, bijw. - at, about, 1. achteloos, onverschillig
(bij); 2. - in, geen belang hebbend bij, niet betrokken
in. -NESS, S. achteloosheid, v. *_ CON CERN IN G, bn. ach
teloos. 5 - CONCERNI1ENT, S. gebrek aan deelneming (in),
0. * - CONCERTED, bn. onoverlegd, niet beraamd. *-coNCILIATING,bn. niet inschikke1ijk,onverdraagzaam. 5 -coN CLUDED, bn. 1. niet besloten; 2. onvoltooid. *-coNCLUDENT, * -CONCLUDING, * -CONCLUSIVE, bn. zonder gevolgtrekking. 5 - CONCOCTED, bn. 1. onverteerd; 2. niet
gerijpt. *-CONDEMNED, bn. 1. niet veroordeeld, 2. niet
afgekeurd. *-CONDENSABLE,bn. onverdikbaar, - dichtbaar.
-CONDENSED,bn. niet verdikt. * -CONDITIONAI,,bn., -LY,
bijw. onvoorwaardelijk, volstrekt. S- CONFESSED, bn. 1.
niet bekend, niet beleden; 2. niet erkend; 3. niet gebiecht. * -CONFINABLE, bn. 1. onbegrensbaar; 2. onbedwingbaar. 5 --CONFINED, bn., -LY, bij w. 1. onbegronsd,
oneindig; 2. niet bedwongen, ongehinderd. 5-CONPINING, bn. niet bedwingend. *-CONFIRMED, bn. 1.
niet bevestigd, niet ondersteund; 2. niet aangenomen
(in de kerk). * -CONFORM, * -CONFORMABLE, bn., ...ABLY,
bijw. niet overeenkomstig, strijdig. 5 -CONFORMITY, s.
(les), tegenstrijdigheid, v. (het) niet overeenkomen (met).
*-CONFUSED, bn. 1. zonder verwarring, ordelijk; 2. vrij
van onrust. * -CONFUTABLE, bn. onwederlegbaar. *-coNFUTED, bn. niet wederlegd. * -CONGEALABLE, bn. niet bevrieSbaar. * -CONGEALED, bn. niet bevrozen, niet verstijfd.
* -CONGENIAL, bn. ongelijksoortig, niet van gelijken aard,
strijdig (met). *--CONJUGAL, bn. onechtelijk. * -CONJUNC
TIVE,bn. onvereenigbaar. * -CONNECTED. bn., -LY, bijw.
1. onverbonden, niet in verband; 2. - with, niet in
betrekking (tot): 3. onsamenhangend. *-CONNIVING,bn.
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ontoegeeflijk, gestreng,onbuigzaam. * -CONQ, UERABLE,bn.
...ABLY, bijw. 1. onoverwinnelijk; 2. onbedwingbaar; 3,
onoverkomelijk. -NESS, S. 1. onoverwinnelijkheid; 2.
onbedwingbaarheid; 3. onoverkomelijkheid, v. *-CONQUFRED, bn. 1. onoverwonnen; 2. onbedwongen. 5 -coNSCIENTIOUS, bn. gewetenloos. *-CONSCIONABLE, bn.,
...ABLY, bijw. 1. redeloos; 2. overdreven; 3. onmatig; 4. gewetenloos. -NESS, S. 1. redeloosheid; 2. overdrevenheid,v.
*-coNSCious, be., -LY, bijw. 1. zonder zelfbewustzijn;
2. ongevoelig, gevoelloos; 3. onbewust, onbekend (met);
4. onnoozel, argeloos. -NESS, S. 1. achteloosheid; 2. onbewustheid; 3. onnoozelheid,v. * _CONSECRATED, bn.l . niet
geheiligd, ongewijd; 2. niet gezalfd (tot koning). *-CONSENTED bn. niet toegestemd, niet bewilligd. * -CONSENTING, bn. niet bewilligend. 5 -CONSEQUENTIAL, bn. niet
consequent. *--CONSIDERED, bn. 1. niet beschouwd, niet
in het oog gehouden; 2. niet gedekt. * -CONSIDERING,
bn. niet in acht nemend, achteloos (op). 5 -CONSONANT,
bn. wanklinkend. * -CONSPICUOUS, bn. niet uitkomend,
niet uitstekend. * -CONSTANT, bn. onstandvastig.*_coNSTITIJTIONAL, bn., -LY, bijw. ongrondwettig. -ITY, 5.011grondwettigheid, v. *-CONSTRAINABLE, bn.onwederhoudbaar. *-CONSTRAINED, bn., -LY, bijw. 1. ongedwongen;
2. vrijwillig. *--CONSTRAINT, S. ongedwongenheid, vrij
* -CONSULTED, bn. niet geraadpleegd.-wilghed,v.
*-CONSULTING, be. onbedacht. * -CONSUMED, bn. 1. niet
verbrand; 2. niet verteerd. *_CONSUMMATE, bn. onvolbracht. S-CONTAMINATED, bn. onbevlekt, onbezoedeld.
-CONTEMNED, bn. niet veracht. * -CONTENDED. bn.
- for, niet betwist. * -CONTENTED, bn. niet bevredigd.
-CONTESTABLE, be. onbetwistbaar. 5 -CONTESTED, bn. 1.
niet betwist, onbetwist; 2. duidelijk, klaar, * -CONTRADICTABLE, bn. ontegensprekelijk. * -CONTRADICTED, bn.,
-LY, bijw. niet weersproken. 5 -CONTRITE, bn.niet boet vaardig. * -CONTRIVED, bn. onvoorbedachtelijk. *-CONTRIVING, bn. niet vindingrijk. * -CONTROLLABLE, bn.,
... AlILY, bijw. 1. onbedwingbaar, 2. onbetwistbaar.*-coNTROLLED, bn., -LY, bijw. 1. teugelloos, onbedwongen; 2.
onweersproken. *--CONTROVERTED, bn. onbestreden, onweersproken. *--CONVERSABLE,bn.1. ongezellig; 2. onmededeelzaain. * -CONVERSANT, bn. ongeoefend, onervaren.
*-CONVERTED, bn. 1. niet bekeerd; 2. niet hervormd;
3. (kh.) niet geconverteerd. S-CONVERTIBLE, bn. into, 1. niet bekeerbaar (tot) ; 2. (kh.) niet converteer baat. *-CONVICTED, bn. onovertaigd. *-CONVINCING,
bn. niet overtuigend. 5 -CORD, bw. ontsparen. -ED, dw.
be. ontsnaard. 5 -CORDIAL, bn. niet hartelijk. *-CORDING, dw. bn. ontsparend. *-CORX, bw. ontkurken.
-ED, dw. be. ontkurkt. -ING, dw. bn. ontkurkend.
* -CORONETED, bn. zonder (adellijken) titel, titelloos.
* -CORRECT, bn. on j uist. -ED, bn., -LY, bijw. 1. niet
verbeterd; 2. niet gecorrigeerd; 3. niet juist. *- coRRIGIBLE, bn. onverbeterbaar. * --CORRUPT, -ED, bn.
onbedorven. *-CORRUPTIBLE, bn. onbederfelijk. *-coRRUPTNESS, s. onverdorvenheid, rechtschapenheid, v.
5 -COSTLY, bn. 1. weinig kostbaar; 2. van weinig waarde.
5 --COUNSELLABLE, bn. 1. niet te raden, doof voor raad; 2.
onraadzaam, niet aan te raden. * -COUNTABLE, bn. ontelbaar. *-COUNTED, bn. 1. niet geteld, ongeteld; 2. talloos.
* -COUNTERACTED, bn. 1. onopgewogen; 2. niet tegengewerkt. * -COUNTERFEIT, bn. 1. niet nagemaakt; 2. echt,
wezenlijk, niet gemaakt. *-coUPLS, bw. loshechten,-maken, - binden (inz. van honden). -D. dw. bn. losgebonden.
* -COUPLING, dw. bn. losbindend. 5 - COURTED. bn. niet
gevleid, niet opgezocht. * -COURTEOUS, bn., -LY, bijw.
onhoffelijk. -NESS, S. onhoffelijkheid, v. * -COURTLINESS,
S. 1. ruwheid, v. gebrek aan hoofschheid, o.; 2. onbeleefdheld. v. 5 - COURTLY, bw. 1. niet hoofsch; 2. ruw, onbeleefd, triviaal. *-couTH, bn., -LY, bijes. zonderling,
vreemd, raar. -NESS, S. zonderlingheid, vreemdheid, v.
5 - COVENANTED, bn. niet overeengekomen, niet (gerechtelijk) bepaald. *-covER, bw. 1. opendekken, - leggen; 2.
ontkleerlen, ontblooten; 3. den hoed afnemen; to stand
-eel, ongedekt staan; 4. (fig.) ontsluieren, aan den dag
brengen. -ED, dw. bn. opengedekt enz.; zie UNCOVER,
bw. -InG, dw. bn. opendekkend enz.; zie UNCOVER,bw.
5 - COVETED, bn. onbejaagd, onbeloerd. *-cowL, bw.
ontkappen. -ED, dw. bn. ontkapt. -, bn. zonder kap,
met de kap af. 5 -CREATE, bw. vernietigen. -D, be. ongeschapen. 5 - CREDIBLE, bn. ongeloof baar. * -CREDITABLE, bn. laakbaar, berispelijk. 5 -CRIPLED, bn. onverminkt, niet mank. *-CRITICIZED, bn. niet gecritiseerd,
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:niet gelaakt. * -CROPPED, bn. niet geoogst. *-CROSS,
bw. 1. (wev.) ontkeperen; 2. openvouwen. -ED, dw. bn.
1. ontkeperd; 2. opengevouwen. -, bn. 1. niet doorgehaald; zonder doorstreping; 2. niet tegengewerkt, niet
gedwarsboomd. * -CROWDED, bn. niet opeengedrongen.
*-cROwN, bw. ontkronen; de kroon afnemen. *- CULLED, bn. niet uitgekozen. * -CULPABLE, bn. 1. niet schuldig; 2. niet te beschuldigen. 5 - CULTIVABLE, bn. niet
bebouwbaar. * -CULTIVATED, bn. onbebouwd,ongeploegd.
* -CUMBERED, bn. - with, niet belast (met), niet gehinderd (door). *-CURABLE, bn. ongeneeslijk. *-CURBABLE, bn. 1. onbuigbaar; 2. teugelloos. * -CURED, bn. niet
genezen, niet hersteld. *-cURlovs, bn. niet weetgierig.
*-CURL, bn. 1. ontvlechten, ontkrullen; 2. openrollen,
uiteenslaan. -, ow. open-, losvallen (van haren), golven. -ED, dw. bn. ontkruld enz.; zie UNCURL, bw. en
OW. -ING, dw. bn. ontkrullend enz.; zie UNCURL, bW.
en ow. *_CURRENT, bn. 1. niet in omloop; 2. geen wettigen koers hebbend (van geld) ; 3. (fig.) niet aangenomen. * -CURSE, bw. van een vloek ontheffen. -D,
* -CURST, dw. bn. van een vloek ontheven. * -CURTAILED,
bn. 1. niet gekortstaart;2. niet gekortwiekt,niet besnoeid.
* -CURTAIN, bw. de gordijnen afnemen. * -CUSTOMARY,
bn. ongewoon. * -CUSTOMED, bn. niet belast, vrij (van
inkomende) rechten. *- CUT, bn.ongesneden, ongekorven.
*-DAM, bw. ontdijken, den dijk afgraven. * -DAMAGED,
bn. niet beschadigd, gaaf. * -DAMPED, bn. niet ontmoedigd, niet onthutst, kloek. 5 - DANGEROUS, bn. gevaar
Veilig. 5 - DARKENED, bn. onverduisterd. 5 - DATED,-los,
bn. zonder dagteekening. * -DAUNTED, bn., -LY, bijw.
onbezweken, onversaagd. -NESS, s. onversaagdheid, v.
* -DAWNING, bn. niet schijnend, niet opkomend (van sterren enz.). 5 -DAllLED, bn. niet verblind, niet beneveld.
*-DEAF, bw. het gehoor teruggeven, de doofheid wegnemen. *-DEBASED, bn. 1. niet verlaagd; 2. niet vervalscht,
onvervalscht. * -DEBAUCHED, bn. onbedorven, niet ver
* -DECAYED bn. 1. onverzwakt, onvervallen;-onzedlijkt.
2. gezond, krachtig; - teeth, gezonde tanden. *-DECAYING, bn. 1. niet verzwakkend; 2. onvergankelijk.
*-DECEIVABLE, bn. 1. onbedriegbaar, niet te misleiden;
2. niet bedrieglijk.*- DECEIVE, bw. uit den waan -, terecht
brengen. -D, dw. bn. terecht gebracht. ING, dw. be.
terecht brengend. * -DECENT, bn. 1. onwelvoeglijk; 2.

onkuisch. * -DECIDABLE, bn. onbeslisbaar. * -DECIDED,
bn. 1. onbeslist; 2. besluiteloos, onzeker. * -I)ECIPHERABLE, bn. onontcijferbaar. 5 - DECIPHERED, bn. ononteijferd. 5 - DEcisivz,bn.niet beslissend,niet afdoend. 5 -- DECK,
bw. onttooien, den tooi -, de versierselen afnemen.
-ED, dw. be. 1. onttooid, zonder versierselen; 2. (zeev.)
gladdeks. * -DECLARED, bn. 1. niet verklaard; 2. niet
erkend. * -DECLINABLE, be. 1. (taalk.) onverbuigbaar;
2. niet te weigeren, niet af te wijzen; 3. onvermijdelijk.
*-- DECLINED, be. 1. onafgeweken; 2. ongeweigerd; 3.
(taalk.) onverbogen. * _DECI,INING, bn. 1. niet afwijkend;
2. niet buigend. *-DECOIIPOSABI E, bn. (scheik.) onscheidbaar, onoplosbaar. * -DECOMPOSED, *-DECOMPOUNDED, be. (scheik.) niet gescheiden, onopgelost.
*- DECORATED, bn. onversierd. * -DECREED, bn. niet afgekondigd. * -DEDICATED, bn. 1. zonder opdracht; 2. niet
ingewijd. * -DEEDED, bn. zonder heldendaad, niet heldhaftig. * -DEFACEABLE, bn. onuitwischbaar. * -DEFACED,
bn. niet misvormd (van gelaat). 5 - DEFEASIBI,E, bn. onaantastbaar. *-DEFENDED, bn. onverdedigd, weerloos.
* -DEFERRED,bn. niet op-, niet overgedragen; niet uitgesteld. 5 - DEFIED, bn. onuitgedaagd. *-DEFILED, bn. onbezwalkt, onbesmet. * -DEFItiABLE, bn. 1. onbepaalbaar,
onaanduidbaar; 2. onomschrijfbaar. 5 - DEFINEn, be. 1. onbepaald, onbegrensd; 2.onomschreven,niet te omschrijven.
*-DEFLOURED, bn. niet ontmaagd, nog maagd. * -DEFORMED, bn. niet misvormd. *- DEFRAUDED, bn. 1. niet
ontfutseld; 2. niet beroofd. * -DEFRAYED, bn. niet vrijgehouden, niet gedekt (voor); - charges, ongedekte kosten. -DEGRADED, bn. 1. niet verlaagd; 2. (mil.) niet
gedegradeerd. 5 - DEIFIED, bn. niet vergood. *_DEIFY,
bw. het godendom ontnemen, niet meer als godheid erkennen. * -DEJECTED, be. onverzwakt, niet ternedergeslagen. * -DELAYED, bn. on -aitgesteld, zonder uitstel.
* -DELAYING,bn. op staanden voet,onmiddellijk. * -DELEGATED, bn. niet afgezonden, zonder machtiging. * -DELIBERATENESS, s. besluiteloosheid, wankelmoedigheid, v.
-DELIGHTED, * -DELIGHTFUL. bn. ongenoeglijk, oninnemend. *-DELIVERED, bn. 1. niet verlost, niet bevrijd;
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2. niet afgeleverd. * -DELUDED, bn. 1. terecht gebracht;
2. niet bedrogen. * -DELUGED, bn. 1. aan den zondvloed
ontsnapt; 2. niet overstroomd. 5 - DEMANDED, bn. ongevraagd. *-DEMISED, bn. 1. niet overleden; 2. niet afgetreden. * -DEMOLISHED, bn. niet gesloopt, niet afgebroken. * -DEMONSTRABLE, bn. (wisk.) niet bewijsbaar.
* -DENIABLE, bn., ...ABLY, bijw. onloochenbaar. * -DEPENDING, bn. onafhankelijk. * -DEPLORABLE, bn. onbeklaagbaar. *-DEPOSABLE, bn. onafzetbaar. * -DEPRAVED,
bn. onbedorven, onverdorven. * -DEPRECIATED, bn. niet in
prijs verlaagd, niet in waarde verminderd. *-DEPRESSED,
bn. 1. niet gedrukt; 2. niet verslagen. *_DEPRIVED, bn.
niet beroofd. * -DESCENDIBLE, bn. onoverdraagbaar, onovererfbaar. * -DESCRIBABLE, bn. onbeschrijfelijk, onbe.
schrijfbaar. * -DESCRIBED, bn. niet beschreven. *-DESCRIED, bn. onbemerkt. 5 - DESERVED, bn., -LY, bijw. onverdiend. -NESS, s. (het) onverdiende. * -DESERVER, m.
v. onverdienstelijke persoon. * -DESERVING, bn., -LY,
bijw. onwaard; the -, de onwaardigen. * - DESIGNATED,
bn. 1. niet aangewezen; 2. niet benoemd. *-DESIGNED,
bn., -LY, bij w. zonder opzet (gedaan), onvoorbedachte lijk. -NESS, s. (het) onopzettelijke,niet -opzettelijkheid,v.
*-DESIGNING,bn.l.niet opzettelijk; 2.argeloos,onschuldig,
oprecht. *-DESIRABLE, bn. 1. niet wenschelijk; 2. - for,
niet geschikt (tot, voor). * -DESIRED, bn. niet gewenscht.
* -DESIRING, 1. bn. niet wenschend, niet hakend (naar);
2. onverschillig (voor). *-DESIROUS, bn. niet begeerlijk.
* -DESPAIRING, bn. niet wanhopend. * -DESTINED, bn.
niet bestemd. 5 -DESTROYABLE, bn. onvernietigbaar, onvernielbaar. * -DESTROYED, bn. onvernield, ongeschonden. * -DETACHED, be . niet losgemaakt. *-DETAILED,
bn. 1. niet uiteengezet; 2. niet in het klein verdeeld.
*-DETECTED, bn. onopgespoord, verborgen. *-DETERMINABLE, bn. 1. niet tot een besluit te brengen; 2. niet
te vestigen. 5 -DETERMINATE, bn. besluiteloos; onvast.
-NESS, S. besluiteloosheid, onvastheid, v. * -DETERMINE,
bn. 1. besluiteloos maken; 2. niet juist omschrijven.
-D, dw. bn. niet omschreven enz. -, bn. 1. onbepaald; 2. onzeker, besluiteloos; 3. onbeslist. *-DETERRED, bn. -- by, 1. niet teruggehouden; 2. onwrikbaar. * -DETESTING, bn. niet verfoeiend, niet wrokkend. * -DEVELOPED, bn. onontwikkeld. * -DEVIATING,
bn., -LY, bijw. 1. niet afwijkend; 2. rechtstreeksch; 3.
(fig.) standvastig. * -DEVISED, bn. niet gevonden, niet
uitgedacht. *_DEVOTED, bn. 1. niet geofferd, niet gewijd
(aan); 2. tegengesteld. 5 -DEVOUT,bn., -LY, bijw. onvroom.
*-DIAPHANOUS, bn. ondoorschijnend. 5 -DID, dw. bn.
ongedaan enz. zie UNDO. * -DIGESTED, bn. 1. onverteerd
(van spijzen); 2. (fig.) onbekookt. * -DIGNIFIED, bn. zonder waardigheid, niet deftig. *-DILIGENT,bn.,-LY,bijw.
1. niet vlijtig; 2. achteloos, nalatig. *-DILUTED, bn. 1,
onverdund (van vochten); 2. onversneden (met water).
* -DIMINISHABLE, bn. overminderbaar, onverkleinbaar.
*_DIMINISHED, bn. 1. onverminderd, onverkleind; 2. gaaf.
*-DIMIIED, bn. onbeneveld, onverduisterd. * -DINTED,
bn. onbeschadigd, gaaf. * -DIOCESED, bn. zonder bisdom,
niet beroepen. *-DIPPED, bn. niet ingedoopt, niet bevochtigd. * -DIRECTED, ho. 1. niet gericht;2.niet bestuurd,
aan zich zelf overgelaten; 3. zonder adres. *-DISBAN
niet afgedankt. * -DISCERNED, bn., -LY,-DE,bn.(mil)
bijw. 1. onbemerkt; 2. zonder onderscheid, éénvormig.
-DISCERNIBLE, bn., ...IBLY, bijw. onbemerkbaar. -NESS,
s. onbemerkbaarheid, v. *-DISCERNING, bn. niet oordeelkundig, zonder oordeel. * -DISCHARGED, bn. niet ontlast
(van), niet ontheven (van). * -DISCIPLINED, be. 1. ongeleerd; 2. niet aan de tucht gehoorzamend tuchteloos.
* -DISCLOSED, bn. onopengedekt, omsluierd, verborgen.
*--DISCOLORED, bn. niet ontkleurd, niet kleurloos.
F -DISCORDANT * -DISCORDING, bn. 1. niet wanluidend;
2. (muz.) niet valsch. * -DISCOURAGED, bn. niet ontmoedigd. 5 -DISCOVERABLE, bn., * ...ABLY, bijw. onontdekbaar,
onvindbaar. 5 -DISCOVERED, bn. onontdekt, ongezien,
verborgen. *-DISCREET, bn. onbescheiden. * -DISCRIMINATE, bn. -LY, bijw.l. zonder onderscheid; 2. dooreengeworpen.*-DIsCUSSED,bn. onbesproken, zonder beraadslaging. *- DISGRACED, bn. niet verlaagd, niet onteerd, ongeschandvlekt. 5- DISGUISABLE, bn. onvermombaar.*-DISGUISED, bn. onvermomd, onverholen. * -DISHEARTENED,
bn. onontmoedigd, niet moedeloos. *-DISHONORED, bn.
niet onteerd. 5 -DISJOIN EI), bn. 1. niet uiteengeslagen;
2. (them.) niet uit de voegen. * -DISMAYED, bn. niet
ternedergeslagen, niet moedeloos. *--DISMISSED, bn. 1.
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niet ontslagen, niet bedankt; 2. nog onder de wapenen.
5 - DISORDERED, bn. 1. niet ordeloos; 2. - verlegen.*-DISPARAGED,bn. niet verlaagd, - veracht. *--DISPATCHED, bn.
niet verzonden. * -DISPELLED, bn. niet verjaagd. *-DIS
1. niet uitgedeeld, niet uitgereikt; 2. niet-PENSD,bn.
vrijgelaten (van); niet ontheven (van). *-DISPE.N SIN G, bn.
1. niet ontheffend (van); 2. gestreng. * -DISPERSED, bn.
niet verstrooid. *-DISPLOYED, bn. 1. niet ontplooid;
2. niet ten toon gespreid. *-DISPOSE, bw. innemen tegen,
een kwaden dunk geven (van). -D, dw. bn. ingenomen
tegen. -, bn. - of, niet beschikt (over).. * -DISPOSING,
dw. bn. innemend tegen. * -DISPUTABLE, bn., ....ABLY, bijw.
onbetwistbaar. *-DISPUTED, bn., -LY, bijw. onbetwist.
* -DISQUIETED, bn.niet verontrust. * -DISSEMBLED, * -DISSEMBLING, On. 1. ongeveinsd, oprecht; 2. open, verklaard.
*-DISSEVERED, bn. 1. niet gescheiden; 2. niet afgesneden.
* -DISSIPATED, bn. niet verkwist. * -DISSOLVABLE, bn.
1. onoplosbaar; 2. onverbreekbaar. *-DISSOLVED, bn. 1.
onopgelost, ongesmolten; 2. onverbroken. * -DISSOLVING,
bn. nooit (zich) oplossend, nooit smeltend. *-DISTEMPERED, bn. 1. niet ziek, niet ongesteld; 2. niet ontroerd,
kalm. * - DISTILLED, bn. 1. niet doorgezegen, ongefiltreerd; 2. niet gedistilleerd. * -DISTINGUISHABLE, bn.,
...ABLY, bijw. 1. niet te onderscheiden; 2. (fig.) niet te
begrijpen. * -DISTINGUISHED, bn. 1. (fig.) niet onderscheiden; niet uitgekozen: 2. onafgebroken, aanhoudend; 3.
niet uitstekend; niet opmerkelijk; alledaagsch. *-DIS
1. niet onderscheidend, geen voorkeur-TINGUSH,bn.
gevend; 2. zonder oordeel des onderscheids handelend;
- rage, blinde woede. *-DISTORTED, bn. 1. niet gewrongen; 2. onverdorven. *-DISTRACTED, bn., -LY, bijw. onafgeleid, onafgetrokken, ongestoord. -NESS, S. onafgetrokkenheid, ongestoordheid, v. * -DISTRIBUTED, bn. niet
uitgedeeld. *_DISTURBED, bn., -LY, bij w.1. ongestoord;
2. onaangeroerd; 3. vreedzaam, kalm. -NESS, S. 1. ongestoordheid; 2. kalmte, v. 5 - DISTURBING, bn. niet storend. 5 - DIVERSIFIED, bn. niet afgewisseld, eentonig.
* -DIVESTED, bn. 1. niet afgeleid; 2. niet onderhouden,
niet vermaakt. 5 -DIVESTED, bn. niet ontbloot, niet beroofd (van). *-DIVIDABLE, bn. ondeelbaar. 5 -DIVIDED, bn.
onverdeeld, ongedeeld, geheel. * -DIVORCED, bn. niet gescheiden (ook van huwelijken). * -DIVULGED, bn. niet
geopenbaard, niet uitverteld; niet uitgelekt. *-Do, bw.
(onr. zie DO), 1. opendoen, losmaken; 2. opensluiten; 3.
vernietigen, te niet doen; uitwisschen; 4. ten onder
brengen, in het verderf storten; 5. doen verarmen; 6.
(zeev.) to - the stowage, de lading verstuwen. *-DOCK,
bw. ontdokken, uit het dok halen (een schip). *-DOER,
m. v. vernietiger; verderver, m. verderfster, v. * -DOING,
dw. bn. opensluitend enz. -, s. (het) opensluiten enz.;
zie UNDo, bw. * -DONE, dw. bn. opengesloten enz.; zie
UNDO, bw. -, bn. 1. niet gedaan, ongedaan, ongeschied;
2. losgemaakt, open; 3. ongelukkig, in het verderf gestort; he is - to all intends and purposes, hij is onredbaar verloren; that would have - us, dat zou ons ongelukkig hebben gemaakt. *-DOOMED, bn. niet verdoemd.
*-DOUBLF, bw. 1. (zeev.) de dubbelhuid afnemen; 2.
(kleerm.) de voering uitnemen. 5 -DOUBTABLE, bn. onbetwijfelbaar. * -DOUBTED, bn., -LY, bijw. onbetwijfeld.
* -DOUBTFUL, bn. niet twijfelachtig. 5- DOUBTING, bn.
niet twijfelend,overtuigd. * -DOWERED,bn.zonder weduwgift, zonder huwelijksgift ; onbegiftigd. * -DRAINABLE,
bn. endempbaar, niet op te drogen. * -DRAINED, bn. niet
gedempt, niet drooggelegd. 5 - DRAMATIC, * -AL, bn. niet
dramatisch, ondramatisch. *-DRAW, bw. (onr. Zie DRAW),
aftrekken. *-DRAWN, dw. bn. afgetrokken. -, bn. 1. niet
getrokken (ook van loterijen enz.); 2. (fig.) niet medegesleept. * -DREADED, bn. niet gevreesd. * -DREAMED, bn.
1. ongedroomd; 2. ongedacht. *-DRESS, S. 1. ochtendkleed, négligé, o.; 2. (mil.) kleine tenue, v. -, bw. t. ont-,
uitkleeden; to - one's self, zich ontkleeden; 2. onttooieu. -, ow. zich uitkleeden. -ED, dw. bn. ontkleed enz.;
zie UNDRESS, bw. en ow. -, bn. 1. ongekleed; 2. ontoebereid (van spijzen); 3. niet gesnoeid (van boomen); 4.
zonder tooisel, onversierd. *-DRIED, bn. 1. opgedroogd; 2.
onrijp. *-DRIVEN, bn. 1. niet gedreven; 2. niet verjaagd;3.
zonder hoeder; 4. niet ingedreven (van spijkers enz.).
*-DROOPING, bn. niet kwijnend. *-DROSSY, bn. niet troebel, onvermengd; - gold, zuiver goud. 5 - DUBITABLE, bn.
ontwijfelbaar. 5 -DUE, bn. 1. niet verschuldigd; 2..(kh.)niet
vervallen; 3. onbehoorlijk, ongepast; 4. strijdig met de
gezonde rede, buitensporig; to pay - attention to, te veel
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oplettendheid wijden aan. *-DUKE, bw. den hertogstitel
ontnemen. 5 -DULY, bijw. zie UNDUE, bn.; - inpressed
with, al te zeer doordrongen van. *-DUST, bw. 1. afstoffen, afvegen; 2. (fig.) reinigen. * -DUTEOUS, 5 - DUTIFUL,
bn., -LY, bijw. 1. oneerbiedig; 2. ongehoorzaam. -NESS,
S. gmv. 1. oneerbiedigheid; 2. ongehoorzaamheid, v.
* -DYING, bn. niet stervend, onvergankelijk; the - one,
Hij die nooit sterft. * -EARNED, bn. 1. niet gewonnen;.
2. niet geoogst. * -EARTH, bw. opgraven. -ED, dw. bn.
opgegraven. -LY, be. bovenaardsch. *-EASED, bn. 1.
ongemakkelijk; 2. ongerust; 3. pijnlijk. *-EASILY, bijw.
zie UNEASY. * -EASINESS, S. gmv. 1. ongemakkelijkheid,
moeielijkheid; 2. ongerustheid, v.; 3. verdriet, o.; to give -, verdriet doen, - veroorzaken. *-EAsy, bn. 1. engemakkelijk, moeielijk; 2. ongerust, angstig; 3. lastig, hinderlijk; 4. niet rustend; 5. verdrietig; 6. stijf, onhebbelijk;
7. - to, onbehaaglijk (voor). * --EATABLE, bn. oneetbaar.
* -EATEN, bI1. niet gegeten, niet genuttigd. 5 - EBBING,
bn. (zeev.) niet ebbend; niet afloopend. * -ECHOING,bn..
niet weergalmend, -zonder echo. 5 - ECLIPSED, bn. onverduisterd, zonder eclips. 5 - EDIFIED, bn. niet gesticht.
* -EDIFYING, bn, niet stichtend, onstichtelijk. *_EDUCATED, bn. 1. onopgevoed; 2. ongeleerd; 3. onervaren. *-EFFACED, bn. onuitgewischt. * -EFFECTUAL, bn. 1. onwerkzaam; 2. niet werkdadig. 5 - ELASTIC, bn. onrekbaar, niet
elastisch. * -ELATED,bn.niet hooginoedig,niet opgeblazen.
5 - ELBOWED, bra. met niemand ter zijde; (fig.) niet geschraagd. *-ELECTED, bn. niet verkozen. 5 - ELIGIBLE,bn.
onverkiesbaar. * -ELOQUENT, bn. niet welsprekend.
* -EMANCIPATED, bn. niet vrijgemaakt, niet geëmancipeerd. 5 -- EMBARRASSED, bn. 1. niet verlegen; 2. niet in
beslommel'ing (van zaken); - with debts, zonder schulden. 5 - EMBITTERED, bn. 1. (fig.) niet verbitterd; 2. zonder
bitterheid. 5 - EMBODIED, bn. 1. niet verlichamelijkt,
onstoffelijk; 2. (mil.) niet ingelijfd; - militia,vrijkorpsen.
* -EMBROIDERED, bn. niet geborduurd. 5 - EMPLOYED, bn.
1. werkeloos, niet bezig; 2. werkeloos, zonder betrekking; 3. ongeplaatst, dood (van kapitaal). 5 - EMPOWERED,
bn. ongemachtigd. * -EMPTIED, bn. 1. niet geledigd,ongeledigd; 2. onuitputtelijk. *-ENABLED, bn.onbekwaam,niet
in staat gesteld. *_ENCHANTED, bn. 1. niet bekoord; 2.
niet betooverd. * -ENCUMBERED, bn. niet verhinderd.
5 - ENDANGEREI), bn. niet in gevaar, niet blootgesteld..
5 - ENDING, bn. 1. eindeloos; 2. eeuwig. *-ENDOWED, bn.
1. niet begiftigd; 2. zonder huwelijksgift; 3. (fig.) niet
begaafd. 5 - ENDURABLE, bn., ...ABLY, bijw. onverdraaglijk. *_ENDURING, bn. 1. niet duurzaam; 2. niet lijdzaam. * -ENERVATED, bn. niet ontzenuwd. * -ENFEEBLED,.
bn. onverzwakt. 5 - ENGAGED, bn. 1. niet verbonden, vrij;
2. ledig, werkeloos; 3. beschikbaar (geld). * - ENGAGING,
bn. niet innemend. *-ENGLISH, bn. on-Engelsch. *-ENJOYED, bn. ongenoten. 5 - ENJOYING, bn. 1. niet genietend;
2. niet genotrijk, niet vermakelijk. 5 -ENLARGED, bn.1.
niet vergroot, niet uitgebreid, nauw,beperkt. 5 -ENLIGHT ENED, bn. onverlicht. 5 - ENRICHED, bn. niet verrijkt.
* -ENSLAVED, bn. niet verslaafd. *-ENTAILED, bn. niet
beschikt (over), niet toegekend. 5 - ENTANGLE'), bn. 1.
niet verstrikt; 2. niet verward. *-ENTERED, bn. 1. niet
ingeschreven, niet geboekt; 2. niet toegelaten. *- ENTERPRISING, bn. niet ondernemend. * -ENTERTAINING, bn.
niet onderhoudend, onvermakelijk. 5 -ENTHRALLED, bn..
onbelemmerd. 5 -ENTOMBED, bn. onbegraven. *-ENvIABLE, bn. niet benijdenswaard. *-ENVIED, bn. onbenijd.
* -ENVIOUS, bn. niet nijdig, vrij van nijd. 5 -EPISCOPAL,
bn. onbisschoppelijk. 5 -EQUABLE, bn. afwisselend.
* -EQUAL, bn., -LY, bijes. 1. ongelijk, minder; you
are - to me, gij zijt minder dan ik; 2. oneven;
- numbers, onevene getallen; 3. niet opgewassen; his
strength is - to the task, zijne kracht is tegen dien
arbeid niet opgewassen; 4. niet gelijk winstgevend; 5..
onregelmatig, ongeregeld; an - pulse, een onregelmatige pols. -, m. v. ongelijke, m. v. 5 - EQUALABLE, bn.
ongelijkbaar, niet te evenaren. 5-EQUALITY, *_EQUAL.
NESS, S. (-ieS), ongelijkhoid,v. 5 -EQUALLED, bn. ongeëvenaard. * -EQUITABLE, bn. onbillijk. *--EQUIVOCAL, bn.,
-LY, bijw. ondubbelzinnig. -NESS,s.ondubbolzinnigheid,
v. * RRADICABLE, bn. onuitroeibaar. * -ERADICATED, bn.
onuitgeroeid, onontworteld. * -ERATED, bn. niet uitgekrabd, niet doorgehaald. * -ERRABLE, bn. onfeilbaar.
-NESS, S. onfeilbaarheid, v. 5 - ERRING, bn., -LY, bij w.
1. niet dwalend, vrij van dwaling, onfeilbaar; 2. zeker,.
vast (in het mikken). *-ESCHEwABLE, bn.onvermij delij k...
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*-ESCUTCHEONED, bn. (wap.) zonder schild, zonder wapen. *-ESPIED, bn. onbespied. *-ESSAYED, bn. niet beproefd. *-ESSENTIAL, bn. onwezenlijk. -, s. onstoffelijk
voorwerp .*-ESTABLISHED,bn.ongevestigd *-ESTIMATED,
bn.niet geacht. *-EVOIDABLE,bn.onvermij dbaar.*-EVANGELICAL, bn. onevangelisch. 5 - EVAPORATED, be. onverdampt. *-EVEN, bn., -LY, bijw. 1. oneffen, niet glad; 2. 1

ongelijk, ongelijkvormig; 3. veranderlijk, ongeregeld; 4.
(rek.) oneven. -NESS, S. 1. oneffenheid, 2. ongelijkheid;
3. veranderlijkheid, v. 5 - EVENTFUL, bn. onbelangrijk;zonder episodes. *-EVITABI.E,bn.onverinijdelijk.*-EXACTED,
bn. 1. niet afgeperst; 2. uit vrijen wil. 5 - EXAGGERATED,
bn. onoverdreven. *- EXALTED, bn. niet verheven. *-EXAMINABLE, bn. niet onderzoekbaar. *-EXAMINED, bn. 1.
ononderzocht; 2. niet ondervraagd; 3. niet geëxamineerd.
*-ExAMPLED, bn. voorbeeldeloos. 5 - EXCELLED, bn. onovertroffen. *-EXCEPTED, bn. niet uitgezonderd. *-ExCEPTIONABLE, bn., ...ABLY, bij w. 1. onberispelijk; 2. (recht.)
onwraakbaar. -NESS, s. 1. onberispelijkheid; 2. onwraakbaarheid, v. *-EXCISED, bn. 1. onbelast (niet accijns
enz.). 5 - EXCITED, bn. niet aangehitst. 5 - EXCLUDED, bn.
niet uitgesloten. *-EXECUTED, bn. 1. onuitgevoerd; 2.
(recht.) onvolbracht. -EXEiiiPLARY,bn. niet voorbeeldig.
-ExESIPLIFIED, bn. 1. niet door voorbeelden opgehelderd; 2. zonder voorbeeld. *-EXEMPT, bn. 1. zonder
vrijdom; 2. niet vrij (van). 5 - EXERCISED, be. ongeoefend. *-EXERTED, bn. niet gebezigd, werkeloos. *-Ex.HAUSTED, bn. 1. onuitgeput; 2. onuitputtelijk. 5 -ExFIAUSTIBLE, bn. onuitputtelijk. *-EXHILARATED, bn. niet opgevroolijkt. 5 - EXISTING, bn. niet bestaand. *-ExoRCISED, be.. niet betooverd. *-EXPANDED, bn. 1. onontwikkeld; 2. onverspreid; 3. onuitgebreid; 4. niet
uitgespannen. *-ExPECTED, bn., -LY, bijw. onverwacht, onverwachts, -NEss, s. (het) onverwachte. *-ExPEDIENT, bn. onraadzaam. *-EXPELLED, bn. niet verjaagd, niet uitgezet. 5 - EXPENDED, bn. niet uitgegeven, niet verteerd. -EXPENSIVE, bn. niet kostbaar.
*-EXPERIENCED, bn. 1. onervaren; 2. niet beproefd.
*-EXPERIMENTAL, bn. niet waarnemend, niet proefnemend. *-EXPERIMENTED, bn. 1. onervaren; 2. niet waargenomen. * -EXPERT, bn., -LY, bijw. niet deskundig,
onbekwaam. -NESS, s. onkunde, onbekwaamheid, v.
*-EXPIRED, bn. niet gestorven. *-EXPLAINABLE, bn.
onverklaarbaar. *-EXPLAINED, bn. niet uitgelegd, niet
verklaard. *-EXPLORED, bn. niet bezocht, onbekend
(van landen). *-EXPLOSIVE, bn. onontplofbaar. *-ExPORTED, bn. (kh.) niet uitgevoerd. 5 - EXPOSED, bn. 1.
niet blootgesteld; 2. onopgemerkt, vergeten *-ExPOUNDABLE,bn. onverklaarbaar . 5 --EXPOUNDED,bn.niet verklaard,
niet uiteengezet. *-EXPRESSED, bn. niet uitgedrukt, niet
vermeld. 5 - EXPRESSIBLE, bn. niet uit te drukken. *- ExPRESSIVE, bn., -LY, bw. 1. zonder uitdrukking, flauw;
2. onbeschrijfelijk, onzeglijk. * -EXPUNGED, bn. onuitgewischt. *-EXTENDED, bn. 1. zonder uitgebreidheid; 2.
niet uitgestrekt. 5 - EXTENUATED, bn. niet verminderd,
onverflauwd. 5 - EXTERMINABLE, bn. onuitroeibaar. *- ExTERMINATED, bn. onuitgeroeid. *-EXTTNCT, bn. 1. niet
uitgedoofd: 2. niet uitgestorven. *-EXTINGUISHABLE, bn.
1. onbluschbaar; 2. (fig.) onleschbaar. *-EXTINGUISHED,
bn. 1. onuitgebluscht; 2. ongelescht. 5 --EXTIRPATED, bn.
onontworteld. *-EXTORTED, bn. niet afgeperst. *-ExTRICABLE, bn. niet te ontwarren. 5 - EXTRICATED, bn.
niet ontward. *-EYED, bn. onbezien, onbezichtigd.
*-FADED, bn. onverwelkt. S- FADING, bn. niet verwelkend, onverwelkbaar. -NESS, s. onverwelkbaarheid, v.
*-FAILING, bn. 1. onfeilbaar; 2. onuitputtelijk. -NESS,
S. onfeilbaarheid, v. *_FAINTING, bn. 1. niet bezwijmend;
2. niet terugdeinzend. *-FAIR, be., - LY, bijw. 1. on,eerlijk, te kwader trouw; 2. - towards, onbillijk, ongerecht
(tegen). -NESS, S. 1. oneerlijkheid, kwade trouw; 2. onbillijkheid, v. * -FAITHFUL, bn., -LY, bijes. 1. ontrouw; 2.
ongeloovig, goddeloos; 3. oneerlijk. -NESS, S. gmv. 1. ontrouw, v.; 2. ongeloof, o.; 3. oneerlijkheid, v. *-FALCATED,
bn. onafgetrokken, onverminderd. *-FALLEN, bn. 1.
overeind; 2. onbezweken. 5 - FALLOWED, bn. (landb.) niet
braakliggend. *-FALTERING, bn. 1. standvastig; onbezweken; 2. niet aarzelend. *-FAMED, bn. onbefaamd,
onbekend. *-FAMILIAR, bn. niet gemeenzaam, vreemd.
-ITY,S. gmV. vreemdheid, V. * - FANCIED, bn. 1. niet ingebeeld; 2. niet dichterlijk, *-FANNED, bn. 1. niet toegewuifd(met een waaier); 2. niet opgehitst. *-FASCINATED,
abn. niet betooverd. *_FASHIONABLE, bn., ...ABLY, bijes.
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1. onmodisch, zonderling; 2. onfatsoenlijk.

-NESS, S.

1.(het) onmodisehe,zonderlingheid;2. onfatsoenlijkheid,v.
*-FASHIONED, bn. niet gefatsoeneerd, zonder fatsoen.
*-FAST, bn. 1. onvast, los; 2. open, niet gesloten.
*-FASTEN, bw. 1. losmaken; 2. vieren; 3. loslaten. -ED,
dw. bn. losgemaakt; gevierd; losgelaten. -ING, dw.
bn. losmakend ; vierend ; loslatend. *-FATHERED, bn.
vaderloos. *-FATHERLY, bn. niet vaderlijk, onvaderlijk.
*-FATHOMABLE, bn., ...ABLY, bijw. onpeilbaar, diep (ook
fig.). -NESS, S. gmv. onpeilbare diepte, v. *-FATHOMED,bn.
1. ongepeild; 2. onpeilbaar; 3. ondoordringbaar. *-FATIGUED, bn. 1. niet vermoeid; 2. versch van krachten.
-FAULTY, bn. onschuldig. *-FAVORABLE, bn., ...ABLY,
bijw. ongunstig. -NESS, S. ongunstigheid, v. 5-FAVORED,
bn. niet begunstigd. 5-FEARED, bn. 1. niet gevreesd, niet
geducht; 2. onbevreesd. *-FEARFUL, bn. onbeschroomd.
5-FEARING, bn. moedig, onversaagd. 5-FEASIBLE, bn.
1. ondoenlijk; 2. niet te maken. 5 -FEATHERED, bn. 1.
ongevederd; 2. (fig.) geplukt, beroofd. *-FEATURED, bn.
misvormd van gelaat, leelijk. 5-FED, bn. 1. niet gevoed,
nuchteren; 2. niet onderhouden. *-FEED, bn. 1. niet beloond, onbezoldigd, niet gesalariëerd. 5-FEELING,bn.,-LY,
bijes. ongevoelig, hardvochtig, wreed. -NESS, S. ongevoeligheid, v.'* -FEIGNED, bn., -LY, bijw.ongeveinsd,oprecht,
waar. -NESS, s. ongeveinsdheid, gemoedelijkheid, v.
5-FEIGNING, bn. zonder veinzerij, oprecht. 5 -FELLOWED,
bn. zonder wederga, eenig. 5-FELT, bn. nooit -, niet
gevoeld, onvoelbaar. *-FEMININE, bn. onvrouwelijk.
*-FENCE, bw. (vest.)1. ontmantelen; 2. de omheining wegnemen.-D, dw. bn. ontmanteld. -, bn. 1. niet verdedigd,
niet omheind. *-FENCING, dw. bn. ontmantelend. 5-FERMEN TED, bn. 1. niet gegist,ongegist; 2.ongegest (van brood).
5--FERTILE, bn. onvruchtbaar. -NEss, s. onvruchtbaarheld, v. *-FETTER, bw. 1. ontboeien (ook fig.), ontketenen; 2. bevrijden. -ED, dw. bn. ontboeid. 5-FEUDALIZE,
bw. aan het leenrecht ontheffen, het leenrecht afschaffen.
5-FIGURED, bn. zonder menschelijken vorm, vormloos.
5 -FILED, bn. ongevijid. 5-FILIAL, bn. onkinderlijk.
F-FILLED, ho. 1. ongevuld; 2. onbezet, vacant; 3. onvoldaan; 4. onverzadigd. *-FINISHED, bn. 1. niet geeindigd, onvoltooid; 2. (kunst) niet af; 3. onvolledig,
onvolkomen. F-FIRED, bn. 1. niet ontvlamd; 2. niet
gelost (van vuurwapenen). *-FIRM, bn. 1. onvast,
los; 2. broos. -NESS, s. onvastheid, losheid, v. *-FIT,
bn., -LY, bijw. - for, 1. ongeschikt, onbekwaam (tot);
- to sea, (zeev.) niet zeeklaar; 2. oppassend, misplaatst.
*-FIT, bw. ongeschikt maken (tot). -NESS, s.l.ongeschiktheid, onbekwaamheid; 2. misplaatstheid, v. *-FITTED, dw.
bn. ongeschikt gemaakt. 5-FITTING, dw. bn. onbekwaam
makend. -, bn. niet geschikt. 5-FIx, bw. 1. losmaken,
binden; to - bayonets, (mil.) bajonetten afnemen; 2. doen
smelten. -ED, dw. bn. losgemaakt. -, bn. 1. beweeglijk;
- land, losse grond; 2. dolend, onvast; 3. onzeker, besluiteloos. 5-FIXEDNESS, S. 1. beweeglijkheid, onvastheid;
2. onstandvastigheid; 3. onzekerheid, besluiteloosheid, v.
*-FIXING, dw. bn. losmakend enz.; zie UNFIx, bw.
*-FLAGGING, bn. niet kwijnend, niet instortend; onbezweken. 5-FLANKED, bn. (mil.) niet geflankeerd. *-FLATTERED,bn.niet gevleid ,ongevleid. *-FLATTERING,bn.l.niet
vleiend; 2. niet gunstig (van het weder enz.). 5-FLEDGED,
bn. 1. zonder vederen; 2. (fig.) jong, nieuw; - days, kindecho dagen; 3. onervaren; - ones, nieuwelingen. 5-FLESHED, bn. 1. (jag.) niet bloedgierig; 2. nieuw in de gevechten. *-FLINCHING, bn. onversaagd, onverzettelijk.
F-FLOWERING, bn. niet bloeiend. *-FOILED, bn. onoverwonnen, onbezweken. *-FOLD, bw. 1. ontvouwen, ontplooien; 2. openen (de armen); 3. ontwikkelen; 4. (fig.)
ten toon spreiden; 5. ontsluieren, openbaren (een geheim);
6. uitleggen, verklaren; 7. zeggen, te kennen geven; 8.
(mil.) ontwikkelen (macht); 9. (landb.) ontkooien, uit de
kooi laten. -, ow. 1. zich ontwikkelen; 2. zich ontsluieren, aan den dag komen. -ED, dw. bn. ontvouwd enz.;
zie UNFOLD, bw. en ow. -ER, m. V. ontvouwer, ontplooier,
m. ontplooister, v. *-FOLDING, dw. bn. ontvouwend
enz. -, S. 1. (het) ontvouwen enz.; zie UNFOLD, bw. en ow.;
2. ontwikkeling; 3. openbaring; 4. bekentenis; 5. uiteenzetting (van een stelsel), v. *-FOLLOWED, bn. niet gevolgd.
*-FOOL, bw. 1. van krankzinnigheid genezen; 2. tot het
verstand terugbrengen. 5-FORBEARING, bn. l.onverdraagzaam, ontoegeeflijk; 2. ongeduldig; 3. gestreng. *-FORBID,
-DEN, bn. niet verboden, wettig. *-FORCED, bn. 1. niet
gedwongen, ongedwongen; 2. natuurlijk; 3. gemakkelijk,
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inschikkelijk. * -FORCIBLE, bn. krachteloos. * _FORDABLE,
bn.ondoorwaadbaar. * -FOREBODING,bn.niet voorspellend.
* -FOREKNOwN, bn. niet vooraf bekend. * -FORaSEEABLE,
bn. niet te voorzien. * -FORESEEING, bn. 1. niet voorziend;
2. onvoorzichtig, onbehoedzaam. * - FORESEEN, bn. onvoorzien. * -FORESHORTENED, bn. niet verkort. * --FORETOLD,
bn. niet voorspeld. *-FOREWARNED, bn. niet gewaarschuwd. *.FORFEITED, bn. 1. niet verbeurd; 2. niet geconfisqueerd; 3. niet verloren. *-FORGED, bn. 1. ongesmeed; 2. niet vervalscht. *-FORGETFUL, bn. 1. niet
vergeetachtig; 2. niet vergeten. *_FORGIVEN, bn. 1. niet
begenadigd; 2. niet verontschuldigd; 3. niet vergeven (van
zaken). * -FORGIVING, bn .onverzoenlijk. * -FORGOTTEN,bn.
1. niet vergeten, onvergeten; 2. onvergetelijk. *-FORriED,
bn. 1.. ongevormd; 2. vormloos. * -FORSAKEN, bn. niet
verlaten, niet opgegeven. *-FORTIFIED, bn. 1. (mil.) onversterkt; an - town, eene opene stad; 2. ongewapend; 3.
(fig.) zwak, weerloos. * -FORTUNATE, bn., -LY, bijw.
ongelukkig, rampspoedig. -NESS, S. gmv. ongeluk, o.
rampspoed, tegenspoed, m. *-FOSSILIFEROUS, *-- FOSS1LIZED, bn. niet versteend, niet fossiel. * -FOSTERED, bn.
1. niet gekoesterd, niet verzorgd; 2. zonder steun.
*-FOUGHT, bn. 1. niet bevochten, onbestreden; 2. for, onbetwist; 3. niet gestreden. * -FOULED, bn. rein,
onbesmet. *-FOUND, bn. niet te vinden, nog niet gezien.
*-FOUNDED, bn. 1. (bk.) 1. zonder grondslag, zonder
fondament; .2. (fig.) ongegrond, zonder reden. *-FRAME,
bw. 1. uit de lijst nemen; 2. den vorm vernietigen. -D,
dw. bn. uit de lijst genomen. -, bn. 1. niet gefatsoeneerd; 2. zonder lijst; 3. (fig.) ruw, lomp. * -FRANCHISED, bn. zonder vrijdom, niet vrijgelaten. *-FRANKED,
bn. ongefrankeerd. * -FRATERNAL, bn. onbroederlijk.
* -FRAUGHT, bn. niet beladen, niet opgevuld. * -FREED,
bn. 1. niet bevrijd, niet verlost; 2. niet afgedaan (van
schulden). *-FREIGHTHED, bn. niet bevracht. *_FREQUENCY, S. (- ies), zeldzaamheid,v. * -FREQ,UENT, bn., -LY,
bijw. zeldzaam, zelden; not --ly, niet zelden. *-FRIABLE,
bn. niet broos, niet licht breekbaar. *-FRIENDED, bn. 1.
vriendenloos; 2.zonder steun. *-FRIENDLINESS, S. onvriendelijkbeid, norschheid, v. * -FRIENDLY,bn.l.onvriendelijk;
to make - to, opzetten -, opstoken tegen 2. schadelijk,
vijandig (aan). *-FRIENDSHIP, S. 1. vijandschap, vijandelijkheid, v.; 2. gebrek aan minzaamheid,o. * -FRINGED,bn.
zonder franje. * -FROCK, bw. de pij ontnemen, aan den
monnikenstand ontheffen. -ED, dw. bn. aan den monnikenstand ontheven. -, bn. zonder (monniks)pij. 5 -FROZEN, bn. ongevrozen; niet bevrozen. * -FRUGAL,
bn. onsober, niet spaarzaam. 5 - FRUITFUL, bn., -LY,
bijw. onvruchtbaar, dor. -NESS, s. onvruchtbaarheid,
dorheid, v. * -FULFILLED. bn. 1. onvervuld; 2. onvoldaan.
*-FUMED, bn. 1. ongerookt; 2. niet rookend. *_FUNDED,
bn. (geldw.) ongeconsolideerd. *-FURL, bw. 1. ontplooien; 2. losmaken, losgooien Ivan zeilen). -ED, dw. bn.
ontplooid enz. -ING, dw. bn. ontplooiend enz. *-FURNISH, bw. 1. ontdoen (van), ontkleeden; 2. berooven; 3.
uitruimen (meubels). -ED, dw. bn. ontkleed enz. -, bn.
1. niet gestoffeerd; 2. niet voorzien (van). *-FURROWED,
bn. zonder voren, ongeploegd. *-FUSED, bn. niet gekookt,
niet kokend. * -FUSIBLE, bn. onsmeltbaar. *--GAINFUL,
bn. 1. onwinstgevend; 2. vruchteloos. *_GAINABLE, bn.
1. onbereikbaar; 2. onwinbaar. * -GAINLY, bn. onhandig,
linksch. * -GAINLINESS, S. onhandigheid, linkschlleid, v.
* -GAINSAID, ho. onbetwist. * -GAI,LANT, bn. onhoftelijk,
niet galant. *-GALLED, bn. 1. ongevild; 2. ongekwetst,
ongedeerd. * GARNISHED, bn. onl,ezet, niet gegarneerd.
* -GARRISONED, bn. zonder garnizoen, zonder bezetting.
* -GARTERED, bn. zonder kousebanden. * _GATHERED,
bn. 1. niet verzameld; 2. niet geoogst. * -GAUGED. bn. niet
geijkt, niet gemeten. 5 GEAR, bw. 1. (werkt.) ontkoppelen; 2. onttuigen. * --GENERATED, bn. ongeschapen.
* -GENERATIVE, bn. onvruchtbaar, niet barend. * -GENEROUS, bn., -LY, bijw. onedelmoedig. * -GENIAL, bn. 1.
niet bevruchtend; 2. ongunstig (voor); 3. ruw, scherp,
gestreng. *-GENTEEL, bn., -LY, bijw. onaardig,onbeleefd,
gemeen. *-GENTLE, bn., -LY, bijw. hard, ruw, barsch.
* --GENTLEMANLIKE, ...LY, bn. onfatsoenlijk, niet nobel,
niet als een gentleman. * -GENTLEMANLINESS, s. onfatsoenlijkheid,v. gebrek aan goeden toon,o *-GENTLENESS,
S. 1. onvriendelijkheid, barschheid; 2. onbeleefdheid, v.
*_GEOMETRICAL, bn. niet meetkunstig. * -GET,bw. (onr.
zie GET), vernietigen, tot het niet doen terugkeeren.
*-GIFTED, bn. 1. onbegaafd, zonder talent; 2. onbegif--

tigd. * -GILD,bw. (onr. Zie GILD), het verguldsel afnemen.
afkrabben. *-GILT, dw. bn. onverguld. *-GIRD, bw. (onr. zie GIRD), 1. ontgorden; 2. (rijsch.) den lijfriem
afnemen; 3. losmaken. * -GIRT, dw. bn. ontgord enz.
-, bn. zonder gordel, loshangend. *-GIVING, bn. niet
goedgeefsch, niet mild. *-GLAZED, bn. 1. niet beglaasd,
zonder glasruiten; 2. onvernist, ongelakt (van schoeisel);
3. niet geglaceerd; 4. niet glanzig (van stoffen). * -GLEANED, bn. niet pageoogst. *-GLORIFIED, bn. niet gevierd,
niet bezongen. *-GLOVE, bw. de handschoenen uittrekken, - afnemen. -D,dw. bn.zonder handschoenen.* -GLUE,.
bw. 1. ontlij men; 2. (fig.) ontboeien, ontkluisteren.
*-GLUTTED, bn. onverzadigd, gretig, gulzig. *-GOADED,
bn. niet geprikkeld. * -GOD, bw. de goddelijkheidontnemen. * -GODILY, bijw. * -GODLY, bn. 1. ongoddelijk; 2.
onvroom, goddeloos. *-GODLINESS, s. onvroomheid,
goddeloosheid, v. *-GORED, bn. 1. ongekwetst,onbebloed;
2. (fig.) ongedeerd. * -GORGED, bn. 1. niet opgestopt,
niet opgepropt; 2. (fig.) onverzadigd. * -GOT, * -GOTTEN,
bn. 1. niet verkregen; 2. niet geboren, ongeboren. 5 -GoVERNABLE, bn., ...ABLY, bijw. 1. ontembaar, onhandelbaar; 2. teugelloos; .3. ongeregeld, buitensporig. - 1NEss,
s. 1.

ontembaarheid; 2. teugelloosheid;

3.

buitensporig

* -GOVERNED, bn. 1. niet geregeerd, zonder regee--heid,v.
ring, zonder bestuur; 2. onbeheerscht, zonder bedwang,
teugelloos. * -GOVNED, bn. zonder (vrouwen)kleed, ongekleed. * -GRACED, bn. onversierd, niet opgeluisterd.
*-GRACEFUL, bn., -LY, bijw. onbevallig. -NEss, s. onbevalligheid, v. * -GRACIOUS, bn., -LY, bijw. 1. kwaad
boos; 2. onbehaaglijk, onvriendelijk, onaange--ardig,
naam; 3. kwalijk gezien. * -GRADUATED, bn. zonder
(acadomischen) graad, niet gegradueerd, niet bevorderd..
* -GHAFTED, ho. (tuinb.) niet geënt. 5 - GRAMMATICAL,
bn., -LY, bijw. niet spraakkunstig. 5 -GRANTABLE, bn.
niet vergunbaar, niet toewijsbaar. 5 -GRANTED, bn. niet
toegestaan, niet vergund. 5 -GRASPED, bn. niet gegrepen,
niet gevat, niet omklemd. 5 -GRATE, -TUL, bn., -FULLY,
bijw. 1. ondankbaar; 2. onvruchtbaar; 3. onaangenaam.
*-GRATEFULNESS, s. gmv. 1. ondankbaarheid; 2. onaangenaamheid, v. 5 - GRATIFIED, bn. onvoldaan, onvervuld.
* -GRAVELY, bijw. 1. niet zwaarwichtig; 2. niet deftig.
S -GRAVEN, bn. niet gegraveerd. *-GREGARIOUS, bn. niet
verzameld, niet bij benden. *-GROUNDED, bn., -LY,bijw.
ongegrond. -NESS, S. ongegrondheid, v. * -GRUDGING,
bn., -LY, bijw. niet kniesoorig, niet nauw toeziend (in het geven). 5 -GUARDED, bn. 1. onbewaakt, onbeschermd; 2. onoplettend, onbehoedzaam, onvoorzichtig,
onbedacht; in an - moment, in een onbewaakt oogenblik. -NESS, S. 1. onoplettendheid, onbehoedzaamheid,
v.; 2. (het) niet bewaakt zijn. 5 - GUERDONED, bn. zonder loon, onbeloond. 5 -GUESSED, bn. niet vermoed, onbekend. *-GUESTLIKE, bn. ongastvrij. 5 - GUIDED, bn.
zonder gids, zonder leider. *-GUILTY, bn. onschuldig.
*-GUM, bw. ontgommen (zijde koken). -MED, dw. bn..
ontgomd. -MING, dw. bn. ontgommend. -, s. (het)
ontgommen. * -GUTTED, bn. niet geledigd. *-HABITABI;E,
bn. onbewoonbaar. *-HABITUATED, bn. ongewoon.
* -HACKED, bn. niet gebrokkeld, gaaf. *--HACKNEYED,
bn. 1. niet afgezaagd, niet alledaagsch; 2. niet afgericht
(in iets. * -HAILED, bn. niet begroet. * -HAIR, bw. de
haren uitrukken. -ED, dw. bn. de haren uitgerukt.
-, ba. zonder haar, baardeloos. *-HALE, bn. ongezond,
onheilzaam. * -HALLOW, bw. ontheiligen. -ED, dw. bn.
ontheiligd. -, bn. ongewijd, goddeloos. * -HALVED,bn.
niet gehalveerd, niet gedeeld. *-HAMMERED, bn. niet
gehamerd. *-HAND, bw. loslaten, laten loopen. * -HANDILY, bijw. Zie UNHANDY. * -HANDINESS, S. gmV. onhandigheid, v. *-HANDLED, bn. 1. niet behandeld, niet aangeraakt; 2. onbedwongen. *-HANDSOME, bn., -LY, bijw. 1.
onfraai, leelijk (ookfig.); 2. onbeleefd, oneerlijk. -NESS, S.
1. leelijkheid; 2. onbeleefdheid; 3. oneerlijkheid, kwade
trouw, V. * -HANDY, bn., * -HANDILY, bijw. 1. onhandig,
linksch; 2. hinderlijk, lastig. * -HANG,bw.(onr.zie HANG),
1. afhangen, van den spijker -, van den haak nemen;to - therudder, (zeev.) het roer afhangen; to - a gate, eene deur
uit do hengsels nemen; 2. de behangsels afnemen. -ED,
bn. niet hangend. -ING, dw. bn. afhangend enz.; zie
UNTL&NG. *-HAPPIED, bn. ongelukkig gemaakt, - geworden. * -HAPPILY, bijw. zie UNHAPPY. * -HAPPINESS, S.
1.ongeluk, o. rampspoed, m.; 2. boosheid, v. *-HAPPY,bn.,.
* -HAPPILY, bij w. 1. ongelukkig, rampspoedig, noodlottig;
2. kwaaddoend. *--HARASSED, bn. afgemat, ongekweld-
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*- HARBOR, bw . 1. van -, uit de haven verwij deren; 2. niet
opnemen. -ED, dw. bn. niet opgenomen. -, bn. (jag.)
opgejaagd (van het nest). * -HARDENED, bn. 1. onverhard; niet verstokt; 2. ongehard (van staal) * -HARDY,
.

bn. 1. niet moedig, beschroomd; 2. niet gespierd, niet
kloek . * -HARMED, bn. 1. onbeschadigd, onbenadeeld; 2.
ongehinderd, ongedeerd; 3. veilig . * -IIARMFUL, * -HARMING,

bn. onschuldig, onschadelijk. *- HARMO^NIuIJS, bn.

onwelluidend, niet harmonisch . * -HARNESS, bw. 1.

ontharnassen, onttuigen . -ED, dw. bn. ontharnast. t
-ING, dw. bn. ontharnassend. * -HATCHED, bn. 1. niet

uitgebroed (ook fig.); 2. niet verschenen. *-HAUNTED, bn.
niet bezocht (door spoken enz.). *-IIAZARDED, bn. 1.
niet gewaagd; 2. niet blootgesteld . * -HAZARDOU S, bn.
niet hachelijk, niet gewaagd. *-HEAD, bw. 1. onthoofden; 2. openslaan (een vat). 5 -HEALABLE, bn. ongeneeslijk, onheelbaar . * -HEALE D, bn. niet genezen, ongenezen.
* -HEALTHFUL, bll., -LY, bijw. ongezond.

-NESS, S.

gmv. ongezondheid , v. 5 -HEALTHILY, bijw., 5- HEALTHY,
bn. 1. ongezond, ziekelijk; 2. onheilzaam.*-IIEALTIIINESS,
S. gmv . ongezondheid, ziekelijkheid, v. *-HEARD, bn. 1.
niet gehoord, zonder te hoorent 2. onverhoord ; to condemn 1
one -, iem. onverhoord veroordeelen; 3. onbekend, 1

vergeten; 4.

- of,
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onbekend, onvermeld, ongehoord.

* -HEART, bw. ontmoedigen, ternederslaan. *-.lIEATED,
bn. onverwarmd. 5 -IIEAVENLY. bn. onhelnelsch. 5 -HECKLED, bn. ongehekeld (vlas enz.). 5 -HEDGED, bn. zonder 1
heggen. *-HEED,bw.geene acht slaan op, zich niet bekom me ren om, veronachtzamen. -ED, dw. bn. niet achtgesla- 1
gen enz. -, bn ., -LY, bijw. niet opgemerkt, onopgemerkt.
-HEEDFUL, bn., -I.Y, bijw. onbesuisd, onachtzaam.
*-HEEDING, dw. bn. niet acht slaand (op) enz. -, bn.
1. plotseling, onverwacht; 2. overhaast . ° -IIELM, bw.

onthelmen. -ED, dw. bn. onthelmd. -, *-HELMETED,
bn. zonder helm. 5 -IIELPED,bn. ongeholpen, zonder hulp.

* -HELPF UL, bn. niet hulpvaardig; nutteloos. 5 -HEiu-

N_D, bn. omgezoomd . 5 -HEROJC, bn. niet heldhaftig,
onheroïsch . * -IIESITATING, bn., -LY, bijw. 1. niet aarzelend; 2. vastberaden. *-ILE\STN, bn. 1. onbehouwen, ruw;
2. (timm.) wankantig; 3. (fig.) onbehobbeld, onbeschaafd,
lomp . * -HIDEBOUND, bn. 1. (ontl.) niet aan de spieren
vast (van de huid); 2. (fig.) onmetelijk. *-HINDERED,bn.
ongehinderd, onbeleminerd . * -HINGE, bw. 1. afhangen,

uit de hengsels lichten; 2. verplaatsen; 3. (fig.) in de war
sturen; to - the mind, liet verstand benevelen; time -s
all, de tijd werpt alles omver. -D, dw. bn. afgehangen
enz.; zie U NHINGE . *-HINGING, dw. ho. afhangend
enz. -, S. (liet) afhangen enz.; zie UNHINGE, bw.

* -HIRED, bn. 1. niet gehuurd; 2. (fig.) niet omge-

koellt. µ -1SISTOIeICAL, bn. ongeschiedkundig, in strijd
met de geschiedenis, onhistorisch. *-HIT, bn. niet geraakt. *- IIITCIi, bw. afhaken. °-IOARD, bw. niet
sparen, verspillen; afnemen van spaarpenningen. -ED,
dw. bn. niet gespaard . -ING, dw. bn. niet sparend.

-HOLINESS, S. 1. onheiligheid; 2. goddeloosheid; 3.
onreinheid, v . * -HOLY, bn. 1. onheilig, ongewijd; 2.

goddeloos; 3. onrein. *-HONORED, be. 1. ongeëerd ;
2. geminacht . * -HOOD, bw. ontkappen, het hoofddeksel
afnemen, - afslaan . * -IIOPED, bn. - for, 1. onverhoopt;
2. ongehoopt, onverwacht. 5 -HOPEFUL, bn ., -LY,
bijw. wanhopig, hopeloos. *-HORNED, bn. zonder hoor
hoornloos, ongehoornd. *-Iioass, bw. ontzadelen,-ne,
uit den zadel lichten. -D, dw. bn. uit den zadel gelicht
* -HOSPITABLE, bn., ...ABLY, bijw . ongastvrij . * -HOS TILE , bn. niet vijandig. * HOUSE, bw. doen verhuizen;
uitzetten. -D, dw. bn. uitgezet. -, bn. 1. zonder
woning, zonder dak; 2. (fig.) zwervend . * -H(IJSELED,
bn. (r. k.) onbediend, zonder de sacramenten te hebben
ontvangen .*-HUMAN, bn. onnlenschelijk . * -HUMANIZED,
bn. onbeschaafd, wild . * -IIUMBLED, bn. 1. onvernederd; 2. niet ootmoedig . * -IIUMILIATING, bn. niet ver
. * IIUMORED, bn. 1. niet (kwaad) geluimd;-nedr
2. niet gevleid, niet gestreeld * -IIUNG, dw. en bw.
afgehangen; zie UNHANG . 5 -HURT, bn. ongekwetst,
ongedeerd . -FUL, bn., -FULLY, bijw. 1. niet kwetsend,
onschadelijk; 2. (fig.) niet beleedigend . 5 -HUSBANDED, bn.
.

1. slecht huisgehouden met; 2. kwalijk bebouwd. 5 -HUsHED, bn. niet tot zwijgen -, niet tot kalmte gebracht.
*-HUSKED, bn. ongepeld, ongeschild . * -IDEAL, bn. niet
ideaal, wezenlijk . * -IDIOMATIC, bn. niet tot het taaleigen behoorend . * -ILLUMED , bn. 1. niet op-, niet aangestoken (van lichten), onverlicht; 2. niet glanzend, niet

stralend . 5 -ILI,UMIN ED, bn. niet verlicht, niet geïllumineerd . * -ILLUSTRATIVE , bn. niet uitleggend, niet verduidelijkend. 5 -IMAGINABLE, bn., ... ABLY, bijw. ondenkbaar.
° -IMAGINATIVE, bn.niet vindingrijk,onvernuftig . *-IMA GINED, bn.niet uitgedacht .*-IMBIT TERED,bn .onverbitterd.
5 -IMBUED , bn. 1. niet ingedrongen (van vocht); 2. (fig.)
niet doordrongen n (van) , niet behept (met). * - IMITABLE,
bn. onnavolgbaar . * -IMITATED, bn. niet nagevolgd, on-

geëvenaard.°-IMMERSED,bn.niet ingectompeld.5-IMMERSIBLE, bn. onindompelbaar; niet te overstroomen. *-iiMORT AL,bn. niet onsterfelijk . * -IMMORTALIZED ,bn.niet onsterfelij k gemaakt, - geworden,niet vereeuwigd . * --IMPAIR
onverstoorbaar, niet te beschadigen . 5 -IMPAIR -ABLE,bu.
onbeschadigd, onverkleind, gaaf, onverzwakt.-ED,bn.
° -IMPARTED, bn. 1. onverdeeld; 2. niet medegedeeld; 3.
goed bewaard. °-IsiP iSS1oNEJu,bn. 1 niet hartstochtelijk
gemaakt; 2. zonder hartstocht, kalm. ° -IMPEACHABLE, bn.
1. onberispelijk, zuiver (van zonde enz.); 2. onaantastbaar, onbetwistbaar; 2. (recht.) onwraakbaar. *-IMtEACHED, bn. 1. zonder verwijt; 2. onbetwist; 3. (recht.) ongewraakt. 0 -IMPEDED, bn. onbelemmerd, ongehinderd.
*-IIIPLICA I EI), bn. niet betrokken (in), ni et begrepen (in).
- IMPLICIT, °-IMIPLIEU, bn. niet medebegrepen (in).
N IMPLORED, bn. niet afgesmeekt, ongevraagd. *-IMPVRTANCE, S. gmv. onbelangrijkheid, v . * -IMPORTANT, bn. 1.
onbelangrij k,onbeduidend; -- people,lieden zonder gewicht;
2. oningebeeld, bescheiden . 0 -IMPOR TUNED, bn. niet
geplaagd, niet lastig gevallen. *-IMPosED, bn. vrijwillig.
* -IMPOSING, bn. 1. niet heerschzuchtig; 2. niet verplichtend, vrijwillig. 5 - IMPREGNABLE, bn. niet onneembaar.
* -IMPRESSED, bn .1. niet gedrukt; 2. (fig.) niet ingeprent,
niet ingegrift; 3. niet doordrongen (van); 4. niet gevoelig,
niet bewogen. -IMPRESSIVE, ►)n. geen indruk makend,
niet indrukwekkend. -N r.ss,s.onvatbaarheid voor indruk
. * -IMPRISUNEL, bn. niet gevangen, op vrije voeten.-ken
5 -IMPROVABLE, bn. 1 . niet verbeterbaar; t. (landb .) niet
bebouwbaar. -NES`, s. niet -verbeterbaarheid, v.
PROVED, bn. 1. niet verbeterd; 2. niet hersteld; 3. niet
gevorderd (in het leeren); 4. zonder smet; 5. onbebouwd,
onontgonnen, braak liggend; Ei. niet ten nutte gemaakt.
0 -hIPROVVING, bn. 1. niet verbeterend; 2. niet onder
5 -IIIIPUTABI.E, bn. ontoerekenbaar. *-IM--richtendz.
PUTED, bn. 1. niet toegerekend; 2. niet toegeschreven (aan).
* -INCARCERATED, bn. niet gekerkerd . 5 -INCARNATE, bn .
niet tot vleesch geworden; onvleeschelijk. *-ID C Env SED,
bn. niet verbolgen, niet vertoornd. 5 -INCITED, bn. niet
opgestookt,niet aangehitst . 5 -INCLOSED, bn.niet ontsloten.
* --INCORPOR:ITED, bil. niet ingelijfd . 5 -INCREASABLE,
bn. niet vermeerderbaar. 5 -IDCUMBExED, bn. 1. niet
overladen, niet belemmerd; 2. onbelast (met hypotheek).
* -INDEBT ED, bn. 1. vrij van schulden; 2. onverschuldigd.

*-INDEIINIFIEJ) bn. niet schadeloos gesteld . * -INDEN -

TED, bn. 1. niet getand; 2. niet schaardig. *-iNDIV ATED,
bn. niet aangeduid, niet aangewezen . * -INI)IFFERENCY,
S. niet-onverschilligheid , belangstelling, v. *-INI)IFF}RENT, bn. niet onverschillig, belangstellend . - -INDORSED,

bn. (kh.) niet geëndosseerd (van wissels). 5 -INDULGFD,
bn. 1. niet bedorven, niet verwend; 2. niet voldaan (van
begeerten) . *- IADULGEI\T, bn. ontoegevend . 5 -INDUSTRIous, bn. 1. niet vlijtig, niet werkzaam; 2 . niet vinding
5 -INEBRIATING, bn. niet bedwelmend. *-INFATU-rijk.
ATED, bn. niet ingebeeld, niet verwaand . 5 -INFECTED,
bn. niet besmet . 5 -INF ECTUOUS, bn. niet besmettelijk.
*-INFESTED, bn. niet onveilig (door roovers) . * -INFLA*IED, bn. niet ontvlamd (ook fig.) *-- INFLAMMABLE, bn.
niet ontvlambaar. *-INFLICTED, bn. niet opgelegd (van
straffen) .° -INFLUEN CED,bn.vrij van invloed,niet bewerkt.
*-INFLUEATIAL, bn. zonder invloed (uit te oefenen).
*-INFORMED, bn. 1. onwetend, zonder onderricht; 2.
- of, niet verwittigd, zonder advies; 3. onbezield, zonder
uitdrukking. *-INFORIIIAG, bn. 1. niet leerrijk; 2. niet

onderrichtend . 5 -INFRINGED, bn. 1. onovertreden, ongeschonden (van wetten enz.); 2. niet nagemaakt. * _INGE
niet vernuftig . * -INGENUOUS, bn. niet-NIOLS,bn.
onnoozel, sluw, arglistig * -INHABITABLE, bn. niet
bewoonbaar. -NESS, s. gmv. onbewoonbaarheid, v.
*.INHABITED, bn. onbewoond . * -INITIATE, -D, bn.
.

oningewijd. 5 -INJURED, bn. 1. ongedeerd; 2. onbeleedigd;
3. onbeschadigd. 5 -INo,LJISITIVE, bn. niet weetgierig
niet onderzoeklievend . 0 -INSCRIBED, bn. 1. niet ingeschreven; 2. zonder inschrijving. *-IN SPIRED, bn. niet

*

bezield, zonder bezieling, geesteloos . -INSPIRITED,

bn.
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krachteloos, flauw. *-INSTALLED, bn. niet in functie getreden (van een ambt); niet geïnstalleerd. * -INSTIGATED,
bn. niet opgestookt, niet aangezet. * -INSTITUTED, bn. niet
ingesteld, niet ingevoerd. * -INSTRUCTED, bn. 1. niet onderricht; 2. ononderwezen. *-INSTRUCTIVE, bn. niet leerrijk. * -INSTSLATED, bn. niet eenzaam, niet afgescheiden
(liggend). * -INSURED, bn. onverzekerd niet geassureerd.
* -INTELLECTUAL, bn. niet verstandelijk. * -INTELLIGENT,
bn., -LY, bijw. - of, 1. niet bewust, onbewust (van); 2.
onbevattelijk, beperkt van begrip. * -INTELLIGIBILITY, S.
gmv. onbevattelijkheid, V. * - INTELLIGIBLE, bn.on bevatte.
lijk. * -INTENDED, * -INTENTIONAL, bn.,-LY,bij w.onopzettelijk, zonder opzet. * -INTERCALATED, bn. niet ingelascht.
5 - INTERCEPTED, bn. niet onderschept. * -INTFRDICTED,
bn. niet verboden. *_INTERESTED, bn. 1. - in, belangloos;
2. (fig.) vreemd, onverschillig (bij). * -INTERESTING, bn.
niet belangwekkend. * _INTERMISSION, S. (het) onafgebrokene. * -INTERMITTED, bn., -LY, bijw. onafgebroken.
* -INTERMIXED, bn. - with, 1. onvermengd; 2. (fig.)
zonder inmenging (van). * -INTERPOLATED, bn. niet in-,
niet tusschengeschoven (van volzinnen). 5 - INTERPRETED,
bn. onvertolkt. * -INTERRED, bn. onbegraven. *-INTERRUPTED , bn. , -LY , bijw. onafgebroken , ongestoord.
* -INTIMIDATED, bn. niet beangst, niet afgeschrikt.°-INTRENCHED, bn. 1. niet verschanst; 2. zonder verschansing.
* -INTRODUCED, bn. 1. niet voorgesteld (van personen);
2. niet ingeleid. N - INURED, bn. niet gehard (in, ten).
* -INVADED, bn. 1. niet overmeesterd; 2. niet aangevallen (van grondgebied enz.). *-INVENTED, bn. 1. niet
uitgevonden; 2. (fig.) niet uitgedacht. * -INVENTIVE, bn.
niet vindingrijk. * -INVERTED, bn. 1. niet omgekeerd; 2.
niet in omgekeerde orde. * -INVESTED, bn. 1. ongekleed;
2. niet in handen gegeven; 3. niet voorzien (van geld).
* -INVESTIGABLE, bn. niet onderzocht, niet nagevorscht.
5-INVITED, bn. ongenoodigd. * -INVITING, bn. niet aantrekkelijk, niet uitlokkend. *-IN V0KED, bn. niet in-,
niet aangeroepen. * -IRRADIATED, bn. niet stralend, niet
stralenrijk. 5 - IRRITATED, bn. onverbolgen, niet ver toornd. * -IRRITATING, bn. niet vertoornend. * -JARRING, bn. niet overeenkomend, niet overeenstemmend
(met). * -JEALOUS, bn. niet jaloersch, niet naijverig.
* -JOINED, bn. 1. niet samengevoegd; 2. (timm.) zonder
voegen: 3. los, uiteen. *-JOINT, ow. zie DISJOINT enz.
*-JOLTED, bn. niet geschut, ongeschut. *-JOYFUL,
c- JOYOUS, bn. niet vroolijk. * -JUDGED, bn. 1. ongevonnisd; 2. niet beoordeeld. *-JUST, bn., -LY, bijw. onrecht -

vaardig. * -JUSTIFIABLE, bn., ...ABLY, bn. onverschoonbaar, niet te rechtvaardigen. -NESS, s. gmv. onverschoonbaarheid, v. *-JUSTIFIED, bn. niet gerechtvaardigd.
* -KECKLE, bw. (zeev.) ontkleeden (touwwerk). *_ KEN
NFL, bw. 1. verjagen (nit een hok, uit een hol enz.); 2.
(fig.) uitvorschen, opsporen; 3. openbaren, aan het licht
brengen. * -KEPT, bn. 1. niet onderhouden; 2. niet vervuld, niet in acht genomen; 3. niet bewaard. *-KERCHIEFED, bn. zonder (omslag)doekje, bloot (van hals
enz.); gedecolleteerd. *-KIND, bn. 1. onvriendelijk, niet
minzaam, niet voorkomend; 2. hard, hardvochtig, onmenschlievend; 3. onnatuurlijk. * -KINDLED, bn niet ontstoken, niet aangestoken. 5 -KINDLINESS, S. onvriendelijkheid, v. * -KINDLY, bijw. zie UNKIND. -, bn. 1. onwelwillend; to part -, koel scheiden; to take - of, (iets) on-

vriendelijk opnemen, kwalijk nemen; 2. onvriendelijk,
niet minzaam; 3. hard, gestreng. *-KINDNESS, s. 1.
onwelwillendheid; 2. onvriendelijkheid; 3. hardheid, boosaardigheid, V. *-KING,bw. onttronen, van den troon stenten. •-ED, dw. bn. onttroond. * -KINGLIKE, 5 -KINGLY,bn.,
bijw. niet -koninklíj k, een koning onwaardig. *-KISSED,
bn. niet gekust, ongekust. * -KNELLED, bn. onbeluid
(van dooden). *-KNIGHTLY, bn. onridderlijk. *-KNIT,
bw. 1. uithalen (breiwerk); 2. losknoopen; 3. ontplooien
(wenkbrauwen, rimpels). *-KNOT, bw. ontknoopen,
losmaken. -TED, dw. bn. ontknoopt. -,bn. zonder knoop.

* -KNOTTING, dw. bn. ontknoopend. * -KNOTTY, bn.
1. zonder knoopen; 2. zonder kwasten (in het hout).
*-KNOWABLE, bn. niet te weten, niet weetbaar, niet
kenbaar. * -KNOwING, bn.. -LY, bijw. onbewust, niet
wetend, niet kennend. *-KNOWN, bn. - to, 1. onbekend;
the - one, de onbekende; 2. ondenkbaar; 3. buiten weten
(van); he wrote - to ?ne, hij schreef buiten mijn weten.
* _LABORIOUS, be. niet moeielijk. t - LABORED, bn. 1. niet
bewerkt; 2. onbebouwd, ongeploegd; 3. niet door werk
verkregen, natuurlijk; 4. gemakkelijk vloeiend (van stijl).
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*-LACE, bw. 1. losgespen; 2. losrijgen; 3. uithalen (kant
enz.); 4. aftornen (galon); 5. (fig.) bederven; schaden; 6.
(zeev.) afrijgen (een bonnet). -D, dw. losgegespt enz.; zie
UNLACE. * _LACING, bw. bn. losgespend enz. -, s. (het)
losgespen enz.; zie UNLACE. *-LACKEYED, bn. zonder
lakei. * -LADE, bw. ontladen, ontschepen. -N, dw.
bn. ontladen. ING, dw. bn. ontladend. *-LADY-LIKE,
bn. niet damesachtig, ongepast voor eene dame. *-LAID,
bn. 1. niet gelegd; 2. (zeev.) uit -, losgedraaid (van touw);
3. (fig.) niet bevredigd, niet gestild; 4. onbegraven.
-LAMENTED, bn. onbeklaagd, niet betreurd. *-LARDED,
bn. niet gespekt. * -LATCH, bw. de klink oplichten,
- afnemen. * -LATHERED, bn. niet schuimend, zonder
schuim (van zeep). *-LASH, bw. (zeev.) losmaken (de
sjorringen). * -LAUNCHED, bn. (zeev.) niet afgeloopen
(van schepen). *-LAURELLED, bn. ongelauwerd, roemloos. * -LAVISH, bn. niet verkwistend. -ED, bn. niet ver
niet verspild. *-LAWFUL, bn., -LY, bijw. onwettig.-kwist,
*-LAWFULNESS, s. gmv. onwettigheid, v. *-LEAD, bn.
(drukk.) de interliniën wegnemen. *-LEARN, bw. ont-, afloeren. -ABLE, bn. niet te loeren, niet te onderrichten.
B -LEARNED, dw. bn. afgeleerd, ontleerd. - ,bn.,-LY,bijw.
1. zonder geleerd te hebben, ongeleerd; 2. onwetend.
* -LEASED, ho. niet gehuurd, niet gepacht. * -LEAVENED, bn. ongezuurd, ongegest. *-LECTURED, bn. niet voor
niet gedoceerd. *-LEISURED, bn.zonder ledigen-gedran,
tijd. *-LENT, bn. niet geleend, ongeleend. 5 -LESSENED,
bn. on-, niet verminderd, niet verkleind. *-LESSONED,
bn. onwetend, zonder onderricht. *-LETTERED, bn. ongeletterd. *-LEVEL, bn. oneffen. *-LEVELLED, bn. niet
geëvend. * ---LIBIDINOUS, bn. niet wulpsch, kuisch. *- LI
niet gemachtigd: 2. zonder vrij dom; 3.zon--CENSD,bn.1
der patent; zonder privilege. * -LICKED, bn. ongelikt.
-L:[FTED, bn. ongelicht, onverhoogd; lance -, (mil.) lans
in rust. * -LIGHTED, bn. 1. niet verlicht; 2. niet notstoken. *-LIKE, bn. 1. verschillend (van), niet gelijk
(aan); 2. niet gelijkend (naar); this is - her, dat is hare
gewoonte niet, daarin herkent men haar niet; 3. onwaar
vlij k. * -LIKELIHOOD, * -LIKELINESS, S. on waar -schij
5 -LIKELY,bn.en bij w.l.onwaarschijvlij k;-schijnlked,v.
2. niet vermoedelijk; 3. weinig belovend. *-LIKENESS, S.
1. verschillendheid; 2. niet - gelijkenis, v. ° -LIMBER, bn. I.
stijf; 2. (fig.) onbuigzaam, ontembaar. *-LIMITABLE,
bn. 1. onbegrensbaar; 2. (kh.) niet te limiteeren. 5 -LIMITED, bn., -LY, bijw. 1. onbegrensd, onbeperkt; 2.
onbepaald (ook wisk.); 3. (kh.) niet gelimiteerd.
-NESS, S. gmv. 1. onbegrensdheid; 2. onbepaaldheid, v.
* -LINEAL, bn. niet in rechte lijn. * -LINK, bw. 1. ontschalmen (eene keten); 2. losmaken, losknoopen; 3. ontrollen. * -LIQUIDATED, ho. onvereffend. * -LIQUIFIED,
bn. niet vloeibaar gemaakt. 5 -LIQUORED, bn. 1. niet
bevochtigd; 2. vrij van sterken drank. * -LISTENING, bn.
geen gehoor gevend, doof. B -LITERARY, bn. niet- letterkundig, ongeletterd. * -LIVELINESS, s. niet levendigheid, onopgewektheid, v. 5 -LIVELY, bn. onopgewekt, niet
levendig. * -LIVING, bu. niet levend. * -LOAD, bw. 1.
ontladen, lossen; 2. (fig.) verlichten (het hart). -ED, dw.
bn. 1. ontladen; 2. (fig.) verlicht. -ING, dw. bn. 1. ontladend; 2. verlichtend. * -LOCATED, bn. 1. niet geplaatst;
2. niet in pacht gegeven (van gronden). *-LOCK, bw. 1.
open-, ontsluiten, openen (ook fig.); 2. (drukk.) ontkooien.
-FD, dw. bn. ontsloten. -ING, dw. bn. ontsluitend. -,
s. (het) ontsluiten. * -LOOKED, bn. - for, onverwacht.
t -LOOPED, bn. niet opgeslagen. * -LOOSE, bw. 1. loslaten;
ontbinden;to - one's hold,het gegrepene loslaten; 2.openen,
losmaken. -, ow. opengaan, loslaten. *-LOOSED, dw.
bn. losgelaten, ontbonden. * -LORD, bw. van het lordschap ontzetten, den lordstitel ontnemen. -LY, bn.
eenen - lord onwaardig, niet nob@1. *-LOST, bn. niet ver
onbemind. *-LOVELINESS,s. onbe--loren.*LOVED,b
minnelijkheid, v. * -LOVELY, bn. niet beminnelijk, onvriendelijk. B -LOVING, bn. niet beminnend. *-LUCKILY,
bijw. zie UNLUCKY. * -LUCKINESS, S. 1. ongeluk. o. tegenspoed, m.; 2. boosheid, kwaadaardigheid, v. *-LUCKY,
bn. 1. ongelukkig, rampspoedig; 2. boosaardig; 3. onheilspellend. t -LUSTROUS. bn. glansloos, dof. * -LUTE, bw.
(mets.) losmaken, uithakken (de voegen). *-LUXURIOUS,
bn. niet wulpsch, niet geil. *-MADDENED, bn. niet van
het verstand beroofd. *-MADE, dw. bn. vernietigd enz.;
Zie UNMAKE. -,bn. nog ongemaakt (van kleederen enz.).
*-MAIDENLY, bn. 1. niet meisjesachtig; 2. onvrouwelijk.
-IIA_IMED, bn. onverminkt. * -MAINTAINABLE, bn. 1.
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niet te handhaven; 2. niet vol te houden (ook fig.).
* -MAKE, bw. (onr. zie MAKE), 1. vernietigen; 2. ver vormen; 2. afzetten (een koning enz.) . * -MALICIOUS, bn.
1. niet boosaardig, niet arglistig. * -MALLEABLE, bn.
onsmeedbaar. ... ABILITY , s. gmv. onsmeedbaarheid, v.
* -MALTED, bn. ongemout (van gerst, van bier). *-MAN,
bn. 1. verontmenschen, verdierlijken; 2. (zeev.) het
scheepsvolk afdanken; opleggen (een schip); 3. (zeev.)

vocht beroofd, gedroogd. * -MOLESTED, bn. ongehinderd.
* -MOMENT OCS, bn. onbelangrijk . * _SIONEYED, bn. geldeloos . * -MONOPOLIZE, bw. van het monopolie bevrijden.
*-MooR, bw. (zeev.)1. onttuien; 2. het ankerlichten; blosgooien. 5 -MORALIZED, bn,niet zedelij k, onzedelijk, zonder
zedelij kheid . 5 -MORTGAGED, bn.l.onverpand,onbez waard;
2. (recht.) niet gehypothekeerd. 5 -MORTIFIED, bn. (godg.)
ongekastijd, niet verootmoedigd. 5 -MOT HERLY, bn.

riemen inleggen; 4. ontvolken; 5. ontmannen, lubben; 6.
verweekelijken,verwijven; 7. ontmoedigen. *-MANACLED,
bn. zonder handboeien . * -MANAGEABLE, bn. 1. onbe-

onmoederlijk. 5 -MOULD, bw. 1. vervormen; 2. uit den
vorm nemen. 5 -MOUNTED, bn. (mil.) 1. niet bereden;
2. te voet. *-5TOURNED, bn. onbeklaagd. 5 -MOVABLE,

stuurbaar , onhandelbaar; 2. onleerzaam, ontembaar.
*- MANAGED, bn. 1. niet bestuurd; 2. ongetemd, ongeleerd, niet afgericht; - virtue, ongeveinsde deugd.
* -MANFUL, bn., -LY, bijw., * -MANLIKE, * -MANLY, bn.
1. onmannelij k; 2. laag, onedel; 3. verwijfd, week. *-MANLINESS S. gmv . onmannelijkheid, V. *-MANNED, dw. bn.
verontmenscht enz .; zie UNMAN, bw. * -MANNERED, bn.

bn. onbeweeglijk, onbeweegbaar. 5 -MOED, bn., -Li,
bijw. 1. onbeweeglijk; 2. onverzettelijk, vast; 3. (fig.)
onbewogen, onaangedaan, ongevoelig. 5 -MOVING, bn.
1. bewegingloos; L. (fig.) niet treffend, niet roerend.
C -MOWED, * -MOWN, bn . ongemaaid . * -MUFFLE, bw. 1.
van het omkleedsel ontdoen; 2. ontzwachtelen. 5 mR
MURED, bn. 1. niet gemompeld, niet gefluisterd; 2. - at,
niet besproken, niet gelaakt. 5 -MURMURING, bn. niet
mompelend. 5 -tiiuslcAL, bn., -LY, bij w. 1. niet - muzikaal;
2. onwelluidend. *-MUTILATED, bu. ongeknot, • onverminkt. *-NUZZLE, bw. den muilband afnemen. -D, bn.

ongemanierd. *-MANNERLINESS, S. gmv. ongemanierd heid, v. *-MANNERLY, bn. en bijw. 1. onmanierlijk, ongemaniord, onbeschaafd; 2. smakeloos. *-MANTLE, bw. 1.
den mantel afnemen, - afleggen; 2. ontplooien; 3. uitkleeden. -D, dw. be. uitgekleed enz.; zie UNMAIvTLE. -, bn.
zonder mantel . * -MANUFACTURE D, bn. niet gefabriceerd.
*_MANURED, bn. onbemest. *-MARKED, bil. l . ongemerkt,
ongeteekend; 2. onbemerkt, onopgemerkt. * -MARKETABLE, be. onverkoopbaar . * -MARRED, bn. 1. onbedorven; 2. onveranderd; 3. niet ontsierd . * -MARRI.ABLE, bn.
onhuwbaar. *-MARRIED, bn. ongehuwd . 5 -MARRY, bw.
scheiden (man en vrouw) . * -MARSHALLED, bn . 1. niet
ingeleid, niet voorgesteld (ten hove); 2. niet gericht (naar).
*-MASCULINE,bn.niet mannelijk,niet manhaftig.* -MASK,
bw. ontmaskeren (ook fig.). -, ow. zich ontmaskeren. -ED,
dw. bn. ontmaskerd . -ING, dw. bn. ontmaskerend.
* -MAST, bw. (zeev.) ontmasten. * -MASTERE D, bn.1. onbedwongen, niet onderworpen; 2. onbedwingbaar. 5 -MATCHABLE, * --MATCHED, bn. weergaloos, eenig, zonder wederga . -M ATRICULATE D, bn. niet ingeschreven,.niet geïm-

matriculeerd. 5 --MEAA ING, bn. 1. onbeteekenend,onbeduidend; 2. zonder uitdrukking. -NESS, s. onbeduidendheid,
v. * -MEANT, bn.ongemeend,onopzettelijk.*-MEASURABLE,

bn., ...ABLY, bij w. onmeetbaar . 5 -MEASURED, bn. ongemeten, mateloos. *-ME CIOANICAL, bn. onwerktuiglijk, niet
mechanisch. 5 -MEDDLED, bn. - with, onbesproken,
ongemoeid . * -MEDDLING, bn. bescheiden, niet bemoeiziek . 5 -MEDITATED, bn . 1. onbepeinsd; 2. onopzettelijk;
3. voor de vuist (gesproken) . 5 -MEEK, bn. niet ootmoedig . ti`'-MEET, bn . - for, -LY, bijw. 1. ongeschikt; 2.
ongepast, onbehoorlijk. -NESS, s. gmv. 1. ongeschikt
ongepastheid, v. *-MELL OWED , bn. niet volkomen-heid;2.
rijp. N-MELODIOUS, bn. (muz.) onwelluidend. -\rELTED,
bn. 1. ongesmolten; 2. onopgelost; 3. (fig.) niet verteederd. *-MENACED, bn. onbedreigd. v-MENTIOnABLE, bn.
onvermeldbaar, onzeglijk. *-MENTIONED, bn. 1. onver-

onbekend. *-MERCENARY, bn. 1. niet veil; 2.
onomkoopbaar. *-MERCHANTABLE, bn. onverhandelbaar.
* -MERCIFUL, bn.. -LY, bijw. onbarmhartig. -NESS, S.
gmv. onbarmhartigheid, v. C-MERITED, bn. onverdiend.
meld; 2.

-NESS, S. gmv. onverdiendheid, v . * -MERI TORious, bn.

onverdieRRstelijk. *-MET, be. niet ontmoet, niet aangetroffen. * -METALLIC, bn. niet metalliek . * -METAMORPHOSED, bn. niet van gedaante verwisseld, niet herschapen . * _MIGHTY, bn. machteloos; onvermogend. *-MILD,

bn. niet mild, hardvochtig. -NESS, s. gmv. hardvochtigheld, hardheid,v . * -MILITARY, bn. onkrijgshaftig.*-MILK-

ED, bn. ongemelkt . * -MILLED, bn. 1. ongemalen; 2.
(lakenw.) ongewold; 3. niet onder den molen geperst
(van munten) . C -MINDED, be. onopgemerkt, onopgelet;
niet in aanmerking genomen. N-MINDFUL, bn. - of, niet
lettend, onachtzaam (op),-NESS, s. onachtzaamheid, onbesuisdheid, V . * -MINGLE , bes. ontmengen, scheiden wat gemengd is. -D, dw. bn. gescheiden. -, bn. niet vermengd,
onvermengd (ook fig.) . 5 -MIRACULOUS, bn. niet wonderdadig . C -MIRY, bn. niet modderig, onbeslijkt. *-MIssED, bn.
niet gemist . C -MISTAKABLE, bn . onbedrieglijk, niet vatbaar voor vergissing . 5 -MISTAKEN, bn.onfeilbaar, niet mis gevat. C -MITIGATED, bn. onverzacht. *-s'LIxED,bn. - with,
1. ongemengd, onvermengd; 2. onbezwa kt, onaangedaan
(door). * -MOANED, bn. onbeklaagd, niet betreurd. *-MODIFIABLE, be. onwijzigbaar, niet te wijzigen. 5 -3iODIFIED,
bn. ongewijzigd. * -MODISH, bn.onmodisch . * -MODULATED,
bn. (muz.) niet gemoduleerd. *-azoisv, -FNED, bn. van

zonder muilband . * --i\IYSTE RIous, bn. niet geheimzinnig.

NAIL,bw.ontnagelen,de spijkers uithalen. --NAMED,bn.
ongenoemd, onvermeld. 5 -NATIONAL, bn. niet - nationaal,
anti- nationaal. 5 -NATIVE, bn. onnatuurlijk. 5 -NATURAL,
bn., -LY, bijw. 1. onnatuurlijk; 2. ontaard; 3. gedwongen. 5 --NATURALIZE, bn. het natuurlijk gevoel smoren,
de natuurlijkheid ontnemen. *-NATURALNESS, S. onnatuurlij kheid, v. *-NA VIGABLE,bn. onbevaarbaar. *-N AviGATED, bn . onbevaren . ° -NECESSARILY, bijw. Zie UNNECESSARY. 5 -NECESSARIN Ess, s. onnoodigheid, overbodig
-heid,v.
5 -NECESSARY, bn. onnoodig, overbodig. 5 -NECESSITATED, bn. niet gedwongen, ongedwongen, onverplicht. *-NEEDED, bn. niet noodzakelijk. 5 -NEEDFUL,bn.
onnoodig. *-lN EIGIIBORED, bn. zonder nabuur, eenzaam.
*-NEIGHBORLY, bn. en bijw. niet van -, niet als goede
buren . 5 -NERVE, bw. ontzenuwen. -D, dw. bra. intzenuwd. -, bn. krachteloos . * -NESTLE, bw. doen verfluizen, verplaatsen . 5 -NIGGARDLY, bij w. niet karig, mild,vrijgevig. 5 -NOBLE, bn., * -NOBLY, bijw. onedel, laag. *-NoMINATED, bn. 1. ongenoemd; 2. niet benoemd. *-NOTED,
bn. 1. onopgemerkt; 2. zonder eerbewijs, zonder onder
niet opgemerkt; 2. niet-scheidng.»NOTICED,b1
aangehaald. N-NOTIFIED, bn. niet opgeteekend. *-NOURISHED, bn. niet gevoed. 5 -NUMBERED, bn. talloos.
*-N URTURED,hn.l.niet gevoed, niet onderhouden; 2. niet
opgevoed . * -NUTRIT IOUS, bn. niet voedend. 5 -oBEYI^:D,
bn. niet gehoorzaamd; to leave -, niet opvolgen (een
bevel), niet gehoorzamen (aan). *-OBEYING,bn. ongehoorzaam,oproerig . 5 -OBJECTED, bn.niet bestreden.*-OBJECTIONABLE, bn., ... ABLY, bijw. onbestrijdbaar,onwraakbaar.

onverplicht. *-oBNoxIous, bn. 1. niet
onderworpen, niet onderhevig (aan); 2. niet gehaat (bij,
door); 3. niet beleedigend (voor); 4. niet vijandig (aan).

*-OBLIGED, bn.

*-OBSCU RED, bn. onverduisterd . 5 -OBSEQUIOU S, bn.,
-LY, bijw. niet kruipend (voor) . * -OBSEQUIOUSNESS, S.
gebrek aan onderworpenheid, gevoel van eigenwaarde, o.
* -OBSERV ABLE, be. 1. niet waarneembaar, onbemerkbaar; 2. niet op te volgen. N-OBSERVANCE, S. 1. onoplettendheid; 2. niet - waarneming, v. * - OBSERVANT, bn. 1.
onoplettend; 2. niet onderworpen. *-OBSERVED, bn., -LY,
bijw. 1. onopgemerkt, onbemerkt; 2. niet waargenomen.

N -OBSERVING, bn. niet oplettend . 5 -OBSTRUCTED, bn.
1. niet verstopt; 2. niet belemmerd, niet verhinderd.
*-OBSTRUCTIVE, bn. niet belemmerend . OBTAINABLE ,
bn. onverkrijgbaar . 5 -OBTAINED, bn. niet verkregen.

* -OB5BUDING, bn. niet opdringend, bescheiden. *-oBTRUSIVE, bn ., -LY, niet lastig, niet hinderlijk. -NESS,
s. bescheidenheid, bedeesdheid, v. *-OBVIOUS, bn. niet
klaarblijkelijk, niet duidelijk. *-occUPIED, bn. 1. onbezet, open; 2. niet bezig; time -, ledige tijd; 3. zonder
betrekking, zonder ambt. *-OFS'ENDED, bn. niet beleedigd . 5 -OFFENDING , bn. 1. niet beleedigond; 2. onschuldig. * -OFFERED, bn. onaangeboden . * -OFFICIAL, bn.,
-LY, bijw. 1. niet ambtelijk; 2. niet officieel. *-OFFICIoLS, be. niet ongevraagd; niet officieus. 5 -OFTEN, bijw.
niet vaak, zelden. 5 -OIL, bw. de olie afnemen, ontoliën.
-ED, bw. bn. ontolied. -, bn. niet geolied . * -OPENED,
bn. ongeopend. * -OPENING bn. niet opengaand.
* -OPERATIVE , bn. - on., onwerkzaam, niet werkend
(op). -OPPOSED, be.

niet tegengewerkt, niet belet.

UNP.

UNO. - UNP.
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* -OPPRESSED, bn . niet onderdrukt . * -OPPRESSIVE, bn .

niet onderdrukkend. * -ORDAINED, bn. niet geordend.
*- ORDERED, bn. niet bevolen. * -ORDERLY, bn. wanordelijk * -ORDINARY, bn. ongewoon . * -ORGANIZED, bn.
niet bewerktuigd, onorganisch . * -ORIENTAL , bn. niet
oostelijk . * -ORIGINAL, bn. 1. niet oorspronkelijk; 2. zon.

der begin . * -ORIGINATED, bn. zonder oorsprong, ongeboren. *-ORNAMENTAL, bn. niet versierend, niet tot
ornament dienend . 5 -ORNAMENTED, bn. niet versierd,
eenvoudig. *-ORTHODOX, bn. onrechtzinnig. * -OSTENTATIOUS , bn., -LY, bijw. vrij van praal, niet pralend, onopzichtel k. *-o^vED, bn. 1. niet verschuldigd; 2. onbeheerd. *-owNED, bn. 1. onbeheerd; 2. niet erkend.
* -OXYGENATED, * -OXYGENIZED. bn . onverzuurd, zonder
zuurstof. * -PACIFIC, bn. niet vredelievend . * -PACIFIED,
bn. 1. niet bevredigd; 2. niet gestild. *-PACK, bes. 1.
ont-, uitpakken; 2. (fig.) ontladen, verlichten. ---ED, dw.
bn. uitgepakt. -, bn. 1. niet ingepakt; 2. (fig.) regelmatig samengesteld (van eene rechtbank). -ING, dw.bn.
uitpakkend enz. -, s. 1. (het) uitpakken ; 2. uitpakking, v . * -PAID, bn. 1. onbetaald; 2. onbezoldigd, onbel oond; 3. onvervuld (van beloften); 4. ongefrankeerd; 5.
- for, geborgd, op krediet genomen . * -PAINED, bn.
niet lijdend . * -PAINFUL, bn. pijnloos, niet pijnlijk, niet
smartelijk . * -PAIN T, bw. de kleuren uitwisschen. -ED,
bn. 1. niet geschilderd; 2. niet geblanket. * -PAIRED, bn.

ongepaard. * -PALATABLE, bn. 1. onsmakelijk; 2. (fig.)
niet naar den smaak (van). * --PALLED, bn. niet laf gemaakt . * -PAMPERED, bn . niet verlekkerd. 5 -PARADIZE,
bw. uit het paradijs verjagen (ook fig.) . * -PARAGONED,
bn. zonder weerga . * -PARALLELED, bn. zonder gelijke, onvergelijkelijk, ongeëvenaard . 5 -PARALYSED, bn. niet ver
beroerd . 5 -PARAPIIRASED, bn. niet omschreven,-stijfd,ne

zonder omhaal van woorden. * -PARCHED, bn. niet verdroogd . * -PARDONABLE, bn., ...ABLY, bijes . onv ergeeflijk .

* -PARDONED,bn. 1 . niet vergeven, niet verontschuldigd;
2. niet begenadigd . * -PARDONING , bn. onverzoenlijk, ongenadig . 5 -PARED, bn. niet geschild, ongeschild. *-PARLIAMENTARY, bn. niet parlementair . 5 -PARTED,bn. oever -,
ongedeeld . * -PARTIAL, bn . onpartijdig . * -PARTICIPATED,
bn. niet verdeeld, niet ingedeeld . 5 -PARTICIPAT ING, bn.
niet mede -, niet uitdeelend (aan) . *-PARTNERED, bn. 1.
zonder deelgenoot; 2. zonder danser . 5 -PASSABLE, bn.
1. onbegaanbaar; 2. onoverkomelijk; 3. niet gangbaar
(van geld) . * -PASSIONATE, -D, bn. niet hartstochtelijk.
* --PASSIONED, bn . hartstochteloos . * -PASTORAL, bn. niet
herderlijk . * -PATHED, bn. zonder paden, onbegaan.
* -PA.THETIC, bn.niet verheven,pathetisch. * -PATHWAYED,

bn. zonder gebaand pad. * _PATRIOTIC, be. 1. onvaderlandsch; 2. -, bn ., -ALLY, bijw. niet vaderlandlievend.
*-- PATRONIZED, bn. onbeschermd, zonder beschermer.
* -PATTERNED,bn . voorbeeldeloos . * -PALTPERIZED,bn. niet
arm, niet verarmd. 4 -PAVE, bn. 1. de straatsteenen opnemen; 2. ontvloeren. -D,bn. l.niet bestraat;2.niet bevloerd.
* -PAVILIONED, bn. zonder vlag . * -PAWNED, bn. oeverpand . *-PAYABLE, bn . onbetaalbaar. 1 - PAYING, bn.
niet betalend. * _PEACEABLE, bn. wild, niet vreedzaam.
-NESS, s. wildheid, v . * -PEACEFUL, bn. 1. rusteloos; 2.
onverdraagzaam . 5 - PEDAN TIC, bn. niet pedantisch.
* -PEDIGREED, bn . zonder geslachtslijst . * -PELI,ED, bn.
ongepeld . * -PEG, bw. de wiggen -, de pennen wegne-

men . * -PEN, bw. 1. ontkooien (vee) ; 2. openen (een
sas). *PENCILLED bn. niet gepenseeld . 5 -P.EN ETRABLE, bn. ondoordringbaar. * -PRNITENT, bn . onboetvaardig; niet berouwhebbend . * -PENSIONED,bn . zonder jaar
niet gepensioneerd . * -PEOPLE, bw. ontvolken.-wed;
-D, dw. bn. ontvolkt. -, bn. zonder bevolking . * -PER-

CEIVABLE , bn. onbemerkbaar. 5 -PERCEIVED, bn., -LY,
bijw. onbemerkt, ongezien . * -PERFECT,-ED,bn., * -EDLY,
bijw. onvolmaakt. -EDNESS, s.onvolmsaktheid,v . 5 -PERFORATED, bn . niet doorboord . * -PERFORMED. bn. 1. Onuitgevoerd; 2. onvervuld, ongedaan . * -PIERFORSIING, bn.niet
uitvoerend, niet volbrengend. * _PERFUMED , bn. niet wel-

riekend gemaakt, niet geparfumeerd . 5 - PERISHABLE,
* -PERISHING, bn . onvergankelijk . * -PERJURED, bn. niet
meineedig . * -PERMANENT, bn. niet eeuwigdurend, niet
duurzaam. * -PERMITTED,

bn. onge-, onveroorloofd.

* -PERVERSED, bn. onbe-, onverdorven . * -PETRIFIED, bn.
onversteend . 5 -PHILANTHROPIC, bn . onmenschlievend,
niet philanthropisch . * -PHILOSOPHIC, -AL, bn ., -ALLY,
bijw. niet wijsgeerig. * -PHILOSOPHICALNESS, s. (het)
niet -wijsgeerige . * -PHILOSOPHIZE, bw. van de waar
eens wijsgeers berooven. * -PHYSICKED, bn.-dighe
niet gemedicineerd. * _PICKED, bn. 1. ongeplukt; 2. onafgepikt, onafgebeten; 3. niet afgepeld; 4. 'niet uitgepikt, niet gekozen; 5. niet afgeknabbeld; 6. niet uitgehaald (van de tanden, de ooren enz.). *-PIE RCEABLE,
bn. niet te doorboren . 5 - PILLARED, bn. zonder pilaren. * -PILLOWED, bn . zonder peluw. * -PILOTED, bn.
zonder stuurman . * -PIN, bw. 1. losspelden, de spelden
afnemen; 2. ontpennon . * -PINIONED, bn. zonder vleugels,
zonder pennen . 5 -PINKED, bn. 1. zonder anjelieren; 2.
niet à jour gewerkt . 5 -PITIABLE, bn. bijw. niet beklagenswaard. ... ABLY, bijw. meedoogenloos. *-PIT IED, bn.
onbeklaagd, onbeweend . 5 -PITIFUL, bn ., -LY, bijw. 1.
onmedelijdend; 2. geen medelijden waard . 5 -PITYING,
bn. meedoogenloos, hardvochtig . * -PLACED, bn. ongeplaatst, buiten betrekking . * -PLAGUE D, bw. - with, ongekweld, ongeplaagd, onbezocht (door). *-PLAITED,bn.ongevlochten . 5 -PLANTE D, bn. ongeplant. 5 -PLAUSIBLE, bn.,
... IBL Y, bijw. niet schijnbaar, onaannemelijk . * -PLAUSIVE,
bn. afkeurend . 5 -PLEADABLE, bn . (recht.) onaanvoerbaar,
onbeweerbaar . * -PLEASANT, ho.. -LY, bij w .onbehaaglijk .
-Nr.ss, s. gmv. onbehaaglijkheid, v . * -PLEASED, bn.
ontevreden . 5 -PLEASINGLY, bij w. onaangenaam, onbehaaglijk....NESS, s. onaangenaamheid, v. -PLEASURABLE,
bn. onvermakelijk, onpleizierig . ""-PLEDGED, bn. oeverpand . * -PLIABLE, 5 -PLIANT, be., -LY, bijw . onbuigzaam,
(ook fig.) niet gedwee. *-PLIGHTED, bn. onverbonden.
5 -PLOUGHED , bn. 1. niet geploegd; 2. braak, onbebouwd.
* -PLUCKED, be. ongeplukt. -PLLIIB, bes. ontboden.
*-PLUME, bw. 1. ontpennen. plukken; 2. (fig.) vernederen.
* -PLUNDERED, bn . niet geplunderd . * -POETIC, -AL, bn.,
-ALLY, bijw . ondichterlijk, onpoëtisch . * -POETICALNESS,
s. ondichterlijkheid, v. *-POINTED. bn. 1. zonder punt; 2.
(fig.) niet puntig. niet scherp; 3. (taalk.) zonder leesteekees . C -POISED, bn. niet in evenwicht. *-PoIsov, bw.
tegengif geven, het gif tegenwerken . -POLARIZED, bn.
(nat.) niet gepolariseerd . r -POLICIED, bn. niet goedingericht . * -POLISHED, be. 1. ongepolijst; - gold,-glass,mat

goud, - glas; 2. (fig.) niet beschaafd, ruw, ongemanierd.
5 -POLITE , bn ., -LY, bijw. lomp, ruw, onopgevoed, onbeleefd . -NESS , s. lompheid, onbeleefdheid, v. * -POLLED, bn.
1. niet ingeschreven als kiezer; 2. niet medegestemd
hebbende; 3. niet uitgehaald (van de stembus). *-POL
D, bn. 1. ongeschonden, niet ontwijd; 2. onbesmet.-LUTE

* -POPULAR, bn. 1. niet bemind bij het volk; 2. niet volk

S. gmv. onbemindheid bij het volk, impo--lievnd.IT,
pulariteit, V. * -PORTABLE, bn . ondraagbaar, niet te
dragen . * -PORTION ED, bn.1.zonder huwelijksgift; 2.zonder
fortuin . * -PORTr ous, be zonder havens . * -POSSESSED,
bn. 1. onbeheerd; 2. - of, niet in het bezit van.
C -POSSESSING, bn. zonder bezit, niets bezittend. -Pos 5IBI.E, be. onmogelijk .

*-POwDERED, bn. ongepoederd.

* -PRACTICABLE, bn . zie IMPRACTICABLE. * -PRACTIZED,
bn. onervaren, ongeoefend . k -PRAISE, bw. den lof ontnemen. -D. bn. ongeprezen . * -PRECARInus, bn. niet tijde
, niet kortstondig , niet onzeker. * -PRECEDENTED,-lijk
be., -LY, bijw. zonder voorbeeld, zonder precedent.
* -PRECISE, bn. onjuist, onnauwkeurig . * -PREDESTINED,
bn. niet voorbeschikt . * -PREDICT, bw. eene voorzegging
intr ekken, - terugnemen . * -PREFERRED, bn. 1. niet
voorgetrokken; 2. niet bevorderd; 3. niet begiftigd (met
een kerkelijk ambt) . * -PREGNANT , bn. 1. niet zwanger;
2.dor, onvruchtbaar; 3. zwaar van b:.grip . * - PREJUDICATE,
* -PREJUDICED, be . onbevooroordeeld, onvooringenomen.
5 - PRELATICAL, bn. niet priesterlijk, onpriesterlijk.
* -PREMEDITATED, bn., -is, bijw. 1. onvoorbereid; verses, verzen voor de vuist; extemporé; 2. onopzettelijk,
niet niet voorbedachten rade . 5 -PREOCCUPIED, bn. niet
bezorgd, niet ongerust. * -PREPARED, bn., -LY, bljw.
1. onvoorbereid; 2. niet bereid. -NESS, s. gmv. 1. onvoorbereidheid, v.; 2. het niet gereed zijn . * -PREPOS
.

* -PREPOSSESSIN G, bn.-sED,bn.ovrigem

niet verward.

niet innemend. niet voorkomend . * --PRESENTABLE,

bn
. niet overtuigend
niet verstoord, onverstoord . * -PERUSED, bn . ongelezen.

SERVABLE, bn. niet bewaarbaar . * -PRESSED, bn. 1.
niet gedrukt ; 2. niet uitgeperst; 3. (fig.) niet af-, niet
uitgeperst . * -PRESUMPTUOUS, bn. niet verwaand, zedig.

niet verlegen;

2.
* -PERPLEXED, bn. 1.
vervolgd 5 -PERSPIRABLE, bn .
* -PERSECUTED, bn.
.
onovertuigbaar .
_PERSUADABLE,
bn
onverdampbaar . *
.
. * -PERTURBED,
* -PERSUASIVE, bn

niet

.

bn.

niet voor te stellen, niet aan te bieden.

*-PRE-

UNQ. - I NR.
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bedeesd . * -PRETENDING, bn . niet ingebeeld .
bn.
bn. nutteloos, ondienstig. *-PREVALENT, bn, niet
invloedrijk, niet oppermachtig . * -PREVARICATING, bn,
rechtschapen, niet verongelijkend. * -PREVENTED, bn. 1.
onbelet, onverhinderd; 2. onvoorzien. *-P RIEST, bw. van
het priesterambt ontzetten. - LY, bn. niet priesterlijk,
niet als priester. * _PRINCE, bw. 1. den vorstelijken titel
ontnemen; 2. als vorst ontzetten . * -PRINCELY, bn. onING,

vorstelijk, eenen vorst onwaard. *-PRINCIPLED, bn, 1.
beginselloos; 2. onzedelijk. *-PRINT ED, bn. 1. ongedrukt,
in manuscript; 2. effen (van stoffen) . -PRISONF.D, bn.
in vrijheid gesteld. *-P RIVILEGED, bn. onbevoorrecht.
* -PRIZABLE, bn. zonder waarde. *-P RIzED, bn. 1. niet
geschat; 2. (fig.) miskend, ongeprezen . * -PROCLAIMED,
bn. 1. niet afgekondigd; 2. niet verklaard.- PRODUCTIVE,
bn. 1. niet winstgevend, niet productief; 2. dood (kapitaal); 3. dor; onvruchtbaar. -Ness, s. (het) niet winstgevende; 2. onvruchtbaarheid, v. *-IROFANED, bn. niet
ontwijd. * -PROFESSED, bn. 1. niet betuigd; 2. niet geleeraard. *-PROFESSIONAL, bn., -LY, bijw. 1. vreemd aan
het beroep; 2. gebrekkig. *-PRUFicIENCY, s. achterlijk heid , V. * -PROFITABLE, bn., ...ABLY, bij w . 1. onvoordee-

lig; 2. (fig.) dor, ondankbaar. -NESS, S. gmv. 1. onvoordeeligheid; 2. (fig.) dorheid, v. *-iaoFITED, bn. zonder
voordeel . * -PROGRESSIVE, bn. niet vooruitgaand. 5 -PRoHIBITED, bn. niet verboden . * -PROJEC TED, bn. 1. niet
beraamd; 2. niet stralend. *-PROLiFic, bn. niet voortbrengend, onvruchtbaar . * -PROMISING, bn. weinig -,
niets belovend . * -PROMP TED. bn. 1. niet aangezet, niet
ingegeven; 2. niet voorgezegd. *-PRO OUNCEABLE, bn.
niet uit te spreken . * -PRONOUNCED , ho. niet uitgesproken. * -PROP, bw. de stutten wegnemen . * -PROPE R, bn. 1.
ongeschikt; 2. niet in eigendom toebehoorend. *_1>ç.
bn. onprofetisch. *-PROPrrIOUs, bn., -LY,
bijw. niet heilaanbrengend, weinig heilrijk. -NESS, s.
(het) weinig heilrijke. *-PROPORTIONABLE, *-PROPORPHETIC, -AL,

TIONATE, * -PROPORTIONED, bn. ongeevenredigd, onevenredig *-PROPOSED , bn. niet voorgesteld. 5 -rROIE'ED,bn.

.

niet gestut, zonder steun. *-PROSECUTED,bn. 1. niet door-,
niet voortgezet; 2. niet vervolgd. *-PROSTRATED, bn. ongeknield. *-PROSYEROUS, bn ., -LY, bijw. onvoorspoedig.
-NESS, s. (het) onvoorspoedige. *-PROTECTED, bu, onbeschermd, weerloos; 2. (fig.) noodlijdend (van fondsen).
*-PROTECT ING, bn. niet beschermend, niet verdedigend.
* -PEOTESTED, bn. 1. niet tegengewerkt; 2. niet verklaard.
*- PROVABLE, bn. onbewijsbaar. *-PRovED, bn. 1. niet bewezen, onbewezen;2. onbeproefd. *-PRovrDE,bw. niet ver
:gen. -D, dw. bn. niet verzorgd. -, ho. -- of, in. with,-zo
onvoorzien (van); 2, for, onvoorbereid (tot).* IROVOKE,
bw. afwijzen (eens uitdaging). -D, bw. bn. afgewezen. -,
bn ., -LY, bijw. 1. niet uitgedaagd; 2. ongetergd; 3.
niet vertoornd. *-PROVOKING, dw. bn. niet uitdagend, niet tergend. *-PRUDENTIAL, bn. onvoorzichtig.

* -PRUNED, bn . ongesnoeid . 5 -PUBLIC, bn. 1. niet openbaar; 2. niet algemeen (van bezit). *-P UBLISHED, bn. 1.
onuitgegeven (van werken); 2. niet openbaar -, n i et ruchtbaar gemaakt . * -PULLED, bn. niet geplukt. *-PULVER
niet gestampt, niet fijngemalen. *-PUNCT UAL,-IzED,bn.

bn. niet nauwlettend, onnauwkeurig . -ITY, s. onnauwkeurigheid, V . * -PUNISIIED, bn. ongestraft . 5 -PUNISHING, bn. niet straffend, niet kastijdend. 5 -PLKCIIASEABLE, bn. onkoopbaar, niet te koopen. *-PURCHASED, bn.
ongekocht . * -PURGED, * -PURIFIED, bn. 1. ongezuiverd;
2. onrein . * -PURPOSED, bn. niet opzettelijk. *-J'URSUED,
bn. 1. niet vervolgd; 2. niet voortgezet. * -PL?TRIFIED,

bn. niet verrot, onverrot. *_QUAFFED, bn. onverzwolgen.

* -QUAKING, bn. onverzettelijk,
FIED, bn ., -LY , bijw. - for, 1.

onwrikbaar. 5 -QU ALIonbevoegd, ongeschikt,
onbekwaam (tot); 2. niet beperkt, zonder voorbehoud,
onvoorwaardelijk; 3. (recht.) ongematigd. *-I1U ALIFY,
bw .Zie DISQUALIFY. * -QUARTERED ,bn.niet gevierendeeld.
* -.QUEEN , bw. als koningin ontzetten . * -Qti ELLABLE,
bn. onbedwingbaar. *-QUELLED, bn. 1. onbedwongen;
2. niet bevredigd . * -QUENCHABLE, bn., ...ABLY, bijw. 1.
onleschbaar, onverzadigbaar; 2 . onbluschbaar. -NESS, s.
gmv. onleschbaarheid, onverzadigbaarheid, v. *-QUENCHED, bn. 1. ongelescht, onverzadigd; 2. ongebluscht.
*- QUESTIONABLE, bn., ...ABLY, bijw. 1. onbetwistbaar,
ontwijfelbaar; 2. onwraakbaar. *-QU ESTIONED, bn. 1.
onbetwist; 2. ongewraakt; 3. niet ondervraagd. *-QUICK,
bn. 1. niet levendig, traag; 2. dood . * -QUICKENED , bn.

niet verlevendigd * -QUIET, bn., * -LY, bijes. 1. onrus.
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tig, ongerust: 2. rusteloos; 3. ontevreden. -NESS, s. 1.
onrust, ongerustheid; 2. rusteloosheid; 3. ontevredenheid,

V. * -QUILTED, bn. (naaist.) niet gestikt . A -QUOTED, bn.

niet aangehaald. 0 -RACKED, bn. niet vaneengetrokken.

* -RADIATED, bn . niet stralend . 5 - RAISED, bn . niet ver heven, plat . B -RAKED, bn. 1. niet geschraapt; 2. onge-

harkt; 3. niet opgepookt, niet opgestookt . * - RANSACKED,
bn. 1. niet geplunderd;2.niet omvergehaald . * -RANSOMED,
bn. 1. niet losgekocht; 2. zonder rantsoen . B -RAPTURED,
bn. niet in vervoering, niet verrukt .* -RASH, bn. niet voor
niet vermetel . B -RAVAGED, bn. niet verwoest.-barig,
B - KAPEL, bw. 1. ontwarren (ook fig.); 2. uitrafelen; 3.
verwarren; onderst boven keeren; 4. (toon.) ontknoopen.
-, ow. 1. zich ontwarren (ook fig.); zich ophelderen; 2.

rafelen .-ABLE, bn. ontwarbaar . * -RAVELED, dw. bn. ontward enz.; zie LNRAVEL, -, bn. niet ontward (ook fig.),
niet opgehelderd. 0 -RAVELLER, m. v. die ontwart enz.
B -RAVELLING, dw. bn. ontwarrend enz. -, s. (het)
ontwarren enz .; zie UNRAVEL, bw. en ow. -s, mv. ontwarde draden, m. mv . 0 -RAVELIIIEN T, s. ontwarring, ontknooping,v.*-R AvISHED,bn. niet verrukt . * -RAZORED, bn.
niet geschoren, ongeschoren, met een baard. B-REACHED,
bn. 1. onbereikt; 2. opgeraakt . B -READ, bn. 1. ongelezen;
2. ongeletterd. B-RE AD ABLE, bn. 1. onleesbaar; 2. niet
te lezen. -READINr,ss, S. 1. traagheid, logheid van geest,
v.; . (liet) niet gereed zijn, ongereedheid, v . * -READY,
bn. - to, 1. niet gereed; 2. traag, niet levendig; Athelstane the -, Atllelstane de vadsige; 3. onhandig, linkseh,

-REAL, bn., -LY, bijw. 1. niet wezenlijk; 2. onlichamelijk; 3. ijdel, hersenschimmig . -ITY, s. (-ies), 1. niet -

wezenlijkheid; 2. hersenschim, v, ''-REALIZE, bw. de wezenlijkheid ontnemen, tot een hersenschim maken. -D,
bn. 1. niet verwezenlijkt; 2. niet te gelde gemaakt.
-REAPED, bn.

niet geoogst. * -RFAREI), bn. 1. niet ge-

kweekt; 2. niet gefokt; 3. niet afgericht. B-REASON, S. 1.
redeloosheid; 2. ongegrondheid. v. B -REASONABL E, bn.,
... ABLY, bijw. 1. onredelijk, onverstandig; 2..redeloos,

buitensporig. -NESS, S. gmv. 1. onredelijkheid, v. onverstand, o.; 2. buitensporigheid, v. 5 -REASONED, bn. onberedeneerd. 5 -RE_iSONIAG, bn. niet redeneerend, onverstandig. *-RE_OUKLBLE, bn. onlaakbaar, onberispelijk.
B-REBUKED, bn. niet berispt, niet gelaakt . °'-RECAI, L_LBLE, bn. onherroepbaar. B-REcLLLED, bn. niet herroepen. -RECANTED bn. niet afgezworen . B -RECEIVED,
bn. 1. niet ontvangen; 2. niet toegelaten. *-R^ CKONED,.
bn. 1 . ongerekend , 2 . niet berekend . B -RECLAIiIABLE,
bn. 1. onverbeterbaar; 2. onopvraagbaar. B-RECLAIMED,
bn. 1. onverbeterd; 2. niet drooggemaakt (van gronden);
3. niet opgevraagd, onop;evraagd; 4. niet getemd. *-RECLAIMING, bn. 1. niet opvragend; 2. niet verbeterend.
-RECOGNIZABLE, bn. niet herkenbaar. *-RI: COGNTZED,
Tn. 1.

niet herkend;

2.

niet erkend, miskend * -RECOM.

MENDED, bn. niet aanbevolen . B -RECOMPENSED, bn. onbeloond. 5 -RECONCII,TABLr, bn. 1. onverzoenlijk, onverbiddelij k; 2. - with, onvereenigbaar; onbestaanbaar
(niet); 3. onverzoenbaar , -RECONCILED, bn. 1. - with,.
niet overeenkomend (met); 2. ongenegen; 3. niet ver
. * -RECORDED, bn. 1. niet geregistreerd, niet ge--zoend
boekt; 2. niet geboekstaafd; 3. niet opgeteekend . * -RE COUNTED, bn. niet verha ald. B -RECOVERABLE, bn. 1.
onherkrijgba tr; 2. onherstelbaar. B -RECOVERED, bn. 1.
niet herkregen; 2. niet hersteld, niet genezen. *-RECRUITABLE, bn. 1. onherstelbaar, niet te hermaken;
2.

niet te verzamelen.

*-RECTIF IED, bn. 1.

niet verbe-

terd; 2. niet weder opgericht. B-RECUMBENT, bn. 1. niet
uitgestrekt, niet liggend; 2. niet gebogen . * -REDEEM
onaf koopbaar, 2. onoplosbaar . 5 -REDEEMED,-ABLE,bn.1
bn. 1. niet afgekocht; 2. niet weder ingekocht; 3. (kh.)
onafgelost (van fondsen enz.); 4. niet gelost (van panden enz.), 5. (fig.) niet goedgemaakt. * -REDRESSED, bn.
1. geen recht verkregen hebbend; 2. niet hersteld, niet
afgeschaft (van misbruiken enz.) . * - REDUCED, bn. 1.

niet herleid- 2. niet verminderd; 3. (fig.) niet bedwongen . * -REDUCIBLE, bn. niet herleidbaar enz. -NESS, S.
gmv. niet - herleidbaarheid, v . * -REEVE, bw. (zeev.) uit

touwwerk). * -REFINED, bn. 1. ongelouterd,-schern
niet geaffineerd (van metalen); 2. ongeraffineerd; 3. (fig.)
niet eschaafd, lomp . B -REFLECTING, bn. 1. niet terug
onnadenkend, onbesuisd.

-katsend;2.(fig)

5 -REFORM-

ABLE,bn. 1. onwijzigbaar;2. onverbeterbaar * -REFORMED,
bn. 1. ongewijzigd; 2 . onverbeterd. * -REFRACTED , bn. niet
weerkaatst (van stralen enz .) . * -REFRESHED, bn. 1. niet
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ververscht; 2. niet verfrischt. * -REFRESHING, bn. 1. niet
ververschend; 2. niet verfrisschend. * -REFUNDED, bn. niet
teruggegeven, niet gerembourseerd. * -REFUSING, bn.
niet weigerachtig. * -REFUTING, bn. niet weerleggend.
* -REGAL, bn. onkoni)Iklijk. * -REGARDED, bn. 1. onopgelet, niet geacht; 2. miskend. * -REGARDFUL, bn. 1.
oneerbiedig; 2. zich niet bekommerend (om). * -REGENERACY, * -REGENERATION, S. gmV. (liet) niet herboren
Zijn * -REGENERATED, bn. niet herboren. * -REGISTERED,
bn. zie UNRECORDED. * -REGRETTED, bn. onbeklaagd.
* -REGULATED, bn. niet geregeld, niet geordend. * -REIN,
bw. 1. den teugel vieren . (ook fig.); 2. de teugels afnemen. -ED. dw. bn. den teugel gevierd. -, bn. teugel
C --REJECTED, 1)n, niet verworpen. * -REJOICED, bn.-los.
vreugdeloos, niet . verblijd; not -, niet zonder blijdschap. * -REJOICING, bn. niet verblijdend. -RELATED,
bn. - to, 1. zonder betrekking (op, tot); 2. niet verwant
(aan). * -RELATIVE, bn., -LY, bij w. niet in verband (met).
*-RELAX, ow. niet zachter worden, niet verweeken. -ED,
dw. bn. niet verzacht. * -RELAXING, dw. bn. niet verzachtend, niet verminderend. *-RELENTED, bn. niet ophou dend. * -RELENTING, bn. 1. onbuigzaam; 2. onverzoenlijk,
onverbiddelijk. 0 - RELIEVABLE, bn. reddeloos, niet te
helpen. * -RELIEVED, bn. 1. opgeholpen. onverlicht, verlaten; 2. (mil.) niet afgelost. * -RELIGIOUS, ho. ongodsdienStig. * -RELINQUISHED bn. niet opgegeven. * -RELISHED, bn. onsmakelijk. *-RELUCTANT, bn., -LY, bijw. niet
af keerig. *-REMARKABLE, bn. 1. niet opmerkelijk; 2. niet
te bemerken. * -REMARKED, bn. onopgemerkt. *-REMEDIABLE. bn. onherstelbaar. * -REMEDIED, bn. niet hersteld, niet verbeterd. * -REMEMBERED, * -REMINDED, bn.
niet herdacht, vergeten. * -REMEMBERING, bn. niet herdenkend. * -REMITTED, bn. 1. niet vrijgelaten (van straf,
enz.); 2. niet vergeven (van zonden enz.); 3. aanhoudend,
onverpoosd; 4. onverzacht. * -REMITTING, bn., -LY, bijw.
onophoudelijk, zonder tusschenpoozen. * -REMOVABLE,
bn., ...ABLY, bijw. onwrikbaar enz.; zie IRREMOVABLE.
* -REMOVED, bn. 1. niet verplaatst, niet vervoerd; 2. niet
weggenomen; 3. niet verhuisd. * _REMUNERATED, bn. niet
beloond. * -RENEWED, * -RENOVATED, bn. 1. niet herbn. roemloos,
nieuwd; 2. niet herboren. *RENOWNED,
zonder naam. * -RENT, -ED, bn. niet verscheurd. * -REPAID, bn. 1. niet terugbetaald (ook fig.); 2. niet gewroken.
* -REPAIRED, bn. niet hersteld. * -REPEALABLE, bn. niet
afschaf baar. * -REPEALED, bn. 1. niet herhaald; 2. niet
gerepeteerd. * -REPELLED, bn. niet teruggestooten. 5 -REPENTANCE, S. onboetvaardigheid, v. * -REPEETANT, bn.
niet berouwhebbend. * -REPENTED, bn. niet berouwd.
*-REPENTING, bn. 1. zonder berouw (over); 2. onboetvaardig. * -REPINING, bn., -LY, bw. niet morrend, niet
klagend (over). * -REPLENISHED, bn. niet gevuld. * -REPORTED, bn. 1. niet overgebracht; 2. niet bericht. * -REPOSED, bn. niet uitgerust (van). * -REPRESENTED, bn.
niet vertegenwoordigd. * -REPRESSED, bn. niet togengegaan, niet bedwongen.* -REPRESSIBLE, bn. niet straf baar,
niet te onderdrukken. * -REPRIEVABLE, bn. niet op te
schorten. * -REPRIVED, bn. zonder respijt. * -REPRIMANDED, * -REPROACHED, bn. niet berispt. * -REPROACHABLE,
bn. onberispelijk. * -REPROACHFUL, bn. zonder berisping.
* -REPROACFIING, bn. niet berispend. * -REPROVABLE, bn.
niet af te keuren. *-REPROVED, bn. 1, niet gelaakt, niet
afgekeurd; 2. onberispelijk. 5 REPUGNANT, bn. 1. niet
af keerig (van); 2. geen afkeer verwekkend. *-REPUTABLE,
bn. te slechter naam en faam. *-REQUESTED, bn. 1.
niet gevraagd; 2. ongevergd *-REQUIRED, bn. niet gevorderd, niet geëischt. *- REQUITABLE, bn. onvergeldbaar.
* -REQUITED, bn. onvergolden. * -RESCUED, bn. ongered.
* -RESEMBLING, ho. niet gelijkend. * -RESENTED, bn.
ongewroken. *-RESENTING, bn. niet wrokkend (over).
* -RESERVE, S. vrijmoedigheid, V. * _RESERVED, bn., -LY,
bijw. 1. zonder voorbehoud, onvoorwaardelijk; 2. zich
vrij uitend. -NESS, S. vrije uiting, openhartigheid, v.
* --RF.SIGNED,bn.niet gelaten,niet onderworpen. * -RESISTED, bn. niet weerstaan. * -RESISTIBLE, bn. onweerstaan
-LY, bijw. 1. niet weerstaand;-bar.*RESITNG,n
2. gedwee, onderworpen. *--RESOLVABLE, bn. onoplosbaar. * -RESOLVED, bn. 1. onopgelost; 2. onbeslist; 3.
besluiteloos. * -RESOLVING, bn. 1. niet oplossend; 2.
besluiteloos. *_RESPECTED, bn. ongeëerbiedigd. *-RESPIRCTFUL, bn., -LY, bijw. oneerbiedig, -lijk. -NESS, S.
oneerbiedigheid, v. * -RESPECTIVE, bn. onbesuisd. * -RESPIRABLE, bn. niet inadembaar. * -RESPITED, bn. 1. zon-
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der respijt, zonder uitstel; 2. zonder tusschenpoos.
* -RESPONSIBLE, *-RESPONSIVE, bn. niet verantwoordelijk. * -REST, S. ongerustheid, v. -ED, bn. ongerust.
* -RESTING, bn. rusteloos. * -RESTORED, bn. 1. niet
teruggegeven; 2. niet hersteld. * -RESTRAINED, bn. 1.
niet teruggehouden, onbedwongen; 2. onbeperkt; 3. losbandig. *-RESTRAINT, S. 1. onbedwongenheid; 2. onbeperktheid,v. * -RESTRICTED,bn. zonder voorbehoud.*-RETARDED, bn. niet opgeschort, niet vertraagd. * -RETEN
niet onthoudend; - memory, zwak geheugen;-TIV:bn.1
2. (bk.) niet gestut. * -RETRACTED, bn. niet ingetrokken. * -RETTED, bn. ongeweekt (van hennep).* -RET'rRNED, bn. niet teruggegeven, niet betaald. * -RETURNING, bn. 1. niet teruggevend; 2. niet terugkeerend.
* -REVEALED, ho. niet geopenbalyd. A -REVENGED, bn.
ongewroken. C -REVENGEFUL, bn. niet wraakzuchtig.
-REVENUED, bn. zonder inkomsten. * -REVERED, * -REVERSNCED, bn. niet vereerd. * -REVEREND, bn. niet
eerbiedwaard. * -REVERENT, ho., -LY, bij w. oneerbiedig,
-lijk. B-REVERSED, ho. 1. niet omvergeworpen; 2. (recht.)
niet vernietigd, niet opgeheven. 5 -REVERSIBLE, bn.
(recht.) onvernietigbaar. * -REVERTED, bn. (recht.) niet
overgedragen. * -REVIEWED, bn. niet wedergezien. -RE
VISED, bn. 1. niet herzien; 2. (drukk.) niet gerevideerd.
* -REVIVED, bn. niet herleefd, niet weder bezield. *-REVOCABLE, bn. onherroepbaar. * -REVOKED, bn. niet herroepen. * -REWARDED, bn. onbeloond. 5 -R.EWA.RDING, ho.
niet beloonend. -RHYMED bn. rijmloos. * -RIDDLE, bw.
ontraadselen. -D, dw. bn. ontraadseld. ° -RIDICULOUS,
bn. niet belachelijk. 5 -RIFLED, bn. ongeplunderd, niet
bestolen. 5 -RIG, bw. ont-, aftakelen (ook fig ). -GED,
dw. bn. afgetakeld. -GING, dw. bn. aftakelend. 5 -RIGHTEOUS, bn., -LY, bijw. onrechtvaardig, onrechtschapen.
-NESS, S. onrechtschapenheid, V. * -RIGHTFUL, bn. 1.
ongerecht, onrechtvaardig; 2. onwettig. * -RIMPLED, ho.
ongerimpeld, ongeplooid. * -RING, bw. ontringen. -ED,
ho. zonder ring, - ringen. A-RINSED, bn. ongespoeld.
-RIP, bw. bw. lostarnen. * -RIPE, bn. onrijp, ontijdig.
* -RIPEN ED,bn.(fig.) onvolkomen . * -RIPENESS,S.onrijpheid,
ontij digheid,v. C -RIPPED, dw. bn. losgetarnd. * -RIPPING,
dw. bn. lostarnend. -, s. (het) lostarnen. * -RcSEN, bn.
1. niet gerezen; 2. niet opgestaan. 5 -RIVALLED, bn. 1.
ongeëvenaard; 2. zonder mededinger. *-RIVET, bw. los
(wat geklonken iS). *-ROASTED, bn. opgebraden.-maken
5 -ROBBED, bn. niet beroofd. 5 -ROBE, bw. ontkleeden,
den tabbaard afnemen. -, ow. zich ontkleeden. * -ROILED, bn. ongeweekt (van hennep). 5 -ROLL, bw. ontrollen, ontplooien (ook fig.). *-ROMANTIC, bn., -ALLY,
bijw. 1. niet romantisch; 2. niet romanesk, natuurlijk.
-ROOF, bw. liet dak afnemen. -EED, bn. zonder dak.
*-ROOST, bw. 1. van het rek jagen (van vogels); 2. notnestelen. * -ROOT, bw. ontwortelen. *-ROTTEN, bw.
onverrot, gaaf. C-BOUGH, bn. 1. effen, glad; 2. baarde
* -ROUA DED, bn. niet gerond. C -ROUSED, bn. 1.-los.
niet opgewekt; 2. niet onrustig. C-ROUTED, bn. niet op
de vlucht gejaagd, niet in de pan gehakt. C-ROYAL, bn.,
-LY, bijw. onkoninklijk. * -RUBBED, bn. ongewreven.
C -RUBBISH, bw. van puin zuiveren. B -RUFFLE, ow.
bedaren. -D, bn. bedaard, kalm. C -RULED, bn. 1. niet
geregeerd, niet beheerscht; 2. niet geregeld; 3. niet gelijnd, ongelijmd (papier enz.). * -RULINESS, s. losban
tuchteloosheid, wildheid, v. * -RULY, bn. 1. los--dighe,
bandig, tuchteloos, wild; 2. wanordelijk, ordeloos. 5 -RUDILATED. bn. 1. niet herkauwd; 2. (fig.) onbedacht,
onbekookt. * -RUMMAGED, bn. ondoorzocht. C -RUMPLE,
bw. gladstrijken, effenen. C -SACKED, bn. niet uitgeplunderd. C -SADDEN, bw. opvronlijken. C-SADDLE, bw.
ontzadelen. -D, dw. bn. ontzadeld. -, bn. zonder zadel.
*-SAFE, bn., -LY, bijw. 1. onveilig; 2. gewaagd, hachelijk; 3. onbeschermd. * -SAFETY, S. (-ies), 1. onveiligheid;
2. hachelijkheid, v. *-sAID, dw. bn. ontkend; zie UNSAY.
-, bn. niet gezegd, niet gesproken. overgeslagen.
* -SAILABLE, bn. onbevaarbaar. C -SAINT, bw. niet-hei lig verklaren, decanoniseeren. -ED, bn. niet - heilig verklaard. * -SAINTLY, bn. 1. onheilig; 2. den heilige niet
passend. * -SALABLE, bw. onverkoopbaar. -NESS, S. onverkoopbaarheid, v. * -SALTED, bn. ongezouten. * -SALUTED,
bn. 1. niet begroet; 2. zonder groet. * -SANCTIFICATION,
S. onheiligheid, v. * -SANCTIFIED, bn. niet geheiligd.
C -SANCTIONED, bn. niet bekrachtigd. C -SANGUINE, bn.
1. niet vurig, niet driftig; 2. niet vertrouwend. * -SAPPED, bn. niet ondermijnd. * -SATED, bn. niet verzadigd,
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onverzadigd . * -SATIABLE, bn., .... ABLY, bijw. 1. onverzaadbaar; •. onverzadelijk . * -SATIA TE, -D, bn. onver* -SATING, bn niet verzadigend. *-SATISFAC=
ontevredenheid, V . * -SATISFACTORILY, bij w . onvoldoend. ••• INESS, S. (het) onvoldoende, (het) niet bevredigende . * -SATISFACTORY, bn. niet voldoend, niet
bevredigend . * -SATISFIABLE, bn. onbevredigbaar. * - SATISFIED, bn. 1. onbevredigd, onvoldaan; 2. onbetaald.
-NESS, S. gmv. onbevredigdheid, V. *-sATIsFYING, bn.
niet bevredigend. *-SATURATED, bn. (scheik.) niet ver
. * -SAVED, bn. niet gered. *-sAVoaILY, bw. 1.-zad
zie UNSAVORY. •..INESS, S 1. onsmakelijkheid, v.; 2.
slechte reuk, M. *- SAVORY, bn. 1. onsmakelijk; 2. niet
welriekend; 3. (fig.) onaangenaam, walglijk. *-SAY, bw.
(onr. zie SAY) , loochenen, zijn woord terugnemen.
zadigd.
TION, s,

-SCALABLE, bn. onbeladderbaar. *-SCALE, bw. 1. afschubben; 2. opendekken. -D, dw.l.afgeschubd;2.opengedekt. -, bn. niet beladderd, niet bestegen. *-SCALPED,
bn. niet geskalpeerd . * -SCALY, bn. zonder schubben,
zonder schaal . * -SCANNED, bn. 1. niet onderzocht; 2.
opgemeten; 3. onberekend. * -SCARED, bn. 1. niet afgeschrikt; 2. niet gestoord . * -SCARRED, bn. 1. zonder lit-

teeken; 2. zonder wond. *-SCATHED, bn. ongedeerd,
gaaf. * -SCATTERED, bn. niet verstrooid, niet verspreid.
* -SCENTED, bn. zonder reuk, zonder geur. *-scEl0LASTIC,
bn. 1. niet gestudeerd; 2. (wijsb.) niet scholastisch; 3.
niet-schoolsch. *-SCHOOLED, bn. ongeletterd, niet onder * -SCIENTIs'IC, be ., -ALLY, bijw. onwetenschappelijk. *-SCORCHED, bn. ongezengd, niet verbrand (door
de zon enz.) . 5 -SCORNED, bn . niet veracht, niet geminacht . 5 -SCOURED, bn. niet geschuurd. *-scaATCHED,
bn. 1. niet gekrabd; 2. niet geschraapt. * -SCREENED,
bn. 1.. niet beschut; 2. zonder (vuur)scherm. *-- SCREW,
bw. 1. openschroeven; 2. af-, ontschroeven . * -SCRIPTURAL,
bn. (godg.) onschriftuurlijk. --scRUPUi.oue, bn., -LY,
bijw. 1. niet nauwgezet, niet nauwlettend; 2. zonder
bezwaar. -NESS, s. onnauwgezetheid, v. * -SCRUTINIZED,
bn. niet doorschouwd. *-SCULPTURED, bn. ongebeeldhouwd. 5 -SEAL, bw. 1. ontzegelen; 2. decacheteeren; 3.
(fig.) den blinddoek afneiiien, ontzwachtelen (de oogen).
-ED, dw. bn. ontzegeld enz.; zie UNSEAL -, bn. zonder
zegel, open . -ING , dw. bn. ontzegelend enz. -, s. (liet)
wezen.

ontzegelen; ontzegeling, v. enz.; zie UNSEAL, bw. *-SEAM,
bw. klieven; openen . * -SEARCHABLE, bn., ... ABLY, bijw.

niet te doorzoeken, onnavorschbaar. -NESS, s. gmv.
onnavorschbaarheid, v. *- SEARCHED, bn. 1. ondoorzocht,
onnagevorscht; 2. niet opgespoord. *-SEARCHING, bn.
niet navorschend, niet opsporend.`» - SEARED, bn. (heelk.)
niet gebrand . * -SEASONABLE, bn ., ...ABLY, bijw. 1. niet
tijdig, ontijdig; 2. (fig.) misplaatst, ongeschikt. -NESS,
s. 1. ontijdigheid; 2. misplaatstheid, v. *-SEASONED,
bn. - to 1. niet geschikt (tot); 2. niet gemaakt (voor); 3.
ongedroogd (hout enz.); 4. nieuw, ongeoefelid; 5. (kookka)
niet gekruid . 5 -SEAT, bw. 1. afwerpen (van een stoei
enz.); 2. uit den zadel werpen; 3. (fig.) den zetel doen
verliezen (als lid van..., als minister enz.), onderkruipen.
-ED, dw. bn. afgeworpen enz.; zie UNSEAT, bw. -, bn.
1. zonder zitting; 2. zonder vaste bewoners. *-SEAWORTHINESS, s. (zeev.) onzeewaardigheid, v. * -SEAWORTHY,
bn. niet zeewaardig. 5 -SECONDED, bn. 1.. niet bijgestaan;
2. niet ondersteund . * -SECRET , bn. onbescheiden, 'niet
geheimhoudend. -, bw. openbaren, oververtellen. *-SECULAR, bn. 1. niet wereldlijk, tijdelijk; 2. niet eeuwenheugend. *-SECURE, bn. onzeker. 5 -SEDENTARY, bn.
niet zittend, rusteloos. *-SEDUCED, bn. niet verleid.
*- °EEDED, bn. onbezaaid. *-SEEING, bn. niet ziende,
van het gezicht beroofd. *-sEESI, ow. niet schijnen, niet
blijken . B -SEEMLINESS, S. onbehoorlijkheid, onwelvoeglijkheid, V. * -SEEMLY, bn. en bijw. ongepast, onwelvoeglijk. *-SEEN, bn. 1. ongezien; 2. onzichtbaar; 3.onbekend.
*-SEIZED, bn. niet gegrepen, niet gevat. *-SELDOOI, bijw.
niet zelden, vaak. 5 -SEL ECTED, bn. niet uitgekozen.

*- SELECTING, bn. niet uitkiezend, niet keurig. B-SELFISH, bn. onbaatzuchtig. -NESS, s. gmv. onbaatzuchtigheid, V. * -SENSIBLE, bn. ongevoelig. *-SENSL A.LIZE,
bw. verontzinnelijken, idealiseeren.*-sENT,bn.l.niet ver
2. - for, niet besteld, niet gehaald; 3. onge--zonde;
roepen . B -SENTENCED, bn . ongevonnisd . 5 -SENTLNTIOUS,
bn. niet machtspreukig . * -SENTINELLED, bn. zonder
schildwacht . 5 -SEPARABLE, bn. onafscheidelijk. B--sEPARATED, bn. niet gescheiden . * -SEPULCHRED, b1,. 1. enbegraven; 2. niet bijgezet; 3. zonder grafkelder. --sER-
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VED, bn. 1. onbediend; 2. (zeev.) ontkleed (van touwwerk).
5 -SERVICEABLE , bn., ... ABLY, bijw. 1. ondienstig; 2. afgedankt, buiten dienst. -NESS, s. gmv. ondienstigheid,
V. 5 -SERVILE, bn. (fig.) niet kruipend, niet slaafsch.
*-SET, bn. 1. niet geplaatst; 2. niet geplant; 3. (fig.)
niet bedaard, niet geregeld; 4. niet ingezet (van gereedschap); 5. niet gezet (van edelgesteenten); 6. (heelk.)

niet gespalkt, niet gezet. B-SETTLE, bw. 1. verwarren;.
2. (fig.) van zijn stuk brengen. -, ow. in de war raken.
-D, dw. bn. verward enz.; Zie UNSETTLE , -, bn. 1. onvast, onzeker; 2. verward, verstoord; 3. onrustig; 4.
onstandvastig, veranderlijk (van het weder enz.); 4. onbezonken (van vochten); 5. niet geregeld, onafgedaan (van
schulden); 6. niet gezet (van gronden); 7. onvast, dolend;
8. (recht.) zonder domicilie; ti. zonder vaste bevo lking
5 -SETTLEDNESS, 5 -SETTLEMENT, S. gmv. 1 . onvastheid; 2.

rusteloosheid; 3. ongeregeldheid ;4.onzekerheid;5.besluiteloosheid; 6. onstandvastigheid, v. 5 -SETTLII G, dw. bn.
verwarrend enz. -, s. (tiet) verwarren enz.; zie UNSETTLE, bw. 5 -SEVERE, bn. niet gestreng, toegeeflijk. *-sEVERED, bn. onafgescheiden, onafgehouwen. *-sEw, bw.
tarnen. B_SEX, b w. van kunne doen veranderen. -ED,
bn. geslachtloos. ^'-SHACKLE, bw. 1. ontboeien, ontketenen (ook fig.); 2. ontsluiten. --D, dw. bn. ontboeid.
-, tin. 1. zonder boeien; 2. zonder hinderpalen; - eyes,
onbenevelde oogen. 5 -SHADED, bn. 1. niet beschaduwd;
2. (schild.) niet geschaduwd. B -SHAKABLE, bn. oiiwrikbaar, niet te schokken. 5 -SHAKEN, bn. t. niet geschud,
niet geschokt; 2. onverwrikt; 3. onwrikbaar, vast. 5 -sHAKINGLY, bijes. Zie UNSHAKEN. 5 -SHAMED, bn. onbeschaamd. 5 -SHAMEFACED, bn. schaamteloos. -NESS, S.
ginv. schaamteloosheid, v. 5 -SHAPABLE, bn. onvatbaar
voor een vorm. B-SHAPE, bw. opt-, misvornoen. -D, dw.
bn. ontvormd. -, bn., -LY, bij w. vormloos. 5 -SHARED,
bn. niet gedeeld, niet verdeeld. -SH ARYENED, bn. niet
gescherpt, niet gewet. B-SHATTERED, bn. niet stuk geworpen, niet verbrijzeld. B-SHAVEN, bn. ongeschoren.
B-SHEATH,B-SHEATHE,bw.l.van 1 _-er trekken,het zwaard
ontblooten; 2. (zeev.) afsloopen (de buitenhuid). 5 -SHED,
bn. niet vergoten, niet gestort. B-SHEETED, bn. zonder
bladen; zonder platen. B-SHELL, bw. schillen. -ED, dw.
bn. geschild. -, bn. zonder schil, zonder dop. B-SHELTERE D, bn. 1. zonder dak, zonder luifel, onbeschut; 2.
- from, (fig.) onbeschermd. 5 -SHELTERING, ba. niet
beschuttend. 5 -SHELVE, bw. 1. van een plank nemen;
2. de planken wegnemen. B_SIIS WN, bn. niet getoond.
5 - SHIELDED, bn. - front, 1. zonder schild; 2. (fig.)
onbeschermd. 5 -SHIFTED, bn. onveranderd. *-SHIFTING,
bn. niet veranderend, onveranderlijk. B-SHIP, bw. 1.
(zeer.) ontschepen; 2. demonteeren; to - the capstan, het
spil lichten; to - the oars, de riemen inleggen. -PED, dw.
bn. 1. ontscheept; 2. gedemonteerd. -, bn. 1. niet ingescheept; 2. zonder schip. 5 -SHIPMENT, S. ontscheping, V.
-5IIIPPI5G, dw. bn. ontschepend enz. -, s. (het) ontschepen enz.; zie UNSHIP. ° -SHIRTED, bn. 1 . hemdeloos;.
2. zonder van hemd te veranderen. *-SHIVERED, bn. niet
stukgeslagen. 5 -SHOCKED, bn. 1. ongeschokt; onbewogen;
2. niet beleedigd, niet gehoond. *-SHOD, bn. ongeschoeid,
zonder schoeisel, *-SHOE, bw. 1. ontschoeien; 2. (rijsch.)
de hoefijzers afnemen. S-SHOOK, zie UNSHAKEN. 5 -SHORN,
bn. 1. niet geschoren (van wol); 2. niet afgesneden; 3.
niet gesnoeid. *-SHOT, bn. 1. niet getroffen, niet doorschoten; 2. niet afgeschoten. 5 -SROUT, bw. uitjouwen,
afkeuren door geschreeuw. * -SHOWERED, bn. niet beregend (door buien). 5 -5HRINED, bn. zonder altaar; (fig.)
zonder tempel. 5 -SHRINKING, bn., -LY, bijw . onbezweken, onverzettelijk. *-SHRIVELLED, bn. niet verschrompeld (door koude). S-SHRIVEN, bn. niet gebiecht, niet
beleden. B-sclROUDED, bn.; 1. zonder lijkkleed; 2. zonder
zweetdoek. fi-SHRUBBED, bn. zonder heesters. *-SHRUNK,
bn. niet gerimpeld, niet gefronsd . * -SIIUNNABLE, bn.
onvermijdelijk. 5 -SHUNNED, bn. niet geschuwd, niet
vermeden. *-SHUT, bn. ongesloten . *- SIFT ED, bn.ongezift
(ook fig.) . B -SIGHING, bn. niet zuchtend. 5 -SIGHT,
ho. zonder te zien. -ED, bn. ongezien. 5 -SIGHTLINESS, S. gmv. afzichtelijkheid, wanstaltigheid, v.
5 -SIGHTLY, bn. afzichtelijk, wanstaltig, leelijk(ookfig.).
5 - SIGNED, bn. ongeteekend. * -SIGNIFIED, bn. niet beteekend. 5 - SILENCED, bn. niet verstomd, niet tot zwijgen
gebracht . 5 -SILV ERED, bn. 1. niet verzilverd; 2. ontzilverd; 3. niet verfoelied (van glas). 5 -SINCERE., bn., -LY,
bij w. onoprecht, valsch. 5 -SINCERITY, s. (-ies), onoprecht-
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heid, valschheid, V. * - SINEW, bw. ontzenuwen. -D, dw.
bn. ontzenuwd. -, bn. krachteloos. * -SINGED, bn. niet
gezengd. * -SINGLED, bn. niet alleenstaand. *- siI KING, bn. 1. niet wijkend; 2. niet zinkend, (ook fig.).
*-SINNING, bn. 1. niet zondigend; 2. zondenvrij.
*-SIZABLE, bn. niet van behoorlijken omvang. * -SIZED,
bn. niet geplakt, zonder plaksel, zonder lijm. *-SKID,
ow. uit het rad schieten, loslaten. *-SKILFUL, bn.,
-LY, bijw. 1. onbekwaam, 2. onbehendig. -NESS, S.
onbekwaamheid, onbehendigheid, v. * -SKILLED, bn. onbedreven, onhandig; ongeoefend. *-SLAKED, bn. enge
kalk). *-SLAIN, bn. onverslagen, niet ge--bluscht(van
dood. * -SLAKED, bn. 1. ongelescht, onbevredigd; 2.
ongebluscht (van kalk). *-SLAUGHTERED,bn. ongeslacht.
5 - SLEEPING, be. 1. niet slapend; 2. (fig.) waakzaam.
* -SLEEPY, bn. niet slapend, niet slaperig, (ook fig.).
* -SLICED, bn. niet in sneden verdeeld. 5 - SLING, bw.
(onr. zie SLUNG), (zeev.) leenen, borgen, afnemen. *-SLIPPING. bn. 1. niet glijdend; 2. niet glibberig, vast.
*-SLOUGH, bw. (jag.) opjagen (een wildzwijn). *--SLUICE.
bw. zie SLUICE, bw. * -SLURRED, bn. niet veracht,
5 - SMILING, bn. nooit lachend, steeds effen van gelaat.
* -SMIRCHED, bn. onbesmeerd, onbesmet. * -SHIRKING,
bn. niet geaffecteerd lachend. * -SMITTEN, bn. 1. niet
getroffen; 2. (fig.) niet verliefd. * -SíSIOKED, bn. 1. niet
gerookt; 2. (fig.) niet berookt; 3 niet uitgerookt.
*-sMooTH, bn., -LY, bijw. 1. onzacht; 2. ruw, hobbelig.
* -SMOTE, bn. niet getroffen, niet geraakt. * -SMUGGLED,
bn. niet gesmokkeld. * -SMUTTY, bn. niet (niet roet) bevlekt, zonder roet. *-SNARED, bn.zonder valstrik,aan een
valstrik ontsnapt. *-soAK, bn. niet ingedoopt. - soBER,
bn. 1. niet nuchteren; 2. onmatig. * -SOCIABLE, bn., ...ABLY,
bijw. ongezellig. * -SOCIABILITY, * -SOCIABLENESS, S. gmv.
ongezelligheid, v. *-SOCIAL, bn. 1. onmaatschappelijk;
2. eenzaam, verlaten. *-SOCKET, bw. ontwrichten, ver
* -SODER, bw. Zie UNSOLDER. *-SOFTENED, bn.-stuiken.
niet verzacht. * -SOILED, bn. onbevlekt, rein (ook fig.).
*SOLACED, bn. ongetroost, onverlicht. * -SOLD, bn.
onverkocht. * -SOLDER, bw. afsoldeeren, losmaken. -ED,
dw. bn. afgesoldeerd. -, bn. zonder soldeersel. *-SOL
niet als krijgsman, on--DIERLK,*SO Ybn.
krijgshaftig. *-SOLEMNIZED, bn. niet gevierd. *-soLICITED, bn. niet aangezocht.
SOLICITOUS, bn. - of,
niet begeerig, niet hunkerend naar. *-SOLID, bn. 1.
vloeibaar; 2. niet vast, niet ineengedrongen; 3. (fig.) niet
echt, niet grondig. * -- SOLVABLE, bn. zie INSOLVABLE.
* -SOLVED, bn. onopgelost, niet uitgelegd. * sONCY,
be. (gem.) ongelukkig. * -SOPIIISTICATED, bn. 1. onvervalscht, onvermengd; 2. (fig.) onbedorven, rein; 3. natuurlijk, niet spitsvondig, niet oververfijnd. 5 - SORROWED,
bn. onbeklaagd, onbeweend. * -SORTED, bn. (kli.) niet
gesorteerd, niet uitgezocht. 0 -SOUGHT, bn. - for, 1.
ongezocht; 2. onuitgevorscht. *-SOUL, bw. ontzielen,
van de ziel berooven. -ED, dw. ba. ontzield. -, bn.
zielloos. *-SOUND, bn., -LY, bijw. 1. ongezond, ziekelijk;
2. bedorven, wormstekig; 3. zwak, 4: gebrekkig, broos,
gespleten, murw; 5. schadelijk; 6. oneerlijk; 7. onwaar;
8. ongeldig, valsch, onecht; 9. onzeker; 10. kettersch;
11. waanzinnig. 5 - SOUNDABLE, bn. 1. onpeilbaar; 2. (fig.)
niet te doorgronden. *SOUNDED bn. ongepeild. 5 -soUNDNESS, s. 1. onvolkomenheid ,gebrekkigheid,v.;2.slechte toestand, m.; 3. ongezondheid, ziekelijkheid; zwakte; 4. (vee
breken, nukken (van een paard); 5. onsoliditeit; 6.-arts.)
ketterschgezindheid; 7. valschheid van redeneering, v.
*-soURED, bn. - with, niet verzuurd (door). 5 - SOWED,
*-sowN, bn. 1. onbezaaid; 2. ongezaaid. *-SPARED, bn.
1. niet gespaard (ook fig.); 2. niet ontzien. * -SPARING,
bn., -LY, bijw. 1. niet spaarzaam, vrijgevig; 2. onverbiddelijk, niets ontziend. -NEss, s. 1. vrijgevigheid; 2.
onverbiddelijkheid, v. 5 - SPARKLING, bn. niet vonkelend,
dof. 5 -SPEAK, bw. (onr. Zie SPEAK), loochenen. 5 -SPEAKABLE, bn., ...ABLY, bijw. onzeglijk, onuitsprekelijk.
* -SPECIFIED, bn. niet uiteengezet, niet gespecifieerd.
* -SPECKED, *-SPECKLED, bn. niet gevlekt, - gespikkeld.
* -SPECULATIVE, bn. 1.niet bespiegelend;2.(kh.)niet winst belovend. * -SPED, bn. 1.niet bespoedigd.2.niet afgewerkt.
* -SPELL, bw. onttooveren. * -SPELT, bn. niet gespeld,
ongespeld, zonder te spellen. *-SPENT, bn. 1. niet ver
niet uitgeput, niet op; 3. niet dood (van kogels).-terd;2.
*-SPHERE, bw. uit zijne sfeer nemen, (ook fig.). -D, bn.
zonder sferen. 5 -SPIED, bn. 1. onbezocht; 2. onbespied,
onbemerkt. *-SPIKE, bw. ontnagelen (geschut). 5 - SPILT,

C_

bn. onvergoten, ongespild (bloed). * -SPIRIT, zie DISPIRIT.
-ED, be. moedeloos, versaagd. * -SPIRITUAL, bn. vleeschelijk, zinnelijk. -IZE, bw. den geest ontnemen, stoffelij k maken. * -SPLIT, bn. niet gespleten, ongespleten.
-SPOILED, bn. 1. niet beroofd, niet geplunderd; 2. niet
bedorven, onbeschadigd, (ook fig.). * -SPOKEN, bn. niet
vermeld, onbesproken. * -SPONTANEOUS, bn. niet plotse ling, niet onvoorbereid. * -SPORTSi\IANLIKE, bn. niet als
den jager past, niet naar jagers gewoonte. 5 SPOTTED,
bn. onbevlekt, onbesmet, (ook fig.). -NESS, s. onbevlektheid, v. * -SPRIGHTLY, bn. niet vroolijk, niet levendig. 5 -SPRINKLED, bn. niet besprenkeld, niet besproeid.
5 -SQUANDERED, bn. niet verspild. * -SQUARED, bn. 1.
niet vierkant gemaakt; 2. (timm.) onbehouwen; 3. onregelmatig, ongevormd, (ook fig.). 5 -SQUEEZED, bn. ongeperst, niet platgedrukt. *--SQUIRE, bw. den rang van
squire ontnemen. * -STABLE, bn., ...ABLY, bijw. 1. onvast,
wankelend; 2. beweeglijk; 3. onstandvastig, veranderlijk.
-NESS, s. gmv. 1. onvastheid; 2. beweeglijkheid; 3. onstandvastigheid, wankelmoedigheid, v. * -STAID,bn.lichtvaardig, wuft. -NESS, S. lichtvaardigheid, wuftheid, v.
5 -STAINED, bn. 1. onbevlekt, onbezoedeld, (ook fig.); 2.
niet geverfd (van stoffen); 3. wit (van glas). * -STAMPED, bn. niet gezegeld (van papier). C -STANCHED,
bn. niet gestelpt. * -STARCHED, bn. niet gesteven, zon
stijfsel. * -STARRED, bn. zonder sterren, sterrenloos.-der
* -STATE, bw. 1. afzetten (van eens waardigheid enz.); 2.
vernietigen, vernielen. -D, dw. bn. 1. afgezet; 2. ver
N -STATIONED, bn. niet staand, niet stationnee--nietgd.
rend. * -ST A.TUTABLE, bn. strijdig met de statuten, - met
de (geschrevene) wet, onwettig. k -STAYED, bn. niet
terug -, niet opgehouden. 5-STEADFAST, bn., -LY, bijw.
1. onvast; 2. onstandvastig, wankelmoedig, weifelend.
-NESS, S. gmv. 1. onvastheid; 2. wankelmoedigheid, v.
* -STEADIED, bn. niet bevestigd, niet vastgemaakt.
5 -STEADILY, bijw. zie UNSTEADY. ...NESS, S. Zie UNSTABLENESS. 5 -STEADY, bn. 1. onvast, niet vast staand,
wankelend, bevend; 2. dwalend; 3. (fig.) schuw, onrustig;
4. veranderlijk (van het weder); 5. wild (van gedrag).
* -STEEPED, bn. oningedoopt. * -STIFLED, bn. niet gesmoord. 5 -STIGMATIZED, bn. niet aangeprikkeld. * -STILL,
bn. rusteloos. 5 -STIMUL ATED,bn.niet aangezet,niet aangeprikkeld. * -STING, bw. (onr. zie STING), den prikkel
wegnemen, ontwapenen. 5 -STINTED, bw. zonder palen,
zonder grenzen. k -STIRRED, bw. 1. niet opgepookt; 2.
(fig.) niet aangevuurd. *-STITCH, bw. lostarnen, uithalen. -ED, dw. bn. losgetarnd. -, bn. niet genaaid,
niet gestikt. *-STOCK, bw. 1. den voorraad opruimen;
2. (zeev.) ontstokken. -ED, bn. 1. zonder voorraad; 2.
zonder kapitaal, zonder fonds. 5 -STOCKINGED, bn. zonder kousen. *-STOLEN, bn. ongestolen. * -STOOPING. bn.
niet bukkend, onbuigzaam. * -STOP, bw. ontkurken,
de stop afnemen. -PED, bn. 1. niet gekurkt, zonder
stop; 2. niet dichtgestopt, openliggend; 3. niet tegengehouden. * -STORED, bn. 1. niet voorzien, ontbloot (van
voorraad enz.); 2. niet opgeslagen (in een pakhuis enz.)..
* -STORIED,bn.niet(historisch)vermeld,niet geboekstaafd.
5 -STORIED, bn. niet bestormd. * -STRAINED, bn. 1. niet
overspannen, niet te sterk gespannen; 2. niet gedwongen,
natuurlijk; 3. niet doorgezegen, niet gefiltreerd. *-sTRAITENED, bn. 1. niet uitgerekt; niet aangetrokken; 2. niet
bekneld. * -STRANGULABLE, bn. onwiirgbaar. *STRATI
FrED, bn. niet in lagen gelegd, - liggend. -STRENGTHENED, bn. niet versterkt. * -STRETCHED, bn. niet gespannen. 5 -STREWED, bn. niet bestrooid, niet bezaaid
(met). * -STRING, bw. (onr. Zie STRING), 1. ontspannen;
3. losmaken; 3. ontsnaren (een instrument); 4. losrijgen
(paarlen enz.). -ED, bn. 1. zonder snaren; 2. ontspannon. *--STRIPPED, bn. 1. niet ontroofd; 2. niet afgestroopt. *-STRUCK, bn. niet getroffen. * -STRUNG, dw.
bn. ontspannen enz.; zie UNSTRING. * -STUDIED, bn.
niet bestudeerd, natuurlijk, niet gemaakt. *-STUDIOUS,
bn. niet vlijtig, niet leerzaam. *-STUFFED, bn. 1. niet
opgevuld; 2. niet voorzien (met); - brain, (fig.) ledige
hersens; 3. niet opgezet (van dieren); 4. (kookk.) niet
gevuld (van gevogelte enz.). 5 -STUNG, dw. bn. van den
prikkel beroofd; zie UNSTING. 5 -STUNNED, bn. niet onbesuisd. *-STUNTED, bn. niet verschrompeld, niet mis
niet ten onder gebracht, onon--groeid.*SUBDE,bn
derworpen. * -SUBJECT, bn. niet onderdanig (aan). -ED,
bn. niet onderworpen (aan). * -SUBMISSIVE, bn. niet
nederig, niet onderdanig. `'-SUBMITTING, bn zich niet

-

UNS. -- UNT.
onderwerpend (aan). *_SUBORDINATED, bn. niet ondergeschikt gemaakt (aan),onafhankelijk (van).*-SUBORNED,
ED, bn. niet omgekocht. *-SUBSCRIBED, bn. 1. niet onderteekend; 2. zonder onderteekening; 3. niet ingeschreven, niet geabonneerd. *-SUBSTANTIAL, bn. 1. onstoffelijk, onlichamelijk; 2. niet voedend, niet lijvig; 3.
denkbeeldig, hersenschimmig. -IZED, bn. niet zelfstandig -, niet stoffelijk gemaakt. 5 SUBVERTED, bn niet
omvergeworpen. *-SUCCEEDED, bn. zonder opvolger.
*-succESSFUL, bn., -LY, bijw. zonder (goed) gevolg, niet
slagend, ongelukkig; to render -, doen mislukken. *- uccassivE, bn. niet geregeld, volgend. °-succoRED, bn.
hulpeloos, ongeholpen. °- SUCKED, bn. niet gezogen, on-

gezogen. *-SUCKLED, bn. ongezoogd. 0 SUFFERkBLE, bn.,
...ABLY, bijw. onlijdelijk, ondraaglijk. *-SUFFERING, bn.
niet lijdend, zonder pijn. *'-suFFICIENCE, *...CY, *-sUFFICINGNESS, s. (het) nietvoldoende, ontoereikende. 0-SUFFICIkNT, bn. onvoldoend, ontoereikend. 0-SUG 4RED, bn.
niet gesuikerd, ongesuikerd.* -SUGGESTIVE, bn. niet
aan de hand doend, niet opperend. 0-SUITABLE, bn.,
...ABLY, bijw. - Jr, 1. niet geschikt (voor, tot), niet passend (bij); 2. onvereenigbaar (met). -NEss, s. 1. ongeschiktheid, V. (het) niet passende; 2. onvereenigbaarheid,
V. 0 -SUITED, bn. niet geschikt (voor, tot).*-SUITING,bn.
1. niet passend; 2. niet behoorend, onbehoorlijk. ° -sul.
LIED, bn. onbevlekt, onbemorst. *-SUMMED, bn. niet
opgeteld. 0 - SUMMONED, bn. 1. niet samengeroepen; 2. niet
opgeroepen. *-SUNG, bn. 1. niet gezongen;2.niet bezongen.
5 - SUNNED, bn. niet in de zon gezet, niet door de zon
beschenen. *-SUPERFLUOUS, bn. niet overvloedig. *-SUPPLANTED, bn. niet verdrongen, niet onderkropen. *-suPPLIABLE, bn. 1. niet te vervangen; 2. waarin niet voorzien
1S. *-SUPPLIED, bn. - with, 1. niet voorzien (van); 2.
waarin niet voorzien is, onverzorgd. *-SUPPORTABLE, bn.,
...ABLY, bijw. 1. ondraaglijk; 2. niet ondersteunbaar.
-SUPPORTED, bn. 1. niet ondersteund, niet gedragen
(ook fig.); 2. niet verdragen, niet geleden; 3. niet onderhouden, niet gevoed. *-SUPPRESSED, bn.l.niet b( , dwongen,
onbedwongen; 2. niet onderdrukt. *- SURE, bn. 1. onzeker;

2. onveilig; 3. niet te vertrouwen; 4. niet verzekerd
(tegen). -D, bn. onzeker. 5 - SURFEITED, bn. 1. niet overvraagd; 2. niet overladen. 5 - SURGICAL, bn. niet heel-

kundig, onheelkundig. 5 - SURMOU1ITABLE, bn. 1. onoverkomelijk; 2. onbestijgbaar. *-suRMOL'NTED,bn.l.onoverkomen; 2. onbestegen, niet overgeklommen. 'i -sURPASSABLE, bn. onovertrefbaar. *SURPAsSED, bn. onovertroffen. *-SURRENDERED, bn. 1. niet overgegeven, niet
overgeleverd; 2. niet afgestaan. *-SURROUNDED, bn. niet
omgeven, niet omringd. *-SURVEYED, bn. niet bewaakt,
onbewaakt. *-suscl.PTIBLE, bn. - of, onvatbaar (voor).
...BILITY, S. (-les), onvatbaarheid, v. 5 -SUSPECT, -ED, bn.,
-EDLY, bijw. 1. niet verdacht; 2. niet vermoed. *-susPECTING, bn. zonder verdenking, zonder argwaan,argeloos.
*-SUSPENDED, bn. 1. niet hangend, niet opgehangen (aan);
2. niet geschorst. °-suspicious, bn., -LY, bijw. 1. niet
verdenkend, niet argwanend, onnoozel, vertrouwend; 2.
niet vermoedend. * -SUSTAINABLE, bn. 1. onhoudbaar
(ook fig.); 2. ondraaglijk. *-SUSTAINED , bn. 1. niet onderhouden; 2. niet ondersteund. *-SUSTAINING, bn. 1.
niet ondersteunend; 2. niet verdragend. *-SWADDLE,
*-SWATHE, bw. ontzwachtelen, ontbakeren. *-SWALLOWEI). bn. niet verzwolgen, niet opgeslurpt. 5 -swAYABLE, bn. niet te beheerschen. *-SWAYED, bn. 1. niet
gezwaaid; 2. niet beheerscht ; 3. niet onderworpen.
*-SWEAR, bw. (onr. zie SWEAR), afzweren, intrekken
(een eed). 5 - SWEAT. bw. het zweet afvegen (ook fig.). -ED,
bn. zonder zweet; (fig.) zonder vermoeienis. *--SWEATING,
bn. niet zweetend. *-SWEET, bn. 1. niet zoet; 2. (fig.)
onaangenaam. *-swELL, bw. de zwelling wegnemen.
*-SWEPT, bn. 1. niet geveegd, ongeveegd, niet weggevaagd. * - SLAERVING, ho. 1. niet zwervend, niet afdwalend; 2. niet wijkend. *-swII,LED, bn. niet opgeslurpt,
niet verzwolgen. *-swoRN, bn. 1. niet gezworen, niet
bebedigd; 2. zonder eed. * -SYMMETRICAL, bn. 1. zonder
medegevoel; 2. niet sympathiseerend. 5 - SYSTEMATIC,
-AL, bn. onstelselmatig. *-SYSTEMIZED, bn. niet onder
een stelsel gebracht. *- TACK, bn, - front, 1. losmaken,
lospakken; 2. ontdoen (van). 5 -TAINTED, bn. - witli, 1.

onveranderd; 2. onbedorven; 3. onaangetast; 4. (fig.)
vlekkeloos, zuiver; 4. niet beschuldigd. -NESS, s. gmv.
vlekkeloosheid, v. *-TAKEN, bn. niet genomen, niet
bemeesterd; - up, niet vervuld, niet bezet_ `-- TAIENT-

[INT.

863

ED, bn. zonder talent, onbekwaam. * -TAMABLE, bn. 1.
ontembaar; 2. niet af te richten. -NEss, s. gmv. ontembaarheid, v. *-TALKED, bn. - of, onbesproken, onver me ld. *-TAMED, bil. 1. ongetemd; 2. niet afgericht; 3.
niet onderdanig. 5-TANGIBLE, bn. niet voelbaar, onvoelbaar. *-TANGLE, bw. Zie DISENTANGLE. 5-TANNED,
bn. ongelooid. *--TARNISHED, bn. 1. onbezwalkt, onbevlekt; 2. (fig.) vlekkeloos. *-TARRED, bn. ongeteerd.
*-TASTED, bn. ongeproefd, niet aangeraakt (van spijs en
drank). 5-TASTEFUL, bn., -LY, bijw. (fig.) smakeloos,
onsierlijk. *-TASTING, bn. zonder smaak. *-TAUGHT,
dw. bn. afgeleerd enz.; zie UNTEACH. -, bn. 1. onwetend,
ongeleerd; 2. niet geschikt (voor, tot). 5 -TAXED, bn. 1.
onbelast; 2. niet beschuldigd (van); 3. niet geschat, niet
getaxeerd. 5-TEACH, bw. (onr. Zie TEACH), af-, ontleeren.
-ABLE, bn. onleerzaam, onbevattelijk. *-TEEMI.aG, bn.
onvruchtbaar. *-TEMPERED, bn. 1. niet gematigd; 2. niet
getemperd (van staal); 3. niet verdund (van kalk enz.).
*-TEMPERING, bn. 1. niet matigend; 2. aanhitsend.
*-TEMPTED, bn. niet in verzoeking gebracht, niet getergd. 5-TEMPTING, bn. niet verlokkend, onbehaaglijk.
-TENABLE, bn. onhoud-, onverdedigbaar, (ook fig.).
*-TENANTABLE, bn. onbewoonbaar. 5-TENANTED, bn.
onbewoond,onverhuurd. *-TENDED, bn. zie UNATTENDED.
*-TENDER, bn. niet teeder, liefdeloos. *-TENDERED, bn.
onaangeboden.*-TENT,bw.l.uit Bene tent halen; 2.tenten
afnemen. -ED, bn. (heelk.) niet verbonden, zonder wiek.
5-TERRIFIED, bn. niet door schrik getroffen. *-TESTED,
bn. niet beproefd. 5-TETTERED, bn. zonder hinderpalen.
*-THANKED, bn. 1. onbedankt; 2. zonder dank.*-TIIANKPUL, bn., -LY, bijw. ondankbaar. -NEss, s. ondankbaar
5-THAWED, bn. niet opengedooid, nog dicht-heid,v.
bevrozen. *-THEORETIC, bn. niet theoretisch. *-THINK,
bw. (onr. zie THINK), 1. eene gedachte verjagen; 2. ophou den met denken. -ING, bn., -LY, bijes. 1. gedachteloos;
2. zonder uitdrukking (van beelden). -NESS, s. gmv.
onbedachtheid, gedachteloosheid, v. *-THORNY, bn. niet
doornig. * -THOUGHT, bn. -- of, 1. niet gedacht aan,
niet denkend aan, vergeten; 2. onverwacht, onvoorzien.
-FUT,, bn. onbedacht, onachtzaam. *-THREAD, bw. 1.
uithalen (een draad); 2. losmaken. *-THREATENED, bn.
niet bedreigd. 5 -THRESTED, bn. ongedorscht. *-THRIFT,
m.v. verkwister, -ster, m.v. -, bn., -LY,bijw.verkwistend.
-NESS, S. gmv. verkwisting, V. *-THRIFTY,*-THRIVING,
bn. 1. verkwistend, 2. niet bloeiend, niet voorspoedig;
3. niet welig, niet tierend. *-THRONE, bw. onttronen.
-D, dw. ha. onttroond. *-THRONI\G, t}w. ho. onttronend. *-TICKLED, bn. niet gekitteld. 5-TIDILY,
bijw. zie UNTIDY. *-TIDINESS, S. grV. 1. onzindelijkheid; 2. ontijdigheid, v. 5 -TIDY, bn. 1. onzindelijk,
slordig; 2. ontijdig. *-TIE, bw. 1. losvlaken, ontbinden,
ontknoopen; 2. ontboeien, 3. ontwarren. -D, dw. bn.
losgemaakt enz.; zie UNTIE. -, bn. los, niet gebonden
(ook fig.). 5-TIGHTEN, bw. los -, minder nauw maken,
niet aanhalen. °-TILE, bw. de dakpannen afnemen,
operadekken. 5-TILLABLE, bra. niet bebouwbaar. 5-TILLED, bra. onbebouwd, braak. *-TIMBERED, bn. 1. onbetimmerd; 2. zonder boschgrond. 5-TIMELY, bn. en bijw.
1. ontijdig; 2. voorbarig. *-TIMEOUS, bn., -LY, bijw. 1.
niet tijdig, niet op den (gewonen) tijd; 2. ongelegen.
-TINCTURED, bra. - with, 1. niet geverfd; 2. niet
doortrokken (van). *_TINGED, ho. 1. tint-, kleurloos; 2.
ontdaan (van). *-TINNED, ho. niet vertind. *-TIRABLE,
bra. overmoeibaar. 5-TIRED, ho. onvermoeid. *-TIRING,
bn. 1. zich niet vermoeiend; 2. onvermoeid. *-TITHABLE,
ho. (recht.) onvertienbaar. *-TITLED, ho. 1. onbetiteld,
zonder titel; 2. (recht.) zonder bescheiden *--TOLD,
bra. 1. niet verhaald, niet gezegd; be it then -, het
blijve dan verzwegen; 2. ongeteld (geld). *-TOLERABLE,
bra., ...ABLY, onverdraaglijk. *-TOLERATED, bra. niet toegelaten, niet veroorloofd. *-TOMB, bw. opgraven. -ED,
dw. bn. opgegraven. *-TOOTH, bw. de tanden uitnemen;
- uittrekken. -ED,bn. tandeloos,zonder tanden.*-'ruoTIISOMED. bra. onsmakelijk. *-TORMENTED, bn. ongekweld.
*-TORN, bn.l.niet gescheurd; 2. - from,niet afgescheurd
(van). *-TOSSED, * -TOST, bra. niet gehost, niet geschud.
5-TOUCHABLE, ho. onvoelbaar, ontastbaar. *--TOUCHED,
bn. 1. niet getroffen, niet geraakt; 2. geheel. onbeschadigd, gaaf; 3. onaangeraakt; 4. onbesproken, niet behandeld; 5. - with, ongetroffen, niet gevoelig (bij, over),
zonder aandoening. 5-TOIVARD, bra., -LY, bijw. 1. onleerzaam, onlijclzaam. niet gedwee, onhandelbaar; 2. hin-
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derlijk, ongelukkig; 3. linksch, onhandig. -NESS, S. 1.
onleerzaamheid, halsstarrigheid, onhandelbaarheid, v.;
2. tegenspoed, m.; 3. onhandigheid, v. *-TOWERED, bn.
zonder torens. * -TRACEABLE, t 1. 1. niet aan te teekenen, niet af te bakenen; 2. onnaspeurbaar, niet op te
sporen; 3. niet te vatten. *-TRACED, bn. 1. niet afgebakend; 2. niet begaan; 3. niet nagespeurd, niet opgezocht; 4. (teek.) niet overgeteekend. * -TRACKED, bn. 1.
onbegaan, onbereden; 2. zie UNTRACED. * -TRACTABLE,
bn. 1. onhandelbaar; 2. hardnekkig; 3. ruw, lomp. -NESS,
...BILITY, S. gmv. 1. onhandelbaarheid; 2. hardnekkigheid,
V. N - TRADED, bn. 1. zonder handel; 2. buitengewoon,
zonderling. *-TRADING, bn.niet handeldrij vend,*-TRAINED, bn. - to, 1. ongeoefend, onbekwaam, niet geoefend
(in); 2. zonder tucht, tuchteloos; 3. niet afgericht (van
dieren); 4. ongeregeld, onverstandig. * -TRAMMELED, bn.
1.zonder voetbeugels; 2.(fig.)zonder hinderpalen.*-TRAMPLED, bn. niet vertreden, niet platgetreden. *-TRANQUILLIZED, bn. niet gerustgesteld. * -TRANSCRIBED, bn.
niet af-, niet overgeschreven. 5 - TRANSFERABLE, bn. 1.
onoverdraagbaar; 2. onvervoerbaar. 5- TRANSFERRED, bn.
niet overgedragen. 5 - TRANSFORMED, bn. niet her-, niet
vervormd. * -TRANSLATABLE, bn. onvertaalbaar. -czss,
S. gmv. onvertaalbaarheid, v. * -TRANSLATED, bn. on
vertaald. *.TRANSMISSIBLE, bn. onoverdraagbaar, onerfbaar. *-TRANSMITTED, bn. niet overgedragen, niet nagelaten (aan). * -TRANSMUTABLE, bn. niet vervormbaar.
* -TRANSPARENT, bn. ondoorschijnend. * -TRANSPIRED,
bn. niet uitgelekt,niet bekend geworden. 5 -TRANSPLANTED, bn, niet overgeplant (ook fig.). 5 - TRANSPORTED, bn.
niet vervoerd. *-TRANSPOSED, bn.niet overgeplaatst,uiet
verplaatst. *_TRAVELLED, bn. 1. onbereisd, onbezocht; 2.
niet gereisd hebbend. *-TRAVERSED, bn. niet doorgetrokken, niet doorloopen. *-TREAD, bw. (onr. Zie TREAD),
terugstappen (den weg). 5 - TREASURED, bn. 1. niet opgestapeld, niet bewaard, niet bijeengehouden; 2, van een
schat beroofd. * -TREMBLING, bn. zonder te beven, onversaagd. *-TRESPASSING, bn. niet zondigend, onzondig. * -TRIED, bn. 1. niet beproefd; 2. niet op de proef
gesteld; 3. ononderzocht; 4. niet geëssayeerd (van goud
en zilver); kwalijk geaffineerd; 5. (recht.) niet verhoord,
niet gedaagd, niet gevonnisd. 5 - TRIMMED, bn. 1. niet
in orde gebracht; - beard, lange baard; - hair, verwilderde haren; - horse, ongeroskamd paard; 2. niet gegarneerd (van kleederen); 3. (timm.) ongeschaafd; 4. niet ver
5. niet opgemaakt (van hoeden); 6. niet ge--zameld;
snoeid; 7. (zeev.) slecht gestuwd; slecht getuigd; sail, slecht gezet zeil; - boat, niet getuigde boot.
*-TRITURATED, bn. niet vermaald. * -TROD,* -TRODDEN,
bn. niet betreden, onbetreden; onbegaan. 5 - TROLLED,
bn. niet opgerold, niet gewenteld, onbeweeglijk.*-TROUBLED, bn. 1. niet verontrust, kalm, vreedzaam, bedaard-,
2. niet gekweld; 3. niet troebel, doorzichtig, klaar (van
vocht). * -TRUE, bn., * -TRULY, bijw. 1. onwaar, valsch,
onoprecht; 2. ongetrouw, onstandvastig. 5 - TRUSS, bw.
ont-, uitpakken. -ED, dw bn. ontpakt, uitgepakt.
* -TRUSTINESS,S. ongetrouwheid,oneerlijkheid,v.*_TRUSTY, bn. ontrouw, oneerlijk. 5 - TRUTH, S. gmv. 1. onwaarheid, valschheid, logen, v. bedrog, o., 2. oneerlijkheid,
trouweloosheid, v. *-TUCK, bw. 1. effenen, gladstrijken
(plooien); 2. laten vallen (het opgespelde). -ED, dw. bn.
geëffend enz.; zie UNTUCK. *- TUCKERED, bn. zonder halfhe m dje. * -TUMULTUOUS, bn. niet OIlStuimig *-TUNABLE,
bn. 1. (muz.) onwelluidend; 2. onstembaar. -NESS, S.
gmv. onwelluidendheid, v. *-- TUNE, bw. (muz.) ontstem
(ook fig.) van zijn stuk brengen. -D, dw. bn. ont--men,
stemd. -, bn. niet welluidend. 5 - TURBANED, bn. zonder
tulband. *-TURBTD, bn. niet troebel, klaar, helder (ook
fig.). 5 - TURNED, bn. niet gekeerd, niet omgewenteld.
5 - TUTORED, bn. 1. niet onderricht, slecht onderwezen; 2.
natuurlijk,ongeleerd ;3.onbekwaam,onbedreven. 5 - TWINE,
bw. 1. afspinnen, afhaspelen; 2. ontrollen. -D, dw. bn.
afgesponnen enz. Zie UNTWINE. *-TWIRL, bw. ontwarren.
TWIST, bw. 1. ontknoopen, ontbinden; 2. ontwarren; 3.
loswinden; 4. losdraaien (van touwwerk). -ED, dw. bn.
ontknoopt enz.; zie UNTWIST. -, bn. niet gedraaid.
*UNIFORM, bn. onregelmatig, niet éénvormig. 5 - URGED,
bn. niet aangespoord, niet gedreven (tot); vrij. * - UPLIFTED, bn. niet opgeheven. 5 -USED, bn. 1. ongebruikt,
ongebruikelijk-, 2. ongeplaatst (van geld); 3. niet gewoon,
niet gewend. 5 - USEFUL, bn. nutteloos. 5 -USUAL, bn,,
-LY, bijw. ongewoon, -lijk, niet alledaagsch. -NESS, S.
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ongewoonheid, v. (het) vreemde. 5 -UTTERABLE, bn. onzeglijk, onuitsprekelijk. 5 -UTTERED, bn. niet uitgesproken, ongezegd. * -VACILLATING, bn, niet wankelend.
5 - VALUABLE, bn. onschatbaar. 5 -VALUED, bn. 1. niet
geschat, niet berekend; 2. niet geacht, niet ontzien;
3. onschatbaar. *--VANQUISHABLE, bn. onoverwinbaar.
5 -VANQUISHED, bn. onoverwonnen. * -VANTAGED, ho. 1.
niet bevoordeeld; 2. zonder hulp. *-VARIABLE, bn., ...ABLY,
bijw. onveranderlijk. * -VARIED, bn. 1. onveranderd, onafgewisseld; 2. eentonig. 5 - VARIEGATED, bn. 1. niet
geschakeerd; 2. niet gevederd (van bloemen). *-YARNISHED, bn. 1. onversierd; 2. (fig.) onopgesmukt, eenvoudig,
naakt, rond. *-VARYING, bn. niet afwisselend, onverandelijk. * -VEIL, bw. ontsluieren (ook fig.). -ED, dw. bn.
ontsluierd. -EDLY, bn. 1. zonder sluier, ongesluierd, 2.
(fig.) onverholen. *-VEILING, dw. bn. ontsluierend. -. S.
(het) ontsluieren *-VENDIBLE, bn. onverkoopbaar.)-vENERABLE, bn. niet eerwaard, niet eerbiedwaard. *-vENoIIOUS, bn. niet venijnig. * -VENTILATED, bn. niet door
lucht ververscht, niet geventileerd. * _VERDANT, bn.
zonder plantengroei. *--VERSED, bn. -- ira, onbedreven,
ongeoefend (in). *-VERSIFIED bn. niet in versmaat.
* -VEXED, bn. 1. niet gekweld; 2. niet getergd. *-VIEWED,
bn. niet gezien, ongezien. 5 -VIGILAíX T, bn. niet waakz aa m . 5 -VIOLATED, bn. 1. niet geschonden, ongeschonden,
niet overtreden; 2. niet verkracht. 5 -VIRTUOUS, bn. niet
deugdzaam. 5 -VISITED, bn. 1. niet bezocht, eenzaam,
verlaten; 2. niet onderzocht. *-VITAL, bn. niet leefbaar.
5 -VITIATED, bn. onbedorven. 5 -VITRIFIED, bn. niet
verglaasd, onverglaasd. 5 -VIZARD, bw. 1. het vizier oplichten, - afnemen; 2. ontmaskeren. 5 -VOCAL, bn. (muz.)
niet vocaal. 5 -VOTE,bw.vernietigen dooreen nieuwe stemMing,. -D, bn. niet gestemd, zonder stemming. *-vouea.-ED, bn. niet verklaard, niet getuigd. 5-VOWED, bn. niet
beloofd, zonder gelofte. 5 -VOWELLED, bn. zonder klink
5 -VOYAGEABLE, bn. onbereisbaar, onbevaarbaar.-letrs.
-VULGAR, bn. ongemeen, onderscheiden. *_VULNERABLE, bn. onkwetsbaar. 5 -WAFTED, bn. niet gewuifd,
niet bewogen (door den wind). * -WAITED, bn. 1. - on,
niet bediend; 2. - for, niet opgewacht. *-WAKED, bn.
1. niet ontwaakt; 2. (fig.) niet levendig, niet waakzaam.
-\VAKF.FULNESS, s. onwaakzaamheid, slaperigheid, v.
5 -w AKENED, bn. 1. onontwaakt, slapend; 2. (fig.) gedrukt, slaperig. 5 -WALLED, ho. zonder muren, open.
* -WANTED, bn. nutteloos, onbenoodigd. *-WARES, zie
UNAWARES. 5 -WARIL'i, bijw. zonder voorzorg, onbesuisd, onbehoedzaam. 5- WARINESS, s. gmv. zorgeloos
onbesuisdheid, onbehoedzaamheid, v. * -WARLIKE,-heid,
bn. niet oorlogzuchtig, niet krijgshaftig. * -WARMED, bn.
warm; 2. opgewarmd. 5 - WARNED, bn. niet geniet
1.
waarschuwd, ongewaarschuwd. 5 -WARP, bw.weder recht
maken. -ED, dw. bn. weder opgericht. -, bn. 1. niet
gekromd, niet gekrompen; 2. (fig.) niet afgeweken van
den rechten weg. -ING, dw. bn. weder recht makend. -,
bn. (lig.) niet afwijkend, onbuigzaam. * -WARRANTABLE,
bn., ...ABLY, bijw. onverschoonbaar. -NESS, S. onverschoonbaarheid, v. 5 -WARRANTED, bn. 1. niet gemachtigd; 2. zonder beweegreden, ongegrond; 3. onzeker; 4.
niet gewaarborgd; 5. (kh.) niet voor echt ingestaan.
* -WASHED, * - WASHEN, bn. niet gewasschen, ongewasschen. * -WASTED, bn. 1. niet verkwist; 2. niet versleten,
niet bedorven. * -WASTEFULLY, bijw. op niet verkwistende wijle. 5 -WASTING, bn. 1. onverslijtbaar; 2. onuitputtelijk. *WATCHED, bn. onbewaakt. 5 -WATCIHFUL, bn.
onwaakzaam, onoplettend. -NESS, S. gmv. onwaakzaamheid, onoplettendheid, v. 5 -WATERED, bn. 1. onbesproeid; 2. ongelaafd, ongedrenkt (van dieren); 3. (kh.) ongewaterd, niet gemoireerd. -w ìv, bw. niet doen fladderen. 5 -WAVERED, 5 --WAVERING, ho., -LY, bijw. niet
besluiteloos. 5 -WAXED, bn. ongewast. * -WEAKENED,bn.
onverzwakt. * L WEALTHY, bn. niet rijk. 5 -WEANED, bn.
1. niet gespeend; 2. los, ongedwongen. * -WEA.PONED,
bn. ongewapend. 5 -WEARABLE, bn. niet te dragen (van
kleederen). 5 -WEARIABLE, bn. onvermoeibaar. 5 -WEARIED, bn., -LY, bijw. onvermoeid; 2. onvermoeibaar,
onuitputtelijk. -NESS, s. gmv. 1. onvermoeidheid; 2.
onvermoeibaarheid, v. 5 - WEARY, bw. verpoozen, doen
uitrusten. -, bn. onvermoeid. -ING, dw. bn. verpoozend. 5 -WEAvE, bw. (onr. zie WEAVE), 1. ontweven,
uithalen, uitrafelen; 2. ontvlechten; 3. (fig.) ontwarren.
* -WED, 5 -WEDDED, bn. ongehuwd, niet ingezegend
(van huwelijken). * -WEDGEABLE, bn. onklief baar (door
-
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eene wig). * -WEDDED, bn. ongewied, vol onkruid. *-wEEbn. onwetend . * -WEIGHED, bn. 1. ongewogen; 2.
(fig.) onverdacht, onoverlegd. *-WEIGHING, bn. onbesuisd,
zonder overleg . * -WELCOME, bn., -LY, bijw. onwelkom,
onaangenaam, onbehaaglijk. -D, bn.niet verwelkomd,niet
goed ontvangen. * -WELCOMENESS, S. slechte -, kwalijke
ontvangst, v. *-wELL, bn. onwel, ongesteld, onpasselijk;
TING,
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Unciform, (un' -si- form), 5 ... NAT E, ('-net), bn. (plant.)

haakvormig.

Uncle, (un' -kl), m. 1. oom; 2. (fig.) (gem.) bank van
leening, v. oom Jan. *-, bw. oom noemen.
Unction, (unk'-sjun), s. 1. zalving; extreme -, (r. k.)
laatste oliesel; 2. zalf, v.; 3. balsem, m.; 4. (fig.) stichting,
zalving, v. 5 ...TUOSITY, (tjoe- os' - i -ti), s. (het) zalvende.
*... TuouS, (-tjoe-us), bn. 1. zalf-, olieachtig, vet; 2. (fig.)
to feel -, zich onwel gevoelen. -NESS, S. gmv. ongesteldheid, onpasselijkheid, v. * _WEPT, bn.onbeweend.*-WET,
zalvend, stichtelijk . -NESS, S. olie -, vetachtigheid, v.
bn. niet vochtig. * -WHIPPED, * -WHIPT, bn . niet gegee- Undated, (un'-de-tid), bn. gegolfd, golvend.

seld, niet gezweept. *_WHITEWASHED, bn. ongewit. Undecagon, (un- dek' -e-ghun), s. (meetk.) elf hoek, m.
*-wxoLE, bn. 1. niet geheel; 2. onwel, ziekelijk.* -WINE, Under, (un' -dur), vz. 1. onder; --- the arm, onder den
arm; - cover, onder dak; - lock and key, achter slot
bn. 1. ongezond; 2. onheilzaam, schadelijk . * -WINEN ESS,
en grendel; the world was - Jove, de wereld gehoor s. gmv. (het) ongezonde . * -WIELDY, bn ., * -WIELDELY,
zaamde aan Jupiter; to be - one's charge (care),
bijw. onhandelbaar, niet te hanteeren, zwaar, log. *-WIL LING, bn., -LY, bijw. 1 . onwillig; 2. afkeerig; to feel -,
aan iemands zorg toevertrouwd zijn; - favor, met uw
verlof; a deed - one's own hand, een akte onder iemands
zich afkeerig gevoelen van; 3. ongeneigd; willing or -,
eigen handteekening; - the great seal, met het grootgoed - of kwaadschiks. -NESS, s. gmv. onwilligheid, v.;
m.
afkeerigheid;
3.
ongeneigdheid, v.
zegel bekrachtigd; to be -, to lie -, onderworpen zijn;
2. afkeer,
to have patience - pain, pijn met geduld verdragen; to
bn. niet listig. *-wIND, bw. (onr. zie WIND, bw.), 1. afbe - a distemper, aan een ziekte lijden; to be - sosae
winden, afhaspelen; 2. - from, afwikkelen; 3. (fig.) ontwarren. *-WINGED, bn. zonder vleugels, niet gevleugeld.
surprise, eenigszins verbaasd zijn; to be - the necessity of,
*-WINKING, bn. niet wenkend, onbeweeglijk (van de
in de noodzakelijkheid zijn te; to be - vows, door geoogleden). * -WIPED, bn. niet afgeveegd, niet gedroogd.
loften gebonden zijn; to be - a disadvantage, in het na*-WISE, bn., -LY, bijw. 1. onwijs, onverstandig; 2. onbedeel zijn; to have - consideration, onderzoeken; 2. wei
raden. *-WISH, bw. niet wenschen (dat). -ED, dw. bn.
zwak; 3. ondergeschikt; 4. beneden, onder, minder-nig,
dan; to speak - one's breath, met bedekte stem spreken;
niet gewenscht. -, bn. - for, ongewenscht, onbegeerd.
*-WIT, bw. verdommelijken . * -WITCH, bw. onttooveren.
- age, minderjarig; 5. (zeev.) - sail, onder zeil; - way,
*-WITHDRAWING, bn. onweigerachtig, niet onvrijgevig.
onder weg; to get - way, in zee steken. *-, bijw. 1.
*--WITHERED,bn . onverwelkt . * -WITHERING, bn. niet veronder; to bring -, ten onder brengen; to keep -, onderwelkend . * -WITHHELD, bn. zonder voorbehoud. *-wITHhouden; (fig.) in onderwerping houden; 2. minder; Icon
STOOD, bn. 1. niet wederstaan;2.onwederstaanbaar. 5 - WITnot get it -, ik kan het niet minder krijgen. *-ACT,
NESSED, bn. 1. zonder getuigen, verborgen; 2. (recht.) niet
bw. nalatig bewerken, - doen. * -ACTION, S . (toon.) negetuigd. 5 -WITTILY, bijw., 5 -WITTY, bn. geesteloos, onven-, tusschenhandeling, episode, v.*- AGE,s.mindelj arigverstandig . 5 -WITT INGLY, bijw. onwetend, zonder mede
heid, onmondigheid, v . * -AGENT, M. onder -agent, tweede
zonder vrouw . 5 -WOMAN, bw.-wetnva.*WIVED,b
agent, m. 5 -BEAR, bw. (onr . zie BEAR) , verdragen, dulontvrouwelijken. -LY, bn. onvrouwelijk. * -WONDERING,
den. -ER, m. 1. dulder; 2. bidder, doodgraver, lijkbe5
niet
verwonderend.
-WONTED,
bn.,
-LY,
w.1.
bij
niet
zorger, m. *-BID, bw. (onr . Zie BID) , onderbieden, minbn.
gewoon, ongewoon; 2. zeldzaam, buitengewoon. -NESS, S.
der bieden. -, ow. spot bieden. -DING, s. lager bod, o.
ongewoonheid, zeldzaamheid, v. -WOOED, bn., -LY,bij w.
*-BIND, bw. (onr. zie BIND) , 1. (heelk.) onderbinden; 2.
van onderen aanbinden. *-BRACE, bw. weder aanbinden..
1. niet gezocht; niet nagejaagd; 2. niet ten huwelijk ge* -BRED, bn. slecht opgevoed, gemeen. 5 -BRUSH, zie
vraagd. * -WORDED, bn. niet geuit, niet in woorden gehuld. * -WORKING, bn. werkeloos,ledig. * -WORKMANLIKE,
UNDERWOOD . * -BUTLER, M. onder - keldermeester, tweede
keldermeester, onderkellner, M. 5 -CARRIAGE, s. (wag.)
bn. niet den werkman verradend, - aantoonend. 5 -WORLDLINESS, S. gmv. onwereldlijkheid, v. het onwereldsche.
onderstel, o. *-CATERER, m. onder - proviandmeester, n1.

* -WORLDLY, bn.onwereldlijk,niet wereldsch.*-woRN,bn.

niet opgedragen (van kleederen) . * -WORRIED, bn.niet vermoeid, niet afgewerkt. * --WORSHIPPED, bn. niet aangebeden, zonder eeredienst . 5 -WORTHILY, bijw., 5 -WORTHY,
bn. - of, 1. onwaard, onwaardiglijk, niet waard; 2. onwaardig, onfatsoenlijk; 3. schandelijk . 5 - WORTHINESS, S . gmv.
onwaardigheid, v . * -WOUND, dw. bn. opgewonden; zie
UNWIND . 5 -WOUNDED, bn. ongekwetst. *-WOVEN, bn. ongeweven. *-WRAP, bw. 1. afwikkelen, (den omslag) openslaan, operarollen; 2. ontzwachtelen; 3. uitdoen (kleedingstukken). - PED, dw. bn. afgewikkeld enz.; zie UNWRAP.
-PING, dw. bn. openrollend enz.; zie UNWRAP. * -WREATH,

bw. open-, losdraaien (wat gevlochten is). *-WRECKED, bn. zonder schipbreuk, (ook fig.) . 5 -WRENCHED, bn.
niet gewrongen . 5 -WRINKLED, bn.zonder rimpels. 5 -wRITE, bw. het geschrevene uitwisschen . 5 -WRITING, bn.niet
schrijvend . 5 -WRITTE N, bn. 1.niet geschreven,ongesehreven; - laws, niet beschreven wetten; - doctrines, mondelinge leerstellingen; 2. onbeschreven. *-WRONGED,bn.niet
verongelijkt. 5 -WROUGHT, bn. 1. onbeperkt, ruw; -goods,
grondstoffen; - mine, onontgonnen mijn; 2. (drukk.) niet
afgedrukt; 3. niet vervuld, niet gedaan; 4. niet fijn uitgeplozen; 5. (schild.) niet gelikt . 5 -WRUNG, bn. 1. niet gewrongen, niet gedraaid; 2. (fig.) niet verwrongen.*-YIELDED, bn. 1. niet afgestaan; 2. niet toegegeven. 5 -YIELDING, bn. niet toegevend, onverzettelijk. -NESS, s.
onbuigzaamheid, onverzettelijkheid, v. *-YOKE,bw.l.het
juk afnemen, afspannen; 2. scheiden. -D, dw. bn. afgespannen. -, bn. 1. niet onder het juk gebracht, zonder
juk; 2. losbandig, zonder teugel. *-zEAI,oUs, bn. zonder
ijver, niet ijverig. 5 -ZONED, bn. zonder gordel.
Unanimity, (joe -he-nim'- i -ti), s. gmv. eenparigheid, een
v.; with -,met algemeene stemmen. 5 ...ANI--stemighd,
Mous, bn ., -LY, bijes. éénstemmig, eenparig, -lijk. -NESS,
S.

zie UNANIMITY.

Uncial, (un'-sjul), bn. (drukk.) unciaal (van groote letters).
*-, s. groote letter, hoofdletter (op grafzerken enz.), v.

5 -CIIAIIBERLAIN, m. onder-kamerheer, m. * --CHANTER,
m. tweede voorzanger, ondervoorzanger, m . 5 -CHAPS, s.

onderkinnebak, m . 5 -CLERK, M. onderklerk, assistent schrijver, m. 5 -COAT, S. onderkleed, 0. 5 -COOK, m. onderkak, m. 5 -CROFT, s. 1. ondergewelf (in een koor
enz.), o.; 2. onderaardsche gang, v. 5 -CRUST, s. onderk orst, V. *-CURRENT, S. beneden -, onderstroom, in.
*-CUT, bw. (drukk.) ondersnijden. *-CUTTING, s. diep
gebeiteld werk, o . 5 -DEALING, s. kuiperij, intrige, v.
*-DITCH, bw. afwateringsdijken aanleggen. *-Do, bw.
(onr. zie Do), 1. niet gaar koken; 2. zie WJNDERACT. -,
ow. te min doen. 5 -DONE, bn. niet gaar, ongaar. 5 -DOSE,

s. (apoth.) kleine dosis, - gift, v. -, bw. bij kleine doses
innemen. *-DRAIN, S. onderaardsche afwatering, drooglegging, v. 5 -DRAWN, bo. onderbouwd (met balken).
onder -, nevenpartij, V . 5 -FARMER, m. onderpachter, M. *-FELLOW, m. 1. gemeene -, lage kerel;
2. handlanger, opperman, m. *-FIEND, m. helsche geest,
in. *-FILLING, s. (bk.) onderbouw, grondslag, m. fond a m e nt, o. *-FOOT, bijut. onder den voet. -, bn. 1.
(zeev.) vlak onder de kiel liggend; 2. gering, nietig.
5 -FREIGIIT, bw. (kit.) onder - bevrachten, - charteren.
*- FURNISH, bw. niet voldoende bezorgen, - leveren,
* -FACTION, S.

-

uitrusten. 5 -GARDENER, m. ondertuinier, m. * -GEN -

TLESIAN, m. kamerdienaar, m. * -GIRD, bw. (onr. zie
GIRD), beneden omgorden. *-GIIRDLE, *-GIRTH, S. onder -,
lijfgordel, m. 5 -GO, bes. (onr. zie Go), 1. zich onderwerpen aan; 2. ondergaan, dulden, doorstaan; 3. blootgesteld zijn aan. F-GOVERNESS, v. ondergouvernante, v.
5 --GRADUATE, m. niet gegradueerde student, m.
G,vosJND, ho. ondergronds, onderaardsch. -, s. ondergrond, In. -GROWN, kin. niet volwassen, niet volgroeid.
5 - ROvVTI, S. krenpelhout, o. 5-0AND, -ED, ho. en
bijw. onder de hand, heimelijk, listig. -INSURED, ho.
1. beneden do waarde verzekerd; 2. herverzekerd. ° -7A^r,
S. beneden -, onderkinnebak, ni. 5 -IçEEi FR, nl. onderopzichter, ni. -r. 5noIipEti. ir. opperman, handlanger, m.
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*-LAID, dw. bn. onderlegd; aangekooid; gestut.

*L A Y,

bw. (onr. zie LAY), 1. (drukk.) aankooien; 2. stutten.

* -LAYER, S. 1. onderlaag, v. stut, m.; 2. (zeev.) zool, v.
* _LAY-SHAFT, S. (mijnw.) voorader, V. *- LEAF, S. (SOOrt)
appel (tot appelwijn), m. * -LEASE, S. onderpacht, -huur,
V. * - LEATHER, s. (schoenm.) onderleder, 0. *- LET, bw.
(onr. zie LET), 1. onder de waarde verhuren; 2. onder
*_.LETTER, m. onderverhuurder, M. *-LIEU--verhun.
TENANT, M. onder - luitenant, tweede -luitenant,m *-LINE,
bw. onderstrepen. *-LOCxs, S. mv. buikwol (der schapen),
v. * -LING, m. v. 1. ondergeschikte, noodhulp; 2. zwakkeling, sukkelaar, -ster, m. v. *-LY, bn. ondergeschikt,
* _MASTED, bn. (zeev.) te laag getuigd. *-MASTER, M.
1. ondermeester; 2. onder-opziener, M. * -MENTIONED, bn.
beneden vermeld, nagenoemd. *-MILLSTONE, S. onderste
molensteen, grondsteen, m. *-MINE, bw. ondermijnen.
*-MINER, m. 1. schansgraver; 2. (fig.) ondermijner, bestoker, m. *-MOST, bn. en bij w. onderst. *-NEATH, bij w.
van onderen, beneden. -, vz. nder. *-OFFICER, M.
1. onderofficier; 2. onder - ambtenaar, M. *-PART, s. 1.
onderdeel; 2. tusschendeel, -stuk, o.; 3. (toon.) bijrol; 4.
tusschenhandeling, episode, v. * -PETTICOAT, s. onderrok, m. * -PIN, b w. 1. (mets.) ondermetselen; 2. stutten.
* -PINNING, S. (bk.) onderbouw, m. *-PLATE, S. (uurw.)
onderplaat, v. *-PLOT, S. 1. (toon.) tusschen- handeling,
v.; 2. nevenplan, bijoogmerk, o. nevenbedoeling, geheime kuiperij, v. *-PRAISE, bw. smalen op, minachtend spreken van. *-PRICE, S. (kh.) spotprijs, m.; to sell
at -s, tegen spotprijzen verkoopen. *-PRIZE, bw. te
gering schatten, onder de waarde berekenen. *-PROMPTER, m. (toon.) onder - souffleur, m. *-PROP, bw. 1. stutten; 2. van onderen opvullen. * -PROPORTIONED, bn. 1.
beneden de verhouding; 2. onevenredig. *-RATE, S. onderschatting, v. -, bw. ouderschatten, te gering schatten.
*-RENT, S. onderhuurprijs, m. `-ROOF, S. (bk.) gevelspits,
nok, v. * -RUN, bw. (onr. zie RUN), (zeev.) to - a cable,
Ender langs een kabel halen; to - a tackle, de slagen uit
een talie draaien. * -SATURATED, bn. (scheik.) onder verzadigd. * --SCORE, Zie UNDERLINE.. * -SECRETARY, en.
(-ies), onder - secretaris, tweede-secretaris, m. *-SELL, bw.
(onr. zie SELL), onder de waarde verkoopen, knoeien.
* -SERVANT, M. v. onderbediende, noodhulp, m. v.
*-SET, S. (zeev.) onderstroom, m. -, bw. ondersteunen,
stutten. * -SETTER, S. stut, steunder, m. * -SETTING, S.
onderlaag,. v. onderstel, o. * -SHERIFF, M. onder -sherif,
districtsrechter. m. *- sHIP, bw. (kh.) kleinere retourlading maken dan bij de uitreis. *- SHOT, s. (stoomes.)
kleprad, o. -, bn. van onderen gedreven. *-SHRUB, s.
struikgewas, o. *-SIDE, S. benedenkant, m. - zijde, v.
*-SIGN, bw. onderteekenen. -ED. dw. bn. ondergeteekenci; we the -, wij ondergeteekenden. *-SIZED, bn.
beneden de gemiddelde grootte. * -SOIL, s. ondergrond,
bn. onder de waarde verkocht; zie UNM. *_55j
DERSELL. * -SONG, s. slotzang, m. refrein, koor, o.
*-soRT, s. 1. onderste klasse; 2. benedensoort, v.
* -STAND, bes. (onr. Zie STAND), 1. verstaan, begrijpen,

vatten; to make one's self understood, zich te verstaan
geven; it was understood that, men begreep dat, niets kwam
overeen dat; that is understood, dat is afgesproken; 2.
weten van, kennen (een vak enz.) ; you do not - curviny, gij weet niet voor te snijden, - te trancheeren; 3.
er onder verstaan, meehen; 4. vernemen. -, ow. 1. in
zich vatten; 2. weten; I was given to understood, zooals
men mij te verstaan gaf. * -STANDABLE, bn. verstaan
* - STANDER, m. die verstaat, - begrijpt, verstaander,-bar.
m.*-STANDING, dw. bn. verstaand enz. -, bn., -LY,bijw.
verstandig, grif, scherpzinnig. -, s. 1. (het) verstaan;2.verstand, geestvermogen, o.; the commonest -, het meest alle
verstand; 3. geest, m. oordeel, o. rede, v.; the -dagsche
of a senate, de besluiten van een senaat; 4. gezond verstand, o.; 5. kennis, kunde, v, begrip, o.; 6. verstandhouding, v.; bad -, kwade verstandhouding; to conie.to
an - witli, elkander verstaan, tot een vergelijk komen
met; 7. overeenkomst, schikking, v.; 8. bericht, o. mededeeling; understandings, geestvermogens, o. mv. 5 -sTocKED,
bn. te laag geschat. * -STOOD, dw. bn. verstaan enz.; zie
UNDERSTAND. -, bn. 1. verondersteld; 2. overeengekomen. 0 - STRAPPER, M. 1. ondergeschikte; 2. handlanger;
3. onder- agent, m. * -STRATUM, s. (mijnw.) onderlaag, v.
* -STROKE, bes. onderstrepen. *-TAKABLE, bn. onder
zie TAKE), 1. ondernemen;-nembar.*TAKE,(on
2. zich belasten met; 3. (oudt.) zich bedienen van; 4.

aanvallen, onder handen nemen. -, ow. 1. op zich
nemen (om); 2. zich wagen; 3. - for, instaan (voor),
verdedigen. -N, dw, bn. ondernomen enz.; zie UNDERTAKE. 5 - TAKER, m. v. ondernemer, - neemster, m. v.
aannemer, m.; -'s man, doodgraver, lijkendrager, m.
5 - TAKING, dw. bn. ondernemend enz. --, s. 1. (het)
ondernemen enz.; zie UNDERTAKE; 2. onderneming; 3.
vastberadenheid, v. ondernemende geest, m.; 4. (kh.)
borgteekening,v. * -TEETH, S. mv. benedentanden, m. mv.
* -TENANCY, S. (- ies), onderhuur, v. *-TENANT, m. v.onderhuurder, - pachter, -ster, M. v. * -TONE, * - VOICE, s. bedekte -, gesmoorde stem, v. *-TOOK, vt. ondernam enz.;
Zie UNDERTAKE. * -TOW, * -TIDE, S. (zeev.)benedenstroom,
m. neer, v. * -TREASURER, m. onderpenningmeester,
- schatmeester, M. * - VALUATION, S. 1. onderschatting, te
lage schatting; 2. (fig.) minachting, v. *_ VALUE, S. lage
-, geringe prijs, m. - waarde, v. -, bw. 1. onderschatten,
te laag schatten; 2. (fig.) minachten, te gering achten; 3.
smalen op, laken, verlagen. -D, dw. bn. te laag geschat
enz.; zie UNDERVALUE, bw. -R, m. v. 1. onderschatter,
-ster; 2. minachter, -ster, m. v. *-VALUING, dw. bn. te laag
schattend enz. -, s. 1. (het) te laag schatten enz.; zie
UNDERVALUE; 2. minachting, V. * -WAISTCOAT, s. borstrok, lijfrok, m. * WAITER, m. onderkellner, m. *-WEAVE,
bw. mede invlechten, inweven. *-wEIGHT, s. (bk.) ondergewicht, te min gewicht, o. *-WENT, vt. onderging
enz.; zie UNDERGO, bw. * -woon, s. kreupelhout, bos
bijwerk, o.; 2. geringe arbeid,-schage,o.*wux1
m. -, bw. (reg. en onr. zie woRK), 1. ondermijnen, ten
gronde richten; 2. slecht -, slordig bearbeiden; 3. beneden
den prijs werken. -ER, -MAN, m. v. 1. handlanger, -ster; 2.
arbeider -, arbeidster onder den prijs, m. v. *-WRITE, bw.
(onr.zie wiirE),1. onderschrijven; 2. onderteekenen; 3.verzekeren, een polis onderteekenen; 4. (fig.) bevestigen; toetreden tot, - bij. -, ow. verzekeringen sluiten. -R, m. 1.
onderteekenaar, 2. verzekeraar, assuradeur, M. 5 -WRITTEN, dw. bn. onderschreven enz., Zie UNDERWRITE; we,
the -, wij ondergeteekenden. ...ING, dw. bn. onderschrijvend enz.; Zie UNDERWRITE. * -WROTE, Vt. onderschreef
enz.; zie UNDERWRITE, bw. * -WROUGHT, dw. bn. onder
-mijndez.;
Zie UNDERWORK, bw.
Unáigenous, (un-didsj'-e-nus), bn. uit de golven geboren,
- ontstaan.
Undulant, (un'-djoe-lunt), bn. golvend. *...LARY, ('-le-ri),
bn. golfvormig, als golven. *...LATE, ('-let), bw. en ow.
1. (doen) golven; 2.wateren,moireeren. -D,dw.bn.gegolfd.
*...LATING, dw. bn., -LY, bij w. golvend. -, *...LATION,
(ee'-sjun), S. 1. (het) golven; 2. golving, v. *...ATORY, bn.
golvend, golfachtig.
Unggual, (un'-ghjoe-ul), bn. genageld, geboeid. .
Unguent, (un'-ghwent), s. 1. zalf, v.; 2. balsem, M. * -ARY,
('-e-ri), *-ous, ('-us), bn. zalfachtig.
Unguieular, (un-ghwik' joe -lur), be. (plant.) een nagel
lang (= ongev. '/ 3 duim). *...LATE, ('-et), -D, ('-le-tid),
bn. 1. met nagels, met klauwen; 2. (plant.) genageld.
Unguis, (un'-ghwis), s. (mv. ungues), 1. (plant.) uitwas, m.;
2. (ontl.) traanbeen, o.
Ungula, (un'-ghjoe-le), bn. 1. genageld; 2. gehoefd. *-, s.
dier met hoeven, - met klauwen, o.
Uniaxial, (joe-ni- aksj'-ul), bn. (mijnw.) één - assig. *,..CAPSULAR, bn. (plant.) één -kapselig.
Unicorn, (joe-ni- korn), s. 1. éénhoorn (dier); fossile -'s
/iorn,versteende éénhoorntanden ,geprepareerde eénhoorn;
2. rhinoceros, m. * -FISH, s. walrus, éénhoornvisch, m.
-ous, (-us), bn. éénhoornig. *-ROOT, s. (apoth.) een hoornwortel, m.
Unifacial, bn. met ééne oppervlakte (van koralen). *...FIC,
bn. 1. éénheidvormend; 2. éénvormig. *...FLOROUS, bn.
éénbloemig. *...FORn, s. (mil.) uniform, monteering, v.;
unz,iress -, kleine tenue; a - suit, een volkomene monteoring. -, bn., -LY, bijes. 1. eenvormig; 2. onveranderd,
gelijkvormig. -ITT, -NESS, S. gmv. eenvormigheid; 2. gel ij kvormigheid; 3. eentonigheid; overeenstemming, v.
Unify, (joe - ni -faj), bw. tot eenheid brengen.
Unigeniture, (joe-ni- djen' -i- tjoer), s. (godg.) ééngeborenheid (van Gods zoon), V. *...GENOUS, (idsj'-e-nus), bn.

ééDsoor tig.

Unilabiate, (joe-ni- lee'- bi -et), bn. (plant.) éénlippig.
5 ..,L ATERAL, bn. 1. éénzijdig; 2. (plant.) naar ééne zijde
gericht. *...LITER AL,bn. (spraakk.) éénletterig.*...LOCULAR,
bn. (plant.) éénvakkig.
Unit, (joe' - ni -o), s. zoetwater-schelp, -slak, v.
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Union, (joe' - ni-un), S. 1. vereeniging; 2. eenheid (van
iemand rijdend op zijde komen; to close - with,
kleuren), harmonie; 3. ineensmelting; 4. unie, v. staten
beëindigen; to bring -, grootbrengen; to get - by
o.; the -, de Unie, de Vereenigde Staten van-verbond,
heart, uit het hoofd loeren; - with the tents! richt de
Noord - Amerika; 5. (Shak.) parel, v. *-FLAG, *- JACK,
tenten op ! - with the helm, (zeev.) op het roer ; -t
S- (de) Engelsche vlag, v.
opstaan ! - courses ! opgeien ! to be well - in, bedreven
Uniparous, (joe -nip'-e -rus), bn. slechts één jong (op
zijn in; to be - in a part, een rol goed kennen; 2. overeenmaal) werpend, - barend. *...PERSON AL, bn. (taalk.)
eind, op, op de been; to be - in arms, onder de wapenen
onpersoonlijk (van werkwoorden).
zijn; 3. op, uit het bed; - and stirring .' op en aan den
Unique, (joe' -nitc), s. 1. (het) éénige. *-, m. zeearbeid ! the sun is -, de zon is opgegaan; the bridges are
officier die van den laagsten rang af gediend heeft, m. -,
--, de bruggen zijn opgehaald; 4. hoog, gezwollen (van
bn., *-LY, bijw. éénig, eenig in zijne soort; eeniglijk.
rivieren enz.); gerezen (van fondsen); gegroeid; to grow -,
Uniradiated, (joe-ni -red-' -i -e-ted), bn. éénstralig. *...sEgroot worden; 5. opgewekt, driftig; my blood is -, mijn
RIATE, (- si' -ri-et), bn., -LY, bijw. éénsoortig.*...SEXUAL,
bloed kookt; 6. aangekomen; the coach is -, de koets is
bn. (plant.) éénslachtig.
voor; he is -, hij heeft gewonnen; 7. op, uit, geëindigd;
Unison, (joe'-ni -sun), s. 1. (muz.) medeklank, m. akkoord,
it is all - with him, hij is op, het is uit met hem; to
o.; 2. éénklank, m. onveranderlijk geluid, o.; 3. (fig.)
drink -, opdrinken; to give -, opgeven, afzien van; to
overeenstemming, eenstemmigheid, v. *-, bn. 1. eenstemnumber -, optellen, oprekenen; to make
for, schade
mig; 2. ééntonig. *-ANCE, (nis' -o-nens), s. gmv. (muz.)
loos stellen, vergoeden; to make - with, zich verzoenen
éénheid va n toon, v. akkoord, o. *-ANT, (nis' -o-nent),
met; to put -, bergen, opsparen; to shut -, opsluiten;
*-o us, ('-us), bn. 1. gelijkklinkend, eenstemmig, harmoto work one's self - into a passion, zich boos maken,
nisch (ook fig.).
opstuiven; time is -, liet is tijd; his time is -, zijn tijd
Unit, (joe' -nit), s. 1. éénheid, v. (het) ééne; 2. één maal; 3.
is uit; the House is -, de vergadering (van het Parlenummer één; 3. Eng. gouden muntstuk (onder Jacobus I).
ment) is geëindigd; he is hard -, (gem.) hij is er erg aan
*- JAR, S. kleine Leidsche flesch (bij de electriseertoe, hij is op de flesch; 8. er op los; say -, zeg op;
machine), v.
_preach -, preek er op los. Unitable, (joe' - ni -ti-bl), bn. vereenigbaar.
Up, (up), vz. op, boven; - stairs, de trap op, boven; to
Unitarian, (joe-ni- tee'-ri-un), m. v. unitaris (die de driebe conducted - a staircase, een trap opgeleid worden; to
eenheid ontkent), éénheidsgeioovige, m.v. *-, bn. unitalive - two stairs, twee trappen hoog wonen; to get - a
risch.o...IsM, S. unitarisme,o. *...IZE, bw. en ow. de leer der
tree, op een boom klimmen; to dash - a hill, een heuvel
unitarissen volgen, tot deze leer overhellen, - overhalen.
oprennen; to hand one - the side, iem. aan boord helUnite, (joe -najt'), bw. - with, 1. vereenigen, paren; 2.
pen; half way - his legs, tot op de helft van zijne beeaaneenbinden. *-, ow. - in, 1. zich vereenigen (met);
nen; to go - the avenue, de laan opwandelen; further 2. meedoen; 3. vergroeien. *- D, ('-id), dw. bn. vereenigd;
the coast, de kust verder op; the ups and downs, de hoogthe - States, de Vereenigde Staten van Noord - Amerika. -,
ten en laagten; (fig.) de wisselvalligheden (des levens).
bn. vastgehecht, verbonden, - flowers, dubbele -, twee5 -BEAR, bw. (onr. Zie BEAR), - to, 1. opheffen (naar),
slachtige bloemen. *. DLY, bijw. te zamen. *- R, ('-ur),
opbrengen; 2. (fig.) verheffen, opvoeren; 3. opnemen; 4.
m, v. vereeniger, -ster, m. v. 5 ...ING, dw. bn. vereenigend.
dragen. *-BIND, bw. (onr. Zie BIND), opbinden. *_BLOW,
parend. -, s. (het) vereenigen. *...IvE, bn. vereenigend,
bw. (onr. zie BLOW), 1. doen ontploffen; 2. opblazen.
Unity, (joe' - ni -ti), s. (-ies), 1. éénheid (cijfer één); 2. een
*-BOUND, vt bond op. -, dw. bn. opgebonden. *-BRAID,
the three unities, de drie eenheden (van tijd,-heid,v.;
(-breed'), bw. 1. - witli, for, verwijtingen maken (wegens,
plaats en handeling); 3. eenparigheid, overeenstemming;
over), verwijten (iets); 2. berispen, bestraffen; 3. beschul4. gelijkvormigheid; 5. (recht.) ondeelbaarheid (van bezit),
digen, aanklagen. -ED, dw. be. berispt enz.; zie novereeniging van gebruik en bezit, v.
BRAID. -ER, ('-ur), m. v. berisper, -ster, m. v. *-BRAIDING,
Univalve, (joe'-ni- welv), *... VALVED, * ...VALVULAR,. bn.
dw. bn., -LI, bijw. berispend enz. -, s. 1. (het)
1. éénsehalig (van schelpdieren); the -, de éénsehalige
berispen; verwijten; aanklagen; 2. berisping, v. verwijt, o.
mossel; 2. (plant.) éénkleppig.
*-BROUGHT, bn. gróotgebracht, opgevoed. *- cAST, bn.
Universal, (joe - ni -wurs'-ul),bn., *- LY, bijw. 1. algemeen,
1. opgeworpen, in de hoogte geworpen; 2. opgeslagen,
geheel; 2. alomvattend, universeel. *- DIAL, s. univeropgeheven; - pit, (mijnw.) luchtschacht. -, s. 1. worp (in
seel- zonnewijzer, m. *- INSTRUMENT, S. universeel-meter
het balspel enz.), m.; 2. berekening,raming, v. *-CAUGHT,
(werkt.), m. - JOINT, s. hoofdscharnier, o. - PRopobn. opgevangen. * - COIL, bw. en ow. oprollen. -ED, dw.
SITION, s. (red.) algemeene stelling, v.
bn. opgerold. -ING, dw. bn. oprollend. *-DRAw, bw.
Universalism, (joe-ni- wurs'-e-lism), s. (godg.) univer(onz. zie DRAW), ophalen, optrekken. *-DRAWN, dw.
salisme (geloof aan genade ook zonder bepaalden godsbn. opgetrokken. *-DREW, vt. trok Op. * - FILLING, bn.
dienst), o. *...ALIST, ('-e-list), m. universalist, m. *...ALITY,
opvullend. *-FLUNG, bn. opgeworpen. *-GATHER, bw.
(-sel'- i -ti), (-ies), s. algemeenheid, v. *...ALIZE, ('-e-lajz),
(w. g.) verzamelen, bijeentrekken. *-GROW, ow. opgroeibw. algemeen maken.
en. *-HAND, bn. met de hand geheven. *-HEAVAL, S.
Universe, (joe' - ni-wurs), s. heelal, o. wereld, v.
oprichting, verheffing, v. 5 - HEAVE, bw. opheffen, in de
University, (-wurs'- i -ti), s. (ies), hoogeschool, universihoogte heffen. -D, dw. bn. opgeheven. *-HELD, dw.
teit, v. *- OMAN, s. lid eener universiteit, o. student, m.
bn. opgehouden; zie UPHOLD. C -HILL, bn. bijw.
Univocal, (joe -niv'-o -kul), bn., *- LY, ('-ke -li), bijw. 1.
1. berg -, heuvel opwaarts; 2. (fig.) moeielijk, zwoegend;
(muz.) gelijkluidend; 2. gelijkbeteekenend. *...VOCATION,
to write -, krom schrijven. 5 - H0ARD, bw. opstapelen,
s. 1. gelijkluidendheid; 2. gelijke beteekenis, v. *...VOquE,
garen. C -HOLD, bw. (onr. zie HOLD), 1. ophouden, ophef*...voKE, (-wook), bn. (muz.) volkomen samenstemmend.
fen; 2. staande houden, ondersteunen; 3. onderhouden.
Unless, (un' -les), vw. tenzij, of, uitgezonderd.
5
HOLDER, S. steun, stut,m. -, m. 1. ondersteuner, steunUntil, (un' -til), vz. en vw. tot, tot dat, tot aan; it was
pilaar; 3. ondernemer van begrafenissen, M. *-HOLDING,
not - some time afterwards, eerst eenige tijd naderhand;
dw. bn ophoudend; onderhoudend; ondersteunend. -,s.1.
not five in the morning, eerst ten vijf ure in den morgen.
(het) ophouden enz. ; 2. ondersteuning, v.; 3. referein
Unto, (nn'-to), vz. zie TO, vz.
(van een lied), o. *-HOLSTERER, M. v. behanger, -ster,
Up, bij w. 1. op, boven, naar boven; - there, ginds,
m. v. *-HOLSTERY, S. 1. (- ies), behangselwerk, o, tapisdaarboven; tome -, kom boven; to send one -, iemand
serie, v.; 2. behangersvak, o.; - furniture, meubel
naar boven zenden; - and down, op en neer; all the
overgordijnen. C-LAND, S. (zeev.) hoogland,-behangsl,
wrcy -, tot boven aan; from my youth -, sedert mijne
heuvelvlak, o. -, bn. hoogliggend,heuvelachtig; - cotton,
jeugd; - to town, naar de stad (inz. Londen); - the
(kh.) lange georgia (zekere fijne katoen); - inhabitants
Rhine, Rijn -opwaarts; he has never lived - to his income,
hooglanders; - road, bergweg; - willow, (plant.) roode
hij heeft zijn inkomen nooit verteerd; that does not come
wilg. *-LANDER,m. hooglander,bergbewoner,m.*-LAND- to my idea, dat beantwoordt niet aan mijne gedachte;
isx, bn. hooglandsch, bergachtig. C-LAY, bw. opstapelen.
to be - to, op de hoogte zijn van; berekend zijn voor;
C-LEAD, bw. (onr. Zie LEAD), opwaarts leiden.0-LED, dw.
overeenkomen met; to be - to it, sluw -, geslepen zijn;
bn. opwaarts geleid. *-LIFT, bw. 1. opheffen, in de hoogte
to be - to snu f, (spr.) weten waar Barteld de mosterd
heffen, - richten; 2. verheffen. -ED, dw. bn. opgeheven
haalt; I ani - to you, ik versta je; to be - with one, iem.
enz.; zie UPLIFT. C-LIFTING, dw. bn. opheffend enz.; zie
ingehaald hebben; to come - with, inhalen, bereiken,
UPLIFT; the - muscle, ( ontl.) de opheffende spier (van
ontmoeten; to ride - with, naar iemand toerijder,
het schouderblad). C-LOCK, bw. op-, wegsluiten. * -Loog,
-

-

-
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ow. opzien. -, bw. bezien . * - LOPER, s• kropduif, v.
* -MOST, bn . Zie UPPERMOST. * -PILE, bw . opstapelen .
*- RAISE, bw. 1. opheffen; 2. optillen, doen oprijzen.
-D, dw. bn. opgeheven . * -RAISING, dw. bn. opheffend.

-REAR, bw. 1. verheffen; zie UPRAIsE; 2. optrekken.
*- RIDGED, bn. opgestapeld (bij rijen).
Upright, (up'-rajt), bn., *-LY, bijes. 1. recht op, recht;
rechtstandig,overeind,verticaal; bolt- ,loodrecht; with hair
-, de haren te berge gerezen; to sit -, overeind zitten;
- ship, schip zonder slagzijde; 2. oprecht,eerlijk,rechtschapen. * -HONEY-SUCKLE, S. (plant.) hondskers, v . *LADY.
BOWER, S . (plant.) wolkruid, o. wilde ranonkel, m . -LOOM,

*

S. (werkt.) tapijtweversstoel, m. -raam, o. *-TOOL, S.
(uurw.) rechthanger, M. * -TUBE, s .(stoomw.) verbindings-

spruit, v.
Upright, S. 1. (bk.) stoelzuil, v.; 2. opstand (teekening),

m. * -NESS, s. gmv. 1. rechte stand, m.; 2. oprechtheid,
eerlijkheid, rechtschapenheid, v.
Uprise, (up-rajz'), ow. (onr. zie RISE) , 1. opstaan;
2. oprijzen, zich verheffen; 3. opgaan, opkomen. *-, s.
(het) opstaan, opgang, m. *.. RISING, dw. bn. oprijzend
enz. -, s. 1. (het) oprijzen enz.; zie UPRISE, ow.; 2.
einde van het maal, o. *... ROAR, s. 1. gedruisch, rumoer,
o.; to set into on -, in rep en roer brengen; to make an
-, geweld maken, razen; 2. verwarring, V. -IOUs, bn.,

bijw. gedruisch makend, luidruchtig. *...ROLL, bw.
oprollen. -ED, dw. bn. opgerold. 5 ...ROOT, bw. ontwortelen. * ROOTED dw. bn. ontworteld. *...ROSE, vt rees
op; zie UPRISE . *...ROUSE, bw. opwekken, aansporen.
-D, dw. bn. opgewekt . ...ING , dw. bn. opwekkend.
...RUN, bw. en ow. oprennen. *... SEND, bw. (onr. zie
-LY,

opjagen, -werpen. *...SET, s . omverwerping, -ster
. zie SET) . 1. omverwerpen, -stooten; 2.-ting,v.bw(or
doen stranden; 3. overweldigen. -, ow. 1. omvallen; 2.

SEND) ,

(zeev.) stranden; 3. (stoomw.) stuiken. *...S.IHOT, S. 1.

uitgang, m. einde, o. uitslag, m.; on the =-, upon the -,
at the -, (fig.) bij slot van rekening, per saldo; to come
to the -, zijn beslag krijgen, (ook fig.); bij het licht bekijken; letten op het fijne van de zaak. *... SIDE, s . boven
v.; - down, onderstboven; (zeev.) met de kiel boven-zijde,
water. *... SITTING, S. 1. (het) opzitten van een herstel
zieke; 2. eerste kerkgang (eener kraamvrouw),-lend
m. *... SNATCHING, bn. op-. wegsnappend. *...SOAR, OW. Op-

vliegen, zich in de lucht verheffen. *...SPEAK, ow. (onr.

SPEAK) . spreken, uiten. *...SPEAR, ow als een pijl
zich verheffen. *... SPRING , ow. (onr . zie SPRING) , opspringen. -, s. sprong, m. *... STAND, ow. (onr . Zie STAND) ,
opstaan . -ING, dw. bn. opstaand. -, tw. opgestaan!
sta op! *... START, m. opkomeling, parvenu, m. -, ow.
1. opvaren, opschieten; 2. opspringen, opvliegen. -, bn.
1. plotseling ontstaan, opgeschoten; 2. ingebeeld, opgeblazen; 3. plotseling rijk geworden; - pride, boerentrots.
*... STAY, bw. (w. g.) ondersteunen, schragen. - ING, dw.
bn. ondersteunend. *... STROKE, s. 1. (stoomw.) zuiger-

zie

opslag; 2. (schrijf k.) ophaal, m. 5 ...swARM, bw. opjagen. -, ow. opzwermen, in menigte oprijzen. *...TAKE,
s. (stoomw.) gedeelte van den schoorsteenloop dat in
den ketel komt, o. -, bw. (onr . Zie TAKE) , opnemen.
*... TEAR, bw. (onr. zie TEAR) , uittrekken, - rukken.
5 ...THRUW, bw. (onr. zie THROW), opwerpen. *...TRACE, bw.
opsporen. *... TRAIN, S. vertrekkende trein (inz. naar
een hoofdstation), m. -, bw. 1. opvoeden; 2. opleiden.
*... TURN, bw. 1. op-, omwerpen; 2. op-, omwoelen; 3.
opslaan (de oogen). *...WAFT ED, bn. door de lucht gedragen. *... WARD, bn. opwaartsch, naar de hoogte geheV e n; - goods, (kh.) opvarende goederen, goederen voor
het binnenland. -, s. (w. g.) hoogte, v. top, m. spits,
V. *... WARDS, bijw. 1. opwaarts, naar de lucht, naar den
hooge; - and downwards, op- en nederwaarts; - man,
downwards fish , half mensch, half visch; bottom -, onderstboven; 2. (zeev.) bovenstrooms; 3. sedert...; tot heden; from his early youth -, sedert zijne prille jeugd
tot heden; 4. berg-, stroomopwaarts; 5. - of. meer dan;
- of an hoar, meer dan een uur. *... WHIRL , ow. op-

men vond het geld bij hem; a bill -, a draft -, een wissel
(getrokken) op...;- our (own) selves, ('^f j, order ons zelven ;
- pain of death, op doodstraf; - my word, op mijn woord;
- my honor, op mijne eer; - duty, (mil.) dienstdoend,
van dienst; to be - one's departure, op zijn vertrek staan,
op het punt zijn te vertrekken; once - a tinre, eens, op
;

zekeren tijd; - inquiry, na gedaan onderzoek; - the first
opportunity, bij de eerste gelegenheid; - her cominy,bijhare
komst; - my finishing it, nadat ik het geëindigd had;
he has a constant thirst - him, hij is altijd dorstig;
- this, daarna, vervolgens; - the whole, over het algemeen; New-Castle - Tyne, New-Castle aan de Tyne; the
sun sets - the sea, de zon gaat in de zee onder; to ruminate -, nadenken over; to be - record, tot de geschiedenis behooren; - an even keel, (zeev.) zonder slagzijde,
niet stuurlastig; - arms, onder de wapenen; to be close
-, dicht bij zijn; the fit is - hint, hij heeft een aanval,
- een vlaag (van); his inclinations are strong - him, zijne
neigingen -, zijne driften zijn hevig; to throw away -,
verspillen aan; I take it - myself, ik neem het over mij,
ik belast mij met; to die - the ear, wegsterven voor het
gehoor, onhoorbaar worden; to break - the sight, voor
de oogen verschijnen, zichtbaar worden; to open - one,
zich voor iemand opdoen, - openen; it is very hard - an
honest man, het is zeer hard voor een fatsoenlijk man;
to pass - the world for, bij de wereld doorgaan voor;
they are men - town, het zijn losbollen; I have been town, ik ken het leven, - de wereld ; to be - bread and
water, op water en brood -, gevangen zitten; - condition,
op -, onder voorwaarde; - cool reflection, na bedaard
overleg; to rebel - want, zich tegen het gebrek verzetten;
to value one's self -, zich beroemen op; to live - one,
ten laste van iemand leven; to live -, leven van, zich
voeden met; he set out - his travels, hij ondernam zijne
reizen; to run - one's death, zich in den dood begeven,.
naar zijn verderf snellen;

to be forced

-, gedwongen

worden tot; to venture -, ondernemen (iets); to be diet, aan een leefregel onderworpen zijn; to be put work, aan het werk gezet worden; to be a spy -, een
verspieder zijn van; to be - a treaty of marriage, over
een huwelijk onderhandelen; - his coming of age, toen

hij meerderjarig werd;- theshortestnotice,00genblikkelijk;.
- failure of heirs male, bij ontstentenis van mannelijke
erfgenamen; - returning home, te huis komend.
Upper, (up'-ur), bn. boven, opper... * -ATTAINT, s. (vee arts.) spierbreuk (bij paarden enz.), v. N-Box, S. (zeev.)
pompschoen, m. *- CASE, S. (drukk.) bovenkast, v.
* -CHALK, s. (aardk.) krijtformatie, v. *-COUNTER, S.
(zeev.) vlakke wuif, v. *-DECK, S. (zeev.) bovendek, o.

* -END, * -HEAD, S. (zeev .) masttop , m. *FRESHWATER
FORMATION, s. (aardk.) zoetwaterkalk, v . * -FUTTOCK, S.
(zeev.) bovenste oplanger, m. * -GARRET, s. vliering, v.
*- GRINDERS,s .mv.bovenste maaltanden,m.mv * -HAND,S .

1. eereplaats; 2. (fig.) bovenhand, v. voordeel, o. *-HousE,
S. Hoogerhuis, Huis der Lords (in Eng.), o . * -LEATHER,
s. (schoenm.) bovenleder, o. * -LIP, s . bovenlip, v. *-mAs. (aardk.) zandsteen en mergel, m.
*-PART, s. bovendeel, o. *- PLATE, s. (uurw.) plaat, v.

RINE FORMATION,

*=- ROLLER, s. (wev.) snoer-, strengstok, m. *-ROOM, S.
bovenkamer, v. * -SAIL, s. bovenzeil, o. * _SQUARE, S.

boven(munt)stempel, m. 5- STRAKE, S. (zeev.) los boeisel,
0. 5 STRATUM, S. (aardk.) bovenlaag, v. * -STORY, S. 1.
(ies), bovenverdieping, v.; 2. (fig.) hoofd, o. hersens, v.
mV. 5 -STOCKS, S. mv.

broek , overbroek , v. * -VALVE, S.

(stoomw.) topklep, v. *-vASE, s. kap (eener klok), v.
*- woRxs,s.mv.(zeev.) dood werk (gedeelte boven water),o.
Uppermost, (up'-ur-moost), bn. en bijw. 1. bovenst,
hoogst; 2. sterkst, heerschend; to lay whatever comes -,
zeggen wat het eerst in den mond komt ; 3. vooraan.
Upping, (up'-ing), bn., *-BLOCK, s. zie JOSSING-BLOCK .

Uppish, (up'-is), bn., * -LY, bijw. trotsch, hoogmoedig.
*-NESS, S. gmv. 1. trots, hoogmoed; 2. overmoed, m.
Upsal, (up'-sul), s. (aardr.) Upsala (Zweden), o.
Urachus, (joe'-re-kus), s. (ontl.) blaasband, m.
Ural , (joe'-rul), a. (aard.) Ural (berg), m.; the- mountains,
het Uralische gebergte . * -IAN, (-ree'-li-uni), bn. Uralisch.

dwarrelen, opfladderen.*...WIND, bw. (onr. zie WIND, bw.),
opwinden, opwikkelen. *...WOUND, dw. bn. opgewonden.
Upas, (joe'-pes), *-TREE, s. upas (vergifboom in Java), m. Uran, (joe' - run), s ., * -GLIMMER, * -MICA , s. (delfst.) uraankalk, v. * . OCHRE, S . (delfst.) uraan-oker, m. pikblende,v.
Upher, (joe'-fur), s. 1. (bk.) spar, v. trommelstok; 2. (zeev.)
Urania, (joe-ree'-ni-e), v. (fab.) Urania (muze der sterren barkoen, m.; 3. zie UFERS.
kunde), v.
Upon, (u-poon'), vz. 1. op, aan. bij, met, uit, tot, over,
waatin, ten gevolge van, uit hoofde van, wegens; - the Uranite, (joe' -re-najt), s. (delfst.) uraanerts, o. *...ITIC5
latch, op de klink (gesloten): theyfoursid the money - him
-it'-ik), bn. uraanertsachtig. *...IUiI, (-ree'-ni-um), s,

URA. - URS.
(delfst.) uranium (metaal), o.; phosphate of -, uraniumphosphaat. 0 ...OGRAPHY, (-ogh'-re-fi), s. (-ies), hemelbeschrijving, v. *...oLOGY, (- ol'-o-dji), s. leer van den ster renhemel, hemelkunde, ' . *... OMETRY, ( - om' -i-tri), s.
hemelmeetkunde, V. *...oscoPE, (- reen'-os-koop), s. (sterr.)
hemelkijker, uranoscoop, m. *...oscoPIST, (- os' -ko- pist), m.
hemelbeschouwer, sterrenziener, m. *...oscopY, (- os' -kopi), s. hemelbeschouwing, sterrenzienerij, v.
Uranus, (joe' -re-nus), m. 1. Uranus (planeet); 2. (fab.)
Uranus (vader van Saturnus), ni.
Urao, (joe-ree' -o), s. (scheik.) urao (soort soda), o.
Urate, (joe' -ret), s. (scheik.) urine- zuurzout, o.
Urban,(ur'-ban),m.Urbanus(m. n.).* -,bn. stedelijk,stads...
Urbane, (ur-been'), bn., *_LY, bijw. hoffelijk, beleefd.
*:..ITY, (-ben'- i -ti), s. gmv. 1. hoffelijkheid, beleefdheid;
2. opgewektheid, opgewondenheid, v. *...IzE, ('-ben-ajz),
bw. (w. g.) beschaven, hoffelijk maken.
Urbino, (ur-baj'-no), s. (aardr.) Urbino (Italië), o.
Urceolar, (ur'- si -o-lur), 0...ATE, ((-let), bn. (plant.) kruik
buikig.
-vormig,
Urchin, (ur'-tsjin),s. 1. egel,m. stekelvarken; 2.guitje, rak
-kertj(vani.do),*-LIKEbn1steklig;2.uach
Urde, (ur-die'), bn. (wap.) sleutelring- vormig.
Ure, (joer), S. zie UDDER, S. *-, *- ox, M . ploegos, m.
*-, .v. (vork.) Ursula (v. n.).
Urea, (joe' -ri-e), s. (scheik.) urinestof, v.
Uredo, (joe -ri-do), s. (gen.) jeuking, branding, v.
Ureter, (joe -ri'-tur), s. (ontl.) pisleider, m. -buis, v. 0 -ITIS,
(-ri-tur-aj'-tis), s. (gen.) pisleider- ontsteking, v.
Urethra, (joe -ri'-thre), S. (ontl.) pisbuis, V. *-L, ('-thrul),
bn. tot de urethra behoorend. 0...THROTOMY, (-throt'-omi), s. (heelk.) pisleider-snede, -opening, v.
Urge, (urdsj), *-WONDER, S. (plant.) soort graan, o. -,
bw. 1. verhaasten, bespoedigen; 2. zich onledig houden
met; 3. vervolgen, jagen; 4. - on, aanzetten, opstoken,
drijven; 5. uitdagen, tergen; 6. aanraden, vermanen, aan
bij; 7. indienen, inleveren (een verzoekschrift-dringe
enz.); 8. opperen, beweren, doen gelden; 9. bepleiten; 10.
opstoken (het vuur); 11. (fig.) levendig -, wakker houden.
*-, ow. 1. zich spoeden; 2. streven (naar). *- D, dw. bn.
verhaast enz.; Zie URGE, bw. en ow. 1.
Urgency, (urdsj'-en -si), s. (-ice), (het) dringende, spoed
noodzakelijkheid, v.; 2. aandrang, drang,-verischnd,
M. *...GENT, ('-djent), bn. *- LY, bijw. 1. dringend, spoedeischend; - necessity, dringende noodzakelijkheid, 2. ijverig, krachtig; 3. - upon, with, onstuimig,driftig,dringend.
Urger, (urdsj'-ur), m. v. 1. aandringer, -ster; 2. aanrader,
-raadster, In. V. *...ING, dw. bn. verhaastend enz. --, s.
(het) verhaasten enz.; zie URGE, bw. en ow.
Uriah, (oe -raj'-e), m. (Bijb.) Uria (m. n.).
Uric, (joe'-rik), bn., - acid, (scheik.) urine -zuur, o.
Urim, (joe' -rim), *- AND THUM1]vr, (Hebreeuwsch) Licht
en Volmaaktheid (in twee teekens op het borstbeeld
des Hoogepriesters afgebeeld).
Urinal, (joe' -rin-ul), s. 1. urine -glas, o.; urine- houder,
m. *...ARIUM, (.nee'-ri-um), s. (laudb.) urine -bak (voor
bemesting), m. 5 ...ARY, ('-ri- ne -ri), bn. tot de urine behoorend, urine...; - bladder, (ontl.) blaas; - calculi,
steentjes in de blaas; - passage, pisbuis; - tonic, worstvlies (in de baarmoeder). *...ATIVE, ('- ne -tiv), bn. urinebevorderend, -drij vend.
Urinator, (joe' -ri- ne -tur), s. duiker (naar paarlen enz.), m.
Urine, (joe' -rien), s. urine, pis, v. *...ATE, ow. pissen,
urineeren, waterlozen. , *...ous, ('-ri-nus), be. urineachtig, met urine bezet.
Urith, (joe' -rith), s. buigzame -, dunne roeden, v. mv.
bindrijs, o.
Urives, (joe -rajvs'), s. mv. (jag.) valkennetten, o. mv.
Urling, (ur'-ling), zie URC EIIN.
Urn, (urn), s. 1. bus, lijkbus, urn, v.; cinerary -, urnkruik; 2. tea -, theevaas; 3. waterkruik, v. *-RUG, s.
thee- matje, theebladkleedj e, o. * -SHAPED,bn. busvormig.
*-STAND, s. theekomfoortje, o.
Urn, (urn), bw. in eerre bus sluiten.
Urocele, (joe' -ro-siel), s. (heelk.) urine- gezwel, o. *...MANCER, ('-mun -sur), *...MANT, ('- ment), m. urine- dokter, piskijker, m. *...MANGY, s. gmv. urine- waarzeggerij, v.
Uroseopy,(j oe-ros' -ko-pi),s.gmv. bezichtiging der urine, v.
Urry, (ur' -i), s. gmv. (delfst.) blauwe klei, v.
Ursa, (ur'-se), s. (sterr.) Beer, m.; - major, - minor, de
Groote -, de Kleine Beer. *..IroRM, bn. beervormig.
*...SINE, bn. 1. den beer betreffend; 2. beerachtig.
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Urson, (ur'-son), zie URCHIN.
Ursula, (ur'-sjoe-le), v. Ursula (v. n.).
Ursuline, (ur'-sjoe-lien),v. Ursuline, non der H. Ursula, v.
Urticaceous, (ur-ti-kee'-sjus), bn. netelachtig; - plants,
netelgewassen. *...CATION, (-kee'sjun), S. 1. netelroos;
2. geneeswijze door netelbrandingen, V.
Urns, (joe'-rus), zie URE.
Us, (us), pers. vnw. le p. mv., 3e en 4e n., ons; he did
not look at -, hij zag ons niet aan; give - our daily
bread, geef ons ons dagelijksch brood.
Usable, (joe' -zi-bl), bn. bruikbaar.
Usage, (joe' zidsj), s. 1. gebruik, o. gewoonte; 2. bejegening, behandeling; 3. handelwijze; 4. handelspractijk,
usance, v. *-R, ('-sir), m. V. gebruiker, m.; bezitter, -ster
(voor een ander), vruchtgebruiker, m. v.
Usance, (joe' -zuns), s. 1. gebruik, genot, o.; 2. interest,
m. rente (van geld), v. woeker, m.; 3. (kh.) usance, V.
uso, respijt, o.; bills at -, wissels betaalbaar volgens
usance; at double -, twee maanden na zicht.
Use, (joez), s. 1. gebruik, o.; to be in -, gebruikt worden;
in gebruik zijn; to he out of-, niet meer gebruikt worden,
niet meer in gebruik zijn; to bring into -, in gebruik in zwang brengen; to understood the - of, het gebruik
verstaan van; what is the - of this? hoe wordt dit
gebruikt ? 2. nett, voordeel, o.; he kas been of - to me,
hij is mij nuttig geweest; this is of no -, dit dient tot
niets; 1 lieve no further - for this, ik heb dit niet langer
van noode ; of what - ie it to? waartoe dient het ? 3.
gewoonte, v.; - is second nature, (spr.) gewoonte ik een
tweede natuur; 4. interest, m. rente, v.; 5. (recht.) genot,
bezit, vruchtgebruik, o.; coo tingent -,springing -,vrucht
gebruik van een toekomstige gebeurtenis afhangend;
reculti zg -, terugvallend vruchtgebruik (na zekeren tijd);
secondary -, shifting -, overdraagbaar vruchtgebruik,
-s and customs, usantiva en eostumen. 5 -MONEY, s.
rente, v. interest (van geleend geld), m.
Use, (joez), bw. 1. gebruiken, bezigen, besteden, zich
bedienen van; 2. verbruiken; 3. to -, gewonnen; 4. behandelen; bejegenen; to - one kiyadly, ions. vriendelijk behandelen; 5. to - up, verslijten, opgebruiken, uitputten.
*-, ow. 1. - to, gewoon zijn, de gewoonte hebben (van);
plays -d to be represented in the open air, de schouw spelen werden gewoonlijk in de open lucht gegeven; 2.
veelal voorkomen, plegen. *-D, (joozd), dw. bn. gebruikt
enz.; zie USE, bw. en ow. 0 ---FUTL, ('-foel), bn., -LY, bijw.
for -, nuttig, -lijk, dienstig; the - men, (toon.) de
figuranten, utiliteiten. 5 •-t uI.NEas, s. gmv. nut, 0. nuttigheid, bruikbaarheid, v. 0 -r,Ess, bn., -LY, bijw. 1.
nutteloos; 2. onbruikbaar. *-..FSSNESS, S. gmv. 1. nutte loosheid; 2. onbruikbaarheid, v.
User, (joez'-ur), m. v. gebruikmaker, - maakster, beziger,
-ster, m. v.
Ushant, (ush'-unt), s. (aardr.) Ouessant (eiland), o.
Usher, (ush'-ur), m. 1. deurwachter, m.; gentleman -,
deurwachter van het paleis, concierge; - of a court of
justice, deurwaarder bij de rechtbank; 2. ceremonie
ondermeester, m. *-, bw. 1. in-, binnenlei -niestr:3.
aanmelden, aandienen, aankondigen; 3. - in,-den;2.
binnenlaten; (fig.) de voorbode zijn van, voorafgaan aan;
4. - in, opdienen, opdissehen; 5. - out, naar buiten leiden, uitlaten; 6. - up, boven laten, - leiden. *-ED,
dw. bn. binnengeleid enz.; zie USHER, bw. * -ING, dw.
bn. binnenleidend enz. -, s. (het) binnenleiden enz.;
zie USHER, bw. ° -SIIIP, S. 1. deurwaarderschap; 2. onder meesterschap, o.
Using, (joe -'-zing), dw. bn. gebruikend enz.; zie USE, bw.
Usquebaugh, (us-kwi-bao'), S. saffraanbrandewijn, m.
whisky, v.
Ustion, (us'-tsjun), s. (het) branden; inbranding, v.
Ustorious, (us-to'-ri-us), bn. 1. brandend; 2. brandbaar;
- power, brandbaar vermogen. *...TULATION, (-tjoe-lee'sjun), s. (het) branden, zongen, roosteren
Usual, (joe' -zjoe-ul), bn., 5 -LY, bijw. 1. gewoon, -lijk;
- freight, (kh.) gewone vracht. - proviso, gebruikelijk
voorbehoud; - tare, overeengekomen tarra; as -, als
naar gewoonte; 2. gebruikelijk. *-NESS, s. gmv. 1. (het)
gewone, gewoonlijkheid, v. (het) gebruikelijke.
Usucaption, (joe -zoe-kep'-sjun), s. (recht.) verkrijging
door gebruik, v. bezitrecht, o. *...FRUCT, ('-frukt), s. (recht.)
vruchtgebruik, o. 5 ...FRUCTUARY, (-frukt' joe -e-ri), m. V.
(-ies), vruchtgebruiker, -ster, m. v.
Usure, (joe' -zjoer), ow. woekeren. *-R, ('-ur), m. v. woe-
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keraar, -ster, m. v. *...IOUs, (-zjoe'-ri-us), bn., -LY, bijw.
woekerachtig; -profits, woekerwinsten. -NESS, S. gmv.
woekerachtigheid, v.
Usurp, (joe-zurp'), bw. 1., overweldigen; 2. zich aanmatigen. 5 -ATION, (ee'-sjun), s. 1. overweldiging; 2. aan
V. *-ATOB,Y, ('-e-te-ri), bn. overweldigend.-matign,
*-En, (-zurpt'), dw. bn. overweldigd. * - ER, ('-ur), m.v.
overweldiger, -ster, m. v. * - ING, dw. bn., -LYE bijes.
overweldigend. -, S. (het) overweldigen.
Usury, (oe'-zj oe-ri), S. (- ies), 1. (oudt.) interest; 2. woeker, m.; to practice -, den woeker drijven; to pay with
-, met woeker betalen, (ook fig.) *- LAws, S. mv. woeker
regeling van den rentevoet, v.
-wetn,v.m
Usus loquendi, (joe'-zus-lo-kwin'-di), s. (recht.) gewone
spreekwijze,
Ut, (ut), s. (muz.) 1. ut, C-do (eerste noot der schaal), v.;
2. (Latijn) - retro, - supra, als boven.
Utas, (joe'-tes), zie UTIS.
Utensil, (joe-ten'-sil), s. 1. gereedschap, werktuig, o.;
kitchen -s,keukengereedschap; farming -s, akkergereedschap; sacred -s, heilige vaten; 2. (mil.) (het) noodige
onderhoud (aan ingekwartierde soldaten).
Uterine, (joo'-te-rien), bn. 1. (ontl.) tot de baarmoeder
behoorend; 2. van moederszijde; - brothers and sisters,
kinderen van ééne moeder.
Utero gestation, (joe'-te -ro-dj es-tee'-sj un), s. (vroedk.)
zwangerschap in de baarmoeder, v.
Uterus, (joe'-te-rus), s. (ontl.) baarmoeder, v.
Utible, (joe' -ti-bl), bn. bruikbaar.
Utica, (joe' -ti-ke), S. (oude aardr.) Utika (Afrika), o.
Utile, (joe' -tiel), s. (het) nuttige, doeltreffende, o. k -, bn.
nuttig, doeltreffend. *...ISATION, (- i-zee'-sjun), s. gebruik,
o. gebruikmaking, aanwending, v.
Utilitarian, (joe-ti-li-tee' ri-un), m. voorstander van het
nuttigheidsbeginsel, m. *-, bn. nuttigheid bevorderend.
...isM, s. gmv. (wijsb.) nuttigheidsbeginsel (het nuttige
als eenige grondslag van het geluk beschouwd), o.
Utility, (joe-til'-i-ti), s. 1. nut; 2. voordeel, profijt, o.
Utilize, (joe'-til-ajz), bw. winnen, erlangen; 2. ten nutte
besteden, bezigen. *...ATION, (li-zee'-sjun), s. 1. winst;
2. nuttige gebruikmaking,v.*-n, ('-aj zd), d w. bn. gewonnen; gebezigd, besteed. *...ING, ('- ajz-ing), dw. bn.
winnend enz.; zie UTILIZE.
Uti-possidetis, (joe'-ti- pos-si-di'-tis), bijw. op den voet
van tegenwoordig bezit (bij vrede-onderhandelingen).
Utis, (joe'-tis), s. 1. jubel, m. feest, o.; 2. (recht.) achtste
dag na een feest, m.
Utmost, (ut'-moost), bn. (overtr. tr.) uiterst, hoogst,

meest. f -, s. 1. hoogste trap, v. uiterste, toppunt, o.;,
2. uiterste -, hoogste prijs, m.
Utopia, (joe-to'-pi-e), s. luilekkerland, utopia, o. *- N,
('-un), *...PICAL, (-top-i-kul), bn. hersenschimmig, utopisch. *...PISM, ('-pism), s. hersenschim, v. utopisme, o.
Utricle, (joe'-tri-kl), s. 1. (plant.) sapvliesje, o.; 2. vlies vrucht, v.
Utricular, (joe-trik' j oe-lur), bn. (plant.) met sapvliesjes.
Utter, (ut'-ur), bn. 1. buiten, uiterlijk; 2. meest verwijderd; the - deep, de diepste afgrond; 3. grootst; 4. geheel, volkomen, volstrekt. *--, bw. 1. uiten, uitspreken;
to - a sound, een klank voortbrengen; to - an exclamation, een' kreet slaken; to - an oath, een vloek doen
hooren; 2. openbaren, oververtellen, verklikken; 3. in
omloop brengen, uitgeven; 4. (oudt.) verkoopen, slijten.
*-ABLE, ('- i - bl), te uiten, voort te brengen. * - ANCE,
('-uns), s. 1. uitspraak; 2. uiting, v.; Adam gave - to
those woods, en Adam sprak als volgt; he gave - to his
transports, hij gaf lucht aan zijne vervoering; 3. voort
geluiden enz.), v.; 4. woord, o. spraak,-brengi(va
voordracht, v.; the spirit gave them -, de geest deed hen
spreken; to have a poor -, zich moeielijk uiten; he lost
all power of -, hij kon niet meer spreken; (fig.) hij was
het spraakvermogen kwijt; to stop one's -, iemand het
spreken beletten; emotion stocked his -, de aandoening
smoorde zijne stem; 5. (recht.) verkoop, m.; 6. (oudt.)
uiterste, o.; to the -, at -, tot het uiterste. *- ED,
('-urd), dw. bn. geuit enz.; zie UTTER., bw.; the - part
of a man's life, het uiterlijk (openbare) leven van een
mensch. *- ER,, ('-e-rur), m. v. 1. spreker, m. spreekster,
v.; 2. openbaarder, openbaarster; 3. uitgever, uitgeef
ster, verspreider, -ster; 4. verkooper, -ster, m. v..
5 -ING, dw. bn. uitend enz. -, s. 1. (het) uiten enz.;.
zie UTTER, bw.; 2. verkoop, m. debiet, o. 5 -LY, bijw.
geheel, volkomen. *- MOsT, bn. uiterst ; - end, uiterst
einde; (fig.) einddoel, o.; - distress, diepste ellende. -,
s. 1. hoogste punt. o. - graad, m.; 2. (het) mogelijke.
Uvea, (joe'-wi-e), s. (ontl.) derde oogvlies, druivenvlies,
0. *...vEous, ('-wi-us), s. (ontl.) tot het druivenvlies behoorend. 5 ...VULA, ('-wjoe-le), s. (ontl.) huig, v.; falling ,
of the -, het vallen van de huig. *-SPOON, s. (heelk.)
huiglichter (werkt.), m.
Uvular, (joe'-wjoe-lur), bn. tot de huig behoorend.
Uxorious, (ugh-so'-ri-us), bn. dol verliefd op zijne vrouw,
vervrouwd. 5 -LY, bijw. uit al te dwaze liefde tot zijne,.
vrouw. *- NEss, S. blinde liefde voor zijne vrouw, v.
Uzifir, (joe'-zi-fur), s. (delfst.) loodcinnaber, o.
Uzzle, (uz'-zl), zie OUSEL.

V.
V, (wi), s. 1. V (medeklinker en twee-en-twintigste letter
van het Engelsch alphabet), v.; 2. Romeinsch getalmerk
(= 5), o.; 3. in verkortingen: v. (verb), werkwoord;
(verse), vers; (vid, vide), zie; (violin), viool; Va. (Virginia),
Virginië; V. D. M. (verbi Dei Minister), bedienaar van
Gods woord; 've (have), heb, hebben; venble (venerable),
eerwaard; v. g., vg. (verbi gratig), bij voorbeeld; Vlm.
(Flemish), Vlaamsch; vo. fe,. (verso folio), ommekant, versozijde; vol, vols (volume, volumes), boekdeel, deden; V. R.
(Victoria Regina), Koningin Victoria; v. s. (volts subito),
sla snel om; vs. ( versus), tegen; Vt. (Vermont), Vermont;
V. v. (violins), violen; v, v. (vice versa), heen on weder.
Va, (wee), tw. (muz.) verder! (spelen).
Vacancy, (wee'-kun-si), s. (ies), 1. (het) ledig, ruimte;
2. gaping, v.; 3. ledige -, vrije tijd, m. vacantie; 4. opengevallen plaats; 5. gedachteloosheid, v.
Vacant, (wee'-kunt), bn., *- LY, bijw. 1. ledig; 2. -from,
vrij, ontheven (van); 3. open, onbezet; - company, (mil.)
compagnie zonder vasten bevelhebber; 4. vrij, werkeloos;
5. zorgeloos; 6. achteloos; onnadenkend; 7. onbeduidend,
flauw; 8. verbaasd, verbluft.
Vacate, (wee'-ket), bw. 1. vernietigen, opheffen; to - the
policy, (recht.) de polis vernietigen; 2. opgeven, openlaten,
ontledigen (een ambt), verlaten (een zetel). *-u, {'-id),
dw. bn. opgeheven enz.; zie VACATE, bw. *...ING, dw. bn.

opgevend enz. -, s. (het) opgeven enz.; zie VACATE.
bes. *...ioN, (-kee'-sjun), s. 1. vernietiging, opheffing; 2.
openvalling (van een post), v.; 3. rusttijd, m. vacantie
(der rechtbanken, scholen enz.), s.
Vaccary, (wek'-e-ri), s. (-ies), 1. koestal, m.; 2. weide, v.
Vaccinae, (wek'-si-ni), s. mv. koepokken, v. mv.
Vaccinate, (wek'-si-net), bw. inenten (de koepokken).
*-n, dw. bn. ingeënt, gevaccineerd. *...ING, dw. bn.
nenten. *...ION, (-nee'-sjun), s..
-, s. (het) inenten.
koepokinenting, v. *. ox, ('-tur), m. koepok-inenter, m.
bn.
tot eene koe behoorend, koe...,
Vaccine, (wek'-sien),
koeien...; - infection, - matter, koepokstof, v. *-Pox, s.
koepok, v.; - disease, koepokken (ziekte).
Vaccinia, (wek-sin'-i-e), s. (gen.) koepok-inenting, v.
*...CINIST, m. koepokken-inenter, m. . Vacillancy, (wes'-i-lensi), s. weifeling, aarzeling, v.
Vacillate, (wes'-i-let), ow. 1. waggelen, zwenken; 2. wankelen, weifelen, aarzelen. *-n, dw. bn. gewaggeld.*...Irco,
dw. bn. waggelend. -, s. (het) waggelen. *...ION, (- ee'sjun), s. 1. weifeling, aarzeling; 2. wankeling, waggeling-,
3. wankelmoedigheid, besluiteloosheid,.v.
Vacious, (wee'-sjus), Vacive, (wee'-siv), bn. ledig.
Vacuate, (wek'-joe-et), bw. uitledigen. *...ION, (-ee'-sjun),
s. uitlediging, v.
Vacuist, (wek'-joe-ist), s. (nat.) voorstander der leer van
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het ledig (in tegenst. van plenist). *...CUITY, (we-kjoe'-iti), s. gmv. 1. (het) ledig, ledige ruimte; 2. gaping, open
plek, v.; 3. (fig.) (het) niet, (het) nietige. *...cuo, ('joe-o),
S. zie VACUUM; in -, (nat.) in het luchtledige. *...cuous,
(joe-us), bn. (lucht)ledig. -NESS, s. het luchtledige,
ledigheid, v.
Vacuum, (wek' j oe-um), s. 1. (het) ledig, luchtledigheid,
v.; Toricellian -, de leer van Toricelli (luchtledige ruimte
boven de kwikzilverkolom in den barometer); 2. (fig.)
(het) niet. *- GAUGE, S. (stoomw.) aanwijzer van het
ledige (werkt.), m. *- PIPE, S. atmospherische buis, v.
*- POWER-ENGINE, s. luchtpomp, v. *- VALVE, S.
(stoomw.) luchtklep, V.
Vade, (weed), ow. verdwijnen.
Vade-mecum, (wee'-di-mi'-kum), 1. zakboekje; 2. handboek, o. gids, m.
Vafrous, (wee'-frus), bn. listig, sluw.
Vagabond, (wegh'-e-bund), bn. 1. ronddolend, zwervend,
zonder dak; 2. onbestendig; ongedurig. *-, m. v. 1.
landlooper, -ster, m. v.; 2. vagebond, m. *- AGE, ('-idsj),
bn., 5 -ISM, ('-izm), *--RY, (- ri), s. landlooperíj, v. * - IZE,
(' -ajz), ow. ronddolen, zwerven, zich aan landlooperij
schuldig maken.
Vagary, (wee-gher' -i), s. (ies), 1. nuk, gril, v.; 2. zotte
inval, streek, m. *...GARIOUS, .(-ghee'-ri-us), bn., -LY,
bijw. grillig, snaaksch.
Vagient, (wee'-dji-ant), bn. krijtend (als een kind).
Vagina, (we-djaj' -ne), s. 1. (ontl.) moederscheede; 2.(plant.) !,
scheede, V. *--L, (wedj' -i-nul), bn. scheedevormig, als
een scheede; - coat of the cods, (ontl.) scheede -vlies der
teelballen. * - NT, ('- i-nent), bn. (plant.) scheede-achtig.
*-TE, (-djaj'-net), s. schalige poliep, m. *- TED, (' -i-netid), bn. (plant), met scheede.
Vaginopennous ,(wedsj -i-nopen'-us), bn. schaal-, schild
-vleugi.
Vagous, (wee'-ghus), bw. rondzwervend, dolend.
Vagrancy, (wee'-ghren-si), s. (-ies), landlooperij, v.
*...GRANT, bn., -LY, bijw. zwervend, dolend. -, m. v.
landlooper, -ster, m. v.
Vague, (weegh), bn.. *- LY, bijes. 1. onbestemd, onbepaald; 2. los, zwevend; 3. duister, ledig. *- Nzss, s. 1.
onbestemdheid; 2. ledigheid, v.
Vah, zie VA.
Vahatz, (wao'-hetz), s. (plant.) wahats-, bahaty -hout (zek.
verfhout van Madagascar), o.
Vail, (weel), s. 1. zie VEIL; 2. daling, v.; 3. (zons)ondergang, m.; nails, mv. 1. fooi, v.; 2. verval, o. emolumenten,
buitenkansjes, o. mv.
Vail, (weel), bw. 1. verlagen; 2. afnemen (den hoed); 3.
verliezen; to - one's stomach, (fig.) den moed verliezen,
- laten zakken; 4. zie VEIL, bw.
Vain,
pleasu-res, (ween), bn., * - LY, bijw. 1. ijdel, nietig; ijdele vermaken; 2. vergeefsch, nutteloos, ijdel; in
-, te vergeefs; to take the name of God in -, den naam
van God ijdellijk uitspreken; 3. - of, ingebeeld,trotsch,
ijdel, hoogmoedig (op); 4. pronklievend; - show, ijdele
pronk. *-GLORIOUS, bn., -LY, bijw. opgeblazen, pochend. -NESS, *-GLORY, s. gmv. opgeblazenheid, groot
poch± rij, v. *- NESS, s. gmv. 1. (het) ijdele.-sprekij,
ijdelheid; 2. nietigheid, leegte; 3. onjuistheid, verkeerdheid; 5. vruchteloosheid; 6. ijdelheid, v. dwaze hoogmoed, m.
Vair, (weer), s. (wap.) ijzerhoedje, klokje, o. *-, bn.
(wap.) vaar (blauw en zilver). *- Y, bn. (wap.) met vaar.
Vaivode, (wee'-wood), m. waiwode, stadhouder (in Polen en Moldavië), m.
Val, (wel), v. (werk.) Valentine (v. n.).
Valance, (wel'-uns), S. beddeval, m. -franje, v. -behangsel, o. *-, bw. met franje behangen (een bed). *- D,
('-unst), dw. bn. behangen, van behangsel voorzien.
Vale, (weel), s. vallei, v. dal, o.; - of a pump, (zeev.)
pompdaal; - of years, - of life, loop der jaren.
Valediction, (veel-dik' -sjun), s. vaarwel, afscheid, o.
laatste groet, M. *...DICTORY, (-dik' -te-ri), bn. afscheid
nemend. -, s. (-les), afscheidsrede, v.
Valencia, (we- len'-sji-e), s. 1. (aardr.) Valencia (Spanje),
o.; 2. fancy -, valencia (zek. gebloemde vestenstof).
*-N, ('- sji-un), bn. Valenciaansch.
Valenciennes, (wel-un-siens'), s. (aardr.) Valenciennes
(Frankrijk), o.; - lace, (kh.) valencienne (zek. kant), v.
Valentia, zie VALENCIA.
Valentine, (wel-en'-tajn), m. v. 1. Valentijn (m. n.); Va-
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lentina (q, n.); Saint -s day, St.-Valentijnsdag (14 Februari); 2. lief -, liefje op St.-Valentijnsdag gekozen; 3.
minnebriefje enz. van St.-Valentijnsdag.
Valeria, (we-li'-ri-e), v. Valaria (v. n.).
Valerian, (we-li'-ri-un), m. Valerianus (Rom. keizer), m.
*_, s. (plant.) valeriaan, v.
Valerius, (we-li'-ri-us), m. Valerius (m. n.).
Vales, (weelz), zie VAILS.
Valet, (wel'-et), m. 1. knecht, lakei, m.; - of the place,
huurlakei; 2. (rijsch.) spoorstok, m.
Valetta, (we-let'-e), s. La Valette (eiland Malta), o.
Valetudinarian, (wel-i-tjoe-di-neer'-i-un), bn. ziekelijk,
zwak, lijdend. *-, m. v. ziekelijk mensch, sukkelaar,
-ster, m. v. 5 ...TUDINARY, (-tjoe'-di-ne-ri), bn. sukkelend.
Valeward, (weel-oeiird), bn. dalwaarts.
Valhalla, (wel-hel'-le), s. (fab.) Walhalla, v. paleis der
zielen (van gestorven helden), o.
Valiance, (wel' funs), s. dapperheid, onversaagdheid, v.
*...ANT, (' junt), bn., -iv, bijw. 1. dapper, moedig; 2.
kloek; 3. degelijk, werkzaam. *...ANTNass, '('-jont-nes),
S. gmv. 1. zie VALIANCE; 2. kloekheid; 3. degelijkheid,
werkzaamheid; 4. voortvarendheid, v.
Valid, (wel'-id), bn., -LY, bijes. 1. (recht.) geldig; 2.
gezond, bruikbaar; 3. sterk; - argument, afdoend bewijs.
*-ATE, (' -i-dat), bw. (recht.) doen gelden, g ldig maken,
bekrachtigen, legaliseeren. 5 -ATIOL, (-dee'-sjun), s. bekrachtiging, legalisatie, v. °- ITY, ('-i -ti), -Ness, s. 1.
geldigheid; 2. kracht (van bewijsgronden); 3. waarde, v.
prijs, m.
Valinch, (wel'-intsj), s. wijnpomp, v. hevel, m.
Valise, (we-lies'), s. (ies), grootti -, vierkante mantelzak,
m. valies, o.
Vallation, (wel-lee'-sjun), s. (vest.) verschansing, v.
Vallatory, (wel' -le-te-ri), bs. omringend, omsluitend.
Valley, (wel'-i), s. 1. dal, . o. vallei; 2. dakgoot, v.
Vallum, (wel'-um), s. verschansing, v. wal, m.
Valoma, (we-lo'-ni-e), s. (plant.) Levantsche eikels, m. mv.
Valorem, (we-loo'-rim), ad -, bijw. (kh.) naar de waarde.
Valor, (wel'-ur), s. gmv. dapperheid, v. moed, m. onversaagdheid, v.
Valorous, (wel'-o-rus), bn., °- LY, bijw. 1. dapper, onversaagd; 2. ridderlijk. °- NESS, s. dapperheid. v.
Valuable, (wel'-joe-i-bl), bn. 1. kostbaar, kostelijk; 2.
waardig, goed, nuttig; 3. schatbaar, waardeerbaar. *-s,
s. mv. kostbaarheden, v. mv . 5 -NESS, s. gmv. 1. kostbaarheid; 2. waardij, v.
Valuation, (wel joe'-ee-sjun), s. 1. schatting, waardeering,
taxatie; 2.waarde,v. prijs,m.*..ATOR,(-ee'-tur),m.schatter,m.
Value, (wel' joe), s. 1. waarde, v. prijs, m. waardij, v.;
to set a - on, prijs stellen op (ook fig.), waarde hechten
aan; 2. (kh.) muntwaarde, v. koers, m. bedrag, o.; legal wettige koers (van geld); - as per invoice, factuurprijs;
- received (in goods), waarde ontvangen (in goederen);
for - received, (op wissels) waarde ontvangen; - in,
account, waarde in rekening; - when due, waarde bij
verval; - in cash, waarde in comptanten; 3. waarde, degelijkheid, v.; 4. gewicht, belang, o. beteekenis, v.; they
are of the like -, zij zijn van hetzelfde allooi. *-, bw.
- at, 1. schatten, waardeeren (op); 2. berekenen; 3. ach
to - highly, (fig.) zeer op prijs stellen;-ten,ward;
not to - in the least, goon waarde hechten aan ; to one's self on, zich beroemen op; 4. werk maken van,
achten; I don 't - it a straw, het is mij geen cent waard;
5. aanslaan, schatten op; -d police, (kh.) getaxeerde
polis; 6. gelden, opwegen; 7. - with, vergelijken, overeenbrengen (met); 8. doen gelden. °-, ow. - upon, on,
(kh.) trekken. (een wissel) op, afgeven. *-D, ('-oed), dw.
bn. geschat enz.; zie VALUE, bw. °-LESS, bn. 1. waardeloos; 2. onbeduidend, nietig. *-R, ('-ur), m. schatter,
waardeerder, m. (ook fig.). *...TNG, dw. bn. schattend
enz. -, s. (het) schatten enz.; zie VALUE, bw.
Valvate, (wel'-wet), bn. (plant.) met klapvliezen.
Valve, (welv), s. 1. (deur)vleugel, m.; 2. (stoomw.) klep, v.;
blow-, blow off-, afblaasklep; blow-through -, doorblaasklep; box -, kleppenkast; clack -, scharnierklep; conical
-, conische klop; cup -, ronde klep; cut off -, expansieklep: D -, D-schuif; delivery -, eduction -, head -, topklep; double-beat -, dubbele slagklep; forcing -, zuigklep; flap -, valkiep; leaf- , hangklep; lifting-, bucket-,
luchtpompklep; long slide -, uitgehaalde klep; overflow
-, return -, stortklep; priming -, water -, waterklep;
safety -, veiligheidsklep; escape -, shifting -, tail -,
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snuifklep; spindle -, klep met gelei-stuk; throttle -,
smoorklep; set of -s, kleppenstelsel, stel kleppen; 3.
stoomschuif, v.; box -, slide -, stoomschuifkast; equilibrium -, stoomschuif met balans; piston -, basschuif;
threeported -, bakvormige schuif; 4. ziel (eener blaas
ventiel (eener sluis), o.; 6. mosselschelp, v.;-balg),v.;5
7. (plant.) zaadbuisviiesj e; 8. (ontl.) klapvlies, o. *-Box,
S. klep-, ventielbus, v. ° -CASING, S. kleppen-, stoomschuifkast, v. *-covER, s. kleppenkastdeksel, o. *- DOOR, s,
klepdeur, V. *-FACE, S. stoomschuifspiegel, m. * - GEAR,
stoomschuifkruk, v. * -GUARD, s. aanslagstoeltje (eenei
klep), o. *- HORN, S. (muz.) klephoorn, cornet à piston,
m. *- JACKET, s. hemd eener klep, o. *- LEVER, S. hand-,
hefboom eener klep, m. *- Ron, s. ventielstang, - roede,
V. *-SPINDLE, S. stoomschuif-as, v. *- \voRKS, s. mv. klep penbeslag, o. mv.
Valved, (welv'-d), bn. met klep, met kloppen, met schuiven enz.
Valvlet, (wely'-lit), VALVULE, (wel'-wjoel), s. (ontl.) klap
*...VULAR, ('-wjoe-lur), bn. klapvliezig.
-vlies,o.
Vambrace, (wem'-brees), s. (wap.) armstuk, o.
Vamp, (wemp), s. (schoenm.) boven-, voorleder, o.
1. (schoenm.) 1. voorschoenen; 2. - of, lappen, ver
EN, ('-id), dw. bn. gelapt, versteld. *- ER,-steln.*
('-ur), m. v. lapper, versteller, -ster, m. v. *- ING, dw.
lappend,
verstellend.
bn.
Vampire, (wem'-pajr), s. vampier, bloedzuiger (ook fig.),
m. *...zs5, s. (het) bloedzuigen (ook fig.). * - LIKE, bn.
vampierachtig.
Vamplate, (wem'-plet), s. handplaat, v.
Van, (wen), s. 1. (mil. en zeev.) voorhoede, v. hoofd der
linie van bataille, o.; to keep tjee -, in de voorhoede
blijven; 2. vleugel, m.; 3. (landb. en mijnw.) wan, v.; 4.
meubelwagen; 5. grootereiswagen, (gem.)jan-pleizier,m.;
spring -, wagen op veeren. * -COURIER, m. 1. (mil.)
éclaireur; 2. voorlooper, koerier, m. °-ross, s. (vest.)
voorgracht, v. *- GUARD, S. (mil.) voorhoede, v.
Van, (won), bw. (land. en mijnw.) wannen, ziften.
Vanadate, (wen'-e-det), 5 ...DIATE, (-nee'-di-et), s. (scheik.)
vanadium-zuurzout, o. *...DIC, (-ed' -ik), -- acid, bn.
(scheik.) vanadium-zuur. 5 ...DIUM, (-nee'-di-uni), s.
(delfst.) vanadium (zek. nieuw ontdekt metaal), o.
Vandal, (wen'-del), m. v. Vandaal, m.. Vandaalsche
(vrouw). *-, m. (fig.) barbaar, woestaard, m. *- IAN,
(-dee'-li-un), *-ic, (-del'-ik), *-LIKE,bn.Vandaalsch,ruw,
woest. *- IsM, S. vandalisme, o. ruwheid, woestheid, v.
Van Diemen's land, (wen-di'-muns-lend), s. (aardr.)
Van Diemensland (Australië), o.
Vandyke, (wen-dajk'), s. 1. punt-, (hals)kraag, m.; 2.
puntpatroon, o. *- D, bn. gepunt, getand. *-BORDERS,
s. mv. punt-borduursel, o. *- BRO \VN, s. kasselsclle aarde
(soort verfstof), v. 5 -xosE, S. puntig-getande kousen, v. mv.
Vane, (ween), S. 1. windwijzer, weerhaan; 2. (zeev.) vleugel, waker (werkt.), wimpel, m.; dog -, Spaansche waker; Biglit -, vizier (van een quadraat); small --, topvleugel; 3. (stoomw.) stoomwijzer(werkt.), m. * -SPINDLP.,
s. (zeev.) vleugelspil, v. *- STOCK, s. (zeev.) waterstok,
m. * -TRUCK, S. (zeev.) kloot, m.
Vang, (weng), s. (zeev.) - of a mizzen, geerd, v. 5 -FALL,
s. geerdschinkellooper, m. * -PENDENT, s. geerdschinkel,
m. *- TACKLE, s. geerdtalie, v.
Vanglo, (wen'-ghlo), s. (plant.) Oostersche vlasdotter, m.
Vanilla, (we-nil'-le), s. (plant.) vanielje, o. * -BEANS, s. mv.
vanielj eboontj es, o.mv.*-TREE,s.vanielj estruik,-boom,m.
Vaniloquence, (ven-il'-o-kwons), s. ijdel gesnap, o. beu
-zelta,v.
Vanish, (ween'-isj), ow. 1. - away, verdwijnen; to from the eye, voor het oog verdwijnen; 2. verschieten;
the reviver had entirely -ed, - de nieuwe verf was geheel
verschoten; 3. vergaan. * - ED, dw. verdwenen.*-ING,dw.
bn. verdwijnend. -, bn. - line, gezichteinder; - point,
punt van verdwijning. *- MENT, s. (het) verdwijnen;
verdwijning, v.
Vanity, (wen'-i-ti), s. (-ies), 1. ijdelheid; nietigheid; - of
vanities, all is -, (Bijb.) ijdelheid der ijdelheden, niets
dan ijdelheid; 2. nutteloosheid, v.; 3. bedrog, o. valschheid; 4. vergeefsche poging; 5. begoocheling, v. schijn, m.;
6. onjuistheid, v.
Vannets, (wen'-its), s. mv. (wap.) holle schelpen, v. mv.
Vanquish, (wen'-kwisj), bw. 1. onverwinnen, zegevieren
over; 2. bedwingen; 3. ontzenuwen, wederleggen. * - ABLE,
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5 -ED, dw. bn. overwonnen.
*-ER, ('-sir), m. v. overwinnaar, -ares, m. v. * - ING, dw.
bn. overwinnend. -, s. (het) overwinnen.
Vansire, (wen'-sajr), s. rat van Madagascar, v. ichneumon, m.
Vant, (went), ow. zie VAUNT. *-BRACE, s. (wap.) armstuk, o.
Vantage, (wen'-tidsj), s. 1. voordeel, o.; 2. (fig.) bovenhand, v.; 3. (drukk.) smout, m. smoutwerk, o.*-GROUND,s.
(mil.) voordeelig terrein. o. 5 -POINT, s. (fig.) voordeel, o.
Vapid, (wep'-id), bn., * _ LY, bijw. 1. verschaald, bedorven; 2. (fig.) laf, zouteloos; 3. log, wezenloos. * - ITY,
(pid'-i- ti), * - NEss, s. gmv. 1. verschaaldheid; 2. (fig.)
lafheid, zouteloosheid; 3. logheid, v,
Vapor, (wee'-pur), s. 1. stoom, damp; 2. rook, In.; 3.
oprisping, v.; 4. (fig.) rook; waan, m. schim, v. spook,
0.; 5. gril, v. *-BATH, s. damp-, zweetbad, o. * -ABLE,
(-wep'-e-ri-bl), bn. verdampbaar. * -ABILITY, (-e- bil'-i-ti),
s. gmv. verdampbaarheid, v. C-ATE, (wep'-u-ret), ow. ver
5-ATION, (-ree'-sjun), s. verdamping, v. *-IZA--dampen.
TION. (-i- zee'-sjun), s. (het) doen verdampen. *-IZE,
('-e-raj z), bw. en ow. (stoomw.) uitwasemen, (doen) ver
uitgewasemd; - water,-dampen.D,('jz)wb
stoom. ...ING, dw. bn. uitwasemend. * -IFEROUS, (rif'-erus), bil. rook-, dampgevend. *--IFIC, ( -rif'-ik), bn. damp-,
stoomverwekkend. 5 -ING, dw. bn. verdampend enz.
-, S. (het) verdampen enz.; zie vAPOR, ow. en bw.
-, bn., -LY, bijw. 1. pochend, grootsprekeiod; 2. norsch,
neers;laclltig. -ous, ('-pe rus), bn. 1. dampig; vol damp,
vol rook; 2. windig, opgeblazen, (ook fig.); 3. (fig.) ijdel,
hersenschimmig. -NESS, S. dampigheid, v.
bn. zie VAPOROUS.
Vapor, (wee'-pur), ow. 1. verdampen, vervliegen; 2. ronken; 3. (fig.) zwetsen, pralen. '-; bw., - away - out,
1. doen uitdampen, in rook doen opgaan; 2. uitademen.
* -ED, ('-purd), dw. bn. verdampt enz.; zie VAPOR, ow.
en bv;. -, bn. 1. vochtig(van dalnp);2.grillig,neerslachtig.
S-ER, ('-pe-rtrc), m. v. praalhans, grootspreker, -spreekster, m. V.
Vapulation, (wep j oe-lee'-sj un), s. geeseling, v.
Vare, (weer), s. (rechters)staf, m. roede, v.
Varen, (war -ek), s. wier, zeewier, o.
Vari, (wee'-ri), s. vari (soort aap), m.
Variable, (wee'-ri-i-bl), bn. *...ABLY, bijw. 1. veranderlijk,
afwisselend, wisselvallig; 2. wankelbaar, onbestendig; expansiona, (stoomw.) verzetbare expansie-toestel. *-ABILITY, (-bil'-i-ti), *-NESs, S. 1. veranderlijkheid, wissel
wankelbaarheid, v.
-valighed;2.
Variance, (wor'-i-uns), s. 1. verandering; 2. (recht.) niet tegenspraak
overeenstemming (der feiten), v.; at-within
met; 3. wijziging (eener akte); 4. oneenigheid, onmin, v.
twist, m. geschil, o.; to be at -, oneenig zijn; to set at
-, oneenig maken.
Variant, (wee'-ri-unt), bn. veranderlijk, veranderend.
Variation, (wer-i-ee'-sjon), s. 1. verandering; 2. (zeev.)
afwijking; - of the compass, - of the needle, miswijzing
van het kompas, - van de naald; occidental -, oriental -,
noordwestering, noordoostering; 3. (muz.) variatie; 4.
(taalk.) buiging;; 4. verscheidenheid, v.
Varicella, (we-ri- cel' -e), s. (gen.) waterpok, opdrogende pokpuist, V. *...cocELo;, (weer' -i-do-siel), s. (heelk.)
onderbuiksgezwel, o. krampaderbreuk, v. GOLc: EL,
('-cul-urd), bn. veelkleurig, bont. *...cosE, (-kooz'),
...cous, ('-kus), bn. 1. (ontl.) kromaderig, met opgezette
aderen; 2. gezwollen.
Varied, (wer'-id), dw. bn. afgewisseld enz.; zie VARY.
*-, bn. verschillend, menigvuldig, afwisselend.
Variegate, (wer'-i-ghet), bw. schakeeren; de kleuren
mengelen. *-D, ('-id), dw. bn. geschakeerd. -, bn. veel
bont. *...ING, dw. bn. schakeerend. -, S. (het)-kleurig;
schakeeren.
Variety, (we-raj'- i-ti), s. (-les), 1. afwisseling; 2. veel
ras (van dieren), o.
-sortighed,v.;3
Variform, (wee'-ri-form), bn. veelvormig.
Variola, (we-raj'-o-le), s. (gen.) kinderpokken, v. mv.
*...LITE, ('-lajt), s. (delfst.) varioliet, poksteen, m. 5 ...LOID,
('-lojd), s. (gen.) waterpokken, varioloïden, v. mv.
t...LOUS, ('-lus), bn. (gen.) pokkenaardig.
Variorum, (wer-i -o'-rum), bn. zie VARIOUS.
Various, (weer'-i-us), bn., *-LY, bijw. 1. verschillend,
onderscheiden; 2. veranderlijk; 3. afwijkend, ongelijk;
4. bont, bont dooreen. * -NESS, S. zie VARIETY.
('- -
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Varix, (weer'-iks), s. (gen.) adergezwel, o.
Varlet, (wer'-lit), m. 1. (gem.) knecht; 2. kerel, schelm,
m.; the poor -, de arme drommel. *-ay, (' -li-tri), s.
gmv. gepeupel, gespuis, s.
Varnish, (wer'-nisj), s. 1. vernis, lak, o.; spirit -, vernis van wijngeest; cabinet -, schrijnwerkers-vernis; 2.
etsgrond, verniste grond, m.; 3. (potten)glazuur, ver
teer, o.; to set a - on, overteren.-glase;4.(zv)
* -MAKER,m . vernismenger, M. *- MAKING, S. vernismenging, V. 5 -SANDARACH, S . sandarak ,o. gom,v. * -SUMACH,
S. droog vernis, o. *-TREE, s. vernis-, gifboom, m.
Varnish, (wer'-nisj), bw. 1. vernissen, lakken; 2. verglazon; 3. (fig.) opsmukken; 4. bemantelen, vergoelijken;
verbloemen. 5 -ED, ('-nisjt), dw. bn. vernist enz.; zie
VARNISH, bw. * -ER, ('-ur), m. v. vernisser, l.akker,
-ster; 2. (fig.) verbloemer, -ster, m. v. 5 -ING, dw. bn.
vernissend enz. -, S. (het) vernissen enz.; zie VARNISH,
bw. --BRUSH, S. vernispenseel, o. - kwast, in.
Varro, (Ter' -o), in.. Varro (Rom. veldheer), m.
Varvacite, (waar'-we-saj t), s. (delfst.) soort mangaan
-erts,o.
Varvel, (wer'- wil), s. (jag.) herkenningsring (aan den
poot van den valk), m.
Vary, (weer' -i), s. (-ies), afwisseling, verandering, v.
en ow. 1. afwisselen, veranderen; 2. anders maken,
vervormen; 3. (muz.) varieeren; 4. afwijken. *-ING, dw.
bn. afwisselend enz.; zie VARY, bw. en ow. -, bn. onzeker, ongestadig.
Vascular, (wes'-kjoe-lur), bn. 1. (ontl. en plant.) veel
vaten -, tot de aderen behoorend.-aderig,vlt;2.o
• 5 -E5, (-lee' -ris), s. mv. bloemdragende planten, v. mv.
-ITY, (-Ier -i -ti), s. veeladerigheld, v. *...LTFEROUS, ^
(-lif'-e -rus), bn. vatig, vellig.
Vase, (wees), s. 1. vaas, V. pot; 2. (tulp)kelk, m.; 3. (bk.)
trommel (van een kapiteel), v.; 4. middenstuk (van een
kerkkroon), o. '5 -LIMP, v. vaasvornlige lamp, v.
Vassal, (wes'-ul), m. V. 1. vazal, m. v. loenman, m.; rear
-, achter-, onderleenmars; 2. onderdaan, onderhoorige; 3.
dienaar, dienares; 4. lijfeigene, m. v.; I. (fig.) werktuig,
o. slaaf, m. slavin, v.
Vassal , (was- ui), bw.onderwerpcn,dienstbaar maken (aan),
overheerschen . N-AGE, ('-e-idsj ), S. gmv. 1. leenroerig
dienstbaarheid, afhankelijkheid, v.-heid,plctg;2.
*-ED, ('-uld), dw. kin. onderworpen, dienstbaar gemaakt.
Vast, (waast), s. groote uitgestrektheid, onbegrensde
ruimte, v. *-, bn., *-LY, bijw. 1. uitgebreid; - stores,
rijke voorraad, rijke voorraadschuren; 2. ver, uitgestrekt;
3. verbazend; onmetelijk; a - deal, een groote menigte;
4. (fig.) veelomvattend; 5. zeer, bovenmate. *-A TION,
(-tee'-sjun), s. verwoesting, v. 5 ---IVirY, (-tid'- i -ti),
-ITUDE , ('-i-tjoed), *-NZss, s. 1. onmetelijke -, verre
uitgestrektheid, v. - omvang, m.; (fig.) uitgebreidheid,
v.; (het) veruitziende. 5 -Y, bn. uitgebreid.
Vastos, (sues'-tus), s. (ontl.) vastus, m. spiervat, o.
Vat, (wet), s. 1. vat, o. tobbe; 2. looikuip, v.; 3. (mijnw.)
calcineer -oven, m.; 4. (brouw.) moutkuip, v.; 5. second
-, (very.) roerkuip, v.
Vatican, (wet'-i-kun), s. Vaticaan, pauselijk paleis, o.
(fig.) pauselijke stoel, m.
Vatieide, (wet'- i-sajd), m. profetenmoorder; diehtormoordor, in. ...CINAL, (,tis' -i-nul), bn. profetisch, voorspellend.
5 ...CINATE, (tis' i-net), bw. voorspellen, profeteeren. *...cl
NATION, (-nee'sjun), s. voorspelling, profetie, v.
Vaud, (wo), s. Waadland (Zwitserland), o.
Vaudevil, (wo' -di-wil), s. 1. (Fransche) volkszang, m.; 2.
(toon.) zangstukje, o. vaudeville, m.
Vaudois, (wo-dwoa'), m. v. Waldenzer, m, Waldenzische
(vrouw).
Vault, (woolt), S. 1. gewelf, verwulfsel, o.; premed -,
uitspringend gewelf; surd ased -, surbaise -, ingebogen
gewelf; surmounted -, verhoogd gewelf; 2. boog; 3. (wijn-)
kelder; 4. (graf-)kelder, m. graf, o.; 5. sprong, zet, m.
4
e-, bw. 1. overwelven; 2. hol smeden (een hoefijzer); 3.
- with, (fig.) kronen, bekransen (met). *-, ow. 1. springen, gymnastiseeren. *-AGE, ('-idsj), s. verwulfsel, gewelf, o . 5-ED, ('-id), dw. bn. gewelfd enz.; zie VAULT,
bw. en ow. -, bw. (plant.) boogvormig. *-ER, ('-ur), m.
(kunst- )springer, gymnasticus, m. 5 -ING, dw. bn. overwelvend enz. -, bn. onmetelijk, veruitziend. -, s. 1.
(het) overwelven enz.; zie VAULT, bw. en ow.; 2. gewelf;
cross -, kruisboog, m. *-Y, bn. gewelfd.
Vaunt, (waont), s. 1. pralerij, grootspraak, v.; to make it
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one's -, zich op iets beroemen, met iets pralen; 2. zie
VAN enz. *-, ow, to - in, pralen, pochen (met); zich ver
-hefn(op).
5 -ED, ('-id), dw. bn. gepraald, gepocht.*-FR,
('-ur), m. grootspreker, pochhans, m. 5 -FUL, bn., - LY,
bijw. pochend, pralend . * -ING, dw. bn., -LY, bijw.
pralend, pochend . -, --LAY, ('-lee), s. (jag.) wisselplaats der honden, v. 5- COURIER, s. voorbode, voor
-loper,m.
Vauquelinite, (wook'-lin-ajt), s. (scheik.) koper- en lood
-kleur,v.
Vauxhall, (wooks'-haol), s. vauxhall (een uitspanningsplaats inz. te Londen), m.
Vavassor, (wev'-e-sur), m. achterleenman (van een baron), m. *-Y, s. achterleen, o.
Vaward, (wee'-oeurd), s. (Shak.) voorste deel, o.
Veal, (wiel), s. kalfsvleesch, o. 5 -BROTH, s. kalfsbouillon,
M. -soep, V. *-CUTLET, 5 -STAKE, s. kalfscotelet, -kar
5 -rIE, s. kalfspastei, v. ° -s, s. mv. kalfslebren-bonade,v.
banden, M. mv . * -TEA, s. aftreksel van kalfsvleesch, o.
Veek., (wek), v. oude vrouw, v.
Veetarious,(wek-tee'-ri us),bn.tot het vervoer behoorend.
Vestion, (wek' -sjun), *...TITATION, (-ti-tee'-sjun), s. vervoer, o.
Vectis, (wok'-tis), s. hevel, m..
Vector, (wek' -tur), s. (steer.) radius -, 1. straal van de
zon op een planeet; 2. (meetk.) verbindingslijn van een
punt eener k "omme met een gegeven punt in een gebogen vlak.
Vecture, (wek' -tjoer), s. vervoer per as, o.
Veda, (wie' -dee), VEDAM, (wi' -dem), s. heilig boek (der
%tindoes), o.
Vedet, (wi -dot'), s. ruiterwacht, schildwacht te paard, v.
Veer, (wier), s. (zeev.) afvalling, v. *--, ow. (zeev.) 1.
uitschieten, draaien (van den wind); the wind -s aft,
de wind komt van achteren; 2. bijvieren, slippen; 3.
draaien, wenden; 4. afhouden; to - and haul, met
rukken halen; - no mere! val niet af! °-, b w. (zoev.)
uitsteken (den kabel enz.); - away! out! ketting steken!
- no mere! val niet af! *-ABLE, ('-i-hi), bn. veranderlijk (van den wind). 5 -ED, dw. bn. (zeev.) uitgeschoten
enz.; zie vEER, ow. en bw. 5 -ING, dw. bn., --LY, bijw.
uitschietend enz. --, bn. en bijw. veranderlijk, onbestendig. -, s. 1. (het) uitschieten enz.; zie VEER, ow. en
bw. ; 2. onbestendigheid, v.
Vegetable, (wedj'- i -ti-bl), s. 1. plant; 2. groente, v.
1. groeiend, tot de planten behoorend; 2. plantachtig,
plantaardig; - acid, (scheik.) plantenzuur; houtazijn; -

plantaardige lichamen; -- dish, tafelkomfoor (voor
groenten); (fig.) moesgroente; - gold, plantengoud; -juice,
plantensap; - kingdoen, plantenrijk; - physiology, planten- natuurleer, plantenkunde; ,4werican - powder, soort
surrogaat voor koffie, suikerij-koffie; - stores, planten -,
groentenvoorraad; - world, plantenwereld, flora. *...TAIOILITY, ( -te-bil' - i -ti), s. gmv. 1. plantenleven, o.; 2. groei
*...TAL, (' -i-tul), s. plant, v. -, bn. groei -kra-cht,v.
krachtig. *...TARIAN, m. die uitsluitend van plantaardig
voedsel leeft. *...TATS, (' -i -tot), o w. 1. groeien, kiemen; 2.
(fig.) als plant leven, een plantenleven leiden. -D,
('-id), gegroeid enz. ...ING, dw. bn. groeiend enz. -,
s. 1. (het) groeien . 2. wasdom, m.; 3. plantenleven
(ook fig.), o.; 4. plantenwereld, v.; 5. (sclieik.) - of
salts, kristallisatie der zouten; zoutwording, v. *...TATIVE, ('- i. - te -tiv), bn. 1. groeizaam, wassend; 2. kleinood.
-NESS, s. gmv. groeizaamheid, groeikracht, v.
Vegete, (wi -dsjiet'), bn. 1. krachtig; 2. werkzaam. *...TIVE,
(wedsj'- i -tiv), bn. (w. g.) groeikrachtig.
Vegeto-animal, (wedsj'- i -to-an' -i-mul), bn. plant- dierlijk.
bodies,

Vegeto-mineral, bn. plant-delfstoffelij k.
Vegetous, (wedsj'- i -tus), bn. krachtig, levendig.
Vehemence, (wi' -hi- mens), 5 ...MENCY, S. gmv. 1. hevigheid, onstuimigheid, v.; 2. geweld, o. "- ...MMENT, bn., -LY,
bij w. 1. hevig, onstuimig; 3. geweldig, vurig.
Vehicle, (wi' -hi -kl), s. 1. voertuig, o. wagen, m.; . 2. (fig.)
middel, o. aanleiding, v. werktuig, o. *-, bw. overvoeren (per as). 5 -D, ('-kuld), dw. bn. overgevoerd,
gereden (naar). 5 ... CULAR, (-hik'-joe-lur), bn. tot een voertuig behoorend.
Vehme, (wiem),*-couRT, s.veemgeriebt (oudt. in Duitschland), o.*... MIC, ('-mik), bn. tot het veemgericht behoorend.
Veil, (weel), s. 1. sluier, m.; to take the -, den sluier
aannemen, non worden; 2. omhulsel, o.; 3. vermomming.
v.; 4. (fig.) dekmantel, m. bedekking, v.; 5. (plant.) muts,
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kuif, v. *-, bw. 1. omsluieren; 2. bedekken, omhullen;
3. (fig.) bemantelen, bedekken, verbergen; 4. omschaduwen. *- ED, dw. bn. omsluierd enz.; zie VEIL. *-LESS,
bn. zonder sluier, ongesluierd.
Vein, (ween), s. 1. (ontl.) ader, bloedader, v.; varicose -,
adergezwel, o.; - without a pair, ongepaarde ader; 2. ader
(in steen, hout enz.); 3. holte, v.; 4. (mijn)ader; plat -,
platte ader; cross -, crossing -, kruisader; rake -, recht
ader; -s of water, water- aderen (in de aarde);-standige
5. (fig.) gave, v. aanleg, m. karakter, o. luim, v.; the
giving -, luim van vrijgevigheid, - van mildheid; 6. (plant.)
rib, v. *- LEss, bn. zonder aderen, aderloos. *-STONE,
s. wijnsteen, m. bergstof, v.
Vein, (ween), bw. aderen, marmeren. * - ED, (weend), dw.
bn. 1. geaderd; 2. (plant.) geribd. *-ING, dw. bn. aderend. *- Y, bn. geaderd, met aderen, vol aderen; the artery, (ontl.) longslagader.
Veletine,(wel' -i-tajn),s. (kh.) veletien (fijne zijden stof),v.
Veliferous, (wi-lif'-e-rus), bn. (zeev.) zeilvoerend. *...FIc,
(-lif'-ik), bn. door zeilen volbracht.
Velitation, (wel-i-tee'-sjun), s. twist, m. krakeel, o.
Velites, (wil-ites), s. mv. velieten, lichte troepen (bij
de Romoinen), m. mv.
Velivolant, (wi-liv'-o-lunt), bn. (zeev.) met volle zeilen.
Veil, (wel), s. zijgbak, lebbezak, m. f-, bw. (landbr) ontginnen, omploegen (voor de eerste maal).
Velleity, (wel-li'-i-ti), s. gril, v. zwakke wil, m. luim, v.
Vellet, (wel'-lit). s. zie VELYET.
Vellicate (wel'-li-ket), bw. 1. trekken, rukken; 2. (fig.)
prikkelen. *- D, ('-lid), dw. bn. 1. gerukt; 2. geprikkeld.
*...ING, dw. bn. 1. rukkend; 2. (fig.) prikkelend. *...I0N,
(-kee'-sjun), s. 1. trekking; 2. (fig.) prikkeling, V. *...IVE,
('-tiv), bn. trekkend.
Vellon, (wel'-un), s. vellon (Spaansche koperen muntvoet), o.
Vellum, (wel'-um), S. 1. velijn; 2. fijnst perkament, o.
* -LACE, S. (kh.) Zwitsersche kant, guipure, v.*- PAPER,
*-POST, s. velijn -papier, o. *- Y, bn. velijnachtig.
Veloce, (wi-lo'-sje), bn. (muz.) snel.
Velocipede, (wi-los'-i-pad), s. voetwagen, wieler, m. (wagentje op een,twee of drie wielen, dat door den voet des berijders wordt bewogen). *...LOCITY, (- los'-i-ti), s. gmv. 1.
vlugheid, snelheid; initial -, aanvankelijke snelheid;
terminal -, eind-snelheid (van den kogel), v.; effects
of windage on the -, (nat.) uitwerkselen van de speel
snelheid; 2. (stoomv.) vaart, v.
-ruimteopd
Velum, (wi'-lum), s. (ontl.) omhulsel ; vlies, o.
Velours, (wi'-loers), s. (hoed.) fluweelborstel, m.
Velt, (welt), s. pels, m, pelsvoering, v.
Velure, (wel' joer), s. (w. g.) fluweel, o.
Velveret,(wel'- wi-ret), s. ongekeperde Manchester(stof),o.
Velvet, (wel'-wit), s. 1. fluweel, o.; plain -, effen fluweel;
figured -, ribbed -, shot -, gebloemd -, geribd -, geglansd
fluweel; terry -, nopj esfluweel, velours épinglé; woollen
-, fulp, trijp; to be upon -, (spr.) binnen zijn (bij het
spel); 2. (plant.) lischbloem, v. f -, bn. 1. fluweelen; 2.
fluweelzacht. *-BLACK, s. beenzwart, 0. *-DAMASK, S.
(kh.) damast-fluweel, 0. *-DOwN, s, fluweeldons, o.
*-DUCK, S. meereend, v. * -FLOWER, S. fluweelbloem,
amarant, v. * - LACE, s. fluweel-kant, V. *-LEAF, S.
wilde wijngaard, m. *- LIKE, bn. fluweelachtig, -zacht;
als fluweel. *-MAKER, m. fluweelfabrikant, -wever, m.
* -MEMBRANE, S. (ontl.) fluweel-(darm)vlies, o. *-PAINTING, S. (het) fluweelschilderen. * -PAVED, bn. (dichtk.)
met fluweel bevloerd. *- ROSE, s. fluweelroos, v. *-RUNNER, S. (soort) wachtolkoning (vogel), m. *- STAMPER, B.
fluweeltoot (een kegelschelp), v.
Velvet, (wel'-wit), bw. 1. fluweel schilderen, velouteeren;
2. fluweel weven. C-ED, ('-id), dw. bn. 1. (schild.) geve
fluweel gemaakt. *- EEN, ('-ien), s. (kh.)-louterd;2.
katoenfluweel, fulp, o. *- ING, dw. bn. 1. fluweel schilderend; 2. - wevend. -, s. 1. (het) fluweel schilderen;
2. - weven; 3. ruigte van fluweel, v.-Y, bn. fluweelachtig.
Venal, (wi'-nul), bn. 1. omkoopbaar, veil; 2. (fig.) gemeen,
geldzuchtig; 3. (ontl.) tot de bloedaderen behoorend,
ader...; - blood, aderlijk bloed. *-ITY, (-nel'-i-ti), s. gmv.
omkoopbaarheid, veilheid, v.
Venary, (wen'-e-ri), * ... ATIC, (-et'-ik), -AL, ('-ul), bn. 1.
tot de jacht behoorend, jacht ...;-pleasure,jachtvermaak;
2. jagerachtig, op jagerswijze toegerust. *...ATION, ('eesjun), s. 1. groote jacht, v.; 2. (het) jagen. *...ATORIAL,
(- e-to'-ri-ul), bn. de jacht betreffend.
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VEN.
Vend, (vend), bw. uitverkoopen, uitventen. *--ED, (-' id),
dw. bn. uitgevent. * - EE, (- ie'), m. v. (recht.) kooper,
-ster, m.v. -, s. (aardr.) (de) Vendée (Frankrijk), v. *- ER,
(-'ur), m. v. verkooper, uitventer, -ster, m. v. * - IBLE,
(- 'i-hl), bn., * - IBLY, bijw. verkoopbaar. -, s. koopwaar,v.
* -IBILITY, (-1-bii-'1-ti), *- IBLENESS, S. gmv. verkoop
5 -ING, dw. bn. uitventend. -, s. (het) uit -barheid,v.
* -ITATION, (- i-tee'-sjun), s. pralerij, pocherij, V.-vent.
*-ITION, ( - i'-sj un), S. 1. verkoop, m.; 2. verkooping, veiling, v. *- OR, (-' ur), m. v. verkooper, -ster, m. v.
Vendue, (wen-djoe'), s. verkooping, veiling, v. * -MASTER,
m. vendumeester, afslager, m. *- STORE, s. verkoop -,
venduhuis, o.
Veneer, (wi'-nier), s. op-, inleghout, -plaatje, o. *-, bw.
in-, op-, (beleggen met fijn hout). *- ED, (-nierd), dw. bn.
in-, opgelegd, belegd. * - ING, dw. bn. in-, opleggend.
-, s. 1. (het) in-, opleggen; 2. in-, opgelegd werk, oplegsel, o. -SAW, -WEB, s. (schrijnw.) fijne zaag, v.
Venefice, (wen'-i-fis), s. vergiftiging, v. *...FICI aL (- fisj'ul), °...FICIOUS, (fisj'-us), bn., -Lr, bijw. 1. vergiftigend;
2. betooverend; 3. door vergift; 4. door tooverij.
Venemous, (wen'-i-mus), bn. zie VENOMOUS.
Venenate, (wen'-i-net), bw. vergiftigen. *...ION, (nee'sjun), s. vergiftiging, v.
Venene, (wi-Wino'), *...ENOSE, (wen'-i-nous), bn. vergif
-tigd,
venijnig.
Venerable, (wen'-i-ri-bl), bn., *...BLY, bijw. eerbiedwaard, eerwaard. *...BILITY, (-bil'-i-ti), 5 -NESS, s.
gmv. eerbiedwaardigheid, v.
Venerate, (wen'-i-ret), bw. vereeren, eeren. *- D, ('-id),
dw. bn. vereerd. *..awG, dw. bn. vereerend. *...ION,
(ur-ee'-sjun), s. vereering, v. *...oR, (- e-tur), m. v. ver
vereerster, v.
-erd,m.
Venereal, (wi-ni'-ri-ul), *...AN, (-un), bn. 1. (gen.) venerisch; 2. zinnelijk, wulpsch; 3. anti-venerisch, de venusziekte bestrijdend; 4. (scheik.) koperhoudend; - distemper,
venusziekte; - pleasure, vleeschelijke lust, wulpschheid.
*. Ess, s. wellust, m. geilheid, v.
Venerous, (wen'-e -rus), bn. wulpsch, ;ail.
Venery, (wen'-e-ri), s. gmv. 1. vleeschelijke bijwoning, v.;
2. jacht, v. (het) jagen.
Venesection, (wen-i-sek'-sjun), s. aderopening, aderlating, v.
Venetian, (wi-nisj'-un), bn. Venetiaansch; - blinds, jalousieën. zonneblinden; - bolts, spanjoletten; -sports,
Venetiaansche zeil- en roeiwedstrijden; -glass,gebogen
glas. -, m. V. Venetiaan, m. Venetiaansche (vrouw).
Venew, (wen- 'joe), VENEY, (wen' -i), s. (schermk.) uitval,
stoor; 2. (fig.) geestige zet, m.
Venge, (wendsj), bn. 1. wreken; 2. kastijden. E-ABLE,
('-ibl), bn. wraakzuchtig.
Vengeance, (wen'-djuns), v. gmv. wraak, v.; to take of o.',e, zich wreken op; to cry for -, om wraak schreeuwen; with a -, met alle geweld, uit alle macht,erg;(spott.)
fraai, mooi; they are playing the very - with me, zij
hebben mij mooi beet, de duivel speelt er mee; what a -!
voor den drommel ! alle duivelsch ! * -PROOF, S. voor
(tegen) wraak beschermd, - gedekt.
Vengeful, (wendsj'-foel), bn., 5 -LY, bijw. 1. wraakzuchtig, wraakgierig; 2. wrekend. *...MENT, s. (w. g.) 1. wraak
-oefnig;2.
straf, kastijding, v.
Venger, (wendsj'-ur), m. v. wreker, m. wreekster, v.
Veni, Vidi, Vici, (wi'-naj-waj'-daj-vaj'-saj), ik kwam,
zag, overwon (woorden van Julius Cesar).
Veniable, (wi'-ni-i.-bl), VENIAL, (wi-ni-ui), bn., * ... BLY,
bijw. 1. vergeeflijk, verschoonbaar; 2. wettig veroorloofd. *- NESS, s. vergeeflijkheid; 2. wettigheid, v.
Venice, (wen'-is), s. (aardr.) Venetië, o. * -GLASS, S. 1.
spiegel, m.; 2. drinkschaal (van gebogen glas), V. *-MAL
s. (plant.) witte maluwe, v. 5 -SU3IACH, s. sumak--LOW,
plant, V. * -TURPENTINE, s. lorkeboomhars, v. 0.
Venire, (wi- najr'), *-FACIAS, (-fee'-si-es), s. (recht) bevel
van samenroeping, - van verschijning, o.
Venison, (wen'-i-zun), s. 1. groot wild, wildbraad, o.; a
haunch of -, een zijde wildbraad; a neck of -, een
halsstuk (van groot wild); 2. hertevleesch, o. *- PASTY,
S. wildbraad-pastei, v.
Venom, (wen'-um), s. 1. venijn, vergif (ook fig.), o.; 2.
wrok, haat, m. boosheid, v. *-MOUTHED, bn. met een
lastertong. *-TOOTH, S. (fig.) giftand, m.
Venom, (wen'-um), bw. vergiftigen. *-FD, ('.numd), dw.
bn. vergiftigd. *-oUS, ('-e -mus), bn., -LY, bw. 1. venij-
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nig (ook fig.); 2. boosaardig, lasterlijk. -NESS, S. 1. (het)
venijnige, venijnigheid (ook fig.); 2. boosaardigheid, v.
Venous, (wi' -nus), bn. 1. aderlijk; 2. (plant.) geaderd.
Vent, (went), s. 1. opening, v. uitgang, m.; 2. (het)
openen; 3. (mil.) zundgat, o.; to drill the -, het zundgat
boren; enlargement of the -, verwijding van het zundgat;
to prick (clear) the-, het zundgat ruimen; 4. (gem.) zitgat,
o.; 5. (fig.) vrije loop, m. lucht, v.; to give - to, lucht
geven aan; 6. uitspraak (van woorden enz.) ; uiting, v.;
7. verkoop, m. debiet, o.; 8. openbaring, kennisgeving,
v.; 9. onderwerp, o. stof (van gesprek), v. 5 -APRON, s.
(mil.) platlood, o. *- ASTRAGAL, S. (zeev.) kamerband, m.
*-BUT, s. ruimnaald, v. *- BUSH, S. zundgatbus, v.
* -FIELD, S. zundgatveld, o. *- HOLE, S. luchtgat, o.
* -PASSAGE, S. laadgat, o. * _ PEG, S. zwikje, o.
* -PICKER, s. ruimnaald, v. * - PLUG, S. duimeling, m.
* -PRICKER, s. laadpriem, v. *- PUNcFJ, S. ruimnaald
met hamer, v. *- sPiKF, S. vernagelpen, v.
V ent, (went), bw. 1. luchten, lucht -, doorgang geven
aan (ook fig.); to - one's self, zich uiten; 2. uitspreken,
voortbrengen; 3. Zie VEND; 4. (mil.) verbussen, een nieuw
zundgat inbrengen. *-, ow. snuiven. *_AGE, ('-idsj), s.
opening, v. gat, o. 0- AIL, ('-el), *- AL, ('ul,), s. vizier,
0. mondopening, V. -ANNA, (-ten -ne), s. venster, o.
*_ED, ('-id), dw. bn. gelucht enz.; zie VENT, bw. *- ER,
('-ur), m. V. openbaarder, m. openbaarster, v. -, s. 1.
(ontl.) onderbuik, m.; 2. (recht.) bed, o.; by pne -, van
éénen bedde; brother by the same -, moederlijke broeder;
3. maag (van een herkauwend dier), v.
Ventiduct, (wen'-ti-dukt), s. 1. luchtgat, o. - geleider, m.
Ventilate, (wen'-ti-let), bw. 1. luchten, lucht aanbrengen,
laten doorwaaien; 2. zie FAN; 3. (landb.) wannen.
('-tid), dw. bn. gelucht enz.; zie VENTILATE. *...ING, dw.
bn. luchtend enz. -, s. (het) luchten. - STONE, S.
luchtoven, m. *...ION, (-lee'sjun), s. luchting, ventilatie,
V. *...oR, ('-ti-lee-tur), m. luchtververscher, ventilator,
(werkt.), m. windroos, v. -rad, o.
Venting, (went'-ing), dw. bn. luchtend enz. *-, s. (het)
luchten enz.; zie VENT, bw.
Ventlet, (went'-lit), s. stuit (van een vogel), m.
Ventose, (wen-toos'), s. Windmaand, Ventose (6e maand
van den Fransch-republikeinschen kalender, 19 Februari
tot 21 Maart), v. *-, bn. 1. windig; 2. blazend; 3. (fig.)
opgeblazen. *...OSITY, (- tos' - i -ti), S. gmv. 1. winderigheid,
v.; 2. winden, m. mv. oprispingen, v. mv.
Ventral, (won -trui), bn. tot den buik behoorend; fins, buikvinnen. *...TCLE, S. ('- tri-kul), S. (ontl.) 1. maag;
2. (hart)kamer; (hersen)holte, v. *...ICOSE, ('- tri - koos),
*...Icons, ('- tri-kus), bn. buikig. *...ICULAR, (- trik' joe
joe-lus), bn. op--lur),bn.ikachtg*Isou,(-rik'
gezwollen, uitgezet, buikig. *...ILOQUIST, ('- tril -o-kwist),
m. buikspreker,m. *...ILOQUY,S. buikspraak,buiksprekerij,
V. *...ILOQUTZE, ('-kwajz), ow. buikspreken. *...ILOQuous,
(- tril' -o-kwus), bn. buiksprekend.
Venture, (ven' -tjoer), s. 1. toeval, o. kans, v. gevaar, o.
risico, v.; at a -, for a -, op goed geluk; 2. (zeev.)
speculatie, v. avontuur, o.; private -, uitzending voor
eigen rekening. *-, ow. 1. - to, wagen, durven; 2.
- at, on, upon, zich wagen, ondernemen, besluiten tot;
to - abroad, out, up, down, zich naar buiten -, zich naar
boven -, zich naar beneden wagen. *-, bw. wagen, in de
waagschaal zetten; nothing -, nothing have, (spr.) die
niet waagt die niet wint. *- D. dw. bn. gewaagd. *- ER,
('-ur), m. v. waaghals, avonturier, -ster, m. v. *- somE,
('-sum), bn., -LY, bijw. 1.. stout, ondernemend; 2. gewaagd, *...ING, dw. bn. wagend enz. -, s. (het) wagen
enz.; Zie VENTURE, ow. en bw. *...ous, ('-tjoe -rus), bn.,
-LY, bijw. 1. gewaagd; 2. stout, vermetel; 3. achteloos,
onverschillig. -NESS, S. 1. (het) gewaagde; stoutheid,

vermetelheid, v.

vrouwenhaar, o. *-'s
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klokbloem, v.
*_) S NAVELWORT, S. 1. (plant.) venus -navel; 2. hondstong,
LOOKING GLASS, S.

v. *---'s PRIDE, s. oorlepelkruid,,, o. *-'s SHELL, S.
venusschelp, v.
Venust, (wi -nust'), bn. schoon, fraai.
Veracious, (wi- ree' -sjus), bn., * - LY, bijw. 1. waarheid
echt, waarachtig. *...ACITY, (wi -res'- i -ti), s.-lievnd;2.
gmv. 1. waarheidsliefde; 2. echtheid, waarachtigheid, v.
Veranda, (wi - ren' -de), s. veranda, waranda, (open en bedekte gang voor of aan een huis), v.
Veratria, (wi-ree'-tri -e), VERATRINE, (wi -re'- trien), s.
veratrine (een alcaloïd), v. nieswortel-, loogzout, o.
Veratrum, (wi-ree' -trum), s. (plant.) nieskruid, o.
Verb, (wurb), s. 1. (taalk.) werkwoord; 2. (godg.)
woord, o. *- AI., ('-ul), bn., k -ALLY, ('-eli), 1. mondeling;
- acceptance, mondelinge aanneming; - agreement, contract, mondelinge overeenkomst ; - process, proces
- reward, een dank zonder meer; 2. woordelijk,-verbal;
met -, in woorden; 3. letterlijk; 4. van een werkwoord afgeleid; 5. woordenziftend,haarkloovend. *-ALITY,(- bel' - i -ti),
S. gmv. 1. letterlijke beteekenis; dead -, doode letter; 2.
woordenrijkheid, v. vloed van woorde n , m. *- ALISDd,
(-'e-lism), s. mondelinge uitdrukking, v.
Verbalize, (wurb-'e-lajz), bw. tot een werkwoord maken.
Verbally, (wurbel -ie), bijw. 1. mondeling; 2. woordelijk.
Verbatim, (wurb-ee'-tim), bijw. woordelijk; letterlijk.
Verbena, (wur- bi'-ne), s. (plant.) ijzerkruid, o.
Verbenate, (wur' -bi -net), bw. suet ijzerkruid bestrooien.
Verberate, (wur- bi' -ret), bw. (w. g.) slap n, kloppen.
*...ION, (-ree'sjun), S. 1. klopping; 2. trilling in de lucht,
v.; 3. (het) uitspringen.
Verbiage, (wurb' -i- idsj), s. zie VERBOSITY.
Verbose, (wur-boos'), bn., * - LY, bijw. woordenrijk, gezwollen. *- NESS, *...ITY, (bos' - i -ti), s. gmv. woordenvloed, m. wijdloopigheid, gezwollenheid (van stijl), v.
Verdancy, (wur'-den -si), s. (het) groen. *...r)ANT, (- 'dunt),
bn. 1. groen, groenend; the - glades, de groene valleien;
2. bloeiend.
Verdantique, (wurd-en-tiek'), s. 1. (zek.) groen marmer,
o.; 2. groene korst (op oude penningen), v.
Verdea, (wur-die'), s. Toscaansche wijn, m.
Verder, (wur' -dur), s. melkpunch, v.
Verderer, Verderor, (wur'-di-rur), m. houtvester, m.
Verdict, (wur- dikt), s. 1. uitspraak der gezworenen, v.
verdict, vonnis, o.; 2. bevinding, beslissing, v.
Verdigris, (wur'-di-ghris), s. koperroest,m. kopergroen, o.
Verditer, (wur'-di-tur), s. (very.) aardgroen, o. *...DITURE,
(-'di-tjoer), s. (very.) het bleekste groen.
Verdoy, (wur'-doj), dw. (wap.) bebloemd (van. schildran-

den).
Verdure, (wur'-djoer), s. 1. groen, o.; 2. groene kleur, v.;
verdures, moestuinen, m. mv. *-D, ('djurd), bn. begraasd,
begroeid. *-R, ('-dje-rur), zie VERDERER. *...OUS, ('- djerus), bn. groenend, met planten bekleed.
Verecund, (wer'- i -kund), *-IOUs, (- kun' -di-us), bn.
(w. g.) beschroomd, beschaamd, zedig. 5 --ITY, ('- i -ti), S.
gmv. beschaamdheid, bedeesdheid, v.
Verge, (wurdsj), s. 1. roede, v. staf, m.; tenant by the -,
leenman die met den leenstaf in de hand den eed moest
afleggen; 2. werkkring, m. ressort, o.; 3. grens, v. zoom,
rand, m. uiterste, o.; 4. kim; 5. (fig.) punt,v. rand, m.; driven
to the very - of absurdity, tot de uiterste grens der
ongerijmdheid gedreven; 6. (uurw.) spil, v.; 7. (tuin.)
gras -, zodenrand, m. * -TOOL, S. randenmaker (werkt.), m.
Verge, (wurdsj), ow. 1. - to, grenzen, raken (aan); 2.
overhellen (tot); 3. naderen; to - into womanhood, den
huwbaren staat (eener vrouw) nabij zijn. *- R, ('- ur), m.
1. stafdrager; 2. deurwaarder met de roede; 3. rand
(van een bosch), m. *...ING, dw. bn. grenzend (aan),

rakend.

Venturine, (wen'-tjoe-rien), s. 1. fijn gouddraad (tot Veridical, (wi- rid' -i-kul), bn. waarheidlievend.
borduren), o.; 2. strooi -, poedergoud, o. * - STOFTE, B. Veriest, (we-nest), bn. overtr. tr., het meest ware; zie
VERY, bn.
goudsteen, m.
Venue, (wen' -joe), s. 1. (recht.) buurt, wijk, v.; 2. (jag.) Verifiable, (we-ri-faj'- i -bl), bn. 1. bevestigbaar; 2. vatbaar
voor onderzoek. *...FICATION, (-fi-kee'-sjun), s. 1. bevesstoot, uitval, m.
tiging, bekrachtiging, v.; 2. bewijs; 3. onderzoek, o.
Venulite, (wen'joe-lait), s. versteende venusschelp, v.
* ...FIED, dw. bn. bevestigd enz.; zie VERIFY. *...FIER,
Venus, (wi' -nus), v. 1. (fab.) Venus (godin der schoon('-faj-ur), m. v. bevestiger, bekrachtiger, -ster; 2. onder
heid); 2. Venus, avondster, v.; 3. (scheik.) koper, o.
*_ , s BASIN, S. (plant.) venusnavel, v. * - ' S BUGLE, S. slak
-ster, m. v. *...FY, ('-faj), bw. 1. bevestigen, be--zoekr,
krachtigen, constateeren; 2. onderzoeken (geloofsbrieven
van Farao. *--'s COMB, s. (plant.) naaldkervel, v. *-'s
enz.). -ING, dw. bn. 1. bevestigend; 2. onderzoekend.
FLY-TRAP, S. (plant.) vliegenvanger,m. * -' S GOLDEN LOCKS,
-, S. 1. (het) bevestigen; 2. (het) onderzoeken.
s. mv. (plant.) gulden haarmos, o. * -' S HAIR, s. (plant.)
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VER.

VER.

*...ITY, S. (-les), 1. beweegbaarheid; 2. behendigheid; 3.
veelzijdigheid; 4. ervarenheid, routine; 5. wankelbaar heid, veranderlijkheid, v.
Verisimilar, (we-ri-sim' -i-lur), *...SIMILOUS, bn. waarschijnlijk. *...SIMILITUDE, *...SIMILITY, S. waarschijnlijk- Verse, (wurs), s. 1. vers, gedicht, o.; heroic -, heldendicht; 2. dichtstuk, o. verzen, o. mv.; to put (turn)
heid, v.
into -, in verzen brengen; a copy of -s, een gedicht;
Veritable, (wur'-i-ti-bl), *...ABLY, bijw. (w. g.) waar,
echt, degelijk.
to write - on, een gedicht maken op; 3. couplet, o.;
4. (B(b.) vers, o. tekst, m. * -HONORING, ba. der dichtVerity, (wer'-i-ti), s. (-les), 1. waarheid; 2. waarachtigkunst tot eere strekkend. * -MAKER, *-MAN, *-MoNheid, v.
GEB, m. verzenmaker, -smeder,, rijmelaar, m.
Verjuice, (wur'-djoes), s. onrijp vruchtensap, druivenVerse, (wurs), bw. 1. in verzen brengen, berijmen; 2.
sap (op spijzen), o.
verzen opzeggen. *-D, (warst), bn. - in, 1. bedreven;
Vermeil, (wur'-mel), zie VERMILION.
bekwaam (in); 2. dwars; - sine of an arc, dwarssinus van
Vermeologist, (wur-mi-ol'-o-djist), m. wormenbeschrijver, -kenner, m. *...OLOGY, (-ol'-o-dgi), S. gmv. wormeneen boog. *-R, (-'ur), m. verzenmaker, versificateur, m.
beschrijving, -kunde, v.
Versiele, (wurs'-i-kl), s. 1. versje; 2. rijmpje, o.
Vermes, (wur'-mis), s. mv. wormen, m. mv.
Versicolor, (wurs' -i-kul-ur), •-ED, ('-urd), bn. veelkleurig, geschakeerd.
Vermicelli, (wur-mi'-sol'-li), s. mv. draaddeeg, o. vermicelli, v. mv. ° ...ccous, ('misj'-us), bn. vol -, met warmen. Versicular, (wur-sik'-joe-lur), bn. 1. tot verzen -, tot de
5 ...CULAR, (-mik'-j oo-lur), bn. 1. wormachtig; 2. wormen...;
dichtkunst behoorend; 2. in verzen, berijmd.
- work, netwerk, versiering. °...CULATE, (mik' joe -let), Versification, (wur-si-fi-kee'-sjun), S. 1. berijming,
bw.l.worm- ,draadvormig beslaan, - inleggen;2. in mozaiek
v.; 2. verzonbouw, m. versificatie, v. *...c5TOR, (-'keetur), m. verzenmaker, dichter, m. *...cATRIx, (-kee'-triks),
bewerken. =D, ('-id), dw. bn. ingelegd, mozaiek. °...cuv. verzenmaakster, dichteres, v.
LATING, dw. bn. inleggend, mozaiek bewerkend. *...cuLATION, (-lee'-sjun), s. ingelegd -, mozaiek werk, o.
Versified, (wurs'-i-fajd), dw. bn. berijmd enz.; zie versIFY. 0 ...FIEa, ('-faj-ur), m. 1. berijmer; 2. verzenmaker, m.
Vermicule, (wurm'-i-kjoel), s. wormpje, o. *...CULOSE,
(-mik" joe- loos), 0 ...cULOUS, (-mik'-joe-lus), bn. 1. vol Versify, (wars'-i-faj), bw. berijmen, in verzen brengen.
wormpjes; 2. wormvormig.
*_, ow. dichten, verzen maken. * -ING, dw. bn. berijmend. enz. -, s. (het) berijmen enz.; zie vEasior.
Vermiform, (wurm'-i- form), be. wormvormig. »...FUGAL,
(-if'joe-ghil), bn. (gen.) wormwerend, -doodend. ...FUGE, Version, (wur-sjun.), s. 1. vertaling; 2. omzetting; 3. afwijking, v.; 4. verhaal, o. -1ST, m. 1. vertaler; 2. om('-mi-fjoedsj), s. (gen.) wormmiddel, o.; zie vEuniLiorv, s.
Vermil, (wur'-mil), s. hoogrood, o. °-, bn. -- fresh- zetter, ni.
flees, hoogroode gelaatskleur.
Verst, (wurst), e. werst, v. (Russ. mijl _ 2/3 Eng. mijl
Vermilion, (wur'-mil -jun), s. 1. konzenielje (wormpje);
- 12 minuten gaans enz.).
2. (very.) menie, v.; 3. scharlaken, karmozijn, vermiljoen, : Versus, (wei'-zus), bw. (recht.) tegen, contra.
0. *-, bw. (very.) 1. meniën; 2. rood verven. -ED, ' Versute, (war- zoet'), bn. slim. arglistig.
('-jund), dw. bn. 1. gemenied; 2. rood geverfd.
'. Vert, (wort), s. 1. (wap.) groen; 2. (recht.) bosch, geboomte,
Vermin, (wur'-min), s. 1. kruipend gedierte, o. luizen, i o.; over -, hoogstammig hout; nether -, kreupelbosch;
V . mv. wormen, m. mv.; 2. (fig.) gebroed, gespuis, o.; 1, special -, boomen wier vruchten tot voedsel van het
- hunting, (jag.) jacht op klein wild, wezeljacht, v. i wild zijn bestemd.
-ATE, ('-mi-net), ow. 1. wriemelen; 2. voorttelen (van y Verteber, Vertebre, (wart' -i -bur), *...TEBRA, (wart'wormen enz.). 0 -ATION, (-ee'-sjun), s. 1. (het) wriemelen;
i-br), s. (mv. vertebrae),'(ontl.) rugwervel, m. wervelbeen,
2. buikpijn, rommeling in den buik, v. 0 -LY, ('-li), bn. o. *...B0AL, ('-i-brul), bn. 1. (ontl.) - column, ruggeals kruipend gedierte. *-ous, ('-us), bn. wormen voort - , graat(zuil); - artery, wervelslagader; - animals, wervelbrengend.
i dieren. *...BRATE, ('-i-bret), s. wervelbeen, o. -, -D,
Vermiparous, (wur-mip'-e-rue), bn. wormentelend, -ba- ; bn. 1. gewerveld; 2. (plant.) met geledingen,
rend. *...MIvERous, (-miv'-o -rus), bn. wormenetend, Vertex, (wur'-teks), s. (mv. vertices), 1. top, m. kruin,
-vretend.
1 v.; -- of a glass, dikste deel van een bol glas, dunste deel
Vernacular, (wur-nek'-joe -lur), bn., °-r,Y, bijw. 1. vadervan een hol glas; 2. (stern) toppunt, zenith, o.; 3. spits, v.
landstb, inlandsch, tot den geboortegrond behoorend; a Vertible, (wur'-ti-bl), bn. draaibaar.
- disease, een landziekte, endemische ziekte; the-tongue, Vertinal, (wart' -i-kul), bn., * -LY, ('-i-ke-li), bijw.
idiom, de moedertaal; a -proverb, een volksspreekwoord; loodrecht, verticaal; - point, (sterr.) zenith; prime -,
verticaal vlak; - fire, (mil.) verticaal vuur (met holle
2. natuurlijk, aangeboren. °-IsM, s. taaleigen, o.
Vernaculous, (wur-nek joelus), bn. 1. vaderlandseh; 2.
projectielen); - circle, verticaal-cirkel. *-ITY, (-kul'-i-ti),
*-NEss, S. loodrechte stelling, v.
spottend.
Vernal, (wur'-nul), 1. tot de lente -, tot het voorjaar be- Verticil, (wart'-i-sil), s. (plant.) bloesemkrans, m. -kroon,
hoorend, voorjaars..., lente...; - flowers, lentebloemen;
v. -ring, m. * -LATE, (-tis'-it-et), bn. (plant.) geringd,
- equinox, lente -nachtevening; - signs, (sterr.) lentein kransen groeiend.
(hemel)teekens, o. mv.; 2. (fig.) jeugdig, bloeiend.
Verticity, (wur-tis'- i-ti), s. gmv. 1. wentelkracht, v.
draaiend vermogen, o.; 2. helling, neiging (van den
Vernant, (wur'-aunt), bn. bloeiend, niet bloesem.
Vernation, (wur-nee'-sjun), s. lentebloei, -bloesem, m.
zeilsteen naar het noorden), v.
Vernicle, (wur'-ni-kl), s. (r. k.) zweetdoek (van Chris- Verticale, (war'-ti-kl), s. 1. as; 2. spil, v.
tas), m.
Vertiginous, (wur-tidsj'-in-us), bn., *-LY, bijw. 1. wenVernier, (wur'-ni-ur), s. (sterr.) grootheidsverdeeler,
telend, draaiend; - motion, kringbeweging; 2. (gen.)
minutenteller, nonius (werkt.), m.
duizelig. *-NESS, S. 1. wenteling, draaiing; 2. (gen.)
Vernility, (wur-nil'- i-ti), s. gmv. slaafschheid, kruiperij, v.
duizeligheid, v.
Verona,(wi-ro'-ne), s.Verona (Italië), o. *...Esz, (-niez'), bn. Vertigo, (vuurt'-i-gho), ti. duizeling, (ook fig.) duizeligVeroneesch. -, m. v. Veronees, m. Veroneesche (vrouw).
heid, v.
Veronica, (vi-ron'-i-ke), v. Veronica, (v. n.). *-, s. 1. (r. k.) Vertumnus, (wur-tum'-nus), m. (fab.) Vertumnus (god
van den herfst), m.
het heilige aangezicht van Christus op den zweetdoek;
2. (plant.) eereprijs, v.
Veruvolver, (war'-oe-wal-wur), s. machinaal braadVerrel, (wur'-il), s. 1. (stoomw.) bontbos, m.; 2. ijzerspit, o.
beslag, o.
Vervain, (war'-ween), *...vINE, ('-wien), s. (plant.) ijzerkruid, o. *- MALLOW, s. (plant.) zichtmaarkruid, o.
Verrucote, (wer-oe-kood'), *...teas, (-kus), bn. 1. met
*- SAGE, S. (plant.) lavendelsalie, v.
wratten; 2. tepelvormig. *...cuLOSz, (-'kjoe-looz), bn. met
kleine wratjes, puistig.
Vervel, (war'-wil), Zie vAB.vEL.
Versable, (wurs- 'i-bl), bn. 1. (w. g.) behendig, listig; Vervise, (wur'-wies), s. (kh.) soort grof laken, o.
2. licht om te werpen. *...ABILITY, (-e-bil'i-ti), *-NESS, Very, (wer'-i), bn. 1. waar, waarlijk, werkelijk; 2. zelf,
S. gmv. behendigheid, list, v,
juist; the - thing I wanted, juist de zaak, welke ik beVersant, (war'-suet), bn. bedreven, geoefend.
hoefde; the - man who, juist de man die; I saw the Versatile, (wur'-se -til), bn., *-LY, 1. bijw. beweegbaar,
man, ik zag den man zelven; the - Gods, de Goden
te draaien; 2. (plant.) beweeglijk; 3. (fig.) behendig, buigzelven; to the - end, tot het einde; the - lord, zaam;4. veelzijdig; 5.wankelmoedig,wankelbaar. * -NESS,
tenant, de onmiddellijke leenheer, - leenman; up to he

Verily, (wer'-i-li), bijw. in waarheid, werkelijk, waarachtig.

VET. - VIC.

YES. - VET.
- eyes, tot aan hare oogen; 3. volkomen, volslagen;
like a - man, als een waar man; a - thief, een
ware dief; the veriest rascal on earth , de grootste
booswicht op aarde; 4. alleen, enkel; the - thought, de
enkele gedachte; in - deed, inderdaad, werkelijk. *-,
bijw. 1. zeer, veel, wel; - well, zeer wel; - much, zeer
veel; - cold, zeer koud; not -, niet zeer; my - best
friend, mijn allerbeste vriend; so - weak, zoo erg zwak;
2. juist; the - same time, juist ten zelfden tijde.
Vesania, (wi- zee'- ni -e), s. (gen.) krankzinnigheid, V.
Vesical, (wes'- i-kl), bn. (ontl.) - disease, blaasziekte,
- verstopping, v. 5 ...CANT, ('- kent), 0...CATORY, ('-ke- te -ri), s.
(-ies), (gen.) trekpleister, Spaansche vlieg, v. *...CATE,
('-kat), bw. (blaren) trekken, trekpleisters opleggen. --v,
('-id), dw. bn. blaren getrokken. ING, dw. bn. blaren
trekkend. *...CATION, (-kee'-Sjun), s. (het) blaren trekken,(llet)opleggen van een trekpleister of Spaansche vlieg.
Vesicle, (wes' -i-kul), s. 1. (gen.) blaartje, blaasje, o.; of the gall, (ontl.) galblaas. *-s, mv. (ontl.) celletjes,
0. mv. *...cuLAR, ( - sik' joe -lur), 5 ...cULOSE, ('-joe -looz),
*...cuLous, ('- joe-lus), bn. blaas -, blaarachtig, met blaasjes bezet, hol.
Vespasian, (wes-pee'-zjun), ni. Vespasianus (Rom. keizer), in.
Vesper, (wes'-pur), s. 1. (stern) avondster, Venus, v.; 2.
avond, m. *-s, mv. (r. k.) vesper, v. namiddagdienst, m.
*-IEs, ('-ies), s. mv. namiddagoefening, v. - dispuut, o.
*-TINE, ('- tien), bn. tot den avond bohoorend, avond...
Vespiary, (wes'-pi-e-ri), s. wespennest, o.
Vessel, (wes'-ul), s. 1. kan, v. vat, o. vaas, v.; the consecrated -s, de geheiligde vaten ; 2. (Bijb.) (fig.) uitverkorene, m.; -s o f wra ths, - o f saerey, (Bijb.) vaten der gramschap, - der genade; 3. schip, vaartuig; 4. (ontl. en plant.)
vat; 5. (drukk.) octaafblad, o. *-, bw. (w. g.) gieten, storten, storten in een vaas.
Vesses, (wes' -sis), s. mv. wikken, erwten, v. mv.
Vessets, (wes'-sits), s. (soort) Suffolksch laken, o.
Vessienon, (wes'- sik -nun), * ... SIcoN, ('-Si -kun), * ... SIGON,
('- si -ghun), s. (veearts.) hoefgezwel (van paarden), o.
Vession, (wes'-sjun), s. (veearts.) voetgal, v.
Vest, (west), s. 1. kleed, o.; kleedij, v.; a military - of
purple, een purperen kuras; 2. buis; 3. vest, o.; quilting
for -s, vestenstof, -piqué. *-, bw. 1. inkleeden, bekleeden (ook fig.); 2. berusten; supreme authority is -ed
in him, het opperste gezag berust bij hem; 3. plaatsen,
beleggen (geld); 4. (recht.) beslag leggen (op). *-, ow. - in,
1. toevallen, komen (aan); 2. toetreden; 3. behooren (bij).
Vesta, (wes' -te), s. (fab. en sterr.) Vesta (godin, ster).
*-L, (' -tul), bn. 1. (Rom. gesch.) Vestaalsch; - virgin,
Vestaalsche maagd; 2. (fig.) kuisch, rein.
Vested, (wes'-tid), dw. bn. bekleed enz.; zie VEST, bw.
en ow. -, bn. (recht.) vast,gevestigd,behooren d (ook fig.).
Vestiary, (west'- i -e-ri), s. kleerenkast, - kamer, v.
Vestible, (wes'-ti-bl), *...BULE, ('-bjoel), s. 1. voorhof, m.
- portaal; 2. (ontl.) voorhuis (van het oor), o. *...TIBULAR,
(-tib' joe -lur), bn. tot het voorportaal behoorend, voor...
Vestige, (wes'-tidj), s. (inz. mv.), 1. spoor, o.; 2. voetstap,
m.; 3. (fig.) overblijfsel, o.
Vesting, (west'-ing), dw. bn. bekleedend enz. f -, s. 1.
(het) bekleeden enz.; zie VEST; 2. vestenstof, o.; fancy -,
figured -, fantasie - stoffen, gebloemde stoffen; velvet -s,
vestenfluweel.
Vestiture, (wes'-ti-tjoer), s. fabrikaat en toebereiding
van laken, o. v.
Vestment, (west'- ment), s. kleedij, v. gewaad, o.; altar -,
(r. k.) misgewaad.
Vestry,(wes' -tri), s. (-ies), 1. (r. k.) sacristie; 2. consistorie
vergadering der ledematen van de kerk, v.-kamer;3.
*- BOARD, s. kerkeraad, m. consistorie, o. 5-CESS, s. kerk
contributie, v. 5 -cT.Exx, m. secretaris der-belasting,
gemeente, m. * - KEE,wEit, m. koster, sacristijn, m. *- MAN,
5 -ELD},R, m. lid van den kerkeraad, o. ouderling, in.
*-MMEETIN G. S. vergadering van den kerkeraad, - van
ouderlingen, v. S-ROO:MM, s. consistoriekamer, v.
Vesture, (west' jeer), s. 1. kleeding, v. gewaad; 2. overkleed, o. tuniek, v.; 3. tabbaard; 4. mantel, m.; 5. (recht.)
inbezitstelling; F. bekleeding (met een ambt enz.), v.
Vesuvian, (wi- zjoe'- wi -un), ho. vesuviscli. *-, s. (delfst.)
idokras (soort groene granaatsteen), m.
Vesuvius, (wi -zjoe'- wi -us), S. Vesuvitis (vuurspuwende
berg),
m.
1
Vetch, (wetsj), S. (plant,) wikke,v.: chickiing- ,tuin- wikke,

877

-erwt; milk --, wervelkruid; bitter -, kleine wikke..
5-GRASS, S. peulerwt, v. 5-LING, s. (plant.) 1. wilde wik;,
2. Spaansche klaver, v. *- Y, (' -i), bn. 1. met wikken beplant; 2. van erwtenstroo.
Veteran,(wet'-e-run),bn. 1. oud -gediend,in den dienst ver
beproefd, doorkneed.* -,m.1. oudgediende,-grijsd;2.(f)
veteraan; 2. iemand doorkneed (in de kunst enz.), m.
Veterinarian, (wet-e-ri-nee'-ri-un), m. veearts, m. ...RI NARY, (wet'-e-ri-neri), bn. veeartsenijkundig; - art,
veeartsenijkunde; - surgeon, veearts.
Veternous, (wi -tur'-nus), bn. slaapzuchtig. *...NUS, s,
gmv. slaapziekte, v.
Veto, (vi'-to), s. 1. verbod, beletsel; (Rom. gesch.) veto, o..
ik belet; 2. verhinderingsrecht, o. *-, bw. beletten (de
uitvoering eener wet enz.), het veto uitspreken. 5 -ED,
('-tood), dw. bn. belet. * - ING, dw. bn. belettend.
Vettura, (wet-tjoe'-re), s. (Ital.) huurkoets, v. *...TURINO,
(-tjoe-ri'-no), m. voerman, huurkoetsier, In.
Vetust, (wi -tust'), bn. oud, afgeleefd.
Vex, (weles), bw. plagen, kwellen, tergen, ergeren; to be-ed with, boos zijn op; at, over, om; 2. bedroeven;
3. ontroeren. *-, ow. 1. zich boos maken, zich ergeren;
2. verdrietig zijn. 5 - ATION, (- ee'-sjun), s. 1. plagerij,
kwelling, ergernis; 2. onaangenaamheid, teleurstelling;
3. onrust, v.; 4. verdriet, o. droefenis, v. kommer, m.
*- ATIOUS, (-ee'-sjus), bn., -LY, bijw. 1. hinderlijk, plagend, kwellend, ergerlijk; 2. lastig, bedroevend; 3. wille
drukkend. -N.ras, s. 1. hinderlijkheid, kwelling,-keurig,
plagerii,v.; 2. verdriet, o. *- En, (wekst), dw. bn. geplaagd,
enz.; zie vEx, bw. ' - - ER, ('-ur), m. v. 1. plager, kweller,
-ster, m. V. plaag -, kwelgeest, m.; 2. die bestraft, die
verdriet aandoet; 3. onderdrukker, -ster, m. v.
Vexil, (weks'-il), °- LUM, (-il' -lum), S. 1. standaard, rn.
banier, v.; 2. (plant.) uitgespreid bloemblad, o. 5 -LARY,
('-le-ri), s. (-ies), standaarddrager, vaandrig, m. -, bn.
tot den standaard behoorend. 5 -LATION, (-lee'-sjun), s.
(mil.) vendel, o. troep, ni. bende, v. 5 -LATOR, (-lee'-tur),.
m. standaarddrager, m.
Vexing, (weks'-ing), dw. bn., 5 -LY, bijw. plagend enz.
-, s. (het) plagen onz.; zie vEx, bw.
Vext, zie VVXED.
Veze, (wies), s. gefluit, gesis, o.
Via, (waj'-e), s. weg, m. - lactea, (story.) melkweg. -,
bijw. langs, over; - Southampton, over Southampton.
*_, tw. kom aan ! ruk op!
Viable, (waj -i -bl), bn. leefbaar, levenskrachtig. *...BILITY,
(- bil' - i -ti), s gmv. leefbaarheid, leefkracht, v.
Viaduct, (waj'-e-dukt), s. baanbrug, viaduct, v.
Viage, (waj'-idsj), Zie VOYAGE.
Vial, (waj' ui), s. fleschje, o.; (fig.) -s of God's wrath,
(Bijb.) de sluizen van Gods toorn. *-, bw. in een fleschje
doen. 5 -LED, ('-uld), dw. bn. in een fleschje gedaan..
* -ING, ('-e-ling), dw. bn. in een fleschje doend.
Viand, (waj'-end), s. vleesch, o. *-s, mv. 1. vleeschspijzen, - schotels, v. m. mv.; 2. (jag.) wildvoeder, o.
Viary, (waj'-e-ri), bn. de wegen betreffend; weg... baan...
Viatecture, (waj-e-tek'-tj oer), s. wegen- en bruggen
-bouw,m.
Viatie, (waj-et' -ik), bn. het reizen betreffend, reis...
m..
reispenning,
Viaticum, (waj'-et'- i -kum), s. 1. teer
-geld; 2. (r. k.) laatste oliesel, vormsel, o.
Vibrable, (waj'-bri-bl), bn. 1. trilbaar; 2. schommelbaar.
Vibrant, (waj'-brent), v IBRION, (wib'-ri-un), s. tril
-wormpje,0.
Vibrate, (waj' -biet), ow. 1. trillen, beven; 2. schommelen;.
doen
tril
3. (fig.) weifelen, aarzelen, wankelen. *-, bw.
schommelen. *-n, ('-tid), dw. bn. 1. getrild; 2.-len,
geschommeld. *...BRATILE, ('-bre -til), *,..BRATORY, ('-breto-ri), *...BRATIVE, ('-bre-tiv), bn. 1. trillend; 2. schommelend. *...BRATILITY, (-bre- til' - i -ti), s. (w. g.) trillende -,
schommelende eigenschap, v. 5 ...BRATING, (-breo'-ting),
dw. bn. 1. trillend; 2. schommelend. °...1;RATION, (-breo'sjun), s. 1. trilling, beving ; 2. schommeling; 3. (fig.)
weifeling, wankelmoedigheid,v. *...BRA'rICTNCLF,(-bree'-tiun -kul), s. kleine trilling; 2. schommeling, v.
Viburg, (waj'-burgle), s. Viborg (Rusland en Denemarken), o.
Viburnum, (waj'- bur-num), s. (plant.) witte wijngaard, M.
Vicar, (wik' -ur), m. 1. vicaris, plaatsvervanger; 2. (land-)
predikant, in.; apostolical -, groot - vicaris, pauselijke
vicaris: - general, groot-vicaris, geestelijk rechter (in

Engeland).
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Vicarage, (wik' -e-ridsj), s. 1. vicarisschap, vicariaat, o.;
2.kerkelijke bediening; 3. pastorie, v. *...CARIAL, (-ker'i-ul), bn. tot het vicariaat behoorend, plaatsvervangend;
- tithes, kleine pastoorstienden. *...CARIATE, (-ker' -i-ct),
S. vicariaat, o. plaatsvervanging, v. -, bn. zie VICARIAL.
*...CARIOUS, (-ker'- i -us), -LY,bijw. vervangend,als plaats
als vicaris.
-verang,
Vicarship, (wik' - ur-sjip), s. vicariaat, o.
Vice, (wajs), s. 1. ondeugd, v.; an age of -, eene
verdorven eeuw ; 2. gebrek (inz. van paarden), o.
mik, m.; warranted free from -, voor alle gebreken
wordt ingestaan; 3. (oudt.) paljas, m.; 4. (werkt.) bankschroef, v.; Band -, handschroef; 5. zie VISE.
A, M. (stoomw.)
Vice-chop, S. schroefknijper, m. *...MN
steller der machine,m. *PIN, schroefsleutel, - draaier,m.
2.
verleiden, bederdwingen,
nopen;
Vice, (wajs), bw. 1.
ven. *-D, (wajst), bn. 1. gedwongen; 2. bedorven; high
-, in den grond bedorven.
Vice, (waj s), bijw onder, vice. *-ADMIRAL, m. schout -bijnacht, onder-admiraal, m. -ITY, s. (-ies), onder -admiraalschap, o. -STAMPER, S. vice- admiraal (soort schelp),
m. *-AGENT, m. onder- agent, gedelegeerde, m. *-CHAMBERLAIN, m. onder-kamerheer ,m. * -CIiANCELLOR,m.onderkanselier, m. -SHIP, s. onderkanselierschap, o. *- CONSUL,
m. vice-consul, m. * -DOGE, m. plaatsvervangende doge
(oudt. te Venetië), M. * - GERENT, m. v. plaatsvervanger,
onder - bestuurder, -ster, m. v.*-GOD,m.ondergod,m.*-LEGATE, M. vice- legaat (van den paus), m. * -PRESIDENT, M.
onder - voorzitter, m. *- QUEEN, v. onderkoningin,v.*-REGAL, bn. tot een onderkoningschap behoorend. *-REGENCY, s. onder - regentschap, 0. * - REGENT, m. V. onderregent, - regentes, m. v. *- Roy, m. onderkoning, m.
-ALTY, * -ROYALSHIP, S. onderkoningschap, 0. * - TREASURE , m. onderschatmeester, - thesaurier, tweede -,
adjunct- penningmeester, m.
Vicenary, (wis'-ne-ni), bn. uit twintig bestaand, tot het
getal twintig behoorend, twintigvoud.
Vicenza, (wi- sen'-ze), s. Vicenza (Italië), o.
Vicesimo, (wi -ses'- i -mo), s. (boekdr.) het twintig- formaat,

Victual, (wit'-ul), s. (inz. mv.) 1. levens -, voedingsmiddel
o. eetwaar, v. mondvoorraad, m.; dead -s, koren (in Schotland); 2. (zeev.) victualie, schafting, v. *-, bw. 1. proviandeeren, met leyensmiddelen voorzien; 2. (zeev.)victualieeren,schafting overnemen. *--ED,(-'old),dw.bn.geprovian deerd.* -ER, ('-e-lur),m. 1. proviandmeester; 2. spijsbezorger; 3. bottelier, m. -, S. proviand -, victualie-schip, o.
-, s. marketenter, m. * - ING, ('-e-ling), dw. bn. proviandeerend. -, s. (het) proviandeeren. -BILL, S. proviand bewijs, o. -ceel, V. -DEPARTMENT, S. proviand- departement, beheer der victualiën, o. -HOUSE, s. gaarkeuken,
V. --OFFICE, S. victualiekantoor (voor de vloot), o.
-SHIP, S. victualieschip, o. -YARD, s. keuringplaats
(achter het victualie-kantoor), v.
Vicunna, (vi- kun'-ne), s. vigonje (Peruaansch schaap), v.
Vidame, (wi -daam'), m. (Fr. leenr.) districtsrechter, vi-
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Vice-suppressing, bn. de ondeugd bedwingend.
Vicety, (wajs'-ti), s. gmv. stiptheid, juistheid, v.
Vice-versa, (waj'- si-wur'-se), bijw. 1. heen en weder,
heen en terug, vice-versa; 2. daarentegen, tegenover
-gestld.

Vieiable, (wisj'- i -bl), bn. verderfelijk.
Viciate, (wisj'- i-et), zie VITIATE enz.
Vicinage, (wis'-i- nidsj), s. nabuurschap, v.
Vicinal, (wis'-i-nul), *...LINE, ('-ien), bn. nabuurlijk; - way,
buurtweg.
Vicinity, (wi -sin'- i -ti), s.. ( -les), 1. nabuurschap, nabijheid, v.; 2. omstreken, v. mv.
Vicious, (wisj'-us), bn., * -LY, bijw. 1. ondeugend, ver
slecht; a - conduct, een zedeloos gedrag; - tricks,-dorven,
booze streken; nukken (van paarden); 2. gebrekkig; language, bedorven taal; - air, bedorven lucht ; a horse, een boosaardig paard. *- NESS, *...CIOSITY, (- si -os'i-ti), s. gmv. 1. ondeugendheid, verdorvenheid, v.; 2. (het)
gebrekkige; 3. boosaardigheid, v.
Vicissitude, (wi- sis'-si- tjoed), s. 1. wisselvalligheid,veranderlijkheid, v.; 2. tegenspoed, m. ongeval, o. *...TUDINARY,
(-tjoed'-in-e-ri), *...TUDINOVS, (-tjoed'- i -nus), bn. wisselvallig, vol wisselvalligheden, onbestendig.
Vick, (wik), ow. (jag.) aanslaan (van honden).
Vicontiel, (waj- kun' -ti-il), bn. (oudt.) tot den sheriff
behoorend, landrechterlijk; - rents, inkomsten door
den sheriff verpacht; - writs, bevelschriften van den
sheriff.*-s, s.mv. sheriffsgronden waarvan pacht aan den
koning werd betaald, ni. mv.
Vicount, (waj'-kaaunt), s. (oudt.) sheriff, m.; zie VISCOUNT.
Victim, (wik' -tim), s. 1. offerdier, - beest; 2. (fig.) slachtoffer,
o.; to be a - to, het slachtoffer zijn van; to fall a - to,
als het slachtoffer vallen van. *- ATE, ('-et), *- IzE, ('-ajz),
bw. offeren. offers slachten.
Victor, (wik' -tur), m. overwinnaar, m. *- Ess, *...TRESS,
v. overwinnares, V. *- Ious, (-to'-ri-us), bn., -LY, bijw.
overwinnend, zegevierend.
Victoria, (wik -to'-ri-e), v. Victoria (v. n.). *- REGINA, s.

dame, m.

Vide, (waj'-di), zie; - ut supra, zie als boven.
Videlicet, (wi -del' -i-set), bijw. dat is. namelijk, te weten.
Vidual,(wid'-joe -ul), bn. weduwlijk. *...DUITY, (-djoe'- i -ti),
s. gmv. weduwlijke staat, m.
Vie, (waj), ow. - in, wedijveren, mededingen. *-, bw.
voorbijstreven, overvleugelen, (ook fig.). *- D, (-waid),
dw. inn. gewedijverd; overvleugeld.
Vielle, (vi-el'), s. (muz.) lier, (snarenspeeltuig), v.
Vienna, (wi -en' -ne), s. 1. (aardr.) Weenen, o.; 2. (kh.)
fijne duffel, In. castorien, v. *...EsE, (- les), bn. Weener...;
van Weenen. -, m. v. Weener, m. Weener vrouw.
View, (wjoe), s. 1. gezicht, oog, o.; to o fer to one's -, voor
de oogen stellen; field of -, (gezichtk.) gezichtsveld; to
be in (within) -, in het gezicht zijn, (ook fig.); of first -,
op het eerste gezicht; with a - of, met het gezicht op;
(fig.) met het oog op; 2. uitzicht, gezichtspunt, o.; in this
-, (fig.) in dit opzicht; 3. (schild.) bird'seye -, vogelzicht;
end-, side-, eind -, zijgezicht; 4. blik, oogopslag, m.;
5. overzicht, o. inzage, v.; 6. aanblik, m. voorkomen, o.;
7. beschrijving, uiteenzetting, v.; 8. inzicht, o.; to enter in
one's -s, het met iemand eens zijn, iemands beschouwingen doelen; 9. doel, voornemen; with a double -, met een
tweeledige bedoeling; with a - to, met het doel om; 10.
(jag.) spoor (van het hert), o.; 11. (mil.) verkenning, v.; 12.
(leenr.) - offrank-pledge, toezicht van den sheriff op de
trouw der leenmannen.
View, (wjoe), bw. 1. zien, beschouwen; 2. onderzoeken,
nagaan, monsteren; 3. bespeuren; 4. vergelijken. *-ED,
(wjoed), dw. bn. beschouwd enz.; zie vuEw. *-ER, (-ur),
m. v. beschouwer, onderzoeker, -ster, m. v. deskundige,
M. *-ING, dw. bn. beschouwend enz. -, s. (het) beschouwen enz., zie VIEW, bw. *-LESs, bn. schijnbaar;
onzichtbaar. *-LY, bijes. zie SIGIITLY.
Vigesimal, (wi-dj es 'i-mul). bn. twintigste.
Vigesimation, (wi - dje'-zi- mee' -sjun), s. (het) dooden -,
straffen van iederen twintigsten man.
Vigil, (widsj-il), s. 1. nachtwake (halfwake), v.; 2. slapsboze nacht, m.; 3. (r. k.) (inz. mv.) vigiliën, zielmis; 4.
vooravond van een feest, (inz.) kerstmisnacht; 5. heksendans, m. - feest, o.
Vigilance, (widsj' -i-luns), *...ANCY, s. gmv. 1. waakzaam
bewaking, v. toezicht, o. *...ANT, (-lunt), bn.,-heid;2.
* -LY, bijw. waakzaam, zorgvuldig, voorzichtig.
f

Vigintivirate, (widsj-in-tiv'i-ret), s. (oudt.) afdeeling
van twintig rechters, - regeeringsbeambten,v. twintigers.
Vignet, * -TE, (win' jet), s. (teek.) vignet, o. boek -,
titelversierng, v.
Vigone, (wi -ghoon'), s. 1. vigonje, Peruaansch schaap, o.;
2. vigonje -wol, v.; 3. vigonje-hoed, m.
Vigor, (wi' -ghur), 1. sterkte, kracht; werkzaamheid, v.;
3. nadruk, m. energie, v. *-ous, (-'e -rus), bn., * -LY,
bijw. 1. sterk, krachtig; 2. levendig, opgeruimd, kloek,
nadrukkelijk. *-OUSNESS, (-'e- rus-nes), s. 1. kracht,
sterkte; 2. levendigheid, kloekheid; - v.; 3. nadruk, m.
Vile, (wajl), bn., * -LY, bijw. 1. gering, nietig; 2. laag,
gemeen, laaghartig. *-Njcss, s. 1. geringheid, nietigheid;
2. laagheid, gemeenheid, laaghartigheid, v.
Vilification, (wi - li -fi-kee'-sjun), s. 1. verlaging, beschimping, v. hoon, m. *...FLED, (wil'-i- fajd), dw. bn. verlaagd,
beschimpt. *...FIER, ('-faj-ur), m. v. verlagen, beschimper,
-ster, m. v. *...FY, ('-faj), bw. verlagen, beschimpen,
hoonen. -ING, dw. bn. verlagend, beschimpend.
(plant.) victoria-regina, (lotus-plant van Guyana), v.
Victory, (wik' - te -ri), s. (-ies), 1. overwinning, v.; to gain Vilipend, (wil'-i -pend), bw. beschimpen, hoonen. 5 ...ENCY,
(obtain, achieve) a -, een overwinning behalen, - bevech(-pend'-en -si), s. hoon, schimp, m. beschimping, v.
ten; 2. (fab.) Victoria (godin der overwinning), v.
smaad, m.
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2. (scheik.) loodzuur, o.; 3. (fig.) norschheid, v. zuur geVility, (wil'-i- ti), S. (w. g.) laagheid, v.
laat, o. *- BOTTLE, s. azijnflesch, v. *- caUET, S. azijn Vill, (wil), s. 1. gehucht, o.; 2. heerenhuizing, pachtkruik, v. -fleschje,o. 5 --DREGS, s. mv. azijndroesem, -moer,
hoeve, v.
m. v. *-EEL, s. azijndiertje, o. * -MAKER, m. azijn
Villa, (wil'-ie), s. buitenplaats, villa, v.
maker, -verkooper, m..*-PLANT, *-TREE, s. azijnboom,
Village, (wil'-idsj), s. 1. dorp, o.; 2. buurtschap, v. *-R,
Virginische sumak, v. 5 -SAUCE, s. azijnsaus, v.
L ('- e-dsjur), m. v. dorpeling, dorpsbewoner, -bewoonster,
Vinegar, (win' -i-ghur), bw. met azijn aanmaken.
m. v. -RY, ('-e-dje-ri), s. dorpsbuurt, v.
Villain, (wil'-in), m. 1. onadellijko; 2. lijfeigene, leen- Viner, (wajn'-ur), m. wijngaardenier, m. *-Y, ('-c-ri), s.
(-ies), druiven- broeikast, v.
plichtige, boer; 2. ellendeling; schelm, m. *-ous, zie
Vinification, (win -i-fi-kee'-sjun), s. 1. wijnbouwerij, v.; 2.
VILLANOUS.
(het.) druivenpersen.
Villakin, (wil' -e-kin), s. dorpje, gehucht, buurtje, o.
Villanage, (wil' -le-nidsj), s. 1. onadellijkheid; 2. lijfeigen- Vinnet, (win'-net), s. 1. drukkersstok, - stempel, m.; 2. zie
VIGNET.
schap, leenplichtigheid; 3. (fig.) laagheid, schurkachtigVinnew, (win'-njoe), dw. (w. g.) verschalen, schimmelen.
heid, v.
*-ED, dw. verschaald, beschimmeld. -NESS, S. gmv. ver
Villanize, (wil'-e-najz),bw. verlagen, beschimpen,hoonen.
-schaldei,
schimmel, v.
*-D, dw. ba. beschimpt, gehoond. *- R, (- ar), m. v. beschimper, -ster, m. v. *...ING, dw. bn. beschimpend. -, Vinny, (win'-ni), ba. beschimmeld.
S. (het) beschimpen.
Vinoleney, (win'-o-len -si), s. gmv. dronkenschap, v.
5 ...LENT, ('-o-lent), bn. dronken, beschonken.
Villanous, (wil'-le-nus), bn., S-LY, bijw. 1. laag, gemeen, vuilaardig; 2. boos, schurkachtig, schelmsch; 3. Vinosity, (waj'-nos'-i-ti), s. gmv. (het) wijnachtige, wijn
wijnsmaak, m. *...osa, (-oos), *...ovs, (-us),-achtiged,V.
armzalig. 5 -NESS, s. gmv. zie VILL ANY.
ba. wijnachtig, naar wijn smakend; - flavor, wijngeur,
Villany, (wil'-e-ni), s. (-les), 1. laagheid, gemeenheid,
bouquet; - spirit, wijngeest.
vuilaardigheid; 2. schurkerij, schelmerij, v. schelmstuk,
Vinguish, (win'-kwisj), s. (veearts.) kwijnende ziekte
o.; 3. armzaligheid, v.
(der schapen), v.
Villatic, (wil-let' -ik), ba. tot een dorp behoorend; dorps...
Vintage, (wint'-idsj), s. wijnoogst, m. *-R, ('-ur), m. v.
Villein, (Wil' -lln), Zie VILLAIN.
wijnoogster, -oogstster, m. v.
Villenage, (wil'-i-nidsj), s. (leenr.) leenroerige erfpacht, v.
Villi, (wii'-laj), s. mv. 1. (plant.) wol, v. vezeltjes, o. mv.; Vintner, (wint'-nur), m. wijnkooper, -handelaar, m.
...TRESS, s. wijnverkoopster, v. *...TRY, (' -tri), s. wijn
2. (ontl.) vleeschdraden, in. mv.
slijterij, v. wijnhuis, o.
-pakhuis,o.
Villous, (wil'-lus), ba. wollig, harig, ruig, vezelig.
Viminal, (wim'-in-ul), '...MINEOUS, (- min'-i-'us), bpi. twijg- Viny,(waï'-ni), ba. 1. den wijn -, den wijngaard betreffend;
2. wijn-, druivenrijk; 3. rankachtig ; - country, wijnachtig, uit takjes bestaand, getakt.
land.
Vinaceous, (waj-nee'-sjus), ba. wijnachtig.
Vinaigrette, (win-e-ghret'), s. gmv. azijn-, zoutfieschje Viol, (waj'-ul), s. (muz.) alt, viola; leero -, lier, guitar;
--- de yambo, kleine bas. * -MAKER, S. altenmaker, -fa(om te ruiken), o.
brikant, m.
Vincent, (win'-sent), m. Vincent (m. n.).
Vincible, (win'-si-bl), ba. overwinbaar, bedwingbaar. Viola, (waj -o'-le), s. (muz.) soort groote viool, v.
* ...CIBILITY, (- si-bil'-i-ti), * --- NESS, S. gmv. overwinbaar- Violable, (waj'-o- li-bl), ba. overtreedbaar, schendbaar.
Violaceous, (waj-o-lee'-sjus), bn. (plant.) 1. viooltjesheid, bedwingbaarheid, v.
achtig; 2. violet, paarsch. *...LASCENT, (les'- sent), bn.
Vincture, (wink'-tjoer), s. (het) binden, verband, o.
paarschachtig, met eene paarsche tint.
Vinculum,(wink' joe-lum), s. (mv. vinculae),verbindingsViolate, (waj'-o-let), bn. 1. schenden, overtreden, ver
streep, accolade, v.
to - vows, geloften schenden; to - corenien sense,-krachten;
Vindemial, (win-di'- mi-ul), bn. tot den wijnoogst behoohet gezond verstand kwetsen; 2. hinderen, schaden, benarend; oogst... *...MIATE, (-di'-mi-et), ow. (wijn)oogsten.
doelen; to - sleep, den slaap storen; 3. beleedigen, boo*...MIATION, (-ee'-sjun), s. wijn-, druivenoogst, m.
non; 4. verkrachten (cane vrouw). *-D, ('-id), dw. bn.
Vindicable, (win'-di-ki-bl), bn. te rechtvaardigen, verdegeschonden enz.; zie VIOLATE, bw. *...ING, dw. ba. schendigbaar. 5 ...CABILITY, (-ke-bil'-i-ti), s. gmv. verdedigbaarlend enz. -, s. (het) schenden enz.; zie VIOLATE, bw.
heid, v.
*...ION, (-lee'-sjun), s. 1. schending, overtreding, ver
Vindicate, (win'-di-ket), bw. 1. verdedigen, rechtvaardiv.; in - of, met verkrachting van; 2. stoornis,-krachting,
gen; 2. vergoelijken, verontschuldigen; 3. in waarde houden; to - the law, de wet doen eerbiedigen. *- D, ('-id),
ver -toring, V. ...OR, (-lee'-tur), m. v. 1. schender, overtreder, overtreodster; 2. verstoorder, -ster, m. V. ; 3.
dw. bn. verdedigd enz.; zie VINDICATE. *...ING, dw. ba.
verkrachter, vrouwenschender, m.
verdedigend enz. -, S. (het) verdedigen enz.; zie VINDICATE. *...ION, (-kee'-sjun), s. 1. verdediging, rechtvaar- Violence, (waj'-o-lens), s. 1. geweld, o. gewelddadigheid,
v.; to offer -, geweld aandoen; to do - on one's
diging, v.; in - of, ter rechtvaardiging van; 2. handhaself, een gewelddadige hand aan zijn leven slaan.
ving; 3. vergoelijking; 4. wreking, v. verhaal, o. *...IVF,
5 ...LENT, ('-o-lent), bn. 1. gewelddadig; 2. geweldig; to die
(win'-di-ke-tiv), bn. rechtvaardigend, verdedigend. 5 ...oa,
a - death, een geweldigen dood sterven; 3. gedwongen;
('-ur), m. verdediger, kampioen, m. *...oRY, ('- e-ri), bn.
4. buitengewoon, geweldig; - presurnption, (recht.) zede1. straffend, wrekend; 2. verdedigend, rechtvaardigend.
lij ke overtuiging. -, bw. geweld aandoen. -, m. aanval
Vindictive, (win'- dik-tiv), ba., *- LY, bijw. wraakzuchgeweldig.
-ler,m.LYbijw
tig. *- NESS, s. wraakzucht, v.
Vine, (wajn), s. 1. wijnstok, wijngaard, m.; yrape -, Violeseent, zie VIOLASCENT, bn.
druivenstok; white -, klimplant; wild -, wilde wijn- Violet, (waj'-o-lit), S. (plant.) viooltje, o. violet, v.;
heart's ease -, driekleurige violet. -, *-BLUE, bn.
gaard; 2. wijnrank, v. *- BORDER, S. 1. wijngaardprieel;
paarsch, violetkleurig. * -COLOR, S. violetblauw,paarsch,
2. klimoploof, 0. *_BRANCH, s. wijngaardloot, wijnrank,
0. 5 -CRAB, s. landkreeft, m. *-MARIAN, s. klokbloem,
V. -BUD, s. bot -, knop van den wijnstok, M. *-cLAD ;
V. madeliefje, a. *-QUARTS, s. (delfst.) ametist,m. 5 -woon,
ba. met wijngaarden beplant. *-DRESSER, m. wijngaarS. Brazilië-hout, o.
denier, m. 5 -EARTH, S. bergturf, gekleurde aarde,
v. * -FLOWERS, s. mv. wijngaardbloesem, m. *- FRETTER, Violin, (waj'-o-lin), s. (muz.) viool, v.; tenor -, alt.
* ---BRIDGE, S. (muz.) brug, V. * -CASE, S. vioolkast, v.
* -GRUB, S. 1. bladluis; 2. rups, v. *- GROwER, m. wijn
* -YLAYER, m. V. vioolspeler, -speelster, m. v.
5 -KNIFE, S. druivenmes, 0. 5 - LEAF, S. Wijn--bouwer,m.
blad, o. *- LEAVES, S. mv. wijnloof,o. *-LEEK, I. ooster- Violinist, (waj-o-lin'-ist), VIOLIST, m. V. vioolspeler,
m. -speelster, v.
sche knoflook, V. * -PALM, S. wijnpalm(boom),n1. 5 -PROP,
S. druiven-, wij n gaardst ut. m. 5 --RAPER, m. v. wijn- Violoncellist, (waj-o-lun-tsjel'-ist), m. v. basspeler,
m. -speelster, v. *...CELLO, (-tsjel'-lo), s. bas, violoncel, v.;
oogster, - oogstster, m. v. *-sxooT, S. wijnrank, v.
Italian -, vijfsnarige violoncel.
* -STOCK, S. wijnstok, m. * - TRIBE, S. Wijn-, druivenViolono, (waj-o-lo'-no), s. (muz.) contrebas, v.
planten, v. mv. *- YARD, s. wijnberg, m.
Vined, (wajnd), ba. met bladeren als die van den wijn Viper, (waj'-par), s. adder, slang, v. *--'S BUGLOSE, S.
(plant.) slangenkruid, o. *-'S GARLIC, s. (plant.) Spaan
-- columns, zuilen met wijngaardbladeren.
-gard;
sjalot, V. *-'S GRASS, s. (plant.) adderkruid, o.-sche
Vinegar, (win'-i-ghur), s. 1. (wijn)azijn, m.; aromatic -,toi*-'S HEAD, s. slangekop (zek. schelp), m. *_INE,
let-azijn; raspberry -, frambozen-azijn; thieves -, vinai('-po-rien), bn. adderachtig; adder... -, s. addergif, o.
gre des quatre-voleurs (zek. Fransche kruiden-azijn);

880

VIR.

*_OUS, ('-pe -rus), bn. adderachtig, venijnig (ook fig.),
boos, vinnig.
Viraginian, (waj-re-dsjin'- i -un), bn. man- wijfachtig, on beschaamd. *...GINITY, (-dsjun'- i-ti), s. gmv. 1. manhaftigheid eener vrouw, het mannelijke voorkomen; 2. onbeschaamdheid eener vrouw, v.
Virago, (waj- ree' -gho), V. 1. manwijf, o. voorvechtster, v.
(gem.) dragonder, m. helleveeg; 2. heldin, amazone, V.
Vire, (wier), s. boog (wapen), m. *_LAY, s. berijmd verhaaltje (der minnezangers), o.
Virent, (waj'-runt), bn. groen, groenend. *...ESCENT, (- res'sent), bn. groenachtig,
Virgate, (wir'-ghet), bn. (plant.) roede -, stafvormig. -,
s. ploeg (landmaat = 24 akkers), m.
Virge, (wurdsj), zie VERGE. *- s, (' - djus), mv. zonnestralen
op een regenwolk, m. mv.
Virgil, (wur'-djil), m. Virgilius (Lat. dichter), m.
(-djil'- i -un), bn. Virgilisch.
Virgin, (wur'-djin), S. 1. maagd, v. meisje, o.; the Holy
-, de Heilige Maagd; the - islands, do Maagden-eilanden
(Australië); 2. (stern) Maagd (gestarnte), v.; 3. (oudt.)
soort van guillotine, v. 5 -, bn.1. maagdelij k; 2. (fig.) rein,
onbevlekt, ongerept. *- AUNT, v. ongehuwde tante, v.
*-BORN, bn. (godg.) uit eene maagd geboren. *-' S BOWER,
(plant.) dievekruid, o. meelbloem, v. *-EARTH,s.(scheik.)
onvermengde aarde, V.*- GOLD,s.zuiver goud,o. *-HONEYcoMB, s. zuivere honigraat, v. -- KNOT, C. (Steak.) maag dom, o. (fig.)maagdelijkheid, v. *- LANDS, s. mv., *- SOIL,
s. onontgonnen grond, m, maagdelijke velden, o. mv.
* -LEAD, S. zuiver lood, o. *- LIKE, bn. i. maagdelijk, als -,
van eene maagd;2.(fig.) bedeesd,schroomvallig.* -MARBLE,
s. (delfst.) marmer van Bayonne, o. *- MERCURY, S. zuiver
-, maagdelijk kwik, O. 5 -METALS, S. mv. zuivere -, onvermengde metalen, o. mv. *-'s MILK, S. 1. (gen) maagdenmelk, v.;2.(scheik.) benzoë -,schoonheidswater,o. *-M0ULD,
s. maagdelijke grond, m. * - OIL, s. olie van eerste qualiteit, v. *- PARCIIMENT, S. maagde-parkement (van jonge
lamsvelletjes), o. *- QU:EEN, v. maagdelijke koningin
(Elizabeth van Engeland), v. B - SILVER, s. zuiver -, onvermengd zilver, o. *-wAx, s. maagden was, o.
Virgin, (wur'-djin), bw. 1. maagd -, ongehuwd blijven;
2. de preutsche uithangen.
Virginal, (wur'-dji -nul), bn. 1. maagdelijk; 2. (fig.) rein,
ongerept, onschuldig. 5 --s, s mv. (muz.) vierkant klavier,
o. *- BOOK, s. (muz.) klaviermethode, v. *- WIRE, s.
(muz.) klavierkoperdraad, m.
Virginia, (wur-djien- -i -e), v. Virginia (v. n.). *-, s.
Virginië (Noord-Amerika), o. -TOBACCO, S. Virginiatabak, v.
FENCE, S. (vest.) Zie WORMFENCE. * _WATER,
s. vijver in het groote park van Windsor, o.
Virginian, (wur-dsji'- ni -un), bn. Virginisch, van Virginië. *-, m. v. Virginier, nI. Virginische (vrouw).
* -ACACIA, s. (plant.) wilde acacia(boom), m. *- BOWER,
s. (plant.) wintergroen, o. * -CLIMBER, S. passiebloem,
v. B-cowsLiP, S. twaalfbloempje, o. B- CREEPER, S.
Virginische meelbloem, v. *GOLDEN ROSE, S. wilde
vlier, v. *- POKE, s. (plant.) Amerikaansche nacht
SILK, s. (plant.) hondswinde, v. -gras, o.-schade,v.*
a -SWAMP-PINE, S. wierookden(boom), m. *_ SUMACH, S.
(plant.) Virginische sumak, v.
Virginity, (wur-djin'- i -ti), s. gmv. 1. maagdelijkheid, v.
ongehuwde staat ' (der vrouw), m.; 2. (fig.) reinheid,
ongereptheid, v.
Virgo, ( wur'-gho), v. (sterr.) Maagd (sterrenbeeld), v.
Virgoleuse, (wur'-gho-ljoez), s. virgoleuse (soort winterpeer), v.
Virgula, (wur'-ghjoe-le), s. komma (leesteeken), v. *- DIVINA, S. wichelroede, v. tooverstaf, m. * - TE, ('-ghjoelet), bn. roede -, stafvormig.
Viridario elegendo, (wir- i -dee'-ri-o -i-li-rijen' -do), s. gerechtelijk bevel tot verkiezing van een houtvester, o.
Viriathus, (wi -ri-ee'-thus), m. Viriathus (veldheer), m.
Viridity, (waj'-rid- i -ti), s. (-ies), (het) groen.
Virile, (wir'-il), bn. 1. mannelijk, manhaftig; 2.. manbaar,
teelkrachtig. IT Y. (- ril' - i -ti), s. gmv. 1. mannelijke
leeftijd, in.; 2. manbaarheid, v.
Viripoteney, (wir- i-po'- ten -si), s. manbaarheid, v. mannelijk vermogen, o.
Virolle, (waj- rol'), bn. (wap.) beringd (van een jachthoren).
Virtu, (wur-tjoe'), s. kunstsmaak, smaak voor kunst,
voor natuurschoon, m.; articles of -, zeldzaamheden,

kunstvoorwerpen.

VIR. - VIS.
Virtual, (wur'-tsjoe-ul), bn., *- LY, bijw. 1. werkzaam,
werkkrachtig, vermogend; 2. werkelijk, wezenlijk, inderdaad; - focus, (gez.) brandpunt; - heat, warmtevermogen. 5 --ITY, (-el'- i -ti), s. gmv. 1. werkzaamheid, v. vermogen, o. inwendige kracht, v.; 2. werkelijkheid, v.
Virtuate, (wur'-tsjoe-et), bw. (w. g.) doen in werking

brengen, aanzetten.

Virtue, (wur'-tsjoe), s. 1. deugd, v.; - is its own reward,
(spr.) de deugd beloont zich zelve; 2. eigenschap, kracht
(van planten enz.); 3. (fig.) kracht, v.; by - of, krach tens; in - whereof, (recht.) waarvan akte ; ter ooFkonde waarván; 4. moed, m.; 5. verdiensten; hierarchie
(der hemelmachten), v. *- LESs, bn. 1. zonder deugd;
2. krachteloos, onwerkzaam, onvermogend. *-PRooF, bn.
in de deugd beproefd.
Virtuoso, (wur-tsjoe-o' -zo), m. (mv. virtuosi), s. 1. echte -,
degelijke kunstenaar, meester, kunstkenner; 2. oudheid
verzamelaar, m. 5 -SHIP, s. gmv. 1. meester -kenr,
kunst), o. virtuositeit, v.; 2. kunstsmaak,m.-schap(inde
Virtuous, (wur'-tsjoe-us), bn., 5 -LY, bijes. 1. deugdzaam;
2. kuisch; 3. werkzaam, geneeskrachtig; 4. heilzaam; 5.
uitstekend, degelijk; 6. begaafd. *- Nr5s, s. deugdzaam held enz., v.; zie VIRTUE.
Virulence, (wir'- oe- lens), ...ENCY, (' -si), S. gmv. 1. zie
VIRUS; 2. (fig.) boosaardigheid, venijnigheid, v. wrok, m.
5 ...ENT, ('-lent), bn., -LY, bijw., * ... ENTER, ('-lent-id),
venijnig, aanstekend, boosaardig (ook fig.).
Virus, (waj -rus), s. 1. (gen.) pokgif (inz. venerisch), o.;.
2. smetstof, scherpte, v.
Vis, (wis), s. kracht, v.; - vitae, levenskracht.
Vis -h -vis, (- wis -e -wi'), bijw. tegenover. - s. (soort) rij
voor twee personen, o.
-tuigje,
Visage, (wis' -idsj), s. 1. aangezicht, gelaat, o.; 2. aanblik,
grameen
met
grint
-,
m. uitzicht, o. -D, ('-idsjd), bn.
storig gelaat; thin -, mager van aangezicht.
Visard, (wis' -urd), s. masker, o.; 2. zie vlsoR. *-, bw.

vermommen, maskeren.

Viscera, (wis'-e-re), s. mv . zie vlscus. *- L, ('-si -rul), bn.

tot de ingewanden behoorend; ingewands... 5 --TT, ( -i
ret), bw. de ingewanden uithalen.
Viscid, (wis' -id), bn. kleverig, slijmerig. 5 -ITY, 5 ...COSITY,
(-kos'- i -ti), s. gmv. kleverigheid, v.
Viscount, (waj'-kaaunt), s. burggraaf, m. 5 -E5S, v.
burggravin, v. 5 -SHIP, 5 -Y, s. burggraafschap, o.
Viscous, (wis'-kus), bn. kleverig, slijmerig. *- CATCH-FLY,
s. (plant.) wit madeliefje, o. 5 -NESS, s. kleverigheid,.
taaiheid, v.
Viscus,(wis' -kus), s. (mv. viscera),1. ingewand; 2. vogellijm.
Vishnu, (wisj'-noe), m. Wisnoe (opperste godheid der
Hindoes), m.
Vise, (waiz), s. schroefdraaier, -stok,m.;.2. spil (eener pers),.
v.; 3. (glazenm.) loodtrekker; 4. handgreep, v. *-cxoPS,
m. bek van den schroefstok, m. * -PIN, S. schroeftang, v.
Visible, (wiz'- i -bl), bn., ..BLY, bijw. 1. zichtbaar; the church, (godg.) de zichtbare kerk van Christus;2.- horizon,.
schijnbare horizon. *-, s. (het) zichtbare, (het) zienbare.
...BILITY, (- bil' - i -ti), *_NESS, s. gmv. 1. zichtbaarheid; 2..
oogenschijnlijkheid, v.
Visier, (wis'- i-ur), 1. zie VIZIER; 2. zie VISOR.
Visigoth, (wiz' -i- ghot), m. Visigoth, Westgoth, mVis inertia, (wis -in-nr'-sje), s. (nat.) traagheidsvermogen,.
o. traagheid, v.
Vision, (wi' -jzun), s. 1. (het) zien; 2. verschijning, v.
visioen; droombeeld, spook; 3. gezicht, o. *-AL, ('-ul), bn.
tot een visioen behoorend, droom... * -ARY, ('e- ne -ri),.
bn. 1. ingebeeld, hersenschimmig, fantastisch; 2. als
droombeeld, als visioen verschénen; 3. met visioenen
behept; -- images, droombeelden; - worlds, schijnwerelden; a - grace, een hemelsche bevalligheid. -, m. v.
(-ies), geestenziener, droomei, dweper, dweepster, m. v.
Visit, (wiz'-it), s. 1. bezoek, o.; on a -, op bezoek; to
return a -, een tegenbezoek maken; 2. visite, boodschap
(van een arts); 3. (mil.) inspectiereis, v. '°-, bw. 1. bezoeken, een bezoek brengen aan; 2. onderzoeken, visiteeren; 3. beproeven, bezoeken, vervolgen; to be -cd by
a storm, door een storm beloopen wonden; 4. -- with,
beschenken (met); 5. - On, upon, wijten, toeschrijven(aan).
*--, ow. bezoeken afleggen. F -ABLE, ('- i -bl), bn. 1. bezoekbaar,zielhtbaar;2.onderzoekbaar,te visiteeren. 5 -ANT,
('-hunt), m. v. 1. bezoeker, -ster; 2. onderzoeker, -ster,m.v.;
3. visiteur, m. 0 -ATION, (-tee'-sjun), S. 1. bezoek, o.; 2.
bezoeking, beproeving, droefenis, v.; to clie by the - of

VIS.

--

VIT. _ VOC.

VIT.

God, plotseling sterven; 3. (r. k.) visitatie, v. bezoek, o.;
4. onderzoeking, visitatie; 5. (mil.) monstering, inspectie,

* -ATORI AL, bn. (recht .) gerechtelijk onderzocht, geschouwd; pou er,recht van onderzoek (inz.der slavenschepen). * -ED, ('-id), dw.bn. bezocht enz.;zie vISIT,bw.* -ING,
V.

,
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ool; sweet spirit of -, zwavel- ether. * _STONE, S , vitrioolsteen, m.
Vitriolate,(wit'-ri•o-let),bw. (scheik.) tot zwavelzuurzout
veranderen, vitrioliseeren. *-, bn. met vitriool bezwangerd; - kali, zwavelzure kali; - water, vitrioolwater.
*-D, ('-id), dw. bn. gevitrioliseerd. 5 ...ING, dw. bn. vitri-

dw. bn. bezoekend enz. -, s. 1. (het) bezoeken enz.;
zie VISIT, bw.; 2. (mil.) inspectie; 3. verschijning, v.
oliseerend. 5 ...Iou, (-lee'-sjun), s. vitrioliseering, v.
*-soox, S. visitenboek, o. 5 -cARD, S. visite-kaartje, o. Vitriolic, (wit-ri-of -ik), bn. zwavelzuurzout; vitriolisch.
* _COMMITTEE, S. commissie van onderzoek, v. * _DAY,
5 ... OLIZABLE, ('-ol-aj-zi'-bl), bn. vitrioliseerbaar. *...oLIs. bezoek-, visite-dag, m. *-oFFlcER, m. inspecteerend
ZATION, (-ol-i -zee'-sjun), S. vitrioliseering, v. *...OLIZE,
officier, eerstaanwezend ofpicier,m.*-oR,('-tur), m. v.1. be('-of-ajz), bk. vitrioliseeren. 5 ...OLOUS, ('-of-us), bil. vizoeker, -ster, m. v.; 2. visiteur, onderzoeker, bezichtrioolaehtig; zie suLPHUROUS.
tiger; 3. inspecteur, m. * --ORIAL, (-o'-ri-ul), bn. zie visl- Vitry, (waj'-tri), s. 1. Vitry (Frankrijk), o.; 2. (kh.) ongeTATORIAL.
bleekt Iersch linnen, o.
Visi^Te,(waj'-ziv), bn. tot het gezicht behoorend; gezichts..; Vittels, zie VICTUAL.
- faculty, gezichtsvermogen.
Vituline, (wit' -joe-lieu), bn. tot kalveren behoorend;
Visne, (we -n), s. nabuurschap, buurt, v.
kalfs..., kalver...
Visney, (wis' -nee), s. kersenbrandewijn, m.
Vituperable, (waj-tjoe'-pe-ri-bl), bn. lakenswaard, berisVisnomy , (wis' -nu -mi), S. Zie PIIYSIOGNOMY.
pelij k. *...PERATE, ('•pe-ret), bw. (w. g.) laken, berispen.
Visor, (wis'-ur), s. 1. masker; 2. vizier (van een helm); 3.
...ATION, (- ree' -sjun), S. berisping, v. blaam, m. *...ATIVE,
(fig.) mom, o. vermomming, v. *-ED, ('-urd), bn. 1. ge('-e-tiv), bn., - LI, bijw. berispend, lakend. *...ATOR,
maskerd; 2. van een vizier voorzien; 3. (fig.) vermomd,
('-e-tur), m. berisper, gestrenge beoordeelaar, m.
geveinsd.
Vivace, (wi -waa'-tsje), bijw. (muz.) vlug, levendig.
Visorium, (wis-o'-ri-um), s. (drukk.) nijphoutje, o.
Vivacious, (waj-wee'-sjus), bn., 5 -LY, bijw. 1. levendig,
Vista, (wis'-te), s. 1. uitzicht, gezicht, o.; 2. lichte plek
vlug; 2. opgeruimd; 3. werkzaam, moedig; 4. levenslustig.
(in een bosch); 3. oprijlaan; 4. (fig.) toekomst, v.; voor
5 -NESS, * ...VACITY, (wes'- i -ti), s. gmv. 1. levendigheid,
-uitzch,o.
5 --ED, ('-te-id), bn. met een uitzicht.
vlugheid, v.; 2. levenslust, m.; 3. (plant.) groeikracht, v.
Vistula, (wis-tjoe'-le), s. Weichsel (rivier), v.
Vivary, (waj'-we-ri), s. (-ies), 1. vischvijver, m. weer, v.;
Visual,(wizj'-joe-ul),bn. tot het zien behoorend,gezichts...;
2. (jag. en recht.) diergaarde, v.; 3. konijnenperk, o.
- angle, gezichtshoek, optische hoek; - line, (teek.) per- Viva voce, (waj'-we-woo'-sji), bijw. mondeling. *-, s.
spectieflijn; - point, gezichtspunt, (ook fig.); - nerve,
(recht.) verhoor (ter openbare terechtzitting), o.
gezichtszenuw; - ray, gezichtsstraal. *-s, mv. dubbele Vive, (wajv), bn., 5 -LY, bijw. levendig. *-, s. *-s,
kijker (als bril gemonteerd), m.
* -GLANDS, mv. (veearts.) klierziekte (der paarden), v.
Visualize, (wisj joe -e-lajz), bw. onder het gezicht bren- Vivency, (waj'-wen -si), s. (het) leven (van dieren of plangen.
ten), o.
Vital, (waj'-tul), bn., * - LY , bijw. 1. tot het leven behoo- Viver, (waj'-wur), s. pieterman (visch), m. *-s, mv.
rend, leef..., levens...; - thread, levensdraad, (ook fig.);
(gem.) levensmiddelen, o. mv.
2.wezenlijk, hoogst noodzakelijk; a - question,een levens Vivian, (wiv' - i - un), m. Vivianus (m. n.).
levend, leefkrachtig. *-s, mv. levensdeelen,-quaesti;3. Vivianite, (wiv'-i-e-najt), s. (scheik.) ijzer-phosphaat, o.
0. mv. * --ITY, (-tel'-i-ti), *-NEss, s. 1. leef-, levenskracht; Vivid, (wiv'-id), bn. 5-LY, bijw. 1. levendig, opgewekt;
2. leefbaarheid, v. levensduur, m.; 3. leven, o.
2. bedrijvig, vlijtig; 3. krachtig, 4. schitterend (van
Vitalize, (waj'-te-lajz),bw.verlevendigen. *...ATION(-i-zee'kleuren). 5 -Irv, 5 -NESS, S. gmv. 1. levendigheid, opgesjun), s. verlevendiging, V. *-D, (-lajzd), dw. bn. verlewektheid; 2. vlijt, werkzaamheid, v.
vendigd. *... ING, dw. bn. verlevendigend. -, s. (het) Vivific,(waj-fif'-ik),bn.,*-AL, ('- i-kul),bn. verlevendigend,
verlevendigen,
opwekkend. 5 -ATE, ('-i-ket), bw. 1. verlevendigen; 2.
Vitellary, (wit'-el-e-ri), s. dooierzetel (in het ei), m.
(scheik.) tot metaal reduceeren. *-ATION, (-kee'-sjun), s.
* ...TELLINE(tel '-lien),bn.tot den dooier behoorend,dooier...
verlevendiging, v. *- ATIVE, (wif'-i-fl-ke-tiv), bn. leven
Vitellius, (wit'-el- i -us), m. Vitellius (Rom. keizer).
verlevendigend.
-weknd,
Vitellus, (wit'-el-us), s. (plant.) paardebloem, v.
Vivified, (wif'-i-fajd), dw. bn. verlevendigd. 5 ...IFY,
Viterbo, (wi' -tur'-bo), s. Viterbo (Italië), o.
('-i-faj), bw. 1. verlevendigen; 2. (scheik.) reduceeren (tot
Vitiate, (wisj'- i -et), bw. 1. bederven; 2. vervalschen; 3.
metaal). -ING. dw. bn. verlevendigend. -, o. (het)
(recht.) wraken, niet geldig maken. "-D, (-'e-tid), dw. bn.
verlevendigen.
bedorven enz., Zie VITIATE, bw. *... ING, dw. bn. beder- Viviparous, (waj- wip' -e-rus), bn. 1. levende jongen
vend enz. -, s. (het) bederven enz.; zie VIT IATE. 5 ...ION,
barend; 2. (plant.) zich door knollen of zaden voort
(- i -ee'-sjun), s. 1. bederf, o.; 2. vervalsching;3. (recht.) wra-planted.
king, nietigverklaring, v.
Vivisection, (wiv- i-sek'-sjun), s. opening -, sectie van
lessen),
v.
Vitiligo, (wit -i -laj'-gho), s. (gen.) huiduitslag, m.
een levend dier (bij de anatomische
Vitilitigate, (wit -i -lit' - i-ghet), m. (recht.) processen zoe- Vixen, (wiks'-un), S. 1. (jag.) jonge vos, m. vosje, o.
ken, chicaneeren. 5 ...ION, (-ghee'-sjun), s. haarklooverij,
-, V. vossin ; 2. (gem.) kijfster, helleveeg, xantippe,
chicane, v.
V. -, m. druiloor, in. *-TSIi, *-LY, bn. kijfzuchtig,
Vitiosity, (wisj- i - os' - i-ti), s. gebrekkigheid, v.
xantippe-achtig.
Vitious, (wisj'-us), zie vIcIous.
Viz, (wiz), bijw. (vork. videlicet), namelijk, te weten.
Vitreal, (wit'-ri-al), zie viTaEOUS.
Vizard, (wiz'-urd), zie vlsou. *-, bw. vermommen,
Vitreo-electric, (wit'-ri-o -i-lek' -trik). bn. (nat.) positief
maskeren.

electrisch.

Vitreous, (wit'-ri-us), bn. 1. glasachtig, glazen...; -electricity, positieve electriciteit, glaselectriciteit; -humor,
(ontl.) glasvocht, kristallijn; - salt, weedasch, soda; silverore, (delfst.) glaserts; -tubes, dondersteenen.
S. glasachtigheid, v.
Vitreseence, (wi-tres' - sens), s. gmv. verglaasbaarheid, v.
*...ESCENT, (-es'-sent). *...ESCIBLE, (-es'- si -be), bn. verglaas

Vizier, (wiz' - ur), m. vizier (eerste minister aan een oostersch hof), m.; grand -, grootvizier . -ATE, 5 -SHIP, s.

vizierschap, vizieraat, o. 5 -IAL, (-zi'-ri-ul), bn. van
den vizier.

Vizor, zie vlsoR.
Vocable, (wo' -ki-bl), s. woord, o. *...BULARY, (-keb' joe -

le-ri), s. 1. woordenlijst, v.; 2. zakwoordenboek, o. *...BULIST, (-keb'joe-list), zn. woordenlijst - schrijver, vocabulist. m.
Vitrifaction, (wit-ri•fek'-sjun), s. 1. verglazing, v.; 2. Vocal, (wo'-kul), bn. 1. tot de stem behoorend, van -, door
(het) verglaasde. 5 ...FIABLE, (-faj'- i -bl), *...FIcABLE, ('-trif'de stem, vocaal; - ligaments .(oudt.) stembanden; 2. met
i-ki-bl), bn. verglaasbaar. 5 ... FICATE, ('-trif- i -ket), zie vide stem begaafd; - reeds, Pan's fluit; 3. zangrijk;4. monTRIFY. ..FICATION, (-fi-kee'-sjun), s. verglazing, v. *...PIED,
deling; - ability, bedrevenheid in den zang,goede school;
('-faj d), dw. bn. verglaasd. *... FORM, ('-form), bn. glasvor- music, zangmuziek; - performer, zanger, zangeres;
mig, glasachtig. *...Fr, ('-faj), bw. en ow. verglazen. eyes are -, de gogen spreken; - prayer, overluid opING, dw. bn. verglazend.
gezegd gebed. *-, m. (r. k.) stemhebbende ledemaat, m.
Vitriol,(wit'-ri-ul). s. (scheik.) vitriool, v. o. koperwater.o.-i, ( kel' -ik), bn. (taalk.) tot de zelfklinkers behoorend.
oil of -, vitriool-olie; burnt -, (schild.) gebrande vitri-iST, (wo' -ke-list), in.v. zanger, -es, M. v. *--ITY, (-kel'-

baar.
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i -ti), s. gmv. 1. spreekvermogen, o.; 2. geluiden, tonen, o. Volatile, (wol' -e -til), bn. 1. vliegend; 2. (scheik.) vluchtig;
- alkali, vluchtige kali; - essence, geest, spiritus; - salt,
m. mv.; 3. uitspreekbaarheid, v.; 4. (het) klinkende der
stem.* -IZATION, ( ke-ii-zee'-sjun), s. 1. geluidenvorming;
vlugzout ; spirits of vinegar, vluchtige azijngeest; 3.
(fig.) wuft, wankelbaar, onbestendig, levendig. *-, s. 1.
2. (muz.) vocalisatie, v. *- IZE, (-'ke-lajz), bw. 1. tot
tonen -, tot geluiden vormen; 2. geluid geven; 3. (muz.)
reukfleschje; 2. (w. g.) gevleugeld dier, o. *...ITY, *_NESS,
s. gmv. 1. (scheik.) vluchtigheid; 2. (fig.) wuftheid, onbede notenschaal afzingen, vocaliseeren. *_n, ('-ajzd) dw.
stendigheid, v.
bn. gevocaliseerd enz.; zie VOCALIZE, bw. *-IZING, ('-ajzing), dw. bn. vocaliseerend. *- LY, bijw. met -, door Volatilize, (wol' -e- til -ajz), bw. en ow. (scheik.) vervluchtigen. 5 ...ABLE, (- ajz'- i -bl), bn. te vervluchtigen, vatbaar
middel van de stem; luide met woorden. *- NEss,
voor vervluchtiging. *...ATION, ( - i- zee'-sjun), s. vervluchti(' -kul'-nes), S. 1. zangrijkheid, v.; 2. stemvermogen, o.
ging, v. '* -D, ('-ajzd), dw. bn. vervluchtigd. *...ING,
Vocation, (wo -kee'-sjun), s. 1. roeping, v.; 2. beroep,
('-ajz-ing), dw. bn. vervluchtigend. -, s. (het) vervluchvak, bedrijf; 3. beroep (op), o. inroeping (van),v. *...CATIVE,
tigen.
(wok'-e-tiv), bn. (taalk.) roepend, aansprekend. -, s.
(taalk.) roeper, vijfde naamval, m.
Volcanic, (wol -ken' -ik), bn. vuurspuwend, vulkanisch.
...ICITY, (-ken-is'- i -ti), * ...ITY, (-ken'- i -ti), s. (liet) vul
Vociferate, (wo - sif'-e-ret), dw. en bw. uitschreeuwen,
°...NISI, ('-ke-nist), m. 1. kenner -, beschrij--kanische.
uitbulderen, tieren, brullen. *- D, ('-id), dw. bn. uitgever der vulkanen; 2. voorstander der leer van den vul
bulderd enz. *...ING, dw. bn. uitbulderend, enz. -, s.
oorsprong der bergen, vulkanist, m. *...IZE,-kanische
(het) uitbulderen enz. *...ION, (- e- ree' -sjun), s. uitbuldering, v. getier, geraas, o. (het) vloeken. *...ous, (sif'('-ken-ajz), bw. vulkanisch maken, vulkaniseeren. -n,
('-ajzd), dw. bn. gevulkaniseerd. *...ZATION, (-ken- i -zee'e -rus), bn., -LY, bij w.bulderend, tierend. -NESS, S. uit
-buldering,v.

sjun), s. vulkaniseering, v.

Voe, (woo), S. (aardr.) Zoutmeer (op Shetland), o.
Volcano, (wol - koe -no), s. vuurspuwende berg, vulkaan, m.
Vogle, (w o'-ghul), s. (mijnw.) open groeve, v. kuil, m. Vole, (wool), S. 1. (kaartsp.) vole, v. alle slagen, m. mv.;
Vogue, (woogh), S. zwang, m. roep, m. mode, v.; to be in
to go the -, vole gaan, doorgaan; 2. veldrat, -muis, v.;

-, in zwang zijn, opnemen; to bring into -, in zwang
water -, waterrat.
brengen.
Volee, (wo' -lee), s. (muz.) loop, m. reeks noten, v.
Voice, (wojs), s. 1. stem, v.; to know one by one's -, iem. Volery, (wol - i -ri), s. ( -les), 1. (jag.) vlucht, v. zwerm
bij zijne stem kennen; the - of conscience, de stem van
(vogels). m.; 2. vogelhuis, o. til, volière, v.
het geweten; treble --, ( muz.) sopraanstem; to have no -, Volga, (wul'-ghe). s. Wolga (rivier), v.
geen stem (om te zingen) hebben -, her - is not tree, Volhynia, (wul-hin' -i -e), s. Volhy nië (Rusland), o.
hare stem is niet zuiver; -'s breaking, de overgang der Volitation, (wo - li -tee'sjun), s. (het) vliegen, vlucht (deisteur (bij jongelingen); 2. stem, mooning, v.; elected by -s,
vogels), v.
door -, bij stemming verkozen; to give -s, stemmen Volition, (wo -lisj'-un), s. 1. (het) willen; 2. wil, m. wils uitbrengen; without a dissentient -, zonder één stem
kracht, v.
tegen, met algemeene stemmen; 4. taal, v. woorden, o. VolitisTe, wol' - i -tiv), bn. 1. willend, wilskrachtig; 2. wil mv. uitdrukking, v.; 5. geluid, o. klank, In.; 6. (taalk.)
vermogend; - faculty, wilsvermogen.
vorm, ni.; the active -, the passive -, de bedrij vende -, de Vollange, (wol -laandsj'), s. sneeuwval. m
lijdende vorm *- LOZENGE, s. borstplaatje, o. jujube, v. Volley, (wol' -ee), s. 1. (zeev.) volle laag, v. salvo. o.; 2.
*-PART, s. (muz.) zang (in eene compositie), m.
(mil.) losbranding, V. kogelregen. m.; 3. nui, jacht (van pij
volle laag, v. vloed (van scheldmoorden enz.),-len);4.(fig
Voice, (wojs), bw. 1. (w. g.) uitbrengen, verbreiden (een
gerucht), navertellen, 2. (muz.) aanzetten, probeeren
uitval, m.; at -, in de vlucht; ongeveer. °-, bw. af(een orgel enz.); 3. zie vo m, bw. *- D, (wojst), dw. bn
schieten, lossen. *-, ow. 1. losbranden; 2. uitstroomen,
aangezet enz.; zie voicE, bw. -, bn. full -, met volle
gieten. 5 -ED, ('-lid), dw. bn. afgeschoten enz.
stem. *- FUL, ('-foal), bn. zangerig, snot een goede stem
bn. afschietend enz.
begaafd. *-Lzss, bn. 1. zonder stem-, 2. zwijgend, spra- Volt, (wolt), s. 1. (rijsch.) zwenking, volte, v.; 2. kring.
keloos; 3. niet kiesbevoegd, niet kiesgerechtigd. *...ING,
lo p, M.
dw. bn. (muz.) aanzettend enz. -, s. (het) aanzetten. Volta, (wol-te), bw. (muz.) herhaal ! nog eens ! -, s.
Void, (wojd), s. 1. (het) ledig; 2. gaping, v. °--, bn. 1.
reprise, v.,
ledig; - space, ledige ruimte; 2. nietig; null and -, Volta, (wol'-te), m. Volta (Italiaansch natuurkundige), m.
nul en geener waarde; to make -, (recht.) nietig doen
u -Ic, (-lees` -ik), bn. voltaïseh; - pile, - battery. galva
verklaren; 3. vrij, ontdaan van; a conscience- of ofence,
kolom, - batterij. 5 -ISM, (' -te -ism), s. voltaïs--niseh
eer. schuldeloos geweten; 4.ontbloot: -- of reason,van rede
nme, galvanisme, o. 0 -DIETER, S. (- tem' - i -toy). s. galvano
ontbloot; 5. open, onbeze t , vacant ; 6. denkbeeldig, ijdel.
(werkt.), m.
-metr
*-, bes. 1. ledigen, ruimen, ontruimen; 2. uitstorten, uit Volti, (wol' -ti), (muz.) draai om, sla om; - subito, sla snel
verjagen; 4. open-, vacant laten; 5. ontledigen;-werpn;3.
om.
to leave -, open -, onbeschreven laten; 6. (recht.) nietig Voltigeur, (wol' -ti-zjur), m. (mil.) lichte ruiter, m.
verklaren. *-, ow. 1, ledig worden, - loopen; 2. nietig -, Volubilate, (wo -ljoe'- bi -let), »...BILE, (wol'-joe-bil), bn.
krachteloos worden. * - ABLE, ('- i - bl), bn. 1. ledigbaar;
(plant.) klimmend; - plants, klimplanten. °...BILITY, (-bil'
snelle beweging, v.; 2. rollend -,-it),s.gmv1roln
2. ontraimbaar; 3. verjaagbaar; 4. (recht.) vernietigbaar.
*_ANCE, ('-ons), s. 1. lediging; 2. ontruiming ; 3. openwendend vermogen. 3. beweeglijkheid; 4. welbespraaktvulling (eener plaats); 4. verjaging, v. °- ED, ('-id), dw.
heid, radheid van tong, v.
bn. geledigd enz.; zie VOID, bw. en ow. *- ER, ('-ur), m. Voluble, (wol' -joe -bl), bn., 5 ...BLY, bijes. 1. rol -, wentel. V. 1. lediger, -ster; 2. vernietiger, -ster, 3. verj ager,
baar; 2. draaiend. wentelend; 3. beweeglijk, vloeiend- 4.
verjaagster; 4. ontruimer, -ster, m. V. -, s. 1. tafelpraatziek, snappend, rad van tong.
mand, v. -bak, m.; 2. (wrap.) randstuk, o. * - ING, dw. bn. Volume, (wol' -joem), s. 1. boekdeel, o.; 2. massa, v. omledigend enz. --, s. (liet) ledigen enz.; zie vomD, bw. en
vang, m.; - of the voice, omvang der stem; 3. rol; 4.
ow.; - knife, schraap -, veegmes; - lobby, (Steak.) voor grootte, v. blok, o.; -s of smolce, rookwolken; 5. kronkeHog (eenar slang), v.; 6. duur, m. tijdsruimte, v. *-D,
kamertje, o. *- NEss, s. I. ledigheid, v. (het) ledig; 2.
(recht.) nietigheid, v.
('-joemd), bn. samen -, opgepakt, in een massa. ...INDUS,
Voil, (wo' -il), zie VOVOL.
('- i -nus), bn.. -LY,bijw. 1. uit vele wentelingen -, uit vele
.
Voisinage, (woj'- zin -idsj) s. nabuurschap, v.
rollen bestaand; 2. lijvig, uit veel (boek)deelen bestaand;
Voiture, (woj'-tsjoer), s. 1. (w. g.) rijtuig, o. wagen, m.;
3. (lik, zwaar, groot; 4. veelschrijvend. *...INOUSNESS, S. 1.
2. (fig.) (w. g.) gelegenheid, v.
lijvigheid; 2. dikte, grootte, v. omvang. m, zwaarte, v.
(vol),
Vol,
s. 1. (wap.)(vogel)vlucht, v. vleugel,ni.; demi -,
...IsT, m. veelschrijver, m.
halve vleugel. 0 -ACIOUS, (wo- lee'-sjus), bn. vliegend. Voluntarily, (wol' -un -te re -li), bijw. zie VOLUNTARY, bn.
Volage, (wo' -lidsj),bn. vluchtig, wuft, onbestendig. *...ANT,
*...NESS, S. 1. vrij willigheid; 2. eigen beweging, zelfhan ('-lunt), bn. 1 vliegend; 2. vlug, ras, snel -, s. 1. (mil.)
deling, V.
vliegend leger, o.; 2. (plant.) duizendblad, o.
Voluntary, (wol' -un- te -ri), bn. 1. vrijwillig. 2. bereid
opzettelijk; 4. zelfhandelend; 2nan is a - agent,-wilg;3.
Volalkali, (wol -el-ke -li), s. (scheik.) vlugzout, o,
Volary, (wol -e-ri), s. (-ies), duiventil, v.
de mensch handelt uit vrijen wil ; 5. (recht.) buiten Volatie, (wol -et' -ik), bn. 1. vluchtig; 2. vliegend, fladderechtelijk (van den eed); - juridiction, pro des rechtsvorrend.
dering; - principle, vrijwilligheidsbeginsel (volgens
;

VOL. - VOU,

-

VOU, - VYI.
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Hetwelk in Amerika en Engeland de geestelijken uit vrijm. v. *- ER, s. eisch in borgtocht, - in vrijwaring, m
5 -TNG, dw. bn. getuigend enz. -, S. (het) getuigen enz.;
willige bijdragen hunner kerkleden worden bezoldigd).
*-, m. vrijwilliger, m. -, s. (muz.) fantasieimprovisatie,
zie,voucn, bw. ow.
V. *_IsM, (- ism), s. gmv. stelsel der vrijwillige bij
Vouchsafe, (wautsj-seef'), bw. en ow • veroorloven, toe-dragen,o.
staan, vergunnen, zich verwaardigen (te). *- D, (suft'),
dw. bn. vergund, toegestaan. *- MENT, S. -1. vergunVolunteer, (wol -un-tier'), s. vrijwilliger; 2. helper zonder
loon; 3. (fig.) lief hebber, m. *-, bn. vrijwillig.*-,bw.vrijning, v. verlof, o.; 2. gift, weldaad, v. *...ING, dw. bn.
willig verrichten, op zich nemen; to - a speech, een redeveroorlovend, toestaand.
voering improviseeren. *-, ow. zich vrijwillig aanbieden Voussoir, (woes'-ojr), s. (bk.) sluit -, gewelfsteen, m.
tot. *- ED, (-tierd), dw. bn. vrijwillig aangeboden (tot, Vow, (wo), s. 1. gelofte; to receive the -s, to take the -s,
om). 5-ING, dw. bn. zich vrijwillig aanbiedend.
kloostergelofte doen, - afleggen; 2. plechtige belofte, v.
*- raLLOw ,m.gelofte-broeder,deelgenoot in eenegelofte,m.
Voluptable, (wo -lup'-ti-bl), bn. aantrekkelijk, bekoorlijk. *...VARY, ('tjoe-e-ri), m. wellusteling, epicurist, Vow, (wo), bw. en ow. 1. plechtig beloven, eene gelofte
doen; 2. zweren; we -cd eternal friendship, wij zwoeren
m. -, v. wulpsche (vrouw), v. *...uous, (-tjoe-us), bn.,
-LY, bijw. wellustig, wulpsch. -NESS, s. wellust, m.
elkander eeuwige vriendschap; to - and protest, hoog en
wulpschheid, v.
laag zweren; 3. toewijden, heiligen (aan); 4. verzekeren,
Volutation, (wo -ljoe-tee'-sjun), s. oprolling, v. (liet) opverklaren, staande houden. * - ED, (wood), dw.bn. plechtig
rollen.
beloofd; gezworen; verzekerd.
Volute, (wo -Ijoet'), s. 1. (meetk.) kronkellijn, spiraal; 2. Vowel, (wan'-il), s. (taalk.) zelf klinker, ni. klinkletter, v.;
(bk.) krul; 3. spiraalslak, v. *...ION, s. spiraalkrul, v.
to execute upon a -, (muz.) vocaliseeren. *-, ho. 1. zelfVolutite, (wol'-joe -tajt), s. versteende spiraalslak, v.
klinkend; 2. vocaal. * - EO, ('-ild), bn. (taalk.) uit zelf
S.
(wo'
-mur),
(ontl.) ploegschaarbeen, o.
Vomer,
gevormd. 5 -Issi, s. gebruik der zelf klinkers, o.-kliners
Vomica, (wom'- i -ke), s. etterzak, m. longzweer, v.
Vower, (we- ut), m. v. die eene gelofte doet. *...ING,
Vomie-nut, (wom' -ik -nut), s. (plant.) braaknoot, v.
dw. ho. plechtig belovend enz. -, s. (het) plechtig beloven
enz.; zie vow, bw. en ow.
Vomit, (wom'-it), s. 1. braaksel, o.; uitgebraakte stof, V.;
2. braakmidhlel, o. *-, bw. braken. t -, ow. spuwen, Vox, (woks), s. stem, v. - populi - Dei, (spr.) de stem
overgeven; - out, to, Zap, uitbraken, uitspuwen. *- ED,
van het volk is de stem van God.
('-it-id), dw. bn. uitgebraakt. *- ING, dw. bn. brakend. Voyage, (wo' -jidsj), s. 1. reis (inz. ter zee), v.-, to take a
-, S. (liet) braken enz.;- nut, braaknoot,v.*- ION,(- misj'long -, eene lange reis doen; to go on a -, zich op reis
un), s. braking, V. * -IVE, (wom'- i -tiv), *- ARY, ('- i - te-ri),
(ter zee) begeven; outward -, - out, uitreis; home (ward)
pan. 1.. het braken betreffend , braak....; 2. braking be-, turn -, thuis -, retourreis; - out and home. uit- en
vorderend; - operation. poging om te braken; - potion,
thuisreis; a good - to you ! goede reis ! 2. overtocht; 3.
(fig.) onderneming, v. tocht, m. * -\ RITER, m. reisbebraakdrank. * - oRY, s. braakmiddel, o.
schrijver, m.
Vomito, (wo - mi' -to), s. (gen.) , gele koorts (op haren
lievigsten graad), v.
Voyage, (wo' jidsj), ow. ter zee -, te water reizen. *-, bw.
Voracious, (wo - reu' -shus), bn., *- LY, bijes. 1. vraatzuchbereizen, bezoeken (te water). * - ABLE, ('- i - hi), bn. bereis
tig; 2. roofgierig. *- NESS, *...ITY, (-res'- i -ti), s. gmv. 1.
*--R, ('-djur), m. v. reiziger, -ster, m. V. *...ING,-bar.
vraatzucht; 2. roofgierigheid, v.
dw. ho. (ter zee) reizend. -, s. (het) reizen (ter zee).
Voraginous, (wo -rodsj'- i -nus), bn. 1. vol afgronden, Voyol, Voyal, (woj'-ul). s. (zeev.) kabelaria g, v.*- BLOCK,
- maalstroomen; 2. verslindend, gierig.
s. (zeev.) kabelaring - schijf, v.
Vorant, (wo'- runt), bn. (wap.) verslindend.
Vugh, (wugh), s. (mijnw.) zie VOGLE.
Vortex, (wor'-teks), s. (mv. vortices, vortexes), dwarrel -, Vulcan, (wul' -kun), m. (fab.) Vulkanus (god van het
vuur). 5 -IAN, (ken'- i -un), 5 - - Ic, (-ken' -ik), ho. 1. van Vul
maalstroom, m.; drawn down by the -, door de warreling
naar beneden gesleept, (ook fig.).
-kanus;2.
vulkanisch.
Vortical, (wor'-ti -kul ) , ho. dwarrelend, wentelend.
Vulgar, (wul'-gliur), bn.,*-LY, bij w.l. gemeen, alledaagsch;
Vor'ye, (.wor'-j e), ik waarschuw je. j
2. laag, ruw, onbeschaafd; - language, - manners, geVortieel, (wor-ti'-sil), s. wielvormig insect, o.
meene taal, - manieren; - people, gemeen volk; 3. gewoon;
- life. het gewone leven; - minds, gewone geesten; Votaress, (wo' - te -res), v. 1. aanbidster, vereerster; 2. verloofde des Hoeren, non, v. *...IST, m. 1. aanbidder, ver fraclion, (rek.) gewone breuk; the - translation, zie
eerder; 2. monnik, leerling, m.
VULGATE. *-, S. (het) algemeen, de gewone m.enschen.
- IS:ui , s. (w. g.) 1. gemeenheid, boerschheid. ruwheid;
Votary, (wo' - te -ri), m. 1. aanhanger, vriend; volgeling; 2.
aanbidder, m. *-, ho. 1. toegewijd; tot een gelofte
2. geineene uitdrukking, v. *-ITY, 5 -NESS, s. 1. gemeeneen
gelofte
volbracht.
behoorend, gelofte...; 3. door
held, laagheid, v.; 2. slechte toon, wansmaak, m. * -izE,
*...ATION, (-tee'-sjut;), S. 1. stemming; 2. stemopneming, v.
('-ghe-rajz), bw. gemeen maken, verlagen, in achting doen
Vote, (woot),s. 1. stem (in eene vergadering), stemming, v.;
dalen. -D, ('-rajzd), dw. bn. verlaagd. ING, dw. bn.
to come to the -, tot stemming overgaan; to put to -,
verlagend.
in stemming brengen; 2. proces - verbaal der stemming; Vulgate, (wul'-ghet),s. (godg.) Vulgata (gewone Latijnsche
3. stemhalletje, o.; 4. beslissing (door stemming), v.; 5.
Bijbelvertaling), v. °-, bn. van de Vulgata.
gemeenschappelijk gebed, o.; to - by ballot, balloteeren, Vulgo, (wul'-gho), bijw. gemeenlijk, doorgaans, in de
met balletjes stemmen. *-, dw. 1. stemmen; schoen do you
wandeling.
- for? voor wien stemt gij ? 2. voorstellen; I- we go Vulnerable, (wul'- ne -ri-bl), bn. kwetsbaar (ook fig.),
to bed, ik stel voor ons naar bed te begeven. *-, bw. 1.
gevoelig. *...ABILITY, (re- bil' - i -ty), -tiESS, s. gmv.
(goed) stemmen, aannemen; 2. bij stemming benoemen,
kwetsbaarheid, v. *...ARY, ('-re-ri), ho. tot wonden behoo- verkiezen; 3. - into benoemen (tot); to -- out, bij stemrend, voor wonden; - balsam. wondzalf, - l,a.lsem; - herbs,
ming afzetten; 4. achten, beschouwen; 5. verklaren tot.
wondkruid; - plaster, heelpleister; - plants.* genees *-D, ('-id), dw. ho. gestemd enz.; zie VOTE, dw. en bw.
krachtige planten; - potion. mondwater, o. -, s. (-ies),
*-R, ('-ur), m. stemgerechtigde, kiezer, m. *...ING, dw.bn.
wondmiddel, o. - artsenij, v. *...ATE, ('- reet), bes. (w. g.)
stemmend enz. -, s. (het) stemmen. *...1VF, ('-tiv), bn.,
verwonden, kwetsen. *...ATION, (- ree' -sjun), s. verwon
-LY. bijw. 1. door gelofte bepaald; 2. toegewijd; - tablets,
-ding.v
(godg.) gelofte-tafelen; - string, de gewijde snaar, (psal- Vulnerose, (wul- ne - roos'), bn. met wonden overdekt.
men, hymnen enz.). °...TVENEoS, ('-tiv -nes), v. gnly. (het) Vulnifie, (wal- nif' -ik), be. kwetsend, verwondend.
gewijde, kracht der gelofte, v.
Vulpine, (wul'-pien), ho. 1. vosachtig, vossen...; 2.( fig.)
'Vouch, (wautsj), s. 1. getuigenis: 2. bekrachtiging, v.
listig, sluw-, - astuucity, vossenlist. *...PINITe, ('-pi-najt),
*-, bes. 1. getuigen, inroepen (als getuige), tot getuige
S. (delfst.) kiezelgips, o.
nemen; 2. verklaren, bevestigen, betuigen, waarborgen: Vulsion, (wul'-sjun), S. (het) trekken.
3. bewijzen; 4. (recht.) tot borgtocht inroepen. 't-, ow. Vulture, (wul'-tjur), s. gier(vogel), m. ...ISH, *_LIKE,
for, getuigen; instaan(voor). *- D, dw. bn. getuigd enz.
...ous, ('-us), brr. 1. gierachtig, als een gier; 2. (fig.)
*-FE, ( - ie'), in. v. (recht.) gedaagde in borgtocht, - in
roofziek, vraatzuchtig,
vrijwaring, m. V. * -ER, ('-ur), in. v. borg, m. v. -, s. 1. Vulturine, (wul'- tje -rien), bn. van een gier, van gieren;
borgtocht, us. bewijs, o. oorkonde, v. bewijsstuk, o.; regigieren...
men.tal -s, (suil) mandaten; 2. schuldbekentenis, v. bon, Vying, (waj'-ing), dw. bn. mededingend enz. *-, s. (het)
m. *- FR, °-oR, in. v. (recht.) eischer -, -es in borgtocht,
mededingen enz.; zie VIE, bw.
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WAB.

W, (drab'-1 -joe), S. 1. W, medeklinker en 23ste letter van
het Engelsche alphabet,v.; 2. (in verkortingen): w. (west),
het westen; (week), weektijd); wa'n't, (was not), was niet;
we. (which), welke, welk; wd. (would), zonde, wilde; we're
(we are), wij zijn; who's (who is), welke is; W.-I, (lWestIndies). West- Indië; Wil., Will., Wm. ( William), Willem;
Wilts. ( Wiltshire),naam van een Eng. graafschap; wk.(week),
week; wf. (wronq font), verkeerde lettersoort; wn. (when),
als, wanneer; wo. (who), die, wie; won't (will not), zal -,
wil niet; W. P., wp. (worship), godsdienst; wpful (worshipfnl), godsvruchtig: wt. (what), wat, dat; wth. (with),
met; wy (wey), zie wEY.
Wabble, (oeöb'-bl), s. waggelende beweging, v. °-, ow.
(gem.) waggelen, slingeren, slenteren. *...ING, dw. bn.,
-LY, bijw. waggelend, slenterend; - motion, (stoomw.)

slingerende beweging.
Wabblers, (oeöb'-lurs),m.mv. foot-, (mii.) voetknechten.
Waboard, (oeëe'- boord), s. (mijnw.) hangbank, v.
Wack, (oeak), s. klap, m. oorvee, v.
Wacke, (oeak' -i), WACKY, s. (mijnw.) harde rotssteen, m.
Wad, (oeöd), s. 1. bundel, bos, m.; 2: (mil.) prop, m.;
grummet -, kransprop; junk -, touwprop; 3. vulsel, o.;
4. watte, v.; 5. (recht.) onderpand, o. *- HOOK, s. (zeev.)
1. krasser; 2. kogeltrekker, m. *- MILL, s. (mil.) propmal, v. -vorm, ni. * -MILL-TILT, S. (mil.) geschutdek, o.
* -NETTING, S. (mii.) proppennet, o.

Wad, (odd), bw. 1. stoppen, vullen; 2. watteeren.
Wadable, (oeëe -di-bl), bn. doorwaadbaar.
Wadd, (oeiid), s. 1. (delfst.) potlood, o.; 2. zwart mangaanerts, o.

Wadded, (oehd'-id), dw. bn. 1. gevuld; 2. gewatteerd.
Wadding, (oehd'-ing), dw. bn. 1. vullend, 2. watteerend. k -, s. 1. (het) vullen; 2. (het) watteeren; 3. (mil.)
prop, m.; 4. watten, v. mv. *-CUTTER, S. doorslag, m.

WAG.

toezwaaien, overbrengen, toevoeren (door de lucht over
het water), toewuiven; 2. dragen (op de lucht); 3. wenden,
sturen; to - up, doen bovendrijven; 4. (zeev.) in sjouw
hijschen (de vlag). *-, ow. zwaaien, drijven, zweven.
* -AGE, ('idsj), s. 1. vaart; 2. lading, v. * - ED, ('-id),
dw. bn. toegezwaaid enz.; zie WAFT, bw. *- ER, ('-ur), s.
1. transportschip; 2. beurtschip, o. pont, v. -, m. beurt -,
veerman, m. * - ING, dw. bn. toezwaaiend enz. -, s..
(het) toezwaaien enz.; zie WAFT, bw. * - URE, ('-tjoer), s.
(Shak.) zwaai, m.
Wag, (oeëgh), m. schalk, guit, m.; he was a - in his way,
hij was een schalk op zijne wijze. *-HALTER, m. galgebrok, spotvogel, m. * - TAIL, S. 1. kwikstaartje (vogel), o.;
grey-head -, gele kwikstaart; 2. wellustige vrouw.
Wag, (oeëgh), ow. kwispelen (den staart), zwenken, zwaaien; schudden (het hoofd). 't -, ow. 1. waggelen, zich
bewegen; 2. uitsnijden, beenen maken.
Wage, (oeëdsj), S. 1. zie WAGES; 2. (recht.) onderpand, o.
*-Boox, s. betaalboek, -register, o.
Wage, (oeëedsj), bw. 1. beproeven; 2. trotseeren, braveeren;.
to - war, oorlog voeren; 3. worstelen tegen; 4. verpanden; 5. in dienst nemen (voor loon), huren; 6. betalen,
salarieeren; 7. (recht.) to - law, den beslissender eed afleg
verwedden, wagen. *--D, (oeëedsj d), dw. bn. be--gen;8.
proeffi enz.; zie WAGE, bw. -, bn. betaald, gesalarieerd.
Wagel, (woëe'-ghil), s. groote zwemeeuw, v.
Wager, (oeëedsj'-ur), s. 1. weddenschap, v. pari, o.; to
lay a -, een weddenschap aangaan ; to hold a -, wedden; name your -, wat wedt ge ? 2. onderpand, pand,.
o.; 3. (recht.) - of law, beslissende eed; - of battle,
(oudt.) aanbod van gerechtelijk duel; - policy, contract
van weddenschap (rechtens zonder waarde). *-, bw.wedden. *-, ow. on, een weddenschap aanbieden (op). *- ED,
('-djurd), bw. bn. gewed. *- E$, ('-djerur), m. V. wedder,.
wedster, m. V. * -ING, dw. bn. weddend.
Wages, (oeëe -dj is), s. (enk. en mv.), 1. loon (v,,an bedien
bezoldiging, soldij; 3. (fig.) belooning,-denz.),o;2
betaling; 3. toelage (aan de leden van het Amerikaansch
congres), v.
Waggel, (oeëgh'-il), zie LAAGEL.
Waggery, (oeëgh'-e-ri), s. grap, v. guitenstreek, m.
Wagging, (oeëgh'-ing), dw. bn. kwispelend enz. -, S.
(het) kwispelen enz.; zie WAG, ow.
Waggish, (oeëgh' -isj), bn., *- LY, bijw. 1. schalksch,
guitig; - tricks, guitenstreken; 2. moedwillig. 5 -NESs ?

* --IAKER, in. wattenfabrikant, m.
Waddle, (oeöd'-ul), ow. 1. waggelen (als een eend), slenteren; 2. wankelen; 3. (fig.) (gem.) uitsnijden, de plaat
poetsen, van de beurs blijven. *- D, ('-uld), dw. gewag
Zie WADDLE, OW. *-R, ('-lur), m. v. waggelaar,-geldnz.;
-ster, M. v. 0 ...ING, dw. bn., -LY, bijw. waggelend enz.
-, s. (het) waggelen enz.; zie WADDLE.
Waddles,(oeëd'-uls), s.mv. 1. baard, onderkam,m.; 2. teeldoelen (van een haan), o. mv.; 3. halsklieren (van een
varken), v. mv.
Wade, (oeëed), ow. - through, over, 1. waden, plassen
s. schalkschheid, guiterij, v.
(door) ; to - up, zich wadend een weg banen tot ; 2.
(fig.) doordringen, zich een weg banen; to - into, indrin- Waggle, (oeëgh'l), ow. waggelen. *-, dw. heen en weder
schuiven.
geii; to - through a difficulty, een bezwaar te boven
komen; to - through a law case, zich door proces- Wagon, (oeëgh'-un), s. 1. wagen, vracht -, personen
(spoorwegrijtuig), m.; close -, proviand --wagen;o
stukken heenworstelen. *-, bw. doorwaden. *-R, ('-or),
wagen; fly -, snelwagen ; 2. (mil.) munitie - wagen,.
m. v. doorwaden, -waadster, m. v. -, s. moerasvogel,
- wagen. * -BOILER, S. (stoomes.)
bagage
m.;
baggage
-,
m. *...ING, dw. bn. doorwadend enz. -, s. (het) doorkistvormige ketel, m. *-Box, s. wagenkast, V. *-HEAD,.
waden; - bird, langbeenige vogel.
s. (stoomw.) bemetselde ketel, m. *-HousE, s. 1. koetsWadmel, (oeöd'-mil), zie WADMILL.
huis, o.; 2. bergplaats van waggons, v. *- LAY, S. (het)
Wads, (oeöds), s. mv. overkousen, jagers - kousen, v. mv.
loeren op reiswagens (om ze te berooven). *- LOAD,
Wadsett, (oehd'-set), s. (recht.) pand, o. hypotheek, v.
S. wagenvracht, v. * -MAKER, m. wagenmaker, m.
*-ER, ('-or), m. pand -, hypotheekhouder (inz. van lan5 -MAN, m. (spoorw.) conducteur, m. 5 -MASTER GENEderijen), m.
RAL,
m. opperinspecteur der waggons, m. *- OFFICE, S.
v.
doorwaadbare
plek,
-i),
s.
(oeëed'
Wady,
vrachtwagen -kantoor, o.: - keeper, vrachtwagen-direcWafer, (oeëe-fur), s. 1. wafel; 2. ouwel, m.; sacramental
teur; - ticket, vrachtbrief, m. 5 -sPoKEs, s. mv. wiel-, heilige ouwel. *-Box, s. ouweldoos, v. *- DISH, S.
spaken, v. mv. *- TILT, S. korfwagen, m. * - TRAIN, S.
ouwelbakje, - schoteltje, o. 5 -IRON, S. * -TONGS, s. mv.watrein-korps (bij het Eng. leger), o. *- WAY, s. rijweg, m._
felijzer, 0. *-MAKER, m. 1. wafelbakker; 2. ouwelfabri*-wHiP, s. voermanszweep, v.
kant, m.
Wafer, (oeëef'-ur), bw. (dicht)ouwelen (een brief enz.). Wagon, (oeëgh'-un), bw. vervoeren (per as). *-, ow.
rijden, een wagendienst onderhouden. *- AGE, ('-idsj),
*-ED, ('-urd), dw. bn. geouweld. *- ER, ('e-ror), m. v.
s. gmv. vrachtloon, voerloon, o. *- ED, ('-und), dw.
wafelbakker, -verkooper, -ster, m. v. -ING, dw. ho.
bn. gereden, per as vervoerd. *- ER, ('-e-nur), m. 1.
ouwelend.
vrachtvoerman; 2. (mil.) treinsoldaat, m.; corps of -s,
Waffle, (oeëf'-ul), s. wafel, m. * - IRON, s. wafelijzer, o.
treinkorps (b) het Eng. leger); 3. (sterr.) Wagen, Groote
Waft, (oeliaft), s. 1. drijvend lichaam; 2. (zeev.) noodsein,
Beer, m. 5 -ING, ('- o-ring), dw. bn. rijdend, per as verflag
sjouw;
in
een
knoop
met
o. sjouw, m.; with a -,
voerend. -, .s. (het) rijden.
with a -, vlag in sjouw; 3. slag, zwaai, m. °-, bw. 1.

WAG. ---

`gif

AI.

` TAI. -- WAL.
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W ahabees, (oeëe-hao'- bies), s. mv. Wechabieten (zek.
persoon, o. *-, bw. 1. zie WAVE; 2. afzien van; 3. ver
Mahomedaansche sekte), m. mv.
zijde stellen; 4. afwijzen. *-D, (oeëwd),-wijdern,t
Waid, (oeëed), bn. (Shak.) verbrijzeld.
dw. bn. afgezien van enz.; zie wAIvE. -, bn. (recht.)
Waif, (oeëef), s. (recht.) onbeheerd goed, o.; zie WAIVE.
bij verstek veroordeeld. *-x, ('-ur), s. (recht.) weigering
Wail, (oeëel), s. klacht, weeklacht, v. *-, bw. beklagen,
van aannemen,v. -,m. ieisi. die weigert iets aan te nemen.
beweenen, betreuren. *-, ow. klagen, weeklagen, treu- Waiward, (oeëe'-oeurd), zie WAYWARD.
ren (om). *-ED, dw. bn. beklaagd. *-FUL, ('-foel), bn. Waiwode, (oeëe'-oeoed), zie VAIWODE .
1. klaaglijk; 2. bedroefd. *-ING, dw. bn., -LY, bijw. 1. Wake,(oeëek),s.1.verjaarfeest (eener kerk),o.;2.nachtwake,
klagend; 2. beklagend. -, s. (het) klagen enz. -,
slapeloosheid, v.; 3. lijkfeest; - gebed; 4. (zeer.) welwater,

* -SENT, s. klacht, droefenis, v.
zog, o.; (fig.) to cone in one's -, in iemands vaarwater
Wails, (oeëels), s. mv. blauwe vlakken (op gele pruimen
komen; iem. op den voet volgen. *-MAN, m. eerste
enz.), v. mv.
overheidspersoon (te Ripon in Yorkshire), m. *_ROBIN,
J Tain, (oeëen), s. 1. wagen, m. kar, v.; 2. -, Charles's -,
s. (plant.) alironswortel, -kelk, kalfsvoet, m.
(sterr.) Groote Beer, Wagen, m. * -BOTE, s. 1. wagen Wake, (oeëek), ow. (onr. vt en dw. waked, woke), 1.
(leerar.) recht van wagenvervoer, wagenrecht,-schot,.;2
waken, niet slapen; 2. ontwaken, wakkerjworden; 3.
0. *_ DRIVER, m. voerman, karreman, m. *-nousE, s.
opgewekt -, vroolij k zijn. °-, bw. up, 1. doen ontwaken,
wagenschuur, v. koetshuis, o. * -LOAD, s. wagen -, kar
wakker makken; 2. opwekken; 3. (fig.) doen; oR blessed
-revacht,.
* -ROPE, s. wagen -, karretouw, o.
book, such thoughts to -, gezegend boek, dat zulke geWain, (oeëen), bw. en ow. zie WANE. * -AGE, ('-idsj), s. 1
dachten opwekt; to - into voice, een stem geven aan,
1. vervoer per as; 2. voerloon, o.
hooren, uitstooten (geluiden); 4. bewaken, waken bij;
Wainscot, (oeëen-'skut), s. 1. (timm.) beschot, beschot to - a corpse, bij een lijk waken, - zielsgebeden zeggen.
werk, o. lambriseering, v.; 2. wagenschot, o. *-CHEST
-D, (weekt), da-. be. gewaakt enz.; Zie WAKE, OW.
AND DRAWERS, S. muurkast met laden, v. * -FACE, S.
* -FUL, ('-fool), -LY, hijw. 1. wakend, slapeloos; 2.
grof-, boersch uitzicht, o. bolle wangen, v. mv. *-LOGS,
wakkerhoudend; 3. (fig.) waakzaam, oplettend. *-NESS,
*-BOARDS, s.mv. eiken wagenschot, o. 5 -sKi , s. grove -,
s. gmv. 1. slapeloosheid, v. gebrek aan slaap, o.; 2. waakruwe huid, v.
zaamheid, v.
Wainscot, (oeëen'-skut), bw. (timni.) lambriseeren, beta- Waken, (oeëek'n). ow. en bw. waken enz.; zie WAKE;
telen, bekleeden. *-ED, dw. bn. gelambriseerd. 0 -ING,
-ing coma, (gen.) wakende slaapziekte. *-ED, ('-und), dw.
('-ske-ting), dw. bn. lambriseerend. -, s. 1. (het) lambribn. ontwaakt . * -ER, ('-e-nur), m. v. 1. die wakker
seeren;2. lambriseering,v.beschot;3. lambriseerin g-hout,o.
maakt; 2. (gem.) portier, -ster; 3. terger, -ster, m. V.
``Vair, (oeëer), s. houten plank, - deel (zes voet lang bij
--, s. (apoth.) opwekkend middel, o. C -ING, Zie WAKING.
een voet breed), v.
Waker, (oeëek'-ur), in. v. 1. waker, m. waakster, v.; 2.
Waist, (oeëest), s. 1. middel (van het lichaam), taille, v.;
ontwaker, us. ontwaakster, v. *...ING, dw. bn. wakend
2. (zeev.) kuil (van een schip), m.; 3. (zeev.)buitenste loopenz.; - dreams, (fig.) ijdele droomen, kasteelen in de
plank, v.; ship with a deep -, hoogopgeboeid schip; 4.
lucht; - hours, slapeloozo uren. -, s. 1. (het) waken
ronding (eener klok); 5. (fig.) gedaante, v. vorm, m.
enz.; zie WAKE, ow. en bw.; 2. ontwaking, v.
* -ANCHOR, s. (zeev.) rustanker, o. * -BAND, * -BELT, S. Walachia, (oei, lee'-ki-e), s. Wallachije, o. *-D, ('-un),
lijfgordel,
gordelriem;
1.
2. degenkoppel, m. *-BOARD, s.
bn. Wallachij seh. -, m. v. Wallachijer, m. Wallachij(zeev.) opboeisel, o. C-BUCKLE, S. gordelgesp, v. *-COAT,
sche (vrouw).
.(oeës- koot), s. 1. buis, wambuis, o.; strait-, dwangbuis; I Walcheren, (ouhl'-ki -ren), s. Walcheren, (Nederl. oil.), o.
I
2. borstrok, m. matrozenhemd; 3. kamizool, vest, o.; - Waldenses, (ouhl-den -sis), m. v. (de) Waldenzen, m. mv .
shape, vest, borstrok; - stuff, - stuffing, vestenstof. Wale, (oeëel), s. 1. zelfkant, m.; 2. streep, v.; 3. (zeev.)
*_ COATEERS, S . mv. behaagzieke juffers, v. mv. 5 -CLOTH,
berghout; chain -, ruit; channel -, reehout; gun -,
S. (zeev.) schanskleed, o. * -NETTING, s. (zeev.) vinpotdeksel; main -, onderste berghout; sheer -, bovenste
kenet, o. * -RAIL, S. (zeev .) rahout, o . -lijst, V. 5 -RIBAND,
berghout. *-KNOT, S. (zeev.) schildknoop, m.
s. (zeev.) boordlijst, v. *-SHIRT, s. halfhemdje, o. che- SWabe, (oeëel), bw. 1. strepen; 2. kiezen, uitkiezen. *_D,
misette, v, *-STUFFS, S. mv. (kh.) vestenstoffen, vr. mv.
(oeëeld), da. bn. gestreept.
a°-TREES, S. mv. (zeev.) rondhouten, o. mv.
Wales, (oeëels), (aardr.) Wales, Wallis (Engeland), o.;
Waisted , (oeëest'-id), bn. long -, short-, lang -, kort 1^ ew -, Nieuw -Wallis (Australië) ; New South - Nieuw lijvig; deep - ship, schip met verschansingen.
Zuid Wallis (Australië).
Waisters, (oeëest'-urs), s. mv. (zeev.) kuilgasten, m. mv. Waling, (oeëel'-ing), dw. bn. strepend enz. °-, s. 1.
Wait, (oeëet), s. hinderlaag, v.; to lie in -, in liin(liet) strepen; 2. (zoev.) binnenwegering, v.
derla;ag liggen, (fig.) op den uitkijk staan; to lay -s for Walk, (oeliok), s. 1. loop, gang, m.; 2. het loopera; 3.
hinderlagen leggen aan. °-, m. straatmuzikant, m.;
voetwandeling, V. toertje, o.; to go for a -, uitgaan om
Christmas -s, kerstmis - muzikanten. *-, bw. 1. wachten,
te wandelen; to take a -, een wandeling doen; 4. gang, m.
afwachten; 2. bijwonen. *-, ow. - in, 1. wachten (op,
houding; 5. wandelplaats, v. perk, o.; 6. laan, v.; by -, zij te); to - for one, op iem. wachten; to keep -ing, laten
laan; a shady -, een lommerrijke laan; gravel -, ge wachten; to - till doomsday, vergeefs wachten; to zande laan; wood -, pad in een bosch; 7. (fig.) weg, rn.
over the night, den nacht over wachten; 2. - on, upon,
pad, o.; the humble -s of life, de nederige paden van
oppassen (een zieke enz.); 3. - at, verzorgen, bedienen
het leven; the starry -s, de sterrenhemel; an easy - over,
(de tafel enz.); to be -ed upon, on, bediend worden;
(fig.) een lichte overwinning, 8. sfeer, v. rijk, o. l000pbaan,
1. - on, upon, zich begeven (tot, naar); 5. hulde bewijv. weg, m.; 9. ronde, v. toer (van een handelsreiziger);
zen (aan); 6. opwachten; 7. (kh.) zenden, bedienen met;
10. weidegrond; 11. loop (voor gevogelte), m.; 12. rietS. beloeren, bewaken; 9. (oudt.) volgen (uit). *-ED, ('-id),
land, .o. bedding, v.; 13. (rijech.) stap, rang, in. 0 -MILL,
dw. ho. 1. gewacht; 2. bediend enz. *-ER, ('-ur), m. v.
S. volmolen, m.
:. die wacht ; 2. begeleider, -ster, na. v.; 3. dienaar, Walk, (oehok), ow. 1. loopen, gaan, wandelen; to
m. dienares, v.; 4. koffiehuisknecht, - jongen, kellner,
- lame, mank loopen, hinken ; to - after the flesh,
m.; dumb -, stommeknecht, hoektafeltje. -, s. hand -,
(Bijb.) vleeschelijke lusten najagen; to - in the flesh,
presenteerblad, o.
(Bijb.) naar den vieeze leven; to - after the spirit, heiWaiting, (oeëet'-ing ) , dw. bn., *-LV, bij W. 1. wachtend;
lig -, vroom leven; to - by one's self, voor zich heen
2. bedienend enz. *-, bn. van dienst; Lady in -, eere-,
wandelen; to - in darkness, (fig.) in de duis--lopen,
hofdame; Lord in -, adjudant van den koning; grooms
ternis tasten, - leven; to - by faith, eon geloovig -, een
in -, kamerheeren; officer in -, officier van dienst. *-,
christelijk leven leiden; to -- into, binnentreden: to s. (het) wachten enz.; zie WAIT, bw. en ow. °-BOY, m.
round, rond -, omwandelen, omgaan; to - through the
m. loopjongen, m. * -GENTLEMAN, s. kamerdienaar, m.
street, door de straat loopen, - wandelen; to - through
-GENTLEWOMAN, S. hofdame, V. 5 -MAID, * -GIRL, V. 1.
fire, (Bijb.) aan groote beproevingen onderworpen zijn;
kamermeisje, o.; 2. kamenier, v.; 3. buffetmeisje, o. limoto - to the window, naar het venster gaan; to - up,
nadière, kellnerin, v. 0 -MAN, m. lakei, bediende, m.
opgaan, opwandelen; to - up and down, op- en neder -ROOM, s. 1. wachtkamer; 2. antichambre, v.
gaan; to - humbly with God, ootmoedig in Gods wegen
Waitress, (oeëet'res), v. 1. kamermeisje, o.; 2. buffetwandelen; 2. heengaan; 3. slaapwandelen; 4. dolen, dwajuffer, kellnerin, v.
len; 5. (rijsch.) den telgang gaan, stappen; 6. (met bijWaive, (oeëew), v. (recht.)buiten de wet gesteld vrouwswoorden), to - about, rondloopen, -gaan, wandelen; to
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- along, voortgaan, verder gaan; to - arm in arm, arm Waller, (oeáol'-ur), bn. 1. Edmond Waller (Eng. dichter, 1605-1687); 2. murenbouwer, m.
in arm (met elkander) -, gearmd loopen; to - away, weg -,
heengaan; to - back, terugloopen, -gaan; to -down, afloo- Wallerite, (oeól'-e-rajt), S. (delfst.)walleriet(soort klei), o.
pen, naar beneden gaan; to - in, naar binnen gaan; Wallet, (oeöl'-lit), s. 1. zak, ransel, m.; 2. valies, o. reis - in! kom binnen' beg her to - in, verzoek haar bintasch, 3. schrijf- necessaire, v.; 4. klomp vet, m.
nen te komen; to - of heengaan; wegloopen; to - on, Walling, (oehol'-ing), dw. bn. bemurend enz. *-, s.
voortgaan, loopen tot; to - out, uitgaan, naar buiten
1. (het) bemuren enz.; zie WALL, bw.; 2. muren, wallen,.
gaan, gaan uitwandelen; to - to and fro, hier en daar
m. mv.; 3. materialen voor muren, o. mv.; 4. muurwerk,
-, her en ginds loopen; to - up, opgaan, naar boven
o. bemuring. v.; 5. (zeev.) - of a wall knot, eerste slag
van een scnildknoop, m.
gaan, loopen; to - up and down, op en neer wandelen.
Walk, (oerlak), bw. 1. begaan, doorloopen (eene straat enz.), Walloon, (oeäl -loep ), m. v. Waal, m. Waalsche (vrouw).
5 -, s. (het) Waalsoh (taal) -, bn. Waalsch.
treden -. stappen op: I have to - three miles, ik heb
drie mijlen te voet af te leggen; 2. te voet gaan, wande Wallop, (oeöl'-lup), s. 1. stomp. harde slag, m.; 2. bete,.
V. stuk, o.; 3. klomp vet, m. *--, ow. koken, bruisen,
I could - it blind folded, ik zou het-lenovr,p;
zieden. *-, bw. afranselen. *-ED, ('-upt), dw. bn. 1.
blindelings kunnen loopen,- doen; we can -. i t per fectly well,
wij kunnen het zeer goed te voet doen; 3. to - one's
gekookt; 2. afgeranseld. *- In G, dw. bn. 1. kokend;
2. afranselend. -, s. 1. (het) koken; 2. (het) afranselen;
self off one's legs, zich dood (moede) loopen; (gene.) zich de
3. dracht slagen, v.
beenen plat luopen; 4. (rijsch.) den telgang laten loopen; 5.
(met bijwoorden), to - away, off, afloopen (den hiel van Wallow, (oe,l'-o), s. waggelende -, zwenkende gang, m.
-, ow. 1. zich wentelen, woelen (in het slijk); 2. (fig.)
een schoen enz.); (fig.) loopend verjagen, smoren; to zich baden (in goud, in weelde); 3. kruipen; 4. waggelen.
of a headache, een hoofdpijn door loopen verjagen.
*-, bw. wentelen, rollen. *- ED, ('-ood), dw. bn. gewen
*-ABLE, ('- i - bl), bn. 1. begaanbaar; 2. te voet af te leggen. * - ED, dw. bn. 1. gegaan; 2. begaan enz.; zie WALK,
zie WALLOW, ow. en bw. *- ER, ('- o-ur), in. v.-teldnz.;
wentelaar, -ster (in het slijk), in. v. -, s. 1. wentèlsteen,
ow. en bw. *--ER, ('ur), m. v. 1. looper, -ster, m. v.;
m.;
2.
(werkt.) lantaren, v. 5 -ING, ('- o-ing), dw. bn. wenstreet -, straatlooper, -ster; 2. voetganger, -ster; 3.
telend enz.; - place, modderplas; - waves, rollende
wandelaar, -ster, m. v.; sleep-, slaapwandelaar, -ster,
baren. -, s. (het) wentelen enz.; zie WALLOW, ow. en
m. v. -, m. (recht.)bosch-, veldwachter,m. -,s. volmolen,
bw. *-isg, ('-o-isj), bn. 1. vuil, beslijkt; 2. smakeloos,
m. *-, vz. (gem.) och kom! het zou wat! praatjes! go
walglijk.
and buy it, -! ga en koop het, ofte!
Walking, (oeëak'-ing), dw. bn. loopend enz. *-, s. 1. Walm, (oeáom), s. (gem.) opbruising, koking, v.; to give
it a -, zacht laten koken.
(het) loopen enz.; zie WALK; 2. loop, gang, m.; after three
hours -, na drie uren loopens; 3. wandeling, v.: 4. -- up Walnut, (oeiil'-nut), s. 1. (plant.) walnoot, v.; pickled -s.
ingelegde noten; 2. noteboom, m.; 3. noteboomhout; 4.
to the wall, bij den waard in het krijt komen to staan.
(fig.) geweer, o. *- HUSx, 5-PEEL, S. noteschil, v. - vlies,
. *-CANE, *- STAFF, * - STICK, S. wandelstok; (fig.) steun, m.
hulp, v. 5 -FIRE, s. dwaallicht,o. *-MATCH, s. wedloop,m.
0. °-SHELL, s. notedop, m. *- TREE, s. noteboom, m.
* -PLACE, S. wandelplaats ,v.*-P9ULTERER,m.kippendief, Walpole, (oeál'-pool), m. Robert Walpole (Eng. staatsman, 1676-1745).
m. *- STICK ROD, s. hengel als wandelstok,m. *-SWORD,
s. hangende sabel, v. * -WHIP, s. rijzweepje, o.
Walrus, (oehl' -rus), s. walrus, m. zeepaard, o.
VTall, (oeSol), s. 1. muur, wand, m.; dead -, op zich Walt, (oeaalt), bn. 1. (zeev.) ledig; 2. licht, rank.
zelven staande muur; breast -, borstwering; retaining Walter, (oehal'-tur), m. Wouter (m. n.).
-, steunmuur; external -, buitenmuur, -wal; flank -, Walton, (oeáal-tun), m. Bryan Walton (Eng. bisschop ;
1600-1657).
party -, middenmuur, gemeene muur; rough -, vul -,
stopmuur: side -, zijmuur; wing -, vleugelmuur; within Waltron, (oe,al'-trun), s. walrus, m.
the -s, binnen de muren, intra muros; without the -, Waltz, (oeäalts), s. wals (dans), m. *-, ow. walsen. 5-ER,
('-ur), m. V. walser, m. walseres, valseuse, v. * - ING, dw.
buiten de muren, extra muros; to give one the -, lom.
bn. walsend. -. s. (het) walsen.
de rechterzijde -, iem. de eereplaats geven; take the -,
Waly,
(oeëe' -li), bn. gestreept. *-, tw. ach! och! o wee!
rechterzijde;
to
go
to
the
-,
ga aan de
het onderspit delven; 2. (bk.) grondmuur, m.; 3. (fig.) bolwerk, o. verde- Wamble, (oeem'-bl), ow. 1. misselijk zijn, walgen van; 2.
stuiten; 3. koken. 5 -CROPPED, bn. (gem.) met een bedordiging. schuilplaats, v.; 4. (ontl.) wand, m.; 5. (tuinb.)
ven maag, misselijk.
latwerk, o. * -BARLEY, S. (plant.) wilde garst, - haver, v.
*-BUGLOSS, S. (plant.) OSSetong, V. *- CREEPER, s. muur Wampee, (oeöm'-pie), s. wampie (zek. Chineesche boom
en vrucht), v.
pimpelmees (vogel), v. 5 -CRESS, s. (plant.)-specht,
madeliefje, zilverkruid, o. * -EARTH, s. vollersaarde, v. Wampum, (oeöm-pum), s. wampum (gekleurde schelpjes
der Indianen van Noord - Amerika als munt en als sieraad * -EYE, s. 1. (gen.) groene staar, v.; 2. (veearts.) glassnoeren gebruikt); a fathom of -, een voet wampum.
o og , o. *-EYED, bn. (.veearts.) glasoogig (van paarden).
(= f 060 Ned. ongev.) ; - by tale, afgetelde wampum.
*-FACE, S. (mijnw.) voorkant der in bewerking zijnde
5 -SNAKE, S. gestreepte adder, v. *- WISE, b i. als wam
ader, m. * -FERN, s. (plant.) bronvaren, o. *-FESCUE
geregen, - genaaid. *- woRK, s. wampum-rijgsel, o.-pum
GRASS, s. (plant.) muizenstaart, m. *-FLOWER, *-STOCK,
Wan, (oein), bn. bleek, verflenst uitziend ; to grow -,
S. 1. muur -, walkruid, goudlak, geel viooltje, o.; 2.
bleek worden.
(fig.)te koop hangende gemaakte kleederen,o.mv.*-FRUIT,
S. muurooft (van leiboomen), 0. * -GUN, * - PIECE, S. Wan, (oeën) vt. zie WON.
dubbelhaak (zek. kanon), m. *_HAWKWEEDe s. (plant.) Wand, (oei and), s. 1. roede; 2. tooverroede, v. -staf; 3.
bevelhebbersstaf, m. *-ED, ('-id), bn. 1. uit roeden gemuur -havikskruid, Fransch longkruid, o. *- HOOK, s.
vlochten; 2. met een roede, met een staf; - basket,
muurhaak. m. * - KNOT, S. (zeev.) scheldknoop, m. *-LETbiezen
mand.
(plant.)
muurlatuw, v. *- LOUSE, S. wandluis, v.
TUCE, S.
*-Moss, s. (plant.) steenmos, kruipend mos, o. 5 - NAILS, Wander, (oeiian' -dur), ow. 1. dwalen, zwerven, dolen; 2..
- from, zich verwijderen, vertrekken; 3. (fig.) afdwalen,
s. mv. nagels -, spijkertjes voor leiboomen, m. o. mv.
afwijken (van het rechte pad); 4. verdwalen; 5. ijlen (in
* -PENNY-WORT, S. (plant.) venusnavel, m. *- PEPPER,
koorts); 6. (met bijwoorden), to --- about, ronddolen; to (plant.) huislook, o. * - PIE, * - RUE, s. (plant.) steenruite,
up and down. op en neer dwalen, - wandelen. *-, bw.
V. * -PLATE, S. (bk.) muurlat, V. * _ ROCKET, S. (plant.)
1. doorwandelen (een veld enz.); 2. door-, bereizen (een
kweekgras, o. *-'s END COAL, S. steenkolen van Newland). *-ED, ('-durd), dw. bn. gedwaald enz.; Zie WANDER,
Castle (eerste qualiteit), v. * -SIDED, bn. rechtopstaand;
ow. *-ER. ('-e-rur), m. v. 1. dwaler, zwerver,m.zwerfster,
a - ship, schip zonder zeegd, o. * -SPEED -WELL, S. (plant.)
v.; 2. landlooper, -ster, m. v.; 3. (fig.) - from, overtreder,.
veld-eereprijs, m. * -SPIDER, s. muurspin, huppelende
-treedster, m. v. * -ING, dw. bn., -LY, bijw. dwalend
spin, V. * - SPRING, s. rotsbron, v. 5 -TREE, S. (tuinb.)
enz. -, Ln. afgetrokken, verbijsterd; the - .Jew, de
leiboom, m. *-WORT, s. (plant.) wilde vlier, v.
Joodsche wandelaar; the - gout, de vliegende jicht.
Wall, (oeáol), bw. 1. om -, bemuren, omwallen (ook fig.);
* -ING, -NESS, S. 1. (het) dwalen enz.; 2. ronddoling,
2. bemetselen, afsluiten; 3. to -, - in, - up, inmetselen;
zwerving ; 3. (fig.) dwaling, v. misstap, m. ; 4. afge4. (mets.) bekleeden. *-ED, (oeäold), dw. bn. bemuurd;
trokkenheid; 5. onbesuisdheid; 6. afwijking; 6. ijlhoofbemetseld, afgesloten.
digheid; 8. beweeglijkheid, onstandvastigheid, v.
Wallace, (oeSl- 'les), m. William Wallace (Schotsch krijgsWanderoo, (oeiian- dur-oe'), s. Ceylonsche baviaan, m.
man, 1276-1305).
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Wandy, (ëoaand' -i), bn. roede -achtig, lang en buigzaam.
Wane, (oeëen), s. 1. (het) afnemen (der maan), laatste
kwartier; 2. (fig.) verval, o. afneming, verzwakking, v.
-, ow. 1. afnemen; 2. - away, verminderen, verzwakken,
vervallen, inzakken. *-n, dw. 1. afgenomen; 2. verzwakt.
*...ING, dw. bn. 1. afnemend; 2. verzwakkend.
Wang , (oeäng). s. (w. g.) kinnebak, m.
Wanghee, (oedn'-ghie), s. Indisch riet, o. Indische bamboes, m.
Wanly, (oeën' -li), bijw. bleek, flauw.
Wanned , (oeönd), bn. bleek, kleurloos. *...:HESS, (' -nes),
S. bleekheid, V. *...MISIi, ('-nisj), bn. eenigszins bleek.
Wannion, (oeun'- i -un), s. zweep, v. zweepkoord, o.
Want, (oeii,ant), s. 1. gebrek, o.; 2. behoefte, v. nood,
m.; 3. mangel, v.; there were three strange -s at iKakefield, het mangelde te Wakefield, vreemd genoeg, aan
drie zaken; - of faith, ongeloof; - of good. gebrek
aan goederen-voorraad; - of money, geldgebrek; for of, uit gebrek aan; for - of which, (recht.) bij gebreke
van dien; to be in - of, in gebrek zijn van, behoefte
hebben aan; to supply a -, in eene behoefte voorzien;
4. mol (dier), m. *-IIILL, S. molshoop, v. °-WIT, s.
domoor, in. uilskuiken, o.
Want, (oeliant), bw. 1. behoeven, gebrek hebben aan; I
- every thing, ik heb aan alles gebrek; he dill not personal courage, liet ontbrak hem niet aan persoon lijken moed; the colt -ed a tail, het veulen was zonder staart; my interest shall not be -ing ie his proototion, mijn invloed zal niet tevergeefs worden ingeroepen om hem te doen bevorderen; he --s wit and
honesty, het ontbreekt hem aan vernuft en eerlijkheid;
he -s an eye, hij heeft slechts één oog; slee -s that
delicacy of tint, haar ontbreekt die fijnheid van tint;
2. ontbreken, niankeeren; it -s five pounds of the own,
er ontbreekt vijf pond aan liet bedrag; it -ed five
minutes to eight, het was nog vijf minuten vóór acht; 3.
noodig hebben; to - assistance, hulp behoeven; 1 - a
watch, ik heb oen horloge noodig; I shall - money, ik
zal geld noodig hebben; it was the very thing I -ed, dat
was juist wat ik noodig had; the fire -ed inenting, het
vuur moest opgepookt worden; 4. wenschen, willen, begeeren; he -ed to join the array, hij tivenschte zich bij
het leger te begeven; what did he -? wat wilde hij ?
what do you - of me? wat begeert gij van mij ? I - you
to be in a charming sweet temper, ik wensehte u zoo
gaarne zachtmoedig en bekoorlijk te zien; you - sue
to furnish you with aryuinents, gij begeert dat ik u van
bewijsgronden zal voorzien; 5. vragen naar; you are
- ect in the next rooie, men vraagt naar u in het naaste
vertrek; this book is very -ed, dit boek is zeer gezocht.
-, ow. 1. ontbreken ; 2. falen, uitblijven; I shall not
be - isy, het zal aan snij niet liggen; 3. afwezig zijn;
4. (gem.) schelen; it -ed little but, liet scheelde weinig
of. 0 -AGE, ('-idsj), s. ginv. (het) ontbrekende, tekort,
deficit, o. °--ED, ('-id), dw. brr. 1. benoodigd. gevraagd
(in advertentiën); 2. ontbroken enz.; zie WANT S bw.
* -ING, dw. bn. 1. behoevend enz.; 2. ontbrekend
enz. -, s. (het) ontbrekende enz.; zie WANT. -, vz.,
uitgenomen, behalve; - one, op éón na. *-LESS, bil.
overvloedig, rijk.
Wanton, (oeäori-tun), m. v. 1. loshoofd, lichtmis, losbol,
m.; 2. wulpsch vrouwspersoon, - meisje., o. ijdeltuit,
v.; 3. verwijfde, weekeling, m. v. °-, bn., *-LY, bijw.
1. loszinnig; lichtzinnig, uitgelaten, dartel; 2. moed
losbandig, zedeloos; 4. onbescheiden,-wilg,bad;3.
praatziek; 5. wellustig; 6.weelderig, praalziek; 7.prachtig,
rijk; S. ongeregeld.
Wanton, (oeiion-tun), ow. 1. dartelen, lichtzinnig zijn,
schertsen, ijdel snappen; 2. vrijen, elkander liefkoozen;
3. rondfladderen. -, bw. vertroetelen, dartel maken.

* -ING,

dw. brr. dartelend enz.; zie WANTON, OW. en
bw. 5 -ias, ('-ajz), ow. zie WANTON, ow. *-NESS,

dartelheid, moedwilligheid, scherts, uitgelatenheid; 2.
ijdelheid, losheid, losbandigheid; 3, wellustigheid, onkuischheid, v.
Wanty, (oelant' -i), s. 1. gordel; 2. buikriem. m.
Wap, (oeëp), m. bw. (w. g.) kloppen, slaan.
Wapacut, (oeop'-e -kut), s. haviksuil (vogel van de
Hudsonsbaai), v.
Waped, (oeëopt), dw. bn. geslagen. *-, bn. (fig.) terneergeslagen, mismoedig.

Wapentake, Wapetae, (oeöp'-un-tek), s. 1. district,
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kanton, arrondissement (Engeland), o. ; 2. bende van
honderd man, v.
I Wapinsehaw, (oeup'-in-sjao). s. wapenschouwing, inspectie, revue, v.
^ Wapiti, (oeop'- i-ti), s. wapiti (Noordamer. hert), m.
Wapp, (oeop), S. (zeev.) wantstrop, -tros, m.
Wappe, (oeep'-pi), S. huis-, kettinghond, m.
Wappened, (oeëp'-pund), bn. afgeleefd, versleten.
Wapper, (oeëp'-pur), S. 1. grondeling (visch), m.; 2. lomp
stuk, blok, o.
j War, (oedar), s. 1. oorlog, krijg, m.; civil -, burgeroorlog;
prisoner of -, krijgsgevangene; at open -, in open krijg;
articles of -, krijgswetboek, -artikelen; powers at -, oor logvoerende mogendheden; holy -,kruistoeht;council of -,
j krijgsraad; to be at -, in oorlog zijn; to levy -, to wage
- against, oorlog voeren tegen; 2. oorlogstuig; 3. leger, o.;
1 krijgsnacht, v.; 4. haat, m, vijandigheid, v.; naara of-,
i oorlogsschip. °-eeeiv, S. krijgsleger, o. *-ATTIRE, S.
j oorlogsgewaad -, dracht (der wilde volken), o. V. *-AxE, s.
strijdbijl, v. *-BEAT, *3rr.ti, bn. uitgeput -, afgemat
door den oorlog. °-Buitr.AvED. bn. uitgeplunderd -, in rouw
Í gedompeld door den krijg. ° -ce , s. oorlogskreet, m.
-leus, v. -n A c ca, s. krijgsdans, m. 0 -DEP AhrMME T, s. departement -, ministerie van oorlog, o. 5 -nauM, s. krijgstrom, trommel, V. -rsTABI.rsIIIE\T, s. voet van oorlog,
m. * -FIELD, s. oorlogo-, slagveld, 0. ° -F[;RIITURE, S.

krijgstuig, o. °-GOn, nu. krijgsgod, Mars, vn. *-HORSE,
5 -STEED, s. strijdros, oorlogspaard, o. C-INSURXCCE, s.
(recht.) zee- verzekering in tijd van oorlog), v . *- IAl^,
s. oorlogsman, krijger, strijder, m. 5 -CIXRSEV, bn. gelitteekend (in den oorlog). -cri ISTE R, In. minister van
oorlog, nil. °-orrice, e. ministerie van oorlog, o. *-YLUME,
s. oorlogspluim, v. vederbos, in. *-PROOF, bn. beproefd -,
ervaren in den krijg. -,s.beproefde dapperheid,v.°-RocwETS, S. InV . congreviselie vuurpijlen, nu. mv. *-SADDLE, S.

oorlogszadel (bij steekspelen enz.), in. 5 -SCOT, s. oor
oorlogsvaartuig, o. - bodem,-logsbeatin,v.*SI{
In. * -STEACIER, S. oorlogsstoomboot, V. 5 -TIDE, S. (fig.)

oorlogsvloed, m. krijgskans, v. *-TIME. S. tijd van oor
oorlogstijd, nu. *-TORCI[, S. (fig.) krijgstoorts, V.-log,
0 -TROPHY, S. wapentropee, v. *Wijoor, -floor, S.
krijgsgeroep, o. oorlogskreet, m. 5 -WORN, bn. uitgeput
-, versleten door den krijg.
War, (oeii,ar), ow. 1. oorlogen, krijg voeren; 2. strijden,
worstelen; to - foot to foot, den grond voet voor voet
betwisten. ':-, bw. beoorlogen, bekampen.

Warble, (cedar'-hi), s. zie W AIBL1 G, S. -, ow. 1. kwelen (van vogels); 3. murinelen (van eene beek) ; 3. rui Í schen (van den wind); 4. gezongen -, geneuried worden;
5. klinken, galmen, triller. *-, bw. 1. zingen, neuriën;
2. doen ruischen, - galmen enz. °- ED, ('-bald), dw. bn.
gekweeld enz., zie WARBLE, ow. en bw. *--R., ('-blur), s.
1. zangvogel, m.;feathered -, winged -, (diehtk.)gevederde
zanger der wouden; 2. basterd-nachtegaal, m.; redbreast
-, roodborstje (vogel); Epicurean -, vijgeneter (vogel);
j 3. zanger, dichter, m.
Warbles, (oer'-guls), s. mv. (veearts.) builen, v. mv. gezwellen, 0. mv. °-. s. verstuiking, v.
Warbling, (oe ,ar'- bling), d w. brr., *-LY, bijw. kwelend
enz. x--, s. (het) kwelen enz.; zie WARBLE, ow.
Warburton, (oedar'-bur-tun), m. William Warburton
(Eng. geleerde, 1698-1779).
Ward, (oehard), s. 1. hoede, voogdijschap, bewaking, v.
toezicht, o.; 2. minderjarigheid, v. *-, m. v. pupil, minderjarige, nl. v. *-, S. 1. bezetting; 2. vesting, schans,
v.; 3. kerker, m. gevangenschap; 4. kerkerkamer, cel, v.;
5. hospitaal, o. afdeeling van een hospitaal, v.; 6. (kies -)
district. o. wijk, v.: 7. werk (in een slot), o.; 8. sleutelbaard, m.; J. (scliernik.) parade, v.; 10. watch and -,
(mil.) ronde, patrouille, schaarwacht, v. *-MOTE, S.
1. rechtsdistrict, o.; 2. wijkvergadering, v. *-MONEY,
5 - PENNY, s. waakgeld , 0. *-DOLL, S. stemopneming
(van eene wijk), v. *- naoer, s. (zeev.) officierskajuit, v.
*-STAFF, s. konstabelsstaf, m. - roede, v. *_WIT, S. vrijdom van waakgeld, m.
Ward, (oeliard), bw. 1. - off, afweren, - wenden, -keeren;
2. verwijderen, terugstooten; 3. overwinnen; 4. beschermen, behoeden; 5. voorkomen. *--, ow. 1. waken ; op
zijne hoede zijn; 2. (schermk.) pareeren. *-r.n, (-id), dw.
bn. afgeweerd enz.; zie WARD.
Warden, (oear'-dun), m. 1. bewaker, wachter; 2. voogd,
verzorger; 3. bestuurder, beheerder, m.; -s of the poor
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armenverzorgers; - of a university, rector eener hoogeschool; junior -, senior -, eerste -, tweede opziener; 4.
ambtman; 5. (munt)meester, waardijn; E. (haven)meester,
m.; - of the Cinque-ports, gouverneur der vijf havens
(Engeland); 7. custos (in kloosters), m. *-, s. (plant.)
winterpeer, v. *-PIE, • perentaart, v. *-RY, ('-ri),
*- SHIP, s. 1. (-ies), voogdijschap; 2. hoede, bewaking,
v. beheer; 3. rectoraat; 4. gouverneurschap, o.
Warder, (oebard'-ur), m. 1. wachter, bewaker; 2. deur
-wachter,m.fSunsa
Wardrobe, (oebard' roob), s. 1. kleedkamer; 2. kleerenkast, v.; 3. kleêdervoorraad, m. garderobe,v . * -BE.DSTEAD,
S. beddekast, v.
Wardship, (oeiiard'-sjip), s. 1. voogdijschap; 2. minderjarigheid, v.
Wardsman, (oeliards'-mun), s. wachter, waker, m. *...WOMAN, v. waakster, v.
Ware, (oeëer) , bn . 1. Zie AWARE; 2. Zie WARY. *'-, Ow.
(zeev.) wenden; to - ship, voor den wind omwenden.
*-, S. koopwaar, v. artikel, o.; earthen -, aardewerk,
steengoed; Dutch -, Delftsch (aardewerk); calie -, geel
aardewerk; stone -, potten en pannen; China -, porselein; hard -, ijzerwerk, -kramerij; small -s, passementwerk, kramerijen; good - makes quick markets, (spr.)
goede waar prijst zich zelve aan, goede wijn behoeft geen
krans; (plant.) sea -, zeewier. 5 -FUL, bn ., -LY, bijw.
waakzaam, behoedzaam, omzichtig. -N Ess, s. waakzaam
omzichtigheid, v. *-LEss, bn. onvoorzichtig.
-heid,
Warehouse, (oeëer'-haus), s. 1. magazijn, o.; 2. pakzolder, m. -huis; 3. entrepot, o. *-ACCOUa T, s. pakhuis -,
magazijnrekening, v. * -BILL, S. entrepot -wet, v.; bewijs
van opslag, o. *-BOOK, s. magazijnboek, o. 5 -LINE,
S. 1. goederenvak, o.; 2. warenkennis, v. * -CHARGES ,
S. mv. 1. pakhuis-, zolderhuur, v.; 2. eiitrepótkosten,m.
mv. *-CLERK, S. magazijnklerk, m. *-GOODS, s. mv. magazijn-, entrepot-goederen, o. mv . * -KEEPER , s. magazijnhouder, m. *-MAN, * -aIASTER, m. magazijn-, pakhuismeester, m. * -PORT, s. entrepot- haven, v. 5 -PORTER,
m.pakkendrager, sjouwerman, m. *-RENT, S. pakhuishuur, v. *-Room, s. magazijnkamer, v. -sysra ^I, s.
stelsel van entreposeering, o.
Warehouse, (oeëer'-haus), bw. 1. opslaan (in een pakhuis), zolderen; 2. entreposeeren. *-D, ('-hauzd), dw. bn.
opgeslagen; geëntreposeerd. *...ING, dw. bn. opslaand;
entreposeerend enz. -, s. (het) opslaan; entreposeeren.
Warfare, (oeitar'-fees), s. 1. oorlog, krijg; 2. (fig.) strijd,
m. worsteling, v. ' -, ow. (w. g.) 1. oorlogvoeren; 2. een
oorlogzuchtig leven leiden. *-x, ('-fee-rur), m. 1. oorlogvoerder; 2. (fig.) twistzoeker, m. 5 ...IaG, dw. bn. oorlogvoerend. -, bn. krijgs-, strijdlustig.
Warily, (oeëer'-i-li), bijw. zie WARY, bn. *...NEss, s. omzichtigheid, behoedzaamheid, v.
Warfin, (oeëe'-rin), m. Guarinus (m. n.).
Warine,(oeëerajn), S. (soort) Noordamerikaansche aap, in.
Wark, (oeiiark), s. gebouw, o.
Warlike, (oeiiar'-lajk), bn. 1. oorlogzuchtig; 2. krijgshaftig; - exploits, krijgshaftige daden. *-NESS, s. krijgshaftigheid; v.
Warling, . (oehar'-ling), m. v. die vaak bekeven wordt,
zondenbok, m. *...LOCK, m. waarzegger, heksenmeester, In.
Warm, (oeitarm), bn., *-LY, bijw. 1. warm, (ook fig.);
it is -, het is warm; the weather gets -, het weder
wordt warm; the weather is getting -, het begint warm
te worden; a - heart, een warmkloppend -, edelmoedig
hart; accept our -eet gratitude, ontvang onzen warmsten
dank; 2. vurig, ijverig; - wish. vurige wensch; 3. driftig,
heet; - contest, hevige woordenwisseling; a - temper,
een driftig gestel; 4. hard, moeielijk; 5. (fig.) rijk, gegoed; a - man, een rijkaard; to be -, er warm in zitten.
* -BLOODED, bn. met warm bloed, (ook fig.). driftig, oploopend . * -HEADED, bn. dweepzuchtig, doldriftig.
* -HEARTED, bn . met een warm (edelmoedig) hart. -NESS,
S. edelmoedigheid, goedhartigheid, v.
Warm, (oei arm), bw. 1. warmen, warm maken; verwarmen; to - one's self, zich warmen; to - again up, op-
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dw. bn. 1. gewarmd; 2. verwarmd. *-ING, dw. bn. 1. warmend; 2. verwarmend. -, S. 1. (het) warmen; 2. (het) ver-

warmen; 3. verwarming, v.; to have a house -, eene nieuwe
woning inwijden. - PAN, s.. bedwarmer, m. warmflesch,
v. -STONE , S. 1. warmsteen (van het bed); 2. zek. steen
welke lang warm blijft, m.
Warmness, (oerarm-nes), WARMTH, (oeaarmth), s. 1.
warmte; 2. (fig.) hitte, hevigheid, v.; 3. ijver, gloed, m.;
^ 4. dweepzucht, geestdrift, v.
Warn, (oebarn), bw. 1. - against, waarschuwen (tegen); 2.
berichten; herinneren, vermanen; 3.(fig.) wapenen(tegen);
4. oproepen; 5. - away, opzeggen, wegzenden; 6. - off,
aarszoggen zich te verwijderen; 7. (recht.) dagvaarden; 8.
gebieden, to - one in the morning, iem. gebieden op te
staan; to - for duty, (mil.) den dienst opdragen. *-ED,
(oedarnd), dw. bn. gewaarschuwd enz. *-ER, ('-ur),
m. v. 1. waarschuwer, -ster ; 2. vermaner, vermaan-

ster, m. v. 5 - ING, dw. bn. waarschuwend enz. -,
j bn. voorspellend. -, s. 1. (het) waarschuwen ; 2.
waarschuwing, v. sein, o.; without further a -, zonder
verdere waarschuwing; to give fair -, behoorlijk -, herhaaldelijk waarschuwen; at a minute's -, in den kortst
mogelijken tijd; 3. herinnering, vermaning; 4. voorloopige
enz.), v.; with a
aankondiging;
(van dienst
g5. opzegging
g^
)>
1 montl-, -, met opzegging van een maand te voren. 5 -BELL,
s. 1. alarmklok; 2. seinklok, v. 5- LIGZIT, S. seinvuur, o.;
2. lichttoren, m. -baak, v. 5 -PIECE, * -WIIEEL, S . (uurw.)
vóórkiok, v.; 2. aanslagrad, o.
Warp, (oedarp), s. 1. (wev.) ketting, m. schering, v.; and woog, schering en inslag; 2. (zeev.) werp, masttros,
boegseertouw; to carry out a -, een werp uitbrengen;
pay out the - again, den tros nog eens uitgebracht; 3.
bezonken slijk (tot mest); 4. ontijdig geboren kalf, o.
5 -BEAM, 0 - FRAME, s. weversboom, (lintwevers-)scheer1 stok, m. °-THREAD, S. (wev.) scheerdraad, m.
Warp, (oearp), ow. 1. krimpen, werken (van hout); 2.
1 - from, (fig.) afwijken, zich afwenden van; 3. wankelen,
schudden; 4. draaien, wentelen, kantelen; 5. falen, zich
vergissen; E. (zeev.) werpen, zich verhalen, slaan van
touwwerk; to - in tempering, stram worden door afkoeling. *-, hw. doen krimpen; (timm.) winksig maken;
2. - from, (fig.) verwijderen, afleiden, afbrengen (van); 3.
(fig.) bewerken, invloed uitoefenen op; 4. - up, (zeev.)
opboebseeren; 5. (wev.) scheren, aanslaan. *-ED,(oegarpt),

dw. bn. gekrompen enz. -, bn. 1.krom,gebogen; 2. (timm.)
. winksig. *-ER, ('-ur), m. v. (wev.) sclieerder, -ster,m. v.
Warping, (oe ,arp' -ing), dw. bn. krimpend enz. °-, s.
(het) krimpen enz. *-BANK, S. voeting (aan een dijk) v.
*-BLOCK, s. (wev.) scheerblok, o . * -CLOUGH, * -HATCH,

*-sLi:ICE, s. verlaat, weteringsluis, V. sas, o. *-CUT,

* -DRAIN, 5 -GUTTER, S. goot -, sloot (tot afvoer van

water), V. 5 -HOOK, S. (zeev.) troshaak, m. *-LOOM, S.
weversboom, m. *- MILL, S. weefgetouw, 0. * -POST, S.

(zeev.,^ trospaal, dukdalf, m.
Warrant, (oeur'-runt), s. 1. (recht.) machtiging, v.; - of
attorney, volmacht, mandaat; press -, machtiging tot pressen van matrozen (in Engeland); 2. waarborg, borgtocht,
m.; 3. getuigenis, v. attest, o.; 4. reden, rechtvaardiging,
v.; 5. borg, m.; (6. (oudt.) wettigheid, rechtmatigheid; 7.
aanstelling, v. brevet, o.; 8. (zeev.) zeebrief, kaperbrief,
m.; 9. verlof om te ontschepen; 10. (recht.) bevel, o.; search
-, bevel tot opsporing; death -, bevel tot voltrekking
der doodstraf; - of caption, bevel tot aanhouding; - of
commitment, bevel tot gevangenzetting; to issue a -, een
bevelschrift uitvaardigen; clerk of the -s, griffier der
bevelschriften; registreerder van volmachten; 11. (recht.)
land -, bewijs van landbezit (inz. in Noord-Amerika).
C-MAA, S. (mil.) man boven het vereischte getal manschap m. * -OFFICER, m. 1. opziener der scheepsbehoeften, magazijnmeester; 2. dekofficier, m.
Warrant, Coeur'-runt), bw. 1. machtigen, volmacht geven
aan;2.waarborgen, getuigen ,verklaren,verzekeren;3.rechtvaardigen, billijken; 4. instaan voor; 5. - from,verdedigen
(tegen),behoeden(voor);6.(kh. en recht.)borgstaan, - blij ven
(voor). 5 -- ABLE, ('-ibl),bn.1.verdedigbaar;2.veroorloofd,wetwarmen; 2. aanhitsen, opstoken; 3. afranselen. *-,
tig; it is - to conjecture, men mag veronderstellen (dat).
*-ABLY, ('-ti-bli), bijw. billijkerwijze, met recht. *-NESs,
ow. 1. warm worden; he had -ed into a most tender
friendship, eene zeer teedere vriendschap had zich van
S. verdedigbaarheid, wettigheid,v.*-ED, ('-unt-id),dw.bn.
gemachtigd enz.; zie WARRANT, bw. -, bn. (kh.) gewaar
zijn hart meester gemaakt; he -ed with the idea that,
echtheid enz.), echt, voor echt gemerkt; --borgd(e
hij werd warm door de gedachte dat; the hearts of all
scale-beam, wettige brug-waag. *-EE, (-tie'), m. v. (recht.)
women - towards young children, de vrouwen houden over
1. bevolmachtigde; 2. gewaarborgde, m. v. *-ER, ('-ur),
het algemeen veel van jonge kinderen. *-ED, (oeiiarmd),
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*-oR, (-or'), m. v. volmachtgever, - geefster, committent, Washing, (oeösj'-ing), dw. bn. wasschand enz. °°-, s.
1. (liet) wasschen; 2. wassching, v.: 3. wasch-, bleekloon,
m. v. -, m. borg, M. * -ING, dw. bn. machtigend enz.
o.; 4. spoeling, V. spoelwater, o.; 5. (goud -, zilver-)schuim,
-, S. (het) waarborgen enz.; zie WARRANT, bw. en s.
o.;
-- of ores, ertswassching, v. *- BASIN, S. waschbek('-tajz),
s.
en
bw
*-ISE,
. zie WARRANT, S. * -Y, ('-ti), S.
ken, o. *- BILL, S. 1. waschlijst; 2. rekening van den
Zie w ARRANT; implied-, (reeht.)waarborg van rechtsweg.
bleeker, - van de waschvrouw, v. * -BOARD, S . (drukk.)
Warray, (oeäar' -ree), bw. (w. g.) oorlog voeren.
waschplaats, v. *-cASE, S. toestel om erts te wasschen,
Warre, (oeaar'), bn. erger.
m. *-coppER, s, waschketel, M. *- DAY, S. waschdag,
Warren, (oeäar'-un), s. 1. (jag.) konijnenwoud, -perk, o.;
m. *_110RSE, S. waschklopper, -stamper (werkt.),m.*-MA2. warande; 3. vischweer, v. *-ER. ('-e-nur), m. 1. (jag.)
CHINE, 0- ENGINE, s. waschmachine, v. - toestel, m.
konijnenhouder, -melker; 2. opzichter eener warande, m.
C -SILK, s. zijde welke kan gewasschen worden, v.
Warriangle, (oerar'-ri-en-ghul), s. steenvalk (vogel), m..
5 -TROUGH, *-TUB, s. waschtrog, m. - tobbe, v.
Warrior, (oerar'-jur), m. oorlogs-, krijgsman, soldaat, m.
*-Ess, V. vrouwelijke soldaat, heldin, v.
Warsaw, (oeäar'-sao), s. Warschau (Polen), o.
Warsunk, (oe,ar'-sunk), bn. door den krijg verpletterd,
(ook fig.).
Wart, (oeäart), s. 1. wrat, v. eelt, o.; 2. uitwas, m.; 3.
(veearts.) knieboogkloof (der paarden), v. °-cowRY, s.
korenknop, (zek. schelp), m. *-cREss, s. (plant.) sterrekruid, o . *-LIKE, bn . wrat-, eeltachtig. *---STONES, S. mv.
(delfst.) knobbelige rotssteenen, m. mv. *- \VORT, s.
(plant.) 1. wrattenkruid, o.; 2. wolfsmelk, v.
Warted , (oei,art'-id),*...Y,bn.1.wrattig;2.(plant.)knobbelig.
Wartless, (oerart'-les), bn. zonder wratten.
Warwasted, (oeiiar'-oëest-id), bn. verdorven -, verwoest
door den oorlog.
Warwick, (oeiiar'- wik),s.Warwick(Engeland),o.°-sunRE,
('-sjur), S. graafschap Warwick, o.
Warworn, ( oerar'-oeiirn), bn. uitgeput door den krijg.
Wary, (oeëer'-i),bn.1. voorzichtig, behoedzaam; 2. bedeesd,
bescheiden; 3. spaarzaam,
Was, (oefs), vt. was; zie BE; - it yes? waart gij het?
my wife that - to be, die mijne vrouw zou worden.
Wase, (oetiez), s. draagkussentje, o.
Wash, (oeosj), s. 1. (het) wassollen; 2. wasch, v.; 3. (toilet-)
watertje, blanketsel, o.; -es of all kinds I had a natural
antipathy to, ik had een natuurlijken afkeer van alle
soort watertjes; 4. spoelwater; 5. aanspoelsel, o. aangespoelde grond, m.; 6. moeras, o. plas, m.; 7. neer, o.
vijver, ni.; 8. (plant.) kalkwater, o.; 9. (zeev.) aanslag van
het water, m.; golfjes, o. mv.; 10. (zeev.) roeispaan, v.; 11.
nat, vocht (om te distilleeren), o.; 12. gegiste mout, v.;
13. jong bier; 14. (gen.) kruidenbad, o.; 15. (schild.) water-,
sapverf, v.; 16. (metaal) oplegsel, o.; 17. (suiker) nielasse,
v.; 18. a -- of oysters, tien schepels oesters. *-BALL, S.
zeepbal, M . * -BOARD, S. 1. (zeev.) los boeisel, o.; - of
the head, blaasbalg; 2. (bk.) plint, v. 5 -BOOKS, S. mv.
waschlijsten, v. mv . *-BOWL, s. waschkom, v. -bekken,
0. 5-GOLD, s. rivierstofgoud, waschgoud, o. *-HANDBASIN, s. handen-waschkom, v. 5 -HANDSTAND, s. waschtafeltje, o. 5 -IlousE, S. waschhuis, -hok, o. 5 -LEATHER

Washington, (oeësj'-ing-ton), m. 1. George Washington
(stichter van het gemeenebest der Vereenigde Staten van

Noord-Amerika,1732-1799),m.; 2.(de stad)Washington,o.
Washum, (oeosj'-um), s. moerassige plaats, v.
Washy, (oeësj'-i). bn. 1. waterig, vochtig; 2. week, dras2. flauw, laf.
p, (oeësp), s. 1. wesp (insect), v. *--BITE, s. wespensteek, m . *--FL Y, s. vliegenwesp, v. *-isa, (-isj),
bn., -LY, bij w. 1. lichtgeraakt, oploopend; 2. kijfzuchtig.
-HEAD ED, bn. stijfhoofdig . 5 -ISHNE55, S . gmv.1. lichtgeraaktheid, oploopendheid; 2. kijfzucht, v. ...T ONGUED,
bn. driftig, oploopend, toornig.
Wassail, (oeës'-sl), s. 1. wasseel (drank uit appelen, suiker en ale); 2. drinkgelag; 3. drinklied; 4. vroolijk Kerst
. * -BOWL, s. groot drinkglas, o. berkemeier,-lied,o
roemer. M. C-BREAD, o. fijn tarwebrood, o. fijne bol, m.
-CANDLE, s. (Shak.) feestkaars, v. *-cup, s. beker, m.
bokaal, v.
Tassail, (oeös'-sil), ow. bekoren, drinkgelag houden;
zwelgen, (geilt.) zuipen. *-ER, ('-e-lur), m. drinkebroer,
dronkaard, (gem.) zuiplap, m. * -ING, dw. bn. bekerend,
drinkgelag houdend. -, s. (het) bekeren.
Wast; (Dekast), vt. (gij) waart; zie BE.
Waste, (oeëest), s. 1. verkwisting; 2. verspilling, v.; - of
throe, tijdverspilling; - of life, levensverkwisting; to go
to -, zich aan verkwistingen overgeven; 3. verlies, o.;
4. woestijn, •v. woest -, verlaten oord, o.; 5. onvruchtbare
grond, m.; 6. watervlakte; 7. verwoesting, v. geesel (van
den oorlog), m.; 8. midden, o.; 9. (drukk.) defecten, o.
mv.; 10 . bezinksel (van zeep), o.; 11. (landb.) dead -,
verlaten grond; 12. (het)overtollige; 13. (mijnut.) verlaten
werk, o.; 14. (recht.) berokkende schade,v. veronachtzaamd
werk, o.; permissive-, beschadiging door verwaarloozing;
voluntary _, opzettelijk aangerichte schade; 15. (zeev.)
ledige (scheeps)ruimte,v.*-BOox, s. kladboek,o.*-GATE,
s. verlaat, o. wetering, sluis, v. -LAAD, s. braakland, o.
-PAPER, s. (drukk.) misdruk, o. *-PIECE, s. afval (van
loont), m. spint, o . 5-PIPE, s. (stoomw.) weespijp, v.
-0HHEET, s, vel misdruk, o. -CLOTH, s. (zeev.) schans-

W^S

GLOVES, s. mv. gewasschen lederen handschoenen, nl. mv.
*-POT, S. waschpot, m. -kom, v. '`-STAND, S. wasch-

kleed. o.

tafel, v. X-TUB, S. 1. waschtobbe, -knip, v.; 2. draftrog, m.
*-WHEELS, S. m.v. waschraderen, (in katoendrukkerijen);

ren stoompijp, V. *-TUBE, S. ontlastkuip, - tobbe, v.
*-WATER, S. (stoomw.) gecondenseerd water, o. *-WA-

0. mv.

TER-PIPE, S. vbooi-, weespijp, v. 5 -WEAR, * -wEIR, S.

Wash, (oeosj), bw. 1. wasschen, reinigen; 2. spoelen; 3.
bevochtigen, besproeien; 4. onder water zetten; 5. laten
waden (een paard); 6. (fig.) reinigen, heiligen; 7. (schild.)
wasschen, kleuren; 8. - with, dekken (metaal); 8. (met
bijwoorden), to - away, weg-, uitwasschen, (ook fig.);
what art cao - her guilt away? welke kunst kao
hare schuld uitwisschen ? to be -ed away, (zeev.) weg
worden (door de golven); to - down, afspoelen,-gespold
(ook fig.) afslikken, naar binnen slikken (drank); naar
onder slaepen, doen verzinken ; to - o„#, afwasschee,
-spoelen, uitwisschen (ook fig.); to - out, uitwisschen,
-spoelen; to - over, overstroomen; (teek.) overwasschen;
vernissen; to -- up, opwerpen (van den stroom); opspoelen (vaatwerk, borden enz.). *-, ow. 1. zich wasschen,
zich baden; 2. gewasschen worden; 3. wasschen (voor
iem.); to - of, door het wasschen verdwijnen; to over, stroomen over. *-, bn. waterig, slap. 5 -ED,
(oëosjt), dw. bn. gewasschen enz.; zie WASH. -. bn. (kb.)
vochtig, nat (van suiker enz.); - out, gesmolten, vergaan (door water). *-ER, ('-ur), M. v. wasscher, waschster, waschvrouw, bleoker, -ster, m. v. -. s. 1. waschtoestel, m.; 2. kwikstaartje (vogel); 3. wrijf-, stootkus
druk-, ringplaat onder een moer, v.; -s of-sen,o.;4
cc cart, trekringen aan eens kar; drag -s, trekschijven.
*-MAN, m. bleeker, m. *-woOIAN, V. waschvrouw,
bleekster, v.

5 -STEAM-PIPE, 5 -STEEM-FUN\EL, S. stoomafblaaspjp, V. 5 -STEABI-PILE-IIEAD, s. kas op de verlo-

wetering,v. sas,o. 5 -THRIFT,m.doorbrenger,verkwister,m.
5 --TIME, S. ledige tijd , nl. 5-WELL, S. riool, 0.
C-TIMBER, S. (timen.) afval (van hout), o. spaanders en
krullen, m. V. mv. *-woOL, s. scheerwol, v.
Waste, (oeëest), bw. 1. verbruiken, uitputten; thieirstrength
is -d, hunne kracht is uitgeput; 2. verteren, verminderen;
3. bederven; 4. verspillen, verkwisten, doorbrengen; we
have not a minute in -, wij hebben geen oogenblik te
verliezen; 5. verwoesten, af-, platloopen;uitplunderen; 6.
verliezen; 7. vergooien; S. (drukk.) defect geven; 9.(recht.)
schade toevoegen, - veroorzaken; 10. verwaarloozen.
*_, ow. 1. afslijten, opraken; 2. - away, vergaan, ver
voorbijgaan; 4. schade opleveren.
-valen;3.
Waste, (seëest), bn. 1. verwoest, uitgeplunderd; to lay -,
verwoesten, afloopen; 2. onbebouwd, braak; 3. nutteloos,
ongebruikt, waardeloos. *-D, ('-id), dw. bn. verbruikt
enz.; zie WASTE, but, en ow. -, bn. 1 . verwelkt; 2. ver
uitgeput. *-FUL, ('-foal), bn., -LY, bijw. 1.-magerd;3.
verkwistend, verspillend; 2. nutteloos; 3. buitensporig,
verwoestend,
vernielend; 5. eenzaam. -NESS, s.
ruim; 4.
1. verspilling, verkwisting; 2. verwoesting, vernieling, v.
Wastel, (oeös'-til) , 5-BREAD , s. 1. fijnste soort brood; 2.
broodkoek, m.
Wasteness, (oeëest'-ness), s. woestenij, v.
Waster, (oeëst'-ur), m. v. verkwister, verspiller, -ster,m.v.
*-, s. 1. verterend - ,verslijtend voorwerp, o.; 2. dief (aan
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de kaars),m. *-s, mv. (kh.) uitschot, o. afval, m.snoeisel,o.
Wasting, (oeëe t' -ing), dw. bn. 1. verterend; 2. v ernielend enz. *-, S. Chet) verbruiken enz.; zie WASTE, bw.
en ow.
Wastrel, (oeëest' -ril), s. gemeente -, dorpsweide, v.
.., OREL, ('-o -ril), s. uitschot. afvaL o.
Wat, (oeët), m. 1. (v erk . V. Walter) Wouter (m, n.); 2. (jag.)
haas. m.
Watch, (oeätsj), S. 1. (liet) waken, wake, v.; to keep -,
waken; 2. wacht; 3. waakzaamheid, oplettendheid, v.;
to keep one's -, oppassen, op zijne hoede zijn, uit
loeren op; 4. (het) waken, be--kijen;
to lie upon the -fin-loeren
waken, bewaking; 5. wacht; v.; to be on -, upon the -,
op de wacht staan; to set a - over one, iem. laten bewaken. *-, m. bewaker, oppasser, m. *-, s. 1. nachtv acht; 2. (mil.) schildwacht, v. post, m.; - and ward,
wacht en wapenen; 3. (zeev.) wacht, v.; dog -, hondewacht, platvoet; morning -, dagwacht;pont-, bakboordskwartier; quarter -, halfkwartierswaeht; to muster the-,
rollezen; - ahoy! wacht in 't geweer! to set (relieve)
the -, de wacht aflossen; to spell the -, wacht opzeggen;

4. nachtlicht; 5. wachthuis, o.; 6. troep, m. vlucht (gevogelte), v.; 7. (zak)horloge, - uurwerk, o.; alarm -, wek
lever -, horloge met echappement; double cased -,-ker;
horloge met dubbele kast; second -, seconde - savonet;
marine -, chronometer; musical -, spelend horloge;
by my -, op mijn horloge; to regulate a -, een horloge repasseeren; my - is down, mijn horloge staat stil.

* -BELL, s. (zeev.) wachtklok (die het toeken tot aflossen

geeft), v. » -BILL, s. (zeev.) wachtrol, v. *-BOAT, S. (zeev.)
wachtboot,v *-BOZ. s. 1. voetstuk -, kastje voor een hor
schilderhuisje. o. *-BROAcII, S. (uures.)-loge;2.(mi)
priem, m. *- CANDLE, s. nachtkaars, V. *-CAP, S. (uures.)
kalot, v. *-cASE, s. horlogekast, v. *-cHp5 s.
horlogeketting, M. *-coAT, S. (zeev.) waakjas, v. schans
M. *-CREW, S. (zeev.) kwartiergasten, m. mv.-loper,
*- DOG, m. wacht -, kettinghond, m. * --FIN GER, * -IIAN D ,
S. wijzer (van een horloge), m. *-FINisHER, m. (uurw.)
afwerker, repasseerder, m. *-FIRE, s. wachtvuur, o.

* -FRAME, s. onder- en bovenplaat (van een horloge), v.
* -GLASS, S. 1. horlogeglas, o. ; z. zandlooper, m.
*- GUARD,S . horloge -. halskoord, o. - ketting, m. chaine de

sureté,v.*-GUN,s.(zeov.)wachtschot,o.; morning -, evening
-, ochtend -, avondschot. * -Hoi sE,s.1. wachthuis; 2'. schilderhuis, o. *-KEY, S. horlogesleutel, m. -SPOUT, s.
horlogesleutelboor, v. *-L IGHT , S. 1. (mil. en zeev.)

wachtvuur, 2. havenvuur, - licht; 3. nachtlicht, o.
KER, m. horlogemaker, m. * -MAN, m. 1. nachtwacht;
2. waker, in. * .MOVE OIENT, s. horlogewerk, mouVement, 0. * -NIGHT, S. nachtwake, V. * -PAYER, S. herloge- etiquette (gewoonlijk met den naam van den fabrikant
er op), v . * -POCKET, S. 1. horlogezakje; 2. - huisje, o.

* -QUARTER, S. (zeev.) kwartier der wacht, o. * -RIB
(zijden) horloge -lint, -band, o . * -SPRING, s, hor--BON,S.
loge- staander, M. -voetstuk,o . * - STRINGS, S. mv. gevloch-

ten horloge-banden, m. Inv. * -RUNNERS, s. mv. ringetjes
voor horloge - banden, o. mv. *-TOWER, s. wachttoren,
m. * -TRINKETS, S. mv . horloge-snuisterijen v. mtv . charivari, 0. *-WHEEL, S. horloge-rad, o . * -WORD , s.
(mil. en zeev.) wachtwoord, parool, o. consigne, v.
*-woRKs, s. mv. horloge -, uurwerk, o.
Watch, (oebitsj), ow. 1. waken, wakker blijven: 2. waken (over); opletten; 3. de wacht houden, uitkijken; 4.
op zijne hoede zijn, zich wachten (voor); 5. - for, wachten, loeren (op). *-, bw. 1. wakker houden; 2. bewaken,
in het oog houden; 3. oppassen, verzorgen; 4. - out,
bespieden, beschouwen, beloeren; to - one hone, iem.
naar huis naspeuren, - nazien; 5. afluisteren; 6. waarnemen (de gelegenheid) *-ABLE, ('- i -bl), bn. bewaakbaar.
.

.

* -ED, (oehtsjt), dw. bn. 1. gewaakt; bewaakt enz.; zie

WATCH , ow. en bw. *-ER, ('-ur), m. v. wakende; 2. waker, waakster; 3. beschouwer, waarnemer, - neemster; 4,
bespieder, -ster; 5. ziekenoppasser, - oppasster, m. v.liefdezuster, V. * -ET, ('-it), bn. lichtblauw * -FUL, ('-fool),
bn ., -LY, bij w . - of, 1. waakzaam, oplettend; to be
over, waken over; 2. - against, op zijne hoede zijnde
(tegen); 3. zorgvuldig, behoedzaam. *-F ULNESS, S . 1. (het)
waken. slapeloosheid; 2. waakzaamheid, 3. behoedzaamheid; 4. bewaking, v. * -ING, dw. bn. 1. wakend; 2.
bewakend enz. -, 1. (het) waken enz.; zie WATCH, ow.
en bw.; 2. wachtgeld, o.
Water, (oeh'-tur), s. 1. water, o.; piece of -, gedeelte
.

-

water; sheet of -, plas water; head of -, kolom water;
waterslag (bij molens); volume of -, watermassa; fresia
-, versch -. zoet water; foul -, troebel -, modderig wa-

ter; holy -, wijwater; chalybeate -, ijzerwater; waste
-, spoelwater; still -, smooth -, stagnant -, stilstaand
water; smooth - runs deep, (spr.) stille wateren hebben
diepe gronden; smooth -, (zeev.) slecht water; slack -,
dood tij; running -, stroomend water; spring -, wel -,
bronwater: scented -, reukwater; ditch -, bilge -, modderwater; he is ' dull as ditch -, (spr.) hij is zoo vervelend als een oud wijf; bilge -, (zeev.) onuitgepompt
water; shoal -, ondiep water; to fish iu troubled -, (spr.)
in troebel water vissehen; to go over the -, to cross the
-, het water oversteken; (ook fig.) verbannen -, uitgezet -, gedeporteerd worden; to be in hot -, (spr.) op
heete kolen staan; to yo into the -, te water gaan, gaan
zwemmen; to take to the -- , laten zwemmen (inz. honden); to hold -, water houden, tegen water bestand zijn;
(fig.) stevig zijn; to throw cold - upon, (fig.) ontmoedigen
(iem.); the -s are out, het land is overstroomd; 2. water,
o. urine, pis. v.; to make -. zijn water looien; 3. (gen.)
waterzucht, v.; - eis the chest, borst - waterzucht; - on
the brain. person- waterzucht; 4. -s, bron -, inineraalwater;
to take the -.s, de wàterkuur doorstaan; 5. water o.
zuiverheid, v. glans, m. hoedanigheid (van edele stee
to be of the first -, van het eerste water-ne,v.;
zijn, (ook fig.); 6. traan, m.; 7. schoonheidswater; 8.
(veearts.) mondsap, -water (der paarden ), o.; 9. weêrsch)n, m. moiré (van stoffen), o.; 10. (zeev.) zee, v.; baling
out --, uithoozen; break -, waterbreker, breekwater; cut
- . scheg ; dead -, zog, kielwater; drawing -, diepgang
hebbend; dr awing ten feet -. van tien voet diepgang;

strijken; eddy -, neer, warreling:hiyh --, hoog
vloed; low -, laagwater, eb; salt -, zeewater; to-water.
hold - in rowing, strijken (niet de riemen); to snake -,
lek zijn; to make foul -, met de kiel door de modder
gaan *-ADDER , s. ring-, waterslang, v. *-ALOë, S.
(plant.) watervenkel, v . * -APPLN , S. (plant.) waterkalebas. v . 5- AR5ESMAR T, s. (plant.) waterpeper, v. * -AVENS,
s. water- nagelkruid, o. ° -BAILIFF, m. (zeev.) 1. ontvanger van havergelden (aan boord der Engelsche'schepen);
2. waterschout, m. *-BARK, S. waterschuit, v . * -BATH,
S. (water)bad. o . * -BEARER, S. (sterr.) Waterman (sterrenbeeld), m . 5 -BEETLE, s. waterkever, In . 5 -BELLOWS,
s.mv. water- blaasbalg ,m . * -BETONY, *-FIGwORT,S . (plant.)
klierspeenkruid, o. 5 -BIRD, s. watervogel, m. *_BIRD
to back -.

.

LIME,S . vogellij in, O . * -BLOWING-MACIiIN I^,s. (zeev.) waterhoos. v. °-BO ARD,s.waterbord,o. -keering,v . * -BOATMAN,

S. water-weegluis, V. 0 -BORNE, bn. drijvend, door het
water gedragen . * -BOTTLE, s. waterflescll, - karaf, v.
-BaooK, s. beek, vliet, V. * -BUCKET, S. (zeev.) puts, v.
* BUTT , s. (zeev.) waterstander, m. -vat, o. * -CALAMINT,
° -MINT, S. (plant .) watermunt , v. * -CALTROPS, S. 1. Waternoot . V.; 2. waterhalm , m . zaadkruid, o. * -CANTEEN,
s. veldflesch, V . * -CARRIAGE , S. 1. vervoer te water; 2.
(w. g.) vaartuig, o. *-CARRIER, m. waterdrager, m.
0

* -CART, s. waterkar (tot straatbesproeiing),v . * -CASING,
s. (stoomw.) waterkisting , v. S - CASK, s. watervat, o.

-ton, V. * -CEMENT, s. hydraulische kalk, puzzolaan-mortel, v. *-CHAINs, s. mv. (rijsch.) watertoom, m. kauwgebit, o. * -CHUCK-WEED . s. (plant.) bronnon -guichheil, o.

* -CIDER, S. verdunde appelwijn, m . * -CLINKERS, S. mv.
(mets.) waterklinkers, hard gebakken steenen, m. mv.
*-CLOCK, s. wateruurwerk, o . S -CLOSET, S. 1. waschtoestel, In.; 2. waterplaats, v.; hok met afloopenden urinoir,
0. *-COCK, S. waterkraan, V . 5 -COLORIST, m. schilder
in waterverf, aquarellenschilder, m. *-COLOR, S. water-,
sapverf, v. 5 -COLOR-DRAWINGS, * -COLORINGS, S. mV.
(schild.) aquarellen, v. mv . * -COLORED, bn. in waterverf.
*-COM5IUNICATION , S. gemeenschap -, v. verkeer te water , 0. * -CONVEYANCE, S. vervoer te water, o. * -COURSE,
s. 1. (water)stroom, m . beek, v.; 2. waterval, m.; 3.
goot, v . * -CRAKE, *-CROW, *-OUSEL, s. watermeerle
(vogel), v. 5 -GUESS, * -CRESSES, S. Inv. (plant.) waterkers,
V. *- CREWET, S. (r. k.) miskannetje, o. *_CROWFOOT, *-CUP, S. (plant.) water- ranonkel, v. *-CUREESTABLISHMENT, S.

(koud)waterinrichting,

v.

* -DECK,

s. (mil.) paardedek (tegen den regen), v . * -DIAL , s. wateruurwerk, o. *-DOCK, S. (plant.) water- rabarber, m.

* -DOG, S. poedelhond m. * -DOME, * -ORDEAL, S.
(leenr.) waterproef, -ordalie, v. * -DRAGON, S. (plant.)
moeras - slangenkruid, o. * -DRAINAGE, s. zie DRAINAGE .
,
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WAT.
* -DRESSING, S.

Zie WETDRESSII\G. * -DRINKER, M. V.

waterdroppel, m.
-WORT, S. (plant.) roode steenbreek, v. *-'s EDGE, S.
waterkant, oeverkant, m. *-EFT, s. waterhagedis, V.
* -ELDER, S. water -abeel (boom), n1. 5 -ELEPHANT, S.
rivier -, nijlpaard, o. *-ENG INE, s. waterwerk, o. hydraulische pomp, V. *-EwER, S. gieter, M . * -FAL L, S.
waterval, m. *-FERN, S. watervarenkruid, o. h-F IEND,
m. V. watergeest, duivel, -in, m.v. meermin, v . -FLAG,
* -FLOWER DE LUCE, S. (plant.) gele zwaardlelie, v.
-FLEA, S. watervloo, V. *-F LOOD . S. watervloed, m.
overstrooming, V. 5 -FLv, S. watervlieg, v. *-FOWL, S.
watervogel, m. - gevogelte. o. *-Fox, s. karper, m.
*-FRA-3IE,s. (werkt.)spinmaeliine(door water gedroven),v.
* -FROG, s. groene kikvorsch, m. *--I URRUW, S. (landb.)
greppel, gracht, v. -. bw. greppelen (een veld). *-GAGE,
*- GAUGE, 1. dam, dijk, m.- weer, v.; 2. (stoom.) waterwaterdrinker, -ster, nl.

. * -DROP, S.

wijzer, peilwijzer, m. *-GALL, S. 1. onvolkomen regenboog, • m.; 2. holte door het water veroorzaakt, v.
- GANG, S. 1. waterloop,m.; 2. molengracht, V. C-GATE,
S. 1. sluis; 2. waterpoort. V. C-GAVEL, S. visschersacht, v . -GERMANDER . S. (plant.) waternlanderkruid,o.
-GILDER, S. lijmvergulder, m. 5 -GILDING, S. lijmverguldsel, o . * -GILLIF LOwER, s. (plant. waterviooltje, o.
-GLADIOLE,

S. waterliscllbloem, V. 5 -GLUT, S. visch-

lijm, o. *-GOD, S. watergod, Neptunus, m. 5 -GOLD , S.
.:schelpgoud, 0 . * -GRUEL, S. 1. havergort, v.; 2. gerstewater, o. *-GRUELISH, bn. dom, ounoozel. *G R UEL
LED, bn. met havergort gevoed. *-II AIRGR ASS, S. waterriet, o. -bies, v. * -- H ACIMER, S. (nat.) waterhamer,polsslagmeter, m. * - HEKLOCK, S. (plant.) water- scheerling, dolle
kervel, v. -HEMP, s. (.plant.) waterhennep, m. ^'" -TIEN,
s. waterhoen, o.; the spur-winged -, het Braziliaansche
waterhoen; tjee small-spotted -, het grashoen, de water-wachtelkoning. *-noG, s. zeevarken, o. * -IIOLD,
S. (zeev.) waterruim, o. *-HOLES, (of the sprit-sail),
S. mv. (zeev.) blindeer:ing- gaten, 0. mv. *-HOARIIOLND, S.
(plant.) 1. wolfsvoet; 2. water- andoren, m. -BOOK, s.
(rijsch.) toom -, zadelhaak, m. 5 -HOICSE, s. rivierpaard,
0. *-HORSE-TAIL, S. stinking -, (plant.) stinkend schaaf-

gras, - paardestaart. *-HOUSE, S. vergaarbak, nI.
-HOUSE-LEEK, S. (plant.) water - huislook , 0. -IIYSSOP,
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S. (plant.) waterporselein, v. C -QUAIL, S. zeekwartel (vogel), M . C - QUALM, s. (gen.) zuur, o. branding (der
maag), v. 5 - RADISH, S. (plant.) waterradijs, -ramenas, v.
LAIN,

,soort) wachtelkoninkje, 0. * -REEDGRASS, S.
(plant.) waterrietgras, 0. 5 -ROCKED, bn. door het water
verdedigd. 5 -ROCKET, S. 1. (plant.) water-rakettenkruid,

5 -RAIL, S.

o.; 2. (vuurw.) waterrat, - raket, v. zwermpot, m. *-ROSE,.
s. waterroos, v. *-ROT, bw. in het water roosten (hennep,
vlas). -TING, S. (het) roosten in het water. * -SAIL, S.
(zeev.) waterzeil (onder het lijzeil bij goeden wind), o.
C -SAPPIiIRE, S. water-saffier(steen), m. * -SCENERY, S.

gezicht op het water, watergezicht, o. *-scoop, s. (zeev.)
hoosvat, o. 5 -scoRPION, S. waterschorpioen, m. C- SEDGE,
s. water- zwaardlelie, v. 5 -SHED, S. waterscheiding, v.
-SHOES, S. mv. water-,

zwemschoenen,

m. mV. C -- SHOOT,

S. 1. waterbiezen, v. niv.; 2. wortelscheut; 3. waterut . ni. *-SHOT, S. (soort) schiethagel, m. -, bn. (zeev.)
half voor wind en half voor stroom. 5 -SHREW, S.
kleine waterrot, spitsirluis, V. 5 -SHUT, S. 1. waterkeering, kisting; 2. sluis, v. *-SIDE, S. waterkant, m.
-SKEET, s, gieter, m. _SKI vT, S. lederen waterzak,
in. C-sxY, s. (zeev.) waterlucht (teeken van vrij water,
zonder Ijs, in het hoogti N oorden) , v. C -SNAIL, C -SCREW,
S. (werkt.) schroef van Archimedes, v. C-SNAKE, S.
waterslang, V. 5 -S0 AIS, bw. in water weeken. *-SOL
marinier; zeesoldaat, m . C -SPANIEL, S. poe -DIER,m.
5

'-SPIDER ,

-sPEED',VELL, s. (plant.) water-eereprijs, ni.-delhon,m.

s. waterspin, v. 5 -sPIKx, S. (plant.) waterhalm,

m. zaadkruid. 0. '-SPUUT, S. 1. waterspuit; 2. (zeev.) wa-

terhoos, v. C-sPRING, S. waterbron, v. 5 -SPRITE, m.
watergeest, m. 5 -ST ARWORT, s. water-sterrekruid, o.
C-STATION, S. (spoores.) plaats waar water wordt ingenomen (voor de locomotief), v. water-station, o. C-BUMPH,
s. (mijnes.) waterkuil, nl. C-S\V ALLOW, s. water-, zeezwaluw . v. 5 -TABBY, S. (kh.) gewaterde taf, moiré- zijde, v.
-TABLE, S. (bk.) muurplint, 'v. 5 -TANK, S. waterbak
(ap locomotieven), M. -TATH, s. (soort) rietgras (scha
voor de schapen), o. 5 - THERMOMETER, s. hydrau--delijk
lisch weêrglas, 0. •-THIEF, in. (Shak.) zeeroover, rn.
C-TIMUSIJ, S. waternleerle, v. C-TICK, s. houtmijt, -luis,
V. 5 -- TIGHT, bra. waterdicht . 5 -TOAD, s. water-padde, v.
TREFOIL, s. (plant.) water- klaver, bitterklaver, v.
-TRIPLICITY, S. (sterr .) water- sterrenbeelden (Kreeft,
Schorpioen en Wisselen), o. mv. 5 -TROUGH, e. water-,

S. klein vingerhoedkruid , 0. 0 -LAL REL. 5 -LEAF, S. wa terblad, o. * -LEMON, S. laurier - passiebloem, v. *LEN
drenktrog, m. 5 -TUB, S. watertobbe, -kuip, v. 5 -TUPELO,
TILS, S. mV. (plant.) waterlinze, v. - kroos, o. -Y-LEVEL. S.
S. (plant.) waterboom, m. *-TWIST, s. (wev.) ketting-,
1. waterpas; 2. -peil, o. 5 -LILY, S. waterlelie, v.; the
scheergaren, watertwist, o . * -VINE, S. waterwijnstok
white -, de witte zeeroos. 5 -LINE, S. 1. waterlijn, V.;
(0.-I. plant), nl. *-VIOLET, s. (plant.) waterviooltje, o.
load -, waterlijn wanneer het schip op zijn last ligt;
-viP RR, S. gespikkelde adder, v. *-WAGTAIL, S. wit
•2. (stoomw.) waterpeil (in den ketel), o. 5 -LOCK, s. paarkwikstaartje, 0. 5 -WALLED, bra. door water begrensd,
denwed, 0. °-LOCKED, bn. door water omgeven. *-LOG(dicht.) ommuurd. 5 -WAY, s. (zeev.) 1. hoosgat, o. waGED, bn. (zeev.) halfgezonken . 5-MAN, m . 1. bootsman,
terloopsklos, ni.: t. (stoomw.) kraanopening, v.; -s,
schipper; 2. roeiei; 3. die paarden naar het wed rijdt,
m. 5 -31ARK, S. 1. (zeev.) watermerk, o. -lijn; 2. waterlijn . (zeev.) watergangen, -spaciën. 5 -SHEEL, S. 1. (stoomes.)
waterrad; 2. hydraulisch rad, o. C-WILLOW, s. (plant.)
(in papier), v . -FD , bra. met waterlijnen (van papier).
waterwilg, m . 5-WING, S . (bk.) brugvleugel, m. *-`- ITCH,
* _MEADOW-GRASS, 5-REED-GRASS, S. (plant .) waterriet V. 1. waterheks, meermin, v.; 2. gekuifde pluvier (vogel),
gras, o. * -MEASURE, S. (kh.) maat voor droge waren
In . 5-WITH, s. (soort) sappige plant van Jamaïca, v.
aan boord, scheepsmaat, v. 5 -MELON, s. watermeloen,
C-woRK, s. waterwerk, o.; -s, springfonteinen. 5 -WORM,
M. * -MILFOIL, S . 1. (plant.) duizendblad; 2. waterviooltje,
s. waterworm, m. -snot, V. * -WORN, bn. door het wa0. °- MILL . s . watermolen, m. - MIT E, s. watermijt
ter afgeknaagd, - ondermijnd. *-WORT, s. (plant.) wa(insect), v . C- MOREEN, s. (kh.) gewaterd moiré (stof), o.
terkruid, o . 5 --YARROW, s. watervenkel, v.
C-Moss, s. (plant.) water-, bronmos, o. *-NAVELWORT,
S. (plant.) venusnavel, m. 5 -NEWT, S. waterhagedis, v. Water, (oekt'-ur), bw. 1. - with, besproeien, bespoelen; 2.
verdunnen, verslappen (met water); 3. drenken, water
*-NUT, S. sterredistel, m. 5 -NYMPH, v. waternimf,
geven aan (dieren); 4. moireeren, wateren; 5. weeken
najade, v. C-OIL, s. naphtha (zek. olie), V . --ORDEAL, S .
(hennep). C-, ow. 1. weenen, tranen s* )rtes; 2. (zeev.)
(leenr.) water-ordalie, Gods- oordeel, o. C-ORGAN, S.
water halen, - innemen; 3. watertanden; his chaps - at it,
(oudt. muz.) waterorgel, o. 5 -ORME, s. (zeev.) ondiep -,
hij watertandt er bij. 5 -AGE, ('- te -ridsj), s. gmv. 1.,
schraal water, o. C -PAD , S. scheepsdief (inz. op de
vracht(geld); 2. watervracht, v. - vervoer, o. * ---ED, ('-turd).
Theems), m. C-PAIL, S. wateremmer, m. 5 -PARSLEY,
dw. bn. besproeid enz.; zie WATER, bw. en ow. -, bn,
S. (plant.) waterpeterselie, v. C-PARSNEP, s. (plant.)
gewaterd, moiré . * -ER, ('te -rur), m. v. 1. besproeier
kleine watereppe, v . C -PEPPE R, S. kplant.)water-peper,v.
m. besproeister, v.; 2. drenker, -ster, m. v.; 3. (sterr.) WaC -PIPE, S. 1. water-, dakpijp, v.; 2. (zeev.) watervat, o.
terman, m. *-INESS, S. 1. vochtigheid, waterachtigheid,
- legger, m. *-PLANT, S. waterplant , V. C•-PLANTAIN, S.
v.; 2. (het) waterrijke; 3. (het) moerassige.
(plant.) water- weegbree, v. C -PLUG, S. stop, pro s (aan
waterpijpen), m . 5 -POA, S. water- bondsgras, o. *-POCKS, Watering, (oeat'-e-ring), dw. bn. besproeiend enz.
S. 1. (het) besproeien enz.; zie WATER, bw.; 2. besproeiS. mv. waterpokken, valsche pokken, v. mv . C -POISE,
ing; 3. (zeev.) waterverversching; 4. drenking, v.; 5.
S. waterweger, hydrometer, m. C - POT, s. waterkan, v.
- of steel, het vlammen -, damasceeren van staal.
-pot,m . * -POWER, S . kracht -, v. vermogen van het water,
5 -CALL, S. (mil.) signaal om naar het wed te rijden, o.
0. * -PRESSURE, S . waterdruk, m. - drukking, v. -ENGINE,
5 -CAP, s. (mil.) fourageer -muts, v. F -ENGINE, S. ven
S. hydraulische perspomp, v . C -PROOF, bn. waterdicht,
. F -JACKET , s. (mil.) veldbuisje, - baatje, o.-sterpui,V
- proef. *-PROOFER, m . fabrikant van waterdichte stoffen,
*- PARTY, S. (mil.) compagnie die de paarden naar
m. * - PROOFING,V .vervaardiging van waterdichte stoffen,
het
wed
moeten
rijden, v. 5 -PLACE, S. 1. (paarden)wed,
v. C- PUMP, S. (stoomw.) (hand- )waterpomp, v. C-PURS-
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o.; 2. (zeev.) waterplaats; 3. badplaats, gezondheidsbron,
V. *- POT, s. gieter, m. gietkan, v. *-TROUGH, S.
(landb.) drenktrog, m.
Waterish, (oei,'-te -risj ), bn. 1. waterachtig, vochtig; 2.
moerassig; 3. (fig.) slap, waterig. *-NEss, S. 1. vochtigheid; 2. moerassigheid; 3. (fig.) slapheid, waterigheid, v.
Waterless, (oei,' -tur -les), bn. zonder water, waterloos.
Waterloo, (oeä'-tur-loo), S. Waterloo (België), o. *-cESARIAN UOW-CABBAGE, S. (soort) groote kool (tot veevoeder), v.

v. * -CHANDLER, M. waskaarsen-fabrikant, m. *- END,
s. (schoenm.) pikdraad, m. -garen, o. * -LEATHER, S.
gewast leder, o. *-MOTH, s. bijenmot (insect), v.
* -MYRTLE, S. wasboom, m. mirte, v. * -PALM, S. waspalm (boom),m.* -PEABLS, S mV . waspaarlen, valsche parelen,v . mP *-REELS, S . mv. 1. wasstangen; 2. pijpen(lak),
V. mv. 5 -scoT, s. kaarsengeld (zek. kerkbelasting), o.
*- TAPE R, S. 1. waskaars, v.; 2. endje kaars, o. * TREE,
wasboom, m. 5 -WINDER, * -STAND, s. 1. blaker; 2.
luchter, m. *-wich, s. lampen-, nachtpit, v. *-wiNG,
s. beemer, zijdestaart (vogel), m. *_WORK, s. wassen
beeld, o. -s, wassenbeelden-spel, o.
Wax, (oebks), ow. 1. wassen, met was inwrijven, - bestrijken; 2. met was verbinden, - mengen. *-, ow. (onr.
vdw . waxen), 1. wassen, groeien; 2. (fig.) toenemen; 3.
worden; to - wroth, boos -, driftig worden; to - faint,

Watery, (oei,'-te -ri), bn. 1. waterachtig, vochtig; 2. waterig; 3. waterrijk; 4. vloeibaar; a - desert, - waste, een
waterwoostijn; - vapors, waterdampen; 5. tot het water behoorend, water...; the - god, de zeegod; 6. (fig.)
waterig, soepig, smakeloos, laf; - rupture, (heelk.) waterbreuk, v.
afnemen, verflauwen, verminderen.
Watt, (oeät), m. James Watt (uitvinder der stoommaWaxed, (oeïkst), dw. dn. gewast, met was bestreken;
chine, 1736-1820), m.
leather, gewast leder.
takje,
twijgje,
spiertje,
o.;
2.
horde;
Wattle, (oet'-ul), s. 1.
3. omtuining, hegge; 4. daklat (van stroodaken), v.; Waxen, (oeiiks'-un), dw. bn. gewassen, gegroeid. *-, bn.
wassen, van was; - image, wassenbeeld . 5 - CHATTERER,
5. baard (van een vogel), M. *-BIRD, s. baardvogel, m.
s. zijdestaart, pestvogel, m. * -VEIN, s. Van- Helmonds
Wattle, (oeat-ul), bw. 1. omvlechten, omtuinen; 2.
steen (soort talisman tegen het graveel), m. 5 ...ING, dw.
binden (met twijgen enz.); 3. horden. *-D, ('-uld), dw.
bn. 1. wassend (met was inwrijvend); 2. wassend; groeibn. omvlochten; omtuind. -, bn. gevlochten. *...ING, dw.
end. -, s. 1. (het) wassen enz.; 2. (scheik.) wasvorming
bn. omvlechtend enz. -, s. 1. (het) omvlechten; 2. (liet)
(door vuur of oplossing) 3. was-inwrij ving, v.
omtuinen; 3. vlechtwerk, o.
Watts, (oebts), m. Isaac Watts (Eng. godgeleerde, Waxy, (oeaks' -i), bn. 1. wasachtig; 2. slij mig; - potatoes,
vooze aardappelen.
1674-1741).
Way, (oeëe), S. 1. weg, m. pad, o.; the right -, the
Watty, (oeat' -i), m. (verk.) Wouter (m. n.).
wrong -, de rechte -, de verkeerde weg ; covert -, (mil.)
Waul, (oeaal), ow. wauwelen, mauwen. *-ED, (oedald)
bedekte weg; milky -, (sterr .) melkweg an arched - of
dw. bn. gemauwd. *-ING, dw. bn. mauwend. -, s.
foliage, een laan met dicht loof; go thy -s, ga uwen weg;
(het) mauwen, gemauw, o.
all the -, over den ganschen weg; by (on) the -,
Wave, (oeëew), s. 1. baar, golf, deining, zee, v.: ground -,
onder weg; by the -, (fig.) in het voorbijgaan (gezegd
grondzee; head -, zee van voren; the -s run high, do
enz.); out of the -! uit den weg! out of the -, (bn.)
the
sea
has
path
less
-s,
(dicht.)
de zee
zee loopt hoog;
buitengewoon, vreemd, origineel; to keep out of the -,
heeft ongebaande wegen; mountain -s, berghooge golven;
zich - verborgen houden; to ask out of the -, te veel
a - curled over the quarter, een zee stroomde over het
eischee ; to be in one's -, iem. in den weg zijn,
achterdek; 2. golving; 3. (het) gewaterde (van stoffen); 4.
hinderen; to be in the -, voorhanden zijn; to be on
(bk.) kroonlijst; 5. zwenking, slingering, v.; 6. wenk
one's -- to, op weg zijn naar; to beg one's - to, langs
(met de hand), m . 5 -BEATEN, bn. door de golven geden weg bedelen naar, - tot; to fall in one's -, iem.
zweept. *-I.OAF, S. (Bijb.) toonbrood, 0 . 5 -OFFERING, s.
voor de hand komen, tegenkomen; to see one's -. weten
offer der toonbrooden, - der eerstelingen, o. *- QUILTwat men doen moet, - waar men heengaat; to go a great
ED, bn. (kh.) gewaterd piqué (stof), o . * -SUBJECTED, bR.
- witía, veel vermogen op; a little wit goes a great -,
aan overstroomingen blootgesteld . * -THEORY, s. (nat.)
met een weinigje verstand komt men reeds ver; to go to
leer -, theorie der golvende beweging (van het licht),v.
the -s, (spr.) aller zielen gaan; to hold - with, iem. bij*-woRN, bn. door de golven uitgesleten, - ondermijnd.
houden; (fig.) gelijken tred houden met; iem op zijde
golven,
zwenken;
2.
draaien,
fladWave, (oeëew), ow. 1.
streven; to lead the -, aanvoeren, optrekken aan het
deren, zweven; 3. (zeev.) drijven; to - round, rondvallen.
*_ ,,
hoofd; to lose one's -, verdwalen; to make one's - to, into,
zwaaien; 2.g
doen g olven;
bw. 1. zwenken
,, zwaaien;
^ 3. wonzich een weg banen naar; to make the best of one's - to,
ken, toezwaaien, toewuiven. *.D, dw. bn. gezwaaid;
zich in allerijl spoeden naar; to make one's -, (fig.) zijnen
gezweefd, gefladderd. -. bn. 1. gezalfd; 2. gevlamd,
weg (door de wereld) maken; to prepare the - for, den
moiré; 3. (wap.) getand. * -LESS, bn. 1_ zonder golven,
weg
openen voor, - tot ; to smootrl the -, den weg banen; to
*
-LET,
('-lit),
rustig,
Stil.
golfje, o. 5 -LIKE,
effen; 2. (fig.)
spell o.ae's -, zich met moeite een weg banen; zich
bn. als golven, golfachtig.
er door werken ; chance threw me in his -, het toeval
Wavellite, (oeëew'-e-lajt), s. waveliet (soort aluin), m.
deed hem mij ontmoeten; to throw one's self in the - of,
Waver, (oeëerw'-ur), s. jong boompje, o.
(fig.) iem. den weg versperren; tegenwerken; dwarsbooWaver, (oeëew'-ur), ow. 1. wankelen; 2. slingeren; 3.
men; gauge of -, (spoorw.) baanbreedte; 2. afstand,
tuimelen, struikelen; 4. (fig.) aarzelen, weifelen. *-ER,
m. ruimte, v.; a great - off, zeer ver af; to advance some
('-e-rur), m. v. 1. weifelaar, -ster, besluitelooze; 2. on- on, eonigszins vorderen op den weg tot; 3. richting, v.
standvastige, m. v. * - ING, dw. bn ., -LY, bijw. wankant, ni.; one - and another, in alle richtingen; every -,
kelend enz.; - tree, slingerboom. -, -NESS, s. (het)
naar alle kanten; that -, naar dien kant; she looks this
wankelen, aarzelen enz.
-, zij ziet hierheen; this and that -, hier en daar, her- en
Waverly, (oeëew'-ur -li), m. Waverly (naam van den
derwaarts; not to know which - to turn, niet weten
eersten roman vanWalter Scott); --novels,WalterScott's ro;

)

;

mans;the-series,de Schotsche verhalen (van Walter Scott).
Waveson, (oeëew'-sun), s. (zeev.) aangespoeld goed, o.
strandvond, m. schipbreukgoederen, o. mv.
Waving, (oeëew'-ing), dw. bn. golvend enz. *-, s. 1.
(het) golven enz.; zie WAVE, ow. en bw.; 2. golving,

zweving, zwaaiing; 3. slingering, v.

Wavure, (oeëew' j oer), s. golving, zwaaiing, v.
Wavy, (oeeew'-i), bn. 1. golvend, gegolfd; 2. gewiegd

(door de baren).
Wawl, (oelal), zie vAUL.
Wawmish, (oeao'-misj ), bn. 1. misselijk; 2. walglijk.
Wax, (oeäks), s. 1. was, o.; white -, bleached -, witte
was; unbleached -, bee's-, gele was; myrtle -, boomwas;

2. (zegel) was; 3. (ontl.) oorsmeer; 4. (schoenm.) pik, o.;

5. (heelk.) hals-, liesgezwel, venuspuistje, o. * -BABY,
*-DOLL, S. wassenpop, V. 5 -BILL, S . dikbek (vogel) , m.
*- BLEECHEB.Y , s. wasbleek, v. * -CAKE, s. waskoek,
m. - schijf, v. * -CANDLE, * -LIGHT, S. waslicht, o. -kaars,

waarheen (men zich keeren moet); by - of, langs, over;
4. plaats, doorgang, v.; to clear the -, plaats maken,
uit den weg gaan; to push one's -, voorwaarts dringen;
to find one's - into, insluipen; to give-, losgaan, wijken,

zakken; (zeev.) kraken; doorbuigen; bukken, toegeven;
op zijde -, uit den weg gaan; den weg banen; toegang
verleenen; zich overlaten aan; verdwij nen; to make -for,
plaats maken voor; 5. uitgang, m.; 6. stelling, v. toestand,
m.; he is in a sad -, hij zit er leelijk in, het ziet er bedroefd met hem uit; 7. (zeev.) weg, m. vaart, v. gang,

koers, m.; bilge -, launching -, slagbedden; lee -,
wraak; (het) afdrijven; stern -, (het] afdeinzen; under -,
zeilend, stoomend; to gather -, vooruitgaan; to have
fresh -, head -, goede vaart zetten; to lose -, vaart
verliezen; to stand in the same -, denzelfden koers houden; 8. (stoomw.) weg (eener kraan), m.; 9. (nat.)
opneming, v.; 10. (fig.) loop, m. middel, o.; by - of, door
middel van; to find -, middel vinden; -s and means
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wegen en middeleu (inkomsten van een land); 11.
wijze, manier, gewoonte, v. gebruik, o.; I will have
my own -, ik begeer naar mijne eigene wijze (naar
mijne zienswijze) te handelen; let him have his own -,
laat hem naar zijnen zin begaan; to have one's-, one'sown
-, op zijne eigene wijze te werk gaan; zijnen zin hebben;
it has never been my - to, het was nooit mijne gewoonte
om, - te; devilish good chap in a small -, een goede
kerel op zijne wijze, - in zijne soort; that is the true -,
dat is de rechte manier; in some - or other, op de eene
of andere wijze; in any -, eenigerwijzo, eenigermate;
no -, geenszins; in no -, op geenerlei wijze; by - of,
bij wijze van; every -, in alle opzichten; in the family
-, huiselijk; to be in the fami?y -, zwanger zijn; he has
such odd -s, hij heeft zulke zonderlinge manieren.
*-BAGGAGE, S. reis-, passagiersgoed, 0. * -BILL, S. 1.
(mil.) reis-, soldatenpas, m.; 2. vracht -, goederenlijst, v.
* -BIT, S. eind wegs, o. * - BOARD, zie WABOARD.
5 -BROAD, ' r -BREAD, s. (plant.) weegbree, v. * -FARER,
m. v. reiziger, -ster, m. V. 5 -FARING, s. (het) reizen.
- TREE, s. (plant.) wilde wijngaard, m. *- GOER, M.
landlooper, vagebond, m. * -GOING, bn. van afscheid,
afscheids. -CROP, s. (recht.) laatste oogst (van den pachter), m. * - HEAD, S. (mijnw.) plaats eereer mijnader, v.
*- IN, S. ingang, m. * - LEAti E, S. doorreis, v. * - LAID,
dw. bn. beloerd. *- LAY, bw. (onr. Zie LAY), 1. beloeren,
bespieden, afwachten (in een hinderlaag); 2. doen verdwalen, misleiden. 5 -LAYER, m. bespieder, beloerder, m.
* -LESS, bn. ongebaand, onbegaanbaar. *-MAKER, M.
baanbreker, m. * - MAN, -HOLE, S. (stoomw.) mangat, o.
*-MARK, s. mijlenwijzer, wegpaal, m. *- OUT, S. uit
5 -PASSENGERS, s. mv. (spoorw. enz.) tusschen--gan,m.
passagiers, m. mv. 5 -SHAFT, S. (stoomw.) as der stoomschuifbeweging, v. * - SIDE, S. rand van den weg, m.
* -THISTLE,
(plant.) gewone distel, v. 5- THORN, S.
(plant.) kruisdoorn, m. * -THROUGH, s. doorgang, m.
* -WANDERER, m. V. (voet)reiziger, -ster, m. v. * - WARDEN, m. opziener -, inspecteur der wegen, m. * - wISER,
S. wegmeter, m. 5 -woRN, bn. door den weg -, door het
reizen afgemat.
Wayment, (oeëe'-ment), ow. klagen, treuren.
Wayward, (oeëe'-oeiird), bn., *- LY, bijw. 1. boos, ver
the - Sisters, (fab.) de Razernijen; 2. norsch,-dorvei;
gemelijk; 3. stijfhoofdig, eigenzinnig; 4. grillig, wonderlijk; 5. wreedaardig. *-Nzss, s. 1. boosheid, verdorven heid; 2. norschheid; 3. stijfhoofdigheid; 4. grilligheid, v.
Waywode, (oeëe'-oeöod), zie VAIVODE.
We, (oeïe), p. vn le p. mv. wij; as well as -, zoo goed
als wij; it is - who, wij zijn het die; twenty threewere and no more, wij waren met ons drie-en-twintigen en
niet meer; - are told, men heeft ons gezegd; 2. men, (p.
vnw 3e p.); - should love our benefactors, wij moeten
onze -, men moet zijne weldoeners beminnen.
Weak, (oeïek), bn., *- LY, bijes. 1. zwak; to get -, to
grow -, zwak worden; - of heart as can - be, zoo zwak
van gemoed als' men slechts wezen kan; the - part,
side, (fig.) de zwakke zijde: 2. ziekelijk, ongezond; 3.
machteloos, slap; - beer, dun bier. * - EYED, bn. zwak
* -HANDED, bn. zwakhandig. * - HEADED, bn.-ogi.
zwakhoofdig. *-HEARTED, bn. 1. lafhartig; 2. moedeloos.
-LAND, S. magere -, mulle grond, m. * -LOINED, bn. lendenlam. * -OZINDED, bn. zwakhoofdig, zwak van gemoed.
* -SIGHTED, bn. kortzichtig, bijziend. * - SPIRITED, bn.
zwak van geest.
Weak, (oeïek), bw. en ow. verzwakken.
Weaken, (oeïek'-un), bw. 1. verzwakken; 2. krachteloos
-, slap maken, ondermijnen; 3. verdunnen, verslappen;
4. verminderen. *- ED, ('-kund), dw. bn. verzwakt. *- ER,
('-e-nur), m. V. 1. verzwakker, -ster; 2. verslapper, onder
-ster; 3. verdunner, -ster, m. v. *- ING, dw. bn.-mijner,
1. verzwakkend; 2. verslappend.
Weakling, (oeïek'-ling), m. v. zwakkeling, m. v. *...NEss,
S. 1. zwakheid (fig.), v. gebrek, o.; 3. ziekelijkheid;
4. onbestendigheid, v.; 5. stilstand, m. slapte (in den
handel), v.; 6. zwak, o.; adventures are my -, ik heb een
zwak voor het verhaal van vreemde lotgevallen.
Weal, (oeïel), s. 1. welzijn, geluk, o. voorspoed, m.; and woe, vreugde en leed; 2. staat, m. gemeenebest'; 3.
litteeken, o. moet (van een slag), striem, v.; 4. zie WELL,
bijes: *-, bw. litteekenen.
Weald, (oeïeld), s. woud, o. *-, * - EN, ('-do), *- oN,
(oeïel'-dun), s. (aardk.) Wealdformatie (tusschen het

oëliet- en krijtgebe:bte in Kent en Sussex), o. *- CLAY 7
S. woudklei, v. *-$ocx, s. zandsteen, m.
Wealk, (oeëlk), zie wHELK.
Wealsman, (oeïels'-men), m. staatsman, (spott.) politicus , m.
Wealth, (oeëlth), s. 1. rijkdom, m. vermogen, o. fortuin,
v.; 2. overvloed, m. goederen, o. mv.; 3. voordeel, o.; 4.
voorspoed, m.
Wealthily, (oeëlt'-i-li), bijw. zie WEALTHY. *...NESS, S.
1. rijkdom, in. gegoedheid, v.; 2. voorspoed, m.
Wealthy, (oeëlth'-i), bn. rijk, vermogend, gegoed.
Wean, (oeïen), bw. 1. spenen; the child is being - cd,
het kind wordt gespeend; 2. -- from, (fig.) onthouden, berooven; 3. verwijderen, losmaken. *- ED, (oeïend), dw.
bn. gespeend; verwijderd, losgemaakt. * - EL, * -LING, S.
pas gespeend kind, - dier, o. * - ING, dw. bn. spenend.
enz. -, s. (het) spenen.
Weapon, (oeëp'-un), s. 1. wapen, o.; the clash of -s, het
wapengekletter; deadly -, doodelijk wapen; 2. spoor (van
een haan), v.; 3. (plant.) doren, stekel, m. * SALVE,
s. (gen.) wapenzalf, sympathische zalf, v.
Weapon, (oeëp'-un), bw. wapenen. 5 -ED, ('-nod),. dw.
bn. gewapend. 5 -LESS, bn. ongewapend, weerloos.
Wear, (oeëer), s. 1. (het) dragen; there is yet a good
year's - in that coat, die rok kan nog wel een goed
jaar gedragen worden; handkerchiefs for ladies'-, dameszakdoeken; 2. dracht (van kleêren ), v.; 3. gebruik, o.
(het) slijten; - and tear, slijtage; 4. (stoomw.) afschuring; 5. vischweer, v.; 6. aalkorf, m. vischkaar, v.
ii-, bw. (onr. vt. wore, vdw. worn), 1. verteren, afslijten;
(ook fig.) sharp misery had worn him to the bone, de
teisterende armoede had hem tot op de beenderen ver
dragen (van kleedaren, sieraden enz.); he was-terd;2.
an old man fraai his -ing cracking boots, hij was een
bejaard man, want zijne laarzen kraakten; he gave him
the clothes he now -s, hij gaf hem de kleedaren, die hij
thans draagt; the thing -s already a very ugly appearance,
de zaak ziet reeds tamelijk donker uit; 3. - into, lang
voeren, - brengen (tot); 4. (zeev.) halzen, wenden,-zam
(voor den wind); 5. afmaken; 6. gewennen; 7. (met bij
to - away, afslijten, afdragen, afteren, onder -worden),
to - of, uitbijten, uitwisschen; to - out, uit--mijne;
putten, afdanken, afmatten, doorworstelen (den tijd).
-; ow. 1. slijten; to - well, goed blijven in het dragen;
to - badly, spoedig slijten; 2. om-, voorbijgaan (van
den tijd); time -s late, het wordt laat; 3. (met bijwoorden), to - away, verloopen (van den tijd); zich uitwisschen,
verschieten (van kleuren), verdwijnen; to - on, voorbij
tijd); to - out, afnemen, verzwakken.-gan(vde
5 -ABLE, ('- i - hi), bn. te dragen, draagbaar. -s, s. mv.
kleedingstukken. *--ER, ('-ur), m. v. drager (van kleedij
enz.). -, S. dat afslijt, - verteert.
Weariable, (oeïer'-i-i-bl), bn. vermoeibaar.
Wearied, (oeïer'-id), dw. bn. vermoeid; zie WEARY.
Weariful, (oeïer'- i-ful), bn., *- i.Y, bijw. 1. vermoeiend;
2. vervelend. *...LESS, (' -i -les), bn. 1. onvermoeid; 2.
onophoudelijk.
Wearily, (oeïer'- i-li), bijw. zie WEARY, bn. *...NESS,
(i-nes), s. gmv. vermoeidheid.
Wearing, (oeëer'-ing, dw. bn. dragend enz. *-, bn.
- apparel, kleedingstukken, plunje.*-, s. 1. (het) dragen
enz.; zie WEAR, bw. en ow.; 2. dracht; 3. kleedij; 4. (zeev.)
wending voor den wind, v.
Wearish, (oeïer'-isj), bn. 1. waterachtig; 2. laf, flauw,
zouteloos; 3. vervelend.
Wearisome, (oeïer'-i-sum), bn., * - LY, bijw. 1. vermoei
laf; 3. vervelend, lastig, langwijlig; 4. stuitend.-end;2.
* -NESS, s. gmv. 1. (het) vermoeiende; 2. verveling, lang
-wijlghed,v.
Weary, (oeïer'-i), bn. - with, 1. moede, vermoeid; dog -,
(fig.) doodmoede; 2. bezwaarlijk, lastig, zwaar; not to be
- with you, om u niet te vervelen. *-, bw. 1. vermoei en, afmatten; to - one's self, zich afmatten; to be wearied
out of patience, het geduld verliezen; 2. vervelen, tot last
zijn; to - down, out, doodslijk vervelen, - afmatten. *-,
ow. - for, trachten (naar). * - ING, dw. bn. vermoeiend.
-, s. (het) vermoeien enz.
Weasand, Wesand, (oeïe'-zund), s. (ontl.) luchtpijp, v.
Weasel, (oeïe'-zl), s. wezel (dier), m.; fisher -, marter
(dier); winter -, hermelijn (dier); mephitic -, stinkdier.
*-cooT, s. duikereend, v. * - FACED, bn. dun -, mager
van aangezicht. -GUTTED, bn. dun, mager.
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WEA.

Weat, (oeïet), bw. (gem .) luizen zoeken.

1

het weven uit de hand; power-loom -, - by power, ma Weather, (oeëth'-ur), s. 1. weder, o. wèêrsgesteldheid,
chinale weverij; 2. weefsel, o. *-, LOOM, S. weefstoel, m.
v.; fine -, bad -, fraai -, leelijk weder; settled -. gestadig
*-T HREAD, S. (zeilen.) breedte - draad, m.
weder; 2. (molen.) windzijde, v.; by stress of -, door Weaworth, (oeïe'-oeiirth), tw. ach ! wee!
buiig weder; 3. storm, m. onweder, o.; 4. (zeev.) weder, Weazen, (oeïez'-un), bn. mager, schraal; a - face, een
o. lucht, v.; blowing -, winderig weder; clear -, heldere
beenig aangezicht.
lucht; cloudy -, betrokken lucht; fair -, mooi weer; Web, (oeëb), s. 1. web, weefsel, (ook fig.); 2. doek, o.;
foul -, storm; hazy -, dikke mist; misty -, geen zicht;
Penelope's -, het doek -, het borduursel van Penelopé; 3.
moisty -, vochtig weer; rough -, onstuimig weêr; stress
spinneweb, o.; 4. (degen)kling, v.; 5. scherp (van het
of ^ , rukwind; thick -, dikke lucht; wild -, slecht
ploegijzer); 6. (gen.) puistje, vlek, vlies (op het oog); 7.
weer; hard a - ! afhouden ! helm a - ! op het roer ! 5.
zwemvlies (der vogels), o.; 8. spanzaag, 9. velg (van een
loefkant, m.; a - , te loevert . * -BEATEN , bn. 1. door
rad), v.; 10. (sleutel)baard, m. C-BEAM, s. weversboom, m.
storm beloopen; 2. (fig.) uitgeput -, afgemat door het
* -FOOTED, bn. zwemvoetig, met zwemvliezen . * -GIRTH,
slechte weder, (ook fig.), - door den ouderdom enz.; 3.
s. geweven gordel, m.
(fig.)to make fair -,zich schikken naar de omstandigheden; Webbed, (oeéb'-d), bn. 1. geweven; 2. door eerre huid -,
4. (zeev.) tegen het weder gehard, dooi weêrd; the -- beams
door zwemvliezen verbonden. *...BER, ('-ur), zie WEAVER.
of a ship, de loefzijde van een schip; a - sailor, een
*...BING, S. 1. grof linnen singel, o.; 2. gordel, m.; thread

bevaren matroos. * -BIT , s. (zeev.) betingslag om de
-s, geweven gordels; boot -s, laarzen-stroppen.
braadspil, m . * -BOARD, *-Bow, s. 1. (zeev.) windzijde; Webby, (oeëb -i), bn. 1. spinneweb -achtig; 2. vliezig.
2. waterkeering bij het kielen, v. * -BOARDING, s, 1. (bk.) Webster, (oeêb-stur), m. v. wever, m. weefster, v.
weêrplanken, v. mv.; 2. bekleeding (met weêrplanken), v. Wed, (oeëd), s. pand, o. *-, bw. en ow. 1. huwen,
* -BOARDS, s. mv. 1. (zeev.) dekplank gin, - platen (boven
trouwen; 2. paren; 3. vasthechten, - binden, boeien; 4.
sterk vasthouden; 5. (fig.) omhelzen, zich scharen aan
de geschutpoorten) , v. mv.; 2. Zie WASHBOARDS. 5 -BOUND,
bn. (zeev.) opgehouden door slecht weder. *-BR ACES.s.mv.
de zijde van. * -DED, ('-id), dw. bn. gehuwd enz. zie
WED. I)w. en ow. -, brr. verbonden (met , gehecht (aan).
loefbrassen, v. mv. * -BRAILS, S . mv. (zeev.) gij touwen aan
de loefzijde, o. mv. *-CLEW, S. (zeev.) hals, m. *-CLOTH, Wedding, (oeëd'-ing), dw. bn. huwend enz. *-, s. 1.
s. (zeev.) kleed, o. overtrek der presenning boven de
(het) huwen enz.; zie WED, bw. en ow.; 2. bruiloft; 3. onhangmatten, m. *-cocx, s. 1. weêrhaan; vleugel, in.; 2.
dertrouw; trouwbelofte, v.; 4. liet spelen der zeekalveren
(fig.) onbestendige, m. v. *-COIL, bw. (zeev.) over een
op de oppervlakte des waters. *-CHAMBER, S. 1. trouw -,
2. bruidskamer, v. * -CLOTRES,S .mv.,*-DRsss.s.bruilofts-,
anderen boeg wenden (bij het bijliggen). *-DsIvEN, bn.
bruidskieeren, - versierselen, o. mv. A-DAY, s. bruiloftsdoor den storm weggeslagen. *-FEND, bw. tegen het
FEAST, S.
weder beschutten. * -GAUGE , S. 1. weerwijzer, barometer;
dag, nl. -DINNER, S. bruiloftsmaal, 0. *
bruiloftsfeest, o. * -GARMENT , *-GOWN, s. bruiloftskleed,
2. (zeev.) loef, v. voordeel van den wind, o.; to yet the
bruidsgewaad, o. *- GETEST, m. v. bruiloftsgast, m. v.
-, de loef afwinnen; to keep the -, de loefzijde
*-R1NG, s. trouwring, m. *-SONG, s. bruiloftsgedicht,
houden . -GALL, S. (zeev.) weêrgal, V.; Zie WATER-GALL.
* -GLASS, S. 1. weêrglas, o. luchtmeter; 2. warmtemeter,
-lied, o.
m.; 3. shepherd's -, poor man's -, (plant.) rood guich- Wedge, (oeïdsj), s. 1. wig, wigge; 2. (zeev.) keg, v.
heil, o . * -HEADED, bn. (fig.) veranderlijk, onbestendig.
klamp, m.; launch - , stootwig; 3. (stoolnw.) konterspij, v.;
* -HELM, S . (zeev.) loefroer, o.- to carry a -, loefgie4. - of cheese, blikjes -, schijfjes kaas; 5. klomp (metaal),
m.; 6. (mijnw.) breektang, v. 5 -BONE. s.(ontl.)wigbeen, o.
rig zijn . * -MOST, bn. het meest loefwaarts. *_PROOF,
INSCRrPTIO\T, S. wigvorinig-, cuneïscll inschrift (in het
*- PROVED, brr. tegen het water bestand. QuAsueR,
Oostui), o. * -KEY, s. (zeev.) sluitkeg, v. * -SHAPE, S.
s. (zeev.) 1. windstreek, v.; 2. vierde gedeelte van het
(Stoomti. ) pakkingbos. In. *-SHAPED, bn. wigvormig.
kompas waartusschen de wind is, o. *-ROLL, S. (zeev.)
slingering naar loevert, v . * -SHEET, S . (zeev.) loefschoot, ^ *-SHELLS, C. ]nv. stompe schelpen,v.mv. * -WAYS, * -WISE,
bil. wigvormig.
m. 5 -SHORE, S. (zeev.) loof-, opperwal, ni. .*-SIIROUDS,
s. mv. (zeev.) loefwant, 0. *-SIDE, s. (zeev.) loefzijde, v. Wedge, (oeë,lsj), ho, 1. (w. g.) klieven, doen splijten
(door een Wig); 2. (timm.) wiggen; 3. (zeev.) keggen; 4.
*-sPY, m.. weêrprofeet, m. *-STAINED, bn. door zee(fig.) i^eletten; 5. (fig.) doordringen; to - one's way, zich
water gevlekt, - beschadigd. *-TACK, s. (zeev.) hals. m.
een neg banen; 6. - in, opdringen, volproppen; vast* -TIDE, s. (zeev.) tegenstroom, m. * -TIGHT, bn. 1. Waterdicht.; 2. sterk, stevig . * --TILING, s. bedekking met
zetter, vastklemmen. *-D, (ocëdsjd), dw. bn. gewigd,

tegels, - met pannen (een gebouw), v. *-wisE, brr. weerkundig. * --WISER, s. weerwijzer (werkt.), in. *-WORKS,
s. mv. (zeev.) dood werk,o.bovendeelen van een schip,o.nly.
Weather, (oeëth'-ur), bw. 1. (derf storm) weêrs' Sian; 2.
richten (de molenwieken); 3. luchten (stoffen enz.);
to - a hawk, (jag.) een valk in de vrije lucht (in het
groen) zetten; 4. (zeev.) om -, door-, langs zeilen (te loevert); to - a ship, een schip de loef afwinnen; 5. (fig.)
- out, te boven komen (zwarigheden), doorstaan; to a point, een landpunt loefwaarts voorbijzeilen; to --- a
paint, to - a gale, een moeielïjkheid overwinnen. -, ow.
•1. (molen.) wind vangen; 2. (zeev.) oploeven *-ED, dw.
bn. gelucht enz . * -ING, dw. bn. luchtend enz. -, s.
(het) luchten enz. *-LY, bn. 1. (zeev.) loefgierig; to
carry a - helm, loefroer hebben; 2. loefwaartsch; ship, bij- den- windzeiler (schip).
Weave, (oeïew), bw. en ow. (onr. vt. wove, vdw. woven),
1. weven, spinnen, (ook fig.); to - all pieces on the same
loont, (fig.) allen over één kam scheren; 2. (iets) op touw
zetten; 3. vlechten; 4. - with, into, (fig.) dooreenmengen,
paren (aan); to - one's self into, zich bemoeien (met);
5. vereenigen.
Weaver, (oeïew'-ur), m. v. wever, m. weef ter, v.; domestic -, huiswever (niet op een fabriek); ribbon -, lintwever; silk --, zijdewever. *-, s. hooiwagen, (spin), rn.
weavers, vogels van het musschengeslacht, m. mv.
* -FISH, s. pieterman, (visch), m. * -'S HEAD , s. kam van
den weefstoel, m. * -'S REED, s. (plant.) weefstoelblad, o.

* -'S SHEARS, S. mv. (wev .) droogschaar, v.
Weaveret, (oeïew'-e -rit), s. (kh.) gestreept nankin, o.
Weaving, (oeïew'-ing), dw. bn. wevend enz. *-, s. 1.
(het) weven enz.; zie WEAVE; hand-loom -, - by hand,

gekegd; belet, doorgedrongen. *...I- G, dw. bn. wiggend,
keggend enz. -, S. (het) wiggen enz.
Wedgewood, (oe dsj'-oeurl), 5 -WARE, s. (soort) Engelsch
aardewerk (naar den uitvinder zoo genoemd), o.
Wedloef, (oeëd'-lok), s. huwelijk, o. echt, gehuwde
stash, m.; out of -, buiten huwelijk, ongehuwd; to enter
upon --, in den echt treden. 5 -BOUND, ho. door den
echt vereenigd.
Wed.l_ock, (oeëd'-lok), ow. (w. g.) huwen.
Wednesday, (oeënz'-dee), s. Woensdag, m.
Wse, (oeïe), ho. klein, nietig; a - hit, een klein stukje, een
beetje; - things, de kindertjes, liet jong volkje.
Weech-elr., s. (oeïetsj'-elm), s. breedbladerige olmboom,m.
Weed, (oeïed), s. 1. onkruid, o.; ill - grows apace, (spr.)
onkruid vergaat niet; 2. gras, o.; 3. (zeev.) sea -, zeewier;
4. gewaad, kleed, 0.; widow's -s, weduwlijk gewaad;
tattered -s, gescheurde kleederen;.5. rouwkleederen, o.
mv. *--ASHES, S. env. weedasch, v. 5 -HOOK, S. (tuinb.)
wiedmes, o.
Weed, (oeïed), bw. 1. wieden (onkruid); 2. - out, (fig.)
uithalen, ontwortelen, uitroeien; 3. - of, from, ontdoen
(van), wegnemen. reinigen . * - ER , ('-id), dw. bn. gewied;

uitgehaald; ontworteld. *-ER, ('-ur), m. v. 1. wieder, -ster;
2. uitroeier, reiniger, -ster, in. v. 5 -ERY, ('-ur -i.), s. (-les),
bergplaats voor onkruid, v.
Weeding, (oeïd'-ing), dw. bn. wiedend enz. *-, s. 1.
(het) wieden enz.; 2. keuze, zuivering, v. 5 -CHISEL, S.
wiedhouweel,o . * -FORCEPS. S ., 5 -TONGS, s.mv.wiedtang,v.
* -FORK, S. wiedvork, v. *-HOOK, S. wiedijzer, -mes, o.
*-Tour., s. iviedgereedschap, o.
Weedless, (oeïed'-less), bn. 1. vrij van onkruid; 2. (fig.)
rein, vlekkeloos.

WEE, - WEI.
Weedy, (oeïed' -i), bn. 1. vol onkruid; 2. vol zeewier; 3.
doodsch, rouwdragend.
Week,(oeïek),s week (tijdsverloop van zeven dagen)v.; the
holy -,de heilige week,Paasch week;last--, verleden week;
next -, aanstaande week; this day a -, heden vóór (over)
acht dagen; he makes three pounds a -, hij verdient drie
pond (sterling) in de week; in. a -'s time, binnen een week;
to be in (by) the -, bij de week dienen; - about, om de
week. *-BOARDERS, S. mv. kostleerlingen die éénmaalin
de week naar huis gaan. *- DAY, S. werkdag, m. *- LY,
bn. en bijw. 1. wekelijksch; 2. wekelijks, ééns in de
week; -paper, weekblad ;-- allowance,weke lijksche toelage.
Weel, (oeïel), s. maalstroom, m. °-, s. (-ies), vischkaar, v.
Ween, (oeïen), ow. (gem.) wanen, rneenen, zich verbeelden. * - ING, dw. bn. wanend.
Weep,(oeïep), ow. (onr. vt. en vdw. wept), 1. to -for, with,
weenen, schreien, tranen storten, krijten, (gem.) huilen;
to - for one's sins, zijne zonden beweenen; to -for
joy, van vreugde tranen storten; 2. zuchten, klagen
(over). *-, bw. 1. beweenen, beklagen; to - tears,
tranen storten; 2. to - away the night, den nacht wee
nend doorbrengen. *- ER, ('-ur), m. v. 1. weener, -ster; 2.
schreier, schreister; 3. (oudt.) huurling bij begrafenissen,
(gem.) huilebalk, m. v. -. s. 1. lamfer, m. rouwstrook, v.
krip, o.; 2. slingeraap, m.
Weeping, (oeïep'-ing), dw. bn. 1. weenend; 2. beweenend enz. °-, bn. vochtig, nat. -, s. 1. (het) weenen,
enz.; zie WEEP, ow. en b w.; 2. (het) geween, - geschrei.
-BIRCH ' s. treurberk (boom), m. °-cross, s. weenend
kruis (naam van een heilig kruis bij Stafford en andere
plaatsen); to come to home by -, droevig te huis komen;
to return by -, een daad beklagen, - berouwen; the way
to heaven is by -, de weg ten hemel voert door lijden.
*-GROUND, s. vochtige grond, - bodem, M.
bn. (Shale.) rijp voor tranen, - voor geween. *- ROCK, S.
druipende rotssteen, dropsteen, m. Y`- SPRING, s. doorzij
bron, v. 0-WILLOW, s. (plant.) treurwilg, m. -gend
Weepingly, (oeïep'-ing -li), bijw. weenend. C- LAUGHING,
bn. tranen lachend.
Weerish, (oeïer'-isj), bn. laf, zouteloos.
Weesel, (oeïe' -zul), zie WEASEL.
Weet, (oeïet), bw. (w. g.) (onr. vt. wet), weten. 5 -LESS,
bn. onwetend.
Weever, (oeïow'-ur.), zie WEAVER.
Weevil, (oeïew'-il), s. 1. snuitkever; 2. zandkever, In.;
corn -, korenworm. *- Y, bn. vol -, met koren wormen.
Weft, (oeëft), s. 1. zie WAIF; 2. luchtje, o. adem.. m.; 3.
weefsel, o.; 4. (wev.) inslag, m.; 5. lok, kuif, v. C-AGE,
(-itsj), s. weefsel, o. (het) gewevene.
Wegotism, (oeïe'-ghut-izm), WEISM, S. gestadig gebruik
van het voornaamwoord we (wij).
Weigh, (oeëe), s. 1. gewicht van 256 (Eng.) pond; 2.
(zeev.) to be under -, the anchor is a -, het anker is
gelicht. F-LOCK, C-BRIDGE, *-BAR, S. 1. zware dwars
-balk,m.;2(stow)
slingeras; 3. weegbrug, v.
Weigh, (oeëe), bw. 1. wegen; 2. overwegen, bedenken,
onderzoeken, bepeinzen, beoordeelen; 3. vergelijken; 4.
schatten, achten; 5. (zeev.) lichten (liet anker), in zee
gaan, uitloopen; 6. ophalen (een gezonken vaartuig); 7.
(met bijwoorden.), to - down, opwegen; (fig.) neder drukken; to be -cd down by, terneer gedrukt worden
door; to - off, afwegen (in kleine hoeveelheden); to
- out, uitwegen (bij kleine hoeveelheden) ; to - out
articles for retail, goederen voor den verkoop in liet
klein afwegen; to - out, (fig.) opwegen, overvleugelen.
Weigh, (oeëe), ow. 1. wegen; 2. (fig.) van gewicht zijn;
3. - upon, tot last zijn (aan), drukken (op); 4. aarzelen.
weifelen; 5. (zeev.) het anker lichten, uitloopent 6. overhellen, zinken. * - ABLE, ('-i - bl), bn. weegbaar; - goods,
stortgoederen. 5-AGE. ('-idsj), S. waagrecht, o. 5 -ED,
(celled), dw. bn. gewogen; geaarzeld: opgehaald. °- Fa,
('-ur), in. 1. weger; 2. waagmeester, m.
Weighing, (oeëe' -ing), dw. bn. wegend enz. 5 -, s. 1. (het)
wegen enz.; zie WEIGH, bw.; 2. (het) gewogene; customs
for -, waaggelden. *- CAGE, S. weegkooi, v. 5 - HOUSE,
*-OFFICE, S. waag, v. * - MACHINE, S. 1. weegtoestel,
m.; 2. weegbrug, v.
Weight, (oeïet). s. 1. gewicht, o.; standard -, standaard
-, wettig gewicht; gross -, bruto gewicht; net -. netto
gewicht; balance -, tegenwicht; - ofa steelyard, tegen
un ster;adjausting - ,(muntes.) gelijk gewicht;-wichtvande
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stamped -, geijkt gewicht; a pair of -s, goudschaaltje;
-s in sets, inzetgewicht, stel gewichten; to sell by the -,
bij het gewicht verkoopen, - verkocht worden; of full
-, (vol) wichtig; safety valve -, (stoomw.) belading van
de veiligheidsklep; back balance -, tegenwicht der stoom
he is worth his - in gold, hij is een door en-schuif;
door rechtschapen man; he soldjustice.at its - in gold, hij
had het recht voor goud veil; 2. (fig.) gewicht, belang, o.
invloed, m.; matter of -, zaak van - gewicht; these reflections had their - with, deze overwegingen golden veel
bij, - waren van invloed op; 3. last, m.; to be a dead upon, tot last zijn aan. C-En, ('-id), bn. 1. belast, ver
geplombeerd. 5 -ILY, ('-ï -li), bij w. zie WEIGHTY.-zward;2.
*-NEss, s. gmv. 1. zwaarte, v. wicht, o.; 2. (fig.) kracht,
waardij, v.; 3. gewicht, belang,o.belangrijkheid,v.* -LESS,
bn. zonder gewicht, (ook fig.) onbelangrijk. *- Y, bn. 1.
zwaar; 2. sterk, vast, stevig; 3. (fig.) belangrijk, ernstig;
4. gestreng, gebiedend.
Weir, (oeïer), s. 1. (visch) weer.; 2. waterkeering. v.; zie
WEAR.

Weird, (oeïerd), s. betoovering, v. *-, bn. 1. in toover-

kunsten bedreven; 2. tooverachtig, geheimzinnig; the sisters, de schikgodinnen.
Weive, f oeëew), zie WAIVE.
Welaway, (oeël'-e-oeëe), tw. ach ! helaas!
Welcome, (oeël'- kuip), s. 1. welkomst, vriendelijke ont
vangst; v.: 2. welkomstgroet, m. *-, bie., 5 -LY, bw.l.welkom; - to England! welkom in Engeland! to hid -, ver
to be - to a thing, verlof hebben iets te doen;-welkomn;
you will be - to it, het is tot uwen dienst, gij kunt er
over beschikken; to make one's self - with, zich zelven
bedienen, het zich goed laten smaken. C-, bw. 1. ver
welkom heeten (iem.); 2. goed ontvangen,-welkomn.
- onthalen. *-D, ('-kumd), dw. bn. 1. verwelkomd; 2.
goed onthaald. C-NESS, S. (het) welkom zijn, aannemelijkheid, v. -R, ('- nv), m. v. verwelkomer, -ster, vriendelij ke onthaler, - ontha.slster, m. V. 5 ...IN G, dw. bn. ver
verwelkomen.
-welkomnd.,s(ht)
Weld, (oeild), s. (plant.) wouw, ossetong, v. C-YELLOW,
wouwgeel, 0.
Weld, (oeëld), bw. 1. soldeeren, samenklinken; 2. (stoomw.)
lasschen; 3. braden; -cd iron, gebraden ijzer. *-ED,
('-id), dw. bn. gesoldeerd; gelascht. *-ER. ('-ur).
in. 1. (ijzer-)soldeerder; 2. lasscher, brader, M. 5 -ING,
dw. bn. soldeerend enz. -, s. 1. (het) soldeeren; lasschen;
braden; 2. soldeersel, 0. 5 -HEAT, S. soldeer -. braad. hitte (van ijzer), v. C-SEAM. *-JOINT, S. soldeernaad, m.
Welfare, (oeël'-feer), s. gmv. welvaart. v. welzijn, o. voor
-spoed.m
Welk, (oeëlk), ow. verwelken, verflensen. ---, bw. 1.
vernauwen: 2. knotten. C-ED. (oei lkt), dsv. fin. 1. verwelkt: 2. geknot. -, bn. 1. gerimpeld, 2?. omwolkt.
W rolkin, (oeël'-kin), s. hemel, m. hemelsch gewelf, uit
let the - rear, liet ga hoe liet wil. *-, bn.-spanel,o.;
blauw. azuur. C -ING, dw. 1. verwelkend; 2. knottend.
-. bn. 1. omwolkt, omfioersd; 2. afgemat.
Well, (oeél), s. 1. put, m.; Artesian -, bore -, Artesische
put; draw -, (gewone) waterput; blind -, zakput; draining -, zinkput; 2. bron. wel, fontein (ook fig.), v.; the
C-s, de gezondheidsbronnen, - baden; 3. vergaarbak; 4.
(stoomw.) ketel, in.; 5. (zeev.) pornpbak -zode, v.; -- of a
bank, put in een zandbank;. 6. (viseb) bun, v.; 7. (vest.)
mij npu.t, m.; S. zool van een smeltoven, v.; 9. (bk.) trapruim; 10. fiesschenhokje (in eene koets), o.; 11. werkzak
(van .dames), m. S-BORING, S. (liet) putboren. 5 -BrcKEE, S. putemmer, akor, m. 5 -CLEANSEIU, m. putten -,
bakkenschoonmaker (ook werkt.), m. *-DRAM, S. draineerput, m. -, bw. (landb.) landerijen droogleggen, draineeren. *HEAD S. springbron, v. 5 -HOLE, S. (bk.) trapgat, o. *-ruMp, s. (zeev.) pompzode, v. *--Room, s.
(zeev.) vulling. v.; - of n boat, hoosvlak. 5 -SINKER, m.

potmaker, rn. *-SINKIaG, S. putgraving, v. C-SPRING, S.
1. potwel; 2. springbron, v. C-SWEEP, S. putzwengel, m.
C-WATER, s. bron -, putwater, o.
Well, (oeël), ow. opwellen, ontspringen. *-,bw.uitstorten.
Well, (oeël), bn. 1. wel, gezond; 2. goed, wel, gelukkig; to
be - off, wel af zijn, er goed in zitten; he was a man to to in the world, hij was een man, die aan zijne roeping in de wereld goed beantwoordde; - to do, welgesteld.: all's -! (mil. en zeev.) alles wel! schildwacht geef
acht! 3. voordeelig, nuttig; 4. eensgezind; we are togetlaer, wij zijn wèl met elkaar. *-, bij w. wel, goed;
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- enough, tamelijk wel; full -, very -, zeer goed, opperbest; too -, al te wel, - and good ! mooi zoo! goed!
as - as, zoo goed als; - didst thou speak, gij hebt goed
gesproken. *-, vw. 1. het zij zoo; -, let it be! nu, het
zij zoo ! 2. ter deeg, behoorlijk; be, f ore he was - out of
the room, vóór dat hij nog goed de kamer uit was; you! dat is braaf, mooi van u! and - it might, dat zou
zeer licht mogelijk zijn; he writes -, plays -, hij schrijft
-, speelt goed. * - A-DAY, tw. och! ach God! helaas! a near! welk een jammer! wat te doen! * -ADVISED,
bn. goed onderricht. * -AFFECTED, * -MINDICD, bn. wel
* -AIMED, bn. goed gemikt. *- A CHORED, bn.-gezind.
veilig geankerd. * -APPARELED, bn. goed gekleed, netjes. * -APPOINTED, bn. net opgesmukt. * - ATTENDI\ G,
bn. zeer oplettend. * -BALANCED, bn. goed in evenwicht.
*-BEATEN, bn. goed betreden, - gebaand (van wegen).
*-BEING, s. welzijn, o. welvaart, v. * -BELOVED, bn.
veel -, zeer bemind; geliefd. -, m. V. (de) veelbeminde,
M. V. * -BESEEMING, bn. welstaand, passend. *-BOT
bn. met -, op stevigen grondslag. *- BORN, bn.-TOMED,
welgeboren; van goede afkomst. *-BREASTED, bn. goed
van borst, met een welluidende stem. * -BREATHED, bn.
(rijsch.) langademig. * - BRED, bn. goed opgevoed, voor
beleefd. * -BUILT, bn. welgebouwd. *-CHOSEN,-komend,
bn. goed gekozen. 5 -CONDITIONED, bn. (kh.) onbeschadigd, goed geconditioneerd. * -DERIVED, bn. goed afgeleverd. *-DESERVER, m. (de) verdienstelijke (man).
-DESERVING. bn. verdienstelijk;welverdiend.* -DIRECTED, bn. goed bestuurd. 5 -DESCENDED, bn. van goede
afkomst. * -DISPOSED, bn. 1. wel -, goedgezind, wehneenend; 2. goedgeluimd. * -DISPUTED, bn. hard bestreden. *-DOING, bn. weldoend, weldadig. -, s. 1. goede
daad, v. vroom . werk, o.; 2. welvaart, v.; 3. gezond uitzien, o. *- DONE ! tw. bravo! mooi! *_DRAWN, bn. goed
gespannen (van een boog). * -DRESSED, bii. 1. goed toebereid-, 2. goed gekleed. * -EARNED, bn. eerlijk verdiend.
* -ENDOWED, bn. zeer begaafd, - begiftigd. *- ESTABLISHED, bn. goed gezeten (gevestigd).- ingericht.* -EYED,
bn. helder-, scherpziend. C -FARE, zie WELFARE. * -FAVORED, * -FEATURED, bn. schoon (van trekken). *- FED,
bn. goed doorvoed. * -FILLED, bn. goed gevuld, - bezet.
FORMED, bn. goed -, wel gevormd. *-- FOUND, bn.
goed voorzien (met voorraad). * -FOURDED, bn. goed gevestigd. * -GOVERNING, s. goede regeering, V. *-GROUNDED, bn. goed gevestigd, - gegrondvest. *-HAOIMFRE D,
bn. goed getimmerd, - gehamerd. *-HARNFSSEr, bn.
goed gewapend, - geharnast. *-INTENTIONED, bn. goedgezind, welmeenend. *-INVENTED, bn. goed bedacht.
*-KNOWN, bn. welbekend. * -LABORED, bn. goed bearbeid. * -LABORING, bn. - sword, (Shak.) (fig.) fiere -, moe
degen. 5 -LIGHTED, bn. goed verlicht. C -LOOKING,-dige
bn. goed uitziend; innemend. * - MADE, bn. welgemaakt.
*-MANAGED, bn. goed bestuurd, - volvoerd. *-MANNERED, bn. goed gemanierd. C -MARKED, bn. (gen.) goed
aangewezen (van ziekteverschijnselen). * _ MEANER, M.
welmeenende vriend. M. C -MEANING, bn. welmeenend,
welgezind. -, s. welmeenendheid, v. *- MEAINT, bn. goed
gemeend. *_MET! tw. welkom hier! C-MORALIZED, bn.
door zedelijke beginselen geleid. C -MOUTHED, bn. 1.
welbespraakt; 2. (jag.) goed aanslaand (van honden).
C -NATURED, bn. goedaardig, - goedhartig. 5 -NIGH,
C-NEAR, bijw. bijna, ongeveer. * -ORDERED, bn. goed
geordend, - ingericht, - gerangschikt. *-PARTED, bn.
welbegaafd, talentvol. 5 - PLEASING, bn. welbehaaglijk,
innemend. C -PROPORTIONED, bn. goed geëvenredigd.
C -READ, bn. goed -, wel belezen. *-REMEMBERED, bn.
goed -. wel herdacht. C-RIPENED, bn. goed rijp; - gerijpt. * -ROOTED, bn. goed (in)geworteld; (fig.) gezond.
* -RUNNING, bn. vloeiend (van verzen, den stijl enz.).
* -SEASONED, bn. goed gekruid. * - SEEN, bn. ervaren,
bedreven (in); goed bekend (met). *- SET, bn. 1. wel
voorzien; 2. sterk; - hair, dichtbewassen haren.
* -SHAPED, bn. welgevormd, welgeschapen. C-SPENT,
bn. goed -, welbesteed. *-SPOKEN, bn. 1. welsprekend;
2. welbespraakt. C_SPREAD, bn. - shoulders, breede
schouders. C -STRICKEN, bn. - in age, in years, hoog
5 -TASTED, bn. welsmakend, lekker.C- THUMBED,-bejard.
bn. besmoezeld, besmuld (van boeken). C-TIMED, bn.
tijdig, van pas. C -THOUGHT, bn. welbedacht. * -TRADED,
bn. handel-, kooprijk. C-TRODDEN, bn. welbetreden, vaak
betreden; a - field of conjecture, een vaak besproken vermoeden. C -TUNED, bn. (muz.) goed gestemd; wel.
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klinkend. C - TURNED, bn. welgemaakt. C - VOUCHED, bn.
op goed gezag. C-WALED, bn. wel gekozen. * -WEIGHED,
bn. wel overwogen. C -WILLER, m. begunstiger, beschermer, M. 5-wlsH, s. 1. welwillendheid, goedgunstigheid,
v.; 2. gelukwensch, m. *- wlsHER, m. v. 1. begunstiger,
-ster, vriend; 2. gelukwenschende, m. v. *- WON, bn.
eerlijk gewonnen. C- WOODED, bn. bosch-, boomrijk.
C-WORN, bn. veel gebruikt, - afgedragen. C-WROUGHT,
bn. 1. doorwrocht; 2. goed bearbeid.
Wellesley, (cells' -li), WELLINGTON, (oeël'-ling-ton), m.
Arthur Wellesley,hertog van Wellington (Eng. veldheer
en staatsman, 1769-1852), m.
Wellingtons,(oeëls'-ing-tons),s.mv. halve laarzen, v. mv.
Weish, (oeëls), bn. 1. van -, uit Wallis of Wales; the
-, het Wallisch (taal); the -, mv. de Wallisers. *- COAL,
*-c ,, LM, s. glanskool, steenkoolblende, v. C -FIDDLE, S.
(gen,) schurft, v. C-HOOK, * -GLAIVE, s. kort zwaard,
o. * - MAN, m. Walliser, M. C-ONION, S. (plant.) tuin
C -RABBIT, s. geroosterd brood met mosterd en-ajuin,v.
kaas, o. C-WARE, s. Wallisch aardewerk, o. *- WEBS,
S. mv. (kh.) geweven katoen van Montgomeryshire, o.
* -TWIG, S. wollen paruik, v. 5 - WOMAN, * -LADY, C -GIRL,
V. `gallische (vrouw, meisje).
Welt, (oeëlt), s. 1. rand, zoom, m. boordsel, o. 2. (schoenm.)
brandzool, v. -, bw. 1. - with, boorden, randen; 2.
galonneeren (met). 5 -ED, dw. bn. geboord, gerand; Burford saddle, (rijsch.) randzadel; - thistle, (plant.)
wilde distel.
Welter, (oeël'-tur), ow, 1. zich wentelen, rollen; 2. zwem
baden (in bloed); 3. - down, afstroomen. C-ED,-men,
('-turd), dw. gewenteld enz.; Zie WELTER, OW. 5 -ING,
('-te-ring), dw. bn. wentelend. -, s. (het) wentelen;
rollen, wentelen; zwemmen.
Welting, (oeëlt'-ing), dw. bn. boordend, zoomend. C -, s.
(het) zoomen enz.; Zie WELT, bw.
Wem, (oeëm), s. plek, v. litteeken, o. *-, bw. bederven.
Wen, (oeën), s. (heelk.) overbeen, uitwas, kraakbeen;
2. kropgezwel, o.; 3. vetklier, v.
Wench, (oeëntsj), s. 1. meisje, o. meid; 2. negerin, vrouwelijke dienstbode; 3. deern; 4. veile deern; slet, v. *-,
ow. hoereeren. *- ER, m. hoereerder, m. N -LIKE, bn. als
een veile deern. 5-ING, dw. bn. hoereerend.
Wend, (oeënd), ow. en bw. (onr., vt. on vdw. wended en
went;, 1. gaan; wither -est thou ? waar gaat gij heen?
to - one's way, zijnen weg gaan; to - away, heengaan;
2. (zeev.) zie WIND, bw.; 3. zich wenden, keeren.
Wends, (oeënds). mv. (do) Wenden, (oude volksstam).
Wennel, (oeën'-nil), Zie WE ANEL.
Wennish, (oeën'-nesj), WENNY, (oeën'-i), bn. gekropt,
krop -, zwelachtig.
Went, (oeënt), vt ging enz.; zie GO en WEND. C-, S. 1.
gang. loop, m.; 2. pad, o.
Wentle-trap, (oeëntl'-trep), s. Wenteltrap, (zek. schelp),v.
Wept, (oeëpt), vt weende; vdw. geweend enz. zie WEEP,
OW. en bw.; - for, beweend; to be - for, te beklagen.
Were, (oeëer), vt. (gij) waart, (wij, zij) waren enz.; zie
BE; C's you - ! (mil.) herstelt u ! it - to be wished, het
ware te wensehen; even though I - to see it, al zoude ik
het zelfs moeten zien; oh, that I - a God, ach! waarom ben ik niet als een God; - 1 asked, indien men mij
vroeg; as it -, als ware het; - I allowed to instance in
myself, ware het mij veroorloofd mij zelven als voorbeeld
aan te halen; as though it - a joy to die, als ware
het een zaligheid te sterven.
Were, (oeëer), s. 1. zie WEAR, 2. *-, * - GELD, C -GILD,
-, (leenr.) straf, boete (voor een begaven moord), v.
bloedgeld, 0. *-WOLF, (oeiilf), m. weerwolf, m.
Wernerian, (oeiir-ni' -ri-un), bn. - theory of the earth,
(aardti.) Werner's stelsel der aardvorming. * ... NERITE,
('-ni-:i ajt), werneriet, (nek t steen), m.
Wert (Geurt), vt. 2e p. enk. (gij) waart enz.; zie BE.
Wesil, (oeïe'-zil), zie wEASAND.
Wesand, (oeië'-zund), Zie WINDPIPE.
Wesley, (oeës' -li), m. John Wesley (Eng. godgeleerde
1703-1790). 'i-AN, ('-]i-un), bn. (godg.) Wesleyaansch,
methodistisch. -, m. Wesleyaan, aanhanger van Wesley.
5 -ANISM, (' -li-en-ism), S. wesleyanisme, o. leer van
Wesley, v.
West, (oeëst), m. Benjamin West (Eng. schilder,
1738-- 1820).
West, (oeëst), s. 1. west, (het) westen; 2. ten westen;
liggend land, o. *-, bn. west, westelijk; (zee.v.) - by
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north, west ten noorden; - by south, west ten zuiden;
- India, Westindisch; - India man, Westindievaarder,
(ook zood. schip); a - Indian, een West-Indier, - Indische,
kreool, ns. v.; the - Indies, (aardr.) West-Indië, de WestIndiën; - north -, noordwest ten westen; - south -,

zuidwest ten zuiden. 0 -POINT, S. (stern.) westelijk punt,
0. * -VARIATION, S. (zeev.) noordwestering V. * -WIND, S.
westenwind, m.
Westering, (oeëst'-e-ring), bn. naar het westen -, westelijk loopend. *...ERLINESS, ('-tar-li nes), s. gmv. (het)
westelijke, westelijke streek, - richting, v. 0 ...ERLING,
('-tur-ling), m. v. westerling, m. v. bewoner -, bewoonster van het westen. *...ERLY, (tur-li), 0 ...ERN, ('-turn),
bn. en bijw. 1. westelijk; westerly wind, westenwind; the
Western isles, (aardr.) de West- eilanden, Hebriden, (ook)
de Antillen; the -- world, het westelijk halfrond, Amerika;
the - Empire, (gesch.) het Westersche (Romeinsche) Rijk;
the Western Ocean, de Atlantische zee; the Great 11 estern, de
naam van een der grootste tot dusverre gebouwde stoomvaartuigen; the western sun, de ondergaande zon; western
aspect, uitzicht naar het westen. *...ERNER, ('-turn-ur), m V.
bewoner -, bewoonster van het westen (van Noord-Am.).
*...ERNMOST, ('-turn-moost), bn. westelijkst
Westing, (oeëst'-ing), s. westelijke richting, westering,v.
Westling, (oeëst'-ling), Zie WESTERLING.
Westminster, (oeëst'-min-stur), s. Westminster, een
der drie hoofdwijken van Londen. *- ABBEY, S. Westminster-abdij (hoofdkerk van Londen), v.
Westphalia, (oeëst-fee' li-e), s. Westfalen (Duitschland),
o. *- N, (-fee'-li-un),bn. Westfaalsch; the - peace, (geseh.)
de Westfaalsche -, Munstersche vrede (1648). -, m v.
Westfaler, m. Westfaalsche (vrouw). -, s. (het) Westfaalsch (taal.)
Westriek, (oeës'-trik), s. (oude aardr.) Neustrië, WestFrankrijk, o.
Westward, (oeëst'-oeörd), bn.,*- LY, bijw. westwaartsch,
westwaarts; westelijk.
Wet, (oeët), s. 1. vocht, nat, o.; 2. regen, m.; 3. vochtig
vochtig weder, o.; 4. drank, m.; heavy -, zwaar-heid,v.
bier, porter; let us have a -, laat ons eens drinken;
to keep the feet from the -, zorgen dat de voeten
droog blijven. *-, bn. 1. vochtig, nat; to be - through,
door en door nat zijn; as - as a sop, zoo nat als een
spons; to be - with tears, door tranen bevochtigd;
- walls, vochtige muren; 2. regenachtig; it is -, het,
regent; 3. druipend; 4. (fig.) beschonken, vet; his jokes
were rather -, zijne grappen riekten naar de herberg.
*-COUCH, S. (brouw.) geweekte garst, v. *- DOCK, s. drijvend dok. * -DRESSING, s. (heelk.) koude -, natte omslag,
M. *-GLOVER, m. zeemtouwer, -bereider, m. *- NURSE,
s. min, zoogster, v. *- ROT, S. (het) wormstekige (van
kaas). *- SHEET PACKING, S. (gen.) vochtige -, natte zwaehteling (bij zekere waterkuren), v. *- SHOT, bn. met natte
voeten. * -SWEETMEATS, S. mv. natte confituren, v. mv.
*-WEATHER, S. nat -, vochtig -, regenweder, o.
Wet, (oeët), bw. (onr. vt. en v. dw. wet en wetted), 1.
bevochtigen; 2. besproeien, nat maken; to - one's whistle,
zich de keel spoelen, drinken; to - a commission, (mil.)
tracteeren bij het aanvaarden van een rang; to - down,
door en door nat maken.
Wether, (oeëth'-ur), s. 1. ram, m.; 2. zie WEATHER.
Wetness, (oeët'-nes), s. gmv. vochtigheid, v.
Wetted, (oeët'-id), dw. bn. bevochtigd enz.; zie WET, bw.;
- lime, geblusehte kalk.
Wetteravia,(oeët-i-ree'-wi-e),s.Wetterau(Duitschland),v.
Wetting, (oeët'-ing), dw. bn. bevochtigend. *-, s. (het)
bevochtigen enz. *-BOARD, S. waschplank, v. *- TROUGH,
s. (drukk.) vochtkuip, v.
Wettish, (oeët'-isj), bn. klam, eenigszins vochtig.
Wevil, (oeïe'-wil), zie WEEVIL.
Wex, (oeëks), bw. groeien; zie WAX, ow.
Wey, (oeëe), S. 1. korenmaat (= 14.539 hectoliter) ; 2.
garstmaat (= 17.4468 hectoliter); 3. boter- en. kaas
-gewicht(=16klor.)
- Weymouth, (oeëe'-mooth), s. Weymouth (Engeland), o.;
lord -'spine, Weymouth-denneboom.*-BIT,S.stijf gebit,o.;
Wezond, (oeïez'-und), bn. zie WEASAND.
Whack, (oeëk), s. slag, m.; zie THWACK.
Whale, (oeëel), s. 1. walvisch, m.; spermaceti -, potvisch, cachelot, kasjelot; ice -, noordkaper (visch), m.;
horse -, walrus, zeepaard; very like a -! (spr.) och wat!
praatjes ! to throw a tub to a -, (spr.) iemand wat op de
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mouw spelden. 5 -BOAT, s. walvischsloep, v. *- BONE,
s. walvischbeen, balein, o. *- CUTTER, m. banksnijder, m.
5 -FIN, s. walvischbaard, m. *- FISHER, m. walvischvaarder, -vanger, m. -Y, * -FISHING, s. walvischvaart, -vangst, v. *- LINE, s. walvischlijn, V. *-LOUSE,
s_ walvischluis, v. *- MAN, M. walvischvaarder,m.*- oIL,
s. walvischtraan, v. *-'s PIZZLE, s. walvischpenseel, o.
*-TRIBE, S. geslacht van walvisschen, o.
Whaler, (oeëel'-ur), m. walvischvaarder (ook vaartuig),
-vanger, m. *-, s. (fig.) lomp -, _grof stuk, o. *- Y, s.
walvischvangst, v.
Whaling, (oeëel'-ing), s. (het) walvischvangen; to go a-,
ter walvischvangst varen. *-, bn. tot de walvischvangst
behoorend, walvisch... * -EXPEDITION, 5 -VOYAGE, S.
walvisch-, Groenlandsvaart, v. *- SHIP, B-VESSEL, S.
walvischvaarder (schip), in.
Whall, (heelal), s. oogziekte, groene staar, v. 5 -Y, bn.
met oogziekte behept.
Whaly, (hoeëel' -i), bn. Zie WHALING, bn.
Whame, (hoeëem), *- FLY, S. paardenvlieg, v.
Whang, (hoeëng), S. lederen riem, m. zweep, v. *-, bw.
(w. g.) zweepen, geeselen.
Whap, (hoeëp), s. slag, stomp, m. veeg, v. °-, bw. stompen. *- PER, m. stomper, m. -, s. 1. brok, lomp stuk,
o.; 2. what a -! wat eon kerel ! 3. massa, v.; (fig.) grove
-, lompe leugen, v. *- PING, dw. bn. stompend.
Wharf, (hoebarf), s. 1. werf: 2. kaai, v. steiger, m. landings-, losplaats, v.; alongside of a -. langs de kaai.
* -AGE,('- Idsj), * - DUTY,S., * -CHARGES, s.mv.l. kaairecht;2.
losgeld, o. 5 -PORTER, m. zakkendrager, kaaiwerker,
sjouwerman, m.
Wharf, (hoeharf), bw. van kaaien -, met steigers voor
*- ING, dw. bn. met steigers voorziend. -, s.-zien.
IN GER, ('-in-dsjur), .m.
kaaien, steigers, v. m. mv.
kaai-, havenmeester, m.
What, (hoeiit), betr. vnw. 1. wat, hetgeen, welk; I do
not say -, ik zeg niet wat; be it - it will, het zij
wat het wil; do - they might, wat zij ook mogen doen;
do - we will, wat wij ook doen; -'s done can't be helped, (spr.) gedane zaken hebben geen keer; this is - I
wanted, ziedaar wat ik wilde; cost it - it will, het koste
wat het wil; do - he would, wat hij ook deed; to know
-'s, weten wat te doen, zich weten te helpen; I will
tell you -, ik zal u zeggen wat het is; 2. iets, deels;
- with one thing, - with another, deels door het een,
deels door het ander. *-, vr. vnw. wat? - can have happened ? wat kan er gebeurd zijn? -, if he were to come?
welnu, als hij kwam ? - now? wat nu ? wat is er? tlien ? wat dan ? - next ? en dan ? --, if you go ? indien
gij nu eens gingt ? - do I see ? wat zie ik ? - do you
want? wat begeert gij ? - avail riches without health?
wat beteekent rijkdom zonder gezondheid ? - of hing,
child ? wat weet gij van hem, mijn kind ? - is the matter?
wat is er gaande ? - on earth induced you to do so ? wat
ter wereld kon u daartoe bewegen ? for -? waartoe?
- of that? wat beteekent dit ? *-, bn. 1. wat, al wat,
hoeveel, hoe; I gave - money I had, ik gaf al het geld
dat ik bezat; - little hope ! hoe weinig hoop ! 7lIr. -'s
his name, mijnheer N. N.; 2. welk, welke; - man is this ?
welke man is dit ? - houses are those ? welke huizen
zijn dat ? - cloth have yougot there? welk laken hebt gij
daar ? -, tw. - ho ! heidaar ! *- EVER, *- so, *- soEVER,
betr. vnw. wat -, welk -, wie ook; al wat, al wie; any
man -, wie ook; nothing -, niets hoegenaamd; no reason
-, geene reden hoe ook genaamd; - road you take,
welken weg gij ook inslaat.
Whatnot, (hoekt'-not),s. stommeknecht,m. boekenrekje,o.
Whay, (hoeëe), *- isH, Zie WHEY, WHEYISH enz.
Wheal, (hoeïel), s. 1. (heelk.) etterzweer, vin, v.; 2. litteeken, o.; 3. kneuzing, v. *- wORaI, S. mijt, made, v.
Wheat, (hoeïet), s. gmv. (plant.) tarwe, v. koren, o.;
Indian -, maïs, Turksch koren; bearded -, spelt; spring
-, summer -, zomertarwe; stiff-. hard koren. *- BIRD,
5 -EAR, S. witstaart, m. witkeeltje, witborstje (vogel),
0. 5 -FLOUR, S. tarwemeel, o. *- GRASS, s. hondsgras,
0. 0 - HARVEST, s. tarweoogst, ui. 5 - PLUII, s. groene
pruim, V. B-sIIEAF, s. korenschoof, v. *-w(RM, s. koren worm, m.
Wheaten, (hoeïet'-un), bn. van tarwe, tarwe... 5 - BREAD,
s_ tarwebrood, wit brood, o. 0-FLOC R, S. tarwemeel, o.
5-5TR gW, S. tarwestrop, o.
Wheedle, (hoeïe'-dl), s. 1. vleierij, lief koozing; 2. lis,
57
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sluwheid, v. *-, m. v. vleier, m. vleister, v. f -, bw. en
ow. 1. streelen, liefkoozen, vleien; to - one into good
humor, iem. door lief k.00zingen in goede luim brengen;
1. bepraten, overhalen, belezen. *-D, ('-uld), dw. bn.
gevleid enz.; zie WHEEDLE, bw. on ow. *-R, ('-lur), m.
V. 1. vleier, vleister, v.; 2. fopper, -ster, m. v. *...ING,
dw. bn., -LY, bijw. vleiend enz. -, s. (het) vleien
enz.; zie WHE EDLE, bw. en ow.
Wheel, (hoe'ïel), S. 1. wiel, rad, o.; Catherine -, (vuurut.)
zonnetje; change -, spare -, los wiel, wiel in voorraad;
cog -, houten tandwiel; counter -, crown-, kroonwiel;
-rad; driving -, drijfrad; fly-, vlieg-, voerwiel; fore -,
voorwiel; hour -, (uurw.) uurrad; minute -, minuutrat; hind -, achterwiel; loose -, losse drijfrol; overshot
-, undershot -, boven -, onderwiel; screw -, schroefrad; sun and planet -, (stooniw.) excentriek-, wisselrad;
water -, hydraulisch rad; worm -, tandrad; - and
axle, tremel; bevel -, konisch wiel; coupled -, gekoppeld wiel; paddle -, (stoomw.) klepwiel; spur -, rad
met rechte tanden; toothed -, teethed -, ijzeren tandrad;
-s within -s, (spr.) ramp boven ramp, van kwaad tot
erger; to put a spoke in the -, (spr.) een spaak in het
wiel steken; to put one's shoulder to the -, (fig.) een
handje helpen; 2. spinnewiel; 3. rad (oud strafwerk
to break upon the -, radbraken; 4. bol; 5.-tuig),o.;
draai, m wenteling, v. omloop; 6. kring, m. kreits; 7.
pottenbakkersschijf ; 8. rol, v.; (zeev.) stuurrad, o.; barrel
of a (steering) -, trommel van het stuurrad. 0 -ANIMAL,
S. raderdiertje, 0. * -BAROMZE TER, S. barometer met ronde
wijzerplaat, m. * -BARROW, S . kruiwagen, m. -MAN, M.

kruier, M. -POST, S. kruiwagen -post (in Ierland, v.
S. wedloop met kruiwagens (zek. volksspel in
Engeland), m . * -BIRD, S. geitenmelker (vogel), m.
0 -BOAT, S. raderboot, v. * -CARRIAGE , S. rij -, voertuig
op wielen, o. 5 -CRANE, S. kraan (hijsch-machine), v.
*-CUTTER, S. (uurw.) rad-snijder, m.*-cu rTrn G-E u GIN E,
s. machine om uurwerkraderen te snijden 5 -DRAG, S.
remschoen, m. * -FIRE, S. (scheik.) raid-, smeltvuur, o.
*-HARNESS, S. koetspaarden -tuig, n. *-Hoop, s. (wag.)
naaf hoepel, M * -HORSE, S. disselpaard, o. 5 -11ous5. S.
rader -, wielhuis (op stoombooten), o. *-INSFCT, s. rodeo(biertje, o. *-LATHE, S. radersnoer (senor draaibank), o.
°--NAvE, S. (wag.) naaf, v. *-RACE, S. werkt.) radarloop,
m. *-ROPE, S. (zeev.) st uurreop, v. *-SHAPED, bn. wiel -

--RACE,

.

.

vormig. *-sTON E, S. slijprad, o. *-TIoE, 5 -TYRE,
*-TRAcK, S. raderspoor, o. * -woxIc, s. raderwerk, o.

* -WORN, bn. op raderen gedragen.* - WRIGHT, m. wielen draaier,

wagenmaker, m.

Wheel , (hoe'ïel), bw. 1. draaien, rollen; 2. per as ver-

zelfs wanneer hij spreekt; - shall you see him? wanneer
ziet gij hem ? 2. toen, dat, als wanneer, dan; he wrote
till eleven, - he received his friends, hij schreef tot elf
uur, dan ontving hij zijne vrienden; the moment - I
left him, het oogenblik waarop ik hem verliet; - gone,
toen (hij, zij) heengegaan was, - waren; - due, (kh.) op
den vervaltijd; - in cash, na betaling; - received, na ontvangst. *-, ow. daar, naardien.
Whence, (hoeëns), from -, bijw. 1. vanwaar; 2. waaruit, diensvolgens; 3. vandaar. *- sowER, (-so-ew'-ur),
*-EVER, bijw. vanwaar ook.
Whenever, (hoeën'-ew'-ur) , WHENSOEVER, (hoeën-so-ew'ur), bijw. telkens wanneer, telkenmale als, wanneer ook.
Whe'r, (hoeiir), zie WHETHER .
Where, (hoeder), bij w. 1. waar; any -, waar ook, overal;
every -, overal; 2. zie WHEREAS. *-, s. verblijf, o.;
plaats van openthond, v. plek, v. * -ABOUT, * -ABOUTS,
bijw. waar ergens, in den omtrek van; - is the Fork
Hotel? waar vind ik -, waar ligt het Hotel York? 3.

w. 1. terwijl,
waarover, waarvan. *-As, (-es'), .bijw.
daar; 2. in plaats van; 3. aangezien, daar; 4. (recht.)
overwegend; 5. maar. *-AT, (-et'), bijw. waarop, op
hetwelk, waarna. *-BY, bij w. waardoor, door hetwelk,
- welken, - welke. *-FORE, bijw. 1. waarom, om welke
reden, dus, derhalve; 2. daarom. *-IN, *-In To, bijw.
waarin, in (liet)welk, -in (den)welken,in(de)welke *-Niess,
s. plaats waar (zich iets bevindt), localiteit, v. *-OF,
bijw. 1. waarvan, van (het)welk, van (den)welken, van
(de)welke; in witness -, (recht ) ten blijke waarvan; 2. van
wat, over wat ? *-oo, *-up()-N, bij w. waarop, op (het)
welk, op (den)welken. op (de)welke. 5 -SO, 5 -SOEVER, bij w.
waarover enz.; ZIe WHEREVER. 5 -THROUGH, bijw . waar

5 -INTo, bijw. waartoe, waarop.
-dor(het).*T,
Wherever, (hoeëer-ew'-ur), 1. waar, alwaar ook, overal;
2. waarheen ook.
Wherewith, (hoeëer-oeïth'). *-AL, bijw. 1. waarmede,
met (het)welk, met (den)welken, met (de)welke; 2. waarvan; - to pay ? van wat betalen?
Where, (hoeërn), S. handmolentje, o.
Wherrét, (hoeër-it), s. 1. klap, m. oorveeg; 2. bestraffing, v. *-, bw. 1. klappen; 2. plagen, kwellen.
Wherry, (hoeër' -i), s. 1. jol, licht gebouwde sloep;
2. vissehersboot; 3. veerschuit, v.; 4. crab -, (soort)

appelbrandewijn, ui.

5 -MAN,

m.

veerschipper, -man, m.

Whery (hoeé' ri), bw. overzetten.
Whet, (hoeët), s. 1. (het) slijpen, - wetten; to give a to a razor, een scheermes aanzetten; 2. (gem.) slokje,
bittertje (vóór het middagmaal), o. 5 -SLATE, *-STONE, S.

1.

slijpsteen; 2. (fig.) sterke drank, borrel, m.

voeren, rijden; 3. kruien; 4, wentelen, slingeren, zwen- Whet, (hoeët), bw. 1. wetten, slijpen, aanzetten, scherken. *-, ow. 1. rollen (op wielen); 2. zich wentelen,
pen; 2. prikkelen (den eetlust); 3. - on, (fig.) aanzetten,
draaien; 3. zich keeres, wenden; 4. fladderen; dwarrelen;
tergen; 4. - forward, voortstuwen.
5. afwijken; 6. kruien (langs, over); 7. to - about, rond Whether, (hoeëth-ur), vow. 1. wat -, wie -, welk -, welke
rechtsom keer maken; 8. (rijsch.) zwen---wentl;(mi.)
(van beide) ; 2. hetzij, of; - lie go or stay, het zij hij gaat
ken; right - 1 left -! zwenken rechts! - links! *-AGE,
(ga) of blijft (blijve); - good or bad, hetzij goed of kwaad;
('-idsj), s. rijtuigen-, wagentol, m. *-ED, (hoeïld), dw.
3. of; you ask me - 1 am convinced or not, gij vraagt
bn. gewenteld, geslingerd enz., zie WHEEL, bw. ow.
mij of ik al dan niet overtuigd ben; - I am or not, of
*-ER, ('-ur), m. wielendraaier, m. 5 -ING, dec bn. wenik het ben of niet; she inquired - I had rung, zij vroeg
telend, slingerend enz. -, s. (bet) wentelen enz.; zie
of ik had gescheld; - or no, goed- of kwaadschiks.
WHEEL, bw. ow. *-Y, bn. rad -, wielvormig.
Whethering, (hóeëth'-e-ring), s. (veearts.) (het) terug Whe'er , (hoeë'-ur), zie WHETHER.
blijven van den moederkoek (bij koeien).
Wheeze, (hoe'ïez), ow. 1. snuiven, luid ademen; 2. heesch ^rhetted, (hoeët'-id), dw. bn. geslepen enz. *...TER, ('-ur),
-, schor spreken. *...ING, dw. bn. snuivend enz. -, S.
m. v. slijper, -ster, m. v. -, s. prikkelend middel, o.
(het) snuiven enz.; zie WHEEZE . *..,ING. bn. 1. kortade*... TING, dw. bn. slijpend enz. -, S. (het) slijpen enz.
mig, asthmatisch; 2. schor . -PUFF, s. kortademigheid, Whew, (hoejoe'), tw. hu! he! *-ER, ('-ur), s. uilskuiken,
schorheid, v.
o. domoor, m.
Whelk, (hoeëlk), S. 1. puist, v.; Zie WHEAL; 2. trompet - Whey, (hoeëe), s. (landti.) 1. wei, geschifte melk; 2.
schelp, v . 5 -ED, ('-id), bn. gedraaid, gebocheld.
karnemelk, v . * -FACED, bn. bleek -, vadzig van aangeWhelm, (hoeëlm), bw. 1. overstroomen; 2. overstorten
zicht. *-spRjNG, s. geschifte melk, v. 5 -TUB, s. karn,
(met), begraven (in zand, in sneeuw); 3. (fig.) dompelen
weikuip, v.
(in), nederdrukken. *-ED, ('-id), dw. bn. overstroomd Wheyey, (hoeëe' -i), WHEYISH, (hoeëe'-isj), bn. wei -,
karnemelkachtig. *...IsHNEss, s. gmv. wei -achtigheid, v.
enz.; zie «HELM. * -ING, dw. bn. overstroomend enz.
-, S. (het) overstroomen enz.; zie «HELM .
Which, (toeïtsj), betr. vnw. (het)welk, (de)welke, die,
Welp, (hoeëlp), s. 1. welp, jong (van een roofdier), o.;
degene, wat, dat; wie, wien; our Father - art in heaven,
onze Vader die in den hemel zijt; he - finds it, hij -,
2. jonge hond (van een groot ras); a bitch in -, eene
drachtige teef; the you ng -, het jong gebroed; 3. (Shak.)
degeen die het vindt; this town, the inhabitants of -,
deze stad, wier bewoners; to -, tot -, bij hetwelk,' to
dapper jongeling; (fig.) jonge leeuw, m.;4.zoontje,knaapj e,
o.; 5. (zeev.) klamp (van een spil), m.. kies, v. *-, ow.
be able to say - is -, het een van het ander weten te
(jongen) werpen (inz. van roofdieren enz.). *--ED, dw.
onderscheiden; be it - it may, er gebeure wat wil; added
geworpen . * -ING, dw. bn. werpend (van dieren). *-isx,
to -, waarbij nog komt; - man did it? welk man deed
bn. schelmsch, loos.
het ? - of these books will you have? welk van deze
When, (hoeëu), bijw. wanneer, als; even - he speaks,
boeken wilt gij ? -- way has he gone? welken weg is hij
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gegaan ? *- 1tvER, *-soEvER, vnw. welk -, welke ook;
welk -, wie -, wat het ook zij.
Whidaw, (hoeïd'-ao), s. * - BIRD, * -BUNTING, S. paradijs
(vogel), v. * - GOAT, S. judasgeit, v.
-wedu
Whiff, (hoeïf), s. 1. trek (uit een tabakspijp of sigaar), m.
(rook)wolk, v.; 2. adem, windstroom, m.; 3. gesuis, o.;
4. (soort) bot (visch), v.; 5. korte -, snelle blik, m. omzien, o.; in the - of a sight, in een omzien. *-, bw. 1.
(rook) uitblazen; 2. uitstooten, galmen.
'Whiffle, (hoeïf'-ul), s. 1. fluitje, o.; 2. (gen.) verslapping
van den balzak, v. *- TREE, S. (wag.) zwengel, m.
-Whiffle, (lioeïf'-ul), ow. 1. weifelen, wankelen, aarzelen;
2. fladderen; 3. snuffelen, snuiven (onder het spreken).
*_, bw. 1. uit -, wegblazen; 2. verstrooien; to - one out
of, iem. iets ontfutselen. *- D, ('-uld), dw. bn. 1. gewei
weggeslagen; zie WHIFFLE, ow. en bw. *-x., ('-lul),-feld;2.
m. v. weifelaar, -ster, m. v. weêrhaan, m. -, m. 1.
windbuil, pochhans; 2. straatslijper, dagdief; 3. aanvoerder van een optocht; 4. pijper, fluitspeler, M. 5 ...ING,
dw. 1. weifelend ; 2. wegblazend enz. -, s. (het) weifelen enz.; zie WHIFFLE.
Whig, (hoeïgh), s. zure melk, wei, v.; the northern -,
(soort) fraaie dahlia (bloem), v. *- LAND, s. (spotnaam)
Schotland, o.
Whig,(hoeïgh),m.Whig.(In Engeland; oorspronkelijk; aanhanger der omwenteling in 1688; thans: tegenovergesteld
aan Tory. In Noord - Amerika; vroeger : aanhanger ,der
partij tegen Engeland; thans : der geldaristocratie, der
bankpartij, in tegenoverstelling van de democraten).
° -GARCHY, ('- er -tsji), s. Whig-regeering,v. * - GERY,('- e-ri),
* -GISII, ('-izm), S. gmv. grondstellingen -, beginselen der
Whigs, v. 0. mv. *- GING, ('-ing), s. pak slaag, o. *- GISH,
(' -isj), *- LY, bijw. tot de whigs behoorend, whigsch.
* -GLING, ('-ling), .nl. whip, aanhanger der whigs, m.
WThile, (hoefijl), s. 1. wijl, wijle, v. tijd, m.; where was he
all the (all this) -? waar was hij al dien tijd? in the
mean -, ondertusschen, middelerwijl; a little -,een kleine
poos; in a little -, in een korten tijd, in een oogenblik; a
little - ago, een poosje geleden; a long - ago, lang geleden;
it is not worth -, het is de moeite niet waard; 2. oogera=
blik, o. poos, v.; pausing a -, een oogenblik ophoudend;
between -s, bij tussehenpoozen; this -, voor ditmaal,
- dezen keer; every once in a -, nu en dan. *-, vw. 1.
terwijl; 2. gedurende; 3. zoo lang als; - he is on earth,
zoo lang hij op aarde leeft. *-, bw. 1. - away, verwijlen, doorbrengen (den tijdi; 2. verbeuzelen (den tijd); 3.
- off, verschuiven, opschorten. -, ow. 1. langzaam
voorbijgaan; 2. slenderen, leuteren.
Vrhilere, (hoeajl' -ier), bijw. laatst, sedert kort.
Whiles, (hoehjls), vw. totdat. *-, s. tijd, m. wijle, poos,v.
Whiling, (hoefijl' -ing), dw. bn. verwijlend enz. *-, s.
1. (het) verwijlen enz.; zie wHILE; 2. tijdverlies, o.
Whilk, (hoeïlk), s. trompet slak, v. *-, ow.keffen,blaffen.
Whilom, (whoehj'-lum), bij w.1. eertijds, vroeger; 2. wijlen.
Whilst, (hoeajlst), bijw. terwijl, onderwijl.
-Whim, (hoeïm), s. 1. gril, v. inval, in.; to be full of a -s,
vol grillen zijn; to take a - for, een neiging opvatten
voor; lust krijgen in; 2. tremel, kaapstander, m.; 3. wontelrad, o.; 4. in zwang zijnde uitdrukking, v. - straatwoord,
o.; 5. piepende eend, v. *- WHAM, ('-h oeuïm), s. klucht,
V. kinderspel, 0. -STORY, s. kindersprookje, o. *- SHAFT,
S. uitgedolven mijn, v.
Whim, (hoeïm), ow. grillen hebben; raaskallen.
Whimble, (hoem'- bul), s. (zeev.) fretboor, v.
Whimbrel, (hoeïm'- bril), s. wulp (watervogel), v.
Whimling, (hoeïm'-ling), m. v. grillig mensch, gek, m.
gekkin, v.
Whimper, (hoeïm'-pur), ow. 1. grienen; 2. kermen, klagen; 3. piepen (van muizen). *- ED, ('-purd), dw. bn. gegriend enz.; zie WHIMPER. *--ER, ('-e-rur), m. V. griener, grienster, huilebalk, m. v. *...ING, dw. bn. grienend
enz. -, S. (het) grienen enz.; Zie WHIMPER.
Whimpled, (hoeïm'-puld), bn. (Shak.) uitgeweend, door

tranen misvormd.

Whimsey, (hoeïm'-zi), s. gril, luim, v. '-, bw. met
grillen vullen. *- ED, ('-zid), dw. bn. vol grillen.
Whimsical, (hoeïm' -si-kul), bn., *- LY, bijw. grillig,
wispelturig, zónderling, eigenzinnig, wonderlijk, vreemd.
*-ITY, (-kel'- i -ti), *- NESS, S. grilligheid, zonderlingheid,
wonderlijkheid, v.
VThin, (hoeïn), s. 1. (plant.) brem, v.; 2. (zeev.) brandhout;
3. (delfst.) bazalt, o. *- Ax, s. houweel, wiedijzer, o.
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* -CHAT, S. bruinkeeltje (vogel),o. 5 -DYKES, s.mv. bazaltaderen, V. mv. * -STONES, s. mv. bazaltrotsen, v. mv.
5 -YARD, s. (spott.) zwaard, o. sabel, v.
Whine, (hoelijn), s. 1. klacht, v.; 2. gekerm, o., 3. (het)
huilen, gejank (van dieren). *-, ow. 1. klagen; 2. kermen, huilen, janken; 3. grienen. *-, bw. - away, weg klagen (den tijd), doorkermes, -janken. *- D, (hoeäjnd),
dw. geklaagd enz.; zie WHINE. *-R, ('-ur), m. v. 1. klager, m. klaagster, v.; 2. janker, huiler, -ster, m, v.
...ING, dw. bn., -LY, bijw. klagend enz. -, s. 1. (het)
klagen enz.; zie WHINE, ow.; 2. gekerm, gejank, o.
Whinnick, (hoeïn' -ik), ow. (jag.) aanslaan, blaffen.
Whinnock, (hoeïn' -ok), s. melkemmer, m.
Whinny, (hoeïn' -i), on. vol bremstruiken.
W.hinock, (hoeïn' -ok), s. (loot) kleinste varkentje van

één worp.

Whinsil, (hoeïn'-sil), S. paddesteen, m.

Whip, (hoeïp), S. 1. zweep, v.; horse -, jockey -, rijzweep; long -, (rijsch.) lange zweep; to smack (crack)
a -, een zweep doen klappen, met de zweep slaan;
done in the smack of a -, in een omzien gedaan; - and
spur, (rijsch.) spoorslags; a stroke of a -, een zweepslag.
*_, m. koetsier,voerman,m.; to be a good -, een goed voer
(rijder) zijn. *-, s. 1. woekertak, ni. roede, v.; 2.-man
(naaist.) overhs,ndsclle naad, - zoom; 3. (zeev.) wipper,
looper, m. * - CORD, P. 1. zweepsnoer; 2. zweepenkoord, o.
5 -GRAFT, bw. (tuinb.) enten (op de Engelsc'he wijze).
-ING, S. (tuinb.) Engel.sche wijze van enten, - v. *- HAND,
S. (rijsch.) rechterhand, v.; to have the - of one, (fig.) do
bovenhand (op ions.) hebben. *-HORSE, s. rijzweep, V.
5 -LASH, * -THONG, S. zweepslag, m. * -MAKER, m. zweep.
maker, In. * -MOENTING, S. zweepbeslag, o. *POORWILL,
S. Virginische geitenmelker. dagslaper(vogel), m. 5 -RAY,
s. (soort) rog (vi sch),v. * -REIN, S. (rij sch.) teugel rechts,m.
* -ROPE, S. (zeev.) takelgaren, o. 5 -sAw, S. (timen.)
groote zaag, v. 5 -SNAKE, S. zweepslang, - adder, v.
*-sTAFF, s. (zeev.) handstaf, kolderstok, m. * -STITCH, S.
(spott.) kleermaker, snijder, m. 5 -5TITCH, bw. 1. (nakist.)
overhands naaien; 2. (landb.)één keer omploegen. 0 -STICK,
*-STOCK, S. 1. voermanszweep, v.; 2. zweepstok, m.
Whip, (hoeïp), be-. 1. zweepen; to - a top, een tol zweepen; 2. geeselen, slaan (met een roede enz.), kastijden,
(fig.) scherp hekelen; to - the cock, den haan slaan (zek.
volksspel); 3. kloppen (room); 4. snel -, vaardig afslaan;
5. - from, out of, verdrijven, verjagen (uit); 6. - into,
inwippen; 7. (naaist.) overhandsnaaien; 8. Clandb.) dor schen; 9. (zeev.) takelen, betakelen; vastmaken: 10. (fig.)
to hare the - hand of any one, veel bij iemand vooruit
hebben: 11. (met bijwoorden), to - about, omslaan, omwikkelen; 12. - away, wegzweepen, - slaan; - ranselen;
13. - back, terugzweepen; driftig weder nederzetten;
- down, naar beneden zweepen; haastig afzetten; to
- forward, voortzweepen; to - in, naar binnen zweepen; inzweepen; inwippen; to - off, afslaan, afweren
(met een zweep); to - on, voortzweepen, verder zweepen; to - out, uitzweepen; wegmoffelen; to - up, naar
boven zweepen, opzweepen; opjagen; oprapen; (zeev.)
met een klaplooper winden.
Whip, (hoeïp), ow. 1. wippen, springen, loopen, huppelen;
to - into, out of, in -, uitwerpen; 2. (met bijwoorden), to
- away, heenwippen; to - back, terugloopen, - ijlen;
achtaruitspringen; to - down, naar beneden wippen; to
- in, naar binnen wippen; to - off, wegloopen, - rijden,
heensnellen; to - on, verder -, overloopen, - rijden; to out,naar buiten ijlen;to -up, opwippen,naarboven wippen.
-PED,(lloeïpt), dw. bra. gezweept enz.; zie wxip, bw. ow.
Whipper, ('-ur), m. v. 1. zweeper, -ster; 2. geeselaar,
-ster, m. v. *- IN, M. 1. (jag.) hondenjongen; 2. opdrijver (die zorgt dat bij gewichtige voordrachten de parlementsleden trouw opkomen),m. * -SNAPPER, S. 1. onbeduidend ventje, kereltje, o.; 2. straatjongen, deugniet, m.
Whipping, dw. bn. 1. zweepend; 2. geeselend enz: *-,
S. 1. (het) zweepen enz.; zie wHIP, bw. en ow.; 2. geeseling; to rive a - to, (iem.) geeselen, met de roede slaan;
3. (het) hengelen. *-POST, s. geeselpaal, m. *-TOP, S.
drijftol, m. C-TWINE, s takelgaren, o.
Whipple, (hoeïp'-ul), * -TREE, s. (wag.) zwengel, m.
Whippowil, (hoeïp' -po- oeïl), zie WHIP POORWILL.
Whipster, (hoeïp'-stur), m. 1. klopper, paukenslager, m.;
2. vlug ventje, spring-in-'t-veld, o.
Whipt, (hoeïpt), zie wxiPPED.
Whir, (hoeïr), ow. 1. dwarrelen; 2. heenfladderen (van vo-
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valk). k -n, (hoeïs'-ld), dw. bn. gefloten. - ER,('- lur),mv.
gels); 3. ruischen, rammelen van (wielen). *-, bw. 1.
fluiter, -ster, m. v. *...ING, dw. bn., -LY, bijw. fluitendverhaasten, aanzetten; 2. -from, wegrukken (van). -,
s. (het) fluiten. *-swop, S. (gem.) kroeg, slijterij, v.
br
krak!
-,
!
tw.
Whirl, (hoeürl),s. 1. dwarreling; 2. wenteling, draaiing,v.; Whit, (hoeït), s. 1. punt, o.; 2. (fig.) kleinigheid, nietigheid, v. wisjewasje, o.; not a -, no -, geen zier;every -,.
3. dwarrelpoel, maalstroom (ook fig.),m.; 4. draai -, wentel ieder bagatel; any -, in het allerminst; every -, in alle
tolletje; molentje, o.; 5. ring (om boomtakken), m.; 6.
opzichten, tot in de minste bijzonderheid.
(werkt.) wartel,m.spoorradertje,o.;7. slak met ronden bek,
v.; 8. (werkt.) wentelrad, o. *- BAT, s. 1. luchtmolentje White, (hoe jt), bn. 1. wit; to get -, wit worden; - wit/c
age, wit -, grijs door den ouderdom; 2. bleek; - with
(in een venster), o.; 2. strijdkolf, v.; 3. (oudt.) strijdhand fear, - with anger, bleek van angst, - van toorn; to turn
schoen, eestus, in. * -BEETLE, S. zwemkever, In. * -BLAST,
-, bleek worden; 3. (fig.) onschuldig, rein, vlekkeloos;
s. wervel -, dwarrelwind,m. *-BONE,S.1. (ontl.) knieschijf,
a - lie, een noodleugen, een logen oni best wil; 4. gepev.; 2. wervelbeen; 3. (veearts.) hoofd van liet dijbeen, o.;
keld (van han i ii;; heat, witglooieud. *-, s. 1. witheid,.
4. koot, v. *- GIG, S. 1. tol; 2. kringloop, m.
v.; (het) witte; 2. wit, o.; to dress in -, zich in het wit
* -PIT, s. maalstroom, draaikolk,m. *-w 1 N D, s. dwarrel -,
kleedels; foot -, (drukk.) open, wit; 3. (dool) wit; 4. (ei -)
wervelwind, m. hoos, v. *- woRM, s. wijnrups, v.
wit; 5. spint, o.; 6. wite hazelaar, m.; 7.t/ie -s, de witten
Whirl, (hoeürl), bw. 1 - round, wentelen, omdraaien;
(zek. staatspartij te Rome onder de laatste keizers;
2. doen rollen; 3. (fig.) ontroeren, bewegen. *-, ow. 1.
thans: de Spaansche Bourbons). *- ANT, S. witte mier,.
wentelen, draaien; 2. omloopen; 3. snel rollen; 4. dwarV. * _ARCHANGEL, * -DEAD-NETTLE, S. ' doode netel, v.
relen; 5. - away, wegrollen, - wentelen. 5 -ED, (hoeiirld),
* -BAIT, s. sprotje (vischje van den Theems), o.
dw. bn. gewenteld enz.; zie WHIRL, bw. ow. -, bn. wer* -BALSAM, s. Mekka - balsem, m. 0 -B AIIT, S. (soort)
velvormig. *- ER, ('-ur), m. v. die -, • dat rondwentelt.
karper (visch), m. *- BEAD BAND-STRING, S. rozenkrans *-IGIG, ('- i -ghigh), s. 1. draaitolletje; 2. (mil.) wentel kornalijn (steen), m. *- BE AII, * -TREE, s. meelboom,
vuur, o. * - ING, dw. bn. wentelend enz. -, bn. duizewilde wijngaard, m. *_BEAR, m. ijsbeer, witte beer, m.
lig. -, s. (hot) wentelen enz.; zie WHIRL, bw. ow.; 2.
*-BEHEN, * -CENTAURY, s.(plant.)witte behen, cucabalis,.
wenteling, V. - DUN, s. watervloo, v. *- TABLE, s. (sterr.)
v. * -BLAZE, S. (rijsch.) bles, m. *- Boylsss, s. leer
centrifugaaltafel, v.
der whiteboys. *- Boys, m. mv witte jongens, witten
Whirring, (hoeïr'-ing), s. (vleugel)klep, v. -geruisch, o.
(staatspartij in Ierland in 1762), m. mv. *-BRANT, S.
*-, bn. ruisehend, sissend.
sneeuwgans (vogel), v. *- BRYONY, s. (plant.) nachtscha
Whisk,(hoeïsk), s. 1. borstel; 2. stoffer, bezem.m.; 3. wisch,
v.; 4. (wind)ruk; 5. (vrouwen)halsboord, m. - kraagje, o.; 6.
5 -BUG, S. (plant.) boomluis, v. (op den--debzi,v.
wijnstok).
*_CAMPION, S. (zek.) onkruid, o. *- CANONS,
zie WHIST.* -, bw. 1. stoffen; 2. vegen; 3. afdoen,neêrlaten;
s.mv:Piemonteezer tnonniken,m.mv.*-CHALK,s.wit krijt,
3. - away, snel, wegmoffelen; 4. - o f, wegnemen, mede 0. -PENCIL, s. krijt(teeken)pen, v. * -CIIAPEL NEEDLES,.
voeren. *-, ow. - about, 1. rondfladderen; 2. kwispelS. mv. (zek.) Engelsche naainaalden (van White-Chapel te
staarten; 3. trillers slaan; 4. - away, weg -, heensnelLonden), v. mv. *-CINNAMON, S. witte (kaneel)bast,.
len; 5. snel voorbijgaan; 6. - of, plotseling heengaan.
m. *- CLAY, s. suikerbakkersaarde, v. *- CLOVER, S.
-ED, ('-id), dw. bn. 1. afgestoft; - 2. heengegaan enz.;
(plant.) witte klaver, v. * -CORDAGE, s. (zeev.) ongeteerd
zie WIIIsw. *-ER, ('-ur), m. v. afstoffer, -ster, m. v. --,
touwwork, o. 5 --CORN, 5 -CROP, s. wit graan (dat vóór
s. 1. (oudt.) knevel, (thans) bakkebaard; 2. baard (van
den oogst wit wordt), o. *-coTTONs, s.mv. wit katoen,
Bene kat), M. *-ERED, ('-urd), bn. 1. met bakkebaarwitte lïj nwaden, o. mv. *- CUNT, S. gladde rog (visch),
den; 2. met een baard (van dieren); the - bat, de baarV. * -DEATH, S. ( Shak.) (de) bleekti dood. 5- DITTANY,.
dige vleermuis. *_ERLESS, ('-ur-les), bn. 1. zonder bak
s. (plant.) witte polei, v. aschwortel, M. 5 -EAGLE, s_
2. zonder baard.
-kebardn;
witte adelaar, m. *-EAR, s. witstaartje (vogel), o.
Whiskey, Z i hisky, (hoeïs'-ki), s. 1. hooge (boeren -)
*
-FACE, S. ( rijsch.) bles (paard), m. 5 -FACED, bn. bleek.
m.
whisky,
v.
-,
gerstebrandewijn,
koren
sjees, v.; 2.
-TODDY, S. Zi© TODDY.

Whisking, (hoeïs'-king), dw. bn. 1. afstoffend; 2. heen
afstoffen enz.; zie WHISK, bw.-gandez.*,s(ht)
en ow. *-LY, bijw. hevig, sterk, zeer groot.
Whisper, (hoeïs'-pur), s. 1. gefluister, o. fluistering, v.;
to speak in a -, fluisterend spreken; he informed me in
a - that, hij fluisterde mij toe dat; in a pig's -, (fig.)
in een omzien; 2. zacht gesproken woord; 3. gemompel,
gemurmel, gerucht, o.; -s were about, er werd gemompeld (dat). *-, ow. 1. fluisteren; 2. mompelen, muren
it is -ed about, men vertelt elkander in het oor,-len;
men mompelt. *-, bw. toefluisteren. *- ED, ('-purd), dw.
bn. gefluisterd enz. *- ER, ('-e-rur), m. v. 1. fluisteraar,
-ster; 2. babbelaar, -ster; 3. verklikker, -ster; 4. kwaad
spreekster, m. v. * - ING, dw. bn., -LY, bijw.-sprek,
fluisterend enz. -, s. 1. (het) fluisteren; murmelen;
mompelen; 2. gefluister, gemompel, o.; 3. kwaadsprekendheid, v.; - dome, - gallery, fluisterzaal, -gewelf (zoodanig gebouwd dat woorden stil gefluisterd er
op den versten afstand duidelijk verstaan worden); pipe, spreekbuis (van caoutchouc), v. *- OUSLY, ('-pe-rusli), bijw. fluisterend.
Whist, (hoeïst), S. whist (kaartspel), o.; to play at -, whist
spelen *-,bn.,*-LY,bijw. stil,stom,zwijgend.*-, tw. stil!
shut !*-, ow. zich stil houden. *-, bw. tot stilte brengen.
Whistle, (hoeïs'-1), s. 1. fluitje, o.; to give too much for
one's -, te duur betalen; - koopen; steam -, stoomfluit;
2. gefluit, o. (het) fluiten; 3. blaaspijp; 4. keel, v.; to whet
one's -, zich de keel -, iemands keel bevochtigen; to cut
one's -, iem. de keel afsnijden. 0 -FISH, S. kwabaal, m.
aalrups (visch), v.
Whistle, (hoeïs'-1), ow. fluiten; to - after (to) one's dog,
om zijnen hond fluiten; to go -, to - for, (fig.) naloopen, fluiten, te vergeefs laten wachten; I may now for my money, ik kan nu naar mijn geld fluiten. f -, bw.
1. fluiten (een deuntje); 2. fluitend roepen; to - away,
wegfluiten (den tijd); fluitend verjagen; to -- back,
fluitend terugroepen;. to - of, (jag.) wegfluiten (den
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aangezicht. * _FEET, S. mV. Zie WHITEBOYS. t -FIB, S.

noodleugen, v. *-FILM, s. ( veearts.) zek. oogziekte (der
schapen), v. *-FLAKE, s. ( schild.) leiwit, o. 5 -FLAW,
zie WHITLOW. *-FOOT, S. 1. ( veearts.) witte plek (aan
paardevoeten), v.; 2. paard met roode plekken, 'o. *- FOOT
BOYS, *--FOOTS, zie WHITEBOYS. 5-FRIAR, m. Carmelieter monnik, m. *-FRIARS, S. naam eener wijk te
Londen. * -FRONTED GOOSE, S. boomgans, v. *- GALL,
s. (plant.) witte galnoot, v. *- GAIIE, * -GROUSE, S.
korhoenders, 0. mv. *- GOLD, s. witgoud, o. platina,
V. *-GUM, S. (soort) gomhars (van Brazilië), o. *- HALL,
Whitehall (oudt.koninklijk paleis te Londen). *- HEADED,
met een grijs hoofd. 5 -HEART-CHERRY, s. ( plant.) witte
Spaansche kriek (kers), v. 5-HEAT, S. witte gloeihitte, v.
* -HELLEBORE, S. ( plant.) wit nieskruid, o. *- HERRING, S. pekelharing, m. 5- HONEY-SUCIKLE, S. ( plant.)
wit voederkruid, 0. * -HOAR-HOUND, S. ( plant.) witte
andoren, m. *_HORSE-FISH, s. rog (visch), v. *-IRON,
r. 1. wit -, vertind blik; 2. plaatijzer, o. *-JALAP,.
* -SIECHOACAN, S. ( plant.) witte rabarber, m. *-LAND,
s. droge kleigrond, m. 5 -LEAD, s. loodwit, o.; - works ;
loodwitmijnen. *_ LEADSPAR, S. ( delfst.) loodwitspaath,
0. 5 -_LEAF-TREE, S. meelboom, m. 5 -LEATHER, S.
1. witleder, aluingaar leder, o.; 2. (vleeschh.) geelhaar, a.
* -LEGGED, bn. witVOetig. 5- LEPROSY, S. gmv. schurft,
v. *-LIKE, bn. bleek, witachtig. *- LIME, s. witkalk,.
v. 5 -LIMED, bn. gewit. *- LINE, S. 1. ( zeev.) ongeteerd
touw, o. opgeteerde lijn, v.; 2. (drukk.)interlinie; 3. (ontl.)
witte lijn, v. *-LIVERED, bn. (fig.) 1. nijdig; 2. lafhartig..
*-IIAII)EN HAIR, S. (plant.) muur -,steenruite, V. *- MEAL,
1. melkkost, m. - spijs, v.; 2. wit vleesch (van gevogelte),
0. *.NIB, s. kauw, trekkraai (vogel), v. 5 -NUN, s.
duikereend, v. 5 -OAKUSI, s. ongeteerd werk, o. *-OIL
s. walschot, o. spermaceti, V. 5-0RACH, s. (plant.)
tuinmelde, v. *- oWL, S. nachtraaf (vogel), v. *.p.
GE, s. (drukk.) wit, o. *-PAINT, S. loodwitverf, v.
a5- PAPER, S. (drukk.) schoondruk, m.; to work the -,
den eersten vorm drukken. 5 -PEAR-PLUM S. witte

WHI.
'Pruim, V. *-PLUM, S. gele pruim, v. * - POPLAR, S. witte -,
zilverpopulier (boom), m. * -POPPY, s. (plant.) slaapbol,
m. maankruid, o. * - POT, S. eierkoek, m. * - POTHERB, S.
(plant.) veldsalade, V. *-h0WDEB., S. (soort) fabelachtig
kruit (dat ontbrandde zonder knal), o. *-- PRECIPITATE,
S. (scheik.) wit bezinksel, o *- PUDDING, S. leverworst,
V. * _PYRITE, S. witte zwavelsteen, m. * - RENT, S. belasting der tingravers (van acht stuivers jaarlijks) aan den
hertog (in Cornwallis en Devonshire). *- ROOT, s. (plant.)
zonnedauw, m. *- ROT, s. (plant.) venusnavel, m. *- SALT,
S. (scheik.) gecalcineerd zout, o. * - SATIN MOTH, S. ringrups, v. *- SAUSAGE, S. leverworst, V. * -SEA, S. (aardr.)
Witte zee, v. *- SHARK, s. haai, m. *- SICKNESS, S. (zek.)
ziekte der vrouwelijke oesters, v. *- SILVER, S. wit zilvererts,- 0. C-SMITH, m. bekwame smid, modelwerker, m.
-STONE, S. witsteen (bergstof), m. 5 -5TONE MARL,
S. (delfst.) maanmelk, v. bergmeel, o. *- STREAK, s. (zeev.)
witte gang, v. * -STUFF, S. (zeev.) smeersel, o. * - SwELLING, S. (gen.) sponsachtig uitwas, 0. * -STRAITS, S. (kh.)
(soort) grof laken (van Devon), o. *- TAIL, S. witstaartje
(vogel), o. * - TETTER, S. (gen.) haarworm (huiduitslag),
m. *-THISTLE, S. (plant.) lieve - vrouwe -distel,m. *-THORN,
s. (plant.) hagedoorn, m. *- THROAT, S. witkeeltj e (vogel),o.
-TOMMY, S. (zeev.) wit brood (in tegenst. van scheepsbeschuit), o. *- vI.TRIOL, s. vit vitriool, zinkvitriool, o.
*-WASH, S. 1. wit blanketsel, o.; 2. witkalk, v.; 3. kalk
to give a coat of -, met kalk witten, stukadoren.-melk,v.;
-, bw. witten (muren enz.). -En, dw. bn. gewit; to lieve
1jot -, (kh.) weder handelen (na bankroet te zijn geweest).
*-WASHER, m. V. witter, -ster, m, v. -, m. bankroetier te
kwader trouw, m. * -WASHING, dw. bn. wittend. 5 -wASHBRusH, s. witkwast,m. *-WATER, S. (veearts.)zek.schapenziekte, v. *-wAx, s.wit was,o. * -WILLOW,S.witte -, zilver
wiRE, s. wit ijzerdraad, o. * -woon,-wilg(bom),.*
s. 1. without (zek.houtsoort,als dennen- en populierenhout
enz.), o.; 2. trompetbloem, v. -TREE, S. tulpeboom, m.
White, (hoe -i jt), bw. 1. witten, wit maken, - verven
enz.; 2. (fig.) schoonwasschen; 3. - out, bleeken; -d brown
thread, halfgebleekt garen. *- D, ('-id), dw. bn. gewit.
Whitefield, (hoef jd'-field), s. George Whitefield (Eng.
godgeleerde, stichter van de secte der method sten, 1770).
*-IAN, (-field'- i -un), *- ITE, ('-ajt), m. Whitefieldiaan,
methodist, m.
Whitely, (hoeajt' -li) bn. witachtig.
Whiten, (hoehjt'-un), bw. 1. witten, kalken; 2.wit verven;
3. wit bopoederen; 4. bleeken; 5. grijs maken (van haren).
*-, ow. 1. wit worden, uitbleeken; 2. - with, grijs
worden. * - ED, ('-und), dw. bn. gewit enz.; zie WHITE,
bw. -, bn. gebleekt; opgebleekt (van zeilen). *- ER,
(' -uur), m. v. witter, kalker, -ster, m. v. witverver, m.
Whiteness, (hoehjt -nes), s. gmv. 1. witheid; 2. bleekheid;
3. (fig.) zuiverheid, reinheid, v.
Whitening, (hoeajt'-ning), dw. bn. wittend enz. *-, s.
(liet) witten enz.; zie WHITEN, bw.
Whither, (hoePjt'-ur), * ... STER, ('-stur), Zie vHITSTER.
Whites, (hoeajts), s. mv. (gen.) witte vloed, m.
Whither, (hoeïth'-ur), bijw. waar, waarheen; some -, er gens heen; no -, nergens. *-soEvER, (- so-ew'-ur), bijw.
waarheen ook, naar alle zijden. *_WARD? waarheen?
Whiting, (hoehjt'-ing), dw. bn. wittend enz. *-, s. 1.
(het) witten enz.; 2. witsel, o. stukadoorkalk, v.;dry -, gestampt krijt; 3. Spaansch wit, o.; 4. weiting (visch), m.;
5. to let go a -, de gelegenheid laten'ontglippen *_LINE,
S. (zeev.) zesdraadsch touw, o. *- POUT, s. (soort) schel
-visch,m.
* - TINIE. S. bleektijd, m.
Whitish, (hoeffijt' -isj), bn. witachtig. *- NEss, s. gmv.
witachtigheid, v.
Whitleather, (hoeït-leth'-ur), s. 1. (vleeschh.) pees, v.
geelhaar, o.; 2. wit -, gelooid leder, o.
Whitlow, (hoeïth'-lo), s. 1. (heelk.) nagelzweer, fijt v.; 2.
(veearts.) klauwzeer, o. * -GRASS, S. (plant.) 1. peper
veelvrucht, fijt, v.; rue leaved -, (soort)-kruid,o.;2
steenbreke, v. *- WORT, s. (plant.) tijtkruid, o.
Whitmonday, (hoeït'-moon-dee), s. Pinkster- Maandag,
tweede Pinksterdag, m.
Whitret, (hoeït' -rit), s. (w. g.) wezel, m.
Whitsour, (hoeït'-saur), s. zuurling (soort appel tot
appelwijn), m.
Whitster, (hoeït'-stur), m. v. 1. witter, -ster, m. v.; 2.
stukadoor, m.
Whitsun., (hoeït'-sun), bn. (Shak.) tot het Pinksterfeest
behoorend; Pinkster... * - ALE, S. pinksterbier, o. * - DAY,
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s. Pinksterdag, m. * -HOLIDAYS, s. mv. Pinksterdagen, m.
5 S. Pinksteren, o. (het) Pinkstermv. -vacantie, V. *- TID,
feest.
Whitten, (hoeït'-un), *- TREE, s. watervlierboom, m.
Whittle, (hoeït'-ul), s. 1. zakmes; 2. (vrouwen)sehoudermanteltje, o. * -SHAWL, s. omslagdoek -, m sjaal met
franje, v.
Whittle, (hoeït'-ul), bw. 1. snijden met een mesje; 2.
slijpen, scherpen. *- D, ('-uld), dw. bn. 1. gesneden; 2.
geslepen. *...ING, dw. bn. 1. snijdend; 2. slijpend.
Whitt', (hoeajt' -i), bn. witachtig. *-BROWN, bn. geel
-achtigw.
Whitworth, (hoeït'-oe5rth), *- GUN, s. kanon van Whitworth (soort achterlaadgeschut), o.
Whiz, (hoeïz), s. gesis, o. *-, ow. 1. sissen, fluiten (van
kogels); 2. gonzen. *- zING, dw. bn., -LY, bijw. sissend. -, s. (het) sissen.
Whizzle, (hoeïz'-ul), dw. (w. g.) sissen (als gloeiend ijzer
iu vuur gedompeld).
Who,(hoe), 1. betr. vnw. (alleen van personen), die, welke,
degene; I - speak to you, ik die tot u spreek; all were present, allen die tegenwoordig waren; be he - or
what he day, laat hem zijn wie of wat hij wil; let - will
take the other, laat wie wil den ander nemen; 2. vr. vnw.
wie; - should enter the rooie., but? wie trad de kamer binnen? wie anders dan? - is there? wie is daar? - is
your tailor? wie is uw kleermaker? - is whistling there?
wie fluit daar ? lives there - loves his pain? leeft er
iemand die het lijden bemint ? - goes there? (mil.) werda!
Who'd, (hoed), (verk.) 1. (who would), wie zoude? 2. (who
had), wie had?
Whoever, (hoe-ew'-ur), betr. vnw. wie het ook zij, wie
ook; - you are, wie gij ook zijt.
Whole, (hool), bn. 1. geheel, al, gansch; the - world, de
gansche wereld, iedereen; the - duty of man, de gansche
plicht van den mensch; to yet off with a - skin, er heelhuids af komen; 2. volledig, volkomen; a - apple, een
heele appel; the - sust, de geheele sein; 3. gezond, hersteld, genezen; - and sound, gezond en wel. *-, s. 1.
(het) geheel, (het) al, alles, o.; on the -, upon the -,
over het geheel, in het algemeen, eigenlijk; 2. volheid,
V. vol bedrag, 0. * -BLOOD, S. (recht.) bn. van vollen
bloede (niet door huwelijk aangebracht). *-HOOFED, bn.
éénhoevig (van dieren wier pooten uit één stuk bestaan);
the -, de éénhoevigen. * - GALE, S. (zeev.) onderzeils•
koelte, v. * -LENGTH, bn. (schild.) levensgroot, ten voeten uit. 5 -MEASURE, s. (muz.) gansche maat, v. - takt,
m. * - NESS, S. gmv. 1. geheelheid, volheid; 2. innerlijkheid, zelfstandigheid, v. *- SALE, S. 1. groothandel, ver
groot, m.; - and retail, handel in het groot-kopinhet
en klein. -, bn. in het geheel; by -, in het groot,
en gros. *- SALE GlIOCER, s. handelaar in koloniale
waren, m. *- SOME, bn., -LY, bijw. 1. gezond, voedend;
- food, gezond voedsel; 2. krachtig, welgedaan; a ship, een zeewaardig schip; 3. (fig.) heilzaam, zuiver;
- doctrine, gezonde leer; a - advice, een heilzame raad;
4. aangenaam; 5. ongedeerd, ongeschonden; 6. passend..
-NESS, S. gmv. 1. (het) gezonde. (het) voedzame; 2. zuiverheid, v.; 3. (het) weldadige, (het) heilzame.
Who'll, (hoell), (verk. who will), die zal of wil, die zullen
of willen.
Wholly, (hol'-i), bijw. 1. geheellijk, geheel, ten volle,
volkomen; 2. zie WHOLE, bn.
Whom, (hoem), betr. en vr. vnw. 3e en 4e n. (alleen van
personen) wien, welke, dat, hetwelk, dien, die; the persons - you see, de lieden welke gij ziet; every fowl - nature
has taught to, ieder vogel aan welken de natuur heeft geleerd te; you know - I mean, gij weet wier (wie) ik meen;
the man - you were speaking to, de man tot wien gij
spraakt; - I told of, van wiep* -, van welke (wie) ik sprak;
- should I meet but your cousin? wien ontmoette ik?
wien anders dan uwen neef. * soEvRw, ('• so.ew'-ur),
betr. en vr. vnw. 3e en 4e n. (alleen van personen), wien.,
welke -, wat ook, al wien; against -, tegen wien ook.
Whoo, (hoe), tw. ach ! wee!
Whoobub, (hoe'-bub), zie HUBBUB.
Whoop, (hoep), S. 1. gejouw, geschreeuw, o.; to cry -,
jouwen, schreeuwen;- and hide,(kinderspel)schuilhookje;
2. (oorlogs)kreet, m. krijgsgeschreeuw, o.; 3. hop (vogel),
m. *-, tw. he ! ho ! *-, ow. en bw. - at, 1. naschreeuwen, toeroepen; 2. uitjouwen, naspotter; uitfluiten. *--xD,
(hoept), dw. bn. uitgejouwd enz.; zie wnoon, ow. bw.
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dw. bn. uitjouwend enz. --, s. 1. (het) uitjouwen
enz.; zie wHoop, ow. en bw.; 2. gejouw, geschreeuw, o.
3. maat, grens, v.; out of all -, (Shak.) bovenmate;
buitengewoon. * -COUGH, S. kinkhoest, m.
Whoot, (hoet), ow. zie HOOT.
Whop, (hoeöp), Zie WRAP.
Whore, (hoor), v. hoer, v.; the - of Babylon, (Bijb.) do
Babylonische hoer. *- DOtiI, S. 1. hoererij, zedeloosheid;
2. prostitutie; 3. hoerenwereld; 4. (Bijb.) afgoderij, v.
* -MASTER, * -MONGER, m. 1. hoerenjager; 2. hoerenwaard,
m. -LY, bn. en bijw. als hoerenwaard. *-soN, m. hoerekind, o. bastaard, m.
Whore, (hoor), ow. (gem.) hoeren; to - away, verhoeren
(tijd, geld enz.). *- I,IKE, bn. als eene hoer.
Whorish, (hoor' -isj), bn., * - LY, bijw. hoerachtig, ontuchtig, geil. *- NESS, S. gmv.1. hoererij; 2. hoerachtigheid, v.
Whorl, (hoeörl), Zie WHIRL enz.
Whort, (hoert), WHURT, s. boschbezie- struik, m.
Whortle, (hoeur'-tl), * -BERRY, s. bosch-, mirtebezie, v.;
red -, heidebes.
Who's, (hoes), (verk. who is), die -, welke is.
Whose, (hoez), betr. vnw. welks, wiens, welker; they riches make them proud, degenen wier rijkdom hen trotsch
maakt; - book is this? wiens boek is dat? *-SOEVER,
betr. vnw. wiens..., welks... ook.
Whoso, (hoe'-so), WHOSOEVER, (hoe-so-ew'-ur), zie WIio* -ING,

EVER.

een wijde kring; a - difference, een groot verschil; sleep,.
this - bleshing, de slaap, die groote zegen; the -, world, de wijde, wijde wereld, het wereldrond; 3. from,.
verwijderd, ver, afgelegen; - from being, wel verre van
te zijn; far and -. heinde en ver. *_ARMED, * -BRANCHED, bn. breedgetakt. *-MOUTHED, bn. 1. met broeden
mond; 2. (fig.) met openstaanden mond. *-SKIRTED, bn.
1. met breede panden; 2. met uitgestrekte grenzen..
* -SPREAD, * - SPREADING, bn. zich ver uitstrekkend..
* -WASTING, bn. alles (in den omtrek) verwoestend.
* -WAVING. bn. ver heen golvend, - zich bewegend.
Widen, (oeiij d'-un), bw. 1. verbreeden, verwijden; wijder
maken; 2. uitrekken; 3. vergrooten. *-, ow. wijder -,
breeder worden. *- ED, ('-dund), dw. bn. verbreed ;; .
uitgerekt; vergroot. *-Ess, (' -nes), s. 1. breedte,.
wijdte, ruimte; 2. uitgebreidheid, grootte, V. * -ING, dw.
bn. verbreedend enz.; - piece, verlengstuk. -, s. (het),
verbreeden enz.

Widgeon, (oeïd'-djun), s. 1. fluit -, spekeend, v.; 2. (fig.)
uilskuiken, o. domoor, m.
Widow, (oeïd'-o), v. weduwe, v. * -BENCH, S. 1. weduwen- stoel, m. -bank (in - de kerk), v.; 2. (recht.) aandeel
eener weduwe inde nalatenschap van haren man, boven
haar huwelijksgoed, o. 5 -BIRD, S. paradijs-weduwe (vogel), v. °-'s BOUNTY, S. (mil.) officiers-weduwen -pensioen, o. * -' S CHAMBER, S. (recht.) kleeding en meubels
eener weduwe, (waarop zij volgens Eng. recht aanspraak
heeft), v. o.mv. *-'s FeND,s.weduwenfonds,o. ° - HUNTER,
m. weduwen-vrijer, die naar de hand eener rijke weduwe
dingt, m. *- MAKER, m. (fig.)veroveraar, oorlogsgeesel, m.
*_,s MEN, S. mv. (zeev.) zeelieden wier gage gedeeltelijk
voor hunne weduwen blijft staan, in. mv. *- TAIL, S.
1. (plant.) vijfvingerkruid; 2. olijfboompje, o. *-'s
TIERCE, S. (recht.) derde deel, weduwedeel (inde nalaten
5 -WAIL, S. zonnebloem, v.
-schap),o.
Widow, (oeïd'-o), bw. 1. tot weduwe maken; 2. berooven,
ontblooten. * - F D, ('-ood), dw. bn. 1. tot weduwe gemaakt;
2. beroofd, eenzaam, verlaten. *-ER, ('-o-ur), m. weduwenaar, m. -HOOD, S. weduwenaarschap, o. 5 -HOOD,
s. weduwstaat, weduwlijke staat, m. 5 -LY. bn. weduwlijk. *- -ING, dw. bn. 1. tot weduwe makend; 2. beroo-

Whow, (hoed), tw. 1. foei ! 2. sta bonk! (tot paarden of vee).
Whur, (hoefir), s. 1. gesnor, gefladder (als van opvliegende vogels); 2. (het) trillen (der letter Z enz.); 3. gesuis,
0. *-, tw. br! *-, ow. 1. snorren, knorren; 2. brouwen,
de letter R dik uitspreken, - doen rammelen.
Why, (hoefij), bijw. 1. waarom; - not? waarom niet?
- so ? waarom dat ? hoe dat ? - did you not speak?
waarom spraakt gij niet ? for every - we roust have a
wherefore, (spr.) ieder waarom eischt een daarom; did I
not tell you, - .' zeide ik u niet waarom ? 2. om hetwelk, - welken, - welke; 3. wel, maar; och, waarom niet;
- I'll do it, wel, ik zal het doen; -, to be sure, wel
zeker; -, biet you boast of it, maar, gij beroemt er u op;
-, she is crazy, maar zij is onverstandig; with a - not,
vend, ontblootend.
zonder omslag, ongegeneerd; -, did I not tell you!, hoe?
Width, (oeïdth), s. wijdte, breedte, v.
zeide ik het u niet ?
Wield, (ocïeld), bw. 1. hanteeren, behandelen; 2. houden,.
Whytes, (hoeiijts), Zie wIIITES.
dragen; to - the sceptre, don sehepter voeren. *- ABLE,
Wi', verk. van WITH
*-Y, bn. hanteerbaar, handelbaar. *-Ell, dw. bn. l.gehanWich, (oeïtsj), WICK, (oeïk), s. 1. vlek, o. burg, m.; 2.
YARN,
S.
teerd; 2. gedragen. *-ER, ('-ur), m. v. 1. hanteerder, -ster;
pit (eener kaars), v.; 3. endje (kaars), o. *pitgaren, o.
2. drager, draagster, voerder, -ster, m. v. *-TRESS, s. han
lichtheid, v. * -ING, dw. 1. hanteerend; 2.-terba?id,
Wick, (oeïk), m. (verk. William), Willem, Wim (m. n.).
LY,
bijw.
1.
boos,
verdorven,
dragend,
voerend. *- LESS, bn. niet hanteerbaar, niet
Wicked, (neïkt), bn., *
slecht; - men, - people, slechte menschen, de goddete dragen.
loozen; the -. de boozen; - rogue, - wretch, booswicht, Wierp- , (oeiij'-ri), bn. 1. van ijzerdraad, van koperdraad;
2. als ijzerdraad, als koperdraad; 3. (fig.) onbuigzaam,.
aartsschelm; 2. boosaardig; 3. schadelijk, verderfelijk; 4.
moedwillig, balddadig, schalksch. *- NESS, S. 1. verdorhalsstarrig. *- GOLD, s. gouddraad, o.
venheid, boosheid, slechtheid, goddeloosheid; 2. moed Wife, (oetijf);1. (gehuwde) vrouw, huisvrouw, echtgenoot,
-wilghed,ba v.
v.; good -. huismoeder; my lady -, (spot.) mijne vrouw,
gemalin, wederhelft; 2. wijf, o. *-HOOD, s. huweWieken, (oeïk'-un), *-TREE, S. sorbeboom, m.
Wicker, (oeïk'-ur), s. (plant.) riet, rijs, o. bies, v. *-,
lijksstaat, gehuwde staat (eener vrouw), M. *-LESS, bn.
bn. rieten, biezen, van riot. 5 - BASKET, s. rieten -, bieongehuwd, zonder vrouw. *-LY, bn. aan eeno huisvrouw
zen mand, v. *- cAGR, S. gevlochten kooi, v. 5 - cioAIR, s.
passend, vrouwelijk.
*_STAND,
s, gevlochten Wifey, (oe<ijf' -i), S. ( -fes), vrouwtje, wijfje, o.
gevlochten -, rieten stoel, m.
tafelring, m. *- woRK, s. vlechtwerk, o.
Wig, (oeïgh), s. 1. paruik, pruik ,v.toepetje,o.;2.(soort)boterWicket, (oeïk'-et), s. 1. poortje, deurtje, o.; garden -,
koek, m. 5 -BLOCK, S. paruike-, haarbol, m. * -CAUL,.
tuindeurtje; 2. verlaat (eener sluis); 3. balie (bij liet
s. paruikenet, - zakje, 0. *-MAKER, m. paruikenmaker,
spel),
m. *-wl:avER, m. toepotten-wever, -knooper, m.
cricketo.
Witkin, (oeïk'-in), m. (verk. William), Wimpje (In. n.). Wigged, (oeïgh'-ghid), WIGGY, (oeïgh' -i), bn. niet een
Wickliff, (oeïk'-lif), ni. John Wickliff (stichter van
paruik, paruikdragend.
zekere Engelsche godsdienst -sekte,1324-138 7 ),m *- ISM, Wight, (oeiijt), s. 1. Wight (eiland), o.; 2. persoon, kerel
('-izm), s. wicklifisme, o. leer van Wickliff, v.
m. individu, wezen, o. f-, bn., *--i,Y, bijw. werkzaam,
m. wicklifiet, aanhanger -, volgeling van Wickliff, m.
vlug, bij de hand.
Wigwam,
(oeïgh'-oeöm), s. wigwam, boschhut (hut der
Wicrangle, (oeïk'- ren -ghgl). s. steenvalk (vogel), m.
Noordamerikaansche Indianen), v.
Widdle-waddle, (oeïd'-l-oeod'l), bijw. waggelend, Blen derend.
Wild, (oeiijld), bn., * -LY, bijw. 1. wild; 2. onbeschaafd,.
Widdy, (oeïd' -i), zie wITHY.
ruw, teugelloos; 3. woest, onbewoond; 4. wanordelijk,
Wide, (oeii j d), bn., *- LY, bijw. 1. breed; three feet - by
nalatig, slordig; 5. onbezonnen, verkwistend, G. onverstansix feet lonq, drie voet breed bij zes voet lang; - awake,
dig, dol, 7. dweepzuchtig, ingebeeld; 8. onbestendig, wuft,
veranderlijk, eigenzinnig, wankelmoedig, zonderling; J..
vol ontwaakt, geheel wakker; sluw; op zijne hoede; you
are - awake, I see, men kan u niets op de mouw spelvreeselijk, ijselijk, wreed; 10. onstuimig; 11. wild, ongeden, zie ik; to open one's eyes -, zijne oogen wijd openhoorzaam; 12. duivelsch; 13. onsamenhangend. *-BASIL,
zetten, (ook fig.); a door - apart, een wij dopen staande
s. (plant.) kattekruid, o. wilde polei, v. *-BEAST, s. 1.
deur; to open -, geheel openzetten; -ly travelled, veel
wild dier; 2. (fig.) ondier. monster, o. -FIGHT, s. dierengevecht, o. *-BEE, s. wilde bij, v. 5 -BOAR, S. wild zwijn,
_, ver gereisd hebbend; 2. wijd, uitgestrekt; a - circle,

WIL

WIL.

903

0. * -BORE, S. (kh.) onbereide stamijn (van Yorkshire), v.
a -BRIAR, s. wilde rozelaar, egelantier, m. *-BORN, bn.
wild geboren. * --BROAD GARLIC, S. (plant.) zichtmaarkruid, o. * -BUGI,o, s. (plant.) wilde ossetong, v.
*- CAI1PION, S. koekoeksbloem, v. *-CARROT, S. wilde
peon, v. - wortel, m. * -CAT, S. wilde kat, V. * -CFIERRY,
S. (plant.) Virginische -, wilde kers (ook boom), v. *-ci-

allen tijde naar keus kunnen worden vernietigd; - of
a summons, gedeelte van een bevelschrift waarin het
bevel is uitgedrukt en dat begint met de woorden : our
will is (het is onze wil); 3. macht, v. vermogen; 4.
besluit; 5. testament, o. uiterste -, laatste wil, 'm. *-Y^-

C. (plant.) wilde kervel, scheerling, v. *-crcxoRY,
S. (plant.) wilde suikerij, v. * -CUCUMBER, S . wilde komkommer, m.
cuMIN, S. (plant.) bastaardkomijn, v.
* -DILL, S. (plant.)berenvenkel, v. *-DOVE, s. wilde
duif, v. *-DUCK, s. wilde eend, v. *-EYEV, be. met
verwilderde oogen . * -FIG=TREE, s. wilde vijgeboom, m.
-FIRE, S. 1. (mil.) Grieksch vuur, o.; 2. (gen.) roode loop,
m. * -FI ,Ax, s. (plant.) vlaskruid, o. 0 -FOWL, s. wild
gevogelte, o . * -GARLIC, S. wilde knoflook, o. *-GEROIANDER, S. wild manderkruid , o. *-GOAi , S. steenbok, m.
-eoosE, S. 1. wilde gans; 2. gans van Canada, v.
-CHASE, s. 1. jacht op wilde ganzen; 2. (fig.) nuttelooze vervolging, - p oging, V. * _GRAPE, S. (plant .)
St. Jakobskruid, o. -HAW TREE, *-SERVICE, s. wilde
sorbeboom, m. *-IIONEY, S. wilde honig, M. *-IioPS,

kozen -, eigen godsdienst, m.
Will, (oeïl), bw. 1. eischee, gebiedend willen; it was
siiitply because Mr. I1. -ed it, het was alleenlijk omdat
de heer 11. het bepaald wilde; 2. bevelen, gebieden; 3.

CELY,

(recht .) mondeling legaat, O. * -ON-THE-WISP, S.
dwaallicht, St.-Elrnus -vuur, o. *_W ORSIiIP, s. zelf ge-

ROLE, S.

vermaken(bij testament),legateeren.*-,ow.en bw.(onr.vt.
would, geen vdw.) 1. willen, begeeren, wenschen; - you
write' wilt gij schrijven ? 1 can and - do it, ik kan en
wil hot (doen) ; slee 'won't (would not) have hire, zij wilde
hem niet hebben; I - have you to it, - ik wil dat gij
liet doet; - you have it .' wilt gij liet hebben ? vergunt
gij het ? he -liars it that, hij begeert, dat; be it what it
-, laat het zijn wat hot wil; what - you have on 't?
wat wilt gij dat men er aan doe ? do what we -, wat

wij ook doen; cost what it -, liet koste wat liet wil;
- he, reil he, hij wille of niet; nolens volens; I -! ja!
(b ij liet trouwen).
s. wilde wijngaardplant, V. ° -IIOI.tsE-RADISH,
S. wilde ramenas, v. ° -LA\D, S. 1. heide, woestijn, Will, (ooïl), hulpw. 1. (alleen in den took. voorw. tijd),
v.; 2. onbebouwd land, o. *-LEAD, S. (delfst.) blonde,
zal, zult, zullen; 2. (would), zou, zoudt, zouden; you loodmijn,v. ° -LIQUORICE, S. (plant.) zoete brem, v.
believe me, - you snot? gij zult mij gelooven, niet
* -MARE, S. wilde merrie, v.; to ride the -, paardje
waar? If I can mend thesis, I-, als ik lien kan verberijden (kinderspel); to shoe the -, liet wild paard
teren, zal ik liet (doen) ; I never forced her inclinations,
beslaan (volksspel). *-MASTER-WORT, s. (plant.) wilde
nor - I now, nooit deed ik harer neiging geweld aan,
angelika, v. 0 -oiARJORAM, s. wilde orego, V. katteook thans zal ik het niet (doen); if any thing can pro.
staart,m. °-seiNT, s. (plant.) watermunt, v. *-OATS,
cure you comfort, I isni sure that -, als iets u tot troost
kan strekken, dan ben ik zeker dat dit het vermag.
S. mv. (plant.) wilde haver, v.; to sow one's - (fig.) het

* -NEP,

jeugdige vuur laten uitrazen. °-OLIVE(-TREE), s. wilde Willed, (oeïld), dw. bn. gewild enz.; zie WILL, bw. °-,
olijfboom, m. *-PARSNEP, S. (plant.) suikerwortel, In,
bn. ill --, kwaadwillig, kwalijkgezind.
* -PINE, s. wilde pijnboom, m. *-I)I\NTAIN, S. (plant.) Willer, (oeïl'-ur), m. v. die wil; gebieder, - ster, eischor,

breedbladerige weegbree, v. *-PIuai. s. slee, wilde pruim,
v. *-QUINCE, S. (plant.) dwergmispel, m. *-UADISri, S.
(plant.) 1. maagdepalm, nl.; 2. wilde radijs, - knol, v.
m. *-ROAD, s. (zeev.) opene reele, V. '*-ROCKET, S.
(plant.) rattekruid, o. *-ROSE, s. (plant.) egelantier, m.
- ROSMARY , S.lant.
( plant.) rozemarij n, v. - Ru ., s. ((plant.)
lant.
roomsehe kamille, v. *-so\v, s. zeug (wijfje van oen li
wild zwijn), v. °-STOCK, s. wilde -, onge me boom, m.
- TANSY, s. (plant.) ganzekruid, o. °-TE,ezer,, s.wilde i
kaardedistel, V. *-TIiYME, s (plant.) wilde polei, v. l
TREE , s. ongeënte boom, m. °-TCRNTP, s. (plant.)
raap, v. *-wEATriER, s.(zoev.)sleeht woder,o.*- WILLIAMS,
S. koekoeksbloem, v. *-\ OAD, s. saffraanwortel, m.
kurkuma, V. 0 -YOUTFi, s. wildzang, spring-in-'t-veld.
Wild, (oe jld), s. wildernis, V.woest oord, o. -^R,
( -ur), bw. verwilderen, op een dwaalspoor brengen.
-, ow. dwalen ; zie BEWILDER. -ERE n, (' lord) dw. bn.
verwilderd. *-ERING, dw. bn. verwilderend enz. *-NESS,
s.1. wildernis, v.; 2. eenzaam oord, o.; 3. Engelsehe
tuin, m. park, o.; 4. (fig.) wildheid, verwildering, v.
Wilding, (oeiijld'-ing), s. haagappel, m. - ben. wild,
in het wild groeiend. °-sxooTS, s. mv. waterplanten, V.
mv . * -TREE, S. wilde (appel)boom, m.
Wildness, (oeajld' -nes), 1. wildheid; 2. woestheid (van
den grond enz.); 3. onregelmatigheid, wanorde, wildheid;
4. buitensporigheid, uitspatting ; 5. verstrooidheid ; 6.
zinneloosheid, ijlhoofdigheid, v.
Wilds, (oe)ijlds), s. env. wildernissen, onbewoonde streken,
v. mv.; sandg -, zandwoestijnen.
Wile, (oe)ijl), list, v. trek, in. bedrog, o. f-, law. (w.g.) i

bedriegen, foppen, misleiden ; to - away, verdrijven
(den tijd).
Wilhelmina, (oeïl- hel - mi'-ne), V. Wilhelmina (vn.).
Wilily, (oei j'- li-li), bijw. bedrieglijk enz.; zie wii,Y.
Wiliness, ('-roes) , s . bedrieglijkheid , list, fopperij, V.
bedrog, o.
Wilk, (oeïlk), zie WIIELK.
Will, (oeïl), m . (vork . William) , Willem (m.n.).
Will, (ueïl), s. 1. wil, m.; free -, vrije wil (ook godg.); of
one's own -, vrijwillig; to have a - of one's owe, een
eigen wil hebben; good -, welwillendheid; zie GOODWILL;
at his -, naar zijne begeerte; at -, naar begeeren; where
there is a -, there is a war, (spr .) die wil kan; willen is
kunnen; 2. wensch, m. verlangen, o.; what's your -.? wat ;
wilt gij ? wat begeert gij ? to have one's -, hebben -, verkrijgen wat men begeert. zijnen zin krijgen; at-, naar '
wensch; estates at -, (recht.) verpachtingen welke ten I

eischeres, m. v.
Willful, (oeïl'-foel), bn., *-LY, bijw. 1. eigenzinnig, hals.
starrig, koppig; - waste nukes woeful scout, (fig.) ver kwisting is de moeder van het gebrek; 2. onlijdzaam,
wederspannig ; 3. opzettelijk, balddadig, kwaadwillig;
- ^Y u cler, (refit..) moord me t voorbedachten rade; -fire,
moedwillige brandstichting. °-NESS, s. gene. 1. eigenzinnigheid, koppigheid; 2. wederspannigheid, 3. kwaad willigheid, opzettelijkheid, v.
William, (oeïl'-jam), m. Willem (ni. n.); - Rufus, (Eng.
gesch.) Willens de Roodharige.
Willing, (oeïl'-ing), dw. bn. willend enz. °-, bn. 1.
gewillig, bereidvaardig, bereidwillig; 2. gereed, bereid;
ever -, steeds bereid; I aan - to believe, gaarne wil ik
gelooven; 3. begecrig , naijverig; - or not, - or unwilling,
goed- of kwaadschiks; 4. gedienstig; 5. vrijwil l ig.,
-LY, bijw. gaarne, volgaarne. °-- nss, s. 1. gewillig held, bereidwilligheid, v.; 2. goede wil, nl.; 3. geneigd huid, v.; 4. ijver, nl.; „. gedienstigheid, voorkomendheid;
t. ongedwongenheid; 7 . toestemming, v.
1lillless, (oeïl' -les), bn. zonder wil, moedeloos.
\Nrilloek, (oeïl' -lok), s. (soort) watervogel, In.
Willow, (oeïl'-o), s. 1. wilg, wilgebooinn, m.; u'eepiug -,
1;abyloniau -, treurwilg; purple -, bloedboom; sweet
-, bastaardmirte, v.; spiked -, wilde wijngaard; 2.
korf. nl. mandewerk, o.; 3. duivel, weerwolf, in.; 4.
to wear the -, door den minnaar (do minnares) verlaten
zijn .C -BITER , s. bl^cuw koppige mees, v. *-GALL, S.
°-GARLAND, s. wilgenkrans, m.
wilgeuitwas, o.
0 -IIERB, S. weegbree, v.; French -, wiigroos. C-HAT,

s. hoed van gevlochten wilgenrijs, M. 5 -LARK, s. pim-

polmees, v. C-LEAVen OAK-'iltEE, s. wilgeik (boom), m.
*-OIIRTIE, S. wilgenmirt, v. 5 -SSIGEITIINGALE, S. orto.
laan (vogel), M. 5 -PEUT, S. wilgonboschje, o. *--SHAvIN(ss, s. mv . wilgenspanen(voor hoeden) ,V.1nV. ° -SHEETS,
s. mv.

bereide wilgenbast (voor hoeden),

m.

* --TREE, S.

wilgeboom, m. °-T -UFFo.D, bn. niet wilgen bezet, - begroeid. * -WARBLER,' * --WREN, S. (soort) sijsje o . * -waED,

s. vlookruid, o. *-svoRT, s. weeg bree, v.
Willowed, (oeïl'-ood), be. met wilgen bezet, vol wilgen.
5 ...ISIH,
('-o-isj), bu. wilgachtig *...Y, ('-o -i), bn. vol

wilgen.
Willsome, (oeïl'-sum), bn. koppig, eigenzinnig.
Willy, (oeïl' -i), m. 1. (vork. William), Wimpje (m. n.); 2.
weerwolf, booze geest, m.
\Vilsa, (oeïl'-se), v. Wilsa (v. n.).

Wilt, (oeïlt), (tog. t. 2e p. enk. van will), thou -, gij
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wilt. *-, ow. verwelken, geel worden. *-, bw. 1. doen
verwelken, - verdorren; 2. (fig.) ontzenuwen. *- ED, ('-id),
dw. bn. verwelkt, verdord; ontzenuwd. * - ING, dw.
bn. verwelkend enz.; Zie WILT, ow. en bw.
Wiltshire, (oeïlt'-sjir), s. Wiltshire (Eng. graafschap), o.
Wily, (oej' -li), bn. listig, sluw.
Wimble, (oeïm' -bul), s. boor, spijkerboor, v.; centre bit
-, drilboor. *-, bn. vlug, vlijtig. *-, bw.. boren, drillen.
Wimbrel, (oeïm'- bril), zie WHIMBREL.
Wimote, (oeïm'-oot), s. populierboom, m.
Wimple, (oeïm' -pl), s. sluier, m. *-, bw. omsluieren,

bewimpelen.

Win, (oeïn), bw. (onr. vt. en vdw. won), 1. winnen; 2.
behalen, verkrijgen; to - a victory, a price, een overwinning -, een prijs behalen; he tried to - a word, hij
beproefde een enkel woord te verkrijgen; it won him
bitter wages, hij verwierf een bitter loon er voor; 3.
veroveren; 4. to - over, (fig.) overhalen, verleiden,
belezen (tot); 5. ontginnen (eene mijnader enz.); 6.
to -back again, terugwinnen, zich verhalen op. *-,
ow. - of, 1. winnen (van); 2. zegevieren (over); 3. over, upon, veroveren; to - upon the heart, het hart
veroveren; 4. vooruitkomen, terrein winnen.
Win, (oeïn), m. (vork.) Winefried (m. n.).
Wince, (oeïns), ow. 1. terugdeinzen, wijken; 2. achteruitslaan (van paarden); 3. sidderen, rillen. *- D, (ocïnst), dw.
teruggedeinsd; achteruitgeslagen; gesidderd. *- R, ('-or),
in. V. die terugdeinst, weifelaar, -ster, m. v. -, s. paard
dat achteruitslaat, o.
Winch, (oeïntsj), S. 1. (werkt.) spil, rol, v.; 2. crab -,
(zeev.) lier, braadspil; spun yarn -, wuit; 3. hand -,
portative -, haspel, garenwinder; - of a horse, (het) achteruitslaan van een paard. * -HANDLE, s. (zeev.) handel
van de lier, m.
Winch, (oeïntsj), ow. zie WINCE.
Winchester, (oeïn'-tjest-ur), s. Winchester (Eng.), o.
C -BUSHEL, s. Winchester- schepel (oudste standaard
Engeland = 2150 kub. centimeter), o.-inhoudsmatv
Winching, (oeën'-tsjing), WINCING, (oeïn'-sing), dw. bn.
terugdeinzend enz. *-, S. (het) terugdeinzen enz.
Wineopipe, (oeïn'-ko-pajp), s. (plant.) guichheil, v.
Wind, (oeïnd), s. 1. wind, m.; the - blows, de wind waait,
- blaast; the -- is high, het waait hard; high -, harde
wind; fout -, tegenwind; fair -, fore -, gunstige
wind; - ahead, wind ,van voren; half -, halve wind,
ruimschoots; leading -, ruime -, achterlijke wind; slack
-, flauwe wind; gust of -, bui, rukwind; squall of -,
hevige windbui; - abaft, ruime wind; - abaft the beam,
wind achterlijker dan dwars; - athwart, dwarse wind;
bafling -, ongestadige wind; breath of -, zuchtje; brisk
-, frissche koelte; cardinal -, heerschende wind; the
four cardinal -s, de vier hoofdwindstreken; close to the
-, scherp bij den wind; eddy -, warrelwind;hauling the -,
bij den wind komen; head -, wind van voren; large -,
wind van achteren; moderate -, handzame wind; - on
the beam, halverwind; periodical -s, trade -s, moessons,
passaatwinden; quarterly -side, prevailing -, heerschende
wind; - in pufe, ongelijke wind; - up and down, wind
op en neer, geen wind; - up and off, wind in en uit;
scant -, schrale wind; settled -, staande wind; sharp -,
bij- den-windskoelte; slack -, flauwe wind; to the -, te
loevert; upon a -, on a -, bij den wind; to clew the -,
den wind knijpen; to haul the -, oploeven; to hug the -,
scherp bij den wind zeilen; to have the - in one's teeth,
het in den wind hebben; to stem the -, met den wind
op den kop komen; touch the -! loef op! to hang in
the -, niet tegen den wind op kunnen; it is an ill that blows nobody good, (spr.) geen ongeluk zoo groot dat
niet zijne goede zijde heeft; to get -, to take -, uitlokken,
ruchtbaar worden; to get - of, , de lucht krijgen van; to
go down the -, in verval geraken; to have the - of, in
zijne macht hebben; there's something in the -, er schuilt
iets, er is iets gaande; sits the - in that quarter?
waait de wind uit dien hoek? what is in the - now?
wat is er nu weêr gaande? to raise the -, naar hulpmid
uitzien; God tempers the - to the shorn lamb,-deln
(spr.) God zendt de kou naar de kleêren; he that sows the
- will reap the whirlwind, die den wind zaait zal den storm
oogsten; - and weather serving, weer en wind dienende (op
cognossementen enz.); to carry the -, het hoofd stijf overeind houden; 2. adem, m. zucht, ademhaling, v.; shortness
of -, kortadsmigheid, v.; to fetch one's -, adem scheppen;

WIN.
to be in good -, een sterken adem hebben; 3. wind (uit het
lichaam), boer, m. oprisping, v.; 4. rook ; 5. (fig.) wind, m.
opgeblazenheid, ingebeeldheid, v.; 6. (jag.) reuk, m.; 7.
(veearts.) buikzwelling, opgezetheid, v. *- BEAM, S.
(bk.) bind-, hoofdbalk, m. *- BERRY, S. (plant.) blauwe bezie, v. *- BORE, g. zuig -, windbuis, v. *- BOUND,
bn. door tegenwind belet, - opgehouden. *-BROKEN,
S. (veearts.) kortademig, dampig (van paarden).
*--cIHANGING, bn. (Shak.) veranderlijk als do wind.
*-CHANNEL, S. (muz.) wind-, blaasbuis, v. *- CnEST,
windbuis (van een orgel), v. *_COLD, s. (gen.) windkoliek, v. * - DIAL, S. anemoscoop (werktuig dat de verandering van den wind aanwijst), m. 0 - I)ROPSY, s. (gen.)
windblaas, winderigheid, v. *- EGG, s. windei, ledig ei,
0. * -' s EYE, S. (zeev.) windveêr, - richting, v. * - FALL,
s. 1. afgewaaid ooft; 2. (fig.) onvoorzien geluk, toevalletje. o. » -FALLEN, bn. af-, ingewaaid; - trees, afgewaaid hout. *-FLOWER, S. (plant.) 1. anemoon (bloem),
v.; 2. gentiaan, 0. * -FURNACE, s. windoven (door blaas
onderhouden), M. * -GAGE, * -GAUGE, S.-balgenz.
(werkt.) windmeter, anemometer, m. *- GALL, S. (vee
voetgal, v. *- GATE, s. (mijnw.) windbuis, v.-arts.)
- koker, in. 5 -GUARD, s. (bk.) schoorsteenkap, v. *- GUN,
s. windroer, o. -buks, v. * -HETCII, S. (mijnw.) uitgetrokken mijn, mijnschacht, v. *- HOVER, * -RANNER, * -SUCKER, s. torenvalk, m. * -INSTRUIIENT, s. (muz.) blaas
0. * -LINE, S. (ZeeV.) windstreek, V. * -MILL,-instrume,
windmolen, m.; -s, (fig.) luchtkasteelen. * _ STILL HILL,
S. windmolenheuvel, m. *- MONTH, S. Slachtmaand,
November; Ventóse (zesde maand van den Fr. republikein schen kalender, 19 Februari -21 Maart), v. *- PALM,
s. (plant.) suikerpalm, m. 5 -PIPE, s. (ontl.) luchtpijp,
V. *-P1JMP, s. (landb.) wind-, draineerpomp, v. *- ROOD,
*-RODE, bn. (zeev.) gestrekt -, met den kop op den
wind voor anker liggend. *-Row, s. 1. (landb.) zwade ;
2. drogende rij turven, v.; 3. groene rand van een
akker, m. vlotgras, o. 5 -SAIL, s. (zeev.) koelzeil, o.
* -SEED, s. (plant.) berenoor, o. 5 - sxocw, s. 1. windruk, in.; 2. afgewaaid hout, o. *- svIFT, bn. snel als
de wind. *-TAUGHT, bn. (zeev.) voor anker -, hellend
tusschen wind en stroom. *_TIGHT, bn. 1. tegen de
lucht beschut ; 2. windvast. *-TRUNK, S. (muz.) doedel
* -THRUSH, S. (soort) lijster, v. windhoek, m.-zak,m.
*-wAY, s. (mijnw.) luchtbuis, v. 5 -woRN, bn. door den
wind geknakt, - gesleten.
Wind, (oeïnd), bw. (onr. vt en vdw. wound), 1. luchten
aan den wind zetten ; 2. (jag.) ruiken. *-, (oeajnd), bw.
3. blazen (op den horen enz.); to - a call, (zeev.) een stoot
op de fluit geven, fluiten; 4. oprollen, winden (lint, garen
enz.); I can - him round my finger, (fig.) ik kan hem
wel om mijnen vinger winden; 5. omwikkelen, omstrengelen ; f;. - into, insteken, doen inglijden; 7. - into, doen
vallen in, inbrengen; 8. veranderen, wijzigen; 9. volgen,
zich richten naar (van kronkelwegen); 10. afwikkelen,
afwinden, afhaspelen; 11. (zeev.) draaien; omwinden;
to - a boat, den kop eener sloep draaien; 12. buiten
adem brengen ; 13. laten uitsnaiven (een paard); 14. (met
bijwoorden), to - off, afhaspelen; - out, uithalen, ontwikkelen; - up, oprollen, opwikkelen; opwinden (een
horloge enz.); geschikt maken, voorbereiden, schikken;
regelen; opmaken, afsluiten (eene rekening); eindigen,
volbrengen; (kh.) vereffenen; opvoeren; (fig.) opwinden
(tot geestvervoering).
Wind, (oeajnd), ow. (onr. vt. en vdw. wound), 1. oprollen;
2. opkrullen; 3. slingeren, zich wenden, kronkelen; 4.
omloopen ; 5. zich wentelen; 6. voorliggen; how - s she?
hoe ligt het (schip) voor ? 7. - along, inslaan, volgen
(een weg); 8. - down, kronkelend dalen ; 9. - out of,
zich een weg banen uit ; 10. - up, (fig.) zich getroosten,
zich gewennen (aan). * - AGE, (oeïnd'-idsj), s. gmv. I.
speelruimte (van een kanon, van masten enz.), v. *- ED,
(oeïnd'-id), bn. van adem voorzien; long -, langademig;
(fig.) van langen adem, langwijlig; short -, kortademig;
asthmatisch. *- ER, ('-ur), m. v. winder, oproller, opwinder, -ster, m. v. -, s. 1. haspel, garenwinder, m.; 2.
slingerplant, 3. wenteltrap; 4. levenslange deportatie, v.
*-MEw, s. lachmeeuw (vogel), v.
Winder, (oeïn' -dur), bw. (oudt.)" wannen (koren).
Windiness, (oeïnd'-ines), s. onstuimigheid, v. (het) windige; 2. opgeblazenheid (door winden); 3. gezwollenheid.;
4. (fig.) winderigheid, ingebeeldheid, grootspraak, v.
Winding, (oehjnd'-ing), dw. bn., *-LY, bijes. windend,

WIN.
,enz. -, bn. 1. kronkelend, bochtig; 2. (bk.) gedraaid, niet
haaksch. *-, S. 1. (het) winden enz.; zie WIND, bw. en
ow.; 2. kronkeling, v. omweg, m.; 3. bocht, v.; to take out
the -s, (smed.) vlakhameron, den wolf uithameren; 4.
- of, afhaspeling; 5. (zeev.) stoot (op de fluit), m.; 6.
stembuiging, v.; 7. (het) blazen (op den horen enz.).
*-BUTT, S. (zeev.) boeghout, 0. * -CLAMP, S. (zeev.)
kabel-rol, v. -cylinder, m. *- CURVE, S. (meetk.) spiraalgolvende lijn, V. * -ENGINE, *-MACHINE, S. 1. windas;
2. (mijnw.) handwerktuig met emmers, o. * - HORN, s.
jachthoren, M. *.PATH, S. kronkelpad, 0. *-SHEET, S.
doodshemd, 0. * -STAIRS, S. mv., * - STAIR-CASE, 1. S. (bk.)
wenteltrap ; 2. (soort) schelp, v. * -TACKLE, S. 1. geschutgijn, v.; 2. (zeev.) takel, m. zijgijn, v. -PENDANT,
S. hanger eener zijgijn, m.
Windlass, (oeïná' -los), *..L Ac, ('-lees), s. (zeev.) 1. windas; 2. braadspil, o. rol, v.; hand -, handspil; Spanish -,
Spaansche spil; 3. kraan, v.; 4. garenhaspel, -winder, m.
*-BAR, S. (zeev.) koning, stander, m. * - PAWL, S. (zeev.)
paal, m.
Windlass, (oeïnd'-les), bw. (w. g.) omzichtig te werk
gaan.
Windlay, (oeïnd'-lee); s. bocht, kromming, v.
Windle, (ooïndl), S. haspel, m.
Windless, (oeïnd'-les), bn. 1. zonder wind; 2. ademloos.
Window, (oeïn'-do), s. 1. venster, o.; bay-, bow-, boog
dormer-, luchtgat; oriel--, spitsboog-, ogief--venstr;
venster; sash-, schuifraam; shut the -, sluit liet venster;
to throw)tlae louse out of-, (spr.) als vroolijk Fransje
leven, alles opmaken; she was looking out of the -, zij
keek uit liet venster; to get out at the -, uit het venster
springen; 2. vensterraam, o.; 3. vensterruit, v. -glas, o.;
,4. kerkglazen, o. mv.; 5. opening, v. dag, m. licht, o.;
6. winkelkast; 7. venstertralie, v. horretje, o.; 8. (fig.)
gordijn,v. o. sluier, v. * -BENCII, * -SEAT, s.vensterbank,v.
*-BLIND, S. blinde, v. luik, o. zonneblinde, jaloezie, v.
* _GILL, 5 --SILL, S. vensterkozijn, 0. * -CURTAIN, S.
venstergordijn, v.0. * -FRAME, s. vensterraam, 0. * -GLASS,
* -PANE, S. vensterglas, o. ,-ruit, v. * - HANGINGS, S. mV.
vensterbehangsel, 0. * -LEDGE, S, vensterpost, m. *- MAN,
S. (gem.) kantoorklerk, m. * -PEEPER, W. (oudt.) ontvanger der deuren- en vensterbelasting, m. *- POT, S.
bloempot aan een venster, in. *- SASH, s. vensterraam,
0. * -SHUTTERS, S. mv. vensterluiken, 0. mV. * -TAX, S.
vensterbelasting, V.
Window, (oeïn'-do), bw. vensteren, met vensters voorzien. 5 -En, (- dood), dw. bn. gevensterd. *-v, ('-do -i),
bn. 1. als een venster, vensterachtig; 2. gekruist. 5 -LESS,
bn. zonder vensters, vensterloos.
Windsor, (oeïn' -sur), s. (aardr.) Windsor (Engeland), o.
5 -soAP, S. Windsor-zeep, V.
Windster, (oeajnd'-stur),m. v. (zijde) haspelaar, -ster, m.v.
Windward, (oeïnd'-oeiird), be. en bijw. (zeev.) te loevert,
windwaarts, naar den wind; - tide, stroom tegen
den wind in; the - Islands, de loefwaarts liggende
eilanden. *-, s. gmv. wind-, loefzijde, v.; to keep to -, te
loevert blijven; to work to -, opwerken; to get the - of,
de loef krijgen -, winnen; (ook fig.) de loef afwinnen;
to ply to -, den wind knijpen.
1A7indy, 4oeiijnd' -i), bn. 1. winderig, stormachtig; it is
- weather, liet is winderig wedera it is getting -, het
wordt winderig, de wind steekt op'; 2. (gen.) vol winden,
met winden behept; - rupture, (lieelk.) windbreuk; 3.
(fig.) winderig, opgeblazen, ijdel; 4. tot do lucht behoorend, lucht....
Wine, (oeiijn). s. 1. wijn, m.; French -, Fransche (Bordeaux) wij n; Rhenish-, Rij nwij n;Champaign-, Champagn e
(wijn); gooseberry -, bessenwijn; spirits of-, wijngeest;
sparkling -, fonkelende -, mousseerende wijn; home-made
-, sweet -, zoete -, likeurwijn; strong-bodied -, lijvige
wijn; 2. dronkenschap, v. drank, m. 5 -s, (mv.) wijn
*- BIBBER, m. wijnzuiper, dronkaard, m.-glazen.
*- BOTTLE, S. wijnflesch, v. 5 -BROKER, m. makelaar
in wijnen, in. 5 -CASK, S. wijnvat, 0. -CELLAR, S.
wijnkelder, m. *- cocK, S. kraan (in een wijnvat), v.
-CONNER, m. 1. kommies -, visiteur der wijnen; 2.
wijnproever, m. *- COOLER, S. koelvat (voor wijnen), o.
-cooPER, m. wijnkuiper, -makelaar, m. *- CUP, s. wijnbeker, m. *- DECANTEII, S. wijnkaraf, v. *- EAGER, s.
zie VINEGAR. tm -FLY, s. wijnvlieg (in ledige vaten), v.
5 - FUNNEL, S. wijntrechter, m. *- GLASS,. S. wijnglas, o.
'-GROWER, in. wijngaardenier, -bouwer, ni. 5 -GROWING,
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bn. wijnbouwend. *_LEES,S.mv. wijndroesem, m. -moer, v.
* -LICENCE, s. verlof om wijn te tappen, o. *- MAKING,
5 -MANUFACTURE, S. wijnbereiding, v. * -MEASURE, S.
wijnmaat, v. 5 --MERCHANT, m. wijnkooper, - handelaar, m.
* -MULLER, S. wijnwarmer, (werkt.), M. 5 -OFFERING,
s. gmv. wijn-, drankoffer,o. * -PARTY, s. wijn., drinkgelag,
0. * -PITCHER, S. wijnkan, v. - emmer, m. *- PORTER, m.
1. wijndrager; 2. wijnkuiper, m. * -PREss, s. wijnpers, v.
*- SELLER, m. wijnhandelaar, m. *-sxop, s. wijnhuis,
proeflokaal, o. slijterij, v. *= sKIN, s. lederen wijnzak,m.
*-soP, s. druivenconfituur, v. *- STONE, S. wijnsteen, m.
5 -STRAINER,5. wijnzeef, V. * -TASTER, m.wijnproever,(ook
werkt.), m. it -TRADE, s. gmv. wijnhandel, m. *_ VAULTS,
mv. 1. wijnkelders, m. mv.; 2.wijnslijterijen,eaveaux(te
Parijs), v. m. mv. * -VINEGAR, S. wijnazijn, m. * - WAITER, S. presenteerblad (voor wijn en likeuren), o.
Winefrid, (oeïn'-i-frid), v. Winfrida (v. n.).
Wineless, oeajn'-les), bn. zonder wijn, wijnloos.
Wing, (oeïng), s. 1. vleugel, vlerk, m. wiek, v.; to clip
the -s, de vleugels korten, kortwieken (ook fig.); 2.
vlucht, v. (het) vliegen; to take -, zijne vlucht nemen,op-,
wegvliegen; to be on (upon) the -, vliegen, gevlogen
zijn; to make - to, vliegen naar; (fig.) zich reppen
naar; to continue on the -, door-, verder vliegen; 3.
zijmuur, vleugel (van een gebouw); 4. (mil.) left -,
right -, linker-, rechtervleugel; 5. (plant.) zijtak; 6. (zeev.)
gang, v.; -s of the bread-room, gangen naar de broodkamer;
- of the hold, lading tegen boord; 7. (ontl.) lippen (der
schaamdeelen), v. mv.; 8. arm (van een molen), m.; 9. (mil.)
wings (aan de epaulet), v. mv.; 10. (jag.) a -- of plovers,
een paar kievitten; 11. (fig.) vlucht, verheffing; 12. (fig.)
bescherming, v.; under the shadow of your -s, onder de
schaduw uwer vleugelen. *- CALLIPERS, s. mv. kromme
passer niet stelboog, vleugelpasser, M. 5 -CASE, * -SHELL,
S. vleugeldek (van insecten), 0. 5 -CLEFT, bn. (plant.) gevederd, gespleten. *-cOMPASSES,s. mv. vleugel-, stelpasser,
m. 5 -COVE1ING, bn. de vleugels bedekkend. *- COVERTS,
S. mv. vleugel -, dekvederen, v. illy. *-FOOTED, bw. 1.
vleugelvoetig (van vleermuizen); 2. (fig.) snelvoetig,
vogelvlug. *-xAIR, s. okselhaar, 0. *- PEA, S. ( plant.)
(soort) erwt, V. *-ROOM, s. zijkamer, v. *-sAIL, S.
(zeev.) - of a ketch, gaffelzeil cener kits (zek. vaartuig),
0. *-SHEATH, s. scheede, v. *-STOPPERS, S. mv. (zeev.)
halzen van het kabelgat, m. mv. *-STROKE, s. vleugelslag, m. *-SWIFT, bn. vogelvlug. *-- TRANSOM, S. ( zeev.)
hekbalk, m. ---KNEES, s. mv. ( zeev.) hekknieën, v. mv.
*-WALE, S. (stoomw.) buitenraderbalk, m.
Wing, (oeïng), bw. 1. bevleugelen (ook fig.); 2. overdragen, - brengen op vleugels; 3. door-, overvliegen; 4. vliegend volbrengen; to — oite's f iglmt to, heenvliegen naar;
5. aan de vleugels -, (fig.) aan den arm -, aan de schouders
verwonden, - kwetsen; 6. - away, verreizen (don tijd enz.);
7. voorsnijden, trancheeren (gevogelte). *-, ow. vliegen.
* -ED, dw. bn. bevleugeld enz. -, ba. 1. gevleugeld;
the - creation, het vogelenheir; - callipers, vleugelpasser; -mullet, vliegende visch; short -, met korte vleugels;
poets are - animals, dichters zijn gevleugelde dieren; the
- thought, (fig.) de gevleugelde -, pijlsnelle gedachte;
2. (bk.) van zijvleugels voorzien; 3. wemelend Evan vogels
on insecten) ; 4. vluchtig, voorbijgaand ; 5. (wap.) met
vleugels van een andere kleur dan die van het lichaam.
Wingers, (oeïn'-ghurs), mv. (zeev.) kleine vaatjes die in
de kimmen gestuurd worden, o. mv.
Wingless, (oeïng'-les), bit. vleugelloos, zonder vleugels,
ongevleugeld. *...LET, ('-lit), s. vleugeltje, vlerkje, o.
Wingy, (oeïng' -i), bn. 1. gevleugeld; (fig.) snel, vlug; 2.
vleugelvormig.
Winifred, (oeïn'- i-fred), s. Winfried (m. n.).
Wink, (oeïnk), s. 1. (oog)wenk, m.; not to sleep a -, not to
get - of sleep, geen oog sluiten, - luiken, den ganschen
nacht niet slapen; a nod is as good as a - to a blind horse,
(spr.) wien de schoen past die trekke hem aan; togivea at, een wenk geven aan; to tip a person the -, iem. toeknikken; 2. oogopslag; 3. blik, lonk, m.; a knowing -,
een blik van verstandhouding; 4. punt, o. jota, v.
Wink, (oeïnk), ow. 1. wenken; 2. de oogen toeknijpen; 3.
flikkeren (van eene vlam enz.); 4. - at, (fig.) de oogen
sluiten (voor), door de vingers zien; 5. blikken, knippen
(met de oogen); 6. schemeren, blikkeren. *-En, ('-id),
dw. gewenkt enz.; Zie WINK, OW. * -ER, ('-ur), m. v. 1.
die met de oogen wenkt; pinker, -ster; 2. lonker, ster,
m. v. -, s. (rijsch.) oogleder (der paarden), o. *-ING,

906 WIN. - WIR
dw. bn., * -LY, bijw. wenkend enz. -; s. 1. (het) wenken

enz.; zie WINK; 2. (fig.) verstandhouding, v . * -IIE^IBRANE,
S. (ontl.) knipvlies, o.
Winkle, (oeïnk'-1), zie WHELK.
Winner, (oeïn-ur), m. v. 1. winner, -ster; 2. overwinnaar,
-Hares, m. V. *...LAING, dw, bn. winnend. -, bn. 1. innemend, voorkomend; 2. boeiend; 3. zeker (van zijne zaak).
-, s. 1. (het) winnen enz.; zie WIN, bw.; 2. winst (in
het spel), v.; the -s, het nut, voordeel; 3. buit, m.; 4.
mijn-ontginning, v.; - headway, deel eener mijn dat
ontgonnen wordt; - post, eindpaal (bij wedrennen).
Winnow, (oeïn'-o), bes. 1. (landb.)wannen, ziften (koren);
2. wuiven, zwaaien (met een waaier enz.); 3. kleppen
(met do vleugels); 4. ziften, uitpluizen; 5. - front, scheiden, uitlezen. *-, ow. het koren van het kaf scheiden.
*_ E) , ('-ood), dw. bn. gezift enz.; zie WINNOW, bw. ow.
* _ ER , ('o ur), pa. v. 1. wanner, zifter, -ster; 2. uitpluizer,
uitpluisster, m.: V . * -NING, des. bn. wannend cur. -, s.
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gold -, iron -, koper -, zilver-, goud -, ijzerdraad; stair -,
traplooperroede; prime -, (mil.) ruimnaald; 2. valstrik,
voetangel, m.; 3. draadstaaf, v.; 4. oorhanger, m. 5 -BRUSH,
S. schuier van koperdraad, ijzerkwast, krabborstel, m.
* -CUTTING-NIPPERS, S. mv . knijp -, liptang, v.
Wire, (oebjr), bw.. met metaaldraad omwinden, - bevestigen;2. in strikken vangen;3.telegrapheeren.*-D, (oëajrd),
dw. bn. met metaaldraad omwonden; in strikken gevangen; getelegrapheerd.
Wiredraw, (oeájr' - drao), . bw. 1. draadtrekken; 2. (fig.)
op de lange baan schuiven; 3. - into, (fig.) verdraaien,
vervormen (tot); 4. uitzuigen, uitkleeden; 5. - into, aan
-ER, ('-ur), m. draadtrekker, m. *-ING, dw.-loken.*

bn. draadtrekkend enz. -, s. 1. (het) draadtrekken enz.;
zie WIREORAw; 2. draadtrekkerij; 3. (fig.) spitsvondigheid; 4. (fig.) gerektheid, langwij l_iglieid, v. - MACI5IN E,
s. trekbank, v. - MILE., s. draadmolen, m. - N, dw. bn.
tot draad getrokken enz.; zie WIREDRAW, bw.

1. (het) wannen enz.; zie wiNNow; 2. (kh.) ziftloog, o. Wirefender, (oebjr'-fen- dur), m. stulp van koperdraad,
- van ijzerdraad, v. *... GAGE . S. draad -, trekkersijzer, o.
*_BASKET, s. wankorf, m. (ook wap.) . 5 -MACHINE, s.
...GAUGE, S. (zeev.) draadkaliber, o. *...GAUZE, S. metaal
wan(koren)molen, m. * -SIEVE , S. wanzeef, v.

Winny, (oei n' -i), m. (vork.) Winfried (m. n.).
Winsome, (oeïn'-sum), bn., *-LY, bijw. innemend, ver

boeiend.

-leidjk;
Winter, (oeïn'-tur), s. 1. winter, m.; in the depth, of -,
in het hartje van den winter; a mild -, een zachte winter; a -'s tale, een sprookje van het hoekje van den
haard; a -'s evening, een winteravond; 2. onder-,

dwarsbalk, m. *-ACONIT, s. (plant.) kerstmisbloem, v.
* -APPLE, S. winterappel, m. 5 -BARLT:Y, S . winter-

garst, V. *-'S CINNAMON, S. (plant.) Magellaanseho
bast, m. - schors, v. *- BEATEN, bn. door don «winter -,
door do koude beschadigd; (fig.) uitgeput. *-BERRY, s.
(plant.) winterbezie, V. *-BL000r, s. (plant.) kleverige
mirtebezie, v. *-CHERRY, S. winterkers, v. *-CITRON,
S. wintercitroen (soort peer). ni. *-CRESS, *-R.AICFT, S.
(plant.) winter(water)kers, v. *-CRICKET, s. winterkrekel

(insect), m. 0 -CR0P, s. winterkoren, o. *-o'Ac.,LOw, S.
(landb.) winter- akker, m. -ING, s. (het) winterploegen.

tralie -,v. rooster van metaaldraad,m.-gas,o.*GRET

* ...GRUB, * ...WORST, S. korenworm, -wolf, m. 5 ...G[JIDES,
s. mv. (trap)roeden met ooggin, v. mv. *... HEEL,s . (veearts.)

voeteuvel, klauwzeer, o. klauwziekte, v. 5 ...LANTFIORN,S.
lantaren van metaaldraad, v. *... OIOULDá. S. mv. papier vormen, m. mv. * ...PLATE. S. trekijzer, o. * ...PLIFRS, S. m.V.

draad-, buigtang, v. 5 ...PULLEa., m. sluiper, intrigant, indringer, In. *...1 ULLING, s. inctringerij, knoeierij, intrige,v.
* ...RIBBON, S. lint van metaaldraad , o. * ...RIDDLE, * ...SIEVE,
S. draadzeef, v. *...ROPE, s. ijzerdraad, touwwerk, o.

* ...STRINGS S. draadsnaar, v. 5 ... TACKS, s. mv. draadstiften,
punaises, v. mv. *... TRAP, s. muizenval van ►draadwerk,
ni. *... TRELLIS, S. tralie van draadwerk, v. 5 ...WORK, S.
1. (metaal) draadwerk, o.; 2. draadtrekkerij, v.
Wiry, (oelijr' -i), bn. 1. van metaaldraad; 2. (fig.) stijf; 3.
stijf, tali (van vleesch enz.).
Wis, (eels), bw. (onr. vt. wist), 1. weten; I -, ik weet;
he -t zot; hij wist niet; .2. denken, moenen.
Wiselhard, (oeïs'-kurd), m. Wijsgard (m. n.).
Wisdom, (oefs'-dom), s. 1. wijsheid, wijsbegeerte; 2. matiging, ingotogenheid, v.; 3. doorzicht, o.; 4. behoedzaam
(Bijti.) wijsheid van Salomo, v. *-TOOTH, S. (ontl.)-heid;5.
wijsheidskies, v.
Wise, (oe jz), ho., 5 -LY, bijw. 1. wijs, verstandig; he will

* -GARDEN, S. wintertuin, in. * -GREEN, S. (plant.) wintergroen, o. * -GROUND , bw. overwinteren (bloemen).
55 -HOUSE, S. winterhuis, -verblijf, o. *-xILL, bw. doen
bevriezen. -, ow. vriezen. -FD, dw. bn. bevroren. -ING.
des. bn. bevriezend . C -LODGE, * -LODGMENT, s. (tuin.)
winterdekking, V. N -NIGHT, S. winternacht, m. 5 -PEAR,
never be the -r for it, hij zal er nimmer te wijzer om
s. winterpeer,v.* --QUAR TERS, s.mv. (mil.) winterkwartiezijn; a word to the - is enough, voor den verstandige is
ren, o. mv. 5 -EIG, bw. (landb.) in den winter omploegen.
een half woord genoeg; the-of theEast, (Bob.) de wijzen
* -SAVORY, S. (plant.) winter-boonenkruid, o. 5 -SEASON,
uit het Oosten; the seven - of Greece, do zeven wijzen
S. wintertijd, m.; consumption for the -, wintervoorraad.
van Griekenland; a - man of Gotham, (spr.) een domoor,
*- SOLSTICE , s. winter- zonnestilstand (21 Dec.), m '-TF, Teen onnoozele bloed; to put on a - look, zich een hoogPEST, S. winterstor m, m. 5 -TOP-GALLANT-SAILS, S. mV.
wijs -voorkomen geven; 2. voorzichtig. behoedzaam; 3.
(zeev.) winter- bramtopzeilen, o. mv . * -'S WAY, S. (het)
deftig; 4. doorzichtig; 5. verlicht, helder van begrip; 6.
winterachtige. *-NEATIIFR, S. winterweder, o.
kundig, bekwaam; 7. in tooi erkunsten ervaren. *-ACRE,
Winter, (oeïn'-tur), ow. overwinteren, winterverblijf
s. a •- een Salerno; miss -, juffrouw neuswijs, nuf,
houden; to - tlirouyh life together, (fig.) den avond des
levens te zamen doorbrengen. *-, bw. den winter over
V. 5 --HEARTED, bn. wijs, nadenkend. *-LING, m. V.
(spott.) 1. wijsheidsuitkramer, m.; 2. neuswijsvrouwsperbewaren, - onderhouden', - huisvesten. -EV, ('-hurd),
soon, o. nuf, v.-IAN, m, wijze, waarzegger, m.
dw. overwinterd. * -ING, dw. bn. overwinterend. -, s.
s. wijsheid, v. *_SAYER, S. waarzegger, M. 5 -WOMAN, V.
(het) overwinteren. *=LY, bn. 1. winterachtig; 2. tot den
1. verstandige vrouw; 2. waarzegster, profetes, v.
winter behoorend; winter...
Wintery, (oeïn'-tur -i) , WINTRY, (oeïn' -tri), bn. zie WIN- Wise, (oeiijz), s. wijze, manier, - ,:.; in this -, op deze
wijs, aldus; ina like -, op dezelfde wijze; in any -, op
TERLY.
wat wijze ook; in no -, op geenerlei wijs.
Winy, (oehjn'-i), bn. wijnachtig, wijn...
Winze, (oeïnz), s. (mijnw.) luchtbuis, v. luchtverver- Wish, (oeïsj), s. 1. wensch, ni. begeerte, v.; at a --, naar
wensch; to his -, naar zijne begeerte; to have one's -,
seller, m.
zijnen wensch-, zijnen zin krijgen; 2. verlangen.o. 5 -,bw.
Wipe, (oeajp), s. 1. (het) afwisschen, veeg, v.; to give a -,
1. wenschen, begeeren, verlangen; as such as one can -,
eens veeg geven, (ook fig.); 2. slag, m. veeg, v.; 3. zet,
zoo veel men wenschen kan; to - a person a happy newsteek-onder-water, m.; 4. scheldwoord, o.; 5. zakdoek; 6.
year, a pleasant journey, ietn. een gelukkig nieuw jaar-,
kievit (vogel), m. *-, bw. 1, afvegen; vegen; to - dry,
een pleizierige reis wenschen; to - one jo /, iem. geluk
afdrogen; 2. schoonmaken; 3. (fig.) uit%visschen. wegnewenschen; to - one well, ieni. veel goeds toewenschon;
men (vlakken); 4. zuiveren, reinigen; 5. - of, ontfutselen;
I -- hint to see his errors, ik verlang (begeer) dat hij
6. (met bijwoorden), to - away, weg-, uitvegen; uitwiszijne dwaling inzie; to - olie at Jericho, iem. naar de,
schen, wegnemen; to - of, afvegen; to - off an old
maan wenschen; I -eel hint to the devil, ik joeg hem
score, (fig.) een oude schuld afdoen; to - out. uitvegen,
naar den duivel; I could - that, ik zou wel willen
uitwisschen. *-D, (oeiijpt), dw. tin. uitgeveegd enz.; zie
(wenschen) dat; 2. verzoeken, vragen; they -cd me ta
WIPE, bw. *-R, ('-ur), m. v. veger, afveger, veegster enz.;
read lhe letter, zij verzochten mij den brief voor te lezen;
af-, uitwisscher, -wischster, m. v. -, s. 1. vaatdoek, wis
3. inroepen, smeeken; 4. bevelen. *-, ow. - for, wendweil, m.: pen-, pennelapje; 2. zakdoek; 3. bezem;-scher,
schen (om, naar); I - he would settle in this land, ik
4. (molen.) heller, duim; 5. steek, zet, m. spotternij, v.
wenschte wel dat hij zich in dit land kwame vestigen;
*...ING, dw. bn. afvegend enz. -, bn. bijtend, spottend.
I - I were rich, ik wenschte dat ik rijk ware. *_ED,,
-, s. (het) afvegen enz.; zie WIPE, bw.
(oeïsjt), dw. bn. gewenscict enz.; zie wisrl, bw. ow. *-EDWire, (oeajr), s. 1. metaaldraad, o. m.; brass -, silver -
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rolt, bn. the long - day, de lang gewenschte dag.
may be involuntary - this gentleman, dat kan iets onwille
* -EDLY, bijw. naar wensch, naar begeeren. *-Ea, ('-ur),
zijn in dien heer; matters were changed - him,.-keurigs
m. V. wenscher, begeerder, -ster, m. V. *- FUL, bn. -LY,
de zaken hadden te zijnen aanzien een anderen keer
bijw. 1. begeerig, verlangend; 2. begeerlijk, wenschensgenomen; you should not want an advocate - him, gij
waard; 3. gretig . * - ING, dw. bn. wenschend enz. -, s.
zoudt bij hem geen advocaat behoeven; to be in favor(het) wenschen enz.; zie wlsu, bw. ow.
-, in gunst zijn bij; 6. door, over, van; his face became
Wisht, (ooisjt), tw. pst ! hm!
pale - conscious guilt, zijn aangezicht verbleekte door het
Wistonwish, (oeïsj-tun-oeisj'), s. (soort) Westindische
bewustzijn zijner schuld; to be pleased -, tevreden zijn
marmot, marmot van Lamsiano, v.
over, ingenomen zijn met; to be disgnrsled -, een afkeer
Wishy- washy, (oeïsj' -i-oeösj'-i), s. 1. (gem.) wisjewasje,
hebben van, walgen van; my lips are parched - thirst,.
o. nietigheid, v.; 2. bocht, o. slechte waar. v. *-, bn.
mijne lippen zijn verdroogd van den dorst; surrounded gering, nietig.
the sea, door de zee omgeven. *-AL, (-aol'), bijw. bovenWisket, (oeïsk it), s. korf, m. mand, v.
dien, overigens, ook. -, vz. met, benevens . * -THAT,
Wisky-frisky, (oeïs'-ki- fris' -ki), bw. uitgelaten, dol
vw. opdat, hierop.
-zing, Withamite, (oeïth'-o--nlaj t), s. (delfst.) withamiet (soort
onbesuisd.
Wisp, (oeïsp), S. 1. bos, bundel (stroo, hooi, enz.), m.;
geelachtige steen), m.
a - of snipes, (jag.) een paar snippen; - in the eye, Withdraw, (oeïth'-drao), bw. (onr.) Zie DRAIN"; - from,
p aistj e -, strontje op het oog; 2. roede, v. *-, bw.
terug-, wegnemen, onttrekken; to - one's self from,.
wisschen, vegen.
zich onttrokken aan, zich verwijderen uit. *-, ow.
dw. geweten; zie wis, bw.
Wist, (oeïst), vt. wist.
- from, 1. heengaan, vertrekken, zich verwijderen; 2.
*-FUL, bn., *-- FULLY, bijw. 1. oplettend, vast; 2. navluchten, wegsluipen; the clouds -, de wolken trekken
denkend, ernstig; a - eye, een bezorgde blik; 3. ver
(drijven) over; 3. naar bed gaan; 4. uittreden (uit eene
-langeiud,br.
firma ens.). "-AL, (-drao'-ul), 5 -MENT, s. (w. g.) onttrek
WTistit, (oeïs'-tit), s. wisti (muskusaap), m.
verwijdering, v.; the - of an order, (kh.) het terug--king,
Wit, (oeït), S. 1. vernuft, o. geest, m. verstand, o.; dull
nemen van cone order. -ER, ('-ur),m. v. die terugtrekt,
-, heavy -, log verstand, - begrip; fine -, fijn vernuft;
zich verwijdert. 0 -ING, dw. bn. onttrekkend enz.-, s.
ready -, vlugge geest; to be ad one's - end, ten einde
(liet) onttrekken enz.; zie wm DRA-W. -RooM, S. zijka
raad zijn; niet meer weten wat te zeggen, - wat te doen;
zie DRAWINGROOM. «-H, (-draon'), dw..-iner,v.saloI;
to craze a person's -, iemands geduld ten einde -, iem.
bn. teruggetrokken enz.; zie wITTHDRAW. 5 ...DREW, (-dro'-e),
vt. trok terug enz.; zie WITHDRAW.
tot het uiterste brengen; 2. man van vernuft, m. genie,
o.; geestig mensch, vernuftige vrouw; to be thought a Withe, (oeïetli), s. 1. (plant.) bies; 2. gaard, roede, v.
5 -VSNE, s. kweekgras, o. ° -WIND, s. (plant.) wrang -, voor een man van vernuft doorgaan; 3. geest, m.
geestigheid, v.; he has - at his finger's ends, hij is door
kruid, o. - wouw, bu. van -, uit biezen gevlochten.
to
seek
for
-,
vernuft;
van
en door geestig, hij fonkelt
Withe, (oeïeth), bn. met biezen omwinden, - vlechten.
naar aardigheid -, naar geest jagen; to teach one -, iem.
--D, (-id), dw. be. met biezen omwonden.
ontbolsteren; to try one's -, list te baat nemen: 4. zin, Wither, (oeïth'-ur), s. (dierk. en ontl.) schoft, v.; the -s
mother
-,
gewoon
geare wrung, do schoften zijn verwrikt; (fig.) het geduld is
m. vermogen, o. geschiktheid, v.;
ten einde. *-BAND, s. (rijsch.) zadelboog, m . 5-STRAP,
zond verstand; to be in one's -s, to have one's - about
s. (rijsch.) nek -, halsriem, m. *WRUNG, be. aan de
one, zijne zinnen bij elka br hebben; to he out of one's
schoft gekwetst. -, s. kwetsing van de schoft, v.
-s, zijn hoofd niet helder hebben, niet weten wat men
doet; to drive one of one's -s, iem. liet verstand doen Wither, (oeïth'-ur), ow. ].. verwelken, verflensen, ver
verliezen, liet hoofd op hol brengen; he was frigltteited
kwijnen, wegkwijnen (ook fig.). -, bw. 1. doen-lepn;2.
verwelken, kwijnen; t. treffen; will j^-alousy - their symout of his -s, hij was buiten zich z,lvon van angst;
pathy ? moet de naijver hun medegevoel dooden ? 3. doen
to torture one's -s, zich den geest afpijnigen; I no at
my -'s end, mijn verstand staat er bij stil; bought - is
.verdorren, uitzuigen, uitmergelen. °-ED, ('-urd), dw. bn.
verlept enz.; Zie \visHER, ow. en bw. -wiSs. s. ginv. 1.
the best, door schade wordt men wijs. *-CRACKER,
verleptheid, verwelking; 2. (fig.) kwijning, v . '-In G , dw.
m. grappenmaker, m. 0 - CRAF T, S. scherpzinnigheid, v.
bn., -t.Y, bijw. verleppend nz. -, s. (het) verleppen
geestige inval, m. 0 -SNAPPER, m. wijsneus, spotter,
enz.; zie WITHELI, ow. en bw.
pedant, m . 5-STARVED, bn. geesteloos, laf, flauw.
* -wouo, m. geestdooder, m.; (fig.) valsch vernuft, o. Witherite, (oeïtlt'-e-rajt), s. (delfst.) witheriet, koolzure
hariet(steen), nl.
Witch, (oeïtsj), s. tooverlieks, v.; the -es glance, (fab.)
het kwade -, nijdige oog; white -, luchtnimf, toover- Withernam, (oeïth'-ixr-nem), s. (recht.) bevel van scha
godin. *-ESBUTTER, s. hemelblad, o. * -i LM, s. fokverhaal op den gesaisisseerde, o.; in -, tot-doverbing,
boom, m. 5 -HAZEL, m. hazelaar, m. ; I iryinian - , toowedervergelding.
verboom, m . *-MEAL, s. heksenmaal, o. 5 -Pr.AY, s. hek Withheld, (oeïth-held'), vt. hield terug. °`-, dw. bn.
teruggehouden enz.; zie WITHHOLD.
-dans, m. 5 -RIDDEN, bn. benauwd droomend.-senpl,o.
Withhold, (oeïth-hoold'), bw. (onr.) zie HOLD; 1. terug -,
Witch, (oeïtsj), bw. zie BEWITOII, enz.
tegenhouden; 2. beletten, bedwingen (ook fig.); 3.-from,
Witchcraft, (oeïtsj'-kreft), s. 1. toeven), hekserij; 2.
onthouden, ontzeggen (aan). *-EN, ('-un), dw. bn. tegee-,
- over, toovermacht, v.
teruggehouden. *-ER, ('-ur), m. v. 1. terughouder, -ster;
Witehen, (oeïtsj'-in), s. wilde esch (boom), m.
2. beletter, -ster, m. v. °-IN G, dw. bn. terughoudend enz.
Witchery, (oeïtsj'-e-ri), s. hekserij, v.
-MENT, S. (het) terughouden; (het) beletten.
Wite, (oebjt), s. verwijt, o. berisping, v. ' -, bw. ver
-wijten, Within, (oeïth'-in), vz. 1. binnen, in; keep handsomely
berispen. *--LESS, bn. zonder verwijt, rein.
- rules, blijf bescheiden tusschen de grenzen, leef zorg
Witfish, (oeït'-fisj) s. (soort) walvisch, m.
wetten na; I said - mrzyself, ik zeide in-vuldige
- Witfree, (oeït'-frie). bn. vrij van boete.
mijzelven; that fact was never - my knowledge, dit feit
With, (oeïth), vz. 1. met; to hold -, het houden met,
is nooit te mijner kennis gekomen; - a few days,
tot de partij behooren van; to entertain one -, iem. onderbinnen weinig dagen; it ivas - four clays on my inhouden -, vermaken met; to cope - One, met iem. wedtented journey, het was vier dagen voor mijne afreize;
ijveren; to have to do -, te doen hebben met, tegenover
- range, (zeev.) binnenschot; 2. beneden, onder, naar;
zich hebben; - all his learning he is it a fool, met al
- one's income, naar iemands inkomen: - a short dis
zijne geleerdheid is hij niets meer dan een dwaas; to live
op korten afstand van; to calculate - a mile,-tanceof,
-, wonen met, - bij; to be - child, zwanger zijn; you have
op een mijl (afstands) schatten; to be - call, nabij zijn;
nothing to tempt me .-, gij hebt niets waarmede gij mij
- hearing, onder het bereik der stem; she died - eirpht
bekoren kunt; the man - the white beard, de man met
months, zij stierf voor ongeveer acht maanden; - arm's
den witten baard; a girl - black eyes, een meisje met
length, op de lengte van een arm, ter armslengte; 3.
zwarte oogen; 2. tegen; to struggle - woes, tegen -, met
to
unite
levity
-strength,
sedert ... tot; from sia till - a quarter of e(ght, van zes
bij,
aan;
rampen worstelen; 3.
uur tot kwartier voor acht. *-, bijw. binnen, te huis;
vlugheid aan kracht paren; 4. bij, in handen van; you left
front -, van binnen; is your brother - ? is uw broeder
it- the landlady, gij hebt het aan de kasteleines gelaten;
te huis? *--siDz, 5 -WARDS, bijw. binnenwaarts, inthe letter has been seen - B , men heeft de brieventasch in
wendig.
handen van B. gezien; he left the order - me, hij liet
mij de order in handen; 5. bij, in, aan de zijde van; that Without, (oeïth'-aut), vr. 1. buiten; - doors, buiten
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's huis; - book, uitwendig, uit het hoofd; to stand -,
buiten staan; 2. zonder; to do -, het er zonder doen;
- damage, zonder schade; - delay, zonder uitstel; -fee,
zonder belooning, om niet; - funds in hand, (kh.) ongedekt. *-, bijw. buiten; from -, van buiten; the
world -, de buitenwereld, de menschen. k -, ow. tenzij,
voor zoo verre.
Withstand, (oeïth'-stend), bw. (onr. zie STAND), 1. moederstaan, wederstand bieden aan, (ook fig.). *- ER, ('-ur),
m. v. wederstandbieder, tegenstander, -ster, m. v. * - ING,
dw. bn. wederstand biedend. -, s. (het) wederstand bie
*...sTOOD, vt. weerstond. -, dw. bn. weerstaan.
-den.
Withy, (oeïth' -i), S. (plant.) riet, bandriet, o. bies, v.
*_, bn. van riet, biezen.
Witless, (eelt ' -les), bn., * - LY, bijw. 1. zonder vernuft,
onverstandig, onvernuftig; 2. onbesuisd, gedachteloos;
3. dom, onnoozel. * - NESS, 5.1. onverstand, o.; 2. domheid,
onnoozelheid; 3. onbesuisdheid, v.
Witling, (oeït'-ling), m. grappenmaker, geestige kwant,m.
Witness, (oeït' -nes), s. getuigenis,v.; to bear -, getuigenis
afleggen, getuigen; to call to -, to ta/ce to -, tot getuige
roepen; in - whereof, ten blijke waarvan. *-, m. v. getuige, m. v.; -for the crown, -for theprosecution, crown
-, (recht.) kroongetuige;, getuige à charge; - for the
prisoner, prisoner's -, getuige à décharge, ontlastingsgetuige; to challenge a -, een getuige -, eene getuigenis
wraken ; to examine a -, een getuige ondervragen; to
temper with a -, een getuige bewerken; with a -, (fig.)
verschrikkelijk, ijselijk. *-, s. (mets.) maat, v. regel, m.
*-, tw. zie! tuig bet! *-Box, s. getuigenllokj e (bij do
rechtbanken), o.
Witness, (oeit' -nes), 1. bw. getuige zijn van, bijwonen,
aanzien; 2. getuigen, getuigenis afleggen; 3. (recht.) bekrachtigen, onder Bede verklaren; - my hand and seal,
niet mijne handteekening en zegel bekrachtigd. *-, ow.
1. getuigenis afleggen; .2. betuigen, verklaren, beweren.
5 -ED, ('-nest), dw. bn. getuigd enz.; zie WITNESS, bw.
ow. *- ER, ('-ur), m. getuige, M. * -ING, dw. bn. getuigend enz. -, s. (het) getuigen enz.
Witney, (oeït'-nee), s. (kh.) (soort) kalmuk, o. 0 -BLANKETS, S. mv. wollen beddedekens (van Witney), v. mv.
Wittal, (oeït'-ul), Zie WITTOL.
Witted, (oeït'-id), bn. vernuftig, verstandig; quick -,
scherpzinnig. vlug van begrip; dull -, log van verstand;
half -, onnoozel, onvernuftig.
Vii ittenagemote, (oeït'-tun-eedsj'-e-moot), s. (oudt.) alge
volksvergadering der Angelsaksen, v.
-men
Witticism, (oeït'- i -sizm), s. 1. vernuftige inval, - zet, m.;
2. aardigheid, (gem.) ui, v.
Wittily, (oeït'- i-li), bijw. zie WITTY. *...TINESS, S. geestig
zout, o. (het) puntige. *...INGLY, bijw. opzet -heid,v.(fg)
willens en wetens, met vlijt.
-telijk,
Wittol, (oeït'-ul), m. 1. sul, m.; 2. geduldige horendrager,
m. *- LY, bn. willig, geduldig horens dragend.
Witty, (oeït' -i), be. 1. geestig, vernuftig, snedig; 2. bijtend,
puntig. * -PATED, bn. snedig van aard.
Witwall, (oeït'-oeal), s. specht (vogel), v.
Wive, (oerij w'), bw. en ow. trouwen, huwen. 5 -HOOD, s.
gedrag -, o. wijze eener vrouw, v. *_LESS, bn. zonder
vrouw, ongehuwd. * - LY, bn. en bij'. (gehuwde) vrouw
als Bene vrouw.
-achtig,
Wiver, (oebjw'-ur), wIVERIN, (oebjw'-urn), s. (wap.) draak,
in.; - volant, vliegende draak.
Wives, (oei jws), s. mv. zie WIFE; an old -'s fable, een
oude - vrouwensprookje.
Wizard, (oeï z'-urd), in. toovenaar, waarzegger, heksenmeester, m. *-, bn. 1. tooverachtig, betooverend; 2. door
toovenaars bewoond. *- ROD, s. tooverstaf, m. * - RY,
*-Y, S. tooverij, hekserij, v.
•SATo, (oelo), s. (het) wee; zie woE enz.
Woad, (oeod), s. 1. (plant.) weede, pastel, v.; 2. priem kruid, o.; wild -, wouw; the - beavers well, de wouw
laat zich tot fijne draden trekken. *- CAKE, s. pastelkoek, m. * - MILL, S. pastelmolen, m.
Woad, (oeöd), bw. met weede verven.
Wobble, (oeöb'-bl), ow. (gem.) koken.
Woden, (óeó'-din), m. (fab.) Odin, Wodan, m.
Woe, (eed), s. 1. wee, lijden, o. kommer, m. ellende,
ramp, v.; tender -s, liefdepijn; a world ' of -s, een wereld van ellende, een tranendal. f -, tw. wee! -- to
you ! wee u ! - is me! wee mij ! to cry -, wee en ach
roepen; to be - for, bang -, bedroefd zijn. * -BEGONE,
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bn. in ellende verzonken, wanhopig. *-wE:kRIÉD,
* -WORN, bn. uitgeput van ellende, - van lijden; cheeks, wangen door kommer verbleekt; - the day ! wee
over den dag!
Woeful, (oeo'-foel), WOFUL, bn., *- LY, bijw. 1. treurig,
droevig, bedroefd,ellendig, ongelukkig, kommervol, jammerlij k; 2. beklagenswaard; 3. erbarmelijk. *- NESS, S.
treurigheid, bedroefdheid; ellende, v.
aloft, (oeoft), zie WAFr.
Woivode, (oeiij'- wood), zie wAIVODE.
Woke, (oerlok), vt. waakte; zie WAKE.
Wold, (oeöld), s. vlakte, v. veld, woud, o. *-, bw. (zeev.)

zie WOOLD.
Wolf, (oeöelf), m. 1. wolf, m.; she -, wolvin; golden -,
jakhals; a - in sheep's clothing, (spr.) een wolf in de
schapenvacht; to keep the - from the door, (spr.) den
honger uit het huis houden; 2. (heelk.) wolf, kanker, m.;
3. witte (koren-)mijt (insect), v. *-'s BANE, S. 1. (plant.)
wrolfswortel, m.; 2. kersbloem, v. *-'S CLAW, s. (plant.)
wolfsvoet, m. 5 -Doc, m. wolfs-, herdershond, m. *-'s
FART, S. ( plant.) wolfsveest, v. -FISIi, s. zoewolf (visch),
m. *-HUNTING, S. wolvenjacht, v. *- MAN, m. ( fab.)
weerwolf, m.*-MONTH, s. Wolvenmaand, Louwmaand, v.
*_'s MILK, s. (plant.) wolfsmelk, v. * -NET, S. groot
vischnet, o. *-'S PEACH, S. ( plant.) liefde - appel, m.
- STONE, S. (molen.) loopsteen, m.
Wolfish. (oeiielf'-isj ), bn., * -LY, bijw. 1. wolfachtig;
wolfs...; wolven; a - eater, een veelvraat; a - visage,
een wolvengelaat; 2. (fig.) roofziek; 3. grimmig. *-NESS,
S. wolfachtigheid, v.
Wol#ram, (oeöl'-frem), m. 1. Wolfram (m. n.); 2. (delfst.)
wolfram, hard ijzererts, o.
Wollaston, (oe5l'-es-tun), m. William Wollaston (Eng.
natuurkundige, 1766-1828), m. * -ITE, ('-aj), S. wollas
(soort spaath), o.
-tonie
Wolsey, (oei l' -zie), m. Thomas Wolsey (kardinaal,
1471-1530), m.

Wolverene, (oeöel' -wi -rien') s. 1. veelvraat (dier), m.;
-s, veelvraatvellen; 2. (fig.) de Michiganen, inboorlingen
van Michigan (Noord - Amerika).
Wolves, (oeöevs), mv. zie WOLF; - teeth, (veearts,) wolfstanden, boventanden (van een paard).
Wolvish, (oeöelv'-isj), bn. WOLFISH.
Woman, (oeum'-en), v. 1. vrouw, v.: vrouwspersoon, o.; 2.
(gem.) kamenier, kamerj uffrouw; 3. huishoudster, v.; - of
the town, fast-, (fig.) straathoer; childbed -, kraamvrouw.
* -'S ATTIRE, S. vrouwontooisel,o. -opschik,m.*-BORN,bn.
uit cane vrouw geboren. *_dHILD,s. dochtertje, meisje, o.
F-cooK, v. keukenmeid, v. * -DWARF, s. vrouwelijke
dwerg, v. * -HATER, m. vrouwenhater, m. F -LIKE, bn.
vrouwelijk, verwijfd. *-SAINT, v. heilige (vrouw), v.
F -SERVANT, v. dienstmeid, v. F -TAILOR, V. wollennaaister. v. *-'S TAILOB, m. dames- kleermaker, m. *-'s
TRICK, *-'s WIT, s. vrouwenlist, v. vrouwenstreken, m.
mv. *-TIRED, bn. (Shak.) door eene vrouw gefopt, - voor
den gek gehouden.
Woman, (oeum'-en), bw. 1. vervrouwen, verweekelijken;
2. aan Bene vrouw paren. *-ED,(-end), dw. bn. vervrouwd.
F -HEAD, *-HOOD, S. gmv. 1. vrouwelijke staat, m.;
2. huwbaarheid, v.; to reach -, huwbaar worden; 3.
vrouwelijke bedeesdheid, - schaamte, v *-IsH, bn., -LE,
bijw. 1. vrouwelijk, vrouwachtig; - attire, vrouwelijke
opschik; 2. vorwijfd,week; - tears,vrouwentranen. -NFSS I
s. 1. vrouwachtigheid; 2. verwijfdheid, v. 5 -IZE, ('-ajz),
bw. verweekelijken, vervrouwen. * -KIND, S. vrouwelijk
geslacht, o. (de) vrouwen, de kunne. 5 ---LIKE, bn. zie
WOMANLY. *-LINESS, S. vrouwelijke gewoonten, v. mv.
- aard, In. *-LY, bn. en bijw. 1. vrouwelijk, vrouwachtig;
2. verwijfd. zwak; 3. beuzelachtig.
Womb, (oedom), s. 1. baarmoeder, v.; 2. moederlijf, ingewand, o.; 3. (fig.) boezem, schoot, ni.; in the - of night,
in het hart -, in het holst van den nacht,4. holte; 5. kwab,
v.; the -sof furs, kwakken van pelswerk. *-CAKE, S.
(vroedk.)moederkoek,m. placenta, nageboorte,•v.*-FURY,
S. (gen.) moederwoede, hysterica, v. * -PASSAGE, * -PIPE,
S. (ontl.) scheede, v.
Womb, (oe5óm), bw. 1. dragen, bevatten; 2. (fig.) beramen, zwanger gaan met.
Wombat, (oeáom'-bet), s. wombat (soort buidelrat), v.
Womby, (oeöom' -bi), bn. (Shak.) ruim.
Women, (oeiim'-en), v. mv. zie wonAN; -'s craft, vrouwenlist; - Islands,Vrouwen- eilanden (bij de Noord- pool).
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Womenites, (oeiim'-en-ajts), s. vrouwelijk geslacht, o.
(de) vrouw.
Wompum, (oeom-pum), Zie WAMPUM.
Won, (oeön), s. (w. g.) woning, v. *-, vt. won. *-, dw.
bn. gewonnen enz.; Zie WIN.

Wone, (oeöon), ow. (w. g.) wonen.
Wonder, (oeiin' -dur), s. 1. verwondering, verbazing, v.;
2. wonder, mirakel, o.; to do (perform) -s, wonderen
verrichten; to promise -s, Holland en Brabant beloven;
it is no -, het is . geen wonder; no -1 het is niet te
verwonderen; a nine da ij's -, (fig.) het wonder van één
dag; what in the name of - ? wat toch in den naam des
hemels ? *_ GATHERER, UI. worn (lerenuitkramer,-verteller,
m. -STRUCK, bn. uiterst verbaasd. * - TREE, S. wonderboom, M. *-woRK, s. wonderwerk, o. -ER, ('-ur), m.
wonderdoener, m. * -WORKING, bn. 1. wonderdoend; 2.
verbazend, verwonderlijk.
Wonder, (oeun' -dur), ow. 1. - at, zich verwonderen, ver
zijn (over, bij);I- you have refused, ik verwonder-wonder
mij dat gij geweigerd hebt; 2. verbaasd staan; 3. nieuwsgierig zijn (te weten); I- what o'clocic it is, ik wensehte
wel te weten hoe laat het is; he was -ing what they
could mean, hij was nieuwsgierig te weten wat zij meenden; where is he ? 1 -waar is hij ? ik vraag het u; Iwhat on earth it could mean, ik wenschte voor alles ter
wereld wol te weten wat dit beduidt; I -- whether she
will come, of zij wel komen zou ? 5 -ED, ('-durd), dw. ver
it is not to be -ed at, het is niet te verwon -wonder;
* - ER, ('-de-rur), m. V. die zich verwondert.-dern.
* -FUL, bn., -LY, bijw. 1. verwonderlijk, verbazend.
2. wonderbaarlijk; 3. zonderling, vreemd; - net, (ontl.)
wondernet. 5-FULNESS, s. gmv. 1. wonderlijkheid, v.;
2. (het) verwonderlijke. *- ING, dw. bn., -LY, bijw. zich
verwonderend enz. *-ous, ('-e-rus), °...DROUS, ('-drus),
bn., -LY, bw. 1. wonderbaar, -lijk, verwonderlijk; 2.
bewonderenswaard, voortreffelijk, uitstekend; 3. zeldzaam. *-MENT, S. (gem) verwondering, verbazing, v.
Wont, (oeoont), (will not) wil niet.
Wont, (oeunt), s. gewoonte, v. *-, ow. (alleen in den
verl. t. en v. dw. gebruikelijk), gewoon zijn. f -, dw. bn.
gewoon geweest; to be - to, gewoon zijn aan; the thing
was tried as -, de zaak werd beproefd als naar gewoonte.
* -ED, (- id), dw. bn. zie WONT. -, bn. gewoonlijk; at
her - hour, op haar gewoon uur. 5 -EDNESS, ('-ed-nes),
s. (het) gewoonlijke, (het) gewone. *- LESS, bn. ongewoon.
Woo, (oeïe), bw. 1. dingen naar (de hand van een
meisje enz.), het hof maken; 2. bejagen (een ambt enz.);
3. smeeken, inroepen; 4. begeeren, verlangen; 5. vrijen
(met), staan (naar do hand van); zie WOOING.
Wood, (oeöed), s. 1. bosch, woud; 2. hout, o.; blown
down -, afgewaaid hout; cabinetmaker's -, schrijnwerkers-, meubelhout; cleft -, hewn -, in de lengte
gezaagd hout; cord -, nieuw hout ; dead -, dood hout,
doode takken; (zeev.) slemphout; fire -, brandhout;
-float -, vlothout; holy -, Indian -, pokhout; live -,
levend -, groen hout; odorous -, scented -, welriekend
hout; soft -, tender -, zacht hout; sear -, droog hout;
sound -, gezond hout; barked -, geschild hout; cant
-, (zeev.) slaghout; pin way of -, dwarse doorsnede
van hout; fathom -, stuwage-hout; knotty -, kwastig
hout; load of -, 40 kub. voet hout (= 0.8 kub. meter
of wisse); refused -, afgekeurd hout; stunted -, slecht
gegroeid hout; carbonated -, gecarboniseerd hout; houtige bruinkool; small -klein -, stamhout; - and -,( zeev.)
vereeniging van twee stukken hout; (timm.) ingedreven
houten pen; hard -, harde boomsoort (als: esschen,
beuken enz.); loft -, weeke boomsoort (als: populieren,
berken enz.); 3. houten afgodsbeeld, o. *- ANEMONE s.
(plant.) woud-anemoon, klaproos, v. 5 -ASHES, S. mv. hout
v.; salt of-, mijnmoer, -asch. 5 - BABOON, S. bosch--asch,
baviaan, m. * -BEETLE, s. houtkever (insect), v. * - BETONY, s. veld-betonie, v. meikruid o. * - BIND, * --BINE,
S. (plant.) wilde lelie; kamperfoelie, v. *- BIRD, s. woudvogel, m. 5 -BLADE, S. (plant.) wolkruid, o. *- BORN, bn.
in een woud geboren. *-BOUND, bn. 1. door bosschen
omgeven; in wouden opgesloten; 2. met houten hoepels.
*-BUG, S. weegluis der bosschen, V. 5 -BURNER,m. kolen
C --CENTER, S. (zeev.)opvullingstuk,o. 5 - CHAR,-brande,m.
s. houtskool, v. 5 -CHAT, s. steenvalk, m. *- CHOTR,
_LANDCHOIR, S. woud-, vogelenkoor, 0. 5 -CHOPPER, S.
*
houtmoker, -kliever, m. *- CHUCK, s. marmot, bergrot, v.;

W00. 909
-s, mv. marmottenvellen, o. mv. * -CLEAVER, m. hout
* -CLOTHED, * -COVERED, bn. 1. met hout-haker,m.
bekleed, - begroeid; 2. vol bosschen. *- coAL, s. houtskool, v. *-cocx, s. woud-, houtsnip, v. 5 -COCKSHELL,
S. patrijsslak, -mossel, v. 5 -COPPER, S. (delfst.) vezelige
olijfsteen, m. * - CORN, S. (recht.) sprokkelloon (doorgaans
in koren), o. 5 - CRACKER, s. notenkraker (vogel), m.
* -CRAFT, S. jagerskunst, v. jachtbedrijf, o. * - CRICKET, S.
hout-, boschkrekel (insect), v. *- CULti ER, *-PIGEON,
* -DOVE,v. houtduif,v.*-CUT,s.houtsnede,v. *-CUTBLOCK,
S. houtsnijdersblokje, o. *- CUTTER, m. 1. houtsnijder;
2. houthakker, In. *-DIGGER, S. houtgraver, paalworm,
m. 5 -DIPPER, s. kaneelhorentje, (zek. schelpdier), o.
* -DRINK, s. (apoth.) hout-, worteldrank, m. -aftreksel,
0. *-ECHO, S. echo der bosschen, v. *- ENGRAVER, m.
graveerder op hout, houtsnijder, m. 5 -ENGRAVING, S.
houtsnede, -gravure, v. 5 -FLOWER, S. woudbloem, v.
* -FRETTER, S. houtworm, m. 5 -FUEL, s. brandhout,
0. * -GELD, S. (recht.) houtbelasting (aan den hout
voor het recht van boomen vellen in de ko- -vestr
ninklijke bosschen), v. * -GERMANDER, s. (plant.) wilde
salie, v. *- GOD, m. (fab.) woudgod, sater, m.
*- GROUSE, s. korhaan, m. 5 -GROWRR, m. houtkweeker, m. *- HOLE, S. 1. takgat; 2. houthok, o. *- HOR,snTAIL, S. (plant.) paardestaart, m. *- HOUSE, s. houtloods,
V. -hok, o. 5 -JACK, S. marmot, V. * -KNIFE, S. hartsvanger, m. *- LAND, S. 1. houtrijk land, boschland, 0.; 2.
vochtige -, donkere bouwgrond, m.; - country, -grounds,
houtstreek, boschrij ke streek, v.; - sceneries, bosch-, woud
* - LARK, S. boschleeuwerik, m. * - LAYER, S.-gezichtn.
S. eikenloot, -telg, V. * -LOCK, s. (zeev.) slothout van het
roer, o. *-LOUSE, S. 1. houtluis; 2. witte mier, v.; 3.
duizendbeen, m. *-'s MIN, m. 1. jager; 2. boschwachter,
m. * -IIEIL, S. (zeev.) zek. grof doek (tot bekleeding van
geschutpoorten enz.), o. 5 -MERCHANT, 5 -- MONGER, M.
houtkooper. m. *- 4IILLET-GRASS, S. palmgras, 0. *-MITE,
S. houtworm, m. -doss s. boommos, o. *- DIATE, S.
(oudt.) woudgezicht, o. *_NIGHTSHADE, s. (plant.) bitterzoet, o. 5 -N 0TE, s. wildzang, m *- N YIlpH, s. woudnimf, boschgodin, dryade, v. 5 -OFFERING, s. offerhout,
geurig hout, o. * - OPAL, S. (delfst.) houtopaal (steen), m.
* -PAVING, 5 -PAVEMENT, s. houten vloer, m. bevloering,
v. 5 -PEASE, S. (plant.) wilde kleine wikke, v. 5 -PECKER,
s. specht (vogel), v. 5 -PELECAN, S. woudpelikaan (vogel),
m. * -PIGEON, * -QUIT, * -QUEST, S. houtduif, wilde duif,
V. * -PILE, S. houtstapel, m. -mijt, V. * -PIMPERNEL, S.
(plant.) wilde weegbree, 0. * -PLEA-COURT, s. woudgericht,
0. * -RANGERS, m. mv. vrijjagers (Noord -Amerika).
* -RASP, s. houtrasp, v. 5 -REEDGRASS, s. rietgras, o.
* -REEVE, * -REVE, m. (W. g.) houtvester, m. 5 -ROCK,
s. (delfst.) houtig steenvlas, o. * - ROOF, * -RL FF, s. (plant.)
walkruid, o. -Row, * -ROWEL, S. (plant.) sterkruid, o.
*-RUSH, s. (plant.) harige biei, v. wolgras, o. 5 -SAGE,
S. wilde salie, V. * -SARE, S. rijm, rijp, v. * - SAVINGS, S.
mv. houtypanen, v. mv. *-scREw, s. houtschroef, v.
5 -SCRIVER, S. (kuip.) drilijzer, 0. * --SEERE, * -SERE,
s. sappeloosheid der planten, V. *-sELLER, m. houtkooper, M. * -SHEATHING, S. (zeev.) houten verdubbeling,
- huid, v. * - SHED, s. houtmijt, v. -stapel, M. 5 -STOCK,
s. 1. (soort) bussing, V.; 2. Zie WOODCHUCK. 5 -SLAVE, S.
spuwer,m. houtstaaf -hagedis,v.*-sooT,s.houtroet,zwartsel, a. 5 -SORREL, S. (plant.) wilde zuring, v. *-SPITE,
* -WALL, S. groene specht (vogel), v. *- STAKE, s. houtstapel, m. *-STAND, S. houtbak (bij kachels enz.), In.
C-sTONE, s. (delfst.) houtsteen, m. 5 -TICK. s. houtworm,
M. 5 -TIN, S. (delfst.) houttin, o. (soort) tinerts, o.
*-vETCH, s. (plant.) wilde wikke, v. *-WARD, m. boschwachter, m. 5 -WASH, * -WAX, 5 -WAXEN, S. ( plant.),
weede, brem, v. 5 -WORK, S. 1. houtwerk, o.; 2. houtsnede, v. *- woRM, s. houtworm, m. >-WREN, S. winterkoninkje (vogel), o. °- YARD, s. houtwerf, v.
Wood, (oeled), bn. (oudt.) dol, razend.
Wood, bw. hout opdoen, (inz. voor stoomschepen). *-ED,
bn. hout -, boschrijk. *-EN, (oeöed'n), bn. 1. houten, van
hout; 2. (fig.) houtig; 3. lomp, boersch, linksch; - bottoms,
houten mortier-beddingen;- bowl,druipvat;- buoy,(zeev.)
houten boei; - ends, (zeev.) eindels van de buitenhuidsplanken; - guns, blinde kanonnen, houten kanonnen; horse, hobbelpaard; houten paard (van Troje); - islands,
drijvende hout -eilanden (op de Mississippi, Noord-Amerika); - losenge, (zeev.) houten doppen op de spijkerkoppen; - mallet, (zeen.) moskuil; - pig, houten pen;
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-- shearing, (zeev.) houten verdubbeling; - shoe, klomp;
(fig.) armoede, slavernij; - spoon, houten lepel; (fig.)
dom, koddig, stijf; - tree-nails, (zeev.) houten nagels,
- bouten; - tyred, met houten scharnier (van een wiel).
Woodiness, (oeöed' -i-nes), s. 1. houtachtigheid, v. liet
houtige; 2. boschrijkheid, v.
Wooding, (oeöed'-ing), dw. bn. hout opdoend. *-, s.
] . (het) hout opdoen; 2. houtvoorraad, m.; 3. (zeev.) hou
verdubbeling, v.
-ten
- bloodless, (oeöed' -les), bn. 1. zonder hout; 2. zonder
bosschen, arm aan hout. *...LIKF,, bn. houtachtig, als
hout; -- tin-ore, houttin.
Woody, (oeoed' -i), bn. 1. houtrijk, boschaclitig; 2. beschaduwd, lommerrijk; 3. houtacetig; - hill. woudheuvel; - .eig-htshade, (plant.) bitterzoet; - solitude, een
the - world, de wouden; 4. houtig.-zamheidrboscn;
Wooer, (oeëe'-ur), m. vrijer, minnaar, hofmaker, m.
Woof, (oeoef), s. 1. (wev.) inslag, m.; 2. weefsel, o.; 3.
sjerp, v.; 4. (zeev.) dwarsdraad (door zeildoek), m. 5 -Y, bn.

doorweven, doorwerkt.
Wooing, (oeöe'-ing), dw. bn., *- LY, bijw. vrijend (om),
het hof makend (aan). *-, s. (het) vrijen enz.; zie woo;
to go a -, (gem.) op het vrijen uitgaan; naar do hand
dingen (van.) *- CANDLE, S. (gem.) nachtkaars. v.
Wool, (oerlel), S. 1. wol, v.; - in grease, vetwol; washed on the sheep, wol op den rug (van het schaap)
gewasschen; combing -, lo;ig -, long-stapled -, kamwol;
. clothing -, short -, short-stapled -, kort geschoren wol;
- in, fleeces, scheerwol; onbereide wol; Spanish -, merinos -wol; mixed -, gemengde wol; lamb's -, lamswol;
.embroidery -, borduurwol, - sajet; 2. haar (van dieren);
3. dons, o.; 4. (plant.) wol, v.; 5. kort -, wollig haar, o.
* -BALL, s. (veearts.) wolbal (in de maag der schapen),
m. * -BEARING, bn. woldragend. *-BEATER, m. wol
slager, m. *- BLADE, S. (plant.) wolkruid, o.-kloper,
"*-BREAKING, s. (het) sorteeren van wol. *-BUSINESS,
*--ESTABLISHMENT, s. wolfabriek, v. *- CARDER, m. wol
* -CARDS, s. mv. wolkaarde, V. *-CLOTH, S.-karde,m.
wollen goed, o. - kleedepen, o. mv. 5 -COMB, s. wolkam,m.
-ER, M. wolkammer, m. 5 -COMBING, S. (het) wolkammen.
- *-CORD, s. wolkoord, 0. *-COTTON, s. (cotton wool), katoen,
•o. *-DRESSER, m. v. wolbereider, -ster, m. V. * -DRIVER,
m. wolkooper, wolf pkooper, M. *-DYED, bn. in de wol
geverfd. * - DYER, m. wolverver, m. *- FELL, s. 1. wollei
vacht; 2. ruwe huid, v. C - FEIT, s. vilten hoed, in. *- GA'TIIERING,s.verstrooidheid van gedachten. afwezigheid van
geest, v.; to go a -, in het wild spreken. * -GROWER,
in. schapenfokker, m. *- LOFT, s. wolzolder, m. - pakhuis,
0. * --MARKET, S. wolmarkt, V. * -MERCIIANT, m. wolhandelaar, m. * - MILL, s. (werkt.) wol(reinigings)molen,
wolf, m. *- PACK, s. 1. pak -, o. baal wol, v.; 2. dat veel
ruimte inneemt doch licht is. *-PACKER, 5 -WINDER, m.
wolpakker, m. *- PATED, bn. wolharig, vege harig.
* -PICKER, * -SORTER, m. wolsorteerder, m. * - SACK, S.
1. wolzak: 2. zetel van den voorzitter of lord- kanselier
en de rechters in het Eng. parlement, m. *- SHEETING,
S. wollen beddegoed, o. * -SPINNER, ni. wolspinner, m.
*- STAPLE, S. (oudt.) wolstapel, m. bevoorrechte wolniarkt
(bijv. te Brussel), v. *- STAPLER, m. groothandelaar in
vol, m. *_TRADE, s, wolhandel, m. * -4YASHING, S. wol
};EL, S.

wol(spin)rad, o.

-wascherij,v.*x

Woold, (oeoeld), bw. (zeev.) om -. bewoelen. 5 -ED, ('-id),
dw. bn. om -, bewoeld. k- sit, ('-ur), s. (zoen.) woel -,
draaistok (der touwslagers), m. * - ING, dw. bn. om -,
bewoelend. -, s. (het) om -, bewoelen.
Woolled, (oeöel'-id), bn. met wol; long-, short-, met
langharige -, met kortharige wol.
Woolen, (oeóol'-un), bn. wollen, van wol. *- CLOTH, S.
wollen stof, v. *- MANUFACTURE, s. fabriek van wollen
stoffen, v. *- DRAPER, m. 1. wolwever; 2. wolhandelaar;
3. lakenkooper, m. *-- DRAPERY, s. wol -, lakenhandel,
m. - magazijn, o. *- Goons, s.mv. wollen goederen, o. mv.
*_ RAGS, S. mv. wollen lompen, v. mv. *- STUFF, s. wollen
stof, v. *- THREAD, S. wollen draad, m. *-s, mv. wol len goederen, o. mv.

Wooliness, (oeoel' -i-nes), s. gmv. wolligheid, v. (het)
wollige.
Woolly, (ocóel' -li), bn. 1. wollig; 2. wolachtig, vlekkig;
3. kroesharig. *-HAIRED, bn. met kroeshaar (als de
negers). * -PLANT, S. wolkruid, 0. * -(HEADED) THISTLE,
S. witte vrouwendistel, m.
Woolward, (oeöel'-oeürd), bn. zonder hemd.

Woolwich, (oeoel'- oeïtsj). s. Woolwich (Engeland), o.
Woorara, (oeoe'- ree -re), zie WOURALI.
Woos,(0000s), s. (plant) zeegras, o.
Woosted, (oeus'-tid), bn. zie WORTED.
Wootz, (oroetz), s. Indisch-. Bengaalsch staal, o.
Wopeyed, (oeop'-ajd). bn. (gen.) grootoogig.
Worcester, (oeürs'-tur), s. Worcester (Engeland), o.
Word, (oetird), s. 1. woord, 0.; fine -s, fair -s, fraaie
woorden; by - of mouth, mondeling; hasty -s, driftige
woorden; by good -s, met goede woorden; - for -,
woord voor woord; I'll make him eat his -s, ik zal hem
noodzaken zijne woorden in te trekken; doet drop a that, laat u geen woord ontvallen, dat; to say the -, het
ronduit zeggen; to let out the -, alles zeggen; make no
-s about it, zeg er niets van; (gem.) maak er geen
praatjes over ; to take one by one's -s, iem. aan het woord
houden; he is a man of few -s, hij is kort van stof; big
-s, grofheden; high -s, hooge woorden; 2. belofte, ver
- of honor, woord van eer; on my -, upon-zekring,v.;
my - and honor, op mijn woord van eer; he is as good
as his -, men kan op zijn woord vertrouwen, hij is een
man van woord; he has not been worse than his -, hij
heeft zijn woord gestand gedaan; to forfeit one's -, zijn
woord breken, - schenden; to go from one's -, zijn woord
intrekken; to keep one's -, zijn woord houden; 3. bevestiging, bekrachtiging, v.; take my - for it, gij kunt het
mij gelooven; 4. raad, m. toezicht, o. boodschap, tijding,
v.; I had sent - that, ik had laten weten dat; to write that, schrijven, schriftelijk melden dat; I'll leave - at
your house, ik zal de boodschap bij u aan huis laten; 5.
uitdrukking, v. gezegde, o.; G. (mil.) wachtwoord, parool,
o.; 7. -s, mv. woorden, o. mv. twist, m.; to have -s, woorden hebben; 8. (godg.) (het) Woord, Christus, 5 -BO0K, s.
woordenlijst, v. - boekje, o. *- BOUND, bn. gebonden door
het woord, - door de belofte. * -CATCHER, m. woorden
* -CATCHING, S. Woordenzifterij, V. * -GRUBBER,-zifter,m.
m. 1. woordenzifter; 2. lomperd in spreken, in. *-PECKER,
m. woordspeler, bon-inotist, m.
Word, (oeord), bw. 1. uitdrukken, uiten, inkleeden (in
woorden); if you knew how strangely you -ed it, indien
gij wist hoe vreemd gij het hebt ingekleed; 2. - down,
opstellen, redigeeren, ontwerpen, vervatten *-,ow.woorden wisselen, krakeelen. *-ED, ('-id), dw. bn. uitgedrukt
enz.; zie WORD. bw. ow. *-ER, ('-ur), m. spreker, steller,
m. * -ILY, (' -i li), bijw. zie WORDY. * -INESS, S. gmv. 1.
woordelijkheid; 2. wijdloopigheid, v. omhaal, m. * -ING,
dw. bn. uitdrukkend enz. -, s. (het) uitdrukken met
woorden enz.; zie WORD, bw. ow. *-IsH, bn. woordelijk.
-NESS, s. gmv. woordelijkheid, v. *-LEss, bn. zonder
woorden, sprakeloos, stom.
Wordsworth, (oetirds'-oeiirth), m. William Wordsworth
(Eng. dichter, 1770 - 1850).
Wordy, (oeurd' -i), bn. 1. wijdloopig, breed; 2. woordelijk;
- war, - warfare, woordenstrijd.
Wore, (oebor), vt. 1. droeg enz.; zie WEAR; 2. wendde enz.;
zie WARE, bw.
Work, (oeürk), s. 1. werk, o.; a horse in full -, een
paard in staat om te werken; a manufactory in full -,
eene fabriek in vollen gang; 2. arbeid, m. taak, v.; three
pounds is. no bad days -, drie pond sterling is geen
slecht daggeld; a maid of all -, een werkmeid, (gem.)
slobbe ; dry -, droge -, vervelende arbeid; at -,
aan het werk; to be out of -, buiten -, zonder werk
zijn; to make sad - of it, een droevige taak vervullen;
to go to -, aan het werk gaan; to go the right way to -,
het goed aanvangen, - aanleggen; to go the wrong way
to -, liet verkeerd aanleggen; to go to - with, te werk
gaan met; to set one's self to -, to set to-, to fall to -,
zich aan het werk zetten; to cut out -for, werk klaar
maken voor; (fig.) te doen geven aan; to throw out of
-, van werk berooven, gedaan geven; a masterpiece of-,
een meesterstuk; 3. (mij n)werk, o. ontginning, v.: long -,
ontginning bij vakken; 4. naai -, borduurwerk; naaisel,
borduursel, o.; 5. good -s, (godg.) goede -, vrome werken; the -s of God, Gods werken; 6. gevecht, o.; warm-,

heet gevecht; 7. uitwerksel, gevolg; 8. (meetk.) werkstuk, o.; 9. (sterr.) waarneming, berekening, v.; 10. -s,
fabriek, smelterij, mijn; 11. (uures.) werk, mouvement;
12. (vesting)werk, o. sterkte, v.; 13. (zeev.) breast -, lijst
van den lijstbalk; day's -, bestek; dead -, upper-, doode
gedeelte (van het vaartuig); quick -, romp onder water;
weather -s, dek, plecht. *-A-DAY, s. werkdag, m *-BAG,S.

WOR.
werktasch, v. * -BASKET, S. werkmandje, o. *-BEAM, S.

weversboom, m. *-Box, S. werkdoos, v. 5 - CASKET, S.
werkkist ,V. * -DAY, * -Y DAY,S.wer kdag,rn. 5 -FFLL0w,m.v.
1. medewerker, -ster; 2. kameraad, ni. v. *-FOLKS, S. mv.,
*-P EOPL E, S. werkvolk, o. - lieden, m. mv. *-IIOUSE, S.
1. werkhuis, armenhuis, o.; 2. werkplaats, v. *-arAN, m. 1.
arbeider, handwerksman ; workmen - associations, arbeidersvereenigingen; 2. bekwame arbeider, kunstenaar, m.

+-MANLIKE, 5 -1ZANLY, bn. en bijw. kunstig, kunstmatig,
-lijk; welbewerkt. *-5(ANSIIIP, S. 1. bearbeiding, bewering, v. werk; 2. kunstwerk, o.; 3. bekwaamheid, (kunst -)
vaardigheid, kunst, v.; a piece of -, een. kunststuk.

WOR.

911

rondreizen; to the -'s end, tot het eindje der wereld;to begin the -, (fig.) in de wereld optreden; to come
into the -, ter wereld konten, geboren worden; to go
out of the -, uit do wereld scheiden, sterven; to single
out of the -, uit -, boven alle menschen verkiezen; the
- at large, de wijde wereld, het wereldrond; to fall in the
-, niet slagen; the next -, de andere wereld; the most
lucky dreams ira the -, de gelukkigste droomeen ter wereld; nothing in the -. niets ter wereld; not for the all -,
voor niets ter wereld; it is a - to see, het is all.ermerkwaardigst te zien; for -s. tot namaals; 2. (fig.) (de) menschen, (het) menschdom; the polite -. de beschaafde wereld; history of the -, geschiedenis der wereld, wereld

+-MASTER,m. 1. - werkmeester ; 2. meesterknecht. opzichter, m. *-aIaN-BOOK, S. fabriek -, werk boek, o. *- SFIOP,
scan of the -, v, ereldman; ways of the -,-histre;
, s. werkplaats, v. (timmermaas) winkel, In. *-TABI,H, S.
's werelds loop; the great -, de groote wereld; to be
werktateltje, o. *-wEATHER-DAY, S. (zeev.) vrije ligdag,
rsuch in the -, veel onder de menschen komen; 3.
m. *-^vls^:, bijw. als werkman. *-wojIAN, v. • werk
menigte, v.; a - of enjoyments, eon tallooze menigte -,
arbeidster, v.; head -,linnennaaister, - borduurster;-ster,
een wereld van gonietingen; he has the - in a string, alles
2. werkster, werkmeid, - vrouw, v. 5 -YARD. S. werf,
gaat hens naar wensch; 4. het aardsche -, het bedrijvige
timmerloods, v.
leven; 5. de zondige wereld; C).levenswijze . *-HARDENED,
Work, (oeizrk\, ow. (reg. en onr. vt. vdw. 1. worked en
bn. tegen -, door de wereld gehard. 5 - MAKING, bn.
wrought), werken, arbeiden; to - hard, hard werken; to
wereldscheppond, - vormend. *-OLD, bn. zoo oud als de
- true, naar de kunst werken ; to - well, goed werken
wereld; (fig.) eeuwenheugend. *SHAKER, m.(tig.)groote
(ook van Werktuigen); her featnres -ed, hare gelaatstrekder aarde, m. 5 -WEARIED, bn. de wereld moede.
ken veranderden ; her train -ed faster theere her needle, Worldliness, (oeiírld'- li -nesm, s, gmv. 1. omzichtigheid;
hare hersens werkten harder dan hare naald; 2. hande2. vasthoudendheid, winzucht, eigenbaat; 3. wereldschlen, aan den gang zijn ; 3. zich bewegen ; 4. gisten, wergezindheid, V. °...LI5G, M. v. 1. wereldling, zoon -,
en, schuilnero ; 5. ( z eev.) stampen, slingeren ; 6. (werkt.)
dochter der aarde; 2. wereldschgezinde, man -, vrouw
.spelen ; 7. (met bijwoorden), to - aback, (zoev.) terug
der wereld, ni. V. *...LY, bn. en bijw. 1. woreldlijk.
to - in, inwerken, langzaam indringen; - info,-lavern;
woreldscli; 2. zinnelijk; *,3. baatzuchtig; 4. menschelijk,
daar binnen dringen, - sluipen ; to - loose, - of}, los aardsclh; - wisdom, aardsche wijsheid; 5. hierbeneden,
.raken, - worden ; to - out, los -, uitwerken, uitgisten; to
van deze aarde. ...MrJ\Di:D, l)n. mvereldsch gezind. -sass,
- VP, zich opwerken, stijgen ; to - upon, werken op;
S. gmv. wereldse llgozindheid , v. *...wisE, bn. wijs, ver
(fig.) invloed uitoefenen op; to - to windward, (zeev.)
-standig;
the -, de wijzen dor aarde.
aanloeven. *-, bw. 1. bewerken, bearbeiden; to be I^ard Worm, (oeiirnl), s. 1. worm, ni.; ground -, aardworm,
.wrought, hard -, geducht werken; a despot who -ed his
intestinal -, ingewandsworm, made; 2. rups, v.; 3. (w.
wantonness in form, of law, een despoot, die zijne willekeur
g.) aader, vergiftige slang; 4. tong; 5. worm (der hontot wet verhief; 2. doen werken, gisten ;3. in bewegingbrenden), in.; G. (brouw.) slang, koelslang.v.;7.krabber(werkt.);
gen, - zetten,exploiteeren; 4.(zeev.) Inanoeuvreeren; 5.uitguun-, (IIIII .) krasser, m.; 8. schroeftrekker; - forsmall
werken; u. maken, bouwen; 7. voortbrengen; S. (zich) een
arias, aftrekker, m.• 9.schroef zonder einde, v.; 10. schroef
weg banen, (ook fig.) ,). besturen, geleiden brengen tot;
geweten, nI. wroeging,-dra,In.;1(fig)elvaht
10. vervullen, verwezenlijken ; 11. veroorzaken ; 12.
V. *-BARK, s. (plant.) wormbast, M. *-EATEN, bn. 1.
- inwerkels, inbrengen ; 13. (drukk.) trekken, afdrukken; to
wormstekig; - wood, vermolmd hout; 2. van wormen
- the ink, den inkt opbrengen; 14. (zeev.) berekenen
doorknaagd; 3. (fig.) oud, versleten. *-aATENNESS, c.
(de breedte enz.); to - the compass, het azimuth berewormstekigheid, vermolmcllreid, V. 5 -FENCE, S. orulleikenen; 15. (stoomw.) drijven (de machine); 16. hocning van kruislings gelegde blokjes (Noord - Amerika),
-duren op ; 17. lappen ; 18. fatsoeneeren ; 111). africhten,
v. * -GRASS, s. (plant.) wormkruid, o. *-IIOLE, s. wormafrijden (een paard); to - a coach, een wagen -, eene koets
teek, nl. - holte, v. *-POWDErc, s. (apoth.) wormpoeder,
mennen; 20. (met bijwoorden), to - down, afmaken, ver
- middel, 0. *- PImEVELATER,S.(ZeeV .)zwiehtlijn,v. 5 -scsEw,
to -in, naar binnen werken, inwerken.; to --vardigen;
S. schroeftrekkor (werkt.), m. *-SEED, s. (plant.) worm.off, geheel gebruiken; afwerken, voltooien; (drukk.) afzaad, o X-Sr-IELLS, s. mv. wormschelpen, - slakken, v.
drukken; to - out, uitwerken,doen gelukkon,volbrengen;
mv . * -SPRING, s. spiraalschroef, -veer, v.Cto - one's passage (way) oat, - home (zeev.) aan boord
TI1RE , s. (apoth.) wormtinctuur, v. - droppeltjes, o. mv.
van een „chip werken voor de vracht, - voor het passage*-w00D, s. (plant.) alsem(hout), o.; it is - to him, het
geld; to - out, uitslijten, vernietigen; to - zip, fatsoewroegt hein . 5 -W000-FLY, s. alsemvlieg, v. °-wooDneeren, vormen, opmaken (een hoed enz.); afwerken;
wINE, s. alsemwijn, absint, m.
(schild.) retoucheeren; verbruiken, bezigen (materialen); Worm, (oeürm), bw. 1. kruipen; 2. (fig.) sluipen; 3. zich
mengen; doorwerken; (fig.) in beweging brengen, aan
slingeren, zich krommen; 4. knagen. *-, bw. 1. onderopstoken. *-ABLE, ('- i -bl), bn. 1. bewerkbaar; 2.-zetn;
mijnen, (ook fig.); 2. ontladen (een geweer); 3. den tong.
ontginbaar. *-ED, ('-id), dw. bn. 1. gewerkt, 2. bewerkt
worm uitsnijden (aan een hond); 4. (zeev.) trensen; 5.
enz.; zie wozK, ow. bw.; open -, opengewerkt; Ir jour.
op de draaibank snijden (schroefdraden); 6. (fig.) to *-ER., ('-ur), m. 1. werker, arbeider, m.; fellow -, werk
one's self into, insluipen, zich indraaien; to - out, verBard -, harde werker, zwoeger, clover; 2.-kamerd;
jagen, verwijderen, (op slinksche wijze) onderkruipen,
medé- arbeider. -, s. werkbij, v.
ontlokken, er uit krijgen. 5 -ED, (oeiirmd), dw. bn. 1.
Working, (oeiirk'-ing), dw. bn. 1. werkend; 2. bewergekropen enz.; zie worm, ow. bw. * -ING, dw. bn. kruikend enz. *-, s. 1. (het) werken enz.; zie WORK, ow. bw.;
pend enz. -, s. 1, het kruipen enz.; zie worms, ow.
2. werking, v.; 3. (zeev.) manoeuvre, v.; 4. arbeid, ni.
bw.; 2. (zeev.) trensing, smarting, v. * -LIKE, bn. wormwerk, o.; 5. ontginning, exploitatie; 6. bepeinzing, v.
aehtig; 2. worm-, schroefvormig; - muscles, (ontl.) spioverleg, o.; 7. (fig.) vlucht (van den geest); ingeving (des
raalvormige spieren; - process, spiraal - voortzetting der

harten), V. 5 -BARBEL, S . pompbuis, v. 5-BEAM, S. (stoomes.)
balans, v. *-BIG, bn. (mijnw.) ruim genoeg om er in te
arbeiden. * -DAY, S. werkdag, m . 5 -DAY-LIFE , s. (het)
alledaagsche leven. * -DAY-WORLD, s. de alledaagsche
wereld, - menschen . 5 -DRAe1OG, s. (bk.) model, o. teekoning, v . * -FURNACE . s. werk -, smeltoven, m. 5 -xousE,
s. werkplaats, v. *-PARTY, s. (zeev.) corvee, v. *-PEOPLE, S. werkvolk, 0. * -PLACE, S . werkplaats, v.; (mijnw.)
exploitatieveld, o . * --POINT, s. draagpunt, 0. *-STOCK,
s. werkend materiëel, o. *-TLN, s. (brouw.) tapkuip, v.
WTorld, (oefirld), s. 1. wereld, aarde, v. wereldrond, o.;

hersenpan . * -SHAPED, bn. wormvormig.
Worny, (oeürn' -i), bn. 1. vol -, met wormen; 2. (fig.) krui

laag.
-pend,
Worn, (oeurn), dw. bn. gedragen enz.; zie WEAR; - down
with fatigue, afgemat, doodmoede. *- OUT, bn. 1. versleten, afgedragen; a broom - to the stump, een tot een
stomp afgesleten bezem; - with age, door ouderdom uitgeleefd; 2. (plant.) verwelkt, verlept;3.afgeteerd;4.uitgeput.
Wornil s, (oeur'-nils), s. mv. darmwormen, maden, (inz. in
de darmen van rundvee), m. v. mv.
Worral, (oeiir' -rul), s. (soort) hagedis, v.
all over the -, all the - over, over -, in de gansehe I Worret, (oeür' -rit), bw. zie woasy.
wereld; to go over the -, to rove about the -, de wereld Worried, (oehr'-id), dw. bn. 1. geplaagd, gekweld enz.;
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zie woziY, bw.; 2. afgemat. *...IER, (- 'i -ur), m. v. plager,
plaagster, kweller, -ster, m. v.
Worry, (oeur' -i), s. gmv. geplaag, o. plagerij, v. *-, bw.
1. - with, plagen, kwellen;tergen;to - into,door plagerij
gedaan krijgen; to - out of, door plagerij verdringen,
- verjagen; doen opgeven (een ambt enz.); 2. uitputten,
afmatten; 3. bestoken; 4. verscheuren (met de tanden);
5. nablaffer, nakeffen; 6. (fig.) afwerken. * - ING, dw. bn.
-LY, bijw. plagend enz. -, s. het plagen enz.; zie

WOR. - WRA.

Worthy, (oeurth' -i), bn. 1. waard; 2. waardig; deftig,
edel; a - man, een rechtschapen man; the worthies, d&
regtvaardigen, de edelen; (spott.) these worthies! fijne,
lieden inderdaad! *-, bw. (Shak.) waardig maken, ver
-hefn.
V.7 ot, (eelt), bw. (onr. vt wet, wote, vdw. zcotten), weten;_
God - .' God weet het!
Wou'd, (oerled), (verk. would), zie WOULD.
Would, (oeoed), vt. 1. zou, wilde; zie WILL; I- do it if
I could, ik zou het doen indien ik kon; I could do it if
WORRY, bw.
I -, ik zou het kunnen doen indien ik wilde; he - not
Worse, (oeiirs), bn. en bijw. (vergt tr. van bad en ill),
he
does
not
think
the
of
it,
do it when he could, hij wilde het niet (doen) toer. hij
erger, slechter, slimmer;
het kon (doen); 2. wenschte, begeerde; I - have you go ,
hij denkt er niet te erger om; he has some thousands to night, ik wenschte dat gij hedenavond gingt; I than nothing, hij is eenige-duizenden schuldig; to make
they were out of the room, ik wenschte dat zij de kamer
it -, tot overmaat van ongeluk; for the -, ten kwade;
uit waren; - you have me that...? zoudt gij wensehen dat
- and -, van kwaad tot 'erger; (spott.) al mooier en
ik...? he - have put me in a counting-house, hij wilde mij
mooier; she does not find herself- zij voelt zich niet erop een kantoor plaatsen; obey, if you - be obeyed, ge
ger; for better or -, wat er ook gebeure, op goed
gij wilt gehoorzaamd worden; - thou hadst-horzam,
geluk; to be - and -, erger er aan toe zijn; he is a
hearkened to my words! waarom hebt gij niet naar
little - for wine, hij is een weinig beschonken door den
mijne woorden geluisterd! as ill lack - have it, bij onwijn. *-, S. (het) slechtere,' (het) erge, (het) nadeelige,
geluk, als of het spel sprak; - to God ! God gave het t
schade, v.; to be none the-, er niet te erger aan toe zijn;
oh! that this too solid flesh - melt! ach, waarom kan
to be much the - for wear, afgedragen -, versleten zijn.
dit al te sterk gebouwde lichaam niet smelten ! 3. geto put to the -, verslagen worden. *-, (worsen), bw.
woon, gewoonte aanduidend; somrmetiinnes our talkative
benadeelen, schaden. °-,ow.erger worden,verslimmeren.
neighbor - pay us a visit, somtijds kwam onze praat
Worser, (oeiirs'-ur), zie woRsE.
buurman ons bezoeken; he sometimes - say, dan-ziek
Worship, (oeür'-sjip), s. gmv. 1. eeredienst, m.; 2. aanbidwas hij ook gewoon te zeggen.*_ BE, bn. 1. zoogenaamd,
ding, vereering; 3. waardigheid, eer, achting, v.; 4.(eeregemaakt, gedwongen ; a - wit, een valsch vernuft;
titel) Eerwaarde, Genade, Excellentie. *-,bw.1.vereeren,
a - philosopher, een zoogenaamdo wijsgeer ; 2. wendienen, aanbidden; 2. hoogachten. *-, ow. God aanbidschend, mededingend.
den, bidden. *- ABLE, ('- i - hi), bn. aanbidbaar, aanbiddelijk. * - ED, ('-sjipt), dw. bn. aangebeden enz.; zie won- Wouldn't (ceded'-nt), (verk. would not), wilde niet, zou
niet.
SHIP, bw. ow. *- ER, ('-ur), m. v. aanbidder, -ster; belij der , -ster, m. v: *- FUL, ('-fool), ho., -LY, bijw. 1. Woulding, (oeiil'-ding), s. begeerte, v. verlangen, o.
aangezien; 2. eerwaard, achtbaar; right-, hoogeerwaard; Wound, (oeaaund), vt. wond. *-, dw. bn. gewonden
enz.; zie WIND, bw.
most -, (- master !) hoogeerwaarde heer ! (titel der voor
vrijmetselaarsloge). * - ING, dw. ho. aan--zitersn Wound, (oeaaund), s. 1. wond, kwetsuur, v.; to give a
-, eene wond maken, - veroorzaken; incised -, (heelk.).
biddend enz. -, s. (het) aanbidden enz.; zie woRsiiIP,
snede; punctured -, steek; lacerated -, scheur (in het
bw. en s.
vleesch); mortal -, doodelijke wonde; to dress a -, een&
Worst, (oeiirst), bra. en bijw. (overtr. tr. v. bad en ill),
wond verbinden; 2. (hart)wonde, v. hartzeer, o. grief;
ergst, kwaadst, slimst. *-, s. (het) ergste enz.; the very-,
3. verwonding, kwetsing, v. hoon, m.; to in fist a -, eene
het ergst van alles; to come by the - of it, to have the beleediging aandoen. *- ILY, bijw. bovenmate enz.; zie
of it, er het ergst -, het slimst aan toe zijn; let the
WOUNDY. 5 -LES5, bn. 1. zonder wond, zonder kwetsuur,
- come, ten ergste genomen; to do one's -, het ergste
doen dat mogelijk is; do your -, doe wat gij niet laten
ongekwetst; 2. (fig.) ongedeerd, heelshuids. *- WORT, S.
(plant.) 1. smeerwortel; 3. brandnetel, m.; 4. Saracen's
kunt; to suppose the -, het ergste vreezen; to make the
-, gulden roede (zek. Bomplant), v.
- of, het slechtst partij kiezen van; in den grond bederven; at -, op zijn slimst; he is at the -, hij ligt op het Wound, (oehaund), bw. kwetsen, wonden, (ook fig.) beleedigen. 5 -ED, ('-id), dw. dw. gekwetst enz.; zie woUnD,
uiterste. *-, .bw. overwinnen, slaan.
Worsted, (oeiirst-id), dw. bn. overwonnen, verslagen;
bw.*` -ER, ('-ur), m. v. 1. die wondt, kwetst; 2. (fig,) beleedigor, -ster, m. v. * - ING, dw. bn. 1. wondend ; 2.
to be -,het onderspit delven. *-, s. wol, saai, sajet, v. *_,
beleedigend.
bn. wollen, van sajet; - articles, goods, stuff,, wo! len goederen; - braces, wollen draagbanden;- stockings,geweven Woundy, (oehaund' -i), bn. buitengemeen, bovenmatig;
reusachtig, verbazend.
kousen; - yarn, garensajet. * -1IIANUFACTURER,s.fabrikant
Wourali, (oeöo'- ree-li), s. (plant.) pijlgif (der Indiavan wollen goederen, m. * -NEEDLE, s. stopnaald, v.
nen), o.
Wort, (oeurt), s. 1. (plant.) kruid, o. wortel, m.; 2. kool,
v.; 3. mout, jong bier, o.; -s of the first running, voor- Wove, (oeöov), vt. weefde enz.; zie wE AvE. *-CARDS, s.mv..
kaarten welker pap of grondstof slechts uit één mengsel
loop. 5 -PUMP, s. (brouw.) moutpomp, v.
Worth, (oeurth), s. 1. waarde, v. prijs, m.; money's -,
bestaat, v. mv. * -PAPER, S. velijn-papier; o.
geldswaarde; money can buy money's -, (spr.) voor geld is Woven, (oedov'-n), dw. bn. geweven enz.; zie WEAVE.
alles te koop; you have your money's -, gij hebt waarde Wow, (oeau), ow. blaffen, keffen; bow! -! nagemaakt
geluid van hondengeblaf.
voor uw geld; 2. verdienste, waardij, v.; a man of great
-, een man van groote verdiensten; 3. vermogen, o. rijk- Wrack, (rek), s. (plant.) zeewier, o. bies, v. *_GRASS, S.
dom, m. *-, ho. 1. waard; that is - ten shillings, dat is
zeegras, o. -, *- ER, ('-ur) enz., zie WRECK.
tien schellingen waard; he is not - his salt, hij is het Wraik, (reek), zie SEA-WRACK.
brood niet waard dat hij eet; he is - his weight in gold, Wrain-bolt, zie WRING-BOLT.
hij is goud waard; 2. waardig; verdienend; it is not - Wraith, (reeth), s. (fab.) verschijning van een spoedig
seeing, het is het zien niet waard; it is not --- while,
stervenden persoon (bijgeloof der Schotten), v.
het is de moeite niet waard; - asking, waard onderzocht Wrangland, (reeg'- lend), 9. (plant.) dwergboom, m.
te worden; - reading, lezenswaard; - speaking of, ver- Wrangle, (reng'-ul), s. krakeel, o. twist. m. *-, ow.
meldenswaard; 3. vermogend, bezitten d;what is she -? wat
krakeelen, twisten. *-, bw. in een twist wikkelen. *- R,
bezit zij ? hoe groot is haar huwelijksgoed? he is esti('-lur), m. v. 1. krakeeler, -ster, twistzoeker, -ster, m. v.
mated to be - a million, zijn vermogen wordt op een mil-, m. student der hoogste klasse (te Cambridge), m.;
senior -, student die den prijs heeft behaald; primus,
iloen geschat. * - IEST, ('- i - ist), ho. (overtr. tr. zie
WORTHY), waardigst; the -, de waardigste; the -- of
m. 5 -soaiE, ('-sum), bn. twistzoekend, krakeelzuchtig.
blood, (recht.) de zonen (in tegensi. van dochters, bij erfe*...Ir G, dw. bn. krakeelend enz. -, s. (het) krakeelen
nissen). * - ILY, ('- i - ti), bijw. waardiglijk enz.; zie WORTHY,
enz.; zie WRANGLE, OW.
bn. * -INESS, s. 1. waardij, verdienste; 2. deugd, wijs Wrap, (rep), bw. 1. - in, inwikkelen, oprollen, hullen;
2. (fig.) - wi th, bevatten; 3. verrukken, bekoren; 4.-up,
goed, vermogen, o. *- LEss, bn. 1. waarde--heid,v.;3
omwikkelen, omkleeden; to be wrapt up in, (fig.) verrukt
loos, gering, slecht; 2. onwaardig, nietswaard; 3. laag,
zijn met, verloren zijn in. *- PAGE, ('- idsj), s. 1. in-,
verachtelijk. -NEss, s. 1. waardeloosheid; 2. onwaardigomwikkeling, v.; 2. omhulsel, o. 5 -PED, -id), dw. bn. inheid, nietswaardigheid; 3. laagheid, gemeenheid, v.

MTRA. -- WRE.
gewikkeld enz.; zie WRAP, bw. * - PER, ('-ur), m. v. om -,
inwikkelaar, -ster, m. v. -, s. 1. omhulsel, omkleedsel,
kleed; 2. paklinnen; grof (neger)linnen; 3. (zeev.) overtrek
(van zeildoek),o.; 4. omslag (van een boek); 5. adresstrook,
v.; 6. kapmantel, m.; morning -, ochtend -, kamerjapon.
-s, (niv.) 1. (kh.) dekbladen (van sigaren), o. mv.; 2.
(plant.) hulsel, o.
Wrapping, (repping), dw. bn. in-, omwikkelend enz.
-, S. (het) inwikkelen ene.; Zie WRAP, bw. *-CLOAK, S.
1. badmantel,m.; 2. wijde overjas,v. * -PAPER,s. pakpapier,
0. * -RASCAL, S. (gem.) over-, winterjas, v. -mantel, m.
Wrapt, (rept), dw. bn. zie WRAPPED.
Wrasse, (res), s. lipvisch, m.
Wrath, (raath), s. 1. wrok, toorn, nl. gramschap; 2.
wraakzucht, v. * - FUL, ('-foel), bn., -Li, bijes. 1. wrokkend, toornig, grimmig; 2. wraakzuchtig. 5 -FULNESS, S.
Zie WRATH. * -KINDLED, ho. in toorn ontstoken. * - ILY,
('- i- li), bijw. toornig, grimmig. * - LESS, bn. zonder wrok,
bedaard, vredelievend.
Wawl, (raol), ow. miauwen.
Wreak, (riek), s. 1. wraak; 2. gramschap, woede, v.
uit -, volvoeren (zijne wraak);lesschen (zijnen toorn);
2. - upon, zich wreken op; 3. zie RE CK. * -FUL, ('-foel), bn.
(Shak.) 1. wraakzuchtig, wrokkend; 2. toornig, woedend.
*-LESS, bn. (Shak.) zonder wrok, argeloos, zachtmoedig.
Wreath, (rieth), s. 1. vlecht, lok, v.; 2. krans, m. wrong,
v.; 3. vlechtwerk, festoen; 4. slangetje, o. kronkeling
(van rook) ; 5. maanslak, v.; 6. (jag.) here-, zwijn estaart, - stuit; 7. slakken -, slangenloop, m.; -s of snow,
golfvormige sneeuwhoopen; -s of mist, lichte nevelstrepen. *-, *- E, bw. 1. winden, wikkelen; 2. vlechten; to garlands, festoenen vlechten; 3. omkransen, omvlechten.
-, ow. gevlochten -, gewonden zijn. 5 --ED, dw. bn. gevlochten; omkranst; omwonden. -, bn. (bk.) slangswijze gedraaid (van zuilen). * - ING, dw. bn. vlechtend
enz. -, S. (het) vlechten, (het) omkransen. * - EN,
('-on), bn. gevlochten; - vessels, (ontl.) kromme vaten.
*. LESS, bn. 1. zonder kransen; 2. ongevlochten. 5 -Y,
(' -i), bn. 1. gevlochten; 2. met lokken, met vlechten; 3.
spiraalvormig; 4. bekranst.
Wreek, (rek), s. 1. schipbreuk, v.; to ,qo to -, ten gronde
gaan, (ook fig.); 2. (zeev.) wrak, gestrand vaartuig; 3.
overblijfsel van een schipbreuk, o.; 4. (fig.) ondergang, m.
vernieling, v.; to go to - and him, zijnen ondergang te
gemoet snellen; 5. (mijnes.) waschkuip, v.; 6. verdroogd
onkruid, o.; 7. grass -, (plant.) zeegras, zeewier. *- FREE,
bn.(recht.) niet aan het strandrecht onderworpen.*-aASTER, m. strandvonder, m. 5 -PIPE, s. rieten Pansfluitje, o.
Wreck, (rek), ow. stranden, schipbreuk lijden, (ook fig.).
*_, bw. doen stranden; (fig.) vernielen,ten gronde richten.
*-AGE, ('-idsj), s. 1. schipbreuk, v.; 2. wrakken, o. mv.
*-ED,(' -id), dw.bn. gestrand, schipbreuk geleden; -goods,
strandgoederen, strandvond. *- ER, ('-ur), m. 1. strand'
dief; 2. zie BRACKER. 5 -FUL, ('-foel), bn. 1. rijk aan
schipbreuken ; 2. (fig.) verdorfelijk. 5 -ING, dw. bn.
strandend. -, s. (het) stranden enz.; zie WRECK, ow. bw.
Wren, (ren), s. winterkoninkje (vogel), o.;green -, willow
-, sijsje; golden -, crested -, gekuifd winterkoninkje.
Wrench, (rentsj), s. 1. wringing; 2. uitrukking, v. ruk,
trek, m.; 3. verstuiking, verrekking, v.; 4. schroefsleutel,
m.; hose -, sleutel tot aan elkander schroeven van brandspuitslangen; 5. (fig.) dwangmiddel, o.; to put the -es,
de duimschroeven aanzetten; 6. uitvlucht, kunstgreep,
v. *-, bw. - from, away, 1. uittrekken, uitwringen,
met rukken uithalen; to - one's self from, zich met
kracht ontwringen aan; 2. uit -, wegslaan (den degen); 3.
verstuiken, verrekken (den voet); 4. afpersen; 5.verdraaien, verwringen. *_ED, (rentsjt), dw. bn. ontwrongen
enz.; zie WRENCH, bw. * - ING, dw. bn. ontwringend enz.
-, s. (het) ontwringen enz.; zie WRENCH, bw.
Wrest, (rest), s. 1. wringing, v.; 2. stemhamer, m.; 3.
zaagvijl; 4. verstuiking; 5. (fig.) afpersing, gewelddadigheid, v.; 6. greep, m. *-, bw. - from, 1. ontwringen,
ontrukken (aan); 2. verdraaien (den vin). *- ED, dw. bn.
ontwrongen enz.; Zie WREST, bw. *- ER, ('-ur), m. v. 1.
ontwringer, -ster, ontrukker, -ster; 2. verdraaier, verdraaister, m. v. *..ING, dw. bn. ontwringend enz. -,
S. (het) ontwringen enz.; zie WREST, bw.
Wrestle, (res'-ul), ow. - with, 1. worstelen; 2. bestrijden; to - for a prize, om een prijs vechten, - worstelen.
*_, bw. ontworstelen, worstelend behalen. *- D, ('-uld),
dw. bn. 1. geworsteld; 2. ontworsteld. *- R, ('-lur), m.
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worstelaar, (oudt.) athleet, m. 5 ...ING, dw. bn. 1. worstelend; 2. ontworstelend; - place, worstelperk; society, worstel -, vechtclub.
Wretch, (retsj), m. V. 1. ongelukkige; 2. ellendige, m.v.; 3.
ellendeling, schurk, schavuit; 4. arme drommel, m.;
5. (Shak.) schatje, boutje, o. *.ED, ('-id), hn., -ox, bijw.
1. ongelukkig, ellendig, rampspoedig; 2. beklagenswaard;
to feel -, diep bedroefd zijn; to look -, er lijdend -, er
armoedig uitzien; 3. arm, droevig; 4. laag, verachtelijk.
* -EDNESS, ('-id -nes), s. 1. ellendigheid, v. ongeluk, o.
rampspoed, m.; 2. armzaligheid; 3. gemeenheid, laagheid,
V. * -LESS, bn. Zie RECKLESS, enz.
Wrig, (righ), Zie WRIGGLE.
Wriggle, (righ'-ul), s. 1. wringing; 2.roering: 3. trilling, v.
*-, ow. 1. zich wringen, - roeren, - krommen, - buigen;
2. - away, spartelen; 3. to - into, insluipen; to - off, af-,
wegspringen; (spoores.) ontsporen, derailleeren; to - out,
ontsnappen. *--, bw. 1. wringen; buigen, roeren; to - into,
inwringen; to - out, naar buiten dringen, - wringen.
*-, bn. buigzaam. *-n, ('-uïd), des. gewrongen enz.; zie
WRIGGLE, *-R, ('-lor), m. V. wringer, dringer, -ster, m. v.
5 ...ING, des. bn. wringend enz. -, s. (het) wringen enz.;
Zie WRIGGLE. 5 -TAIL, S. kwispelstaartende hond, m.
Wright, (rajt), m. werkman, arbeider, m.
Wring, (ring), s. 1. wringing, draaiing, v.; 2. (het) han
-denwrig;3.kl,foten(ig.)harw ,
V. 5 -BOLT, s. (zeev.) schotbout, m. * -STAVE, s. (zeev.)
hefboom, m. staaf om de bindplanken te krommen, v.
Wring, (ring), bv. (onr. vt. en vdw. wrung), 1. wringen
(vochtig linnen enz.), draaien, wenden; 2. martelen, folteren; 3. -from, ontwringen (aan), ontrukken;4.afpersen;
5. verwringen, vervalschen; 6. (zeev.) krom maken, ver
(een mast enz.); 7. - of, afwringen; afdraaien;-wringe
to - out, uitwringen, uitpersen. *-, ow. zich krommen
(van angst enz.). * - ED, ('-id), dw. bn. zie WRUNG. *-ER,
('-ur), m v. wringer, -ster, m. v.
ringing, (ring'-ing), dw bn. wringend enz. *-, s.
(het) wringen enz.; Zie WRING, bw. en ow. * -- MACHINE,
1. uitwring- machine; 2. waschbank, v. *-POLE, *--POST,
s. wringstok, m. - ijzer, o. *- WET, bn. zoo nat dat het

uitgewrongen moet worden.
Wrinkle, (rink'-ul), s. 1. rimpel; 2. plooi, m. vouw; 3.
ruigte, ruwheid (der oppervlakte); 4. zeeslak, v. *_,b w .
1. rimpelen; 2. plooien, vouwen; 3. fronsen (de wenkbrauwen). *-, ow. 1. zich rimpelen; 2. plooien. *-D,
('-old), dw. bn. gerimpeld enz,; zie WRINKLE. R ...ING, dw.
bn. rimpelend enz. -, s. (het) rimpelen enz.; zie WRINKLE. *...v, bn. 1. rimpelig; 2. niet plooien, met vouwen.
Wrist, (rist), s. 1. vuistgewricht, o.; bridle -, gewricht
der linkerhand; sword -, gewricht der rechterhand.
*-BAND, s. boordje van de hemdsmouw, 0. *-- LET, ('- lit),
polsbandje, - koordje (aan dames- handschoenen), o.
Writ, (rit), s. 1. schrift, o.; the Holy -, de Heilige
Schrift; 2. oproepingsbrief (der leden van het Parlement),
m.; to issue a -, een oproepingsdecreet uitvaardigen; 3.
(recht.) bevel, mandaat, o. dagvaarding, v.; to serve a upon, een bevel beteek.enen aan; to have a - of attachment (of capias) against, bevel -, vonnis van gijzeling hebben tegen; 4. bezwaarschrift, o.; action of a -,
akte van protest tegen een verleend bevel; day -, ver
om één dag buiten de gevangenis door te brengen;-lof
original -, bevelschrift der kanselarij; judicial -, gerechtelijk bevel; real -, bevelschrift wegens roerend goed
en persoonlijke aanranding; -- of assistance, bevel van
aanhouding van goederen; - of entry, - of possession, bevel van inbezitstelling; - of error, bevel van herzie
een vonnis; - of execution, bevel tot vonnis --nigeva
voltrekking; - of habeas corpus, dagvaarding op de
habeas-corpus-act; - of inquiry, bevel van onderzoek
(in een eisch tot schadevergoeding wegens niet -verschij ning); - of right, "bevel van uitlevering (van onwettig

teruggehouden goed).
Writative, (rajt'-e-tiv), bn. schrijflustig, zuchtig.
Write, (rajt), bw. (onr. vt. wrote, vdw. written, oudt.
writ), 1. schrijven; to -, a good hand, een goede hand
schrijven; to - smalt, klein schrijven; to - large, groot
schrijven; to - fair, in het net schrijven; youth had
scarce written its name on her page, (dicht.) zij (was)
nauwelijks in de eerste jaren der jeugd getreden; what
is writ, is writ, wat geschreven is, is geschreven; to one's self, zijnen naam teekenen; 2. stellen, vervaardigen,
schrijven; he has written many tales, hij heeft vele romans
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work, liet verkeerd aanleggen; - font, (drukk.) valsche
geschreven; 3. - melden (per brief); he wrote me, that, hij
letter; he is come to the - shop, hij heeft het mis, hij
schreef mij, dat; - one woad how it is, meld mij hoe het
is aan het verkeerde kantoor; to be in the - box, in de
is; 4. graveeren; 5. met bijwoorden en voorz.), to - back,
to - baek again, terugschrijven, antwoorden; to - down,
pik zitten, niet weten wat te doen; to hunt the -' beast,
(gem.) zich in den persoon vergissen, het mis hebben; 3.
neder -, opschrijven; ten papiere brengen; (kh.) nateeren,
me
down
an
ass,
if,
noem
mij
een
(fig.)
valsch, dwalend; - ideas, dwaalbegrippen; that is -,
noemen;
boeken;
dat is het niet; to be -, ongelijk hebben; to be very -,
ezel, indien; to - one down, iem. door de pen tot zwijzeer -, groot onrecht hebben; I am -, ik heb het mis; 4. oirgen brengen; to - of alschrijven, ten einde schrijven;
(kh.)
in
to
into
bank,
banco
nauwkeurig, onjuist. *-HEAD, m. dwarskop, dwarsdrijin geschrift afzenden;
ver, In. *-HEADED, bn. dwarsdrijvend; ongerijmd; - zeal,
debiteeren, - crediteeren; to - out, voluit schrijven (een
valsche ijver. * -H.EADEDNESS, s. gmv. dwarsdrijverij;
n nam onz.); uitschrijven, kopiëeren, opstellen; to - over
on,
1.
schrijven
ogaiu, nog eens afschrijven. *-, ow.
halsstarrigheid,v. * -HEiRS, s.mv. (spott.) kreeften zonder
schalen, m. mv. * -TIMES, bn. te oprechten tijde, ontijdig.
over; 2. schrijven, schrijver zijn (bij); he -s in the post
office, hij is klerk op het postkantoor; the table on which Wrong, (rong), s. 1. onrecht, o. (het) onbillijke; right and
-, recht en onrecht; to intend -, kwaad willen; 2. onrecht
he wrote, de tafel waaraan hij zat te schrijven; to - for,
schrijven om, bestellen; 3. zich schrijver noemen; 4. onverongelijking; 3. schade, v. nadeel, 6.;-vardighe,
to redress a -, een nadeel herstellen; 4. dwaling; to be
derschrijven, toestemmen; to - of, afzenden per brief;
in the -, onrecht hebben; 5. beleediging, v. *- DOER, m.
to - under one's dictation, onder iemands dictaat schrijven.
V. 1. verongelijker, -ster; 2. benadeeler, -ster; .3. boosWriter, (rajt'-ur), m. v. schrijver, ni. schrijfster, v.; doener, -ster, m. v. 5 -DOI- G, s. 1. verongelijking, v.;
of the present, schrijver dezes; type -, schrijfmachine, v.
2. misslag, m.; 3. wandaad, v. misdrijf, o. *- FUL, ('-foel),
*_, m. kantoorschrijver, klerk, m.; - of the tallies, conbn., -LY, bijes. 1. onrecht; 2. schadelijk; 3. valsch, vol
troleur bij de rekenkamer (in Engeland); - to the signet,
verkeerdheid. * -FULNESS, s. 1. onrecht, o.; 2. schadegriffier van den zegelbewaarder (in Engeland). *-, m. v.
lijkheid, verkeerdheid, v. *- LESS, bn., -LY, bijes. 1.
vervaardiger, -ster(van boeken), m. v.; zie ATTORnEY.
* -SHIP, s. 1. schrijversambt; 2. griffierschap, o.
zonder onrecht; 2. schadeloos. 5 -NEss, s. (het) onrechte,
onbillijke enz.; zie waonG, s. *-ous, (' -os), bn. onwetWrith, (rith), zie WREATH.
tig, ongerecht.
Writhe, (rajth), bw. 1. winden, vlechten; 2. wringen; 3.
he
-d
his
arms
about
his
neck,
hij
sloeg
omslingeren;
Wrong, (rong), bw. 1. verongelijken, benadeelen; 2. onzich de armen om den hals; to - about, heen en weder
recht doen aan, ongerecht zijn tegen; 3. beleedigen. *- ED,
draaien, - slingeren. *-, ow. zich wringen, - wenden,
( id), dw. bn. verongelijkt enz.; zie wRonG, bw. *-- ER,
gewrongen
enz.;
WRITHE,
zie
('-id),
des.
bn.
*('-or). m. V. verongelijker, -ster, benadeeler, -ster, m: v.
D,
draaien.
5 -IHG, dw. bn. verongelijkend enz. -, s. (het) verongebw. en ow. *...ING, dw. bn. wringend enz.; a - smile,
een gedwongen lach. -, s. (het) wringen enz.; zie WRITHE,
lijken; (het) benadeelen.
Wrote, (root), vt schreef enz.; zie WRITE, bes.
bw. en ow.
Wroth, (roth), bn. vertoornd, woedend. *-, s. ongeluk,
Writhen, (rajth'-un), bn. zie WRITHED.
o. rampspoed, m.
Writhle, (rajth'-ul), bw. (w. g.) rimpelen, plooien.
schrijvend
enz.
*-,
s.
1.
Writing, (rajt'-ing), dw. bn.
Wrought, (raot), vt. werkte. *-, dw. bn. gewerkt enz.; zie
WORK, bw. *-, bn. 1. bewerkt, gefabriceerd; 2. getimmerd;
(het) schrijven enz.; zie WRITE; 2. schrift, geschrift, o.;
to put in -, ten papiere brengen; 3. schrift, o. hand, v.;
3. geciseleerd (van metaal); 4. geborduurd, gebrocheerd;
in his own -, van zijne eigene hand; 4. geschrift, opstel,
- materials, bewerkte stoffen: hip/a-, fijn,keurigbewerkt;
(fig.) bewogen; 5. - iron, geslagen ijzer, staafijzer; o.; 5. schrijfwijze, v. - trant, - stijl, m.; ready -, gemakkenails, geslagen spijkers; - gem, gezette steen, - diamant.
lijke -, vloeiende stijl; - to order, het werken-. schrijven
voor uitgevers; 6. in-, opschrift; 7. werk. geschrift, o. *-s, Wrung, (rung), vt. wrong. *-, dw. bn. gewrongen enz.;
zie `RING. *--HEADS, S. mv. (zeev.) kimmen (van een
(mv.) schrifturen, akten ,v.mv.stukken,documenten,o.mv.
*-BOOK, S. schrijfboek, o. *- DESK, s. schrijflessenaar, m.
schip), v. mv.
-HAND,
5 - DIAMOND, s.glazenmakersstift,v.-diamantje,o *Wry, (raj), bn. 1. averechts, verkeerd; 2. scheef; a neck, een stijve nek; to make a - mouth, een scheeven
s. hand, schrijfhand, v. schrift, o. *- SASTj R,m. schrijf
* -PAPER, S. schrijfpapier (in tegenst. van-mestr,.
mond trekken; 3. schuins, scheef; - words, (fig.) scheeve
PE5,
s.
schrijfpen,
v.;
in
o.
*post-paper, postpapier),
-, onbehoorlijke woorden; 4. vervalscht. * -LEGGED, bn.
the brain, (ontl.) schrijfpen in de Hersens. *-QUILL. s. penkrombeenig. hi -MOUTH, S. 1. scheeve mond; 2. m. (gem.)
neschacht, v. * - REED, S. schrijfstift (der ouden), v.
scheefbek, m. 5 -MOUTHED, bn. met een scheeven mond,
*- scHOOL, S. school waar men lezen en schrijven leert,v.
scheefbekkig. *- NECK, s. 1. stijve nek; 2. draaihals (vo* -STAND,S. schrijfgereedschap, o. inktkoker, m.*- TABLE,
gel), m. -ED, bn. met een scheeven nek. *- NESS, S. 1.
s. schrijftafel, V.
scheefheid; 2. verkeerdheid, v.
Written, (rit' -un), dw. bn. geschreven enz.; Zie WRITE. Wry, (raj), ow. (w. g.) 1. scheef -, krom worden, zich
*-, bn. - evidence, geschreven getuigenverklaring;
krommen; 2. afwijken, krimpen.
- laws, geschrevene wetten (in tegenst. van unwritten Wurst, (oeurst), s. huurrijtuig, o. -wagen;geschutwagen,m.
trEes, mondelinge wetten), costumen, handvesten.
Wurtemberg,(oeur' -tem -burgh) s. Wurtemberg(DuitschWrizzle, (riz'-zl), bw. (w. g.) vouwen, rimpelen. *- D,
land), o.
('.uld), dw. bn. gerimpeld.
Wurtzburg, (oeiirts'-burgh), s. Wurzburg (Beieren), o.
Wroken, (rook'-in), dw. bn. volbracht enz.; zie WREAK. Wych-ehn, (oeïts'-elm), s. (soort) olmboom, m.
k; that Wycherly, (oeïtsj'-ur -li), m. William Wycherly (tooneelWrong, (rong), bn., * - LY, bijes. 1. onrecht, onbillijk;
is -, dat is onrecht; 2. verkeerd; valsch,ongerecht,onwaar;
schrij ver, 1640-1715).
that is - of him, dat is verkeerd van hem; the - end, Wydraught, (oeiij'- draaft), s. waterleiding, v.
de verkeerde zijde; on the - note, onderst boven; the - Wynd, (oehjnd), s. laan, dreef, v.
side outwards, het binnenste buiten; to go the - way to Wyvern, (oeaj'-wurn), s. vliegende draak, rn.

X, (eks), s. 1. X, vier-en- twintigste letter van het
X = tienduizend; 4. (in verkortingen): X., xt, (Christ.)
Engelsche alphabet en medeklinker, v.; XX, double -,
Christus ; X- graas, X-tmas, (Christmas) Kerstmis; Xn.,
dubbel x (een soort sterk porterbier); X-tin, (kh.) kruisXtian, (Christian) ; Christiaan; Xpher, (Christopher.), Christin (naarmate de qualiteit beter is worden er - meer X, of
toffel; Xr. (kreutzer), kreutzer.
kruisjes, op gedrukt); 2. (wisk.) x (de onbekende groot Xa, (zee), S. (oude aardr.) Oxus (thans Djihoun, rivier in
tien (Romeinsch getalmerk), v.; Pd = duizend;-heid);3.
. Aziatisch-Turkije), m.
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Xandarus, (zen' -de -rus), s. Xandarus (m. n.).
Xerxes, (zerks'-iz), s. Xerxes (koning van !Perzië).
Xangl i, (zeng' -ti), S. God (der Chineezen), in.
Ximenia, (zi- mi' - ni -e), s. ximenia (`Vestind. plant), v.
s.
(plant.),
s.
1.
(zen'-thi),
(soort)
heester
van
Xiphias, (zif'- i -es), s. 1. eetbare zwaardvisch, m.; 2.
Xanthe,
Guyana; 2. gele specht (vogel), m.
zwaardvormige staartster, v.; 3. Zwaardvisch (zuidelijk
Xanthenes, (zen -thi' -nis), s. (delfst.) zek. geel edelgesterrenbeeld), m.
steente, 0.
Xiphidiuni, (zi-fid'- i -um), s. (soort) Westindische lelie, v.
Xanthie, (zen' -thic), bn. geelachtig; - acid, (scheik.) Xiphion, (zif'- i -un), s. zwaardlelie, v.
(soort) etherzuur; - oxyd, (scheik.) blaassteen -oxyde, o. Xiphoïd, (zif-o-id), bn. zwaardvormig; - cartilage, zie
XIPHOIDE'S.
Xhantid, (zen' -thid), s. (scheik.) xanthogeen-verbinding, v.
Xiphoides, (zif-o- i' -diz),s.(ontl.) zwaard -, vorkkraakbeen
Xanthine, (zen' -thien), v. (scheik.) xanthine, kleurstof
(van het borstbeen), o.
(der meekrap), v.
Xiphosures, (zaj'-fo-zjoe-ris), s. mv. zwaardvormige
Xanthippe, (zen' -tip), v. 1. Xantippe (vrouw van Soschelpdieren, o. mv.
crates, v.; 2. (fig.) boos wijf, o.
Xylagium, (zi-lee'-ghi-um), s. guajakhout, o. witte po
Xanthium, (zen' -thi-um), s. (plant.) kleine klis, v.
-pulier,m.
Xanthogen, (zen' -tho-djin), s. (scheik.) xanthogeen (zek. Xylaloes, (zi- lel' -oos), s. (plant.) geurig aloë-hout, o.
kali- verbinding), v.
Xylanthrax, (zi'-len-threks), s. Zie WOODCOAL.
Xanthorrhizza, (zen -thor-raj' -ze), s. (plant.) saffraan - Xylinon, (zil' -i -nun), s. (plant.) katoen, v.
wortel, m. kurkuma, v.
Xylo, (xil-o), s. (zilo)hout, o. * - BA LSASIUXI, (baal' -Se-mum),
Xanthus, (zen'- thus), s. 1. (oude aardr.) Xanthus (rivier
s. balsemhout, o. 5 -CARPUS, (- kaar' -pus), s. (plant.)
van Lydië), m.; 2. (fab.) Xanthus (m. n.).
houtvr uc ht (Oost-Indië), v. *-COLLA, (- col'-le), s. houtXantippus, (zen -tip'-us), s. Xantippus (m. n.).
lijm, o. '- GLYPFI, (zi'-lo-ghlif),m. 1. houtsnijder; 2. beeld
Xathos, (ze'- thus), s. (soort) vischje, o.
hout, m. °- GxxpHaa, (- log'-re-fur), m. hout -houwerin
Xebec, (zi- bek'), s. chebek (zek. oorlogsvaartuig op de
-GRAPHJC, (-ref -ik), bn. tot de houtsnijkunst-cnijder,m.
Middellandsche Zee), in.
behoorend, in hout gesneden. xilographisch; - impression,
Xenium, (zi'- ni -um), s. (mv. xeniae), (oudh.) 1. geschenken
houtdruk. 5 -GRAPBY, (-log'-re-ti), s. gmv. 1. lioutsnijdoor een gast gegeven; 2: spotverzen. o. mv.
kunst: 2. (het) beeldhouwen in hout; 3. houtsnee(plaat);
Xenocrates, (zi- nok' -re-tis), m. Xenokrates (m. n.).
4. houtdrukkunst, v. 5 -LATRY, (lol' -a -tri), s. gmv. aan
Xenodochy, (zi-nod'-o-ki), s. gmv. gastvrijheid jegens
-bidngva
houten afgodsbeelden. v.
vreemdelingen, v.
Xylon, (ziel' -un), s. (plant.) katoenheester, -boom, m.
Xenography, (zi-nogh'-re-fi), s. gmv. beschrijving van Xylopale, (zil'- o-peel), zie wooDOPAL.
vreemde landen, v.
Xylophagans,(zi- lof' -e-ghuns), s.mv. 1.houtkevers,m.mv.;
Xenophanes, (zi-nof'-e -nis), m. Xenophanes (m. n.).
2. houtvliegen, v. nov. *...PHAGE, (zil'-o-fedsj), >...PHAGOuS,
(-of'-e-ghus), bn. 1. houtetend, zich met hout voedend;
Xenophon, (zen' -o-fun), m. Xenophon (m. n.).
Xeranthemum, (zi- reu' -thi-mum), s. (plant.) nieswor2. in hout borend (van sommige insecten). 5 ...PIIAGUS,
tel, nI.
(-of'-e-gllus), s. houtworm, in. 5 ...PHIL AN s, (-of -i -lens),
Xeratia, (zi- ree' -zji-e), s. (gen.) haarziekte, dorheid -,
s. vuilhoutkevers, m. mv. *...roLIST, (- op'-o list), n1.
hardheid der haren, v.
houtkooper, - handelaar. m. ...TRCx',as, (zi'-lo-tro-djiz),
Xeres, (zi' -riz), s. Xeres (Spanje), o.
S. mv. houtboorkevers, houtborers, m. mv.
Xeriff, (zi' -rif), s. xerif (zek. Marokkaansche munt), v.
Xylopia, (zi-lo'-paj-e), Zie BITTERWood.
Xerocollyrium, (zi-ro- kol - i' -ri-uln), s. (gen.) oogpoeder, Xyphias, (zift -us), s. zwaardvisch, m.
o. oogzalf, v.
Xyphion, (zifi-nn), s. zwaardlelie, v.
Xerodes, (zi-ro'-diz), s. (gen.) droog gezwel, o.
Xyris, (zir'-is), s. 1. (plant.) stinkende zwaardlelie, v.
Xeromyrum, (zi-ro -mi' -rum), s. (gen.) droge heelzalf, v.
weegluiskruid, o.; 2. hyacint (bloem , v.
Xerophagia, (zi-rof-ee'-dji-e), XEROPHAGY, (zi-rof'-ee-dji), Xyst, (zist), * -os, -DTs s. bedekte kampplaats, v. worS. droge kost, m. droge spijs, v.
stelperk (der oude Grieken), o.; 2. lominerrijke laan (bij
Xerophthalmy, (zi-rof'-thel -mi), s. (gen.) droge oog de Romeinen), v.
ontsteking, droogte der oogen, v.
Xystarch, (zis'-taartsj), m. opzichter der worstelperken
Xerophyta,(zi- ro-faj' -te), s. zek. plant van Madagaskar, v.
(bij de Grieken), m.
Xerotes, (zi-ro' -tiz), s. (gen.) droog gestel, o. magerheid,v. Xyster, (zis-tur), s. (heelk.) been-, tandenschraper, m.

Y.
Y, (oeiij), s. 1. Y, vijf-en -twintigste letter van het Eugel- Yam, (jem), s. (plant.) broodwortel, m. - vrucht, v. 5 -Imoo,
(' -boe), s. (plant.) jambusboom, m.
sche alphabet: medeklinker, meest als beginletter gelijk
de Nederlandsche j, verder overal zelfklinker als i of aj, Yankee, (jen'-kie), m. 1. spotnaam der Noord- Amerikanon,
inz. van die der Vereenigde Staten (naar een ver
v.; 2. (het) Y (arm der Zuiderzee); 3. (als getalmerk) honuitspraak van het woord English door de In--basterd
derd- vijftig; = 150,000; 4. in verkortingen : als y'
dianen); 2. inboorling van Nieuw - Engeland; 3.(fig.) sluwe
(ye), gij; Y. B. (year-books), jaarlijksche registers; yd.
bedrieger, m. *-, bn. 1. (Noord -)Amerikaansch; 2. (fig.)
(yard), Engelsche el; ye (the), de; ysit (there), hen; ye (then),
listig, bedrieglijk. 0 -BI.ARaEY, s. Amerikaansche bluf,
dan, toen; Y. M. 0. S. (your most obedient servant), uw
zeer dienstwillige dienaar; yor (your), uw, uwe; you' -re
m. B -DOODLE, m. 1. Nieuw -Engelander; 2. domoor, m.
uilskuiken, o.; 3. main van een geliefkoosd Noordame(you are), gij zijt; yr (your), uwe; (year), jaar; gs (this),
rikaanseh volkslied, *---DUEL s. duel op het geweer,
deze, dit; yt (that), die, dat; yu (thou), gij; yiv. (yellow
wove), geel velijn (papier).
- op do karabijn, 0. 5 -LIKE, b11. op zijn Noordamerikaansch, op zijn Yankees. *-NOTIONS, *-TRICKs, S. mv.
Yaeht,(jott), S. (zoov.) jacht (pleiziervaartuig), o. *- CLUB,
1. listen, bedriegerijen. v. mv.; 2. (kh.) blikgoed (potjes,
s. jachtclub, zeil- en roeivereeniging, V.
pannetjes van blik), o. ``-SCRFws, s. mv. 1. dwarshouten,
Yacht, (jott), ow. - it, met een jacht rondtoeren. *- ER,
richels, o. v. mv.; 2. zek. werktuig oom een in de mod('-ur), s. 1. schipper -, gezagvoerder op een jacht; 2. eigeder vastzittenden wagen er uit te halen, o. B-STATES,
naar van een jacht, m. 5 -ING, dw. bn. met een jacht
mv. 1. (spott.) staten van Noord Amerika; 2. Nieuw rondreizend. *-MATCH, S. jachtwedstrijd, m. 5 -MEN,
Engeland.
jachtzeilers, m. mv. leden van een jachtclub, o. mv.
Yagers, (jaë-ghurs),m.mv. (mil.) jagers (legerkorps), m.mv. Yanolite, (jen' -o-lajt), s. aluinsteen, m.
Yap, (jep), s. hondje, keffertje. o. *-. ow. keffen, blaffen.
Yahoo, (jee -hoe), m. wilde, barbaar, m.
-I , ER, ('-ur), in. blaffer, keffer, In.
Yak, (jek), s. yak, Tartaarsche buffelos, ni.
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Yapon, (je -pun), zie CASSINE.
Yarage, (jer'-idsj), s. (zeev.) takelage, v.

Yard,(jaard), s. 1. (binnen)plaats, v. hof, m. erf,o.;tlie children
are playing in the -, de kinderen spelen op de plaats;
barn -, farm. -, boerenerf; barrack -, kazerneplaats;
castle -, slotplaats, kasteelplein; court -, hofplaats; 2.
wandelperk (bij een gevangenis); 3. scheepstimmerwerf,
o.; 4. (zeev.) ra, v.; lateen -, roede van een latijnzeil; battens of the -, kamlatten; to brace a -, een ra brassen;
driver -, broodwinderra; fish of a -, schaal op den ach
onderraas; to heave up lower -s, onderraas-terkand
opbrengen; mizzen -, bezaansroede; royal -, boven bramra; sling of the lower -, bargketting; spare -, waarboze ra; squared -, vierkant gebraste ra; studsail -,
lijzeilra; top-gallant -, bramra; to fit a -, een ra schalen;
square the -s! vierkant brassen! 5. (Engelsche) el (_
0.916 meter ongeveer of 12 yards _ 11 meters); pocket -,
zakel, draagbare el; 6. roede, V. mannelijk lid, o.
S. (zeev.) nok van een ra, m. -FOOT ROPE, S. (zeev.)
nokpaard, o. -CLEAT, S. (zeev.) verdikking del nokken,
V. * -FALLEN, bn. (veearts.) zwak van teelroede. *- GATE,
S. plaatsdeur, v. ingang -, m. poort eenex binnenplaats, v.
-LAND, s. (landb.) hoef lands, V.; zie ACRE. 5 -'S MEN,m.
mv. gevangenen die de vrijheid hebber. eenige uren van
den dag buiten de gevangenis door te brengen (in Noord Amerika enz.). 5 -ROPES, S. mv. (zeev.) klaploopers aan de
nokken, m. * - ME .SURE, 5 - STICK, * -WAND, s. elstok, m.;
dyewood in yardsticks, verfhout in spaken, - in stokken.
*-TACKLE, S. (zeev.) noktakel, m.
Yard, (jaard), bw. (landb.) kooien,. opsluiten (vee).
Vare, (jeer), bn., * - LY, bijw. behendig, knap, flink,
vaardig, vlug: - at the helm! (zeov.) pas op liet roer!
Yark, (jaark), zie PERK.
Yarmouth, (jaar' -muth), s. Yarmouth (Engeland), o.
Yarn, (jaarn), 1. s. garen, o.; hard -, gesponnen garen;
soft -, plat garen; iitill -, cotton -, katoenen garens;
corded -, netgaren; bottom of-, kluwen garen; .fat of
-, garenvat; 2. , (zeev.) kabelgaren; spun --, schiemansgaren; spun - reel, wuit; to spirt a -, (fig.) een ver
rekken. *B E AM S. weversboom, m *- STROP,-telsj
S. garen -, wantstrop, M. *-wINDLASs, S. garenhaspel, m.
-winder, m.
Yarn, (jaarn), ow. (w. g.) lange geschiedenissen verhalen,

opsnijden.

•. arr, (jar), ow. (w. g.) knorren, brommen (als een hond).
5 -TsH, ('-isj), bn. ruw, barsch.
Yarrow,, (jeh'-ro), s. (plant.) duizendblad, o.
Yarwhelp, (jaar' -oeëlp), YARWIP, (jaar oeïp), s. korhoen, o.
Yaspin, (joe '-pin), s. handvol, v. greep, m.
Yataghan, (jet'-e-ghen), s. zie ATAGHAN.
Yate, (feet), s. (w. g.) poort, v.; zie GATE.
Yaup, (jaup), ow. zie YELP.
Yaw, (jao), S. 1. (plant.) framboos, v.; 2. the -s, (gen.) zek.
huidziekte (inz. der negers);. 3. (zeev.) giering, slingering,
V. 5 -POx, s. (gen.) venuspuisten, V. mv.
Yaw, (jao), ow. 1. (zeev.) gieren; 2. opborrelen, schuimen.
Yawl, (jaol), s. (zeev.) jol, kleine sloep, v. *-, ow.

huilen, janken (als een hond).

Yawn, (jaon), s. 1. gaping; 2. opening, v. afgrond, m.; 3.

afdrijving, V. *-, ow. 1. gapen, ,geeuwen; (ook fig.) a
-ing door, een half geopende deur; 2. slaperig zijn; 3.
- at, for, reikhalzen (naar). *- ED, (jaond), dw. gegaapt.
*-ER, ('-ur), m. v. gaper, m. gaapster, v. * - ING, dw.
bn., - LI, bijw. gapend. -, s. 1. (he() gapen; 2. gaping; 3.
opening, v.; yawn fig is ca/riling, het gepen is aanstekelijk.
Yclad, Ycled, (i -kled'), bn. (gem.) gekleed; zie CLAD.
Ycleped, Yclept 5 (i-klept'),bn. (gem.) genoomd,geheeten.
Ydrad, (i -dred'), bn. gevreesd.
Ye, (ji), p. vnw. (mv. van thou), now know -, (recht.) doen
te weten; heark -, hoor eens! luister!
Yea, (jee), bijw. (dicht.) 1. zeker, ja, zoo is het, ja wel;
- or nay, ja of neen; the -s and nays, de voor- en
tegenstemiiiers: -and-nay-Traan, kwaker, onnoozel menseh;
the -s have it, de voorstemmers hebben de bovenhand
behouden (in eens vergadering); - and more, bovendien;:
2. te meer, ja zelfs.
Yean, (jied), ow. (ww g.) gaan.
Yean, (jien), ow. (w. g.) werpen (jongen, van lammeren
enz.). * - ED, (fiend), dw. gejongd. * - ING, dw. bn. werpond, jongend.- -LING, s. lammetje, jong van een
schaap, o.
Year, dier), s. jaar, o.; half a -, een halfjaar; last -,
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verleden jaar: next -, aanstaande jaar; some -s since, -s
ago, Benige jaren geleden; this day -; heden over een jaar,
heden vóór eenjaar; by the -, bij het j aar, 's j aars; a hundred
guilders a -, honderd gulden per jaar; to be in -s, op
jaren zijn; to grow in -s, oud worden; of late -s, in de
laatste jaren; one - with another, het Bene jaar door het
andere; once a -, eenmaal in het jaar; well stepped in -s,
well stricken in -s, hoog bejaard; to see the old - out,
het oude (jaar) in het nieuwe vieren, - drinken; to see the
new - in, Nieuwjaar houden; two -s hence, over twee
jaar; from -'s end to -'s end, van het begin tot het einde
des jaars. 5 -BOOK, s. jaarboek, o.; the -s, de gerechtelijke jaarboeken (van koning Eduard II tot Hendrik VIII
van Engeland). *- LING, m. jaarling, éénjarig dier, o. -,
bn. één jaar oud. 5 -OLDS, m. mv. éénjarigen, m. mv.
*-LY, bn. en bijw. 1. jaarlijksch, jaarlijks; 2. tot een
jaar behoorend, jaars....
Yearn, (jurn), ow. 1. - upon, - to, towards, klagen (tot)
bewogen zijn (met, over); 2. lijden, kwijnen, kniezen; it -s
we not, ik treur er niet om; my bowels - with sympathy,
(gem.) ik ben van medelijden bewogen; 3. - for, haken,
verlangen, smachten, snakken (naar); 4. huilen, janken
(als een hond). *-, bw. beangstigen; 2. bedroeven, leed
doen (aan). * - ED, ('-id), dw. geklaagd enz.; zie YEARN,OW.
bw. *- FUL, (-'foel), bn. droevig, klagend. * - ING, dw. bn.,
*-LY, bijw. klagend enz. -, s. 1. (het) klagen enz.; zie
YEARN; 2. klacht, gemoedsbeweging, gevoeligheid, v.; 3.
medelijden; 4. zielsverlangen, o. vurige begeerte; 5. liefde,
teederheid dos harten; 6 poging, inspanning, v.
Yeast, (jiest), S. 1. gest, deesem, v.; 2. schuim, o.
*-Y, bn. 1. gegest; 2. gistend, schuimend; 3. vol gest.
-PLANT, s. (plant.) (soort) paddenstoel, m.
Yeather, (jie'-thur), s. buigzame tak, m. rijs, m.
Yelamber, (jel-em'-bur), s. vlasvink (vogel), m.
Yéldring (jcld'-ring), s. gele vlasvink, m.
Yolk, (jelk), s. doier (van een ei), m.
Yell, (jel), s. gil, kreet, m. gehuil, o.; - of murder,
moordkreet. *-, ow. gillen, schreeuwen, huilen. °-,
bw. - out, forth, uitgillen, uithuilen. *-ED, (jeld),
dw. bn. gegild. * - ING, dw. bn. gillend. -, s. (het)
gillen, huilen, gehuil, o.
Yellow, (jel'-o), S. 1. geel, (het) gele; a whitish -, een
bleekvale -, gele kleur; a smoky -, een tanige kleur; king's
-, konings-, schijtgeel; 2. (veearts.) geelzucht, geling
(van dieren); 3. (fig.) nijd, m. *-, bn. 1. geel; to
grow -, to turn -, geel worden; to took -, er geel
(tanig) uitzien; - as aguinea, geel als goud; - asa crow's
foot, zoo geel als een kraaiepoot; 2. verguld, gulden;
the - harvest, de gulden oogst; 3. goudgeel, blond (van
haren); 4. (fig.) nijdig, ijverzuchtig. *-AMBER, s. barnsteen, m. *-BARK, S. gele kina, -bast, m. 5 -BERRY, S.
(plant.) gele bezie, kruisdoornbezie, V. -WASH, S. (zek.
gele verf, v. * -BLOSSOMED, bn. geelbloesemig. *-BOY,
s. (fig.) goudstuk, geeltje, o. *-BRASS, S. geelkoper, o.
*-BREASTED, bn. geelborstig. *-CHALK, S. trippelaarde,
V. * -DEVIL'S BIT, 5. (plant.) hondsroos, paardebloem, v.
*-DUN, S. vaalgeel paard, isabelle- paard, o. *_EARTH, S.
geelaarde, v. * -FEVER, s. gele koorts, v. *-GOLD, S.
goudsbloem, v. *-GUM, s. (gen.) geelzucht, v.
MER, * -RING, s. wedu waal, vlasvink (vogel), m. 5 -IRIS,
s. gele zwaardlelie, v. *-JAUINDICE, S. geelzucht (van pas
geboren kinderen), v. *--LARK'S HEAL, S. (plant.) gele
ridderspoor, Indiaansche kers, v. *-LEAD, s. (delfst.)
loodgeel, 0. *-MALLOW, s. (plant.) gele maluwe, v.
* -SIETAL, S. brons,o. * -MOTH-MULLEIN, S. (plant.) motten kruid, o. *-OAT-GRAS, S. (plant.) gele haver,v. *-ocHRE,s.
geeloker,o. * -PARSNEP,S. (plant.) woirtel,m.peen,v.*-RATTLE, s. (plant.) penningkruid, o. *-RIVER,s.(de) Gele rivier
(China). *-ROOT, S. (plant.) saffraanwortel, m.
S. geelstaartje (vogel), o. *-SEA, S. (aardr.) (de) Gele zee,
v. *-succoRY, s. (plant.) havikskruid, o. *-vETCH, S.
(plant.) peulerwt, wik, V. *-THBOAT, *_WREN, s. geel
vogeltje), o. * -WARBLER, s. geelvink, m.-borstje(Am.
sijsje (vogel), o. *-wARE, s. geel aardewerk, o. *-wASH,
s. -- of saffron, (apoth.) saffraan -water, o. -tinctuur, v.; of curcume, (very.) kurkuma-verf, v. *_WATERPLAG, S.
gele zwaardlelie, v. *__ WA GTAIL, S. geel kwikstaartje
(vogel), 0. *-WFED, S. (plant.) Weede, v. *-wooD,
*-woRT, g.' (plant.) gele santory, v. *-wovE=PAPER, s.
wit velijn - papier, o.
Yellow, (jel'-o), bw. geel verven. *- ow. geel worden.
*-ED, ('-ood), dw. bn. geel geverfd, - geworden. * -ING
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dw. bn. geel vervend, - wordend. -, s. (het) geel
verven, - worden. *-ISx, bn. geelachtig. *-ISIINESS, S.
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*-ED, ('-id), dw. bn. opgeleverd enz .; zie YIELD, bw. en
ow. *-ER, ('-ur), m. V. die afstaat, - opgeeft, - toelaat
enz. * -ING, dw. bn ., - LY, bijw. opleverend enz. -, bn.
1. verdraagzaam, inschikkelijk; 2. gedienstig. -, S. 1.
(het) opleveren enz.; zie YIELD, bw.; 2. opbrengst; 3.
overgave (eener plaats), v.; 4. afstand, m. -NESS, S. gmv.
inschikkelijkheid, verdraagzaamheid, v. *-LESS, bn. onbuigzaam, onverdraagzaam.
inzaat;
landbezitter,
Yojan,
(j o' -dj en), s. eerre Indische lengtemaat van 5
Yeoman, (jo' -men). m. 1. (leenr.)
mijlen), v.
yeomen freeholders, erfleenbezitters; 2. vrijpachter, meier ; 3. hofbediende, beambte van 's konings huis, m.; Yoke, (jook), s. 1. juk, o. (ook fig.); 2. dienstbaarheid,
v.; to throw (shake) of the -, het juk afschudden; he had
- of the guar^l, (oudt.) lid van de lijfwacht (uit honderd
got his neck out of the - of matrimony, hij had zijnen
leden bestaand en dienstdoend in het paleis bij groote
hals vrij van het Huwelijksjuk gehouden; to bend beneath
gelegenheden); - of the robes, bewaarder van de koninkthe -, zich onder het juk krommen; 3. (landb.) a lijke garderobe; - of thescullery, bewaarder van liet tafel
of oxen, een juk (span) ossen; 4. paar, o. twee; 5.
of the Tower, deurwachter van den Tower; 4.-zilver;
(zeev.) - of a boat, juk van het roer eener sloep; 6. ketboer; 5. (Shak.) gerechtsdienaar, m.; 6. (zeev.)- of the sheets,
ting, band; 7. draagboom; 8. (heelk.) (urine)houder, m.
scheepsonderofficier; boatswain's-, kabelgast; gunner's -,
paai;of
the
mast,
*-BONE,
s. (ontl.) jukbeen, 0. *-ELM, S. fokboom, m.
of
konstabel;
van
den
kabelgast
*-FELLOW, * -MATE, m. v. 1. lotgenoot in de sllavernij;
the powder-room, bewaker der kruitkamer. 5 - LIKT:, bn.
2. (fig.) man, vrouw, echtgenoot, m. v.; 3. (zeev.) maat,
als een yeoman . * -LY, bn. en bijw. 1. tot een yeoman bekameraad, m. *-FOOTED, bn. met klimvoeten (van dieren,
hoorend, yeomans...; 2. (fig.) als soldaat, moedig, kloek.
inz. vogels). *-Hoop, s. (wag.) stijgbeugel aan de as, m.
-RY, s. (-ies), 1. klasse der yeomen, - der inzaten; 2.
lichaam der vrij-pachters, o.; 3. koninklijke lijfwacht; 4. Yoke, (jook), bw. 1. aan -, voorspannen (ossen aan
den ploeg enz.); 2. koppelen; 3. (fig.) onder het juk
landmilitie, v.; - cavalry, landmilitie te paard; - prickbrengen; 4. boeien, verbinden; to be -d in marriage,
ers, jagers te paard, pikeurs.
door het huwelijk verbonden zijn; 5. - with, - together,
Yerk, (jurk), s. ruk, stoot, bof, m. *-, bw. 1. rukken,
schoppen,
- to, paren (met); 6. remmen; 7. (fig.) beletten, beperto
one's
heels,
trapstooten, duwen, boffen;
ken. *_, ow. gepaard -, gekoppeld zijn, - gaan, (ook fig.).
pen (met den hiel); 2. (Shale.) steken (met een wapen).
-D, (jookt), dw. bn. voorgespannen enz.; zie Yore, bn.
*-, ow. 1. (ri}sch.) achteruitslaan; 2. (zeev.) staml.en.
- I:, ( - ur), m. 1. voor - , aanspanner; 2. ossendrijver, m.
-ER,
.
*
('-sir),
m.
1.
enz
* -ED, ('-id), bes. bn. gestompt
... ING, dw. bn. voorspannend enz. -, s. (het) voorstomper, m.; 2. (rijsch.) paard dat achteruitslaat , 0. * -ING,
spannen enz.; zie YOKE, bw.
dw. bn. stompend enz. -, s. (het) stompen enz.
Yold, (j oold) , zie YIELDED.
Yern, (jurn), zie TEARN, bw.
Yolk, (jok), s. 1. doier (van een ei), m.; 2. zaadkiempje;
Yernut, (jur'-nut), s. (plant.) aardnoot, v.
3, wolvet, o.; wool in the -, vette wol.
Yes, (j es), bijw. j a, zeker, inderdaad. *-, s. (het) jawoord.
Yolp, (jolp), zie YELP .
Yest , (jest), Zie YEAST.
Yester, (,jes'-tur),bijw.(dicht.)gisteren. * -,bn.van gisteren. Yoman, (jo' -men) , zie YEOMAN.
Yesterday, (jes'-tur-dee), s. gisteren ; the day before -, Yon, (jon) , YOND, (fond), bn. dol, razend, woedend.
eergisteren. * -EVE, * -EVENING, bn. gisterenavond. Yonder, (jon'-dur), bn. bijw.gindsch,ginds,veraf,verder op.
*-MORNING, S. gisterenmorgen . 5 - FORTNIGHT, s, giste- Yonker, (jun'-kur), m. knaap, jonker, m.
ren vóór veertien dagen. * _NIGIIT,S .gisterennacht,- avond. Yore, (joor), bijw. lange tijd; of --, eertijds, vroeger,
eens; in time of -, in days of -, in oude dagen, Yesty, (fes' -ti), brr. zie YEASTY ; the - waves, de sehuitijden. 5 -LY ; bijw. (gem.) eertijds.
mende golven.
Yet, (jet), vw. echter, nochtans, toch. *-, bijw. nog; as -, York, (jork), s. York (Schotland). *-, bn. van York,
Yorksch . - -HAM, S. Yorksche ham, v. *-SHIRE, S.
tot dusverre; there is - an hour to dinner, wij hebben
graafschap York, o.
nog een uur voor het middagmaal; not -, nog niet ;
nor -, nog minder; - time serves, (Shak.) nog is het tijd. You, (joe), 1. p. vnw. 2e p., gij, u.; -fools, dwazen die gij
zijt; speak - to hint, spreek -, spreekt gij met hem; 2.
Yetling , (jet'-ling), s. ijzeren pot, m. - pan, v.
men; at first - see no inhabitants, in het eerst bemerkt
Yeven, (jew' - un), zie GIVEN .
men geene bewoners; - fancy that, men verbeeldt zich
Yew, (joe), *-TREE, S. (plant.) iep, iepeboom, Ii.; the
dat; - will find troublesome people every where, men vindt
sable -, de zwarte iep; curled - tree wood, gekruld
overal lastige menschen; - must do as may, men moest
iepenlhout (tot kunstwerken). *-EN, (joe'-un), bn. iepen,
doen zoo als men kan.
van iepenllout.
You-you, s. (zeev.) joejoe (kleine Chineesche sloep), v.
Yew, (joe), ow. 1. schuimen; 2. zout aanzetten.
Yex, (j eks), s. (w. g,) hik, kuch, m. *-, ow. hikken, kuchen. You'd, (jood), (verk. you would) gij zoudt.
Yezidees, (jez' -i- dies), m. mv. Jezideeën (zek. volksstam You'll, (joel), (verk. you will) gij zult.
Youkel, (joe'-kil), s. (gem.) landman, boer, m.
langs den Euphraat), m. mv.
Young, (joeng), m. 1. Eduard Young (Engelsche dichter,
Yfere, (e- fier'), bijw. te zangen.
1681-1765); 2. mv. jonge lieden, m. mv. het jeugdige
Ygone, (e'-goon), bijw. eertijds, voormaals.
geslacht; 3. jongen (van dieren); to be with -, drachtig
Yield, (field), bw. 1. voortbrengen, baren; 2. opleveren,
zijn; to bring forth -, (jongen) werpen.
geven; poetry has already -ed him much money, de dichtkunst heeft hem reeds veel geld ingebracht; it -ed not yet Young, (joeng), brr. 1. jong, jeugdig; - lady, jonge
juffrouw; jonge dame ; - folks, - people, jongelieden;
a morsel of bread to him, het bracht hem nog geen stukje
to grow - again, verjongen, Weder jong worden; to
brood op; the ground -cd a rich crop, de grond bracht een
look -, er jeugdig uitzien; 2. nieuw, frisch; the - day,
rijken oogst op; 3. uitwasemen (geuren); 4. 'aanbieden;
6.
toestaan,
vergunnen,
bewilligen,
geven,
schenken;
de
nieuwe dag; - flood, (zeev.) nieuw water, vloed; 5.
ice, nieuw -, jong ijs; 3. onbedreven -, onervaren; a - one,
overgeven, afstaan; to - one's self to, zich overgeven,
een nieuweling; 4. zwak, teer; - flesh, malsch vleesch;
- overlaten (aan); 7. beloonen; 8. teruggeven; 9. vieren
5. klein. *-ER, (-ur), m. (zeev.) scheepsjongen, baar, m.
(den teugel); 10. (zeev.) zich onttrekken aan; 11. - over, *-, bn. 1. vergr. tr. jonger enz.; zie YOUNG, bn.; - by
wp, overhandigen, overgeven; 12. - up, overlaten aan;
a year, een jaar jonger; he is - by two good years, hij is
13. opgeven, in den steek laten; to - up the ghost, den
ruim twee jaren jonger; the - Pliny, Plinius de jongere;
geest geven. * - , ow. 1. - to, wijken (voor) ; the door
the - officer, de laatstbenoemde luitenant; the - rege-ed to my hand, de deur week voor mijne hand; (ook
ment, liet laatst gevormde regement; the - hand,(kaartsp.)
fig.) toegeven; zich onderwerpen; to - to entreaties, aan
de achterhand. *-ISH, bn. jeugdig, vrij jong. *-LING,
dringende boden gehoor geven; to - to custom, zich naar
s. jong (dier), o. -, m. aankomeling, knaap, m. * _LY,
de gewoonte schikken; to -- to despair, zich aan wanbn. jeugdig. -, bijw. 1. jong, in de jeugd; 2. zwak, onhoop overgeven; to - to temptation, onder de verzoeking
bedreven, onwetend . * -STER, (joun' - ster), m i. kereltje,
bezwijken; 2. toetreden; 3. (bk.) wijken, uitzetten, barventje, o.; the - has in him the right metal, de knaap
sten; 4. zweeten (van muren). 5 - ABLENESS, (' -i - bl -nes), s.
heeft het hart op de rechte plaats; 2. (zeev.) pas aangebuigzaamheid van gemoed, toegeeflijkheid, v. * ANCE,
komen zee- officier, m.; zie YOUNGER, S.
<'-ens), s. punt dat men toegeeft, o. (het) toegegevene.
gmv. 1. geelheid, gele
gmv. geelachtigheid, v.
kleur, - tint, v.; 2. (Shak.) (fig.) nijd, m.
Yelp, (jeip), S. geblaf, gekef, o. *-, ow. blaffen, keffen.
*-ER, ('-ur), s. (gem.) blaffer, m. * -ING, dw. bn. blaffend, keffend -, s. (het) blaffen, (het) keffen.
Yelt, (felt), S. jonge zeug, v.
*-- NESS, s.

918 YOU. -- ZEA.

YOU, - ZEN.

Your, (joer), 1. bez. bn. uw, uwe; — book, uw boek; —
wife, uwe vrouw; — father, uw vader; — children, uwe
kinderen; what means — coning ? wat moet uwe komst
beduiden ? the match was of — making, dit huwelijk was uw
werk; at — place, in uwe plaats; dir ect on — good selves,
(kh.) rechtstreeks op u (getrokken); 2. zulk, zulke, zoodanig, zoodanige; — men of business, zoodanige -, al die
handelslieden ;—serpentsof-Égypt. die Egyptische slangen.
You'r, (joer), (verk. you were), gij waart.
You're, (joe'r), (verk. you are), gij zijt.
Yours, (joers), bez. vnw. 1. de -, het uwe, de uwen;
I have no pen, give me —, ik heb . geen pen, geef mij de
uwe; I jiave lost mg gloves, lend me --, ik heb mijne
handschoenen verloren, leen mij de uwen; neither you,
nor —, noch . gij, noch - de uwen; 2. u toebehoorend,
van u; is that book —? is dit boek het uwe? a friend
of —, een uwer vrienden, — truly, geheel de uwe (in
briefstijl); —! uwe gezondheid!
Yourself, (jeer'-self), p. vnw. 1. gij zelf, gij zelve, u,
u zelve, u zelven, u zelf; yourselves, (mv.) gij -, u zelven;
do it.—, doe het zelf; — shall see it, gij zelf zult het
zien; — did it, gij zelf hebt het gedaan; I trust
to-morrow to hear you are —, ik hoop morgen te ver
men dat gij weder hersteld (de oude) zijt; be but —,-ne
handel uwer waardig, wees wat gij altijd waart; 2. (bij
alle wederkeerende ww.) dress —, kleedt u; you will
hurt —, (mv. yourselves), gij zult u bezeeren.

Youth, (joeth), s. 1. gmv. jeugd, v. jongelingsjaren, o.
mv.; 2. jongeling, jonkman, m.; 3. jonge lieden, m.
mv. *—PUL, ('fool), bn., —LY, bijw. 1. jeugdig, jong; a
— look, een jeugdig voorkomen; 2. tot de jeugd behoorend; 3. (fig.) krachtig; 4. blozend; 5. bloeiend, levendig,
frisch. 5 -FULzzss, S. gmv. 1. (het) jeugdige enz.; 2.
noon, s. gmv.
jeugdig vuur, o. kracht der jeugd, v.
jeugdige staat, m. *—LY, *—Y, bn. jong, jeugdig.
You've, (joew), (vork. you have), gij hebt.
Yowl, (jool), ow. huilen, janken (als een hond).
Ypight, (i-pajt'), bn. vast, bevestigd.
Ypress, (i'-pres), s. (aardr.) Yperan (België), o.
Ysard, (iz'-urd), s. berggeit, v.
Yssel, (is'-sel), s. (aardr.) IJsel (rivier). m.
Yttria, (it'-ri-e), s. (soort) witte aarde, v. *...TRIOU S,
('-tri-us), tot yttria behoorend.
Yuck, (juk), ow. jeuken.
Yucca, (juk'-ke), s. (plant.) jukka (soort aloë-gewas), o.
Yuffer, (juf'-ur), zie tenue..
Yufts, (jufts), s. mv. juchthuidon, v. mv. juchtleder, o.
Yug, (jugh), s. (Ind. fab.) eeuw, v. tijdvak, o.
Yulan, (joe' -len), s. julan (zek. Chineesche boom), m.
Yule, Í joel), s. Kerstmis, v. Kerstfeest, o. *—BLOCK,
* -CLOG, 5 —LOG, s. Kerstmisblok (dat zorgvuldig tot na
Kersttijd aan den haard bewaard blijft), o.
Yunx, (junk, s. stijve nek, m.
Yux, (juks), s. hik, kuch, m. *—, vn den hik hebben.

Z, ,(zed), s. 1. Z, zes-en-twintigste en laatste letter van het
Eng. alphabet en medeklinker,v.; 2.(in verkort.) als (oudt.)
voor; 1'/, 11,, %, om of 8 scrupels Z. Z, (apoth. voor
rnyrrhe), myrrhe; (zinziber) gember; 3. Rom. getalmerk i

Nieuw- Zeeland (Australië), o. *—ER, ('-ur), M. V. Zeeuw,
m. Zeeuwsche (vrouw); iVew —, Nieuw-Zeelander, Nieuw
(vrouw).
-Zelandsch
Zealed, (zield), bn. ijverig; over—, te ijverig.
zonder
ijver,
flauw.
(ziel'-les),
^bn.
(w.
g.)
Zealless,
Zealot, (ziel'-ut), m. v. ijveraar, -ster;dweper,dweepster,m.
v. * -ICAL, (-lot -ik-nl), bn. (w. g.) overdreven ijverig,
- ijverend. *—isM, *—uY, (ziel'-ot-ri), s. (het) ijveren,
dweepzucht, v.
Zealous, (ziel'-us). bn., *—EY, bijw. 1. ijverend, vurig,
voortvarend; 2. (Shak.) innig, vroom. 5 —xuss, s. ijver
m. vuur, o. warmte, voortvarendheid, v.
Zebeline, (zeb'- i-lien), S. zie SABLE.
Zebra, (zi'-bre), s. Kaapsche ezel, zebra, nl. *—SKlvs, s. mv.
(kh.) zebrahuiden, v. mv. *—WOOD, s. (plant.) zebra-,
Braziol-hout, o.
Zebu, (zi'-hjoe), s. zebu (kleine buffalos), m.
Zebulon, (zeb'-joe-lun), s. (Bijti.) Zebulon (m. n.).
Zechariah, (zek-e-raj'-e), s. Zacharia (m. n.).
Zeekin, (ze -kin), s. zechine (oud-Venetiaansche gouden
munt = f 5.60 ongeveer), v.
Zechstein, (zek'-stien), s. (delfst.) soort kalksteen, m.
Zed, (zed), s. zed (letter), v.; he is a naere —, (fig.) hij is
een volmaakte nul, een nul in het cijfer. hij is zoo krom
als een Z. *--LAND, S. (gem.) West-Engeland (waar de s
zoo zacht als een z wordt uitgesproken).
Zedoary, (zed'-o-e-ri), s. zodoaris (Westind. plant), v.
Zeilon, (zie'-lun), s. Ceylon (eiland), o.
Zeine, (zi'-ien),. s. (scheik.) maïs-stof, zeïne, v.
Zell, (zel), s. Celle (Hannover), o.
Zembla - Nova, (zem'-ble-no'-wee), s. Nova-Zembla
(Azië), 0.
Zeminda, (zem-in- daar'), s. Zemindar (afstammeling
der Oost-Hindoesche vorsten), opperleenheer, ni. *—Y, s.
(-ies), leenheerlijk goed,. - gebied (in Hindostan), o.
Zenana, (zi-nee' -ne), s. vrouwenverblijf (Indië), o.
Zend, (zend), s. zend (oud-Perzische taal), o. 5 -- Ati ESTA,
(-e-wes'-te), .s. Zendavesta (Heilig Boek der Perzen), v.
Zenith, (zi'-nith, zen' .ith), s. 1. (sterr.) toppunt, zenith,
o.; 2. (gen.) de eerste maandstonden, M. mv. * _DISTAB CE,
s. (sterr.) complement (afstand eener ster vau het toppunt), o. * -SECTOR. , s. (sterr.) toppunt-meter (werkt.), m.
Zeno, (zi'-no), m. Zeno (stichter der stoicijnsche wijsbegeerte), m.

2000; Z. Z. = 2,000,000.

Zabaism, (zee'-be-ism) ,

Zie SABIANIS^II.

Zacariah, Zaceharia, (ze - ke - raj' - e), m. Zacharias (m. n.).
Zaccheus, (ze-ki'-us), s. Zacheus (m. n.).
Zaceho, (zek'-ko), s. (bk.) onderste deel van het voetstuk
eener zuil, o.
Zacinthe, (zee'-sinth), S. (plant.) wrattenkruid, o.
Zaffer, (zef' -ar), s. (plant.) wilde mostaard, m.
Zack, (zek), zAcni, (zek' -i), m. (verk.) Zacharias (m. n.).
Zad, (zed), zie IED.
Zaffar, Z,affer, Zaffir, Zafran, Zaffre, (zef'-ur), s.
(scheik.) saffloers, azuurblauw, kobaltexyd, o.
Zaffiro, (zef'-fi-ro), s. (delfst.) saffier (sateen), m.
Zagaye, (zeg.h'-ee), s. sagaai (soort werpspies der Mooren,
Kaffers enz.), o.
Zagu, (zee'-ghju), s. (plant.) sagoboom, m.
Zaim, (zeem), s. vazal tot ruiterdienst verplicht (in
Turkije), ni.
Zain, (zeen), s. (jag.) volkomen zwart paard, o.
Zambo, (zem' , bo), zie SAMBO.
Zamia, (zee'- mi -e), s. (plant.) 1. pijn-, dennenappel; 2.
(soort) palm, m.
Zante, (zen'-te), s. Zante (een der Ionische eil.), o.
*... IOT, ('.i-ot), m. v. Zantioot, inboorling van het eil.
Zante, m. v.
Zany, (zen'-i), s. hansworst, paljas, m. *—, ow. den hansworst spelen. 5 —IsM, s. hansworsterij, v.
Zaphara, (zef'-e-re), s..1. saffloers; 2. blauw glazuur, o.
Zapote, (zep'-oot), s. steenvrucht (in Mexico), v.
Zaragossa, (ze -re-ghus'-se), s. Saragossa (Spanje), - o.
*—Ns, (-ghus'- sens), S. mv. bewoners van Saragossa.
Zarathran, (zer'-e-thrun), s. (heelk.) borst-kanker, .m.
Zarnaeh, (zer'-nek), ZARNEK, (zer' -nik), s. (scheik.) geel
operment, o.
Zak, (zeks), s. houweel (om lei te hakken), o.
Zea, (zi), s. (plant.) maïs, Turlksch koren, o.
Zeal, (ziel), s. 1. ijver, m. geestdrift, v.; full of —, vol
ijver; — in religion, godsdienst -ijver; 2. genegenheid, v.
—, bw. ijverig zijn.
Zealand, (zie'- lend), s. Zeeland (Nederland), o.; Vew —,
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Zenobia, (zi-no'- bi -e), V. Zenobia (v. n.).
Zookers, (zoek' -urs), tw. drommels ! sakkerloot!
Zeolite, (zi'-o-lajt), s. delfst.) zeoliet, slijmsteen, m.;. Zoolatry, (zoolol'-e -tri), s. gmv. dierenaanbidding, afgofoliated —, bladerige zeoliet; mealy —, zeolietaarde ;
derij, v.

radiated —, needle —, naald-, straalzeoliet. *...LITIC, bn.
zeolietachtig, -houdend. *...LITIroRI, bn. zeolietvormig.
Zephyr, (zet'-ur), s. 1. zefier, westenwind, in.; 2. (fig.)
zoel windje, o. *---us, m. (fab.) Zephirus (m. n.).
Zerda, (zur'-de), S. grootoor, zerda (soort Afrik. hond), m.
Zereth, (zi'-reth), s. span (zek. maat der Idebreeuwen), o.
Zero, (zi'-ro), S. nul, v,
Zerubabel, (zi-rub'-e-bel), m. (Bijb.) Zerubabol (m. n.).
Zest, (zest), s. 1. zadel, m. scheidvliesje (eener noot), n.;
it is not worth a —, het is geen cent waard; 2. oranje schilletje, o.; 3. bijsmaak,m.; 4. middagslaapje, o. siëste,
v.; 5. poederzak; 6. hoek (in een schuur), ni *—, bw. met
oranjeschillen beleggen; 2. pellen (eerre noot); 3. (fig.)
kruisen, scherpen.
Zeta,(zie' -te), s. zeta (letter van het Grieksche alphabet), v.
Zetecula, (zi-tik'-joe-lei, S. zitkamertje, o. zeet, v.
Zetetie, (zi-tet'-ik), bn. navorschend, doorgrondend; —
met/eed, vragende leerwijze.
Zeugma, (zioegh'-me), s. (red.) verzwegen woord, dat in
een eersten volzin reeds is gebezigd (als : wilt gij het
doen? ik niet).
Zibet, (zib'-it), s. civet (soort wezel), v.
Zigzag, (zig'-zegh), s. 1. hoekige loop, in. zigzag, o.; 2.
(vest.) wendingen der loopgraven, v. mv.; 3. (werkt.)
zuigerboonien (eener pomp), in. niv. *—, bn. hoekig loopend. *—, bw. (teek.) 1. hoek g -, netvormig teekenen;
2. arceeren. —, ow. hoekachtig -, netvormig loopgin.
-GED, ('-zeghd), dw. bn. hoekig geteekend, gearceord.
—GING, ('-ghing), dw. bn. hoekig teekenend, arceerend.
*—GEBY, ('ghe-ri), s. (les), (fig.) omweg, m. kromme gangen, v. mv. *—GY, ('-ghi), bn. hoekig, tandig.
Zilla, (zil'-le), s. (plant.) doornig rakettekruid, o.
Ziment, (zim' unt) , * -WAT ER, S. (mijnw.) cement-, koper -

water, o.
Zimome, (zaj'-moom) , Zie ZYMOaiA.

Zincode, (ziiik'-ood), s. (nat.) positieve pool eener galvanische batterij, v.
Zink, (zink), S. (delfst.) zink, spiauter, o.; flowers of —,
zinkbloemen. 0 —IF EROUS, brr. zinkhoudend; — spinel,
(delfst.) kiezel -, keischorl,m . * -OGRAPHER, ('-ogh'-ref-ur),
m. snijder -, graveur op zink ,nl. * -oGRAPHIC, (o-ghref"-ik),
—AL, ho. tot de graveerkunst in zink behoorend.
*-OGRAPHY, (-ogh'-re-fi), S. gmv. graveerkunst -, (het)
gsaveeren in zink.*—ous, (' us), bn. zinkachtig.*_PLATE,
S. 1. zink in bladen. o.; 2. zinken plaat, v. *--Y, bn.
zinken, van zink. *—woRKER, m. zinkwerker, m.
Zion, (zaj'-un), s. 1. (Bijb.) Zion (berg); 2. (fig.) (de) Ko k,v.
Zircon, (zir' - kun), * -ITE, (' ko'.najt), s. (delfst.) zirconsteen, hyacint, m. *—IA, (-ko'- ni -e), s. (delfst.) zirconaarde, v. 5 -1L ai, (-ko'- ni -um), s. (scheik.) zirconium
(metaal - verbinding met zircon), o.
Zizel, (zajz'-il), s. (soort) marmot, m. Cazansche veldrat, v.
Zoanthus, (zo en'-thus), s. (nat. hist.) dierbloein, v.
Zocco, (zok'-ko), zoccoLO, (zok'-o-lo), ZOCLE, (zo'-kl), s.(bk.)
of derste deel van een voetstuk, o. zuilvoet. m. console, v.
Zodiac, (zo -.di-ek), s. (sterr.) dierenriem, gordel, m. *—AL,
bn. tot den dierenriem behoorend, zodicaal.
Zoilus, (zo' i-lus), m. Zoilus (beroemd criticus van Ho-

-

merus), m.
Zoizite, (zo' - i -zajt), s. (delfst.) zoiziet (zek. bergstof), v.
Zona, (zoo' -ne), s. (gen .) gordelroos, v.
Zonar, (zo'-nur) , ZONNAR, (zun' -uur), s. gordel -, buikriem,
m. (dien Joden en Christenen in Turkije eertijds moesten
dragen ter onderscheiding van de Mahomedanen).
Zone, (zoon), s. 1. gordel; 2. (sterr. )aard -, hemelgordel,
m. - streek, v.; torrid —, frigid —, temperate —, de ver
koude -, de gematigde luchtstreek; 3. om--zengd,
trek, kring, m.; ciliary —, (ontl.) straalvliesje (van het
oog). *—D, (zoond'), bn. omgord, gordeldragend. *—LEss,
bw. gordelloos, zonder gordel.
Zonis, (zun' -ik), S. (w. g.) laag, bedding, v.
Zonnet, (zun'-it), s. lichaam eener toovergodin, o.
Zoodikers, (zoe'-di-kurs), zie zooxERS.

Zonnar, (zun' naar), s. zie zoNAR.
Zoographer, (zo -ogle'-re-fur). *...G RAPHISi, m. dierenbeschrijver,m.... ICAL, (-ghref'- ik -ul),bn. dierenbeschrijvend.
*... GRAPHY, (-ogh'-re-fl), s. gmv. dierenbeschrijving, v.
-

Zoolite, (zo' -o-lajt), s. versteend dier, o. zobliet, m.
Zoological, (zo' -o lodsj'- ik -ul), bn.,*—LY, ( lodsj'- i -k-e -li),
bij w. tot de dierkunde behoorend, zoologisch; —garden,
dierentuin, diergaarde. °...LOGIST, (-ol'-o-djist), m. dierenkenner, m. *... LOGY, (-ol'-o-dsji), S. gmv. dierkunde,
zoologie, v.
Zoonic, (zo -on' -ik), bn. van dieren afkomstig, tot dieren
behoorend, dieren... ; — acid, dierlijk zuur. *...NOMY,
(-on' o -mi), s. gmv. wet -, leer van liet dierenleven, v.

* ...OPHAGON, (of '-e-ghun), s. vleeschetend dier, o.

GO L o, (-of'-e-ghus), bn. vleest hetend, -vretend. *...Px^)RIc, (-o-for' -ik), bn. (bk.) dierenbeeld dragend (van zuelen); — column, dierenzuil. *...PHORUS, (of'-e -rus), s.
(bk.) dierendrager, m. fries (aan een zuil), v.
Zoophyte, (zo'-o-fajt), s. (nat. hist.) plantdier, o. zoophiet,
m. *... PHYTIC, (-fit' -ik) -AL, ('-ul), bn. tot plantdieren
behoorend,zooplly tisch. 5 ... PIIYTOLITE, (-fit'-o-lajt),s. plantilierversteening, v. *...PIIYT OLOGICAL, (-fi-to-lodsj'-ik-ul)bn. tot de leer der plantdieren behoorend. °...YHYTOLoGY, (-fi-tol'-o-dsji) S. gmv. leer -, kennis der plantdieren, v.
,

Zootomist, (zo ot' o mist), s. dierenontleder, zootomist,
-

-

-

ill. 0 ...TOSIIC AL, (-tom -ik-nl), bn. tot de dierenontleding
behoorend. *...TOaIv, (- ot' -o -mi), s. gmv. dierenontleding,
zootomie, V.

Zopissa, (zo- pis'-se), s. scheepspek, o. (in de heelkunde
dienstig).

Zoril, Zorille, (zor'-il), s. zorille (soort stinkdier), In.
Zoroaster, (zo -ro-es'-tur), m. Zoroaster (leeraar en priester der Hindoes), m.
Zosymus, (zoz i-mus), m. Zozymus (m. n.).
Zostor, (zos-tur), s. (gen.) gordelroos, s.
Zouch, (zootsj), m. ruwe -, grove kerel, voorvechter, m.;
a —cd had, een hoed met nedergeslagen randen, huilebalk.
Zounds, (zaaunds), tw. sapperloot ! drommels!
Zoutch, (zautsj), bw. zie Sousa, bw.
Zucke, ('Luk), s. verdorde boomstam, m.
Zuffalo, (zuf'-e-lo), s. fluitje. o. flageolet, v.
Zug, (zoegh), s. Zug (Zwitserland), o.
Zuiderzee, (zojd'-ur-zi), s. Zuiderzee (Nederland), v.
Zwinglius, (zwing' - li -us), m. Zwinglius (de kcrkhervormer), m. *... GLIANISOI, (-gli'-e-nisnl), s. loer van Zwin
-glius,v.
Zumate, (zjoe'-met), s. (scheik.) melkzuurzout, o.
Zumic, (zjoe' -mie), bn. tot de giststof behoorend; gist...;
— acid, giststof-, melkzuur.
Zumological, (zjoe-mo-lodsj'- ik-ul), bn. tot de leer der
giststoffen behoorend. *... OLOGIST, ( -mol'-o-djist), m.
kenner der giststoffen, v. *... OLOGY, (- mol' -o-dsji), s.
kennis -, leer der giststoffen, v. *...03IETER, (-mom'- i -tur),
*... OSIIVIETER', (-ulo-sim'-i-tur), s. gistmeter (werkt.), m.
Zuric, Zurich, (zjoe' -rik), s. Zurich (Zwitserland), o.
Zurlite, (zur'-lajt), s. (delfst.) zurliet (zek. kalkspaath
bij de1i Vesuvius), m.
Zweybrucken, (zwi' -bruk-in), s. Tweebruggen (Beieren), o.
Zwickau, (zwik'-ao), s. Zwickau (Sakson), o.
Zye, (zaj'-e), s. zand met water vermengd, o.
Zygia, (zidsj'-i-e), s. jok-, ahornboom, m.
Zygodactulous, (zaj-ghc,-dek'-ti-lus), bn. zie YohEFOOTnD.
Zygoma, (zaj-gho'-me), s. (ontl.) juk-, wangbeen, o. *—TIC,
(zaj-gho-met'-ik), bn. (ontl.) tot hot jukbeen behoorend,
jukbeen...; — arch, jukboog; — bone, jukbeen; - • process,
j ukbeen- voortzetting (van het slaapbeen); —suture, wangn aad, m . * -Tlcus, (-met'- ik -us), s. (ontl.) jukbeen wangspier, V.
Zymology, (zi- mol' -o-dsji), Zie ZUSIOLOGY.
Zymoma, (zi-mo'-me), zYnouE, (zi'-moom), LIarOSIS, (zinioo'-zis), s. (scheik.) 1. gisting; 2. giststof, v.; 3. gestmiddel, o.
Zythepsary, (zaj-thee'-se-ri), s. (w. g.) brouwerij, branderij, v.
Zythum, (zaj'-thum) , zeTHOS, (zaj'-thus), s. (w. g.) 1.

afkooksel van gerst, gerstewater ; 2. gerstebier (der
ouden), o.

